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Totisesi, totisest sanon Minä sinul-
le: Lllei jocu wastandcst synny, ei
hän taida Jumalan tvaldacundaa
nähdä.

Jos te tiedätte että Christuswanhurs-
cas on, nijn tietkät myös että jo-
cainen cuin wanhurscauttatekee,se
on syndynyt hänestä.

IHcaitten cuin Jumalasta syndzmyt
«n, ei seSyndiä tee: Sillä hänen
Siemenens pysyy hanesä:la ei H6n
taida Syndiä tehdä, silla hän «n
humalasta syndynyt.

v. io- Sijtä ilmanduwat Jumalaa
lapset ja pertelen Lapset. locai-
nen cuin ei tcc N)anhurscamta, eise ole Jumalasta, ja ioca fi raai-

sta Welians,



Sille cunnialliselle Talonpojan Sää-
dylle Suomen Maalla omistetahan tämä

wähainen Kirja, ynnä caicknaiscn Ar-
mon, Walistuxen, Slunauxenja

Onnen Toiwoturen can^a-
tämä »vähäinen Kirja, Teille cun,

niallistc Maan Miehet, erinomaisesi o«
maxi nimitetahän, tlilee siltä, että yri

Teidän cunnioitettawasta Säädystänne
on sen ensist Saral, rielellä Herran Pelwosa coco«
l)onpannut,!jongatähden semybs nytSuomeritäät-
tyna Teidän hywäxenne säatahäll ja lahjoitetahan.

Paallecatzando, jotaläändämisellätarcoitettuon,
on erinomaisesi ollut, cuiu seuraa:Ensist on tällä tahdottu estä se wahingollinen
Ajatus» jocamonen tykönä juuttunut on, että mo«
ni yrikertaitien, cosca hän cuulee henaellisistä asioi-
sta «uhuttawan, sanoo eli ajattelee: t7l<lm<lt asiat
owat minulleylsn corkiat, jatulewat erinomat«
tain Papeille ja Oppenuille Ihmisille; longa
tähden hän myös ej cojcan luauu pidä laswaa nai-
den AsiainTiedosamn, sitäwähemmmltotisen Chri«
stiUisnden Harjoituxesa. ja JumalaneläwäsäTunde»nnsesa, waanelaä huolettomasi Tyhmydesans ja su«
ruttomas Waellllresans.eikä tottele ikänäns mitään
nijstä cuin Totuutehen ChristureS lEsuxeS händä
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johdatta taidais. loca erhettvwa Luulo loimotan
talla pirahitten tacaperin aiettawan, eosca yri-
kertainen Talon poica tasa Esimertilläns todista, et-
tei se taiwallinen Wijsaus keneldäkan itzians kiellä,
joca hända halajaa ja etzii, waan anda ltzens caikll-
damielelläns löytä, jattkeeyMrtaisetklntaitawiri.

?Mxi: on tällä tahdottu anda caikille Iriker-
täisille selkiä Johdatus, niihin cappaleihm cnm to-
tisehen ChristWyteen tulemat, sijnä hywasa Toiwo»
fa, että jocainen jolla jocu murhe on hänen Sielu»
stans, ei ainoastans taida ilman suuttumusta tätä
läpilutia ; mutta myös saada halun nijn mi'!dyä,
enin cäma Kirja opetta,' loca myös, Illmalan a>
wulla, pian taita tapahtua, cosla sijhm oikein ja
täydellä todellaruwetan ia sijna päälle pioetan, nöy-
rällä Rucourella Jumalan tygö; joca sen wanban
ja syndisen Sydämeli woipi muulta ja uuden luoda
«aikisa, euin ei handa wastan seiso, eti Jumalan
Hengen Lijcutuzia estä ja tucahuta.

Paätörcxi tuttiarenne tämän Astan Tarpcllisuut-
ta ja Arwoa jätetan Teille ajatella, mftä P.Pc,-
wali sano: Gal. 6. v. »5 Christnres IGsureZ ej
Ilmbärins 2>eickaus, eikä Gsinahca mitiltwkel-
paa, waan uusi luondo Minä tolwomn ynnä
Kirjan Tekiän cansta: Lukecat onnellisesti, ja ol-
«at Jumalan Armoihin Sielun ja Ruumiin puole-
sta Uscollisest annetut silda, joca wilpitlömästä Sy»
dämestä halaja jotasa Elämäja ynnä Teidäncans-san tulla uudisteturi Jumalan jaChnsturen Cuwa-
han että Te myös hänen cantzans Cunnia Chri-sturentaldaW tulisitte.

Suomexi Käändäjä.



talonpojan oma Wpuhe.
Kirja sisalläns pitää muu-

tamat Tundomerkit/ joista
lhminen taita itzens coetella/

jos hän on oikein wastaubest syndynyt
eli ei. loca wastaubest syndynyt
on/ ja tätä lukee/ se myös tämän tai-
ta oikein käsittä ja ymmärtä, ja Sy-
dämesäns löytää; mutta joca ej wiela
ole wastaubest syndynyt hänelle taita
tämä olla Wttämätöin ja outo kirjoi-
tus, jota hän ei ymmärrä eikäracasta,
waan pikemmin taita wihata/ Käwäi-
stä ja pilcata, muta hywät ja Juma-
lala pelkäwäiset Sydämmet taitamat

A 3 nä-
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nämät harwat Sanat hywäxi otto, ja
tietää omasta Loettelemuxestans wiela
enämmän sanoa tästä corkiasta Ullden
Syndymisen Toimituxesta, cuin he tä-
stä lukia mahtawat. longa jälken
myös hywäntahtoinenLukia, cosca hän
tämän läpi lukenut ja hywin ymmärtä-
nyt on, itzens coetella ja tutkia taita,
jos hän on oikein ja totisest käändynyt
Lhr istitty Ihminen, sa JumalanLapsi,

taicka ei. Lukecat sijs onnellisest, ja
olcat Jumalan halduhm uscol-lisest annetut.

NM



Neurawat nyt jtze Nndo-
merkit.

§. I.
MK,Nsimäincn wastaudest syndyne-

hen Ihmisen Tundomerki on,
että hän Jumalan Hengen Y-wswalistuxen cautta oppi tun-

demahan hänen suuret ja cadottawaiset
Syndlnsä, ja Jumalan ijancaickisen Wan-
hurlcauden taincatdaisen Pahudens ylitze,
joca hänen sencaldaischen Ahdistuxehen,
Pclcohonja Hämmästyxehen saattama on,
että pian coco Mailma hänelle ahtahri
tulla taita. Scntähden rucoilee hän ja
huocaa, ybtä ja päiwää, eikä ennen saa
Lepoa hänen Sndämesäns, cuin Jumala
hänen Rucourens cuulee, Synnit hänelleandcri anda, ja hänen jälleus shristuxe-sa Lapsexens ottaa, jota Ahdistusta jaHäm-mästystä hän ei myös sitten unhoda, nijn
cauwoin cuin hänen Silmans auki owat.

A 4 §.2,



Uuden syndymisen Tundomer^it.

Coscaftän stisSyndämesänstunde,ettH
JumalaChristupen werisen Cuoleman omt.
ta.onandcxi andanut caicki hänen st)n-
dinsä, niin saa hän Lewon, Rauhan ja
Ilon; Silloin ei hän mihingän Mailma-sa enin Syndihin, jolla hänniin cauwain ia ustasti on hänenrackahan I-säns wihoittanutja murheMseri saattanut;
silloin rupe hän ihmettelemään, ia wsin
«loitzemaan, ia stsäUisestä Gydämen 3iicu«
tupesta itkemään, jaolkioita Ilon jaRackau-
den Kyyn/litä wuodattamaan. Silloin
tulee oikia lLapselllncn Pclco ia Nöyryys
hänen Sndämehens, ja cosca hän nijn
sliwimlnäsä Noyrydefä ia oman Mahdotto-
mudens tundemisela Jumalan Armoa ca-
tzelee, niin hän tuikin rohke Suus awata,
hänen luinalans Pyhän ia corkiast yliste-
tyn Maiiestetin cdesä; silloin rupe hän
hanMMjaylbN andamaan, cuolcttamaan,
ja ulosmurittamaan Syndiä, iolla hän
ennen niin usiast lumalans wihoittanut
on; ja sen tekee hän silloin ei enämbi orialli.
sesta Pelwosta, waan.Rackaudesta hänenMns rygö.

§.3.
Jota warten hän myös voispanee HH«nen endisen Seurans, la nijncuin hän on

sitä
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Uuden syndymisen 9

sitä ennen racastanut, niin winaa hän nyt
sitä suuremmalla ia pyhcmmällä Kiiwau-
della, cuin hän sitä ennen racastanut on.
Hän wihaa heitä ni nenin CadotuxcnLap'
sia juuri cuin heisä asuis nuori Perkele, joca
jällcns tahdois händä wietellä näiden ca«
drttttnin, pahanilkisten Cumpancin sen-
rahan Cosca hän heitä cokttaa, nijn hän
punastuCaswoisans hämystä; hänelle mic-
lehen iohtuwat mastoin hänen Tahtoans
ne endisctj pahat Tiet ja Teot. Sen siaan
cuin hän ennen iloisella Sydämellä oleske-
li heidän Seurasans, seisoo hän nyt sen-
calmisella wapisewaisella Sydämellä hei.
dän tykönäns.niincuin Lammas Sutten
keskellä. Hän käändä heille mielelläns sel-
käns, ja sanoo salaisest itzellcns: Älköön
minun Sieluni ikänäns enä tulco heidänNeuwohons,

Hän etzii sitä wastan toissa ja paremba-
ta Seuraa, nimittäin hnrscaita ImnalanLapsia, joiden cautta l)än taita tulla para.
tmi. nuhdclluxi, warottetupi, opetetupi
ja neuwotuxi, cuinqa hän mahta poispan-
na ia wihata Oyndiä ja Mailmara, ja
mitä hänesä on, euinga hän mahta pois-
fieldH iyens, ristinnaulita Lihans, potS
hacatavlkiankatens ,ja puhtaista Silmäns
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Uuden Tundomertit.
ulos, ja cuinga hän ylitze caickia mahta
racasta Jumalala, nljncuin sitä corkem-
da ja CalleindaHywää, jongacauttahän
myös juuri nijncuill Tulelda Taiwcchasta

että hän saa sencaldai-
sen Halun Sydämefäns rucoilemaan, lu-
kemaan, opettamaan, tutkimaan, cott-
telemaan, ja kyselemään, jota ej hänellä
ikänäns caickcna hänen Elinaicanans ollut
ole, iosa Harjoituxesa hän wasta itze ty-
könänsymmärtä, mikä Jumalan Walda-
cunda on, nimittäin Wanhurscaus, Rau-
ha ja 110 Pyhälä Hengesä. Tämän Seu-
ran pilä hän ainoana Ilonans ja Paradi-
sinäns Maan päällä; On sentahden ennen
yhden Hetken heidän tykonans cuin mual-
la tuhannen Päiwää, ja wielä kärsii
pikemmin heidän canstans Puutosta, Näl-
kää, Janoa, Wilua, Naaraa/ Häpiätä
jaPilckaa, cuin että hän endiscn Seurans
cansia olis Ilosa ja Riemuia. lotca lau-
lamat, hyppäwät ja elämät Hecumasa,
ne olit ennen hänenrackahimmatMäwans,cosca hän heidän näki ihastui hänen Syda.
mens; Tämä ott nyt toisin käändynyt, ja
tapahru hänelle nyt nijn niiden Jumalisten
cansia, he owat llyt Cuckaifet ja Ruusut
hänen Silmisäns, ja tosin Päärlyt jaCoim
tähdet; Nijta toista hän wihaa nljncuin

haise-
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Uuden ftndymisen Tundomerkit.
haisemia Wuohia, että hc aina nijncuin
Crawut käymät tacapcrin, ja ci tahdo lch-dä Seuraa siihmTaiwalliseheu Isän Maa-
han. Ia jos hän Tapaturmasi joutu hei-
dän ieurahans, nijn istuu hän nijncuin
mycka, cli nijncuin nucuxisa, ja juuri nijn<
cuin hän olis ftiras, ja se heidän kelwot-
tomain ja turhain Puhcttens tähden; Si-
tä wastan on hän UscowaistenSeurasa huo-
letoin ja ilman Maarata; silloin puduu
hän Sydämens sywimmästä Pohjasta,
on täynäns, Riemua, Iloa ja Rackautta,
siellä lewittä itzens hänen Sydämens, nijn-
cuin caunis Cuckainen; Tämä Jumalan
Lasten callis Seura on hänelle paljota su-
loisembi Hunajata, sillä ei hän ikänäns
ole iloisembi, cuin sslloin, cosca hän hei»dän tykönäns on; Ei taida hän myös mi-
sän seuras euämmin itziäns ilahutta ja hu-
ivitta, cuin cosca hän Isäns Lasten cansiapuhelee, lukee, weisaa ja Jumalala rucoi.
lee, ja hänen Sanaans tutkistelee. Sil-
loin rawitze ja wirwotca hän Sieluns,
sanodenHistian cantza: HErra, sijtä elecän,
jaminun Hengeni elämä on ssjnä coconans;
Ia cosca hän onpoisatästäScurasta,onhän
juuri nijncuin ulcona Mailmasta, sillä sil-loin käypi hänelle nijncuin Salalle, joco
Vedestä poistulduans cohta cuoiee. Näi-

11



ZÄ Uuden syndymisen lun'H merkit.
tä Jumalan Lapsta racastaa hän nijncuitt
omaa Sieluans, ja wielä enämmin cuin
omia Suculaisians, ellei he wastaudcst
syndyneet ole; Ia waicka he Belialin
Lapsilda mlewat pilcaturl ja wainoturi,
nijn racasta hän heitä cuilengin sydämeUi.
sest, sillähän on ennen näiden cansiaYlön»cayeesa, cuin nijden toisten cansia Cun«
niasa.

§. 5.
hän on myös Sydämesäns täydelli-

sesti wacuutettu, että jos hän olis cuollut
endisefä Ttlasans, nijn olis hän iiancaicki-
sest cadotettu ollut. Hän löytä myös nyt
,'tzesäns että hän on CHRISTUtEN Us.
con cautta wastan ottanut, että Hän on
hänen LunastaMs jaainoaAutuaxi tekiäns,
joca on lunastanuthänen Sieluns ijancaic-
kisesta Cadotuxcsta. Hän tunde racasta-wansa Händä, ja tosin racastawansa P-
dämelliscsti, ja että hän päiwäväiwäldH
enämmin ja enämmin händkracastaa, ja
scntähden halajaa racastaa händä ijancaic-
llsella Rackalldella. Ia nijn ajattelee hän
aina händä. puhelee mielclläns hänestä,
huocailee alati hänen tykönsä, ja tosiu mi-
tä ikänäns hän alcaa. ajattelee, puhuu cli
tekee, nijn se on caicki ICSUS CHRI-
S3US, lESUS CHRISSUS. Hä-

lttll



Uuden Cundsmertit. « z
nen Sydämens ia Ajaturens, Suuns,
ttkemisens ja jättämiscns on täytetty
CHRIS TUXELLA, CdRISTUS
waicutta, asuu ja elää caiketi hänesä,
sentähden ei se taida muutoin olla, cuin et-
tä hänen Suuns jaElämäns pitää siitä
ylitzewuotaman, jolla Sydän täytetty on.
El yrikänlhminen taida ymmärtä eli kä-
sittä, minqäcaldainen tämacallisßackaus
on, ja cutnga aiwan callls ia taiwallinen
Työ se on, racastaa EHRISTUSTA,
waan se, joca sen itzc tunde ia
harjotta. Joca oikein Christustansa raca-
sta, taita tolin palion sijtä sanoa, mutta
enämmän cuitengin toytyy waiketa, silläse macaa nijnsywäsä hänen Sydämelänsä,
ettei hän sitä millän muotoa ulos sa-noa taida.

§-5-
Cosca hän itzekäändynyt on, pyytä hänmuitakin woitta CHRlstuxelle; Sillä hän

tekee nijncuin se, joca pauhawaiscsta Me»restä on Maalle uinut, joca heittä myös
Nuoran iloisille Cumpaneillcnsa, jolla he.
kin taitamat Maalle wedetyri tulla. Hänneuwoo, waroitta ia nuhtelee Lähimäi-stans, pyytä tehoitta ja haucutella handHmyöskin ojendamahan lalcans Elämän
Tielle. Hän iloitzie enämmin, cosca hän

näkee



<4 Uuden spndymisen Tundomerkit.
näkee eli cuule jonqun Sielun wastaudestsyndywän,la Christuxellewoitetuxi lulewan
cujn jos hän olis saanut suuren Audimen
Culdaa/illä hän 01l wacumettu sljtä,ettälu«
mala sencaldaiscldaSiclulda on ijancaicki-
scsti racastctuxija ylistetnri tulema, ja ettäsen Sielun, joca nijn on pelastcturi tullut
Satanan Pauloista, pitää caickein pydäin
Eugelcin ja Sieluin can§a Jumalala iian-
caickiscst iloitzeman. Hän toiwotta sen-
tähden, jos mahdollinen olis/ että caickt
Ihmiset mahdaiset autuaxi lulla, ja ettei
yprän ainoa cadoteturi tulis: Hän kyllä
miclcUäns omin käsin tahdois heitä wctää
Taiwahasen, jos hän waan taidais; Se
tekee hänen Sydämcllensä sangen kipiätä,
cosca hän tutki Ihmisten Tilaa, Elämätö
ja Waellusta, ctcä pyhän Ramatun To-
distaen jälken, nijn monoa köyhää, wi-
heliäista, wieteldyä Sielua pitää hucku-man. Ah! täsä cansiakärslwälsesä ia surul-
lisesa Tutkinuosi, on hänen Sydämens täy-
näns Ahdistusta, nijncmn se haljeta tah-dois. ja eipä hän taidackan ikänäns kyllä
sywäst ulosmckia. walicta ja ulospulma
tätä surullista Tutkindota; Ej mnös ika-

-<iäns calda kyllä ihmedella sitä käsit-tämätbindä. wtkimatoinda ja ulos
sanomatomda Rackautta, ilauplutta, Ar<

moa



Unden Cundomertit^
moa ja Uskollisuutta, cuin se caickia Cor»
kein, uscollincn ja laupias Armahtaja ja
caickein Lastensa Racastaia on hänelle o«
soctaum, nljncuin mahdottomalla ja hal-
ivalle Maan Madolle; ja ei scmäodcn tie-
dä, sanomattomasta ihmettelemisestä mi-
tä hänen tästä käsittämän, ajatcleman/
sanoman eli ensist ylistämän pitää.

§.7.
Hän huuta, hän buocaa, ia rucoilee sy-

dämellisesi Jumalala, että hän tahdois
heitä kääudä ja stta caicki Lapsirensa: Hän
canda Hänen eteens deidänjärjettomän ja
sokmn Elämänsä, ja rucoile heille Armoa,
erinotnattaln ni/Uc,jotca hänen Snculai-sens owat, ja joista hän Lihan puolesta
ulostullut on, ja joiden cansia hän joca«
päiwä cansiakäymistä pitää, syo ja juo,
näiden edestä hän huoraa palamalla Har-taudella, ja tosin hän andais Sydämenscoccnans sulata Kyyuclcihin, Huolesta.
Canyakärslwällisydestä ia Murhesti, heidält
Sielunsa Autuudesta; Sentähden rucoileehän jocapäiwä, että se armahtawainen
Jumala tahdois Taiwahast catzoa heidänpuoleens ia käändä heitä, ja talutta heitäiiancaickiseUe Autuuden Tielle. Muttacosca hän näkee hänen Waroiturenia ja
3tuhtelemifensa> suloiset ja cowat Puheet
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»6 Uuden spndymisenTundomertit.

fa oleman turhas, nijn tulee hänen Mur-
hens ja cansiakärsiwäinen kmuns sencanl-
ta ntln cnätyri, ettei hän taida cayoackan
heidän paällcns iloisilla Silmillä, ettci se
murhettinen Ajatus heiden surkiasta Lovu«
stansa alati hänen Sndämehens sywälle
paineNn>i Mlc; Ah ajattelee hän, me jot-
ca nijn cauwan olemme nhdcsä clänehet,
ja olemme täällä Ajalltsudcs uhdesä syöne-
het ja juonehet. Ah joscan Jumala! että
me tämängin Elämän »erästä saisimme,
nljncuin rackahat Vstäwätja rackahatLap.
set iaiwahasa yhdesä elää, syddä yhdellä
Pöydällä, ja siellä ylistää Jumalala ijan-
eaickisesCunntas! Ah cuinga mielelläni
minä sen soisin! Ali cuinga mielelläni Ah!Ah! cuinga mielelläni! Amen.

§.B.
Hän ahkeroitze caikisa Asioisa täyttä

jtzcns oikein Chri!NllisellaMurheUa,Rua«sa ja luomasa, NuckumisesajaWalwomi»
sesa,TyofäjaLcwosa, Waatteisa, Rahasa,
Tawarasaja muija maallisisaAstoisa,ioiden
eanha hän, nijncuin sanottu on käyttä i«
yen Murhen calN?a toimellisesti, ja Cori«
stiUifcsti; Hän nautitze nijtH cohtullisesti
Murhella, Pelwolla, Huolen pitämisellä
ja Wapisturella, ja on caikisa arcaluon«
doinen ja pelkäwäimn, ettei hänmaddaissyndck



Uuden syndpmisen Tundomertlt »t
s- ndiä tehdä/ racasta Taiwallista Isääns
wastan, joca nämät hänelle Rackaudestg
lahjoittanut on.

§. o.
Hän on myös slwlä, eikä syty Wihaan

ja wpimattomahan Kijwautehen Lähim-
mäistäns wastan, ntjncuiu wihainen ja
järjetöin Coira; Hän kärsii paljon, wasiaa
ja Mttä itzens toimellisesti, andexi anda,
unhotta, yäändä caicki parhan, wälttä ia
anda myöden, ja taita usein enämmän
sillä woitta että hän muödittä, cuin So-
dalla ja Toralla; Hän cocoa tullset Hijlet
Wlyolliscns pään päälle, käydm mjn hy«
wällä Esimerklllä, sekä VstäwäinsWihamiestens edesä.

§. 10.
Hän on myös alhainen janöyrä Junia-latä /a Lähimmäistänsä wastan/ sutten jst

picndcn, ricasten ja köyhäin, tuttawain
ja wierasten tykönä; Hän racasta ja ctziji
«ina nijtä alhaisia, mutta wihaa ja pake-
nee Ylpeitä, paisuneita ja ynfettä Sydä-
mitä: Hän on nöyrä käytöxisäns. Sanot-sans. Töilöns ja Waatteifans; Jos hänon ennen caunistanut itzens mjneuin corei-lcwa Waiwo Tantzihin; niin hän on nyt
vlpiästa Rijkin Cucosta tullut ypikertaisepi
Mkyisepi: Hänen Nöyrydens loista hä»e-
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stä caikisa hänen Puheisans, Töisäns iaKaytöxisänsi nijncuin kyntilä Lyhdystä,
nijn että jocaitzen täytyy lMestä sanoa:
Catzo,mixikä IhmW tämä nyt on tuliut?
mikä Mieli hänellä nyt o»/ cuinga hänennen oli?

§. ii.
Hän on myös rauhallinen, noudatta

Rauhaa, ja tosin on Rauhan tekiä juRau-
han pitäjä; hän racastaa Rauhan Lapsia,
hän puhuu mielelläns Rauhasta, hän toi.
wocta Jerusalemille Rauhaa, ja halajaa
ijancailtisesti asua Rauhan Maioisa, sen
surcn tykbnä, bywästi siunatun ajallisesti
ja ijancaickiscsti.

§. 12.
Hän on aina hywällä mielellä ia tytyy

sijhcn cuin hänen lumalans ia Isäns hä-
nelle anda; jos hänellä on ainoastans huo-no ja cuiwa pala,nijn, tytyy hän sijhcn
nijn hywincuin toinen teurasteltuhun Här-
kähän: jos hänellä wain on Terweys ia
Rauha Palmella Isäänsä, ja hän saa sisäl-lisest tuta jamaista hänen suloista Mawäl-
lisyttäns, se on hänelle alinomainenja su-
loinen Wieras pito.

§. 13.
Ei hän ole ikänäns mämmin murhelli-

ne»
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nen, euin eoica Ilimala hänen Isöns, Sy-
dämen wirwoltawan, ja lhmellisest ma-
lian sisäUä Ammisens puolesta wähäiscn
hänestä crcanee, sillä siUlstn on hän ccco-nans murhelsans, niin iloille» cmn hän
oli nautttcsansa, nijn mllrhelllncn on hän
caiwateiansa. Caiklsa pulweluplsms lby-
tä hän silloin puucoxen la penseyden, Ru-
ronnla, Lukemlsesa, Puhecsa, Tutkimi-
sesa, Kilwoluxesa, Jumalansa UlistyxesH
jaKiitonsa, ja tosincaikisa mitä vän tekee.
Sillä hän loyta, emi hän ainoastans cttäy,
edespäin, muna wtelä racaperingln. Woi!
millä ikäwällä odolla hän sijs sijhen asti
että sencaldaiuenDö on ohltze mcnuyl, ja
hänen Sydälmns jällms walkenee.

Hän pyytä aina läheltä Ajatuxcns ja
Huocauxensylös Taiwaasen, ia silloin on
hän hywäfa iilasa. cosca hän
tunde, että ne,nijncuin Kipinät Tulesta,
lendä,wät ylös hänen Sydämens poh asta;
Silloin huomatzc hän olemansa hywällä
mielellä ja cytywäisen, ja toimetta, että
hänen Sydämens mahdais alati sencal»
dalsilla pyhillä Ajaturilla ja Taiwahasen
nousemilla Huocaupllla täytetty olla.

5 »5.
Hän ahkeroltze pitää Kielensä pyhM ja

B Ehri-
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Christillisesä lärjcstyxesä; ettei se mahdais
edes tuoda turhia,riettaita, kelwottomia,
haisemia ja häpiällisiä Sanoja, waan pal-
jo enämm in terwelllsiä, otollisia, ovetta-
maisia, rackaita Puheita, jorca owat o»
tolliset, Sydämen liicuttawaisct, woi-
mallisetpa luwalliset. Jumalan Cunniaxi,
oman Sieluns Rawinuoxi, Omantun-
dons lewoxi, nijn myds Lähimmäisens
Neuwoxi hänenParannurexens, LohdutU'pepens jaAutuudexens. Hän on aiconutja
eteens pannut carttaxens iylänskieleldäns,
ettet hän syndiä tekis, eikä yhtäkän ainoa-
ta «valhetta edestois, jos hän mybs tie-
däis sillä woittawans caikcnCullqn jaHo-
pian cuin Mailmas on. Hän tahdois en-
nen jamieluisemmastylon anda caicki Luon«
docappaleet, cuin pienimmäsäkän Juma-
lan Tahdon ylitze käydä.

§. ia.
Hän'tekee mybs Lanpiuden Töitä Lähi-

mäistäns, Tuttawians, ja Mäwltänscohtan,ja tosin mybs wierahila, tcrwei-
tä ja sairaita cohtan. sen jälken min he tar«
witzewatSielun jaRuumijn puolesta; On
ainacantzakärsiwäincn, awullinen ja täyn-
nä Lohdutusta. Anda mybs mielclläns
Almua, ja tosin nijngin runiahasti. ettäso on hänelle wahingoxi, nimittäin hänenElä-
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ElätMsäns, mutta ei hänen Sielullens.
Cosea hän niitä niin anda, että ne jotakin
cowast Sydämelle käywät, nijn pitää
hän ne oikioina Lahjoina jotca Jumalallekelpawat; Hän osotta Mä HHnen Us-cons eläwärija työtä tesewsxi Rackauden
fautta.

§. 17.
Hän käyttä myös itzens wilpittbmäst iaoman tundons jälkeen caickein Ihmistencantza, caickein tykönä, caikesa tekemise-fäns ja jättämisesäns, Puheisans ja 3bi-säns/ Sanoisans ja Lupauxisans, Osta-misesansjaMyymisesäns, läsnä ja pois-

ollesans; hän käyttä ipens aina tasaisestija wilpittbmästi: Hän ejree Mailman juo-
Nln ja Tawan jälkeen, waan JumalanSanan ia Tahdon ja Omantundons jäl-
keen, nijncuin sen caicki näkemän ja tietä-wan Jumalan läsnä olles, ja nijncuin häntolwoo taitamansa edes wastatawijmeisnk
Päiwänä; Hän sois myös että joeainel,
NW händä jällens cohtais.

Hänwalittamyös useincatkerastiSyn-demsä, HeickouttensajaPuutostensaylitze;tällä owat hänen Rucouxens, Huocau»xens, Suuns ja Puheens jocapäiwä täy-
tetyt; Hänen Snndins owgt aina hänenV 5 tdcs
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edesänsa, jos hänelle on täuäpäiwänä yri
Haawa paratut tullut; nijn on hänellä
jällens buomena uusi; mutta ei lian tee
Walliustansa Syndein ylitzc niincuin ne
luonnolllfct Idmjset, jotca ainoastans ul-
conalscsti ja enälnmin Tawan wuopi, min
totisesta Tundemisesta walittawat, maan
hän licdää luetella ja nimiltä ne, ehkä ei
c.uckia. cuitcnM monoa, siellä ja
M minä sen tein. nijn ja nijn, tällä eli
muulla taivalla. täsä elt mualla, mm ja
nijn oicn minä sen ylitzc ollut murheisani,
tuinga usein olen minä sen nlitze huogan»
nut, rucoillut ia itkenyt, nijn olen minä
sitä carttanut, sotinut sitä wastan, jos mi-
nä wlhdoingan Jumalat! Armon ia Woi-
wancautta neychcwoittaisin;Silläej hän
ole mingän ylitzecocoMailmas nijnmur«
hellinen ja surullinen, cuin juuri tämän
ylitze; Ia sols sentähdcn tulcwans paäste-
tyxi tästä Cu.oleman Ruumhista.

H. 19.
MnlöMMYdsitzesänsä, ettei hänellä

ole suuremhatalloa, cuin cosca, hän sydä»
mestäns taitapistää ja kijttää Jumalalan-sa ja Isäänsä, ylösraketa
ja palweua händä ijancaickiscxi Au-
tuudexeusa. ja nijn cdesautta HErran Ni«
wen Kiitosta ja Plisiystä; Ei mikän Ils

lalda
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taida enammm ilahutta hänen Sydan-
dans, cuin cosca hän näkis, caiken Maan
täytettämän HERran Cunnialla. Hän
anda miclclläns sille rackahalle, corkiast
ylistettäwälle, LaupiaUe Jumalalle yxi-
näns caiken Cunnian jaPlistyxen,nijnpal«
jocuin hän ikänäns ulosmttia taita, Mie-
lehens sohdattain että Hän Itzesäns on sij-
hen mahdollinen, ja että sijna siwusa Hä-nenLaupiudens, Hänen suuret Teconsa ja
Iymcttydnsa sitä waatiwat. Sillä Hän,
nimenin se totinen Jumala, ja Hänen Pn»ha, ylitzc caickia corkiast ylistetty ja raca-
stettu Mmens ei taida nyt, eikä caikcsa ijan-
caickisudssa kyllä cunnioitetuxi tulla. Näin
tunde hän Hänen,tunnustain mielelläns ole<wans welcapään, ia myös mieluhuisenhändä racastamaan ia ylistämään, waicka
ei yhtän Taiwasta eikä Helwettiä^lisickan,cosca Hän, nijncuinse amoa, ijancaicki-
nen, PM, loppumatoin, täydellinen, itze
olewainen,corkiast cunniallinen, rackaude-
sta ricasja hywä Olemus on sijhen mah-
dollinen; ja Ihminen nijncuin köyhä
Maanmatoimn siihen welcapää; Ia to«
sjn hän tunde, että hän myös olis welca-
pää, ehkä wielä Herra (jos mahdollinen
olis) sysais hänen HelwettihiNf sittengm
siellä Händä ylistämäänja kiittämään, jos

B 4 .hä«
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hänellä siellä wielä Sy-
dän ja Mieli, cuin täällä Maanpäällä;
waan jos se olis häneldä pois otettu, niin
hän tosin niincuin muutkin Händä häwä-
fis ja pilckais. Mutta muutoin tunnustaa
hän itzens sekä micllchuiscxi. että welca.
pääft stjhen, ja että se uscoUinen, armolli,
nen ja racas Jumala aina on sijden mah«
dollinen; Minä mahdan nyt 0110 misä mi-
nä tahdon, nijn on ja pysyy hän cuitengln
aina se sama, yp ainoa iiancaickincn, cor-
kiast ylistetty Jumala, ja se corkein Hywys,
yhtä Pyhä, yhtä Corkia.yhta Hywä,yhtH
Cunniallinen, yhtä ylistettäwä, kiitettäwö
jacorgotettawa aina ja ijancaickisest.

§. 20.
Hän tunde myös Sydämensä ja mie<

lensa sekä Yöllä että Päiwallä oleman tai-
puneen, ja ojctun taiwallisten Asiain
len; Ehtolla maata pannesans, Aamul<
la herätesäns, sybdesänsja juodefans, työ.
tä tehdesäns, lewälesans, ulos eli sisällekäydesäns, hawaitzehan aina, että se
tzo Hengellisten, pyhäin ja taiwallisten cap-
palden perään, ja ojenda itzens niiden jäl-
ken, nijncutnCumpoft/ joca neulallans ai-
na pohjalschen häändy; ehkä cuingahän-
Vä pudistettaisiin, nijnei hän cuitengan en-

nen
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nen saa lapoa/ ennen cuinhän tulee Mens
tarcottamaanpaickans cohden; Juuri nijn
on myös hänen Tydamens cansta osiat,
cofco seSatanalda, Mailmaldaja Syn«
nildä on hänen lärjestyrestäns häiritetty.
Mutta tähän sanotahan: Tuleepa hän
cuitengin usein hitari ja huolimattomaxi,
nijn että hänen itzekin täytyy walitta
hudensa, haluttomuudensa, pcnseydensä,
nmistamattomudensa, ia heickoudensa yli«
tze:c. nijncuin hällä ei olis yhtän eläniä-
tä, halua eli taipumusta mihingän hywaän
ilzesans? tähän wastatahan; Waicka ei
ne sywät Caiwot, ainu yli cuohu, nijn
heisä cuitengin on Wesi aina pohjasa:
Waicka ei Tuli heitä Lieckiänsä aina ylds
Ilmahan corkiallc, nijn se cuitengin aina
heittä liescansa ylöspäin, ja waicka se ai-
nehen puutteesa (coica puita on wähä ja
märkiä) ei taida hehcua nijn corkiallc, nijnd
on cuitengin sen Luondo jaOmaisuus, et-
tä hän mielelläns heittäis itzens ylbspäils
corkeutehen, ja ehkäse eisaaenämbätä pui»
ta, niin sen walo ja liecki cuitengin cuu«
motta Corkeutehen. Tuuli myllyt ja Lai.
wat ei myoskän aina yhtäkjiruhusti jawä»
ke wästi juoxe; waan sen jälkeen cuin Tuu»
li on, nijn hekin känwat, Ia ema on joca

B 5 tai»

25



2? Uuden s^ndymisinTundomerkit.
taita juosta näillä Jumalan Teillä, ellei
hän ojcmxi ja wcdetyxi tulc?Cauca tiaita
purjehtia, ellei Herran Tuuli aja händä?
Ia waicka hän löytä tykönäns ettei hänen
Sydämens, Eieluns ia Miclens ole aina
secklästi ja hartahasti ojetut näihin Asioi-
hin,nijn he cuitengin tarcottawat sinnepäin

cutzowatniiden puoleen, nijncuin -Lum-
posi.Kyt)kyiset,cosca hejywiäMaasta nouc-
kiwat, ei catzo ainoastans jywäin perään
waan usein myös Sijmilläns
ylös Taiwahasen pain; SamaNa tawalla
tekee myös hän, sillä waicka ej hän aina
<Paradisin Linnun cansia woi Sydändän-
fa ylhäuä Corkeudesa pitää, nijn hän cui-
tengin, nijn uin Kydkyiset, tyosänsä catzah-
ta aina Ajalustens, Tutkistelemustens,

ja Rucoustens cautta ylös
sijhen corkiahau Taiwahasen. nijncuin ky-
snin, cusa se asu sota hänen Sydämens ra-
tasta: Ia nijncuin Paradisin Linnulla ei
ole Lepoa mualla cuin Corkeudesa, nijn ei
häneMän ole parembata lepoa, huwitu-
sta ja Iloa, cuin cosca hällen Sydä-
niens, Mielens ja Ajatupcns siellä hää-
zywätt Caikcsa hänen hengellifcsä Wihe-
Wiscsä ja surkiasa Tilasans on aina tämä
häncn sydämellinen, wilpitbin Toiwotu-

ja haluns / että hänen rackaudesta ri-cas
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cas lumalans ja Iläns,
taiwallisesta Apothekinäns eli Lääkitys
Huoneestans,wirwotta handä uudella Ar-
molla, jonga cautta hanjällens saisWoi'
manpoisoanna caicki Syn--
dinni ia Wirhensä ja iloita hänefä, nijncuin
eiäwäsä Jumalala, että hän sen cauttamahdais, mincuin ylöspalanut TuUsoittojälleus syttyä palamaan, ja nimcuin ennen»
gin ylistämään ja pyhittämään hänen py>
hää ja corkiata Nimeans, ia sijnä siwusak'jttäMän ja ylistämään Hänen ihmelli-liäja suuria röiäns, ja sitä suurta kärsimä!»lisytta, pitkämielisyttä jauscollisuutta, ja
caickia mjtä hywiäthjtä cuin Hän hänellevsottanut on. Sijnä stwusa toiwottahänmyös että hän olis nijn cuuliamen, niin
kijwas, nijn mieluinen, nijn pyhä, nijn
täydellinen, että hän caikefa tekemifesäns
ja jältämisesans mahdais nijn kelwata Iu«
malalla, cuin hän miclelläns pyydäi ja ha-
lajais, ja että hän nijcuin kirckast loista,
wa Walkeus mahdais eaikila taiwalljsisa
Awuisa nijn loista Lähimäismsedesa, ettei
yhtän Comdastusta caikisa hänen Teisäns
ja Waelluxcsans löytyä mahdais: Ia mä
hän Kielelläns nijn mahdais pudua, cna
hänen Lähimäisens tulis nuhdelluxi, NM»
roitttw, muwotuxi, woiteMi ja laiwu-

tetu-
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tetuxi että hän sen cautta käännyis, eli et-
tä sckäändynyt hywä Sydän mahdais sen
cautta nt.ucuill unesta herätctyxi tulla, niin
että hänen hidas ja kylmä Sydämens ja
nuckuwa Sieluns tulis sijttä cläwäpija wal-
pahari, täytetypi monella hywällä Hedel-mällä? Eltä hänen Suuns mahdais nljn
olla alati juorewa eläwäLähde, jostamah-daisttwuota Elämän Weden Wirrat. Vii-
mein toiwotta hän myös, että caicki pahuus
jaturhuus mahdais cuolla hänen Lihasan-sa, a ellei hän ikänäns enä mahdais jou-
tua sencaldaiscen surkiahan tilahan, maan
waeida ja elää, nijncuin siunattu Juma-
lan Lapsi caikisa, ja myös löytyä nuhdet-
tom.xi Lähimäistäns cohtan Cuolema
päiwähänsä asti.

Hän tutkijnijden Jumalattomain Belia-
lin Lasten juorua ia waellusta;jotca nijn
häpiällisesti elämät, joca pistää händä,
«olca hän sen päälle ajattelee, nijncuin Mie«
calla Sydämehen. Hän tulee sangen mur-
hellisexi,cosca hänen täytyy nähdä ja cuul-
la sencaldaiset Häpiän pilcal, että henijn wastahacoiscfti yloncatzowat häne»Pyhän ja Maijestetilliscnlumalans. Hänihmettelee tuhansin terroin, että hän wie-
jä nijn cauwom hänen PUämielisydesäns
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kärsiä woipi sencaldaista pahoin haisewitaäpäreitä. Ab se tekee hänen sangen su-
'rullisexi, että hänen täytyy cuulla neijn mon«
dajumalatoinda Suuca, jotca ilman lac-
kamata häwäisewät hänen taiwallisen. I-sänsa ja Nimeä, ja että
nijn paljon Walhetta ja Petosta harjoite»
tahan, nijncuin mybs ettei kirousten ja
Wannomisten päälle tule yhtän loppua,
ja että nijn paljon Soreutta, Ppcyttä ia
Usita Muudeja eli tapoja
Sijnä siwusa näkee hän myös nijn monoa
laisca Watzaa ja luomartta, jotca heidänPidoisansa, cosca he cocoon tulemat, syh.
wät nijncuin Siat, juowac nijncuin jär»
icttömat Naudat, hyppäwät nijncuin Wa»
sicat, scncaldaiset järjettömät, Perkcleldähengellisest rijwatut, ja peräti perkclelliset
Ihmiset, waiwawat hänen Sydändäns,
nijn että hänen silmänsä usein suuresta Mur-
heita salalsuudesa kyyneleitä wuodattawat
Jumalan edesä, jahänen täytyy Sielu<ansa
walitta jasanoa.AH mikäMailma meillä on!
JumalanPelco, Sijwotlisuus ja CMul-
lisuus on paennut Maasta, ne jotca Duo-
mio Istuimilla istumat owat mykät, Ran-
gaistus eli Mlecka, jonga piläis pahoja
peljättamän on tuppehens kiinni tartttlnut,
Rackaus on lMus, Usco ja Totuus on
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eadomiut, Hymyttä ei löydy enä coco
Mailmasa.

§. 22.
Hän suo mybs mielcllans händänsnuh-dcldawan, ja opettttawan, vuhun myös

miclelläns nijden cantza,joccaparandawat
ja händä, ci ainoastans
loydullisella Hunajalla ia Maidolla, mul-
ta myös cowalla Nudtchen Tuulella ja
wäkcwällä Eticalla. Hänelle käy nijn-
cuin Sokialle, jocamiclelläns anda itzens
talutctta, nijncuin Sajralle, joca miclel-
läns tahto terwexi tulla, ja sentahdcnmie-
lmicsti sisälle otta nijtä carwahimbttakin
luocawita; Sitä wastan owat ne toiset
nuncuinLapset, jotca ei mielcllans tahdo
itzecns pestä anda, ja nijncuin Calat, jot«

et miclelläns itziäns käsittä anna; mut-
ta hän pitää sen Mawänäns, joca händä
nuhtelee, että se sama on neuwonut händä
Sielunsa Wiholliscsta,. hän kijttä händä.
rucoillcn että hän edespäingin nuhcclisja
warouais händä.

§.2).
Hän on myös Sydämestäns murbelli-

nen, cosca hän cuule että Jumalan Seu-
raclmda, josacusa paicasa wahlngoitetuxi
tulee, se on, cosca hywiä ja Jumalisia Ih-
»msiä wainotahan; hän huoca hartast hei-

dän
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dän edestänsä, hän murdetti heidän can-sans. Ah! cmnaa mielciläns hän sols,
että Jumalan Seuracunda.wiehriö tzis ja
cmostais, että hän pidäis ltzen nijncuin
taiwallinen Morsian hänen racasta Ylkän-sa wastahan, niincuill hän myös toiwo-sen ajan wielä kerran totisesi tuleman.

§. 24.
Hän racasta myös Vihollistansa, tekee

heille hywää, ia rucoiie heidän edesstän-
sä, että Jumala tahdois heitä käända, ja
anda heille hywin käydä sekä Sielun että
ruumihin puolesta täällä ajallisesti ja siellä
ijancaickiftsti. Ermomattain taita hän ru°
coilla nijden edestä, jotta hända kiroilemat,

wahingoitzewat, panettelc-
wat, jatckewätt hänelle caickinalsta pahut-
ta: hän rucoilec, ettei mitän sijtä, cuin
he Sokeudesansa hänelle coiwottawal,
mahdais tulla heidän itze päällensä, maan
sula Armo, Terwcys, Siunaus ja Au"
tuus.

§.25.
Hän ikawöitze myös, Cuolemata,ja et-

tä hän tästä saastuttawWsta Mailmastapelastetuxi tulis, ja sitte täydcllisest sais
nautita ja nähdä Vapahtajansa; Ei hänecenens aseta pitkä Ikä, suruttomazu elä-
pensä. Hän odotta jocapäiwä ja hetki h<s->

ncn
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nen Herransa tuleman; Ei hänCuolema-
ta pidä Pöwelinö ja Murhajana, waan
Herran Engelinä, wca tahtoo nouta hä-
nen cotia tygdns, nijncuul Lothin Sodo-
masia, jonga tähden st hänelle Mnvi-
caisembi, sitä rackahambi olis.

§. 26.
Caikisa näisä pitämät muutamat usein

epäluuloa itzcstäns,! ehkä heillä owat nä-
mättundomettit, nijn että, cojca he tut-
kimat Jumalan corklata Pyhyttäja Wan-
hurscautta, ja shnä siwula huomaitzewat
Vnian suuren Hcickoildensa, ja syndiset
Wicans ja PuutoxensWaelluxcsans,nijn
he langewatPelmosta sywlhin ajatuxihin,
Nusaurehcn, Ahdistuxehen, Murhesen ja
Hätähän, ajatellen: Ah! lienengö minä
vllcng.au Jumalan Lapsi? lienengö oikein
wastaudcsta syndym)t?AH minä olen wie.
lä nijn ja niin! Cuca tietä cuinga »Vielä
miliun cantzauikäyncennencuinminäcuo-
len?M'. cUei minun armollinen Jumala,
ni ja Isäni sulasta Armosta ja Laupiudesta
minua wastahan ota, ja minun rackahan
Lunastajani lEsuxen Christuxen Weren
jaAnsion tähden minun päälleni armahda,
nijn en ole minamahdoUinen näkemän hä-
nen Caswojansa, mutta olen aiwan hylyin
Wncaickisehen Cadvwxehen wicapää, cosca

mi^
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minä sen tuhannen, ja tosin tuhannen tu?
hatta kerta ansainnut olen.

Niin käypi monen tie Taiwahasen dtl-
wetin läpitze. Seneähden on yri nijstH
w. ''ista Isistä oikein sanonut: Että sen
jjancaickisen Elämän Tolwo on yxiCuckai*
nen, joca on casonnut Helwetin panahalß
le ja rannalle.

Joca ainoastans oikein wastaudeft shn»
t>ynyt Jumalan Lapsi on ja tutkistelee Ju-
malan Pyyytta m ijancaichista Wanhurj-
«mma, asetlqln ilta wastahan Syndinsa ia
Heickoudenia. ja anda AMuudcnsa syvä-
mcUcus käydä, se taita, ynliä minun cani-
iani kyllä tietä ja sanoa, cuiuga sencaldaisct
sylvät, surulliset kiusawaisct Tutkistele-
misct nousemat hänen Sydämehcns, wai<
wawat hänen murhcllista Sieluansa, ja la-
wistäwät hänen Sydämensä nijmuin nuo-
let, nijn että Kyyneleet ja Huocanret run-
safti sen päälle scurawat: Sencaldainm
<i taida myöskän taiwaasa eli waasa yh-
tä» Neuwo, Apua ja Lohdutusta löytä,
Mci hän tachaisi turwata hänett rackahan
Lunastajansa calliiscn Wcrehen, johonga
Hän silloin sywällä Nbyrydellä ja murhelli-sella mielellä kijruhta, nijmuin janowa
Peura tuorehen Wedcn tygö: mjn ettet
pleningän Matoinen Maan päällä ole niin

V haX.
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hnlpa ja ylöncayottu, cuin hän itze omisa
silmisHnsä; Sijna lonta hän siUoin catkeu
Rauhansa, Riemunsa, Lohduxrnsa, ja
Huwiturensa, joca taica pois otta ja wa-
Hendä hänen murhellisen Surunsa; Sit-
ten anoa hän sen stUänsä olla, jaanoa caic-
ki hänen rackahan Jumalansa halduhun.

Nämät Tundomcrkit löytywät jocaitze-sa lumalllesa Ihmisefä, oca työtä teke Uu«
desa Syndymiscfä, eli Den tulla pyytä,
joco hän olis suurcnunatla eli wähemmäl-
lä Armolla lahjoitettu, mutta se Ihminen
joca ei mitan tästä tykönans löydä, eli AH
toiwota, sen perähän pyri ja sitä halaja,
hän ei ole wielä päällens pukenut cnslm-
mäistäkän Paitaa eli Hametta tästä pyhästä
Pugusta: Se sama mahta mnos wapaa<U
uscoa< että hän sencaldaisesa Tilasa ei niin.
tuin Jumalan Lapsi, waan niincuin mr.
meldu Adamin Lapsi on cuolewa ja ijan<
eßickiscfti huckuwa; longa Dunmion mi-
nä annan Jumalan, ja hänen Sanans, ja
caickein lUlnalisten wastaudest syndyncit.
ten Sieluin halduhun, joiden sitä samaasanoman, ja wijmeisnä Päiwäna coco

Mailman edcsa wahwistamanja todi-
Mman pilää. Amen.

M-



Malitus
Uuden Syndimlsm

Waarin MMmsen
ylitze

ja
Mawitus<

Ettei kenengän pidä pettämän itzeens jol^
laculla itze otellulla ja määrin omistetulla,

Lohdutuxella Uudesta Synoymisestä,cosca ei hän itze stjhen wielä
tullut ole.

Jumala hywä Isä! ruinaaMDH moniNimi-Christitty pettä itzens
snrkiasti omilla määrillä Luu!oil«

lans! Enin osa Mä, alin Christityixt
cutzutahftn, tahtomat kyllä hywäln Shrl«
stittyin Nimiä canda,sanoden: me olen,,
me mastaudcst Mutta cc,lken
tämän alla ei he cuitengan tee sna cm»
ChriMinen on. ei heillä ole CMstupn
Henge ja Mieldä, eikä ojota yhläkän
steen ja Uuden syndymisen iMelmätä.

He sanomat: Me olemme Castehcn tanK
ta tullehtt Jumalan Lapsixi; cMen'
gin tekemät he Perkelehcn töitä,
Hengi ja Mieli mybs heillä on. He 5



»at: Me olemme Armon Lapset, ja ei
cuitengan tee nmutä, cuin jocapäjwä wi-
hottawm lulualan, ja ösottäwat ltze työ-
sä olemansa Manman Lapftt.

He sanomat: Me olemme Christuxeuracas Morsian ja
hän 01l puhdlstanut meitä Wedcn pespsn
Sanan cautta, wälinnut ja clitzunut mei-
tä MvsMailmasta; ja cuitengin ripviiwat
he coco Sydämclläns ja EiämällänsMa'
llmasa. ja tosin itzc

Hcsanomat: Me caut-
ta Christurehcn istutetut, ia olemme sen
camra tullehec hänen läscntxens; ja lie an<
dawat cuitengin läsenensjocapäiwäWää-
lyden ja Saastalsudell Aschiri.

He sanowat: Me olemme Castehen
caulta tullchct Pyhän Hengen TeunMl ja
Asumasiari. ja he audawat cuitengin
paiwä itzens monlnalsilda tiettäwildä
neildä Mllc otetta ja hallitta ja owat nijn
Perkeltyen Asuma-siat, joisa hän työtä
tckee.

He sanomat: Me olemma sen oikian
Semacunnall Jäsenet; ja he tekemät ttzcns
cuitengin töilläns Perkeleften läseniri.

He sanowat: Me olemme ChrMren
Lambaar, ia rläwät cuitenain nijncmn
Leijonit ia Carhut, nijncuin kitzat ja Coi-
rqc, ia tosin pahemmm cuin Perkelchet

Hel-



Hclwctisä, nimcuin jDcapäiwäinen Coette»
lemus ien todista.

He sanomat: Me olemme Walkeuden
Lapset/ ja waeldawat cuitcngin Pimeydc-
sä: me olemme hyaM Pum, ja canda-
wat cuttenstin padoja Hcdelmitä; Me
dlemmr Imnalan Pcldo: ja ei cuitengatt
canna muuta cuin Ohdackcita jaOrjantap-
puroita; me olemme Jumalan WijNamä'
ki, ja ei cuitengan canna muuta cuin pa-
hoja Mijnamarjoja hywäin edestä.

Mutta sencawaiset Hedelmät ei ole muu-
tacuin Lihan Hedelmät sijtä wanhasta Syn-
dymiscstä, ja wanhasta Adamista, cusa
cuilengtn me tahdomme cllyutta wastau-
dest Cdristitytn.

M nijn owat sijs peräti hanvat, jotca
oikein tahtomat itzens tuta, mikä nurja
Mieli ja paha Sisu heisa salattuna macaa,
joca heidän luonnollisesta Evndymiscstäns
tullut on, ja on heisä wielä muuttumata.

Sillä cusa lontään «yknisehen Aicadan
scncaldaincn Syndinen, joca fitä suurtaja hirmuista Luondonsa pahutta, joja hän
Lihan jälken syndynyt on, oikein Jumalan
ja Ihmisten edesä häpee/ ettii hän tunnu-
sta Danielin canffa: Herra meidän täyty
harveta! Cusa löytään nykyisehen Aicahan
sencaldainen catuwainen Syndinen, joca
ei rohkene nostaa Taiwansen päin, mjncuin Herra meille edespa?

C) nee



nee Elimetkin sijnä köyhäsa Publlcanisa?
Cus« löytyMtstllcaldttlsetCatumilrell kyy-
nelet, cuitt Davidin ja Marian Magdale-
nan olit? Cusa löylywäc nyt sencaidaiset
kyynelicten Lähteet, cuin Jeremian Sil-mät M? Misä löytäan, Nyt sencaldstinm
murheUlncn ahdistettu ja särjetty Sydän
Syndein ylitze, cuin Dawidilla
ollchcN hänen CatumusPsalmeistans?Clt-'sa löytyy nykylfchen Aicahan, sencaldai-
nen Cauyungi eli kylä, ioca tekee sencal»
daisen Calumuxen min Niniwe? Cusa
hawatan iongun nyt repimän Sydälldäns,
Nijncuin locl neuwoo? Ia cuitengm luu-
lemat he caicki autuaxi tulewans nijn hy-
wincmnDawid, Maria Magdalena. Je-
remias ja mulll luinalan Pyhät, ehket he
scncaldmsta Parannusta tehnehet ole.

Gijtä nähdään heisä sen turmellun Sy-
dämen Gowmis, ia ettei he wielä ole pois-
pallnehtteli muuttanehetsltä wanhaamur«
tamatoindn Sydändä. jonga he ensimäi-scs ludnolltses Synbymiscsä saalrehct owat,
eikä ole sttä wastan saanehet uutta, peh-
miätä ja särjettyä Sydändä fijtä toisesta ja
Uudesta Syndymisestä, jota paitzi ei läi-kän tajda antuari tulla.

Scntähdencatzocan culin hywmetehens
euinga hän Cdriflllllsydesäns itzens täyttä,
cumga hän Castehens oikein pitää, ja ei
ela sijnä wanhass, maan uudeia Syndn-

mistsg.



mlsesa > ja tulee uudexi luondocappglecxi
ChrlstMsa; muutoin eikäCaste, elimiä
hän ttcvens ottais Jumala cdesä kelpa:
Sillä
w<tan uust luondo. Tosin Christus hänensuurna Tulemiscns Päiwänä ej olesencal-
daifta tundewa.

Tämän Opin Uudesta Syndynnsestä on
PyhäPawall hänen Ephesereillcns täydel»
lä todella etetjen pannut, jotcamyös owat
luullchet, nijncuin nykyistt ChrMytfln,
oleman sijnä kyllä, että heillä oli Ewange-
liuml: mutta Pawali kiewä scn peräti pois,
ja osotta, että heidän myös sijnä ja sen jäl-
len elämän ja waekaman pilä. Uuden
Syndymiscn Voimasta, Hengesä, nijn-
cuin on nähtäwä hämn Lähetys kirjans
EpMrein tygö 4.5- ja 6. lugusta.

Tämä Uuden Syndymtscn Salaisuuson, joca tekce Eroituxen Jumalan ja Ma»
ilmsin Lasten wälillä, ja saatta alinomai»sen Cripuraisuden hywäin ja pahain, Ju-
malisten ia Jumalattomain, Jumalan La-
sten ja Beiialtn Lasten wathella, jotca et
ainoastans Nimen, mutta myös Hmaijut-
ten/ ldiden ja Elämän wuon owat perä<
ti erincaldaiset, la tosin juuri loinen toi"
stans wastan, sillä joca on iyndynyc Lihanjäiken, ja wwä elää wanhasa Syndnmi-
scsäns Lihan jälken, hän wiha ja wainou
aina nijlä, jotca Hengestä syndynehet o«

wat«



wat, nijncllin Ismaeli Isaachia. Esan la-
cobita. Cain Adelia, Sauli Dawidua.
Ia waicka täällä, Mailmas on caicki edes,
tacaistn ulconaisen Muodon jälken, Juma-
lan Lasten canffa, nijdcn Jumalattomain
ftafa, nijn pica cuitengin kerran tämän
Elämän perästä mumos tuleman, cosca
ne Jumalattomat heidenPäämiel)ens Pec<
kelehen cansia Oikeuden ja Duomwn iäl«
ken tulemat hcitetyxi ijancaicklsecn Cado-
tuxecn, ja ne oikein wastaudezt syndynehct
hurscahat Jumalan Lapset pääscwät, wä-
han ulos seisotun Työn, kllwomxen,Mur-
hen, Waiwan jaRistin perästä, ijanraic-
kischen Lepovon, ja saamat caunidin Woi-
ton palcan ja Cruunun lialtcaickisesti.

Scntähden, O Ihminen! ole uicollinet,
täsä kilwoMesa Lihaa jaMailmata mustan
täsä Elämäsä hamaan Cuslemahan asti,
nijns saat Elämän Cruunun: sen Ncuwoit
ja Lupaupcn anda meille meidän uscolli-

nen Wapahwmm lESUS hnwästi
siunattu nUja ijancmctisesti. Meuj

HaUeluiah.










