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Raklat Suomalaiset.
heillekin on Jumala autuaxiI>l Sanansa lvalkeuden andanutkoltta; Tettä han myoskutzuu hänen rak«kan Pottansa lEsuxen Christuxen wal-damnnasa nautltzemaan wanhurffautta,rauhaa m lloa Pyhäsä Hcngesä. Ci siisteldan sowt sokema exyä, eikä surutto.'mudesa senkaldatsta autuutta ylönkatzoa,waan waelda walkeudesa, niin kauwanwalkeus on, ettei pimeystä kasitach, ja taltta pelwolla ja wappstuxella, että temutuix) tulisitta. Sen<tähden te myös syystä waaditte teidän

et ainoastans suu-sanallatellle totuuden sanaa oikein jakamaan,
mutta myös siitä toinda pitämään

itze lukea AutuudenOvm ntm selklästt edespanduna, että seN ertatsintin siitä tulis tundemaan M-
-3j tilansa, wikansaA, ."inäisen arpensa jäl-
nuhten, kehoituxen eli lohdutuxen. IaX 2 lu«



Vpuhe.

kusa joku walaistu ia ussollinen Palwel-
ja löyty, njtn se myös kaikella toimella
kokee koota sieluja Wapchtajalle,ja ruot'
kia hänen lambaitansa.'

Senkaldaisesa Christillisesä miclesäon Profestori m Prowasti, Herr Duölnr

joen Seurakunuasa, toinda pitänyt siitä,
että tämä Kirja, jka enä kuin sata a-
jastaikaa, jo on monella kielellä luettu,
monen sielun rakennurexi, myös io Suo'
malaisille luetta annetais. Kyllä myös
Suomenkin maan, suruttomat, ulkokulla-
tut ja hembiamielisct Christityt tyyni
tarwitzewat, kaiken sen angaran nuhten
ja uhkauxen sanan, kuin tasa Kirjasa kir-
joitettu on. Mutta niin löyta myös se
halullinen ia särjetty sielu, tasä elämän
sanoja, itzellmsä neuwoxi ia lohdutuxexi
autuuden tiellä. Tekis Jumala! että se
waan löydäis monda lukiata, joilla a«
wettu sydän olis, ja taito, walita ja
otta siitä oman osansa, nuhtexi itzellen-
sä eli ojennuxexi. Siinä toiwosa, olen
minä, mainitun arwosa pidettäwän O-
pettaian anomisen jalken, ke<ten kiiruin,
tämän Kirjan Suomexi kirjoittanut, jo-sa nyt muutamat paikat owät lyhetyt,
jotka owat näky,zet taitawan lyhem-

mal-
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maldä sanotta, ja usiammat pinnat,
eli korkmmmaja opisit kirjoitetut opin
muodot pois jätetyt, ettet ne yxinker«
täisille esteri eli »amurexi olisi; mutta
kaikki on wisusti säilytetty, mitä sclkia.n
ja kohdastans autuuteen opettawaiseri on
näkynyt. On myös tämän Kirjan Te-
kiän, sen jalon Miehen

Elämäkerta tähän, Suo-
malaisille nähtää, lyhettynä sisälle otet-
tu.

Totta on HERralla hänen peldonsa
Suomenkin maasa, johon hän hywän
siemenensä kylwänyt on. Wäkewäin lii'
lutusten ja armon -etzimisten kautta, on
hän myös koknut sitä hedelmälliscxi saat-
ta, jos ei wihollinenkan ole säästänyt
kylwämDa ohdakkeita, turmellaxensa
HERran istutulta. Tundekat Ms teidän
etzlmisenne aika, ja muistatat että elon-
aika tulee, jona kaikki ohdakket ja pahennu-
xet kootan poldetta, mutta uudesta syn-
dynet ja wanhurffat kiildäwat niinkuin
auringo, heidän Isänsä waldakunnasa.

l^^^cti.^^.
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Elämäkerta.
Kirjan tekiä Herr «3O-

U muinen kuuluisa Opettaja London
Kaupungisa Englandisa, abkeroitzi aikanansa
suuresti siitä, että hän opisa ja elämäsä Cbri-
stusta kunnioittais. Jumalala pelkäwäi-
nen Archi.Pispa kutzui hänen Henochixi, joka
eli jumalisesti aikanansa, ja jonga wertaa tu-
ssin on löytty Englandisa. Ia hänestä mai-
nitan mpos, että hän kaikilda Christillisildäsieluilda, pidettin arwosa ja funniasa, niiden
korkeitten lahjmn tähden, kuinj hänellä oli,
ftlittä Jumalan sanaa, hänen »vilpittömän
lumalisudensa tähden, ja ahkeran toimensatähden wirasansa. He kutzuit hänen ibmelli<sen rakkauden, wakuuden ja siweyden Esimer,
ki^i.

Hän synnyt mailinaan sinä 19 päiwänä
SylMkuusa, w. 1605, ja jouduiJumalan ar-
mollisen edeskatzomisen kautta, Christillisen ja
oppinen Isän holhouM ale, kuin oli Mi ja.
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Rirjantekiän Elämäkerta.
lo Opettaja voät. sVil.NLi.kl c-ouc;?!, joka
kohta piti murhetta siitä, kuinga hän tämän
esikoisen Poikansa pyhitäis ja ijäti HERralle
nnnais, ja ihmisten hyödyttämään
kelwollisexi saattais. Siitä se myös tuli, et»
tä hänen Poikansa kohta nuorudesa uhrais
itzensä HERralle, ja kihlattin Jumalalle. Ko>
sta hän oli hywän perustunen tehnyt kaikki-
naisesa tiedosa, erinomattain Autuuden Opi»
sa, niin hän tietämätansä sai kutzunnsen Saar»
na.wlrkagn, josa hänellä oli werratoin lahja
edespanna totuuden. Hän saarnais aina sel-
kiästl ja plitzewoittawaisesti. Oppinet, jotka
hsndä kuulit, tunnustit joka kerta, hawainen.sa taas jotakin, jota ei he ennen tundenet, ja
pxinkertaiset ei kostan walittanet mitäkän hä-
nen saarnoisansa kuullensa, jota ei he ymmär«
tänet. Hänen ei klynet päällimi»
ten, waan aina perustusta myöden, mutta o-
lit kuitengin niin selkiät ja juuri liikuttamat'
set, kuin täsäkin kirjasa. Hän tiesi herättä sie«
lut tarkkaan waarinottamiseen, sillä hstnen sa«
noisanfa ja käytössänsä loisti aina erinomqi-
nen pstäwällisys ja armahtawainen rakkaus
heitä kohtan, josta hänen sydämensä kokonan-sa sytytetty oli- Kuka waan kuuli eli näki
hänen, se tunsi kohta tykönänsä, että hän o-
li waka mies wirasansa. Ia jumalattomatkin
usein tulit hänestä niin liikutetuiri, että he
läxit hänen tyköänsä itkein, ja wesisä silmin
palaisit takaperin, ja sait halun, useimmin
kansakäymistä hänen kansiansa pitää, ja yxi.
näisydesä häneldä kysyä, mitä meidän pitä te-
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Rirjantekiän

kemsn. että me autuiri tulisimme? Hän oli
tornasti oppinut Mies, mutta ei tutkmut
muuta t etärenfä, waan sitä ristinnaulittua)Chr:stusta, ja tehdärensa kallixi sie>

> lmlle HMoin hän oikein totmesansa oli: ko«
ko spdän ja mieli oli elämä hänesä, koffatiän osotta syndiselle sen ristinnaulitun
Wapahtajan ojetut kädet, ja tarita hänelle
Jumalan wapan armon rikkauden Christure-sa. Sen todistamat kaikki hänen kirjoitujen-sa. Ei hän Opetus«wirasansa tytynpt ainoa-
stansa siihen, että hän saarnais sanaa, waan
teki myös työtä erinomattain sairasten kansia,
jotka kurituzen kautta olit oppinet ottamaan sa.
nasta waarin. Siihen myös Jumala armonsa
lainais, niin että moni sielu lemmattm niinkuin
kekäle tulesta, eli myös, että uffon työ, kuin
terweyden aikana oli aljettu, moncsa silloin
täptettin. Hänellä oli myös erinomainen lah»
ja, köykäisellä tawalla saatta lapsia taiwalli-
sen totuuden tundoon. Koffa hän näki, min»
gä siunaufen Jumala tähän hänen työhönsä
annoi, ja mieleensä johdatti sen, että lapset
Piti aikanansa koko Maakundaan hajoman,
ja että heistä piti sitä hyödpllisemblä ihmisiä
tuleman, jota sywemmäldä Jumalan pelko
heisä olis juurtunut, niin se kehoitti Händä,
rakkauden halusta ilolla neuwomaan mpös
niitxi lapsia, kuin yhteisiin lasten huoneisiin
otetut olit, ehkä ei hän siihen welwollinen
Mut, Erinomattain piti hän Ghristlllisydcn
tutklstelemuria niiden kansia, jotka köyhimmät
ja aiwan taitamattomat olit; niinkuin köy«
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Alamäkenä.

hys ja taitamattomus enimmittäin toinen toi'
siansa noudattamat. Niillä köyhillä, jotka jo
wanhat olit, eikä enäjaranet työtä tehdä, o»
li paras tila tähän harjoituxeen. Mutta muil<
le löyhille, joilla wielä woimaa oli, ja joita
hän myös itze opetti, toimitti hän sen siwusatyötä, oman kustannuxensa päälle; osti heillewilloja ja hamppuja kehrätä, otti wastan lan-
gan Keildäv ja heidän palkkansa; sit»
ten annoi hän sen kutoa kangaxi, ja myi sen,
enimittäin muiden hpwsxi, jotka wielä enäm«
min hätäyndpnet olit, eikä tainnet elättä
änsä kättensä töillä > Nämät olit todella juu->
ri taitawia ja »valituita rakkauden töitä, jot<
ka tuotit enämmin hyödytystä, kuin se, jos
hän olis kohdastansa andanut näille ihmisilleniin paljon lahjari, kuin he nyt työllänsä an-
saitzit. Sen kautta hän pelasti monda ibmi,
siä kerjämiststä ja esti yhtä haawaa kaxi kiu.
sausta, nimittäin laiffuden ja köyhyden: kään.
si niin muodon ajallen monda ihmistä pois
pahasta elämän laadusta, Christilliseen elä-
mään, ja wireyteen, ettei he< enä tarwinnet
olla Lähimmäisellensä rasituzexi, eikä luottaheidän hywyteensä. Tämä sen Jumalala pel->
käwäisen Herr esimerkki, kehoittr
sitten muutamia yxiwakaisia sieluja, rakkau«
desta kokomaan rahaa yhteen rakennuxeen, jo-
fa monda sataa lasta ja muitakin, kuin en-
nen laiffudesa kuljit, ja sentähden ei ollet i-
Hellensä eikä muille ihmisille hywäzi, nyt saa»
tettin lyötä tekemään, ja niin johdatettin tai»samaan elättä itzensä.

)(S MUU'



Rirjantekiän

Muutoin niin todista koko
meno siitä,,että hän oli sisällisefä osallisudesa
Vapahtajansa kansia, ja luotti ja uffalsi els»
wään Jumalaan, myös niisä katkerimmisa
mastoinkäymisisä. Siinä hänen wakuudensa
kaikkein enämnun itzensä osotti, että hän wal«
woi ja piti welwollista huolda omasta svdä«
mesiänsä ja ruumiistansa, ja alinomaa ahke-
roitzi säilyttä oman tundonsa saastuttamatto-
mana Jumalan ja ihmisten edesä. Paitzi sitä
nähtin hänen menojansa aina hywä järjestys,
erinomainen nöyrys, hiljaisus, pstäwällisys,
hpwys, wilpittömys ja rakkaus jokaista koh-
tan. Ei hänen puheisansa eikä töisänsä ko-
stan mitäkän hawaittu, kuin olis andanut ti-
lan ajatella, hänen mitäkän itzestänsä pitänen,
eli jongun asian tähden muilda kiitosta eli ar.
woa etzinen. Hän moitti niin ihmisten sydä-
met, että enemmiten jokainen mielellensä piti
kanssakäymistä hänen kansiansa, myöskin ju«
malattomat halulla etzeit hänen seuraansa,
maikka ei hän heitä suingan säästänyt. Mo.
ni surutöin hänen kauttansa tuli herätetyri,
moni taitamatoin neuwotup, moni heikko wah«
misteturi, ja murhellinen lohdutetuxi. Kusa
Hän jongun löysi, kuin pelkäis Jumalala ja
«eki oikein, niin hän koltta piti itzensä sen ty-
gö. Mutta hänen hywää tekewäinen rakkau.
densa oli kuitengin se merkillisin awu, joka
muiden hengen lahjain suhten erinomattain
hänesä nähtin. Sillä sitten kuin Jumala oli
poiskutzunut hänen awio«puolisonsa, hänen
lapsensa olit ylöskaswanet, ja jo edeskatzotut

mall«



Elämäkerta.

mailmasa, ja Jumala oli runsasti siunannut
hänen ja andanut hänen veriä Isäldänsärunsan tawaran, niin hän päätti maikustaren-sa yhteen Hertuan maaban Englandisa kuin
kutzutan Walls, siellä edesauttamaan sieluin
autuutta. Niin huwin itze, kuin myös mui«
den kelwollisten ja uskollisten miesten kautta,
joiden palkan hän omasta »varastansa maroi,
opetti hän siellä köyhiä lapsia, joilla siihen
halu- oli, lukemaan ja kirjoittamaan niin
myös Christillisyden ensimmäisiss perustuMi,
sillä siellä oli suuri taitamattomus, sekä wan«
hoisa että nuorisa Hänen tyydyt myös Ma-
rastansa autta ijällisimbiä, tarpellisilla wäli-
kappaleilla, autuuden tundoon, esimerkiri Bi-
blioilla, ja muilla Jumalisilla kirjoilla. Ia
kaikisa näisä, oli hänen ahkerudensa ja työn'
sä Jumalan armon kautta, hywin siunattu,
sillä siellä tulit nyt joka wuosi Zoo ja usein
illoo lasta sillä tawallä holhoturi. Ia se ta«
pahtui sitä kewiämmästi, kosta armeliat ja
waralliset ihmiset kaikista säädyistä, osotit i-
tzensä halullisemmixi, kokomaan runsasti ra.
haa, hänen wiisasten ja ahkerain toimitusten-sa edesauttamiseni. Mutta se kaikkein kiitettä-
win asia oli, että hän suurella kustanuMa toi-
mitti P. Raamatun eli Biblian uudesta prän-
dättä, niw myös Englandin Käsikirjasta Bc>oa
kappalda Wallin kielellä; joista 1000 kappa»
letta köyhille ilman mitäkän lahjoitettin. Ten-
kaldaisisa lumalisisa ja hpödyllisisä toimitun-sa käytti hän wiimeis »vuosinansa, enimmänosan aikaansa, ja aiwan wähän lukua piti

mui-
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muisia asioista, ,jotka ei kohdastansa häneensopinet. Se ennen mainittu opeturen > toinu,
makais niin hänen sydämellänsä, eitä koko hä-nen mielensä siinä alinomaa oli kimitetty; ja
että hän siinä näki Taiwallisen Isän tahdon,
niin oli se myös hänen ilonsa, että hän taisisen täyttä, Se siunattu menestys, jonga HEr.ra Jumala täsä tpösä hänelle annoi, saattihänelle alinomaisen mielen huwituzen, ja teki
hänen sydämensä- niin iloisexi, että se hänen
kaswoistansakin tailtin nähtä. Hänen palama
rakkaudensa, ja suuri kiiwaudensa täsä tpösä,
teki myös sen, että hän kewiästi moitti kai»
ken sen waiwan, työn ja raffauden, kuin hän»
dä siinä kohteli. Sen päälle hän teki työtä
sekä hiljain että warhain, suurimmalla ahke-
rudella, hamaan wiimeisiin elämänsä päuviin
asti, ehkä hän jo 77 ajastajan wanha oli. Ia
ettei hän ainoastansa jakais näitä suuria hy-
wiä töitä, waan myös sais nähdä niiden ky-
lvän »vaikutuin, niin matkusti hän, nxchm-
nä yhden eli taxi kertaa wuodesa, enim-
män osan läpitze siitä Hertuan maasta. Ia
ehkä maakunda on aiwan työläs matkustaa;
kylmys ja palawus witzlllä wuoden ajoilla ai-
wan rasittawaiset, niin kuitengin rakkaudesta
Jumalala ja ihmisten sieluja kohtan, kesti
hän sen kärsitväisesti. Josta selkiästi nähdän,
kuinga yxiwakainen ja halullinen hän oli nou»
dattamaan HERransa ja Mestarinsa lEsuxen

affeleita, josta se kuulu, että hän
kaikki hywin teti. Muutoin oli hän aina
juuri taitawa.almuinja jatamisesa, kuin han

töv-
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köyhille annoi, ja etzei niillä aina heidän sie-
luin m hyödytystä. Mdelle .annoi hän Bi.
blian, toiselle muun hengellisen kirjan, waa»
roituren kansia, että he ahkerasti lukisit niitä.
Toisella erällä kysyi hän, mitä he olit kaswa-
net, mitä wiimeiseri lukenet. ia mitä siitä
hyötynet. Kosta hän jollekulle köyhälle annot
rahaa, niin hän aina pani Kyrvän waroitu-
xen lahjain siivuun, joka myös monen tykönä
matkan saatti hywän waikuluren; sillä ihmi-
set owat sen laatuiset, että he mielellänsä seu»
rowat niiden neuwoja, joiden priwakaisesia
rakkaudesta he wakutetut owat.

Wuonna 1681, sinH 29 päiwänä Loka-
kuusa, erkani hän maatelansa pikaisesti tästä
mailmasta. ilman katketa kiwuta/ ja niinmuo»
don wähän, taikka ei ollengan maistanut kuo«
leman katkerutta. Ihmiset ei loimota eikä
tahdo mielellänsä pikaista kuolemata, sillä mä»
hin osa on walmis hywm ja autuallisesti kuo»
lemaan. Mutta tämän uskollisen HERran
palweljan koko elämä oli niinkuin walmistus
kuolemaan, ja sentähden oli myös hänen pi-
kainen kuolemansa M erinomainen Jumalan
armo tpö hänelle. En me taida muuta sa-
noa, kuin että Jumala tahdoi pikaisen kuo-
leman kautta, täsä elämäsä, alka palkitzemaan
hänen ustollisuttansa ja paljoa työtänsä sie«
luisa; sillä hänen kuolemansa taisi todella pi-
kemmin kutzutta muuttamiseni, kuin kuolema,
fi, ja maikka hänen ruumiinsa tänne jälille
jäi, niin taittin hänestä sanotta niinkuin Hc:

no«
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nochista, että hän eli jumalisesti, ja ei enä ol«
lur, sillä Jumala otti hänen pois, Luom. k.
5: 24, ja niinkuin Davidista seiso, Ap. Tek.
13: 36. Wi jumalinen Archi-Pispa kirjoit-
ta: Tekis Jumala! että me waellaisimme tä.
män merkillisen Miehen affeleisa, ja seurai'
simme händä lumalisudesa, ja rakkaudesa,
suuttumattomasa ahkerudesa ja kansiMrsiwäl-
lisydesä, palawasa halusa hpwää tehdä, niin
myös muifa awuifa; että mekin saisimme sen
kiitojen kuulla, kuin hän jo lEsuxen suusta
saanut on, Matth. 23: 21.

Muistutus.
Se puhen muoto kuin seiso tämän Mirjan

päällekirjoituxesa: Sana pyhille, taidais ku.
ka ties näkyä monelle oudon. Sen joka tun«
nusta itzensä ChriMehen, ja kanda nimeä
siitä kaikkein korkeimmasta ja Pyhimmästä,
pitä myös todella Jumalan omaa kansaa. ole<
man, jonga Jumalan Hengi pxhäxi tuhu,
1. Pet. 2: 9. Mutta kestellä Christikundaa
löptp kuitengin, walitettawasti senkaldaisia,
jotka ei ensingän woi kärsiä niitä nimiä, py<

hä,



Alämäkerta.

hä, Pyhys, ja n. e. ja todistamat julkisesti,
ettei he täsä elämäsä tahdo kutzutta eikä olla-
kan pphät. Pyhiä, heidän mielestänsä, ei o.

.le mualla kuin taiwasa, ehkä Jumala selkiä'
sii sanasansa todista, että pyhiä jakunniallisia
myös löyty täällä maan päällä. Niin todi-
sta Jumala sekä wanhasa että uudesa Testa»
mentisä, esimerkiri 3 Mos. k. 11: 44-

,

1 Pet.
1: 16. Teidän pitä pyhät oleman, sillä minä
olen pyhä. Jumala on niin kaukkana kaike-
sta pahasia, ettei hän tahdo, tee, eikä rakasta
muuta kuin hywää; senkaldaiset tahtoo hän
mpös meidän olemaan. Siihen tarkoitta kaik-
ki mitä hän uuden syndymisen ja uudistunen
työsä, armosta meidän sieluisamme waikutta.
Pyhys on pri osa siitä Jumalan kuwasta, jo«
hon meidän mpös täsä elämäsä pitä uudistet-
taman; sen pitä täällä armon waldakunnasa
alkaman sielusa, jos muutoin autuus, kuin
sen täyttsmps on, pitä kunnian waldakunna-
sa seuraman. Se joka ei täällä pyhäri tule,
ei se ikänäns siellä sixi tule: Se tulewainen
tila perusta itzensä tämän nykyisen päälle.
Joka totuus juuri täsä kirjasa, esimerkiri sii«

nä
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Ensimmäinen Luku.
Lttsimmaistn ja tOtijen warjyn selitys,

ja siitä seurawaiset, mmstntuxet.!
iiiä lESMen meidän
kantzapuhesa Nicodemuxen kantza, luin

on kirjoitettu Johannein Evang. k. Z-sa Lugu«sa, on kclme asiaa mcrkittawää:
I. Se mies, jonga kansia lEsus puhu»,

Hän nimltttän selkiäsn nimeldäns Nicodemus,
osittain tämän tapauxen totuuden wahwistamise-zci; osittain myös tälle miehelle kunniari. Sillä
Jumala itze sanoo: i Sam. k. '2: zo lorka
minua kunnioictawac, niicä minä tahdon kun»
nioirea, ja on sentähden P, Raamatusa wisustt
kätkenyt niiden ihmisten nimet, jotka hänen kun-
niatans ctzl.et owat; että heidän muistons
nattu olis, ja he muille esimerkixi afttettaisin.
Ics siis mekin tahdomme, meidän muistomme
siunatun olemaan, niin wälttämättömästi jokai,
nen niraasamme ja säädysämme ahkeroitkamme
kunnioitta meidän Jumalalamme, ja uffollisesti
welwollisudemme täyttä. Silloin me wakutetut
taidamme olla, Jumalan meitä aikanans kun,
nioittawan jällens. >

,

Sitälikm sanoo Johannes,' Nicodemuxen
ollen Mariseusten Lahkokunnasta, jotka ulkonai,
sen pyhuden, ja itz, »valitun kiindiän elämänsä
tähden, pldettin suuresa arwosa, yhteiseldä kan»

sal.
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lalda, ehkä be tod'.lla olit paljaita ulkokullatut,
ta, jotka töilläns ihmisiloa kunmacaWtatth. 6:2, loiMtähden ht myös tulit lE'su>,en surkeimixi wlhollisixi ja wmnojipi, kostahän heidän petoMs kansan edesä paljasti,

, Wihhoin seisoo N!codömuMa> että händli Juvalainen Ylimmälnen; «i yhteisestä eli
halosta kansasta, waan atwosa pidetty ja
womlMneli mies Indalaisteu seasa. Se on
m?r;l!,stä ettei monda Phatiseux.sta eli Pää»Nuehistä C »ristien oppia wastanottanet, jonga
he the tovtstit, tällä kosymyxellä: Ongo joku
Pharistilxistci ,a päälnichistä Ustonut häNettpäälleilsä, Joy. 4Z. Paljo enämmin ollt
he i.li i oa!«u ict, ja woitetut wäärildä tuull.il»
da lEKiren heligellistä ja tatwallista oppia wa>
stan, että heidän sydämens klukusta hä»nen päällensä, »tzeu käsittä händä, eikä ennen
tytynet, kuin he snt hänen surmatuin. Kui-
tei gln me täsä löydämme yhden Phariseuxen ja
Päclmlchen> jola oli ITsuxen opetuslapst, ja
Neuwsn saaim-ma lEsuxen oplsta ja uudestaspndvimsestä, Ustoi hänen Päällil.sll.

Muistutus.
Me näemme tästä, että Jumalan aemottkaste myös jcstus lange pahimbaingin syndisten

päälle; eli että se wapa atmo usein syleile suu»
rimlua syndisiä, ja hekin laupiuden saamaa;
Sen päälle, osittain että HERra Jumala senkautta ilmoitals hänen we»rattoman «rmons

A 2 rik.
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rikkauden; osittain myös, «ttä suurimmalla
syndisillä sen kautta tila olis palaita, lange»
ta maahan Jumalan eteen, ja kerjätä armoa
Christuxen tähden. Jos nyt niin on, min»
kuin todella ongin, niin taita mM sinulla,
o ihminen! wieia toimo olla Jumalan armo-
sta, ehkä kuinga monet ja hirwuiset sinun
syndis omat. Kosta Pawali, »oka oli vri
niistä julmiwmista syndisistä, tahdot ylistä sitäarmoa, kuin hänelle tapahtunut oli, niin hänsanoo näin: Sencähden on minulle laupius
tapahtunut, että IjAus Christlls minusa en-
sin osotais' kaiken pilkänneliftden, niille esi-
turoaxi, jorka hänen päällensä pirä ustoinan

elämään, i Tim. i: 16. Tällä
hän osotta, etlH Chrisius, sillä armolla, kuin
hänelle, niin suurelle syndlselle tapahdui, tar-
koitta myös sitä, että muutkin törkiät sydi»
sct, hai.en esimerkistäns kchoilettais ja wede»
tois, heittämään ihens Christuren «teen, kai<
ken syndins kuorman kantzi. P. Raamatusa
puhutan niin monen syndisen käändymisestä,
ei ainoastans sitä marten, että Jumalan työt,
kuin hän muille tchnyt on, muistosa olisit,
Maan mpös wakutureri, hänen olewan halul»
lisen ja malmiin wastanoltamaan stlurimbia-
kin syndisiä, kosta he wagalla sydämellä, pa»
hudestans hänen tygöns palajcuvat, ja elämä»
sä ustosa Chrisiuxen lEsuren kansia yhdisty»
wät. O iostns annaisit, o syndinenl senkal»
daiset ihmellisit lilmalan armon esimerkit,
Raamalusa, kihoilta sinuas wäärydestä luo»
pumaan, ja ustosa Christuren päälle, Evan»

geliu»
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Zeliumin neuwon jälken, uutta hämätä alka»
maan.

11. Me otamme waarin: Mistä johdatu»
xesta lEsus cäniän tantzapllhen
kansia pici. 9?in>inäin Nlcodemns m!i lEsu-
xil> lcgö. Hän tuli yöllä. Että hän tuli saa.
maan lEsurelda muwoa autuuden tiestä, se o-
sotta hänen ustons ollen oilian; mutta että hän
tuli yöllä! siitä nähdän, että s: oli sangea heik.
ko ja häälywäinen. Kosta hän kuuli lEsuxen
Opin, ja näki hänen jalot ihmetyönsä, ujkoi
hän, tulisi Imnalafta opecrajaxi;
mutta että hän 01l Phanseus, ja päällchri yxt
Päämies, niin luki hän sen häpiäxi, mennä jul>
kisesti walkialla päimällä neuwoa lEsupeldasaamaan; tuli sentähden, yöllä, ja M paljasti
ustonsa heikoudm, jälkentulewaisille waroomiseri.

Muistutus.
Täsä me merkitzemme, että yxi oikia nsts

taira olla aiy?an heikko. lEsus nuhteli7Ope«
tuslastensa erhetyxiä uftln tällä sanalla: O! re
heiööustoistt, Matth. 6: zo. 3: 26. Ia senniykän pojan Isä sanoi itkein: HiLßra! ininä
uskon, aura minun epäustoani, Marc, 9- 24.
Se edellinen sana< minä uston, osocta hänellä
ollen oikian uston; mutta se jälkimäinen- minun
epäustoani, uäpttä kuinga heikko se oli, tvffahän sen marsin epäustori kutzu.

Jos tunnet, o ihminen! sinun ustos heik.kou e>, niln kiitä lumalatas, sengin armon
A 3 mi»
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Niitän edestä, kuins saanut olet; sillä ehkä fuinga.
Pieyi se on, niin se on kuittngiu wertamawil,,

Mutta kgtzo, ?ttes tydyis wähään uffonpnttaan; sillä jos sen ttet, niin se on merkki,
»ttei sinulla uffoa olekn,. Ilman sitä mahdattietä, että jota suupembi ja wahwemm sinun u>stos on, sitä rohkiambi sä tajyat otsa, ja suätvitzimmin wakutettu, osaPsude,tas Christienkantza ja syndeis anderi saamisesta, hänen weri»sen ansions ja ijankaikkisesti kelpqwan somin»hous tähden; ja sitä enämmiy
synnin himon fuolettamiseri, ja kasivamiseri al«
jetusa armosa; ja, taidat myös sitä jajonMasti
j«osta AMillihdes kilwoituxesa.

Samoa sentähden ja ahkerojtze rikastua ja
wahwistua uffola, käydä Mosta usto on, a-stel astelelda, siihen asti, ettäs täydellisyden ja
wahwan wawtMen käsität. Pyydä Jumalat,
da yvtwakaisesti uston lisännstä; sillä jokai»
tzen armo «lahjan lisäys ja kasivaminen, niin»kuin alkukin tulee häneldä amoalda; hän y<
xin on, ihmellislllä uston alkaja jss

Ebp. 12: 2.

111. Nxr seuraa hanstapuhe: jonga Ni«
codemus näin, alkaa: Mestari! me tiedämme,
?ttä sinä olet Jumalasta opeccajaxi tullut; sil>lä ei raida kengän niitä cunnusrährejä tehdä,
tuin sinä ceer, jollei Jumala ole hänen kans-sans. Hän kutzu Mestariri, eli R'b«
hi, se on: Jalo ja, nmratoin mies wiifaudesa
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ja opisa. Phariseaxet ylpeydestä, tahdoit mielet»
läns tällä ni':>.ellä nimitettä, Matth. mut-
ta toiudesa ja.oikiasa ymmärryxesä sopi se nimi
Christuxelle ainoalle joka on se lumalalda lähe»
tetty ftiuri Propheta. joka orin tatta setittä meil-
le Taiwallisen Isinsä tahdon, ja Evangeliumin
salaisudet ilmoitta. Kaikki muut Prophecat olit
ainoastans tämän suuren Prophetan «sikuwat.
-Hän on raiwallisen Isän helmasa, loh. i: 18.
Tietää sentähden parhain Jumalan mielen ja
tahdon, ja on niin muodon soweljain Jumalan
salaisuria meille autuudexi ilmoittamaan. la,
Christuxesa owat, niinkuin Apostoli sanoo,
kaikki rviisauden ja taidon tawarat kätketyt,
Col 2: 3. ei ainoastans wiisaus ja taito, waan
m»ös tawarat ja rikkaus, suurimmasa mitasa.
Oikein hän siis kutzutan hänen seltrakundans
suureri Prophetaxi ja Opettajaxi. Pitäkämmesentähden amoimet korwat ja sydämet hänen ää-
mllens, kosta hän puhuttele meitä Evangeliumi-
sans, «li palmeljoittens kautta, jotka Evange»
liumin s laisuria ilmoittamat.

Ee tunnustus kuin Nicohemus teke lEsu»
xesta, on mcrkittäwä. Me tiedämme, sano
hän, crcä sinä olet Jumalasta opettajaxi ruls
lur, sillä ei caida kengän niirä runnusrährejä
tehdä, kuin sinä teet, iollei Jumala ole hänen
kanstano. Ihmeyöt muuttamat luoimon järjesty»
ren j.i juoxun, ja sitä «i taida ypikän n'U>l tehdä
kuin Jumala, joka luonnon tekiäkin on. Joka
siis ihmeitä ja tunuustähtejä teke, se on luma»
lasta tullut; Sinä teet ihmeitä, sano Nicotze»

A 4 mus
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mus 3Esurell>, ja tosin suuria tunnustähtejä,
sentähden olet sinä toti,esti Jumalasta. Mutta
me rie»nämlutz paäaineseen, ja nyt fturaa

Toinen Luku.
I«ja kolmas warsy selitetän, siitä sm-

rawaisten muistutusten kansia.
Siinä wärsysä alka Christuxenwastuu->, ja ulottu 22:d<>en wärsy»n, astl. lE.sus puhu siinä Uuden Svnd»M!,'en tarpcllistwe,

si ja >' -o: Totisesti, roriststi sanon minä st«nulle: joku lvastaudessa synny, ei hän
taida Jumalan wald«kundaa nähdä. Mutta
ennen tuin me tämän pnyen silitämme, on tar«
p llinen nähdä: Ruinga lEsus Nicodemuxell
wastnn otti?

Waikka hän, niinknin me jo kuullet olem<
me, o!l pharistus, ja Mnnnäinen, niin muo»
don Cbriuurm wihamiestin joukosta; Ehkä hänoli heikko, ja ihmisiä häwetsn tuli yöllä; cikui,
tengan ZEsus hsnda pois tyköäns ajanut,,vaan
otti hänen pstänMsesti »rastan, ja uffollisesttneuwoi händä niistä asioista, kuin hänelle au-
tuudsn perustuxesa ja tiesä tundemattomat olit-

Muistutus.
Cöristus otta hallullisesti wastay kaikki,luin rriwakaisella sydämellä händä chkähe momsa wielä heikot ja puuttuwaiset omat;

eikä
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«ikä hyljä HM, heidän raaoollisudens tähden
ustcsa. Embä me kolo lEftixm elämän kirjoi-
tunsa löydä, Hänen, täällä maan
päällä, pols tpköans ajanen ainoatakan, kuin

sydäinellä hänen tygöns tuli. Muuta»
mat luonmit kyllä itzemielisesti häncha; mutta
ci hän roskan syösnyt eikä syöxt ketän pois Ph,
den kerran kaikkians «i hän ollut < kuuluva'
nans Cananean Waimon huutoa; mutta mi»
xi niin? Ei fuingan siinä mielesä, että hyl<
jätä eli ajaa händä tyköäns pois; waan osot-
tarens Mä mullien, tui iga wahwa waimon
usto oli; sillä lopulla hän sanoi: O waimo,
suuri on sinun uston. Kuinga mahdais jo-
ku ajatella, Chrlstuxilla hänen taiwasaus ei
oleman samaa arinahlawaistn sydändä niitä
kohtan/ jotka tällä ajalla hänen tvgöns tu-
lemat, kuin hänellä, ollesans täällä inaan
päällä, oli? Tosin hän on nyt wapa kai-
kesta kärsimisestä; mutta ei kantzakärsiwällisy.
destä heiko «uskoisten kans)a. Mitä Esaias
hänestä ennusti/ s« täytettin. ja täytetän
lä jokapaiwä hänesä: ruokoa ei
hänen pidä murendaman, ja suitzewaista tyn,
tilän sydändä ei pidä hänen sannmurraman,
Es. 42: z. Se on: Ei hänen pidä kowan
eikä tylyn oleman heikoja Christityitä wastan;
waan ystämällisestl ja rakkaasti heitä kohtele»
man; Sitäpä warten juuri hän mailmaan
tuli, ehimään ja wapahtamaan sirä tuin ta«
donuur oli, Luc. 19: 20. Pidäiskö meidän
siis luuleman, että Chrislus, joka etzi niitä

kuin



10

kuin hänestä luopumat, hyljäis ne, jKka yxi.
wabaisesti händä etziwät?

la,,wielä enämmin: Christus on luonno-
stansa niin täynäns arinoa ja armahtamista,
kuin hän loistaa majestelistä ja kunni sta. Ha.nen lembiä rakkaudens heikoja Christityita koh«
tan, kuwatan Naamttusa äinn arniahrannsecn
lapsukaistans ja kohcuns poikaa kobraan, Es.
49: 15 lsän armahtamiseen lapsians koh»
tan, Ps 123: 13 Tästä minä päätän, ettei
lEsus hyliä niitä, jotka heikot eli lapset ja al«
kawat uffosa owat; waan juuri sentähden on sitä
halullisembi ja walmimbi korjaman heitä, että
he heikot lapset ja alkawat Christillispdcsä owat.

Tulkan siis kaikki senkalbaiset, ehkä kuin»
ga bntko uffo heillä olis, lEsuren togö, että
hän heidän heikoudensa wahwistais, heidän wä«
kewät himonsa alaspainais ja wäsynen sielunsa
wirwotais. Onpa teillä täsä Christuxen omakin
rakas kutzuminen/ joka n: 28- näin
kuulu: Tulkat minun kaikki, jorka työ,
rä teette ja olecca rastaucenlt; ja ininä tahdon
reicä wirwotta. Pidäiskö nyt hänen, joka
niin kutzu sinua tulemaan, syöremän si-mn pois,
kostas tulet? Eipä hän sano: tulkat minun tu<
göni te tulkat te wanburstai! te wäke«
wät! te kaikki löydätte lewon;ei niin; waan hei»
koja, wysyneitä ja näändywäisiä sieluja hän ku»
tzuu. Mene siis sinä wihäljäinen ja raadolli»
nen syndinen, mene, sanon minä, riennä Chri-
stuxen tygö. Kuule! Hän huuta.sinua. Mene,

'.ja
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ja ele wakutettu hänen parandawan jatekemän si-nun terweri. Muiden syiden seasa,nnri Christus
lchansa päiwinä osotti ltzens niin aldilri, autta-
M an, ruunullsia siraira, jotka häne.dä apua
<tz<u, oli mi>öo se M «r nomaimn, etcä me sii»

kthoitettalstn, kamnaän hällen tygönsä, ano-
maan pelastusta hengellisestä raadollisudestam»me j i Nelnmme kjwui,ta; sillä ei Christus tul'
lut mailmaan, ruumiita, waan sieluia v'<rada>
mqn. In, koffa hän sai sen nimen lEsus,
niin ofttta Jumalan Hmgi itze syyn siihen,
Ma th. i: 21 ja sanoo; Sillä hän on wapah-
farvn kansansa beiyän syiineistänsä. Ei hetdän
ruuil.itansa taudeista; waan sieluja synneistä-

Jos tunnet, o ihminen, sinus oleman
hengellisesti salpaan, niin tee niinkuin satsaat
Christien aikana: K.cho, Raamattu sanoo,
hänen waeldnsans maan päc.lä, senkaldaisettullen hänen tygöns, ja ustonen hänen tahto»
lvan ja wonvan papanda heitäns, niin he myös
häneldä sait woiman paratuixi tulla.

Jos olet lewotoin sinun huonon uffostähden; jos sitä walimt, ettes ole wakutettu y«
sallisudestu Chrsturesa, ja ettei syndis ole an»
petut andexi; niin mene Hänen tygönsä, pyy.
tämäsn wäkewottä uffolle, jg ole wakutettu,
Hänen sekä woiman että tahtoman, ehtiä si»
yun heikoudes awuxi. Ole myös hynM tur»wasa; lEsus on andawa sinulle niin paljon
woimaa, kmn hän hywäri nske, ja sinulle tar« /

Pellinen on. «,

Jos



Jos tunnet turnulluxen liikkmvan sinusa,
ja tahtoman woitta; niin tähän Inma»lan luvauxeenl löi synnin pidä reicä rvalliye-
man, Rom. 6' 14. maan joka nunusa pysy,
ja minä hänesä, hän tanda palzon hedelmärä,
loh. l,: 5. lähesty lElusta sinun wapahtajaas,
uffaldain hänen uffollisuteensa, joka näin pu>
huu, ja pyydä händä sinusa täyttämää!! tämä
lupaus. Seiso alMas, ja ota hiljaisudeU
waari HERran nivusta. Sinun himos olkon
kuinga,wäkewä hywäns/ niin pitä sen kuite gin
lannistuman uffon rukouxm alia-
ahkeroitze olla walwowa rulouresa. Jos sata-nas tahtoo kmsauxillans karata päälles, ja si»
nä pelkat hänen woittawansa'; niin mene Chri»stuxen tpgö ja rukoile, fliadaxes woinlaa händä
»vastan snsoa; usto myös hänellä sinun
tajallas wojmaa ja halua oleman, autta jÄ wah»
wista sinua; ja jos et sinä »vielä kokonans kiu-
sauxesta wapaari pääse, niin pitä sinun kuiten»
gin wihisti niin runsan armon ja woiman saa-
maan, ettäs wastanseisoa ja ylitzewoitta.

Jos myös wihhsin olet wvotoin sinun
towan ja' kanman sydämes tähden; sinun riec.
tan ja saastaisen sydämes tähden; sinun mailmal,
lisel» ja ahnen sydämes tähden; sinun ylpiän ia
torkian sydämes tähden, niin mene lEiuren
tpgö rukouxesa, ja usto mitzifti, e'ta hän on
halullinen ja wäkewä pehmiccämaän sinun ko<
wan sydämes; puhdistamaan sen saastaisen
sydämen; tekemään sm m nlmallisen ja ahnen
sydämen henZellisexi; nöyrycränlään sen y!»

piän,

12
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piän, ja tekemään karkian sydämen hedelmälle
sexi,

TotiM! se on pääsyy, miri niin monda
turmllluxesans Lain crjuden alla työtä teke»
wät, ja niin kauwan huokaamat hengellisen
raadollisudtns ja sieluns kiwun ja rastan kuor-
man alla, ninuttäi»: ettei he riennä Christu,
ren tvgö, eikä ustosa häneldä' pelastusta ano;
taikka se, ettei he huonoudensa tähden usto hä»
nen taitaman eli tahtoman heitä pelasta; silläse kuin IESUS sanoi M wiheljäiiM nu>
helle, joka tuli hänen tpgö?s, ja pyysi apua
riiwatulle pojallensa, se lovi moös sinuun
sinä lewotoin sielu: Jos sinä sen woit
kaikki owac ustowalstlle mahdoUisic,
9: 23.

Mutta
Joku taidais estellä ja tätä wastan sa»

noa: Minä olen usein rukourelln paennut IE«sup.n tygö, .ja hartasti Pyytänyt händä lisää-
mään sitä aljettua hywää minusa, hillitznnän
minun häijyt himoni, pehmittämän minun ko«
wan sydämeni, ja niin edespäin mutta en minä
taida rukoilla ustosa, «ngä moi ustoa, hänen
woiwan eli tahtoman kuulla minua.

Wastaus.
Sinä tahdot rukoilla ustosa. maikka et

sillä ifte luule ustowas. Heikot Chrlsiityt er«
hitlywät. täsä usein, ajatesen, ettei heidän
rukourens mahda tapahtua ustosa, kosta ei he
oikein taida luotta sen päälle, että Jumala

kuu.
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kuul« heitä. Kuitengin, jos Me tuotamme
Cbristuxeen toiwosa, enä hän kuule Meitä, niittse on jo todistus siihen > «tts lue tukollemme
ustosa. Sinä sanot: minä rukoilen usein, ja
en!Mda kuitengan uffoa> sen pyhän Jumalantahtoman kuulla niin hälyn syndi!em
ja siitä sinä Päätät, Ms rukoile ust.-sa.

MinH kysyn sinuldä ainoaftans ensin i
Kannatkos siua rukoures «des lElmen Ni>
Meen? Luotatkos sen päälle, että Jumala lM
nen täytens kuule sima? Jos niin on, MM
Minä mmvon sinua, ettäs

i.ri Gydänien karwastelemisetlti
tzet sinun ustos heikouttä ja raadollisucca.

2!tti ppydä vxiwakaiststi lumalata wah»wistamaan sinun heitoa ja wchchäistä ustoas.
Z:ri Nättistä, ettei sinun turtncllures wis<

ta ole cäpdellijesti powperattu, eikä raida tyt»
lin poisperatta, niin tauwan kuins täsä mail«masa elät. Siuun hengelliset puutores ja sit«
lus kiwut il tule täällä kokonans paratuij:i;
waan kestämät, wisiillä tawalla, katkemuta; o»
sittain sinun ylpeydes alaepainamiser», joka onse julmin syndi Jumalan edesä; ja sitä wastansinun nöyrydes kaswattanusxi, joka Jumalan
edejä on yri niistä otollisimmista awuisia; osit»
tain myös pakottamaan sinua wielä ehimään
Jumalala, ja rukouxella häneldä apua pyy.
lämään, iä wahwistusta sinun himojas
wastan.

'4^i
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4:ri Malra ja tiedä, että woima ftnnin
v,'oitsamistxi ja kasrvamiseri armosa, yn nöy«
rä, rakas ja puhdas sydän, owat tallit lah»
jat, mahdolliset setä anottaa ecrä odocettaa.
Jos Chrisius wiipy, ei hän sillä ki«llä; et sä
taida Ei hän tahdo, lraikka ei hän wie»
lä ole sinun anomusta Pidä ainoa,
stans päälle rukouxella, ja älä wäjp, niins saat
aikarans nautita hedelmää siitä.

Mutta tähän on wielä yri waroiturettsana pandawa: Rawahda ettes ftertäis itziäs.l
pidä sinuas heikoustoisena kosta ei

wielä ollengan uffoa ole. Hlä omista itzelles-
sitä lohdutuita ja wirwoitusta, tuin sopi heikou»stoisille; sillä se kuin on rawindo heille, se tule
sinulle silloin myrkyri. Määrin käytetty lohdu<
tus maistaa kyllä hnwälle, mutta se tuotta wih-
doin haikeuden. Jos ei sinulla uffoa ole, niin
pelkä näitä sanoja, ne sopimat sinuun: Joka
ei usto, se kadotccan, Marc. l6: 16. sillä niin»
kuin kirjoitettu on, että iolla on, hauelle picä
annettaman; niin häneldä, jolla ei ole, sekintuin hänellä on, picä poisotettaman, Luc.

Kenellä ikänäns on se wähingm uffo, se
on kaikkein syndein »vihollinen, st rakastaa ala,
ti kaikkea Pyhyttä, ja seisoo siinä wahwasa pää.
töxesä, että pysyä lEsuresa, rippua hänesä,
ja seurata händä kuolemaan asti pyhpdesä ja
elämän wanhurst>)udesa, ehkä hänen uskonsa
kilwoittele epätiedosa, jos hän on Christuxm o«
ma eli ei.

Ellet



Ellet sinä ole stukaldcunen heikouskoinen,
niin kawahda ettes omistais itzlllcs sitä mai»
nittua loödntusta. Kuttengin annan nruä si«
nnlle tämän neuwon: Jos ei sinulla «nsingän
ustoa ole, niin m?ne kuile-gin "ty-
gö, ja pyydä ettäs taid.nsii. ussoa, Jos et
taidaz sanoa, ettäs wiela rukouxesa tulet hä«
nen tygöns, niinkuin u>?owaii»en Jumalan
lapsi, joka jo seisoo .?rinoj>, niin mene niin»
kuin. murhellimn <y'.'dinen, jo?a
etzi armoa. Etkös silloin ole siinä Masa,
täs taidat autuaxi tulla? Iss sinulla täysi
totinen halu sen perän on; jos tahdot oppia
Coristurelda ja kysyä Käneldä: Mitä minun
pirä tekemän, eccä «uinä aucuari tulisin? Jos
tahdot näin mennä tygö rukoilla jasanoa: HERra! etkös ole tullut mailinaan,
tekemään lyndisiä aucnixi, rukoilemaan wihol,
listes edestä, ivapahramaan sitä kuin ka<
donnut oli? O HGRra! etkös npt tahdo
wapahta ja aucuaxi tehdä tätä mi-
nun wiheljäistä sieluani? Mi>:ä tiedän, etten
minä ole sinun omas, «nutla etkös tahdo tui,
tengan nnnua omarcs tehdä? N7inä tulen si-
nun armos owelle, makaan sinun jalkais juus
resa, niinkuin tadocercn sielu, yxi rurmeldu
kappale? Ah! erkös ininua kumuuugan tah'
do wastan occa, ja operuslapsexcs tehdä? Jos
sinä niin tnhoot tulla lEsuxen tygö; katzo!
silloin sä olet pri niistä, joihin'tämä hänen 5-nansa sopi: Gn nnnä tullut wanhmstaica
tuhumaan, waan syndisiä parannuxeen,
Matth. 9: 13.
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Tähän asti olemina me k.itzcket, kuing)
Wap«htaja lElus otti 3' -

Nyt käomme k, tzeleman heid n ka> h'vut>, sa
p6ä» ainetta, kuin oli Uuden Syndyinistn op-
pi. S>mat owat nomat: Totiseni totisesti- sa,
non minä sinulle: Ellei joku wastuudesta svn«
ny, ei hän taida Jumalan waldalundaa nähdä

Täsä tulee meidän wcmrinot-a
iixi Muoca kuinga lEsus tämän opin

eoespane, nmuttäin, kn'«olulia lodiftuicc.'!^:
Totisesti, totisesti, Sillä tnhdoi ITsas h erät.
ta Nicodsmuren paremmin vuomaan mamin
tästä kalliista Opista, josta hän, kuka ties,
pmutoin «i ous paljon lkua piänyt, että
hänellä niin hu?no tkto ailtnuden asioisa oli.
Se sana: Totisesti, totisesti sanon minä siunl-
le, eli muuwin »xi puhen muoto, j>.Ua IE»sus usein mahwisti. ainoastans ne paincm m>
mat ja turpellisimmat totuudet. Ia senk>.ld.li«
nen oli myös nyt tämä kallis ain«

'

Sillä
lEsus, joka itze annoi tämän käston: Teidän
puhenne pitä olc,nan On Gn, Ei. i3i; ei
sulngan olis kahdenkertaisilla malalla tätä vp<
pia wahwistamtt, < ellti se, olis tcrp.lli en cl»
lut. Taittkuldaisella «sipuh«lla tahtoo nyt IE«sus herättä meitä, »i ninoastans ustomaan,
wain myös tarkcsii waarin onamaan siitä s«u<
«awaiftsta korkiasia unden syndymsen opista.

2ixi Me mercitzemme tämän opin sisallepi»
don, jonqa lEms näiliä sanoilla edespane: <3l°
lei joku rvastuudesta synny, ei hän taida Ju-
malan tvaldakundaa nähdä.

B M
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iZ
Me tabdomme ensin simasta sanaan s-littä

tämän tod-stuxen lEsus sanoo: Gllci joku.
Se on! yxikän ihininen tule caiwascen, el.
lei hän uudesta sMnp. lEsns pnhu niin muo»
don ei ainoastans lörkeistä pihointekiöistä: juo»
mareistc», walapattoisista, hucr!Ntekiöistä, ja
n. e. maan myös kaikista niistä, jotka millä
omat luonnolliscsa tilasaus, cbkä he ulkonai<
stfti 'kuiiga nuhtcttomasti 'eläisit, jz tör!'« ti
'pahoja tekoia malttaisit. Jos ei l)e uudesta
syndynet ole, niin ei heidän luonnollinen nuh>
tettomudens HM auta; sillä ei heidän pidä
Juhalan voaldakundaa näkemän.

Edespäin sano lEsus:
Ellei joku wastuudesta synny. Ei Nico«

demus sitä huomannut, että ZElus täsä,
taurella luonnollisesta syndymiscstä, puhui hen>
gelliftstä mielen Muutoxesta, senlähden ymmär-
si hän lEsuren sanat pcräti wsäriii. Se sa<
na: uudesta spnny, osotta, tttä ihmisen koko
luonds pitä muutettaman. Ei inin eltä ruu»
min eli sielun muutuis, kyllä se pysy,
niinkuin se on, mutta sen wanhat omaisudct
oletan pois, ja uudet tulemat siaan; nin et<
tä sillä uudesta syndunellä on uudistettu ym<
märrys eli tieto, uudistettu rahro, uuder lii»
kururer, uudet halut, ja uusi elämän muoto.
Sanat owat snitähdeil näin rmmärreltäwät:
Oi yxitän ihminen tule taiwasten, ellei hän
ensin Jumalan hengeldä muuteta, ja tehdä cc»i«
sexi ihmistxi, kuin hän ennen oli; jos ei hän
hengellisella tawalla siirretä luonnon lilasta

Ar.



Armon tilaan, ja niin tule uudcri luondokuppa»
l<ri, sekä uuden lurmisen, etiä uudei: elämän
Mucdosa, jolloin ihmisen meno on kl.konansil t i«
senkuldainen, kuin «nmu. Ellei tämä tapahdu,
niin

Oi hän taida Jumalan waldakundaa näh,
da, Jumalan wuio.uu.ida on ft amnas.nta,
johon luma a n« siirtää, jotka hän lEsuresa
Ckrlstuxesa walinnut on Sen alku
täsä elämäsä, ja kntzutan Armon rvaldakunna»
xi; mmca sen tähdellinen nautiildo u>len'a,csa
elam>lsä, ja kutzutan Runniun wäldakunnari;
«i kuitengan kahta erinäistä waldalmwaa ol<,
waan kaxl affelda ybdesä walh, ku:. asa. Sesana nähdä Jumalan rvaldakundaa, on se sa<
ma kuin sisälle rulla Jumalan wald «kundaan,
niinkuin lE''us sen scttMl ).-!ä wcr sä leliltä:
Ellei joku spnny wedestä ja -Hengestä ei hän
raida Jumalan waldakundaau sisälle rulla se
on: Ci hän taidH autuaxt tulli. Sitten kuin
me olemina selittänet sanain oikian i)in närcp-
ren; tulee meidän merkitä siilä seurawainen

Opetus.
Uudeska syndyminen on rarpellinon auruu»

teen; eli ios ioku rahroo sn näkyn»ärcö,uän
seurakunnan jäseneri, ja Jumalan perilliseti
tulla, min on wälccämäcrömästi rarpellinen
hänen uudesta scndyä, ja sen kantta siircrää
luonnon tilasta Armon tilaan.- TäuMn! ope»
turm lEsus wastuudesta wahnista ;,nesä war-
M: Tolisesti, totisesti sanon minä sinulle-
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Allei joku synny wedestä ja Hengestä, ei hän
taida Jumalan waldatundaan sisälle rulla. Hso<
sta nvt lEsus ker oo tämän tl dlsu.ren, l'i mo°
lemmisa pailoisa kahdenkertaisella malalla wah.
wista: Totisesti, totisesti; niin näyttä hän sen
totuuden niin wiAri, ettemme sitä euämbi osot»
ta tor,vitze.

Mutia «ttä me sen sitä partmmin ymmär»
räisimme, ja sillä hpöopisimme,, niin minä tah,
don seliltä:

i:xi Uuden Sundymisen muodon ja laadun.
2:xi Uuden Syndymiftn osat.
Z:xi Kuka sen waikutta.
4:xi Millä se wahwistetan, että Uusi SyN'

dyminen on tarpellinen autuuden, woitt.-.mi-sex«.
s:xi Tämän Pää »opin oikein käpttämisen ja

hyödytpxen.

Kolmas Luku.
Uuden muodosta ja laa-

dnsta-
Uusi Syndyminen on yri Armon waiku.

tus, jonZa kautta ypi luonnollinell ihminen
tule hengellisexi eli uudexi. Se, joka synnin
kautta oli petkelen lapsi, tule Jumalan lap<
sexi. Niinkuin se, joka ei ollut ihminen, tu-
U luonnollisen syndymiftn kautta ihmiseri ja

ihmi-
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ihmisen lapseri; niin myös se, joka ennen oli
luonnollinen ihminen, tule sen heiiglllisen syn<
dymlsen kautta uuderi ihmisexi, ja Jumalan
lapsex». Uusi syndyminell on niin muodon, oi»
keiil sanoen pxi roinen syndyminen, sen ensiln»
mai en jc»lk«n; hengellinen syndyminen, sen luon»
nolllsen rerään, jonga kautta me tulemme koko-
nans coisiri ihmisixi. la, niinkuin Jumalasanoo Caltblsca, eitä toinen hengi oli hänen
tanstans, 4 Mos. k. 14: 24. Nltn taiian sa»
notta sinä uudesta syndy!»estä, että warfin coi«
nen hengi on hänen kantzans, eli että hän on
muute tu. Ia mahtn kaiketi tämä hywä lyö
syystä tutzutta uudesta syndymisexi, kosta me sen
kautta muutetan Jumalan tumaan, johon me
luodut olemme.

Tämä muutos eli uusi syndyminen «i ta»
pahdu Khan jällen, eikä p»oä medän siinä etzi«
män mitään luonnollista eli lihallista; waan se
on hengellinen- M syndyminen He-gelä, niin»
kuin lEsus sanokin: Micä hengestä syndy<
nyc on, se on hengi, U»den fyndimusen
kautta tule liha hengexi; se on: Ihmisen li'
hallinen ja cmmeldu luondo muureran, uudi.
stecan ja pyhiretän; niin että se on niinkuin
uusi ihminen, ja se uudesta syndynyt oikein
kutzutan uudexi luondotappalexi; sillä hän uu-
distilan kokonans, ei ainoastans sielusa ja kai»
kisa sen woimisa, waan mpös siinä/ että se
sielu, joka Jumalan rakkauteen.ja kuuliaisu.
teen taiwutettu on, saa woiton ja »vallan ruu«
min ja kaikkein sen jäsenden ylitze. Se sotta
ymmäräys walaistan ja täytetä»! Jumalan ja

V z lE^
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IEKfM Christuxen tundenjsella; Se nurja
rahro tule kuuliaisen noudattamaan Jumalan
tahioa. Se nukkunur ja paarnnur omacundo
heräjä ja Mk lnkreile; Se kon?a sydän peh«
miäa; josta seura, että ruuunskin kaikkein
jästl,dens kanjja on aldis toimittaman, muäse pyhi-ettH sielu hywäri näke. Uusi syiidy»
minen muuna ui nn.uodon ihmelli''ellcl tawalla
koko ihmisen, ia te e yauen »varsi:, toisenwl'
dal!>xi. lux, hän ennen oli, jo ga tähden
hau myös kuhinan uudesta syndpnexi- Tästänn uämme kul, ga syluulhä me luon»
nostamme olemine emi valjas ulkonainen pa»
rcu.i meilä aula, n,an, humalan itze täy-
fp uudijta, uudesta synnyrcä 'a > un'
den luomisin kautta meitä uusixi luondotappa«
leili rehdä.

Tämä lntkindo taita, minun luulteni, tu»
kista kaiken ketffmxen itzestäns; ja
sitä kehoitta jokaitzen uude ta spndy-
nen ylistämään Jumalala, hänen autualliien

ev sts, ja sanomaan.' Oi meille,
HERra! ei meille, rvaan sinun lTtiinellcs «l.
kon ylistys ja kunnia, rämän suuren ryos e«destä.

AysMys
Ongos uudesa askelettakin, e«

li eNenemisin rila? <D. st us On kaiketikin;
sillä uud lt! s>ioumlsella on kafwaminen
j i täydelllsys. Se alkaa ja kasvaa täsä elämä»
sä; mutta laylttäii tulemaisesa. Tä<

)Uudexi syndymisexi kutzutan muutoin se muutos mei-
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Täsä elämäsi on Hengi sekoitettu lihan
kansi 1, se on: Armo sen turmellun luonnon
kantza, kuin on Aoostolin walltme»
sta,: Ntinä löydän iyesäni lain, joka tahto
hpwää tehdä, että minusa pahus kiinirippu.
Sillä minulla on halu Jumalan lakiin, sisäl«
lisen ihmisen puolesta Mutta minH näen toi-sen lain minun jäsenisäni joka sori »ninun mie»
leni lakia wastan, ja orca minun sangiri spN'
nin laisa, joka minun jäsenisäni on, Rom. 7:
21, 22, 23 Ntin kumvan kuin sielu asuutäsä kuolewaisesa ruumisa, niin pysyy sylidi.ja
turnnllus Millä uudesta smdyneisäkin,
ei se hallitze heisä. Se alaspametan tosin, mut'
ta ei ulosjuuriteta kokonans.

Jumalan wiisnis salli sen niin olemaan,
pitäMs meitä sywäsä ja ajaxens
meitä tygö, että me alati, niin kau-
wan kuin tätä tautia kestää, pyrkisimme tai-,-
kerikin rupemaan hänen waattensa liepeseen.

B "i Mut-
sä, kosta me uston kautta, yhdistyxefä'lEsuxen
kansia, ensin saamme hengellisen .tämän, hengelli-
set tundemiset, halut ja »voimat; silloin me olem-
me oikein Jumalasta syndynet Jumalan lapsixi.

Katzo loh. 1: 12, iz. 1 loh. 5 . 11, 12. ja tar-
witzemme sitten pysyä lEsuxesa, loh. 15: 4, 5.ja kaswa hänesä, Eph. 4: 15. niinkuin syndynyt
lapsi äitins rinnoilla. Mutta kosta tämän Ku-
janlekiä sanoo, että «ufi fpndyminen kaswa, niin,
ymmärtä hän sillä sen uudesa syndymistsa saadun
hengellisen elämän, joka alusa on heiko, ja tar-
witze kaiketi jokapäiwäisesä,pyhityxesä wahwistua,
muutom se sairasta ja kuolee.



Mutta kuolema turmellus peräti lovpuu;
ja, kuin sielu ja ruumis ylösnsusenusesa jälleus
phdistetän, sillom uusi syndyminen, joka täsä e«
lamäsä on alkanut ja kaswanut, nähdän taydel'
lispd ft; nimittäin nliden sielut ja ruumit, jot»
ka .äcllä owcn kasvanet uudesa syndymjsesä,
mutta kuite, gm wiela ollet puuttuwaiset, niiden
turmelluxen jatteitten tähden, kuin wielä löyty
ja rppu heisä elaifms täsä majlmasa; ne ha-
uudisietuiri Jumalan kuwaan, eltei yhläkän saa«
stal,utta eckä ryppyä sillen löytymän plhä.

Kosta st siis on selkiä asia, että uuden
fyndymnen työ >äsä clämäsä on wajama, myös
misä pl-rhais-.kin; ja että liha ja turmellusasuu heisä, niinkauwan kmn he täällä owat;
niin lnllitze itzes, ia älä waadi korknnkaa ar«
mon mittaa, kuin täsä ajaja > käsittä taittan,
niinkuin Pawali teki, hän rukoili vi-
siindä »oisoteäa, johon HENr» wastals: Tp-
ny minun armooni. Moni ajattele, että to»
sta he Zumal.m Hengeldä uudesta synnotetyt
owat, ja siirtyt luonnollisesta synuin tilasta
armo tilaan, niin pidäis heidän kohta kaike»
sta synuW wapaat oleman; mutta että h'«
tundewat sunnin liikutur t ja wnkuturet hei-
säns. ?upcwat he «pä:lemään koko uudiN spn«
dymifen työstä, ja jos se Jumalan armo kuin
heidän fielnllens lavahtunut' on, "lieue tosi.
MuNa ns sielut tielkan, «ttä he etzimät enäm»
bätä kuin täsä elämäfa löyty, eli Jumala
heildä Slllä Jumala tietä kyllä, et»

iem-



temme sen kantzasundynen pahuden tähden, tai-
da M ajasa, E g^litten.kalaiset olla; waan
hän tahtoo ainoastans, että me alati hänen
Hengens awull» ahkiroitzisimme alaspaina ja
kuoletta sen meisä asuwan pahuden, sen woi«
maa ja armon mitan jälken, suin hän rmille

on, errem,ne salleis sonnin waUi.
ra mcidäll kuolewaisesa ruunnsamme, niinkuin
Aoo>toll neuwoo, 6: Ei w.yöskän
Jumala waadi meildä täydellistä wanhurjka»
utta; sillä meidän turmellun luondomme wuo-
ri on se täsä elämäsä mcchdotoin, waan hän

ainoastans, että me saamoisunme sen
perään, ja ahkeroitzisimme siitä; Hän tahtoo,
että.me murhella luunustusimme, ja waikeroi»
tzisimme wckojamme, ja wagalla uffolla lEsu«
xen ansioon, nii.cl andexi pyydäisimme.se kMa b welle huwin; sillä, hän katzo enäm>
miu meidäii sisällisia halujamme, kuin ulro»
naisia töitämme ja otta lMväri tahdon, työn
edestä, niinkuin Apostoli sanoo: Jos joku e-
dellä. mielellinen on, niin hän on otollinen hä-
nen rvapa sa jälken, ja ei sen jälken, jora ei
hänellä ole, 2 C r. 8: 12.

Neljäs Luku.
Uuden Synhymljm Osista ja waikut-

tawaisl/ia Seista.
Sitten kuin minä olen osottanut, mikä

Uusi Syndymmen on, niin minä tahdon edes
panna sen kari Pää-Osaa; kuin owai-.
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i:xi Ruolercaminen.
-:xi Mäwäxi tekeminen.
i. Ruolertamisen kuntia ymmärretän se

kuin Jumalan Hengi Eph. 4: 22 Rom, 6: 6.
kutz.l wanhan ihmisen pois panemisen, ristin»
naulitzemisexi ja synnin ruumin curmclemisexi.St welwollims on m/ille selktästt kästttty Ccl.
3:5» Ruolettakar teidän jäsenenne jotka inaan
päällä owar, Niidin jäsenden kantzl ymmär'
retän kaikkinaiset synnit ja joihin se
luonnollinen ihminen taipunut on, ja luetel-
lan seurawaisisa sanoisa; uiinkmn! Huorus,
saastaisus, ja n. e.

Nämst pitä kuoletettaman. Ei siinä kyl>
lä, että ne hillitän ja alaspainetan; se wan.
ha ihminen'himoinsa kantza pitä myös riMn»naulittaman.

Totisesti oi uuden ihmisen päällepukemi-
nen mahdotoin, ennen kuin »vanha ihminen
on pois pandu: lTliin pangar pois st wanha
ihminen, ja pukekar päällenne uusi ihminen,
Eph. 4: 22, 24. Kuolettaminen pitä käymän
edellä, ennen kuin eläwäri teteminin taitaa
seurata: yvi pitä pois tieldä menemän toimen

> ede»
'') Tämä kuolettaminen alka kohta ensimmäisesäl pa-

raiiinuxesa, kosta me suremme pahuttamme luma-
lan mielen jälken, »vihamme sitä, halajamme sii-ta
päästä, ja päätämme siitä luopua, ja sitä warcen
lEsuxen tygö pakenemme. Mucta että syndi sicce-
kin aina rippu meisä, niin kestää sitä kuolettamista
koko armottilasa, siinä jokapäiwäisesä parannuxesa.
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edestä, sillä sen kautla, että wanha ihminen ka»
too, niin fe uusi ylösnousee.

2 Eläwäxi tekenusexi kutzutan se, kosta
Armon elämä, josta pyhys ja
tulee, me.sä sytytetä,',. Namnitusa edesvannan
le, kcsti sanotan, että Jumala on meirä Chri-
stuxen kansia herättänyr jä eläwäxi Eph.
2: ;, 6, ja että meidän pirä uudesa elämasa
waeldaman, Rom. H: 4,

Elämöi tekemilicn tuo myötäns uuden
elämän, jonga Jumalan Hengt sa«nansn kalitta meisä mnikun,;, ja se soti war<

sin sila endista ja turmeloua me-
noa »vasta!,; Ma stn hengellisen elämän mai<
kmuxet owat pphps, wanhurlkaus ja kaikkinai»
set hywät lrö'.

Tämä e äwäxi rekeinilien pitä myös uudi'sa syndymisesä »välttämät ö-uästi kuo-
lecranusta, niinkuin Christien kaiketi piti y>
löönouftman, sille kuin hän kuollut oli; sillä
kuingi Christuxen kuolema muutoin jongun
h-delniän tuottais, ellei hän kuolluista jällens
olis »lösnosnut? Mitä hymää myös meillä
olis synnin hengellisestä kuolettamisesta, jos eisen päälle hengellinen elähän tekeminen leu<
rais? Sentähden s« on Raamatun pnhenpar-

kosta se neuwoo meitä syndiä karttamaan,
niin se ynß neuwoo pyhityxestH ahkcroitze.maan, mälitamsän pahaa ja noudattamaan
hpwää. Mitä siis Jumala on yhteen sowit.
tanut, ei sitä yhdengän ihmisen pidä eroitta»
man.

Osot.



Osottakamme siis itznnme syiidy,
neixi, ei aino«stans synnin hyliämisellä, waan
myös siinä, että me noudattainme pyhyttä ja
waichurssmlden hcdelmiä kaiuiamme, Alkan
kengän sichen lylykö, etlä hän taija saioa:
En minH enämbl ole se sama kuin minä en,
nen ellei hän myös taida sanoa: Minä
olen nyt, se kuin en minä ennen ollu; sillä
«i, se auta sanoa: En ininä ole juoman, en»,
gä kiroilin, en ahne, engä ,oc,«lla lthan jälken,
ja min edespäin, elies myös taida sauoa: Ju-
malan armon tuulta minä nyt waellan Hengen
jäike,, ustosa, rakkuudesa, kuuliaisudesa, ja
ahkeroitzen hed-lmällinen olla kaiklsa hywisä
töisä, ja niin ede?'p.lin. Sinä sanot kyllä, et-
tes ole wäärinlekiä; mutta olet kuttengin armo»
toin; Et sinä ole mailman mielinen, mutia o-
letkos sille taiwnllisesti mieldynyt? Et sinä ole
riitainen, mucla oletkos myös rauhanteliä? Et
sinä enämbi jumalattomat!, jeuraa noudata,
mutta pidätkö» mielelläs seuraa pyhäin kans»
sa? Et sinä enämbi toru, kiroile, walhettcle,
panettele; mutta rukoiletkos myös? Kuulet.
kos ja yuhutkos mielelläs Jumalan kantza,
ajatteletkos myös händä? Tuttttkos sydändäs?
Hallitzetkos ajatuxes ja himos? Hallitzeckos kie»
les? Walwotkos silmäis ja kvrvais ylitze?
Otatkos waarin asteleistas ja teistäs? At)ke«
roitzetkos kaikisa kelwata Jumalalle, ja »vael-
da soweljasti hänen edrsäns? Katzo, «ttes pet.
täis itziäs. Hylkä pimcyden työt, ja pue st'
nus walkeuden sota . aseina; riisu pois wanhc»
ihminen, ja päälles pus uusi, joka Jumalan

jäl«

2



jälken luotu on, ja woi sinun pyhytem saatta
Hänen tahto ns jälken.

Nyt on myös tarpellmm nähdä, tä.
män suuren muutoxen waikutta. Apostoli Petä»
xe kiittä lumalara ainoata sin edeftl:
Riirccry olkon Jumala ja meidän HSRran
IGstixen CYristuxcn Ijä, joka meitä suuresta
laupiudesta on syunyrränyr jällens, l Pet ,:z.
Ia Jacob sanco: Ella Jumala on meidän
synnyttänyt tahtonsa jälken totuuden sanalla,
Inc. 1: 13. Tu mellus numttäln metsä 0.l «Un
suliri, elin sitä yrikän muu, Juhala itze,
p.nanda taida. Ei myö? yritän Handä siihen
waatia taida, waan Hän tcke ftn sulasta simre'
sta laupiudestans, ja omasta tahdo,

EI kultengan ilman wälikappaleta, waan
totuuden sanalla, se on Evangeliumin kautta,
joka semähden kutzutan tatomarcomaxi sicmene»
xi, 1 Pel. i: 23 Evangeliumin sana siihen
parhain ftpikin, se taritze syndisille fläman
dajan lEsuxen, jaon Jumalan ivoima, itzekul-
lengin ulkomaiselle aucuuderi, Rom. 1; 16.
Tätä elämän sanaa ilmoittamaan, svndisten uu«
desta jyndymiseri, on Jumala säätlänot Sa.ian
palwtljat. jotka siinä tarkoituresa Isixi mmitt-
tön, ja hengellisiä lapsia siiträrvän ja synnyttä'
wän sanotan 1 Cor. 4: '5. Gal. l9.

Tämän uuden syndymisen kautta me muu,
tetan Jumalan meidän Isämme tumaan py>
hydcsä ja wanhurstaudesa, Epb. 4> 24. criiA).
maltain CHMuxen mielen muoloisixi, Gal.

4: iZ-
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4: l). Phil. 2- 5, seurnnaan hän«n esimerk«
la se leke oitian.lr.äwnn luonnol<

lisen ja uudesti syndynen ihmistä iralillä.
Wihdoia lue merkitzmunc: Mi>'gä syyn

ja tähdu, Jumala sulista armostatämän tik<!
»'.seri Saartaxcns meitä scn kaucra

lioixi hywää
kuin Jumalalle mullle chmisitle ja
meille itzeliemm< hyödyllistä olis. Sen cfttta

selkiästi Hoh, 2: iQ. hä",
Me olemma häiten tekonpa, luodut Christuxe»sa I<Osuxösa hywiin röiyin.

Nlalmistaxens meitä sen kautta kun-
nian waldakunvaa!,; sillä se turmildu liha et
tulda tativan .kuniltaua ojaNisexl nilla. Niin.
tuin myös lEsus snno: iLllei joku wastuude>
sta syuup, ei hän taida Jumalan waldakun-
daa nähdä. El edes näkemään päästä,
wähemmi.i nautitzemaän. Ei Jumala sitä syn<
distä wasta,,ota /joka wielä himoi'
s>l,sa elää, eikä anna ftlle osaa kunniasans.
Että me, siis walmistctaisin tailpasten sisälle käy'
mächi/ uiin tahtoo Jumala uudcsta synnyttä
meitä H ngensä kautta, tehdä meuä uusiri!uon<

ja niin sowel,oixl pyhäin pertmi'
seen mal^eudest^

Rayo räsä, o ihminen! Jumalan Tlrmon
ja l«l,pluden r-kkauna; ettei
stai.s luonut meitä auMlxi ki,uv.:nsl jUken;

luowuunin» hänestä, ja syö'
pim<



ximme itzemme onnettomuteen, johon hän syy»
siä olis tainuut Mtä meitä, niinkuin ne pa»
hat Engelit; niin on hän uudistanut meisä

Mens, sillä'siirlänyt meitä ei diften
tilaamme, ja wielä korkiambaan kunniaan so-
lrclioixi tehnyt. Tästä me siis näemme, että
häncn srmahtamiseils on niin ääretöin, tuin
hänen Kuka taita sanoa eli tutkia
stn? Sillä niin korkia kuin tairvas on maa»
stax anda hän armons lisändyä niille, jotta
händä pelkäwät Psalm. loz- n.

Wiides Luku.
Josa edespanttan ne Todistuxet, kuin

wadrvistawat, että uusi simdynn-
nen oy tarpellmen

Sitte kuin minä olen selittänyt asian,
tahdon minä myös edespanna ne Perustu»et,
tuin wahwismwat uuden sundymisen olewan
wälttämätiömästi.tarpeilisen autuuteen.

Mlsimmamen Pelustus.
järkährämäröin päätös. lu,

mala, joka on. maannut meitä elämään, on
myös walinuut' mntä pyhyleen, kuin on tie
elämään. Pawali sanoo: Nleidäu pitä aina
teidän edestänne lum»lara klirtäx.äu. rakkac
weljct että Jumala on teidän alu-
sta autuuteen walinuut, -Hengen
kautta, ja totuuden ustosa, 2 Th?tz>, 2: iz.

Ku»
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Kuka siis tWo kunniaan sisälle käydä, hän
vttakon sen armon, kuin sinne johdat<
ta. Kysyttös: Mix.n minä taida autnaxi >nl.
la ilman uudesta Sc-z^hden,
<ttä Ir.mala niin on määrärinyt, ettei paitzi
pyhycrä yxikän saa HERraa nähdä, Ebr. 12:
14. waan se on Jumalan tahto, ensin reidän
pyhydenne, 1 Tych 4:3» ja sitten tcldän au«
tuudenne

Jumalan pääiös pita seiscman: Ei lu<malan cvkonä ole muutosta, e;kä walteudm ja
pimeyden rvaihecusta, lac. i - 17, Ennen ko>
ko mailmakln pidais kaootettaman, kuin Iw
malan päätetty ncmvo tlhjään käymän. In»
mala lakkais olemasta muuttumatolil Jumala,
jos sinä ilman pyhitystä «muaxi tulisit.

loinen sierustNs.
Jumalan sanan totuus. Miidän Wapah<

tajamine on sanouut: t3llci joku lmdesta syn»
n?, ei hän taida lunialan ivaldakundaa-uäh,
da, Eikös Jumalan sana ole la, ja Amen?
pidäiskö hänen jotakin pnhuman, ja ei täyt,
tämän? 4 Mos. k. 25: ,9 Ihe Hin sanoo:
Taiwas ja maa pirä hukkuman, mncca minun
/anani ei pidä suingan hukkanduman, Matth.
24'- 35- Ajattele Mä, o Syndinen! sillä niin
totta kuin Jumala on totinen Jumala, et siliä
autuutta näe, ellei sinulla «nsin ole ol.a Pyhän
Hengen uudistuxesa.

,M-



Rolmas Perustus.
Se knin on uuden

ja amuden wälilla Uusi syndyminen on ypi
affel eli osa autudesia. Armo on alku tuu-
liaan, ja Pphps on alku sichen täydellisytttn
kuin meidän taiwasa saaman pitä. josa Ju-
malan kuma, se on: totinen ja wan-
hurffaus meidän sielusamme täytettämän pi-
tä, siellä me täydellisesti-bändä rakastamme,
hänesä meitäMme huwitamme, ja ylistämms
händä ijanratkkisesti, sen lukemattoman tai-
wan joukon kaicha. Kuinga nyt taidat toi.
woa tätä aututta ilman Uutta spndymistä ,ä
uudistusta? Huingas tahdot sinne päästä, el-
les uudisteta Jumalan kuivaan, elles sydäme-
stas händä rakasta ja halaja hänen yhdisty-
siänsä? Taidatkos odotta täyttämistä, ilman
nlkalnata? Taidatkos tulewailesa elämäsä täy-
dellisesti pybäzu tulla, elles täällä ensin, alaa
sitä? Kuingas siellä tMat Jumalan kansia
kunniasa elä, koffas täällä olet. maannut
synneisä ja saastälsudesa? Taidatkos tonvoa
sitä tilaa > josas täydellistä Jumalan rakkaut<
ta ja iloa iankaikkisesti nautitzisit, koffas ett
täällä händä ole rakastanut, etkä hänesä iloi-
nul? Katzo, sepä sinun ainoa ilos täällä on,
yttäs huwitat itzes ahneudesa, ritt Aden ko-
koomisesa, ja mmden hi.moes täyttämlsesä.

Alä sentähden petä itziätz; minä olen en-
nen sanonut, ja sanon wielä kerran että- Är-
hio kaiketikin on alku rumuaan. la, niin-
kuin spndi on alku kuolemaan ja helwemii,/

C niitt
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nun pitä sinun myös pitämän Armon, enjnck
mäisenä perustuxena elämään ja kunniaan. Ia
totisesti! niin totta kuin ei se lkanäns joudu
helwettiin, joka täällä on puhdistetuxi tullut
synneistänsä; 'niin totta ei se mpöskän pääse
Jumalan kunnian yhteyteen, joka ei täällä
ole hänen Jumalallisesta luonnostansa osalli-seni tullut. la, ei pidä sen ikänäns luma»lan kunnian waldakundaan pääsemän, zoka ei
ensin täällä armon rvaldakunnasa ole uudesta
syndynyt. Laita siis, ettäs täsä elämäsä pa.
ratuxi tulisit, muutoin sä tulewaisesa tulet
kadotetut; sillä niin wähän kuin joku taita
odottaa puolipaiwäa tuleman, ennen kuin
huomen on tullut; niin wähän myös sinä tai.
Vat edotta, nähdä kunnian kirttaut-
la, elles ensin täällä ole armon aamuruffvakatzellUt«

Neljäs Perustus.
Meidän rurrveldll luondsmme, jonga me

tuomme myötämme tähän mqilnittan; Sillä
sitten kuin meidän esiwanhembamme kadotit
Jumalan kuwan, johon he alusa luodut o«
lit, ja niin turmeldm kaikisa sielun ja ruu-
min woimifa; niin on myös koko heidän su«
kunsa turmeldU: saastaiset lapset saastaisista e-
fiisistä tullet. Job kysy: Ruka löytä puhcan
niiden seasa, kusa ei puhdasta ole? Job. k. 14:
4. Ia lEsus todista sen saman: mitä lihasta
syndynyr on, se on liha, loh. 3: 6. se on:
jokainen kuin ihmisestä siinyt on, jokaisen äi<

titt
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titt lapsi on lihallinen ja turmelhu, joka ai<
noä ihminen oN ensimmäisen syndymisensä jäl,
ken saastainen; mutta Jumalan waldakum
daän ei pidä mitan siwscurraftaa sijalle >rn,
teman, Ilm. k. 2i: 27. Usto ja o!e
tu siitä, o syndinen> ettei Jumala ikänäns si,
nua, sinun saastaisudesii aseta hänen
istuimellensa. Se Pyhä Maa ei ole hauta hai»sewille kuolleille ja riettaille/ ei kärmetten ko«
to eikä hyypiäin pesä: ei maja walmisiettukoirille ja sioille; ei; ulkona koirat owat. Li-
ha ja weri ei taida humalan rvaldakundaa
periä, ja ei turmeldu pidä turmelematoinda
perimän, 1 Cor. 15: 50 äpäränä syndynet
ei saa periä. Sinun pitä se?ltähd?n ensin Iu«
malan lapstxi spniyman ja lapsellisen hengensaaman, ennen kuins pcrilliseri Jumalan pe,
rillisixi ja IGsi«xen Christuxen kanstaperilliscxi
taidat tulla.

Mtides sicrustus
Jumalan pyhä Luondo, joka ori senkal-dainett, ettei pfikän saastainen bänen edesänskestää taida. Propbeta Habakuk todista, että

hänen silmäns owar puhrar, niin ettei hän
ivoi nähdä pahaa, Hcib. 1: 13. ja sa<
noo: Joka paha on, ei st pysy edesäs, öyt
karit ei pysy sinun stlmäis edesä Psyl. 5:5, 6,
öykkärein kcmtza ei hän ymmärrä muita kuiri
syndisiä ja Jumalattomia: lumalarrolNar 0-
tvar tyhmät öykkärit, ja ei pidä pysymän
Jumalan silmäin- edesä. Jumalan Pyhä
luondo, jä lihallisten ihmisten uudesta syndvmä-

C 2 töin
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töin luondo, oivat juuri toinen tbistans WA
sian. Taitako siis Puhu Jumala ybdistyä pa<
l)an luondokappalen kansia? Puhdas. Jumala
faasimsen luondokappalen kansia? Ei ollenZan.Sen Pawali peräti iässä kysymyrettä:
tNirä oikeuden on rbääryden kansia tekemista?
eli Mitä osaliisucca on waikeudella
kansia? 2 Cor. 6:
jos tabdot toiwoa osasiisutta Jumalan känsiä
tunniasa, tnins mahdat ensin olla pbdisietty
hänen kaNtzans täällä Armoja, Ensin tule si.
nun uudesia spndyä tääliä; uudexi luondo-

ja pys?än lUleman, niinkuin bän
pphä on,z että hän sinusa asua, ja sinuun
wielestyä taldais; sillä pnihi pyhyttä ei
tän fta Jumalala nähdä. Ei edes näldssaa, sitä wähemmin nautita hänen läsnä ole»
jmsiansa-.

Zmen Mosez'en kirjan ic>:sä Lugusa ja
wärsysä sanoo Moses Aaronille: "Juma-

la pydirerän niisä jotka tähestywär; se
bn: niisä jotka hänen järjestpstäns noudatta-
wat. Tämä järjestys maali: i:n Gcrä mei»
dän lnondomme uudistetan ia pyhirerän; sillä
paha sisu ei taida ppluttä Jumalala. Root-
kar minulle minun pyhäni, sanoo Jumala
Psal. 50: Z.

2!ft meillä sn pyhät ja kelwollisic
ajaturer Jumalasta; sillä Jumala on sangen
wäkewä pyhäins kokouxisa; ja ihmellinen kaik«
kein niiden seasa, jorka owat hänen ymbäil.
läns, Psal. L9: 8

Z:p
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z:zi Gttä meillä on pyhitetpr halut; sen»
kaldaiset kuin tulemat pyhästä sydämestä ja
Pyhälle Jumalalle kelwata taitamat.

Mutta taitaneko lisMset ihmiset näin
pyhittä Jumalala? Adj ei suing. n. He pilk,
kawat ja häwmsewät Jumalan pyhää nimeä;
eikä tMa pyhittä händä. Kuinga he taita,
wat häichä pyhittä ja olla hänelle otolliset,
eli huwttla itziäns hänesa? M tla jos ei lu.
mala pybitetä heisä, niin pyhittä h.w itzens
heidän päällensä; Hänen wibansa puhkee hei-
dän ylitzensä, ja ei hän ikänäns anna hei-,
dän Päästä nauiitzemaan lMcn iloista
olemistansa.

Jos nyt tnnkaldainen pyhyys on
linen niille, kuin määrätyilä toimitussa hän«
dä lähestymät; kuinga paljo enemin se niil«
dä waadifan, jotka liWndä osalllsutta taiwa-sa hänen kansiansa nautita tahtoivat? I?s ei
Jumala tahdo yllä sinun tykönäs rukouxesa,
kuinga hän falleis sinun olla hänen tykönäns
Parayisisa? Jos ei hän tando näyttä sinulle
k<lswojans Pöydällänsä, kuinga hän annais
sinun istua tykönäns hänen waltzakunnasans?
Koffas ett taida tulla sisälle hänen Esihuone.seensa. kuingas sitten pääsisit siihen kaikkein
Pphimbään? Jos se täällä heitetän ulos, kuin
ei ole waatetettu Hääwaatteid, kuinga se siel-
lä korjatais hänen majaans? Waiwoinpa nä?
Wät asiat phtey sopiwat.

E 3 JM-
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Jälkimäinen Osa.
losit osotetan winga tämä IBsuxen
yppz Uudejia syndMisestä Hikem Hyy,

dytyxexi täytettämän pipä.

Kuudes 8M
lVaaroitus uudesta syndymättomils

le, jaamoimgan uuden jyndymijen
perän, ja ne ftyt kmn snhen te«
hoitaman pttg,

Jos uusi synhyminen on
sii tarpeninen qututeen, piin tule? kaiketi tei,
yän, jotka wiels synnin ja turmellun luon-
donne mallan alla makatte, kaikella akerudel»
ta etzfä ja köyttä niitä nMkqp,
paleita, kuin Humalq siihen pyhittänyt on.
ftlkon teidän ulkonainen tilanne millinen hy-
wäns, te mahdatte olla min rikkat ja armol,
liset kuin tahdotte, niin ei teillä kuitengan ko-
stan ole ltzwollista eikä tvtymäistä mieldä, el'

' lette Jumalan hengen kautta pyhitetyt ja uu«Melut ole. O! kuingu monda. loalitettawa,
sii on, jotka täsä mailmafa wiettäwät päi.
wänsä luonnollisesa ja lihallisesa tUafa, Pwatkuitengin suruttomat ja iloiset, niinkuin hei,
hän tilansa olis niin hywä, ettei se parembj
olla taidais,. Jos nyt kysytäis yhdeldä eli toi,
Ma, jos uusi syndominen on heidän sielu-scms



sans waikutettu, niin wastaa yri, että hän
toiwoo niin oleman, toinen, ettei hän epäile
siitä; jakuitengin, ei kumbikan, kuka ties tie.
dä, mikä uusi syndyminen on, eikä ole ko«
stan sitä todella ajatellut- Katzo, senkaldai.
sien ibmisten edesä omat Iffsuren sanat: ellei
zoku uudesta synny, ei hän raida Jumalan
wald>'.ku!'daa nähdä; nämät sanat owat he kpl.
lä ei ainoastans lukenet, waan tahfomat myös
näkyä uffowan ne-

Ack! synhinen, mmä rukoilen sinua, sinun
kallin ja kuolemattoman sielus tähden, ettäs
kuuuningin annaisit herätlä itzes haluun, tä.
män siunatun asian perän V7iinkuin se on
sangen rarpellinen sinun aurucees, niin etzi si.
tä myös suurimmalla halulla ja murhen pi,
dolla. En minä tiedä nntän kallimmari ar.
wattapaa, eli autuassisembaa. Dawid päätti
tykönäns ja sanoi: On minä anna silmäini
unda jaada, engä silmälaurani rodkkua; siihenasti kuin minä löydän sian -Herralle Jakobin
wäkewän asumiseni, Psal. 132: 4, F. Se a»
sundo kuin Jumala pyytä, on sinun sydämes,
mutta uudistettu sydän se pitä oleman. O!
kuingas uskallat yötäkän maata siinä huone-sa, josa ei Jumala asu! Mutta katzo, ei hän
nyt asu sinun sydämesäs, ennen k/nns hänen
Hengens kautta uudestisynnyt Alä siis mil,
län muotoa, anna sinun sielus lepoa saada,
ennen kuins tunnet, sen autuan muutoren si,nusas tapahtunen, ja sinus siirtyfi luonnon
tilasta armon tilaan. Alä siihen tydy, että
siuuua maallista runsasti on, ellei sinulla täsä

E 4 ar-
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armofa osaa ole; ja kuingas taidat lplpwäisnä
elää ja lewom maata, niin kauwan kuins
lvielä uudesta syndpmättömäsä Ulasa elät?
Ack! jos semmoisena kuolet, uiins il nk ikki-
sestl hukut. Muista kuinga tieiämätötn sinun
elämäs mitta on, Etp,äs tiedä, jos päiwan
li hetkengän enembi täällä saat olla.

Että te sitä paremmin ymmärräisitte, tS,
män tcn-pellisen 'a siitä'hyötyisitte, nily
zninä tahdon näyttä teille.

i. Muutamat syyt, kuin tai-,
dais herättä teisä halun uuh?n syndymis?n.
Perän.

2, Mitä wälikappaleita teidän tule käyt.,,
tä siilä osallisia tullazienne. -

Ne enimästi fpt omat'. 2)
Uuden syndpimsen Arwo ja kunnia, Sm
hyödytpä, e) Sen tarpellisuus,

») Että uusi syndyminen on jaloja kun.
«iällinen, se näädän, lensin siitä että st ced>
ihmisen pyhemmäxi, emn hqn muutoin 01,
ja siirrä hänen e simmäisesn loistawaan
dcllisyrccn, Iluuinen oli se kalliin kaikista
näkywäisistä luondokappaleista mailmasa; sillä
hän oli luotu Jumalan muotoiseni, Syndi
pyhkei pois Jumalan kuwan, ja painoi pi-
Tun kuwan ssagn, Syndinen on yfi ihminen,
joka ieke itzens eläimezt: Gi hän taida py-
syä kunniasa, waan werratan eläimihin, jorka
hukkuwac, Psal. 49: 13 ler. ic>: 14. Hän

niinkuin nauta, ja kuole kuin nauta, ei-
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kä iiedä kuinga hänelle tapahtu. Jokusella
luonnollisella ibmisellä on eläimen kalomnen
taito, sisuja meno. Mutta armon kautta il),
minen toinduu, ja tulee lällens ihlnisexi, uu-
distetun Jumalan kauwa n. Jumalan bengi
ja pyhps loista hänesä silloin; hänesä näbdän
ene.mn Jumalan tuin kaikifa mut,

sa Jumalan töisä auringon silla; tosin ene«
nun kuin siinä kirkkasa auringosa talwalla.
Auringolla, kuulla ja Tahdeilla ei ole osiri.
fan sitä kunniaa, kuin yhdellä uudella luon-
dolavvalella,

Toisexi nähdän Uuden S 'udpmistn kum
nia siitä että se reke ihuustu oikiaxi Lhristiry.-
Li. El ihmiuen sillä oikia Christitty. ole, etlä
hän kastettu on, eli niin kutzutan, ja naUlitzo
ulkonaisia armon wälik. Vaaleita; waan sentä!>
den, että hgn Hengeldä on uudesta
synnytetty, ja niin siirtty synnin tilassa armost
tilaan, kuolemasta elämään. Sillä niinkuin,
mmnen Lain alla, ei se ollur o'kca Illdalai-,
ncn joka ulkonaisesti oli; eise olllir yindärius leikkaus kuin ulkollailesa li<
hastt tqpahdui; mm?a se oli jo-
ka sssälliststi salattu 011, ja sydämen ymbärins
leikkaus, joka hengesä tapahm oli oikia ym<
barins leikkaus, Rom. 2:2g, 29. Niin ei
myös, jokainen juuri sentäbden oikia chriM-
ty ole, että hän kastettu on; waan se joka ka.
sten armoja bengen kautta pysy, ia jolla pa«
rattu 'a uudistettu sydän on:

Rolmanne'.i ou uusi kunnial,
Den sen wuoii että se Alkaa täällä iMkait?-
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4Z
tistn elämän ja autuden: nimittäin sen elä'män, jota me Taiwasa walituin ja luma,
lan Engelitten kansia ka!?esa
nautita saamme Ei armo ainoastans waa-
kuta meitä tulewaisefta kunniasta, waan se on
myös Alku siihen kunniaan jota me taiwasa
täydellisesti nautitzemaan tulemme. Armo ja
kunnia owat eroitetut ainoastans suurudesa.
Armo alkaa, ja kunnia teke autuden täydel.
liseri. Kosta me ajattelemme tätä kunniallista
tilaa, niin me näemme kuinga tarpellista se
mahtq olla, meidän kaikella woimalla pyrkiä
sen perän, ja käpttä kaikkia niitä wälifappa.
leita, kuin Jumala sitä wartcn pyhittänyt on.

b' Toinen kehoittawajnen syy on uuden
jyndymisen Hyödvrys. Jos joku kysyis: mi,
täs se hyödyttä? Niin me ivastamme, niinkuin
Apostoli ymbärins leikkauresta: Tosin sangen
paljon, Rom. 3:1, 2 siltä se on se lumalilus,
joka on rarpellinen kaikisa asioisa, ja jolla on
sekä nykyisen errä tulewaisen elämän lupaus,
1 Tim 4: 3 se on: Taiwas ja maa owat Iu«
malisudelle luwatut; mahta se siis olla ihmi<
selle hyödyllinen. Uudesta spndynet kutzutan
sentähden Lupauxen perillisixi, Ebr. 6: 7.
joilla se totinen rikkaus on, ja owat Ustosa
rikkar ja rvaldakunnan perilliser lak. 2:3,
Niinkuin LaodKean Seurakunda oli käyhä,
ehkä hänellä maallista waraa runsasti oli; niin
owat nämät oikein rittar, ehkä he puutosta
maallisisa kärsisit; sillä heillä on osa Jumala»sa, joka kaiken siunauren lähde on.

c) wie'



tVielä yxi kehoittawainen on Uu>
hen wälnamäröin Tarpelli>us
aututeen. Se olis paremdi ettcs olis spndynyt-
kän, jos ett sinä uudesta synny; sillä Wapah,
taja itze sanoo: iLllei joku rvastudesta
el hän raida Jumalan vpaldakundaa nähdä,
sitä »vähemmin sinne sisälle päästä. Uudestaspndpmättömillä ihmisillä ei ole sentähden yh,
täkän toimoa autudesta; wan jos he eläwät
ja kuolemat siinä tilasa, niin on kadotus ole,
lva heidän osans perkelitten ja duomituin kan-sa iankaikkisesti Iq että heidän elämänsä
stlfa on tietämätöin, niin täyty heidän joka
päiwä ja hetki peljätä helwettiä.

3> Spndinen! kuhuugas aiwot ettäs niin
pyrit päin lihaflisesa ja muutumattomasa mie,
lesäs? Totisesti, jos sä siinä tilasa kuolet, niin
ei sinulla ollengan toivoa ole armosta, wan
äyty surkiaan ijankaikkisuteen Mennä. Ko«
kas siis aamulla nouset, niin, Jumalan ja
mun oman sielus tähden, muista, ettes ole
visii siitä, jos ennen ehtota makat helwetisä;
'offas lewolle menet, niin muista kuinga ti?-ämätöin se on, ettäs aamulla taidat olla ka.
)otuxesa. Totisesti, tämä tutkindo taita pel-
jättä ja kauhista hoikoa christittyä, joka tosin
on uudesta syndynyt, mutta ei roielä waku-
Mtu a,rmo tilastansa; paljotalenemmin pidäiSsen liikuttaman ja peljättämän sinua joka wie«lä elät lihallisesa ja fpndisesä tilasas, kiirustikatzomaan, kuingas sielus pian pelastetun sai,
sit niin kauhjasta tilasta.

MinH
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Minä kysyn sinulda: koffas niin wiiwy.

tät sen suuren uuden spndymisen, tpsn, tule.
waiseen wuoteen, feurawaiseen wiikkoon,. eli
Mwään, tiedätkös sen wigiin, ettäs juuri
sillä ajalla wielä olet tällä puolen hautaa ja
helwettiä. Ett suingan sinä siitä wakutettu
ole; mutta sen sinä mahdat tietä, että elämäs
mitta on tietämatöin. Mkä tphmys, o syndi'.
nen! ja'nukä houraus se mahta sinun olla,
ettäs wapalla ehdolla päiwängin wielä tahdot
edespprkiä scnkatdaisesa tilasa, josas ilman
toiwoa jjankalkkisesti kadotettunitulet, jos siinä poiskuolet.

Mutta sinä cahdoisit kuka ties sanoa:
Maikka en minä wisiisti nakutettu ole, saa»'
wani elä toiseen päiwään/ nim minä toiwonsen kuitengin, koffa minun ruumini on kgih
kians, wielä terwe ja raitis.

N?astguF: Kuinga monda ei ole pikaisen
kuoleman kautta tietamäts tääldä temmatut,
ehkä he nijn fattit ja jalot owat, ollet, kuin
sinäkin? MiM sinäkän taidais niin pckaa pois
temmatta, koffa ei sinullakan todistus kirjaa
yle, elämäs pltudesta? Mtahtaneko järjellinen
ihminen uffalda jättä autudens niin määrälli-seen epätietoon? Jos sin.ulla wielä aimoakin
fakkauden fywen on sinun kuolematoinda js
werrawinda sieluas kohtan. niin älä wliwytä
tätä'suurta ja kaWa työtä; sillä ett sinä tie-
dä, mirä huomena capahtu, San. k. 27: 1.

Jos mitämax jo olisit kuollut nykyisesä
Masas; muista! misH surkeudesa sä npt olisit?

MW
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MiW luulisit betkellä vleivas? Ett toti.
sesti lisso, mikä hirmuinen surkeus sinun vlls
kobdannut: Katzo, niin suuresa lvaarasii sinä
tähän asti <-Iäl>!)l olet; tahdotlos wielä Mes-
Nn päin siinä elä? pois se sinusta!, ih»
meMnen armo on siivun jo niin kauw!.'N war-
jellut helwetistä; tahdotkcs wielä ena surUtoi-

zm kokca kabotuxen waarasa waelda? Ö sinä
kittlämätöln tomu! jos pieningin kiilollisus si.
liusa olis, niins todella mahdmsit
niin kauwon määrin käpttänes Jumalan kär-
siiwäispden ja pitkäMielisyden, jolla hän sinua
on tahtonut wetä parannuz'e3n. Tee nyt tä«
mä päälös ja sano. Ehkän tähän asti olen Iu»
malan kärsiwäispden ja pltkämielispden wää.
rinkäyttännt, niinen kuitenqan enä, tahdsmäärinkäyitä sitä: Waikkan olen ylönkatzvnut
lEsuren rakkat .vetämiset ja kutzumiset, niin.
Jumalan ormon kautta, en enä tahdo Niitä
ylönkatzoa; minä tahvon kuulla niitä, uhrata
itzrni Vapahtajalleni, ja tästä hetkestä >ZndK
itzeni häneldä hallitta.

Jumala on Määrännyt jökaitzelle ihmisel-
le hänen armo päiwsnsä, ja ajaan parannu-
xeri: Joka sen laimi lyö, se tule kadotetun»
slles tahdo, o synoincn! kadotta autuuttaa,
niin älä laimi lyö Armon päiwää, ja älä an-'
na aikaa turhaan juosta; ota. wann
Apostolin waaroituz-esta: Ebr, 3:. ls> känäpä,
nä jos ce kuulecce herran ään n, miu ältW
pa«durrako sydämmirämme. Rayo> nyt 9«
owliinen aika, nyr on amuden päiwä. Kuin

fs



se kerran on ohitze mennyt, ei st' ikättätts e<
nä palaja.

Seitzemäs Luku.
Osotta uudesta ftndymä/toMam silt<kmn ja kauhmu tiian täsä elämäsä.

Sitten kuin minä olen eöestuonut ne suot,
kuin mahvaisit herättä teisä halUn Uuden spn»
dymisen perän, tahdon minä nyt osotta ne
rvälikcwpatet kuin teidän tU!e käyttä ennäti
tärenne siibett autuaan päämäärään. Iä

käsitettä kahteen paäkappalescen "Vfion se: te panette sydämchenne muuca»
Man tallin Toruden, Toinen: Acta te lioU«
daratte muutamia welwollisuxia.

Kazi kallisia tottutta on erinomattain maa»
nn olettamaa:

i. jokainen uudesta ih<
minen elä wiheljaisesa ja surtiasa rilasa.

2. Että wietä oN toiwo arinosta, suuri»
Millakin syndisillä.

Nähdälemme sitä selkemmln, kumga wi<
heljäinen syndisten tila on, tahdon minä osotta
heidän wiheljäisydcnsä:

I:zi Täsä elämäsi. 2:n' Kuolemasa. Z:xiIläuolen»an jälken.
Heidän wiheljäispdens täsä eläniäsa oN ty<

hykäispdesä tämä:
ö) He owat synnin palweliat ja or<

jar himoonsa alla, sillä heidän korkein ha«
lunsa ja pääasiansa on, että Palmella spndi»

siä
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stä tihaans ja sen himoja. Kuinga julma tä.
mä orjuus on, se nähdän, jos me katzelemme:

Ensin: meidän sielumme on aiwan
kallis senkaldaiseen orjuteen wierää, joka kui<
tenqin Jumalan kuwaxi luotu oli, ja wal-
mistettu hänen palwellUMns ja osallisuteens.
Se on todella nfi surkia muutos, että kuole,
matoin sielu, on huonoin ja turhain kappal.
den ja häpiällisten himoen orjari joutunut.

Toisexi, katzokamme tämän orjuden sul°->
teitä hedelmiä kuin owat korkennnaxikin yxi
sangen p>eni woicro, wähä huwltus kuin ai-
noastans näky, ja pian taroo. Totisesti on se
pzi hirmuinen tyhmps, että noudatta sitä he»
kumata, ja himoja jotka ainoastans ajalliset
owat, huonot, ja riieusti kotowaiset; koska
kuitengin peljättäwä on, että se rikkaus ka-
dotctan, kuin on Jumalan oikialla kädellä.

Öitä wastan on »iankaikkinen kuolema e-
päilemälöin hedelmä synnin palwelluxesta; senApostoli näillä sanoilla osoita: Kuolema oy
synnin palkka, RoM. 6: 2Z< Nimittäin ijan»
kalkkinen kuolema; joka nähdän siitä, että
Pawali asetta sen ijankaikkista elämätä wa.
sian ja sano: Ruolema on synnin palrka, mut-
ta iiankaikkinen elämä on Jumalan taHja.
Niinkuiy ijantaikkinen elämä seuraa pyhän
elämän päälle, niin seuraa myös ijankaikki,
nen kuolema syndisen elämän jälken. Tämä
on palkka, o syndinen, jonga se Jumala jo-
tas sinulle andawa on. Sinun pi-
tä kuolemalla kuoleman.

Ol
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O! sen Zihallmn ja orjallisen nwilnicln

?a pywmätlömultä! Totisesti, jos el
jplidt
orud.n, n in jo MichdaiS suututta kal«
l!n >a

:m, noud jokaista ja M,
jelöindi.himoa, clt m>c!en jiikntusta? Mahtä
stnkaidaincn palwclluZ kauhista

minin stn hirmuinen p^atkka^se
iakat kititengiis,, te> jotka soinut niin halivaa
fl arn>atie, ja nisä humitustanne etzitte>Mui.

että te seuratta teidän häjvjä himo»
jANNtz,

~
.

kaikki ihmiseo sonnin rilasa owae sata»
vrjar Se seura wäittämättomästi siiis

edellisestä; sillä ne jotka himojansa' palwele-
wat, ne palweleivai myös jvnga
walva !nll!'.nollisen ihmisen ylitze siinC seiso,
ttiä hän himon kmttla nllpttä händä spndiin,.
Minä liebän, että jokainen tahto sanoa Mi<
nä pcrkclerrä ja kuhistun händä, ew
gä rahh? hänen ojansa olla. 3Ain he puhu-
ivat; muitta fturawat kuitengin. hänen tah-
toansa, ja osottawat sillä, itzensä olewan hä-
nen orjansa Apostoli sanoo: Ettekö re
erra jö!!e re annc:crö ihanne palweuaxi kuule-
maan; stn palweliar re olerca, jslic re kuuliai-sec olette: Rom. 6: 16. Ia se opetuslapss, jo>
ta lEsus rakasti, kirioitta näin: lora syudiä
tckc, hän on perkclest«, 1 lol> 3: 8- Se on:
Joka ehdollisesti syndiä teke, hän on perkelen
orja! sillä hän leke hänen töitänsä.



W
O! jos näiden onnettomain silmät awe»

tais, näkemään, kuka se on, kuin hettä syn»
diin ja pahuteen pllpttä! ei totisesti he min
kuuliaiset ja walmit siihen oiis. O! ios he
tiedäisit, nusä surkiasa ja häpiällisesä orjude»
sa he owat; ei suingan be niin huwal ja iloi.
set olis, ei he yhtäkän yötä siinä tilasa lewo-sa makais, wan kaiketi murhetta pidäisit pä«
stäxens siitä wapari.

c> Raitti ihmiset ennenkuin he uudesta hm.dpwät, matamat Jumalan kirouren alla,
joka niin rippuu heidän pääns päällä, että
kaikki on kirouzen alla.

1. -Heidän säätynsä ja rawaransa. Rik,
kaus ja tavarat owat itzesänsä hywät ja lu.
malan siunaus, mutta lihallisille ja uudesta
simdymättömille tulee kaikki Heidän
siuuauxens rule tirouxexi, Kal. 2: 2. Xiro»
ruc owar he taupungisa, kirotur pellolla, ti»
rottu on heidän korinsa ja tähtensä, kirottu
on heidän ruuniinsa hedelmä, h idän maansa
hedelmä; heidän tarunsa hedelmä, heidän lam
mas laumansa hedelmä ja n. e. 5 Mos k. 2s:
16, 17, 18 Sentäbden, waikka sinulla oliS
maallista tawarata runsasti; niin kc>uwan kuins
pysyt pahasa ja jumalattomasa tawasas, wal«
Hesa ja petoresa, kiroilemisesa ja sadatuMl,
buorudesa ja juopumisesa, ja muisa senkaldai.
sisä, niin on kuitengin Jumalan klrous sinunkorisas ia tähtesäs, joka w«lmista sinulle tien
»iankaikkiseen kadotureen

2. Heidän Nimensä «.z kirottu. Niin- sa»
,

D nos



t)

noo Salomo San. k. iu: 7, Wanhurstan mui-
sto pysy siunauxesa; murra jumalattomain ni-
mi picä mäcänemän. Se on: Pyhät ja wan»
hurstat jättämät hywän sanoman jälkensä; ai.
na heitä lausutan kiitoMa, ja he asetetan
muillekin esimerkki; mutta jumalattomat jät>
täwät häjyn hajun jälkensä; ei heitä woi kär-
siä; he haisewat monda aikaa, niinkuin kuol<
let raadot, jotka kedolla makawat, ja wlh.
doin he muistostakin pois kätketän.

3, Heidän Huonensa. Sillä miisas miessanoo: lulnalarroman huonesa on -Herran ki-
rous, San. k, 3: 33. . hkä heidän huonenS
kuinga warustettu olis kaikilla tarpeilla, jakap-
paleilla Kuinga taita siinä lepo ja huwitus
olla, josa Jumalan wiha asuu; sepä kaiken
arwon ja kunnlan woi tyhjäri tehdä, ja ku-
lutta puun ja kiwen, Zach. 5: 4-

4. -Heidän lumalisudens harjoituxer. Sesana kuin he kuulemat on heille kirouzexi. Se
kuin muillen on elämän haju elämäxi on näil-
le kuoleman haju kuolemaxi; ja on yfi wä.
likappale täyttämään heidän syndins mittaa,
ja kiiruhtamaan heidän perikatoansa Ne ru,
kouM kuin he rukoilemat, owat kelwottomat,
ja usein tuottamat enemmin kirousta kuin siu.
nausta. Ia Herran pöytä tule beille myös-ki.
rouxexi; sillä siinä siasa, että nautita Christu-xen ruumin ja weren autudefi, niin syömät
ja'juomat he itzellens duomiom O! kuinga
surkia mahta sinun tilas ollakin, kosta sen.kaldaiset asiat, siunatut owat ja

muille
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muille Myös siunaurep tulemat, ne jolttuwat
sinulle ja'päälllsixi enendäwät sinun
spndejäs ja surk Uttas.

i. Perustus tähän kiroureen on se, että
kaikki ilnniiet, ennenkuin be uudesti syndy<
wät, makowat koko spudl-inlä rvelan
alla, siitä mahta heidän tilana kaiketi sur<
km ja hirmuinen olla; sillä niinkuin se on
autuas jonrza pahat teor owat annetut ande»
xi >a jonga synnit peicetvt owat, Psal- "2: 1.
Niin on se kokonans onneloin ja kirottu jon»
ga synnin welka wielä on andezi andamata;
ja että se usein kalma hänen omaa tundoan«
sa, ehkä hengi on rakas ja helwetti kauhia,
niin spöfe bän itzenS toisinans ehdolla sinne,
ja lopetta pälwänsä, päästäzeNS tundonsa kal,
wamiscsta. Niin ludas hirtti itzens, ja luki
helwelin waiwan kuin pahan 0.
man tundons tuffan ja kalwamise,n. Nyt ku-
ka ties arwat sinä anderi andamättoman spn.
nin aiwan turhani; mutta muista-, että se päi-
wä kerran tule, jona sinä tahdoisit mieleltäS,
jos se sinun woimasas olis, anda koko mail«
man, saadares syndls anderi, 'jota ett sinä
kuitengan ikänäns enä saa Jos siis tahdot
kerran ilolla seisoa Christien istuimen edesä,
ja ei heitettä ijankaikkileen tuleen, niin pa«
laja nyt sinun pahudestas, ja rukoile luma«
lata vMakaisesti, että hän lEluren weri,
sen kärsimisen ja kuoleman täbden sen sinelle
anden annais. Irs olet spndinen. ja ett o«
le armoitettu, nii> s mahdat peljätä; eli mil<
linen tundo sinulla on, joka salli sinun niin

D 2 suru-



surutöinä maata, olla niin iloisna ja lewol,
lisna, niin surkiasa tilasa

Jokaisella ihmisellä on synnin tilasa
odonttarvana kaikkinaiset Jumalan duo»
mior. i. Ajalliset duomior, niinkuin: taudit,
wahingot, onnettomudet, ja muita senkaldai.
sia, Nyt sinä kukaties, ett tiedä niistä mi-
tään; ne taitamat kuitengin olla sinua lähem.
bänä kuins ustot; sillä ne rippuwat pääs
päällä, ja taidaisit jokaitzesa silmän räpäyre»
sä langeta ylitzes koffas wähimmin sitä ajat»
telet. Sodomasta ja Gomorrasta seiso: että
kosta Jumala annoi saraa heidän päällene ru-
likiwe ja culda, niin oli auringo jonosnut maan
päälle. Ei Sodomalaiset senkaldaisia outoa
sadetta odottanet, ihanan aamuruskon perän.
Muista siis, että tämän päiwän ilo ja huwi.
tus, ennen huomenda, taita muuttua tussari,
itkuri ja walituzexi.

2 Heidän edesäns seiso myös Hengelliset
duomior- Pmmärrpren pimitys, Sydämen paa-
tumus, Himoin lewottomus, Tunnon ahdi.
stus ja muita senkaldaisia, Propheta Esaias
maala uudesta syndpmältömäin tilan juuri elä.
wästi: Jumalattomat, sanoo hän: owat niin-
kuin lainehtiwa meri, joka ei rvoi
»van hänen aaldons heircäwäc loan ja,mudan,
Es. 57: 20. Meri tule usein lewottomaxi, ei
ainoastanS ulkoa, tuulelda ja aalloilda, wan
myös sisäldä oman liikutuin kautta, joka a.
linoma heittä loan ja saastaisuden itzestäns.Niin myös luonnollisen ihmisen sydän usein

lii.
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liikutetan, ei ainoastanS ulkonaiselda wäki-
wallolda ja ylönkatzelda, wan waiivatan myös
sisälliftsti, saasaisten himoen woimalda, ja pa-
han oman tunnon hirmuiselda kalwamiselda,
joka on paljo haikiambi, kuin kaikki ulkonai-
nen waiwa, sillä se kosee sitä kallinda osaa/
nimittäin ihmisen sielua ja hengee.

3. Heillä on lmyös wihdoin ijankaitkistt
dnomior odotettawana. Mitäs muuta he mah-
tawat odotta, kosta he ilman uuden syndpmi-sen armoa kuolemat, kuin että be, tämän ly-
hyen elämän lopulla, pitä heitettämän siihen
ijankaikkiseen tuleen, ionga Jumala malmi»
stanut on heille niin hywm kuin perkelelle ja
hänen engeleillens, joka on se hirmuisin tila
kuin jossuS ajatella taitan; pri ijankaikkinen
duomio ei ole halpa asia. Yri katkemawin
poltto tauti, M ijankaikkinen hammasten ki-
pu, juuri se ainoa olis pp ulos sanomatoin
surkeus. Mutta mitä se on werrattawa sii.
hen, että maata siinä sywäsä kuopasa, joka
palaa tulikiwestä ja tulesta kaikesa ijankaik.
kisudesa. Totisesti! ijankaikkisen pal.
jas nimi, pidäis peljättämän, kaiketi yerättä-
män jokaitzen uudesta syndpmättömän surut-
tomudestansa ja kehoittaman hänen, kiirusti
hyljämään synnin tawat, ia ahkerasti pyrki-
mään, tulla uudesta spnnvtetM, ja muutetu-
ki uudezi luondokappalezi. Jos sinulla wielH
ajallisia tawaroita runsastikin olis, ja saisit
kaikki mitä sinun sudämes halaja; o! mitä
autta sinua se ylönpaldinen ia hupa elämä,
tulduas sen jälken ijankaikkiseen waiwaan,

D 3 mutta
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muuta kuin enendä sinun tuffaas ja ki«
pujas. Sentähde'. koffas riennät syndisiin
huwituriin, niin a,attele itzelles: pidäiskö mi.
nun lyhykäisen ia ajallisen ilon tähden, joka
kesta silmän räpäyren tuottaman päälleni lop.
pumattoman kadoturen? pidäiskö minun wä'
haisen woiton tälhen saaman ijankaitkisen wa.
hingon sielulleni? Taitako fuuremb.ia tyhmpt-
tä mailmasa löytyä kuin lämä on ? Täm . ma'?,
ta olla kylläfi sanottu uudesta syl,dymätiö«
mäin wlheljälsydcstä täsH elämäsä: nyt osotta

Kahdexas Luku.
Uudesta ftndymättomäln surkmn tilan

Koffa niiden ihmisten tila, niin kuin ms
kuullet olemme, on "iin on neroin elmäsä,
kumqa surkiari nnbtanekan heidän kuoleman»sa tulla? Sillolli toti'"cjli heiden w> Heljäin),
dens oikein suurcri tule; ionga me scurawai,
sista asian haarrista taidamme nähdä:

l. Koffa kuolema lähesty sanoman ja kä,
siyn kansa Jumaloida, että sinun fielus pitä
otettaman sinulda pois, niin taita sinun tun«
dos, min pian kuin se beräjä, kohta asetta
silmäin eteen, sinun nuorudes hulludesta asti.
pitkin koko elinaikaa kartutetun melan, pahu.
Ycsta ja tottelemattomudesta.

Sinä syndinen! joka «iin katumatoina
pyrit päin pahasa ja jumalattomasi, elsmä.

M,



säs, o! kuinga waljuri kaswos muuttune, ko-,
stas saat nähdä kaikkein sinun spndeis mu-
stan helwetin registerm? Silloin sinun pitä
hawaitzeman sinun walhes ja wäärät
sinun riettat jaarituxes ja kelwottoman leik«
kis, sinun pilka-puhes, kuins Jumalan kan«saa wastan pahtanut olet; sinun määrin koo.
tun kalus ja tawaras, wäärin käytetyn aikas,
pyhä päiwäin turmelemiset, sinun saastaiset
ajatuM ja niiden ulos puhkemiset löisä, si»
nun ylpeydes, mailman rakkaudes, ahneudes,
sinun lihalliset leikkis ja spndiset seuras. Woi,
woi! syndinen! sitä kauhistusta, kuin sillointäyttä sielus; ei sitä ihmisen sydän käsittä, ei
ihmisen eli engelin kieli puhua taida. Tosin
löytö monda, joilla kuoleman ajalla ei yhtä-
kän tundoa heiden synnetstänS ole, eikä lu.
kua pidä duomiosta eli ijankaikkisudesta, wan
menewät helwettiin niin, ettei he siitä tiedä,
kän; kuitengin nousee enimmiten, kuoleman
lähestyisä. kauhistus ja pelko lihallisten
ihmisten tunnosa, ja jos joffus muulloin niin
kaiketi he silloin synnin odan tundewat. Mi«
nä luulisin, että se kowingin sydän pidäis
pehmiämän, ia pahkahtuman totisiin paran-
nuin kynneleihin, ajatellesans näitä asioita,
jotka usein owat händä lähembänä kuin hän,
luulekan

li. Gi taida myös perkele wiiwptellä te-
kemästä sinun syndiäs sinulle hirumifixi, ia
näyttämästä sen tirouxen za duomion, johon
s» ihes wlenyt olet, syöstäxens sinua sen tauc.
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ta epäillen. Sillä kosta kuolema ruumistaahdista, niin hän kalketta woimalla kokee kä.sittä sielua; ja jota aikaa hän i,
tzelläns nate olew.in, M ahkerambi hän on

Kosta sinä ruumin klwun ja mie»len härityLen täbden wählmmin woit wastanseisoa, silloin hän kowimmm karka päälles.
Sen siaan kuin hän ennen koki nukutta sinuasuruttomuleen, ja uffotti sinua, tilas olewan
niin etlei sitä paratta taitlu, ja ettei
autudestas epäilemistä ollut; nltn taita hänkuolemasa, ,os bän näke, ettei hän taida si.
nua Lilyttä unesas, kaikin woimin kokea teh.dä sinun syndis suuremmat, fuln että netaitan andexi annetta, estää sinulda sian tai,wasa ja autuden mabdottomari tehdä. Se,
joka ennen, koko elinaitas. teki sinulle tai.
wan tien niin lawiari ja kewiäri, taita sil.loin kaikella ahkerudella kokea peräti sulkeasen sinuida. .

I!l. Ruolema lapetta kaikki sinun maal-
liset , halus ja huwicux's silla niiden nautin,
Vo kuole ynnä siuun kanstas. Se terwettä si<
nua tällä murkellisella sanalla: Sinä olet o.
sis saamir: nyt on sinun taiwaas ja ilos lop.
punnt. Erinomattain

i Täyry sinun jattä kaiken lihallisen ilos
ja hlnvirufLs, joka sinulle niin rakas ja wer-
ratoin on ollut, la, silloin sinä saat nähdä,
kuin:,a on jalillä kaikista endisistä Hu,
witux!stas, joistas niin paljon toinda pidit,
ja joiden tähden sinä laimin löit wirkas ja

chri»
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christillisydes welwollisudet. Ia koffaS ainoa,
stans muistelet sitä. ettäs lyhykäisen llon ede»
M, saat »iankaikkista waiwaa kärsiä, niin se
jo teke sinulle helwetin maan päällä. Rämät-
kö ne asiat owat, sanot sinä, joiden tähden
mtnun kuoleman pitä? engö minä enembätäsaa minun sieluni edestä, minun elämäni, ja
iloni edestä?

S'nun endisen hekumas muisto, o syndi.
nen! enendä silloin sinun kärsimises, sinun su,
rlis, kcffa sinun täyty ne jättä, ja sinun kau<
hlftuxes, ettäs näet niiden ollen spn niin suu,
rc?l waiwaan sinulles helwetisä, perkelitten

dnomituin kansia ijankaikkisesti. Tämä on
metzDrkkain pyrstö, joiden kaunit kaswot si-
nua ennen huwitit; ne owat neulaiset heidän
pprstölänsä, Ilm. k. 9:ia, 19. ja tämä on
nyt kaikki se, kuin sinulle Mille jää,kaikesta
sinun ilostas

2) Täyty sinun järeä sinun likisimmäc ja
rakkaimmat ystäwäs: puolisos ja lapses joitas
niin paljon rakastit. Kuolema eroitta sinunniistä kaikista. O! kuinga haikiari se mahta
tulla sinulle, kosta sinun täyty jättä ne, ja
ijankaikkisesti elä perkelitten ja duomituin sea.sa helwetisä! mingä kiwun sä silloin kärsinet,
kosta teidän pitä erkaneman, ja muisteleman,
kulnga wähän hpwää te, yhdesä eläisänne,
tehnet olette.

3) Sinun täyty jättä sinun rMaudes ja
cawaras, ja ett taida kaikesta, pienindäkän
myötäs otta. i3mme ole mitan mailmaan

- D g ruo-
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tuonet, on siis neltäwä, etten me myös mi.
rän rääldä raida ulos roiedä, sanoo Apostoli
Pawali i Tim 6: 7. Waan niinkuin me ala,
sti olemme tullet äirin kohdusta, niin pitä mei»
dän myös pois menemän, Job. 1: 21. Kuin
rikkat kuolewat, niin sanotan- he järic pal.
jon cawaraa ja rikkautta jälkenja; niin kaiketi
mahlakin sanotta: että he owac jättänet ne
jälkensä, sillä ei he taida niitä myötans wie.
dä On todella se sinulle, o syndinen! olewa
oikia kuolema, koffa sinun täpty jättä rikkau.
des, joka sinun elämäs oli; mutta se on ole»
wa oikia helwerri, koffas muistat, kuinga pa«
hoin sinä sen koonnut olet, ja sen kautta sie<
lus kadutureen shösnyt.

Sinun täyty jättä kaikki armon wäli»
kappaler, ja tilat hpwää rehdä. Wielä ne si.
nulla nyt owat; wielä sinä saat kuulla lu.
malan sanaa, ja nautita Sakramentiä; wie.
läs taidat aures huutaa Jumalala, ei wielä
kaikki toiwo loppunut ole; mutta kaikki nä.
mät kuolema lopetta, ja se wiimmeinen ben.
gen weto katkaise kaiken sinun toiwos. Wie»
lä nyt lEsus sinua palweliottens ja käffyläi.
stens kautta kutzuu, yhden Sabbatin toisen
jälken, ja neuwo sinua hyljämään himos ja
syndis, ja heittämään itzes hänen helmaansa,
wastanottamaan sen lunastuzen, kuin hän we»
reusä kautta ansainut on. Mutta kuolemas
jälken ei prikan niistä sinulle sillen tarjona
ole: ett saa enä yhtäkän Sabbattia pitä, ett
phtäkän Saarna eli armon sanaa ikänäns

kuulla,
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kuulla, kaikki armo ja kaikki loiwo on sinulda
silloin loppunut. Jos sinulla silloin olis tuhan-
nen mailmaa, andares, yhden silmän räpäu-
fen edestä armon aidsia, jongas niin kauwan
määrin käyttänyt olet: Yhden visoran edestä
siitä kalliista merestä, jotas niin kauwan jal,
ka's alla tallannut olet: yhden pyhä päiwän
edestä, jona Jumala ennen Evangeliumians
sinulle julisti; niin olis se kuitengin turha, ett
sinä siitä enä sms,

killoin, o snndinen, sinä oikein taidat
parkua sinun syndcis ylitze ja rukoilla armoa:
Armoo, arnmo. o Herra! hukkumalle sielulle,
joka juuri on sywytecn wsipumallans pahain
U loinsa painon alla. Silloin sinä, ehkä hil-
jain, rupeet toiwottamaan, ettäs olisit kallin
aikas paremmin käyttänyt, ettäs olisit enem.
min ajatellut ijankaikkisutta, wastanottanutsen sinulle taritun armon, ja paremmin käyt.
tänpt ne Jumaloida annetut autuden wäli-
kappalet.

Silloin sinä sanoma: Ack! jos lu.
mala wielä jongun wuoden pidennäis minulle
elämän alkaa; O! kuinga minä sitten hyljäi.
sin mailman ja sen turhuden? kuinga pyhää
menoa minä pidäisin? Kuinga ahkera olisinwelwöllisudeni tekemään, ja walwomaan syn,
deini ylitze? ja kuinga ahkerasti minä autude,
ni päälle työtä tekisin? Mutta katzo! o syn,
dinen! sinun lähtö hetkes on käsisä, eikä enä
toiwoa, saada päiwääkän wiippä; sentähden
myös kaikki sinun hywät toiwotuzes ja aiko-
mises sinulle myöhäiseni joutumat.

Erino-
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Erinomattain on kaxi asiaa, kuin lisää
syndiselle surkeutta kuolemasa: D Kosta hän
ajattele, että pitkin koko elinaikaa, olis mah-
dollista ollut, tehdä sowindoa Jumalan kansia,
ja muistele kuinga händä lEsuren yhteyteen
kutzuttu on; ja ei itze sitä tahtonut.

2) Kusta hän näke ettei toiwoa armosta
enä jälillä ole, että hän itze synneilläns tai.
wan owen on sulkenut, ja itzens Jumalalle
kelpamattomafi tehnyt Woi onneloin syndi-
nen! kuingas silloin epäilyxesä pakahdut sa-
nomaan: Laupiuden Jumala hyljäis minun,
ja satanas, joka ci armon murustakan riedä,
on walmis orramaan minua: Silloin sinä
mahdat käändä itzes kuhungas tahdot, niin
etts löydä muuta, kuin jurketta itkun ja wa.
lituren aineita. Jos kcchot takas, niin ettS
näe muuta, kuin sinun nuorudes riettat ja
häjyt himot, joitas ett uffonut seurawan jäl-
kes; ja koko joukon hirmuisia syndiä, joitas
elinaikas tehnyt olet, ja joiden tähden, ett si»
nä ikänäns itziss nöpryttänyt ole, eikä ainoa»
takan parannuin kynneldä »vuodattanut, joi»
sta kuitengin se picningin taita syöstä sinun
ruumin ja sielun kansia ijankaikkiseen tuleen.

Jos katzot ecees päin, niins näet ainoa»
stans pikaisen perikadon, riendäwän kohdes;
ja, Jumalan angaran duomio istuimen, jon-
ga eteen sinun asetuttaman pltä, duomitta koh»
dastans loppumattomaan kärsimiseen ja tuskaan
toisesa mailmasa, jonga kipuja ett sinä wälttä
eik«l kestä woi.

Jos



Jos itze tpgös menet, mifäs muuta löy-
tänet kuin saastutetun omantunnon, jokakan»
da paälles ja duonntze sinun? Jos ymbärillcs
katzelet, mitäs muuta hawaitzet, kuin pahan
mailman jotas määrin ja rajattomasti rakasta-
nut olet, ja pmbärilläs itkewäisia omaisia, kaik-
ki huonoja lohduttaita, jotka ei päiwää eli
hetkekän woi pidättä kuolemata, ei pienindä.
kän huojennusta anda, wan tekemät eron pal.
jo katkerammari.

Jos katzot äläs,, niin aukenee etees ainoa,
stans pri hywin ansaittu helwetti, joka jo on
kitansa awannut> ja on walmis nielemään si-
nun, ja pahoja hengiä, walmiina, korjamaan
sinun sielus, ja wiemään sen pois siihen pi.
miään fangiuteen.

Jos nostat silmäs ylöspäin, niin ei siel.
lä muuta näwy kuin wihoitettu Jumala, wal,
misna kostamaan, joka nau a sinun onne:ro«
murcas, ja pilkkaa jmua, kosta sinun päälles
tulee, se jotas pelkät, ertes hänen kuhumistanstotellut, hänen armo ctzimisensk i: 2g, 26. Sentahden myös Herra sanoo:Silloin he minua aurens huurawat, ja en mi,
nä kuule heitä; warhain he ehiwät minua m
ei löydä minua; että he wihaisit opetusta ja
ei ocraner rvastan -Herran peltoa; eitä rycyner
Minun neuwooni, murra lairir kaiten minun tu.
ricuxeni; niln pirä heidän syömän tien,
sä hedelmästä ja neuwostansa, rarviru,
xi tuleman, w. 28, 29, 39,31. Se on:
heidän pitä runsasti niittämän siitä pahudesta

kuin
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kuin he kvlwänet owat. KäsnnH itzes silloinkuhungas tahdot, apua etz»mään, niins jäät
kuitengin awuttomaxi ja turwatt»mari Si.
nä kuka ties, käätä itzestpgö. toiwosa että hän sinun edcstas sowin»
non tekis werensu kautta; multa tiedä, o sun-
dinen! että waikka hänen werensa on clwoi
lähde kaikille katumaisille ja uffowille, josa hekaikesta sprdeinsä saastaisndesta pubdistctan;
kuitengin sinulle, joka kaiken ikäs olet anda-
nut Chnstuxen seisoa ulkona sudämes owella
ja kolkutta, sekä sanansa saarnalla, että hen-gens muistutuxilla ja sinun tundos liikutufil.la, ja ett sinä ole tahtonut awata hänelle;
sinulle, sanon minä, on bänen werensä olewa
lukittu lähde, ja niin lukittu, ettet pienmdä.
kän osaa eli huwää sinulla siitä oleman pidä,
ettäs eläisäs sen niin halpana pitänyt olet,j.:
sinun wcnrusseilla spnneilläs jokapäiwä hä>
nen sinun Wapahtajas wastaudesta risiinnau.
linnut.

Ach syndinen! syndinen! mihingäs paeta
tahdot, senkaldaisesa luffasa, lohdutusta saa-
man? se tulee sinulle muöhäisefi silloin, wa-
litta ja sanoa: O! jos minä olisin känttänutsen ajan parannuxexi, jongan wietin krou.
weisa ja kapakoisa, spelisä ja hulludesa, li.
hallisisa ja turhisa huwituxisa! se taita tulla
mpöhaisefi silloin huuta Bileamin kansia: Mi-
nun sieluni tuolkan wanhurstasten kuolemalla,
kostas ett ole elänptkän wanhurstasten tawal-
la; sillä juuri niinkuin elämä on, min on e.
nimitten kuolema olewa, ja millisexi kuolema

ihmi-



ihmisen jättä. senkaldaisena wiimmeinen duo.
mio hänen

Ia uyt, sinä syndinen! on sinun aikas
lopulle joutunut, se päiwä on tullut, jota
saatanas kauwan ikäwöinyt on; nimittäin saa-
wuttaxens sinun sielus, niin pian kuin se ruu-
miista lähtee O! kuinga mahta sinun sieluS
silloin waikeroita, koffa se muutta pois ruu.
miista, wietäH saatanan kpnsisä siihen pohjat-
tomaan tuli kuoppaan.

O! josta tämän sanomattoman surkeuden
tutkindo,. wois herättä kaikki uudesta spndy»
mättömät ja lihalliset ihmiset, jotka rikkautta
kootesansa, ja maallista hekumaa -nautitesan-sa ei ajattele sitä hirmuista tilinteon päiwää,
nimittäin kuolema - päiwäänsä, eikä malmista
itziäns siihen. Totisesti, jos he ainoastans tie.
däisit eli kaiketikin ustoisit, mikä hirmuinen
kauhistus, mikä tusta ja pelko heidän ylitzens
silloin langewa on"/ niin he todella taitawaixitulisit, ja sudämestäns etzeisit osaa lEsuxesa

joka yfin kuoleman odan ja kat«
keruden poistaa taitaa; stiten he witzisti au-
tuden wälikappaleita oikein kävttäisit, lukisit
ja kuulisit Jumalan sanaa, rukoilisit, paastoi,
sit, ja n. e- Se kuin heille nyt ikäwäxi ja
rastani tulee, ja jonga he pilkkana pitämät,se heille silloin olis jokapäiwäinen iloinen
harjoitus.

Me-
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Yhdexäs Luku.
Hdesvanee uudesta syndymättsmaitt

wlyeljalsen ja surkian tilan kuole
man jälken.

Jos se kuitengin siihen seisattais, nimit»
täin että kuolema lopettais uudesta spndymät.
tömäin wihelläispdsn; o! kuinga onnellisia
luettawat he silloin olisit. Multa se on hei.dän suurin murbens ja surkeudcns, että nä-
mät kaikki owat ainoastans sen hädän ja ah,
distusten alku, kuin heidän päällens tuleman
pitä; sitten wasta heidän oikein tilin pitä te.
kemän töistäns, dr.omiolla, joka on kahta,
lainen:

!. Se erinäinen duomio, jota Apostoli tar<
koitta Ebr. 9:2?. kosta hän sanoo: Taittein
ihmisten picä kerran kuoleman, murra sen jäl<
ken duomio. Että hän täsä pmmärtä sen eri>
näisen duomion, joka kohta kuoleman päälleseuraa, ja tulee pidettäwäri jokaisen ihmnen
lshteisä tästä mailmasta, se nähdön selkiästisiitä /anasta: Senjälten. Sillä niinkuin vri
yhteinen duomio mailmcm lopulla pitä pidet-
tämän; niin myös erinäinen duomio, toimite»
tan jokaisen ihmilen elämän lopulla Niin
pian kuin sinusta o syndinen! hengi lähtee,
niin tapahtu sinun sielulles Prophetan Amo.
zen sanan jälken: Niinkuin joku patenis ,a.
lopeuran edestä, ja karhu kohtais händä, Am.
5: 19. tussin sinun sielus on erinnpt mailma-

sia,
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sta, ennen kuin se waipuu toisten ja suurem»
baan wiheljäisyteen-

Täsä nähdän suuri ewitus Jumalan la,
sten ia jumalattomain walillä. Lapsiansa Ju-
mala tällä lamalla joldatta: Kosta sielu on
ruumin fangiudesta wapauteen yääsnyc. min
w,edän se kohta Engcleiloä Abrahamin hel»
maan; niinkuin Lazaruresta selk asti on kir!oi<
tettu, Luc. l6: 22. Ia cttä hän on wanhur.

waiklalla rvaacella puetettu, niin cu-
lee hän täydellisten wanyurskastcn heuZein cy>
30 Ilm. k, 7: 9 Ebr. 12: 23.

Mutta jumalattomain ja katumattomain
syndisten sieluille tapahtu peräti toisin. Nun
pian kuin ne ruumiista lähtewät, niin he a.
setetan kohta Jumalan duomion eteen, josta
he, niin pian kuin duomio langetettu on, kw
rusti spöstan ulkonaiseen, pimeyteen ja pala-
maan järween, kusa he lankaikkisilla kahleil»
la kätkemän sen suuren duomion päiwään asti.

Että sitä paremmin herättä tottelematto-
main syndisten omaa tundoa, tal'don minä
lyhykäisesti edes panna sen erinäisen duomion
muodon ja menon.

1) Niinkuin Poweli yhteisenä duomio päi.
wänä, wie fangin ulos ftingi huonesta, ja a.
setta hänen Duomarin eteen, riin pitä myös,
o syndinen! sinun sielus wietämän ulos ruu.
min fangiudesta, ja aseteltaman sen kunnioi-
tettawan Jumalan kaswoin eteen Silloin
hänen kaswoinsa katzando on tuottama sinullesenkaldaisen helwetin tustan ja pel,ästMn,

E ettäs
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ettäs olisit iloinen, ,'os wuoxcc ja kuMllac
langcisic sinun paälles, ja peiccäisir sinun stn
taswoin edestä joka istuimella istuu, Ilm k.
6: 19.

2, Kcssa fangi on asetettli Duomarin e.
teen, niin päällekandajar tulemat edes kanne,
rensa kanla. Niin mnös sinä. o spndinen!
tust.n tulet sen kaikkiwaldian Duomarin kas»
woin eteen ennen kuin sinun oma tundosynuä
saatanan kantza kanda sinun päälies. Ia sil-
loin Pitä kaikki ilkiät ajaluxet, kaikki walbc
ja wäorät rralat, kackkt kelwottomat jaarltu-
pet, kaikki salaiset ilkiät työt ja juonet, kuin
sinä kaiken ikäs harjoittanut olet, ne kaikki,sanon minä, pitä asetettaman sinun silmäis e»
teen, ja sinun siews päälle langcman. O! mi»
tä hirmuinen näkeminen siitä mahta tulla, ko-
sta sinun ilos ja huwituxes, sinun huöncs
kuins rakcndanut olet, sinun ostettu kunnias,
ja wäärin koottu ral),'.s pannan sinun silmäis
eteen,' Nut sinä kcrssat rikkaudestas, iloitzethekumasa, ja teet leikkiä spndcis kanSal; mut«
ta misä julmasa muodosa mahta nämät kaik-
ki kohdella sinua nihooin Jumalan. Istuimen
edesä? Woi! mitäs tahdot svndinen, silloin
tehdä! mingä wuoren sinä rukouzellas saat
langemaan väälles? En totisesti minä silloin
tahdois yhtä hetkeä olla sinun siasas, waik,
kan wiellä saisin sen edestä kaiken rikkauden,
kunnian ia kaikki tämän elämän hekumat.

3) Sen jälken Jumala langetta Duomion
sinun sielus plitze, maitta ei juuri selkiällä

äanel-
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äänellä. Niin kuitengin paljo enemmin itze työ"
sä, ja sanoo: N7enc xois sinä kirottu ijankcik,
liseen tnlcen, jola siimn pitä käryttämän sen
suuren päiwätt duomioon asti. O! mikä pel.
ko, tuffa ja bämmäsiys silloin saawuttane si»
nu i sielus, kosta tämä hirmuinen duonuo ju.
listetan?

4. Niinkuin Duomari, sitte kuin kuole-
man duomio langetettu on, andä fangit pö<
welin käsiin; niin on myös Jumala ondawa
sinun sielus pcrkelitten seuraan, jola sinun
pilä kätkettämän siihen sulireen tilintegon pai-
wään. Seniälken sinä kohta heitetän siihen
hirmuiseen fanMtcen ja palamaan järween,
jofa pitä oleman parkuminen, itku ja bam.
masten kiristys, eikä oid.i muita lobvuttaita
löytymän, kuin kirotut perkelet, jotka alati
helwetin pilkalla Häwsisewät sinua siitä, et-
täs lEslyen Christuz-en taritun armon ylön-
katzonut ja hyljännyt olet, ettäs kaiken elin.
airas mm wähän autudestas huolinut olet,
ja jättänyt taiwan, häpiällistcn himoin ja Hu»
witusten tähden.

11. Paitzi tätä erinäistä du?miota, joka
käändymättömäin sieluin ylitze kuolemasalan«
getetan, niin pitä myös sinä Suurena ja
Wiimmeisenä päiwänä yri Mreinen duomio
pidettämän sekä sieluin että ruumisten k.msia,
sitten kuin ne jällens toinen toisens kansia uh
distetvt owat.

Että tämä meidän Uffotnme kallis Pää-
Oppi sitä selkiämmin käsitetäis, niin minä tah-
don ofotta:

E 2 'i. iLttä



i. Attä yxi paiwä kerran on tn»
lewa.

2. Ruka silloin on Duoniari olcwa,

3. tulemisen Muodon Duo-
miolic.

4. lärjestyxen, kuin hän on pitäwä Duo<
nnolla.

i:zi Että Duomio päirvä kerran on
culewa, se nähdän siitä kuin Pawali kir!oit-
ta EbrealaWn tpgö 6.nen lugun 2:sa wärsy<
sä, josa hän panee tsmän asian uston opin
pääkappalexi. Niin myös Apost Teko Kiri.
17: 31. sanoo hän. että Jumala on sen päi-
rvän säärränyr, jona hän on maan piirin duo-
nntzepa wanhurstaudcsa. Ia wibdoin 2 Cor.
5: ic>. todista hän että meidän kaikkein pirä
ilmestymän Christuxen duoinoistuimcn ereen;
joka selkiästi osotta, että sen kerran wälttä-
mättömästi tapahtuman pitä

Ia todella sangen, niin on M yhteinen
duomio juurikin tarpellinen, että sen erinäi-
nen dudmion wanhurffaus, joka jokmtzen yli<
tze kuolemasa langetettu on, julistettais; jon-
ga tähden se myös kutzutan Jumalan wan.
hurstan duomion ilmestyxen päiwäri, Mom. 2:
ss. Ehkä -Herra on wanhurskas kaikisa tei.
säns, Psalm. 145: 17. Niin ei se kuitengan
aina niin selkiästi nägy täsä elämäsä, sillä
Jumala wiisaudesans sallii usein jumalatto-
mat menestyä, ja sortaa Jumalisia. Täällä u-
sein ne parhat ihmiset pahimmin kohdellan, ja

suu-
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suurinda wsäryttä kärsimät. Täällä Herran
propherac elätecän luoiisans leiwällä ja we<
dellä; koska Baalin papir elämät ylönpaldi-
sudesa, ,a syöwät Isehelin pöydäldä, i Kun.
K. 18: 4, 13. Täällä rikkar istumat kaumste-
tuisa huoneisans, ralliisa pugusa, ja cläwäc
jokapäiwä ilosa herkullisesti, kosta Lazarus ma«
kaa alasioina ja isowaisena heidän owens ede«
sä, Luc. 16: 19. Mutta silloin on Jumala
andawa kullengin hänen röidens jälten, Rom.
2: 6. Niinkuin nyt »vanhurskailla on taiwaS
ja iankaikkinen autuus odotettawa, niin pi<
tä helwctti ja iiankaiMnen kauhistus määrit»
le osaxi tuleman. Tästä me siis näemme, että
yxi duomio päiwä kerran tuleman pitä.

O! kuinga hirmuiseni ia raffari mahta sepäiwä joutua jumalattomille ja uudesta syn-
tymättömille. Se mahta olla heille kauhiu,
deu päiwä; waiwan ja ahdistuxen päiwä, tuu-
len ja cuulis pään päiwä, pimeyden ja syn-
geyden päiwä, pilwen ja sumun päiwä, Zeph.
1: ig. Juomarin pitä silloin ulos juoman

rahaan Jumalan wihan maljasta. Huorinte-
tiän ja porton, joka*täällä on saastaisesta hi,
mosta sytytetty ollut, pitä palaman helmetin
tulesa. Syömärin, joka täällä on ainoastanS
murhetta pitänyt tytymätlömän watzansa ra-
witzemisesta, pitä silloin nälkää ia katkeraa ja.
noa kärsimän, sillä ei yänen pidä saaman me-
den pisaraakan kuuman kielensä jähdyttämi-
sexi. Ne rikkaudet kuin se ahne ja maallise-
sti mieldyuyr määrydellä on koonnut, tu e.
wat hänelle rastani kuormazi, joka painaa hä-
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nen kadotuxeen, ja upottaa pohjattomaan st>
wyyteen, iong.) tuli ei ikänäns sammu.

Ach! joffas sils menisit, o syndinen'. p>'i,
näisnteen, ia todella ajattelisit tätä huomio
r lwää. sydämcs eteen tämä kysymys:se tosi, eli ei, ecrä yxi Duomiopäiwä
on rulcwa? Jos se tosi on; mixen minä ltziä,
ni siike?' malmista? n-iren !0 syndiä te»
kemastl? miren sowindoa tee Jumalan kan§a,
ennenkuin se minun saamutta? miren
nunä laitella etzi osaa Cbristuxe-sa. jonga ainoan kautta minä ijankaikkisen
kuolenmn ja kadolUxen wälttä taidan?
minä siitä kalkkein enemmin cchkeroiye että
minä kulumiseni ja rvaliftemisini wahwistai-
sin? 2 Pet ,: ic> O! jos näin sydämesäs tnt»
keisit; ett sinä usto, kuinqa terwelliset ne a«
jatuzet sinun sielulles olisit.

Kosta Pawali saarnais Atheniläisten ede<
sä, nenwoi hän heitä purannuxeen, tästä pe.
tustuxcsta: Että )un,ala on sm päiwäu sää-
tänyt jona hän on maan piirin duomihapa
wanhurstandesa, sen mikhen kautta, jonga hän
on jäätänvt, ja jokaiselle ilmoitta liston siinä
ecrä hän hänen kuolleista herätti, Ap. Tek- 1?:
31. Tehkär siis parannus, ja palaickar reidän
p«hhoi'ta teistänne, miri teidän pidäis
man ja hukkuman ijankaitkisesti?
Otzikär -Herraa, koska hän löytcä taitan: ru«
toilkac händä, koffa chän läsnä on. Christus
seisoo nyt sinun sydämes owella ja tolkutta
Sanansa Pallocliain kautta/ Hengensä liiku.
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tusten kautta, ja sinun oman tundos mmssu-
tusten kautta. O! päästä händä pian mielui-
sesi! Mlle; muutoin f» aika tule, jona sinä
Tyhmäin neitzerren kantza saat kyllä koltulta,
ja ett pääse sisälle, silloin sinä ludaxen kaksia
saat katua, ja ei sinua armoon oteta; sillä
Jumalalla on hänen päiwänsä, ja, kuin se
kulunut on, niin on yp Duomio päiwä,ran»
gaista sinua, ettts ole armon päiwää paran»
nuxexi käyttänyt.

2:z?i Se persona, joka pitä Duomiyeniin,
on Christus; hän on duomitzewa näkywäisesck
muodosa, ja langettama, mmnmeisen duomion
kaikkein ihmisten ylitze, uffowaiset wapaaxisanowa; )a epäuffoiset kadorrawa.

Itzelänsä on tämä duomio, kuin mail-
man kansia pidettämän pitä, koko sen korkia-
sti yltstettäwän kolmephteisen Jumalan työ,
niin ettei Isä eikä Pyhä Hengi siitä ulos sul,
jeta; kuitengin sanoo P. Raamattu<että erin-
omattain Jumalan Poika sen om toimittama,
osittain sentähden, että hän sillä palkitais ja
sitä enemmin kunnioitetais, hänen syövän a-
lendamiscnsa edestä täällä, niinkuin lEsus
itze sanoo: loh. 5'- 22, 23 että Isä andoi kai-
ken Duomion pojalle: Kttä raiM poikaa
kunnioiraistr, niinkuin he Isää tunnioitzewar:
Osittain myös sentähden, että Duomari olis
näkywäinen, ja Duomion meno senkaldainen,
että se kaikilda nähtä taitan. longa tähdenmyös Christus miehudensa luonnosa on duo-
mitzewa mailman, ja langettama Duomion
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Jumalattomain ylitze; mutta kaikki on häntoimittama niinkuin Immanuel, Jumala ja
ihminen.

0! kuinqa hirmuiseni se makta tulla kai»kllle lchalllsille lhmisille ja kaändMättömillesnndisillc. nähdä lEsuzen Chrisiuren oleman
Duomarin? Kuii.ga mahta Ke dan spdämens
mapista pelwpsta ia Kuinga he
silloin huutane muorille ja kukkuloille: lan-
gcrkac incigän päällemme, ,a peitcäkär mcicä,sen kastvoin edestä joka istuimella istuu ja ka-
riycmwihasta, I!m k. 6: iss Kosta Kenä«kewät istuimella istuman, jonga rakkat
kulumiset he ylönkatzonct omnt, mnga Pal«weNoita ja käffpläifiä ho pahoin konteiit ja
pakkaisit, ,onga neuwoa ei he tahtonet nou-
batta, ja hänen jonga Ke synneilläns niin u«
sein mosta uudesta nstinnaulinnet omat.

Kosta oikia ulkomainen sinä psimä-
nä näke CKnsturen istuimellans istuman, niin
taita hän iloiten sanoa: Ratzo tuolla on «pcse sama. kuin kuoli, minua rvapahtaxcnsa; jo-
ta wcrensä wuota annoi minun Innajtuxexeni,
ja joka jällens ylösnousi mimm wanhlirstau-
d<>fen:z >!yr, nvr Hän on culluc Duomitzemaanylawitä ja kuolleita.

Mutta sinun, joka synneisäs poiskuolet.
täuty suuresa sydämen sinä päiwä.
nä Kuutaman ja sanoman: Katzo, tuolla onse Herra, joka tuli taiwaasta, spndlsiä autui-
)i tekemään, ia loka kaiken minun elinaika
yi, jykaisna Plchäpäiwsnä, ppusi jc, neuwoi

minua



minua Palweljainsa kautta, hyljämaän pahat
himoni, wastanottamaan hänen Herrareni ja
Wapahtajareni, andamaan itzcni Hänen ja
Hänen lakinsa ala, m Häneen ainoaan ustal-
damaan, saavaani elämän jaanluden; ja, jo-
ka myös nyt kormis minun ijanknlkkiseen i.
loon, zos minä hänen armo kutzum-siansa to»
lellut olisin. Woi nyt minua onnetoinda! et-
ten cmdanut hänen rukouxellensa ja anomi-
sellensa siaa. cttän .ukitzin korwani hänen ku,
tznmisistansa, ia himoni parembina kuin
Jumalan ia hänen auludens; ja ettän koko
elämäni a<an sodin hänen waldakundaansa ja
hallitustansa wastan, ettei se sopinut phten mi.
nun ltbalnlen mieleni ja maallisen huwituxe-
ui kantza, josa minä korkeinda nututtani etzein!Tämä nyt on se Duomari, joka tahtoo käydä
oikeudelle minun kansiani, ja auda minulle mi-
nun wiimmeiscn päätöxeni. O! mikä hirmui-
nen duomio minulla nyt on odotettawa, ylön-
katzolulda ja nuhaan syiytetyldä Duomarilda!
nunZä duomion hän langettanekan minun yli-

nnhingä hän azsdanekan minun pois
wietää? Woi! minun syndini, minun syndini
omat tehnel hänen birmuiseri minua wastan.
O! minun sieluni, wihnnja koston mah<
ta se wanfturstas ja wihoitettu Duomari, si-
nun päälles laffea? Kuinga mahta hän sitoa
sinun pimeiden iankaikkisilla tulikahleilla?O! josta me täsä ajpsa kerran taitawifitulisimme, tällä meidän armon ajallamme hyi-
jämään oman pahudemme ja luottamisen o«
maan wanhurffauteemme, etzimään likistä nt>
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distysiä Jumalan kansia, ylönandamaan sie-
lumme hänen pyhään hallitukeensa, panemaan
uskallurcmme, hänen weriseen ansioons, ja kä-
sittämään sen wahwan päätörcn, että seurata
bändä pyhpdesä, että' me ttmvasa hänen t:>könäns olisimme, sinä hirmuisena päiwänä.

3:zu Christuxen tnlnnilen Mnoro dnomiob
le, on olewa Runniallnien; mutta siinä siwu,sa myös Hirmuinen pahoille ja käändpmät»
tömille.

11 Christus on tulewa suurella tpoimal.
la ja Nunnialla, Matth. 24: M. ja, Isänsä
Rumyasa, 16: 27. Tämä on, se jaloin tpo,
kuin Christus jostus on tehnyt eli tekemä on
miehudcnsa luonuosa. Täsä toimitussa pitä
hänen oleman ymbari piiritetyn niin paljolla
Maiestetillä jakunnialla, kuin hänen miebudens
luondo loffus wastanotta taita; jonga tähden
mpos Pawali kutzu Hänen tulemisens duomi»
olle kunnian ilmestyxexi, Tit. 2: 13.

Jos te kysyisitte: Misä tämä Christuren
kunnia nähdän? Niin sopi wastata: Hänen
kaswons pirä paistama»» niinkain auringot
Matth. 17: 20 walkiar ja rirltar pilwer pi-
tä oleman niinkuin caiwas hänen päälläiw.
Hän on istuwa kunnians istuimella, ja kaikki
pyyäc Engelic hänen vmbärilläns, jotka niin»
kuin palweliac tällä Du miolla, pitä saapuil-
la oleman, palwelemasa Wapahlajaa sinä suu-
rena Duomiopäiwänä.

Jos se kauhistaa pahoin tekiätä, nähdä
maallisen Duomarin oikiasa toimesansa, nii»

den
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den personain kansia, jotka oikeudesa istumat;
o! kumga birmuiseri st mahta tulla, nähdä
tämän Duomarin ilinanduwan taiwaasta, niin
wakewän sotajoukon ja Engeleitten loistamanseuran kansia? Ei totisesti kieli taida ulospu-
hua sitä sielun tnffaa, sitä tunnon ahdistusta,
pelkoa ja kauhistuiia; ei sydäMn käsittä tai-
da, mitä sinun silloin täyty tuta tpkanäs, ko«
sta lEsuS kunnians istuimella ilmandu.

2) Niinkuin lEsus on tulema suuresa
kunniasansa; niin on myös tämä Hänen tu.
lons peljättäwä olema; sillä bän ilmandu tu-
len lelmgurella, 2 Thetz i: ?- ja Raamattu sa«
no. että täsä hirmuisesa ilmestyxesä, merikin
ja aallot pirä pauhaman. niinkuin hekin par,
kuisit ja wapisisit. Mitä mahtane ne parku,
maiset maan asuwaistt silloin ajatella, jotka
hulludesans huutanet ja luihkannet omat krou.
meisa ja kaduilla? Kuinya rumenne sinä päi-
wänä käymään Kiroilioilie, Juomareille, Huo<
rintekiöille, Portoille ja muille senkaldaisille?
Turhan, totisesti, Ke etziwät paikkaa, kätke,
ärens itziäns Kaikkimaldian wihan edestä, ja
suuresta sielun ahdistuxesta täyty heidän huu-
ta: N?oi! woi meitä, errä me syndynetkän o-
lenune! O! joffa meidän äitimme kobru olis
meidän hftutanuue ollut, ettemme ikänäns o»
l,.si aurinFoa nähnet.

Koffa Felix kuuli Pawalin saarnawan
Duomiopäityästä, ja sen pcljätcäwästä meno-
sta, niin sanoo Raamattu että hän peljästyi,
Ap. T- 24: 25. kuinga sinun on mie.

les,
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les, o syndinen! joka ilman parannusta ka«
raat sinun pahoja ja jumalattomia teitäs, wal-
hesa, kiroilemisesa, juopumisesa, huorudesa,
Sabbatin rikkomisesa, ja muisa kauhistuxisa;
etkö sinä pel,Dp? O! Vnnetoin syndinen!
taikka ett sinä tiedä tästä hirmuisesta päiwä.
siä, eli ett ajattele sitä, niinkuin pidäis; sen-
tähdcn juoret sinä surutöinä myös sinun hi-moes polkuja, ja ajattelet ainoastcms, kuin»gas halus >a sydämes pyynnöt täyttäisit. O!
zos ajattelisit Wiisan miehen muistutusta: Niin
iloihe nyr nuorukainen lapsudesas, ja anna sy-
dämes iloinen olla nuorudesas; ree mitä sp«
dämes kästce ja silmilles on telwolinen Että
tämä on toisin ymmärtämä, kuin se sanottu
on se nähdän selkiästi seurawaisista sanolsta:

tiedä ercä luinala kaikkein näiden tähden
sinun huomion ereen aserra, Saarn. k 11: 9.
ymmärrys nimittäin on tämä: Tee wapaan,
sinä nuori, mitäs tahdot, iloitze, täytä hi-mos, ia anna sydämes saada mitä se halaja.
Mutta ehkä ett sinä tahdo tietä kuolemasta e»
li duouuosta, niin ole kuitengin makuutettu,
että sinun pitä tilin tekemän pahoista himoi-
stss, ja pahoin käytetystä nuorudes ajasta, ja
kuka tietä, kuinga pian kuolema tulee, joka
sinun asetta Jumalan duomion eeen, saa-
maan ansaitun palkkas, kaikkein syndeis ede»
siä. Tämän asian oikia lutkindo, taidais olla
woimallinen wällkappale, sammuttamaan ne
palamat himot, ia herättämään
dämet, pew.lla ajattelemaan sitä ja
hirmuista päiwää; jona Christus on tulema

duo-
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duowiolle Nunniasans ja suuresa Majestetisä,
hänen woimans Engclitten kansia ja tulen lei-
mauMa.

Kymmenes Luku.
Järjestyen humala on pitä-

wa Dnomwja Lpnmlneiftnä
pmwmm.

Ensin pitä kaikki kuollet ja clawäc ih-misic, ja perkelec kutzuttanmn duomion eteen;
meidän kaikkein picä ilmestymän, sanoo Apo-
stoli, 2 C.r. 5: io. Ei phtäksn eroittain, kor-
kiat ja s)alwat, Esiwallat ja Alamaiset, Rik-
kat m Köyhät, Miehet ja Waimot, kaikki sil-loin kokoonduman pitä. O! mikä suuri päi.
wä silloin mahta tulla, kuin koko mailma yh<
tä haawa duomion eteen kutzutta.nan pitä?

Rysymys: Millä tawalla ihmiset silloinkutzuttane edes?
wastaus: Suurella huudolla taiwaastaja Basunan äänellä, joka sen makaaman maan

on liikkelle saattama, »osta huudosta ia ääne.
siä helwetin pilä wapiseman ja kaikki haudat
aukeneman, andamaan heidän fanginsa iäl-
lens, jotka mailman alusta, kaikkina aikona,
kuoleman siteillä owat sidotut ollet Ia me-
ren pitä myös cmdaman ne kuollet, kuin hä-nesä owat, Ilm. k. 2v: 13.

Mahta tämä pyyttö ja kutzuminen olla
hirmuinen kaikille lumalattomille ja syndisillc
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olema, jotka muutoinkin siltä pikaisesta pau«
husta hirmuisesti Kämmästpwät Kosta Herra
muinon astui al>!s Sinain wuorelle, ja anmn
Lakinsa wäkcwänä Basunan äänellä, niin Is-
raelin kansa pelwosta wapisi,2 Mos. k. 19: 16.
O! kuinqa mabtawat jumalattomat ja spndi<
set »vapista, kosfa Cbristus on tulema
sta Basunan äänellä, lain rikkoita rangat-semaan.

V. Tämän päälle seuraa kusllew
tm! ,

ja ne elämät pitä Niin
muutettaman', kuin olisit aikaa kuollet ol»
let, ja nyt jällens ylösnosnet. Ia niinkuin
haudat andawat jällen ne kuollet ruumit; niin
pitä myös helwetin andamcm jällen ne elämät
sielut, jotka endisten kansia pitä
phdistettämän, että heidän wis
heljäisydens sitä suurcmbi olis. O! surkeut»
ta nähtämää, että sielun ja ruumin, jotka en»
nen kaikkinaisesa ilkipdesä pbdesä elit, nyt,jät»
lens täyty ykdistymän, sanomatoinda sur,
keutta kärsimään.

c. I?lösnousemism jälken seuraa kaikkein
ihmisten ja perkelircen rokkoominen
kuitengin sillä että ne walitut
kootan Engeleildä, Matth. 24:31. ja ilolla
kohtelemat Herraa tuulesa, i'Thesi, 4: !?. mut»
ta ne duomitut vita perkelen ja hänen enge»
littensä kansia wietämän hänen eicensä suure«sa sekannuxesa ja pelwosa. Ia sinä onneloin
spndinen! mikä pelko ja kauhistus sinun kä<

sittä.

7



,?g

sittäne, koffas niinkuin pahointekiä, wastoin
lahtoas wcdctän Chrzstuz/en istuimen eleen.

IX Senjälkcn -Hvwac eroiceran pahoista,
eli ne waiitut duomittnst.i. Osottaz-ensa ar.monsa ja lembcpdensä ustowaisia toötan, on
Cbristus kobta alusa, ja mpos duoiniolla, e«
roittawa heidän muista, ja asettama Ke«ä oi<
kialle puoleklens niinkuin lammas lauman,
jonga hän omaz-ens otta tahto. Senjälken on
hän asettava spndiset ja epäuskoiset Vasem-
malle puolellensa, merkki, että hän on ouo-
mitzcma heitä hirmuisella ouomiolla, jonga Mn
itze selkiästi todista Matth. 2Z: 32.33. Ia
Luc, 1?: 34, 35, 36. sano hän: Sinä yönä
owar käxi yhdellä n>l!oreella, yxi Ms otecan,
ja roinen järctän. Raxi ynnä
flös orcrcm, ja toinen järerän Haxi ow«r ke,
dolla: yxi ylös orecan, ja »öinen )ärerän. Sil.
loin Duomiopäimänä ne parhat vstäwäi eroi-
tetan toinen toisestansa, Mies Waimostansa,
wanhemmat tapsistansa. O! kuinqa murheli.nen on se ero olema, miehen tävtp eri.
tä »vaimosta ja waimon miehestä, wanhemmatlapsista ja lapset wanbemmista. Te olctta u-
sein nähnet, kuinga l-aikia se ero on, kostawaimo kuollen miehensä hautaan saatta, kuin-
ga hän parkuu ja itkee wahingoonsa, ehkähän toiwois löptäwäns hänen kerran jällens
Jumalan waldakunnasa. Mutta paljo sur<

on se ero tulema, koffa M asete-
tan oikialle,, ja toinen masemmalls
puolelle, koska pz'i oletan taiwaseen, ja toinen

spö-



syoflän helmeltin. O! ios kaikki miehet ja
waimot, nmnhemmat >a larjet, Herrat ia pal»
wel/at todella ajattelisit tätä hirmuista eroo,
ja siitä kchoitettais, niin Jumalan pelwosa
vhdesä elämään, ettei he Duomtopäiwänä, ko«
sta so taulua eroitus tapahtu, mahdais eroile»
tuzi tulla

Tänläu päälle syndisic Sidotan son-
diinsa rviallisixi ja kaikki heidän tekonsa juli«
sieran, niinkuin oikeudefa tawallinen on. Ei
ynkän ihminen oikeudesa ennen duomita, kuin
hän ensin woitettu on, ja hänen pahat te.-
kons Känen silmäins eteen pannut owat. Ia
että Cbristuren Dnomiolla kaikki oikeuden ja
kohtullisuoen jällen tapahtuman pitä, niin
me ymmärrämme, ettei yhtäkän ihmistä duomita

ennenkuin hän sidotlu. ja hänen
pahat tekonsa kaikki, hänen eteensä asetetut
omat. Sentähdcn tapahtu sinä päimänä tttä

1) Imnalarromar ja sMiscr wiallisixi si-
dotan.

2) Heidän syndinsä kaikelle »»ailmalle ju>
listecan.

Syndisten Sicomisesa, on kaxi asiaa
wacmn olettamaa; (u) Misä asioisa he
lisiri woitetan. (K) MiNZä wälikappalden
kautta se tapcchtu.

sa) Asiat kuin tutkittamazi tulemat, owat
kahtalaiset, im Heidän sielunsa Dla Pa-
wali sanoo, että jokaiyen meistä pira edestän-
sä Jumalalle lugun tekemän, Rom 14: l 2Niin
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81.
min muodoin tulee wisusti tullittamari, miss
lil<iw f Ni-, on, hs>n cn Lam!n!,st,n eli

. Woltcn l- gusa ncn cli uffotoln, uu-
desta sundpnut, ell lindcsfa Cbri,»
siurcsa eii ulkona Hauesta turmellun luon»
donla mallan alla, eli pyf,itctiy
Kosta UyMisct täällä loffus tutkimat
itziänsä, niin katz wat, be ai!w,'stans ulkonai-
sia töit, n''ä, eikä lukua p'dä kysyä: M kä mi-
Na olen? Renen oma minä olen? Glenlo
nä Jumala!, cli permien? VKngo minä Chri»
siuxe'a eli W>,an,enimbäln kysy-
n::,,ret omat aino-stans näin: riirä minä ccin,
ler. 6. Anmgall elänyt kuingan ivaclda-
nur olen? Olis kuitenq>n hpwä. jos Ke usei»
mingin niin kpspisil; mutta Harmoin, sen pa-
henlbi! kuullan ihmiset waliltaman: mirä kai«
keri minä cchnyt olen? Waan sinä
pitä siinä suuresa tutrinnosa erinomattain ky»

niiräs olec? svndinen eli pyhä? on«
yo Inondos pararcu? oimo armo sinnsa wai-
kattanut? Ia katzo! tästä" asiasta pitä heidän
sinä suurena «utkindo-päimänä yliwoitelta-
man. Nyt vitä moni itzens köykä,iftsti paran-
nuren telmenä ja uffowaiiena, mutta silloin
he saamat näbdä erhetyrensä, ja olemansa
wielä spnneisänsä, että he Cbristuren hyljän-
net omat, ja pois tullet siitä elämästä kuin
Jumalasta on.

2:ri Edestuodan heidän ryönsä, jotka pi-
an ja kewlästi tutan heidän tikstans. Kaikki'
heidän elämänsä pahus pitä silloin walkeu.
teen saatettaman, ja heidän silmäins eteen a-
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setettaman, mii selkiästi, että heidän pitä
mukkänä Duomarin edesä seisoman, eikä yh.
täkän sanaa taitaman edcstuoda, kuin edes.
wastamisexi eli kaunistuisi kclpais.

(b) Ne N)älikappalcc cli joi.
den kautla wialliM woitetan, owat
ne ka,n Klrja, joista Naamatusa puhutan, ja
awettawizi lulewett,

H?ri muisto kirja Jumalan edisä.
2:xi Omantunnon tirja jokaitzcn ihmisen

tykönä.
Siitä Edellisestä puhutan Mal. k. z: 16.
muisto-kirja on kirjoirerru

sä. Tähän kaittitietäwäisydensa klrjaan kät-
ke Jumala, ei ainoastans uffowaisten hywät
työt, waan myös jumalattomain pahat teot,
ja salaisimmatkin ilkiydet. Katzo, o ihminen,
kaikki sinun wastahakoisudes, ne salaiset pa.
hat juonet, jotka sinun oma sudämes yrin
tietä, ja ei yxikän ihminen tunne, kaikki syn»
nit, joita sinä salaisudesa harjoittanut olet,
kaikki pimeyden työt, ja, sekä salaiset että
julkiset, jotka sinä aikaa mielestäs unhottanut
olet; kaikki nämät owat HERran edesä kir.
joitemt, ja pitä sinä hirmuisena päiwänä il«
moitettaman.

Siitä Toisesta, eli Omantunnon Rirjasta
puhutan ler. 17: 1. ludatt syndi on raudal-
la ja korvalla demamilla kirjoicerlu ja heidän
sydämensä rauluin taiwetru. Se on: Heidän
syndins owat niin sywäldä sydämeen ja tun.

doon
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boott painetut, ettei ne ikänäns taita undos
tetta; ja Apostoli todista Nom. 2-. 15. että
heidän onla rlindsns ynnä tod:st«, ja heidänajacmens kestenäns päällens kandawar, cti

heitäiw syyrrömäxi rekewär. Sinäpäiwäl-ä, kosta Imnala ihmisen salaisudet
on duo,nchen'a, lOsnxen Chnstuxen kaurca.
Tasä tunnon kiriasa, jonga Jumala on an.
danut jokaitzelle ihmiselle, löyty kaikki ajattl»

sanat ja työt, niin hpwin kirjoitettuna,
kuin lumalangin kirjasa; ja niin hpwin sehywä, kuin he laimin lyönet, kuin se paha.
kin, jota he tebnet owat; niin hpwin salaisetsaastaisudet, kum julkisetkin pahat teot.

Npt on tosin monen ihmisen omatundonukkunut, niin ettei se soima bändä, maitta
hän on wiallinen paljoin pabointekoin. Mut.
ta pittä hpwin hänen spnd nsä kuitengin kir.
joiletan, ja jokaitzen tundo herätetän duomio.päiwänä, edcstuomaan sen julman syndi»re-
kisterin, joka woi spndistä wastan enämmin,
kuin tuhannen muuta todistajaa. Se rahanahne knupancekiä on silloin muistama kaikki
ne kuin hän kaupasa tehnyt on, wää,
rät mittansa ja maakansa, ja ne petolliset ka.lut, kuin hän myynyt on Sen haureltisentäyty muistella kaikkea ilkeyttänsä, kuin hänplmepdesä harjoittanut on, ja kaikkia rieltai.
ta ajatustansa, puheitansa ja tekojansa. Senylpiän eteen tulee kaikki hänen hulut kuwai<lemisensa; ja sen kateen mieleen johtu kaikkihänen kiukkunsa, ja kaikki sadituM ja pahat
puhet, kuin hän lähimmaistäns wastan puhu.

3 6 nut
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nut, on, ja kaikki salaiset neuwot ja kamalat
juonet, joilla hän uxiwakaisia pettänyt on.
la, jokaitzen pitä täsä kirjasa löytämän, ci
ainoastans kaikkj ajasa tehdyt padattekonsa
kirjoitettuni-!, maan myös oikian hclwetin e-
teensä maattuna. Ne synnit, jotka nyt tai-
tamat unhoturesa maata, pitä silloin tunnon
kirjasa edestuotmnan. Se tunnon soimu, kuin
monen tykönä on täällä lundumatoin, pitä si-
nä päiwänä heräjämän hirmuiseni.

Muutamat'owat koettelemisesta saanet tu»
ta, kuingä hirmuinen kuorma yMin syndt
tunnon päällä on, kosta ihminen Jumalan
walosa sen oikein näkemään tulee. Kosta Iu«
das oli HERrans ja Mesiarins pcltänyt, ja
tundo rupeis kalwamaan händä, niin tuli se
syndi hänelle niin kauhm,ri kuormani, että
hän pikemmin meni.pois ja hirtti itzensä, kuin
että hän sitä kärsinyt olis.

Jos nyt vxi sondi niin katkeran tulee,
kuka sitten woi kestää, niin monen tuhannen
sunnin edesä, kuin kaikkena elinaikana tehdyt
owat./ erinomattain kosta Jumala anda ne
tunnosa oikein eläwixi tulla? Jos se tuli
mahdottomani ludaxelle, lukea yhden wähan
täsä. kirjasa, mifi mahta se sinulle tulla, ko.
sta sinun täpty kerran lukea sen kaiken alu.
sia loppuun, ja nähdä sen tävtetpxi tuhansil.
la synneilläsi joitas kaiken elinaikas harjoit.
tanut olet. O! mihingä surkiaan tilaan sinun
sielus silloin joutuu? Mikä pelko ja kauhi»
stus mahta silloin käsittä sinun svdämes, ko<

st
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ffa kaikki sinun walhes ja walas, sinun jaa.
ja pilkas, kaikki saastaiset ja ilkiät a.

jatuzes, kaikki aikas, kuins krouweisa ja hä»
jpisä paikoisa niin pahoin tuhlannut olet, si-
nun mailman rakkaudes, sinun abneudes,ja
koffa koko elämäs turhuS ia totlelemattomus
yhtä haawa on mielees johtuwa, ja niinkuin
kauhia kuorma sinun jumalattoman sieluSpäälle langewa.

Duonuopäiwänä picä sinun syndis kaiket
le mailinalle lulisrercaman. Ht3Rra on
silloin roalkeuteen saacrawa ne kuin pimeyde-
sä peiceiyc owar, i Cor. 4: 5- Ne pitä ei
ainoaftans spndisen omaan muistoon johtuman,
lvaan mpö s muiden eteen pandaman, että he
ne selkiästi näkemät. Ei yMn syndi nyt
niin salaa eli pimeisä harjoiteta, ettei se sil.
loin kaikille julki saateta. Tussin löyly joku
jumalaloin ehkä kuinga kunniallisesti hän 0.
lis kokenut ulkonaisesti elä, joka ei salaa ole
lotakin tebnyt, jota ei hän tahdois koko ma-
ilmalle julki tulemaan; mutta duomiopäiwä-
nä pitä kuilengin kaikki julistettaman. Kaik.
ki sinun salaiset spndis ja juones pitä silloin
»valkeuteen pandaman, sekä Engelliten, että
ihmisten ja perkelitten eteen. Sinun salainen
haureudes ja huorudes, sinun warkaudes ja
ryöwämises, sinun petollinen waakas ja mit,
tas, sinun ulkökullaisudes ja wiekas menos,
kaikki tuodan julki, sinulle ijankaikkiseri hä.
piäxi ja hämmästpxexi. Sentähden se suuri
duomioväiwä myös kutzutan ilmestyxen plii»
wäxi, Rom. 2:5. sillä kaikki murhajat, war.
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kat, lmorintekiät ja muut kelwot lomat ihml»
sten sikiät, jotka ei täsä elämäsä ole walkeu.
teen tullet, pitä sinä pänoänä tutuxi tuleman
ja paljastettaman, MeKen pitä silloin saa<
man tietä waimonsa ustotlonnlden Awio.sää»
dysä, za waimon miehensä. Jännän palwel,
jansa petoxen ja Warkauden., ia I,

fänvä?sä määryden. Ia ei ainoastans sinun
puhes ja tpös, maan myös kaikki salaiset a«
latuxcs, ehkä kuinga turhat ja pahat, saastat,
set ja ne olisit ollet, pitä ne kuitengin
kaiken mailman edesä julki tuleman. Katz»
siis, ettes tekis mitään simä toiwosa,
että se salasa pysyis, sentähden ettei
ihminen sitä näe; sillä jos sinun spndis wielä
»viimeiseen päiwään asti peitola olis, niin pi-
tä sen kuitengin Mom kaikkein edesä julki
tuleman.

N^ftmys.
Minnäs wucra heidän spndins Duomio-

päiwänä kaikelle mailmalle ilmoircttaman pirä>
Wistaus. Heidän oman runnustuxen-sa ja päälkkandenia tauera, jonga heidän sil-

lain tväkisingin räyry tehdä. Silloin heidän
täyty sydämen ahdisturesta huutaman ja wa.
littaman: N)oi! woi! minua erren minä Chri-
stuxen armo waldakunnasa, hänen rakasta ku»
humistans rahronm kuulla; roaan pidin mi»
nun häjyr himoni parembona, kuin hänen ar-
mo-wcramisenja; Gcrän awaisin sydämeni <o<
kaihelle sonnin mutta suliin sen
minun wapahrajaldani; Httän niin usein m<

kahu»
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kadutin p. Hengen liikuturet, kssta hän rah»
doi wetä ininua synnistä humalan rygö; mur-
ra sitä rvastan kaikella halulla seuraisin saara,
nan haukutuxia syndiin; <3ccän laiminlöin niin
monda hywää tilaa saada armon, ja cuhLn.sin kaliin aikani turhisa hnwirllxisa ja pahude.sa; kulutin scn pahoisa sturoisa, rawi.
taxeni syndisiä himojani, kostan scn siaän oli-
sin rainur tamnnosani rukoilla lumalara; Gc-
rän kallimbana pidin maallisec astareni, kniir
Jumalan palweluren; Ia ettän annoin suu.
remman osan sydändäni ja aikaani mailmalle,
kuin Luojalleni ja Vapahtajalleni.

2:ri viiden huudon ja kaurra,
joita he sorraner owar. Silloin Abelin weri
wastauudesta huuta Cainin plitze; häcäyndp-
ner köyhar, rylyen rikasten plitze; jotka ei tah-
tonet jata heille wähindäkän wirwotusta. Sil.
loin näändyncc sielut huutawat raicamarro-
main ja pahendawaisten Opecraittens plitze;
jotka ei ole heille elämän leipä andanet. Spe-
laitten, juomarein ja huorintekiäin waimot ja
lapset, jotka miestens eli isäinsä spndein kaut<
ta, puutosta kärsinet owat, kandawat silloin
heidän päällensä, että he wähän! waransa sun.
disesä hekumasa kuluttanet owat. Köyhät a.
lamaiset huutamat ahnen ja armottoman Esi.
wallan ja Isändäin plitze, jotka patjan pra<
meudensa tähden, suotta owat werot ja rasi.
turet enändänet, niin ettei he kaikesta tyo.
siänsä edes elatustansa saanet ole.

z-.xi pyhän Hengen rodistuxen taurca, ,o.
3 4 ta
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ta on kandawa heidän päällensä, m sanowa:
Enkö minä toisinans andanut siuun nähdä si-
nun pahan elo.mäs, ja mikä surk a loppu sii»
tä kerran tuleman viti? Minä sinua,

synneistäs Jumalan tpgö. mutta
et sinä tahtonut. Minä osotin sinulle, misä
onnettomcisa tilosa sinä ulkona Christuresta o-
lit, ;a että sinun vili bukkum.m, elles H6ne«sa osaa löydäts; ia halullinen
o!is, ottamaan suurilnmalkin synd let armoon,
jos be hauen tygönsä tulisit; mutta sinä l>lU»
lit saatanata ja Käncn haukuturians enäm?
Mln tuin minua ja minun Nsuwojani.

4'N perkele» rodntuxen kanrca, joka nve
on kiusaja, murra silloin on olewa paällekan-
daja, Nyt hänen päätarkottuxensa on, yllyt,
tä meitä pabutren, saadarensa duomioväimä»
nä sy»lä kandafenO meidän päällemme, ja
spöstärcnsH mettä ynnä kansiansa yhteen ka«
dottlMN.

Niin monella tawalla vita jumalaltomain
synnit duomiopäiwänä julisteltaman. lus le
siis tahdolle, ettei teidän sondinne siuä pai»
wänä pidä kaikille julki tuleman, niin en mi-
nä p,)vembaa neuwoa tiedä? kuin että te ar-
mon pälwinä täi'ä ajala, käytte tilin legolle
itze kanaanne, wisusti tutkll«e sodändänne ja
elämätänne, ja itze duomitzette teitänne, mo<
nmaisista panoista legoistanne, sillä ,os me i«
tzennne duomitzisimme, sanoo Pamali," niin en
me ensingän duonnraisi, i Cor. 11: 51. Pi,
täkymme sits usiastl duomiopäiwän meidän sie.

lum^
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lumme ia tuntomme kansia, koetelkcmme ja
duomnkamne ltzemme syndeimme tähden; lan°
gttkamme sillen maahan Jumalan armo istut,
tmn eteen, Hänen lauptudensa 'a
ansion turwlsa, että me armon sunneistamme
saisimme. Ilkamme andKo sielullemme lepoa,
ennen knin me armosta wakutetut olemme;
siiia meillä se woitto on olewa, että me duo«
miopaiwanä ilolla saamme päämme ylösnostaa.

?. Tanmn syudein julista:nistu päälle seu<
taa wihdoiu itze dusmio; Senkaldaine kuin
lEsus itze sen cdcllä sanonnt on: Mergäc
pois minun rykoäni ce knorur, siihen ijantalk»
kiseeu tuleen, joka rvalinistercu on >a
hänen engeleillmsä, Matth, 4l. Hirmut,
nen todella on tämä duomio; jokainen sana
knulu kauhiafi, ja näkyy istewön lulda ja
tulikiweä ja sulaa surkeutta Niin hirmui.
nen kaiketi, se on, että sen molemmat korwat
pitä soiman, joka sen kuule.

Mcnyäc pois minnu tyköäni. ) Se on:
lE'uxen Cbristurcn joka kaiken
uxen')a aliiuuden läbde on Täsä elämäsä
se lumalatoin wähän tottele tätä poismenoa;
sillä, että hänellä suurembi ilo on spndisisH
himoisansa, kuin lEniren läsnäokmiscsa, niin
mene hän mielellänsä pois Mä omaxi onnet»
tomudefens; sillä niinkuin, täydell ncn ilo ja
riemullinen meno on Jumalan oikialla kädel-
l« ijcn^aikkisesti, Psalm. 16: ii. niin myös se
eroitetan kaikesta ilosta, kunniasta ja autuude-
sta, jonga täyty lEsuxen kaswoin edestä pois.

F 5 men-
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mennä, sillä hän ainoa.on kaiken hywyden,
suloisuden, kunnian ja autuuden lähde.

O! kuinga hirmuiseni mahla tämä pois.
meno duomiopäiwänä tulla sinulle, o! syndi.
nen? Sepä tekekin suuren osan sinun wai.
wastas, ettäs eroitetan Christuxesta, ja siitäkunniasta, johon toiset korjatan, niinkuin lE.sus sanoo Luc. iz: 28 O! mikä itku ja ham-
masten kiristys silloin pitä kuuluman teidänseasanne. koffa te näette Abrahamin, Isaa.kin ja Jakobin, ja kaikki Prophetat Juma-
lan waldakunnasa, mutta teitänne ulosajetta»
wan? O! mikä ahdistus, pelko ja wapistus
silloin nousee sielusa ja ruumisa? Kuinga se
mabta kauhistaa spndistä, kuinga he hambai-
tansa kirisielewät ja käsiänsä wäändelewät?
Näitä namät sanat waikuttawat: Mcnyär
pois minun tyköäni Ah! jos syndiset kuiten-
gin panisit nämät oikein sydämellens! Te jot.
ka nyt ajatte Jumalan pois tyköänne, ette
Hänestä eli Hänen käskyistänsä tietä tahdo;
teille on Jumala mittawa samalla mitalla/ ja
ajawa teitä pois tyköänsä.

Te kirotut.) Meneminen pois Christuxen
kaswoin edestä, olis jo itzesäns helwetti; mut-
ta sinun täyty myös mennä sieldä kirottuna,
se on, kaiken surkeuden ja onnettomuden kans,
sa, kuin nimiltä taitan. Tämän kirouzen pi-
tä oleman tuhannen kerta haikiamman, kuinsen katkeran kirous.weden sille saastaiselle wai»
nwUe, josta hänen wuhansa piri ajettuman, ja
hänen landensa lakastuman, ja hänen piti ki-

rotun
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norun oleman kansans seasa, 4 Mos. k Z, 18,
27, sillä niin pian kuin Duomari tämän kiro.
uxen julista, niin pitä kohta ei ainoastans wa.
tza ja landet, waan myös sen jumalattoman
pää ja sydän, koko ruumis ja sielu täytettä,
män katkeralla haikeudella, niin että dän tulee

Jumalan, Engeleitten ja Ihmisten
edesä. Nyt sinä kiroilet sitä, joka sinun hi-
mojas hillitä ja estä tahto; mutta sinä suure»
na duomiopäiwänä, pitä kaikki Taiwan ja
Maan kirouxet sinun päälles langcman. Ia
totisesti! se on se kaikkein korkein surkeus kai.
kesta surkeudesta, että maata Jumalan kirou»
zen alla.

lankaikkiseen culeen) O! mitä se on?
Tuleengo, ja ijankaikkiseen tuleen? Woi on»
nettonna ja todella kirotulta! sillä kuka caitaasua kuliicrawaisen tulen rytöua, ja kuka woiasua ijankaitkisten hiildcn Es. 33: 14.
Ei sen pidä yöllä eikä paiwällä sammuman,
waan katkemata sytylettämän tulikiwisillä wir.
roilla, ja sen liekki palaman kattesa ijankaik.
kisudesa, wanhurffan Jumalan sammuttamat,
lomasta wihasta, Niinkuin duomiluin waiwa
helwetisä ei pidä liewitettämän, niin ei pidäsen myös loppuman. Koffa he owat kipua ja
waiwaa kärsinet tuhannen kena tuhatta wuot<
ta, ja sengin wiclä satakertaisesti, niin on
heidän waiwanft» loppu wielä niin kaukana,
ku'n se alusakin oli. Sanos, eikö tämä ole
oikia wiheljäisps, että tulesa maata, ja ijan-
kaikkisesa liekisä? Senkaldaista surkeutta ei
taida pnkän ihminen, ei Engelitkän seliltä.

Ei°
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Eikö Men ihmisen sydän pelwosta kauhistuis,
jvs hän tiedäis, tulemansa matamaan pala.
wasa walkiasa, ainoastansa yhden päiwän eli
hetkengin? Mutta mitä on yn Ketki, yxipäi.
wä, ja satakin ajastaikaa ijankaikkisuden suh-
ten? O! mikä tyhmys ja hulluus sowaise syn-
disten sydämet, ettei kaikki nämät moi peijät.
tä heitä pahudestunsa. Nebukadnezarin tuli.
nen pätzi peljätti kansan, niin että be kawah.
dit heitänsä siitä; eikös siis «'iankaikkinen del-
wetin tuli pidäis woiman pöljättä ihmisiä, te-
kemään kaikki kuin mahdollinen on, wälttä-
xens sen? Minun, luulleni, pidäis sen kehoit»
taman ja kiiruhtaman heitä, ei ainoastans
nöpryttämään itziäns ja etzimään syndeinsä
anderi andamusta, maan myös lakkamaan
synneistä, sotimaan niitä wastan, walwomaan,
rukoilemaan ja aurihuutamaan Christusta, et-
tä hän annais heille woimaa woitfarens hei-
dän wcckewät himonsa, joilda he niin usein
woitetan. Se on totisesti pri ihmeteldäwä a-
sia mailmasa, että ihmiset, iotka pitämät Chri-
sturen sanan totena, nimittäin: Ercä juma-
larcolnain picä menemän pois ijankaikkiseen
tuleen, he kuitengin wapalla tahdolla ja eb-
dolla waeldawat synnin teitä, jotka he tietä-
wät saaman lopun kauhistrella.

Jota Pertelelle ja hänen engcleiUens wal»
misttrcu on.) Se on: Teidän pitä ei ainoa-
stans heitettämän järween, joka tulesta ja tu-
lik'.westä palaa, maan teidän täyty siellä asua
phdesä helnetin wihollistcn, perkelen ja hänen
engeliltensä kan§a; parembata seuraa ei pidä
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teidän saaman. O! surkiata seuraa, surkeille
sieluille! ettei kummingan parembia kumpania
el» lobduttaita saada belwetin kuopala. Ei
ne muuta tee, kuin lakkumata soimiwat teitä
siitä, että te sen suuren autuuden, kuin teil-
lä tarjona oli, huljäisitte, ja niin tylunoW
tuhlaisitte taiwan ilon, joka iankaikkisesti ke.
Mä, ja sen teitte häpiällisen huwisuren täh-
dcn, joka kesti ainoastans wähän aikaa.

Hirmuinen oli se duomio kuin langetet-
tin Nebukadnezarin plitze, koffa hän azecnn
pois ihmisten seasta, ja soi ruohoja niinkuin
härkä, Dan. 4: M. Mutta ci se ollut miri-
kän tuettapa sen suhten, että eroiletta Chri-
sturesta ja spöstää pois Pyhäin seurakunna-
sta, asundoa pitämään perkeleitten ja duomit-
tuin kansia helwetisä.

Me luemme Matth.
ka tuli lEsuren tpgo, rukoili ja sanoi: HOr.
ra, Dawidin poika, armahda minua, minun
rprcäreni waiwaran hirmuisesti perkelcldä. Ka»
tzo! jos se niin baikia surkeus on, waiwatta

perkelcldä, kuinga hirmuiseri mahta
se tusta tulla, että helwetisä waiwatta koko
pcrkelen joukolda. O! mikä hämnissius jawa-
pistus, pelko, kauhistus ja tusta silloin saa-
wutta sinun sielus, koffa se saa tämän hir»
muisen duomion! Kosta Kuningas Belzasar
näki duomionsa kirjoitetun seinään, mmmdui
hän, waiM ei hän sitä lukea tainut, ja hä-
nen aiaturens peljätir hänen, nnn errä hänen
landmsa horjmr, ja hänen polwensa. wapisic,

Dan.
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Dan. 5: 6. Eikö paljo cnsmmin jmnalatto<
main pidä horjuman ia heidän poiwens wa.
pisewan pelwosta, koffa Christus sinä suure»
na päiwänä on julistama heidän huomionsa?
Eikö he silloin rukoile armoa sildä Duomaril.
da, joka jo oikeudella on armctoln? Mi.
nä sanon: kaikella oikeudella; sillä että hänniin usein rakkaudella kutzui sinua, ja pal.
weljains kautta rukoili sinua, ottamaan wasiansen rauhan ja sowinnon, kuin hän werensä
kautta sinulle ansainut on, mutta jonga sinäylönkatzclla ratki hyljäisit. O! jos kuitcnPnihmiset mallaisit, että yri kyynel ja huokauskatumaisesta sydämestä, nyt paljZ pikemmin
armon löydäis, kuin kaikki heidän katkerat
ja häpemättömät parkumisens Jumalan, mi.
han päimänä!

tuomion julistamisen päälle seura sen
Täyttäminen, ja ne duonnruc siirrän siihentilaan, josa heidän ijankalkksesti oleinan pirä.
Se on näin kirjoitettu, Matth. 25: 46. Ianiiden pirä menemän ijaukaikkisem wciwaatt.
Nyt he ijäti Christuresta eroitetan, ja joutumat
waiwaan, josta ei sillen ikänäns loppua eikä lie.
witystä odolettawaa ole. Silisin he poiswie.
dän lEsuren Christurcn kaswoin edestä, sii.
hen pohjattomaan sywyteen, ulkonaiseen pi.
meyteen, joka lakkamata palaa tulesta ja tu.
likiwestä. O! mikä julma huuto ja kauhia
kutkuttaminen sielä silloin kuulu! ei sitä yri.
kän ihminen nyt mol ymmärtä. Mikä surkeus
ja parku mabdoi silloin kuulua, koffa Sodo«
man )a Gomorran asuwaiset tunsit tulen ja
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tulikiwen taiwaasia langeman päällensä? Ia
kosta maa awais suunsa ja nieliCorahn ja hä»
ne' sel»ransa > niin ercä he menic eläwänä alas
spwyreen? Totta silloingin pargultin ja wai-
kerotttin. Mutta kaikki tämä ei ole kuttcn.
gan mixikän tuettapa, sen surkian waliluzensuhteen," kuin silloin kuuluman pitä, kosta
perkelet ja jumalattomat mäkisin pois ajetan
helwettiin, siellä ijäti olemaan. Silloin he
kyllä saamat parkua ja huuta Duomarin tp«
gö armosta, pelastuxesta ja surkurtelmusesta;
mutta ei pidä muuta w.ista,usta saamaa, kuin
tämän: Sc on myöhäistä, jo on hiljaista;
minä olen tarinnut sinulle armoa, andcxi saa,
mistä ja rauhaa; mutta et tahtonut kuulla,
etkä otta wastan. Armon aika on ohitze, rau.
han ajatuxet loppunet. Kaikki, kaikki on jo
turhaa.

Jos sinun sydämeS, o syndinen! wilpit«
tömän paranneen kautta nyt palaisi luma.
lan tpgö, ja rukoilisit aimoa lEsmen Christu.xen ansion tähden, niin sinulla wielä joku toiwo
olisautetuxi tulla;muttaduomiopäiwänä etsinäkaiken parannuxes ja kaikkein rukoustes kans.sa pienindäkän woita. Duomari on silloin o»
lewa marsin liikkumatoin; ja mikä ihme? sil,
lä et sinä ole tahtonut totella händä sinunarmo-etzimises päiwänä. Hän on lähettänyt
sinun tvgös yhden Sanansaattajan toisen jäl«
ken, ja neuwonut sinua, lakkamaan pahude.
staS, ja wastanottaman Händä sinulles HEr<

ja Wavahtajaxi, mutta et sinä kuitengan
ole ainoatakan rakasta syndiä eli lchan himoa

hpl.
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hyljätä tahtonut; sentäbdcn Hsn my3s sinä
päiwänä on oltava lnkrumatoin; sinä mahdat
huuta ja ruko lla niin p.chon kuins tabdot-
Elles ustoa, mitä minä nyt sinulle sa»
lwn, niin kuule siis mitä Jumala itze sa>;!)0
Salomonin kautta: Grrä minä kuyuin reirä,
ja re estelirce teiranne; mi ä Nteni,
ja ei '?xikä,l otcauur siira waaria; cc hvlläisir-
te kaiken minun ncuwoni ja er re cahlonet
minu! kuritustani; niin minä myös nauran
teidän wahingotarme, ja pilrkan reirä loska
teidän päällenne rnle se ,ora re petätte; kosta st
tnle, jota re p-lkacre. nnnkmn raju llma, >a
tllsta niinkuin tuulispää; kosta teidän paalien,
ne tulee ahdistus ja roaiwa Silloin he mu
nua auxeno huurawar >a en minä kuule hei-
tä: warhain he etziwär mi,,ua, ja ci löydä mi«
nua. he wihliisir öocrusia ja ei orrancr
wastan pelkoa S in. l k. i: 24.29.
Silloin/o syudiuen! oli ail'a, kosta minä huu»
sin sinua palaja sinun syuneistäs! eroira ifteg
pahoista röistäs! ora wastan armo! hcicä itzes
nnnun armahrannseeni! tule taitaro.xi! ;os
tahdot, uiins taldar aucuari tnlla. Mutta et
sinä tahtonut; sinä muit Jumpan armon ja
rauhan, sinun Wapahtajas ja sielus, paban
himon ja sundisen huwituxen edestä. Kosta
sinä npt tuffasos huudat häneldä armoa, niin
hän wastaa: Sinun Armo-päiwas on men.
npt, ja Nosto, päiwä on tullut,! jona ei hän
tottele sinun rukoustas, eckä tahdo kuulla
sinua. . ~«

O! kuinga mahta se sillom leckata sinunsy-
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sMMs', koffas muistelet tyhmuttäs, ettäs ar<
mon aikas tul,lc>nnut, ja niin suuren autndeny»
lönk.itzomtt olet? Kningas silloin sydämen ah<
dlsturesa buu!antt: woi! nnnua compelia ja
nurjaa ihmistä: kuinga wähän särkee ja peräni
«jarusta minulla silloin oli, kuin minä ne su-
loiftr kulumiset hyljäisin, pidin jokainen hä.
jyn binwn parenldana, knin Elämäni herran,

käänsin selkäni Taiwan Jumalan puheseen,, ja
kuuldelin kumpanirrcui äändä? Mitä minä sil<
loin ajattelin, kuin minä niin kaurvan iviiwym
käändymästä pois sy öistäni, engä tehnyt so>
ivindoa Jumalan tansza, ennen kuin st hiljai<
siri culi? O! jos se nyr olis minun wallasa»
ni, niin mmä miel«lläni koko mailman annai»
sin, ainoastans lOsus minulle rvielä kerran
raritais, ja jos minä wielä yhdengin Sabba»
thin picä saisin, jona raidaisin rauhaa Innia'
lan kansia ja sowindoa Christlixen kansta teh<
dä; murra, woi minua! se on nyr myöhästä.

O! kuinga katkeran kiwun sinun täyty tu<
ta, kulngas silloin ulwonet ja parkuaet, kostas,
muistelet, että Christus, jokaitzena pyhäpäiwänä'
kutzui ja neuwoi sinua synneistäs lakkamaan;
ja sinä kuitengin tukitzit korwas ja suljit sydä»
mes hänen aäneldäns; koffas mielees johdatat,,
«ttä lEjus sinulle tarittin, ja sinua
neuwottin, syndis hyliämusn, ja lEstren hel.
maan itztäs heittämään, ja sinä «t kuitengan WH.
tanut, waan hyljäisit hänen armonsa? Tämä
muisto on sinun spdämesas olewa s« mato, jora
<i kuole, waan kalwaa sinua ijankaiMsesti

G O.'



O! kuinga tyhmät owat stntähben kaikfi
jumalattomat, jotka niin rorklwät pn<
hudesano, siihen asti, että be menewät alas
helwettiin, Eli ongo ft pidollisia, <ttä
aikaa
iankaikkisesti? Että hetken nauraa, ja sinen
ijäti itkeä? la, että tv.M iiäilen tulen pii-
naa, yhden silmän räpmMtt Uön tähde-,?

O! ihminen, jcffas kuitengin nyt aj.itte.
lisit sicä h'.rmu!sta aikaa, ja Häiknita ivihcliai-
syttä, kuin sinulle tarw dele, - Ah! jrffa-l ori.
näispdesä tutk-islt, setä stn, pälwän wisinMä, et<
tä mrvs birmuisutta, ja annaisit itzes tchcttetia,
etzimään lEsusta, jonga,kautta sinä
siä wihasia wapahdetiuisin.' Nyt, nyt aila on
Christusta kossa hän EvanZeliumi''a
sinulle tantan. O! ettäs npi, ja juuri nnt täl<
lä simm ajallas ja armo-päuvänä ajattelisit,
mnä sinun ranhaas sopis, O ettäs IE<
susta etze'sit, ja pyrkisit ryhäxi tulla! e täs kaik.
ki turhat ja syndift ties hyljäistt, jotka pian
wiewät sinun siihen pinnään,fangiuwn, kusta ei
pelastusta enä ole toiwottawaa.

Yxitoistakpmmenes Luku.
Osotta uudesta jyndymattstnäm wi<

heliaiftdeu ja furkmn tilan Vuomio-
paiwän jälkm.

'

. Sitten fuirr minä olen osottcmut sondisen
tilan Äucmiopäiwänä; niin minä mpös tah.

dLN



d)n näyttä teille, hänen hirmuisen vlonsa DW'
miopsiwäa jälken. Se on yhteisesti sanoen/

Micasa tirorru, niinkuin lEsiik- on
sunowaktn heille: Mengär pois minun tyköä-
m, re tiroruc

Tämä kirottu tila nähdw fturawaisista a»
sianha>'rolsta;

I. Siitä että heildä koronans ftunttu taik»
5i se onncllesus, jöt« ustowaistc Illtnalan yh»
diftvxcsä näunhewar' SM hänen kaswoinsa
edc ä on täydellinen ilo jä rienuillinen ineno
Hänen oikistUa ijankalktiststi Psalm.
l6: ii, Jos i>L dnomuut itze U)ö'ä et luichis
yhtäkän kipua, niin lc.idais p ljas puutos ja
kaipaus'Jumalan läsnäolemissta, tehdä heidän
tiians kyllä kiwturi kli ja tulettoma-
ni helwetiri; Siuö niinkuin Jumalan läsnäole»
Mi'e!» nautl! ds wairmtta vunsatt ilon ja huwi»
tnxen, niin pitä niiden siel-! n, jotka sinä
tetut owat, tundeilian ylönpaldistn surun ja
murhcn. Jos sinä ainoastaus silmänräpäyxexi
temmatnis taiwaseen, näkemään yhden säteen,
siitä äärettömästä kunniasta, kuin Jumala niille
walmistanut on jotka händä pellälvät, min si<
nä kohta saisit koetella sen.

Nyt sinä näyt kM wähän lukua, pitä <

wän Jumalan läsnäolemisesta, ja kaikesta siitä
autuudesta kuin Jumalan lapset ijanralMsU'
besir nautitzewat; mutta silloin sinun .silmäs
awetan, näkemään niin paljon siitä suuresta
kunniasta l jongas tuhlannut olet, «ttä ft hir»
wuisesti enändä sinun tustas ja wiheljäisydes.

G 2 Se
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Se crinomattain on tuottama fiinille kiwun,
kcstas muistelet, kuinga hpwä tila sinulla en-
nen cli, sa.da taiwan kunnian; kuinga suloi»
lesti se sinulle icrinin, ja ettei sinulda enäm-
haä waadittu, luin ettäs himos hyljännyt o-
lisit, Chr stuxm mastanottanut HERrares ja

noudattanut hämn arnw- hal»
luustans, ja waeldaimt pyhydcn ja wanhur»
stauden ticllä.

Hemchista seisoo i Mos, kirj. 5! 24 M
hän eli jumalisesti, ja kohta sen jällen - ettei
hän enä ollut, sillä Jumala otti hänen pois.
Jos sinäkin tahdot pyhyden ja wanhurstauden
ttellä maelda, niin on wyös HERra sinun
uiiiikuin Henochin ylösottawn taiwasem , ja an-
dcnra sinun ynnä Engttitten ja kairknn wali-
tuin kantza kaswoinsa tdesä, sac<da maista
sanomatoinda ja ijankaittista iloa. Mi»ida st.
kä uusista että wanhrista Opettaista pitämät sen
sixi, että tämä autuuden puutos on se suurin
surkeus helwetisä, Se kaiketi on wM, «ttä s<
suurin maallinen wahingo, ei ole miriksn luet»
tapa sen pienimmän wahingon juhten, kuin ih-
minen kärsi, taiwallisisa lairsroisa. O! kuinga
tyhmästi sinä itzes käytät, koffas lnyyt pois tai'
ivallisen hywyden sulan lurhuden edestä.

11. Paitzi tätä onnellisuden puutosta, täy.
ty heidän siellä myös rura ja kärsiä kaikkea
sanomaronida katkerara tipua. St olis hai-
liata kyllä, että kärsiä jäftnden särkemistä,
polttoa, t>wi» eli hammas- tautia; mutta jos

kait-



o 121

kaikki nämät waiwat, sen kiiramman kiwun
kansia/ kuin joku ylöZajatella taita yhtä haa»
wa pammis yhden ihmisen päälle, niin ei se
hikvet ia waiwan suhten luitengzn milään olisi.
S-! sulir/n kipu, piina ja tu>ta kuin ihminen
täällä kärsiä taita; ei ole kipen ngän wma, Iu«malan wihan tulen suhten; sillä siellä on ktpu
ilman liewitpstä; murhe ilman lohdutusta; pi-
meys ilman walkmtta? suru ilman iloa: wiha
ilman surtut'e!emista; wih l.äisos ilman lovvua.

mikän tipu ole niinkuin duomirrmn kipu,
jolla H'LRra on heim eftiwä wihems ja hir«
muisudens päiwänä. Silloin hän on wuodat»
tawa heidän pMens kaikki wiH.ansa maljat,
ja kolt >wa heille Hänen Nimens ptlkan; Hä«
nen Arm>ns ylönkatzm; Hänen Wmhurjfau.
des häväistyxe-i; Hänen kärsiwäispdens ja pit.
kämielis d:ns wäärinkäpttämisen; heidän pahoin
niele yn aikans; heidän kirourens ja sadattelemi-sens; huorudens ia juopumisens; Pyhä päiwäin
rikkomiset, ja heidän wihans ja wainomisens,
joilla he Jumalan kansaa wastan syndiä tehnet
owat. O! mikä itku ja parkuminen? mikä huo-
kaus ja »valitus? mitkä sadaturet silloin saadankuulla?

Kuinga suuri' helwetin walwa on olewa;
nähdän moös siitä, että se kosee koko ihmistä
niin etis! »rikan osa siitä osattom >ri jää, waan
jokain n jäsen rnumiisa waiwatan, niinkuin kait»
ki »äfti.et synnin huwiturisakin swat osalliset ol-
l«t.

Sinun haurelliset silmäs, jotka olit tot»
G 3 tunet
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lune!l huwittamaan itziänsä kaunisten muotoen
kaheleinisclla, ei saa silloin muuta nähdä kuin
si.a, nula julmaa ja hirmmfta on. Jos ka>
tz-tt ylöspäin, nnn näky sullä yri wihoitettu
Nuomari, Enge!it!«n ja Pnhäin kanjja, joi-
drn lolstawa kaun.us tcke sinun muotos sitä
juimemmaxi ja ilklämmä.u; jos katzot alaspäin <,

mm näet pohjattoman helwetin, johol,s itze
jo langenut olet, ja aina snwemmäldä wai»
wut; joo Mbärrillcs niins näet hel«
welin paboia he», gtä," jotka sinua

Sinun korwas, jctka huwint i'
tziäns ihanista nasuista ja nuotista, «i saa
M!u'a kuulla», kuin surkeita kirouxta ja hä-
waistpxiä, Sinun <n'ranlcs, jotka hywjnha»
jullisil-', ain?i!lin toitu,iet cli;, waNvttnn hai.

tulikiwen sauwnlda. Sinun kurk.
tus, io?a oii tottunut hcrttuja ja juo-
nna p!ö.!paldisudesa tylymättömänä
nautitznnaan, pilä sammuttamattomasta janosta
niin tmwtttuman, etläs Nikkan Michen
ymlelläs koko mailman annaisit, jos se sinun

olis, laadares janos sammuteluri; joka
kmle.,g!U jää mahoouomaxi.

Ne waiwat kuin ihmiset täällä kärsimät,
kosewat Harmoin koko puumista. Muutamilla
on kipu pääsä, toisilla seljäsä, toisilla jalmoi»sa. Muutamat kiwut omat kmtmgin niin
katkerat, ettäs tuskin koko mailman «desiä
tahdoisu niitä kärsiä. O! kuinga hirmuiserise kipu mahta tulla ihmiselle, kosta jä<
senet phtä haawa pilä piinattaman; ja juuri

sm'
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senkaldainen on duomitmn waiwa heiwel'.sä o»
lewa.

S'itäs taidat päättä, kmngi suuri heidän
t, ffa>,s mahla olw. Jos mimM Engelin kl«li
rli>, inin se si,t>,','gin olls mahvotoin täydelllse»
st» sen snwa. Silla mintuin t.mbasa on niin

ilo, ellei nbdegan ihmisen sydän si'<
tä lastia, pajo wähem., in kieli ulos Mua
t>,nda; r.iin on nuös helwelisä niin ylönpaldi»
nen uuirhe ja waiwa, että se käy yli ymmärry»
xen, «itä sellttä taita.

O! kuinga tyhmästi siis menMwät itzentz
mailnian lapset, jotka tieläwät, sondein mn«
gaistuxzn niin hirmuisin olewnn, ja turhain
«sinin tähden kuitengln srörewät poh»
jättömaan perikawon. he tahtowat pi«
lemmin kuolla, kuin wiisairi tulla; ennen he
tahtowat toisesa mnlmäja tulesa paistetta; it-
keä ja parkua, kuin täällä halwaxi ja plön,
katzoiuli tulla, eli maallisesa ilosans mitäkän
wähennystä kärsiä. Woi omietcin' syndine!,!
eikö sonnin teräwän odan, jolla se wihdoin
pistäwä on, pidäis peljattän'.än si«
i ua, kuin sen petollisen kaunmden sinua hau»kutteleman? Totisesti! jos sinä oikein ajat»
telisit sen polttamaa kuumutta, niin se jo e-
läisäs täällä, tekis si-ullle spndis kyllä kuu«
maxi ja kauhiari. Se tuli wois snmmutta jz
hillitä sinun snndiftt himos, ja scisatta sinun
sillä pahalla tjellä, jotas niin kauwan juosnut
olet.

Jos et sinä, o syndinen! tahdo siihen
G 4 wai<
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waiwan siaan tulla, niin astu ajatustes kantza
jokupälwä sinne alas, ja katzele sitä
da spwyttä. Jos ei taiwas kaiken ilonsa ja
kunniansa kantz,., kyllin taida kehoitta sinua.
Jumalaa etzimään, niin peliätWön helwetti
ja sen waiwa sinua, lakkamaan IgZ
tahdot wapacixi päästä synnin kauhistuksia,
niin muista kiulaMsa, Jumalan wi<
haa, kul)l.'Maca »a helwettiä. Ia maikka eise sinun luonnolles juuri otollista ole; nun ky-
sv klnlengin aina: Mitä tästä mahra
scurclta. Se hirmuinen p.Ukka, kuin syr.biä
seuraa, ellei totinen parannus wälille tule, se i<
jankaikkinen tuli, mahta pidättä sinua synnin
harjoituresta. Woi! woi syndinen! koska sie<
lus himosa palsa, niin muista, että sinun sen-
tähden vitä helwetisä pcilamin, Kojkas juowut
hekumaa, täyttäres halujas, niin mMa, kuin»
g> myrkyllinen ja karwas malja siiuille ijan.
taikkisudela walmistittu on; ja se olkon sinulle
asecxi, kuolettax?s sinun himos, jotka muutoin
tappamat sinun sielus Ilman epäilemälä tu-
le se paljon sonnin hcirzoitus mailmasa siitä,
että syndiset niin wähän tutkimat spndein,
surkiata loppua ja hchclmiä

111. Duomittuin wiheljäisys edcsoannan
Raamatusa monilla werrauxilla. Kuin ownt:

i. pimeys, ja ulkonainen pimeys. Mut,
ta waldakunnan lapset heiteran ulkoilaistcn pi-
meycem, siellä pitä oleinan irku »a hammasten
kiristys, Match. B'. 12. Niinkuin wMus on

. fan°
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sangen suloinen ja wwvottawa ihmisille; f: on
aiii.!.. ihanaa, nähdä auringon; niin on myös
pilwys julma )'. hir!'.!U!nen, Punlys oli mui-
nen niistä hirinuiusta witzaurlsta, kuin lu-
mala wihasiins lähelli EgYPlin päälle Se lue'
tan n-.pös kowaxi r,,ugaisturexi, kosta ihmwm
heiiclän pimiään toriiiiu, j,i jos neliä päullistri
julin.'. pauhina kuilun niln on pimeys sicä kau»

O! millinen mahta st he!>ve:in
pimcus oll,', kusa ci nruuta kuulu kuin irku
hainmasten kiristys ja muuta senkalhaista jul»
mutta? Se Ntz-ilan ulkonaisexi
lä että se on ulkona smlnmrm ja walkeuden sia»
sta, ja se paljon emindä ftn wiheljäisytt/.

2. wairva eli piina Nikkasta Miehestä
on kirjoitettu Luc. 16: Rosta hän wanva-sa oli, nosti hän silinänsi- Se vn se kauhein
kipu, kuin ihminen tma- taita. Ne trcnwal
kuin ihmiset täällä kärsimät, oivat uftin niin
surrut, että he niiden alla huutamat ja par»
kmvat, ja soisit piknnmin kuole>va's, kuin
kärsiä niitä. Mutta kosta wanhurffas luma»la anda duomittuin helwelisä tuta hänen kaik<
kiwaldian kostonsa se wasta waima oikein on.
Jos kaikki rai-gaisturet ja waizoamilet yhten
pmmais, niin ei n« sen sulaen mitän olis.
Kootkat kaikki kowat ruumin tauoit, poltto,
särky, ähky ja kiwi-tauti, eli muita senkal,

lisätkät siihen n« hirmuisimmat wai«
wat, joilla Tyrannit owat ihmisiä waivam
mt; niinkuin jäsenden pingottaminen, ruoffi<minen, öljysä keittäminen, mpistaminen tuli»

G 5, sil.



sillä pihLillä, ja n. e. P.mgit sittengin wielä
lisäxi kalkit ahdistus/ pelko za kauhistus, kuin
ihmism ftdäu ja mnds joskus olls täällä
nyt; nämät kaikki sälytetyt phd.n ihmisin paäl»
le, ei olls mitäkäu werrai arat hel«
wetiu waiwaan, SW siinen on näktäwä; sil-
lä kaikkein näiden waiwain alla ta d,>is ihmi»
mn täällä olla armosa Jumalan tM-iä, kai»
keti Jumalan pitkänUelispden alla. Mutta hel<
wtliu waiwa on Jumalan wihan »vaikutus,
kosta hän täydcsä mitasa anda syndisen tuta
hauen wihans syndiä wastan, ja syudein pa-
han palkan. O tvhmä so!-,dii,ea! sinun syrdi«
set huwituxis, woittos ja ilcs, joikua niin kal»
Nina pidät, m sinulle waiaau s.lattawnr; ne
maistawat sinulle nyt manalle, mutta wthdoin
ne Wpiwät ja karivastelemat sinun sisäliuyxiäs.
Alä sils wuwalla osia siuulles
saastaista iloa yhderi hetkeri.

?, Duomittuin wiheljäisys kuhutan myös
tulexi,- Ia että mlen kipu on se kalterin ja
hirmuisin kaikista kiwmsta, niin Mä emmi'
ten Raamatusa helwctin waiwa edeepuman,
se on MM' soweliain siihen. helwetisH
on luonnollinen tuli, eli ei, sitä en me tuda;
mutta se on tosi, että tuli ficllä on ol«wa,
joka waiwaa sekä ruumista <M sielun, ja
jo kauhinmmin kuin maallinen walkia. Ko«
sta tulikiweä sekoitetan tuleen, mm se syyt-
tä l«n sitä kowemmin, .sentähden mainitan u»
sein tulikivi helwetin tulen kantzl, että sillä
oikein osotta, sen tulewaisen waiwan kalke-
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yuden. Ia Raamattu puhuu lärwestä, joka
palaa tulesta ja tuliriwestä; vwlt«rn:s sillä

runsasti siellä on molembia jotka teke--
wäl helweUll kuumari- Propheta Esajas
saiwo: HGRran -Hengi on sen tytyttärvä,
niinkuin mliklwilen wirran Totta HERran
Hengi mahla sm sylyttä Jumalan wihan wal'
tlalla la tuulella, palamaan paljo rowemmin,
in n jo u maallinen walkia tuulen puhaldami»
sesta laita sytlMä.

Pätzisä palaa tawallisesti walkia
kowimnu:; sen-ähdcu :uyös helwetti kutzutan tn-
Wxi päyixi rz: 42, Se pätzt, johon
nc kolme M>M heiteitin, oli aiwan kowin läm«
mitelty, ja, ftitzemän kertaa kuin
muulloin. Mutta se pätzi mahla otkun kuuma
olla, jonga tuli on olewa sanomattoniia kertoja

kuin se kaikkein tulisin mailmala.
kuka on meidän siasamme, joka raira a<sua kulurrawaistn tulen tykönä? Ruka on mei.

hän seafamine, joka woi asua iankaikkisten hiil«
den tykönä? Es, ?z: 14. Hirmuinen huuto ja
walitus kuultin silloin, kosta Jumala wedenpai-
sumuren kautta hukutti ensimmäisen maUman. Ne
onnettomat lnondokappalet juoznt sinne ja tänne,
wirtaa Mttäpens. O! mikä parku ja walitus
helwetisä kuulunekan, kosta tulinen wirta on u.
loskäypä Inmalan Istuimesta? Dan. 7:10. Ia
ne onnettomat ihmis raukat käändäwät itzens
sinne ja tänne, eikä saa wedenpisaräa, jähdot-
ichens tulista kieldänsä. Mahdat siis, o spndi-
n«n! hämmästyä, ajatellesas tätä tulda, jota

' itz«
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itze perkeletkin kauhistumat. Jos sinä, niinkuin
monda' duomittais, eläwäldä öijysä
teitettä, eli lamalla poldetta: kuinga hirmuistase olis ajatella, ja luirga sinä partuisit ja luih-kaisit siinä kauhiasa malwasa? Multa mitä on
kiehuma ö!jyckatlila koko järiven suhten, joka
kuohuu tulda ja tulikiweä? Ia mitä on malkia,
knin puista ja hiilistä palaa, helmetin tulen suh»
ten, joka Jumalan wihan hengeldä alinomaa
sytytetän? Totisesti, niin wähän kuin seinään
maalattu waltia, on siihen werrattapa, joka
PätzisH palaa; niin mälM? taita myös maaLlsen
walkian kuumus helwetin tuleen werr.ttta.

tämän jo peljättämän sinuK lak<
kamaan synnin himoista, ja kehoittaman sinua
muuttamaan mieles, enämmin taitamasti. wa>
gasti ja tunnon jälken maeldamaan, kuin tä-
hän asti, wälttäres nauiät hirmuiset asiat.

Katzo kuitengin sinun sielus parasta tänä
armon päiwänä; riennä palai,maan W'pahta-
jas tygö; Wtä hänn» wanhurffaudens; taiwu
hänen halliturens ala; pyydä Jumalala anda.
maan sinulle Poikans, pelastajari tästä tulen
tustasta, jolla sinua uhatan: se olis muutoin si-
nulle parembi, ettes syndynytkän olis.

On kaiketi se ratki ihmellistä, että sinä, o
ihminen! niin wähän lukua pidät sielustas;
eikä tottele, turhain asiain tähden, andaisassen satanalle palwelluxeen, sen iiankaikkisexi
wahingoxi. Mjca st aurra meitä, jos me kai-

ken
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kcn mailman woittaisimme, ja sielullemme sai.
simme vahingon? Jos me lä,'llä lokapalwä
llos.i ja hetumasa eläisimme, ja sitten sUmäi.rä»
päpxesä helwetliin hcitetän? Wähän se surutöin
ja nyt tätä tulda tottele, lukcisausa
eli kullejansa siitä; mutta woi! ja ijank.iikklse-
sii woi niitä sieluja, Mden pi,ä itze tundeman
ja koetteleman, ruinga tuuma se on.

4. Buomit!um wiheljäisys werratan myös
Matoon. >Li heidän matonsa pidä kuoleman,
eikä heidän culens sammuman, Es. 66: 24.
Nämät sanat siwicta ITsus duomittuihin h?b
welisä, Marc, 9- 44, 46, 48. Tämä wertaus,
otettli madosta / tarroilta heidän tundonsa kal»
mamista, ja sielunsa tu,kaa, ja osotta, että he
helwctisä waiwatan seku sisäliiftstl että ulko-
naisesti. Näistä Raamatun todistnrisia näh.
dän siis, että l)e!wM« waiwa on kahtalainen;
nimittäin m«ro ja culi; maro, joka ei knole,
ja tuli, joka ei sammu. S« on merkillistä, et-
tä jokaitzesa paitasa mainitan mato ensin,' o»
sotlamaan eltä se kalrvawa maro on se suu»
rin waiwa helwelisa, ja palw suurembi kuin
tuli; ja mikä se mato muu on, kuin pahan o,
manttmnon kalmamme», joka helwetisä ijan»
katkkiststi on waiwawa duomitluin sieluja.

Niinkuin ruumin mätänemisestä kaswa
matoja, jotka kalwawat ja syömät sen; niin
tule turmelduun sieluun matoja hengellisestä
mätänemisestä; nimiltäjn Tunnon mato, joka
lakkaniata waiwaa ja kalmaa sielua. Ihmi-
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set puhuwat valion helwelin tulista; jossa hi
siitä kyliin puhuisi!; mutca muistakan myös sitä
Tunnon inacoo, joka sii>'ä polttamasi ?u!esa
pltä knlwaman sielua. Se tunnon lua.o it<
moitta itztns kahdella tawalia:

i'xi Siinä ettäs muistelet endista iloa? jct
hupia hetkiäs, jotka wihdoin tuotit sulan HH>
piän, ja kirpun. Sinun talwama lurdos on
johdattama sinun entiset walas ja sa«
dattelemises, sinun pahoin mietetyn ai3as, sinun
kamalat juoncs ja peloxes, ja kaikki sekä s.Uai»
set riettaudes, että jnltiset ilkiät in-n
myös,ettäs welwollisudes häjysti laiminlöi:; Esi»
merkipi: Ms harivöi-', taikka et kostan Per«
hcs MAI rukourta piänyt, «Ii yrliiälspdesä
kammiows: wähän, taikka et ensingän sielustas
lukua piranyt: Ms armon mälikoppalet hlön»
katzoit, ja kaikci parmnuxen lilat laimi! loit.
Woi, onneloin sondlnen! naiden asiain muiste-
leminen sinun sielus oikein haawoitta, ja sinun
jyoä ndäs sarkiasii suretta,

hilloin sinä olet itziäs soimawa ja sano'
M: Woi nnnun wlhelläistä sieluani! ettäs
tähän surkeuteen joutunut olet, oma minun
siihen syyni on, ettän olin huolimatoin, itze»
päinett ja totteleMatoin. Wähällä murhenpi»
dolla, taidolla ja työllä mä tämän kaiken oli-
sin mslttä tainut; jos minä ajallans olisin
«otellut Jumalala ja omaatundoani, niin tt
suingan tämä surkeus minua saawultanut olisi.
O! minua onnetoinda ihMlsta! moi nurjaa sie»
lua! kmngan itzeni turmelin; ei sitä muut mi-

nul-



Q " llt

nulle saattantt,. mitä n,inun nyt kärsiä ja itkeä
tcwu); itze minätoltelemattomudeui lautta syörin
itz<ln tähän waiwan siaan.

2 ri Sit!iä, errä sinun wihdoin e.
p«il!a, clkä roiwoa «me, sitten pela»
steruxi cnlli: sizrä surkeudesta. Sepä sinun lu,
stas i.tttil! suurexi tele, etiä kaikki wiwo täsH
surkcudesa rcräli puuttu. Jos kummikin si!Nll<
la pieningin toiwo olis, pelastuxesta nionen tu-
hilU'engul wuoden vnasta, min ei enä
hetwetll olisin. Mutta juuri sen toiwon puu»
ws, on illii.kui', wuori sinun Mtläs
makaw'. Namät owat nyt ue wlrtuu>et>
joilla duomituin wiheljäisps edefpannan.

lv. Raamattu osotta myös stn kauhiM
asuin paikan, josa dnomltut owat: ja jeu jul-
ma» sian tawallinen nimi on -H el wei ci.
Manhan Tistammlin N se palkka o<
siuaiil kutzitan kuspaxt, Es. zc>: 33. osittain
nuös nerratan se on se paikka,
josa Israelin kansa wälewäsä tulesa Uhraisit
llpnansu epäjumalille. ' Uadesa
nimiic-än helwlttl kahdella merkilliscllä nimel»
lä : M MtrNtzl pimeyden siaa; se t. iuen tu>
le siitä paikasta, josa s« mainiitu Tophet oli,
ja kl,hnttin Hinnomin Laaro, Matti) 5: 29.josta helwetti kutzutan Gchenna. Muutoin
dnomwuin sia mrös kutzutan pohjatcsniaxi

i ja rulisexi ja tulitiwistxi järwexi>
Iliu. k. 20- 10. SeukÄldalstt julmat nimet
sille paikalle annltau, josa duomittuita pi:H

wai»



m<uwat!aman. Mutta kusa se paikka liene,
se on t'ttämä öm. kosta ei Raamattu sitä
mainitz?; se on kaiketi tie! tämä, että se ulko-
ra taimesta on/ ja on s? kaikk.in hirmuisin
paikka, kuin olla taita. Se mahta olla pa«
rc>s taito ja suurin miisaus, että ihminen
niin mailmasa elä, ettei hän koettelemisia tu«
lis iietäinään kusa helwetli on.

V. Duomitwin miheljäisys nähdän wvös
siitä, «ttä yeldän waiwans on olema
nen Siitä puhuu Raamattu selkeillä sanoilla:
Ai he'dän maconsa kuole, eikä tuli sinnmure-
ra, Mare 9. 44 maan ftnlaa lakk.i,n,,ta.
tehden kutzutan se mvös ijaukaikkise.ri ja sam,
murtämaccoinaxi tulcxi, Match. ?. 1?. ,8: 8.
Nliukuln se maw Salama, d r elää wUkiasa,
N,l n Pitä duomituin elämän iiankaikkisesti
helweNn mattiasi: Ia ehkä he (ht vät kullmia»
ta, niiNi ei hechän pidä sitä löylämän; mattka
he almoma palamat, ei kuite'.'gan tuli heitä lo<
petä; ehkä tunnon mato puuttumata kalma,
niin ei K luitengan kuoleta deitä Ia tämä
heidän surkeuttansa oikein enendä hclvetisä.

Täällä ihmiset enimittäln lohduttamat i»
tzians maimoisans sillä toiwolla, että ker
ran loppumat. Fangi toinko pääsemässä u>
los fangiudestans jallens. Oppipoika joka ko,
min pidelän, lohdutta itzens loimella kerran
mapaari tulla; ja Orja toiwo pelastustansa;
mutta duomituilla helmetisä ci ole «lisingän
toiwoa pääftmijestä, sillä et>ä heidän waiman-sa
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sa loppu aina on yhtä kaukana, kuin se alu»
sakin oli.

Jos heidän tustansa kuilengm loppuisi,
sitten kosta niin mouda tuhatta aiastackaa ku.
lunut olis, kuin on meresä, kuin ruo»
hoja maan päällä ja tabtejä taiwalla, nlin
heillä jokukin lobdutus tustasansa olls; n,ut-
ta katzo! ijankaikkisims helwetin oikein belwe»
tiz-i teke, ja saatta duomitut warsin epäile»
mään. Se nykyinen kipu ei ole nnn katkera,
kuin se, että he tietämät iyenS tuhannen, ja
tuhannen kerta tuhannen wuoden perästä, o»
lewaN niin kaukana lupusta ja kaikesta liewi.
tyrestä. kuin be olit ensimmäisenä heikenä, jo-
na he kadotuxeen tulit. Näkyypä yxi ainoa
yö juuri pitkän ihmiselle, joka sairastaa pult-
toa, plstoa, hammasten eli jäsenden särkemi-
stä. Kuinga pitkäxi siis ijankaikkisuden yö
mahta tulla, kusa ei päiwää ikänäns odotet»
tawaa ole; kuinga pitkäsi niille sieluille, jot»
ka makawat tulisija wuvtelsa alinomaisesa
poltosa, onncttomain wihollistens perkeleitten
keskellä, jotka joka hetki enendäwät heidän
waiwans, Etpäs sitä, o syndmen! kärsiä
woi, kostas tapaturmaan itzes poltat;, eikä
kestä pitä sormeas wähäistä hetkeä kyntilän
walkiasa; kuingas sitten kestänet makamasa tu-
lisesa pätzisä, ei hetkeä eli päiwää, waan wuo»
sikausia, ja lukemattomia wuosia? Muutamat
vwat kokenet seliltä helwetin piinan 'pituden
tällä tawalla: Jos se suuri ja lähes ääretöin
awaruus, kuin on taiwan ja maan wälillä,
täptetäis sanalla, ja Jumala kästis yhden
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Engelin tuhannen kerta tuhannen wuoden pe-
rältä, ottamaan pois siitä yhden sannan .hiu-kan, mikä lukematoin wuotten luku tarwitais,
ja kuina,-, pitkä aika kuluis, ennenkuin taik.
ki se sanda loppuis? ja kuitengin täyty sinunpidemäldä belwetisä olla Koffa nyt tämä ai-
ka, kazi kolme, ja tuhannen tuhatta kerta ku»
lunut olis, niin on sinun waiwas loppu kui»
tcngin yhtä kaukana kuin st alusakin oli.

Taitako ihmisen sydän tälä ilman kaUhl»
siusta ajatella? Jos sinä petoon tähden Isän-
maata! ia Esiwaldaa rrasian, duomitais hei»
tettä palamaan patziin, eli kattilaan täynä
kuumaa lsulanutta öljyä, ia makaisit siinä tu-
hannen wuotta, eikö se hirmuista olis? Mut<
ta se siis tuitenqm armo helwelin waiwan
suhten. Sillä, koffas olet maannut lukemat-
tomia tuhansia wuosia siinä tulistsa pätzisä,
jonga Herran Hengi lakkamata palamasa pi-
tä, niin on wieläniin paljon aikaa lälillä,
kuin sinäkin päiwänä jona st ensin alkoi.

Sinä'teit syndiä niinkauwan kuin elinai-
kaas kesti, jentshden täyty sinun kärsiä, niin
kauwan kuin Jumalan ijankaikkisutta kestää.
Täällä sä syndiä teit loppumatoinda Jumala,
ta wastan, ijankaikkisen lunasiuxen plönka»
tzoit, ja, jos olisit saanut elä loppumata,
niins olisit myös lakkamata syndiä tehnyt,
niinkuin sinä myös lakkamata belwetisä syn>
diä teet; sentähden pitä sinun myös loppuma
toinda rangaistusta kärsimän.

Ett
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Ett sinä tahtonut lkanäns palalta slinNei-
stäs; sentLdden ei mpöskan Jumala ikänans
blc palajawa
Jumalan pitkämiettsyden päiwa; :a,si.'!!i oN
olema imun Pitkä kärsimises päimä, koffas
Jumalan pitkämietispden plönkatzen tähden
pltkaidä rangaistan.

Woi! mol syndlnen'! kulngas niin tilkku-
matoin olla taidat, ettäs olet täpärällä mene»
iuäsä belwetin iiankatkkiseen tuleen, ja kuiten-
gin niin surutöinä elät, kuin ei se ensingän
sinuun salluis? Muista, että Maikka ett sinä
juuri nyt siitä waiwasta mtään tunne, niin
taidat sinä kuitengin silmän räpäyz'csä siihen
pudota. Mi tulinen ia lulikiwinen piimi rip-
puu pääs päällä, ja kuka tieS kuinga pian
se si nn päälles lange, za peitts sinun? Se
on kerran jarkäbtämättömästi taiwasa päätet.
ty, että ellet sinä tot sen parannuin kautta
käänny spnneistäs Jumalan tygö je> alaa
uutta elämätä, nii': sinä ijankaikkiscsii jäät
makamaan siihen järween, ioka tulesta'ja tu-
likiwestä palaa; ja kuta tietää, kuinga pian
tämä Jumalan duomio sinua warten "wahwi«stetan> ja sinun päälles läytetän?

Ach! joffa minä fuitengin Moisin heräte
tä sinun, o syndinen todella tutkimaan, bel-
wetin waiwaal Kaiketi siuUn palamat blmos
siitä jozengin Mitäis, sinun balus turhuden
perän wähenjs nähtäwästi, ja sinä lakkaisit
pian, niin kiiwaasti lihallisen Hu»
wituxen perän. Mizis panet itzes maalaan,
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iankaikkisesti piinatta, nykyisten himoes tsh.
den? Mitä taitamat Harmat iloiset hetkettäällä, aulta sinua surkiasa ijankaikkisudesa?
Koffas siis tahdot herätä ylös hulludestas?

O sinä syndinen! joka noudatat hlmojaS,
ja pyydät ainoastani niitä täyttä; sinä, joka
jokapälwä lihasa kylmät, ja ajat ulos mää,
riä maloja, sadaturia, walhetta, haureutta
ja muuta senkaldaista, etkä malta, kuinga
surkia nitttäminenj niin häjystä kylmöstä seu»
raa: Jos minä kysyisin sinulda, kuinga paljon
sinä tabdoisit palkaa, siitä, ettäs yhdengin päi«
wän niin tulisesa pätzisä olisit, kuin Nebu»
kadnezarin pätzt oli niille kolmelle miehellekuumttettu; niln minä olen waka siitä, ettes
wähää hetkeäkän siinä tahdois maata, kaiken
mailman tawarain ja ilon tähden- Kuingas
siis niin wäbän lukua pidät siltä, että sinun,
lyhykäisen huwituren tähden, täyty ijankaik.
tisesti maata helwetin tulisesa pätzisä?

Jos te siis Jumalan edess, todella tutki,
sitte helwctin suurta ja ijankaikkista waiwaa;
niin minä olen wakutettu siitä, että se tutkin-
do woiS pidättä Juomarin krouwista, iohon
hän muutoin irstasten kumpanittcnsa ksnsia ko-
koondu: Riroilian Jumalan nimen määrin»
käyttämisestä: Hekumallisen lihallisista huwitu»
xistansa: Aynen tytymättömästä ja määrästä
rikkauden halusta; se waadeis jokaisen muut»
tamaan mielensä ja wiisammafi tulemaan kuin
ennen; Nimittäin, he kaHoisit sielunsa ijan»
kaiktista par«sta:he pidäisit Mwakaisesti mur,

hetta
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hetta siitä, kuinga he tulewaisen wihan wäl«
täisit: he annaisst ylön syndinS, ja huudaisit
armon perään, käännyisit sydämellä ja suulla
lEsuren tygö, ja sanoisit: Herra aura mi»
nua, minä hukun! Herra opeca minua mirä
minun rekemän pica, ercä sieluin pelastetun
tulis! Herra anna andexi minun syndini!
Räännä minua! pyhica minua, Herra warje-
le minua etten rulis silhen waiwan siaan!
Mutta kostasta ne tyhmät kerran tahtomat yul<
ludensa hpljatä! Se on totisesti yfi törkiä
järjettömys, ettei ihmisillä ole halua eikä toin»
da wälttä sitä tulewaista wihaa, ehkä he sen
tietämät ja heitä siitä waaroitetan.

Tämä on nyt se Ensimmäinen totuus,
joka ensin piti selitettämän, jos uusi syndymi»
nen sielusa waikutetaaman pitä, nimittäin
kuinga surkia uudesta syndymättömäin tila on.
Minä olen sentähden lawialda siitä puhunut,
ettän sen kautta mahdaisin litkutta ja herät»
tä uudesta syndymättömiä heidän lihallisesta
suruttomudestans, ja saatta heitä eläwästi tun-
demaan sen hirmuisen waaran, josa he elä.
wät, niinkauwan kuin he siinä tilasa pysy»
wät. Sltälikin on minun ollut,
häpiään saatta saatanan neuwon, joka tahtoo
säilyttä sowaistut sielut sokeudesans ja tietä-
mättömänä surkissta ja duomitusta tilastanS,
tuulten kaikki hywin oleman, niinkuin ei se
paremmin olla taidais. Totisesti! jos he wan
oikein tundisit tilansa, nimittäin, olewans i«
jäti kadotetut, jos, he uudesta sundymättömi.
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nä luonnollisesa tilasq kuolemat, ei suinaan
saatanas kaiken kamuludens kansia, wols pi«
dattä heitä päiwäakän niipomään siinä waa»rasa, että pikaisesti helwettiln spöstää. Eli
mahoako he wie a sitten tukkia kofwansEw'
ch.ige iumin äänenä? be wlels
estettä jq wiiwytellä, kosta Christns kutzuu hei-,
tä Sanoneko joku: En minä
taida muryertia syndeini tähden, st on m nul-
le mabdocain «linoina paramwxen cilasa elää:
Un raida »ärrää maallisia hmvMixiani, ystä-
rvjäni ja kunniani, En kaidcritan sitä teh-
dä raida. Jos heliyetti oikein tuttu olis, tul»
lä semmoiset estelemiset ia kaunistelemiset tur-
haan raukeis, eikä tekis mieli pitkin wjiwy'
teli Tänäpänä, tänä pälwänä, minun Sie>
luni! "unle Herran äänpä; mitämaz' ft huy«
Mena tulee myöhäiseni,

Seista siis. o synhinen! ja ajattele, mi;ts nyt edes pandu on, Kutzo takaperin ia tut-
ki, ws itze silnl tilasa; ios se on sinunpsas, kuin täbän asti selitetty on; joso/et syn,
d'nen, tottelematon 1' fyndi,
nen, johon kaikki nämät sopiwat Tutki Maa<
mattua, ,a uffo se Jumalan sanaxi; sqno sit-
ten, eikö näin surkia niiden tila ole, jytka ei
Jumalala tunne, eikä Christuren Ewanqeliu.
Mia tottele- Taikka mitäs sanot? Ongo se hy-
wä, niin olla? Kclpako sinun siinä Masa le.
wollisen, suruttoman, iloisen ja tntywäisen
olla? Jos riput elämäs langasa, sen pala»
wan pätzin päällä, ja niin pian kuin se kat<
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kaistan, länget siihen polvattomaan kuoppaan;
ja kuitengin pilkkat Chr sturen läffylälsia,
jotka tulevat tigos, temmamaan sinun sie'

niin «ulinasta hädistä.
Mutta kuules. o syndinen! Tahdotkos mie»

lelläs walttä? ta dolkos »vapaari päästä kai«
kesta tästä padasta? Uffotkos sen saattaman si-
nulle hywän sanoman, joka tulis ja sanois,
ettei sinun tarwitzis »outua siihen wmwaan?
Olleko enä yhtän toiwoa? toilvoa, wälttä ja
autuazi lulla? toiwoa, niin suurella spndisel»
lä, niin »vanhalla ia paatuneita syndisellä,
jonga toinen inlka >o helwetisH on? Tahdot-
kos kuulla? Ota siis wisu waari siitä, kuin
edespäin täsä sanottawari tule, niin sinun pi»
tä näkemän, että wielä on Armo sinulla; mi-
nä sanon, sinulla on armo toiwosa. Ehkä
kuinga suuret sinun spndis liene; kuinga suu»
ri waara, josas »vaellat; kuitengin, jos kuu'
liaiue-l olla tahdot, »uin on toiwo wielä, saa'
da armon, ja autuaxi tulla.

Kaxitoistakymmenes Luku.
Osotta/ että simnmmtllakm ftttdisillä,
koska he heräjäwät täällä, -wielä n?t's»

sillä ehdolla on toiwo Jumalan
Arnlosta.

Se toinen totuus, (katzo 46 siivua kuin
meidän tule waarin otta, on tämä: lLrrä tör-

H 4 tiält'



120

kiämmälläkin syndiscllä on armo odotettawa,
na. Sillä waikka uudesta syndymätlömillä onsy paljon surkutella ja walitta onnetoinda ti-laansa, niin ei tarwitzis heidän kuitengan e<väillä, sillä syndtset taidais saa-
da! armon, joka nähdän seurawaisista peru.
siuMa:

l Siitä, että Jumala Taita ia mielet
läiis' Tahtoo tehdä suurimmat syndiset auru-
axi.

2, iLttä Christuxen sowindo on täydelli-
nen, ja hän ja halullinen wastanotta.
maan waiwaisia svndistä, jotka Elvangcliu'-msa määräcxsä järjestyxeja, hänen tygönja
tanwar.

3 Grcä Jumala Taita suurimmat spn-
diset autuin tehdä, sen osotta.

3. -Hänen äävetöin Laupiudens, joka wer»
ratan meren sywpteen: Hän heittä kaikki mei<
dän syndimme meren syrovteen i sano Pro"pheta Micha 7< 19. Meri on niin spwä ja
lawia, että se taidais peittä korkiamman wuo-
ren, niinkuin pienen mättäängin. Jumalan
armo on m'M niin ääretöin ja suuri, että setaita anderi anda törkiämmät niinkuin pie'
nimmätkin spnnit, sentäkden kutzutan luma.
la sangen laupiari ja rikkaxi laupiudesta, Ps.86: g, Eph. 2: 4 Ihmetellä me sitä taidam«me; mutta ei yrikän ihminen sitä seliltä tai,
da, kuinga suun Jumalan laupius on, sil»
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!H se on niin rajatoin kuin hänen olendons,
kin on

Se on turha, o syndinen! sinun wähen'
dä Jumalan armoa, ja korotta sinun spndis
niin ettäs ajattelisit: minun syndini owat niin
suuret, ettei niitä taita cmderi annetta. Alä siis
pyydä syndeis enendämisella, wähendä luma»
lan laupiutta. Se on kuitengin Jumalan, yhden
äärettömän Jumalan laupms. Sinun suuri»
millä synneilläs on määrä / sillä ne owat luon.
dokappalen synnit; mutta hänen laupiudens
on määrätöin, sillä se on Jumalan laupius.
Niin wäbän kuin loppuma kappale taitan
wcrratta loppumattomaan, niin wähän myös
sinun suurimmat sundis owat Jumalan lau<
piuteen werrattawat.

b. ")uinalan 3lu?arar Lupauxet! myös osot-
tawat hänen raicawan suurimbia syndisiä au»
tuixi tehdä. Mitä Jumala lupaa, sen hänmyös woi täyttä ja toimeen saatta. Mutta
Jumalan lupauM ei ulos sulje yhräkän syn,
distä, eikä syndiä, ei miräkän aikaa, jona HH«
nen tygöns saadais tulla; sillä näisH kaikisa
owat Jumalan lupauret Yhteiset.

i. Gi ne yhcäöän syndiä ulos snlje; ne
sopimat kaikkiin spndisiin ilman eroitusta, ja
lupawat kaikille armon jaZ andefi saamisen,
jotka yfiwakaisesti kändywät hänen tygönsä;
niin Esaias sanoo: Jumalaloin hyljätkö» tien,
sä, ja pahointekiä ajaruxensa, ja palairkon Htv<
ran tygö, niin hän armahra händä; j« mei
dän Jumalamme tygö, sillä hänen rytönäns
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on passon andexi andamusta, Es. 55: 7. Ts'
sä todista Propheta kaikille, ja jokaitzelle syn'
diselle, ilman eroitusta, että he Maitinansapitä armoon otettaman.

2, l3i ne yhräkän Svndiä ulos sulie, ei
weri rustata eli ruusun karmaista, niinkuinsama Propheta todista: Jos reidän syndmne
rverirustiat olisir, niin hechän pirä lumnval-
kiari ruleman, jawaikka he olisit niinkuinr u-sun tarwajsec, pirä heidän kmrengin niinkuin
willa ruleman, Es. 1: 13 Se on'; jos teidän
sundinne kuinga suuret ja julmat olisit, niin
pitä ne kuitengin totisesa parannuin järje»
siyiesä poisotettaman, niinkuin ei ne ikänäns
tehdyt olis,

3. Gi ne myöskän ulos snlje yhtäkän Ai-
kaa para.nuxeen; wan koffa ikänäns spndi'
nen rulee. ai oastans hän Todella tule ja pa<
laja, oliffo st wachain eli hilian ja lopulla,
niin hän löotä armon ja andexi saamisen Iu«
malalda; Tämä lupaus on kirjoitettu, Hesek.
3?: 12 Sinä päiwänä kuin jumalaloin kään»
dä itzens ei hänen pidä
kuolema». Näetkös siis, o sundtnen! ettei
Jumala sinua, eikä sinun käändymises aikaa,
ulos sulkenut ole; älä wan itze sinuas ulos
sulie, ja sano: Nlinun syndini owar suurem-
mat, tuin ecrä »ie caidais andexi annerca, ja
armon aika on minulda loppunut Zllä tee
Jumalalle sitä wääryttä, ia älä pane määrää
eli rajoja hänen Armons ja Lupaustens e-
tten.

c) Iu-
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V) Jumalan raicawan suurimmatkin syn«

hiset aututri teddä nähdän siitä et ä jnlnnm-
mackin syndilec owc-.t armoon orccur: Sitä
wanen senkalhaisia esimerkkiä on P. Naamat»
tuun kirjoitetutta. Kuka taita olla suurembi
spndinen kuin Manatze oft, josta JumalanHengi todesta, että hän oli noira epä>umalden
palwelia, mmhaja ia n e. 3, Aika k, 33. ja
ku-tengin Jumala hänen armoon otti Priniistä suurimmista pahoin tekiöistä uudesalTe«

oli Pawali.- joka itze kutzu itzensIlnnalan p,Ma«xi, pyhäin ja Jumalan stu-
r.:r'!innan wainoiaxi, i Tim. i: ja kuicen<
gin hänelle laupius rapahrui. Mitä Jumala
emien on tehnyt, sen taita hän wieläkin teh»
dä; hän on wielä se sama Jumala; ei häncnkätens ole lyhetty, eikä hänen wyimans wä,
hendynyt.

Mistä syystä sentähden, o syndinen! sinäepäilisst Jumalan armosta sinun koh«
tan, !os wan totudesa palajat synneistäs, ia
Mwakaisesti armoa Minä tiedän että
ennen kuin Jumala saa meitä oikein tunde.
maan meidän syndimme, niin me tewiästi u<
ffomme ne oleman anderi annetut; muttq ko-
sta me ne tulemme tundemaan, niln pian kuin
tundo heräjä, ja tunds synnin kuorman, niin
me kohta olemme malmit epäilemään; Sepä
oikein ongin sielun »vihollisen tarkoitus, että
me kuolisimme taikka suruttomudesa eli epäi'
lyxesä. Se ulos herätetty syndinen sanoo: Woi
minun fyndejani, kuinga paljon niitä on, ne
owat monesta syystä aiwan julmat; se on

todel-
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todella turha toiwoakin armoa, niin häjyn
luondokappalen, kuin minä olen, jonga syn»
nit suuremmat owat, kuin taitan anoen an»
netta. Mutta ota,' waari näistä kahdesta asia.
sia:

i. Waikka sinulla olis syytä kyllä epäil.
lä, niin löyty kuitengin Jumalan Armosa ja
lEsuren ChnstuLen ansiosa runsas sy toiwoon
ja ustalluxeen.

2. Ehkä kuinga monet ja' kauhiat sinun
syndis wielä olisit, niin tahtoo Jumala kui-
tengin sinun armoon otca) ainoastans sinä Py-
hän Hengel» woimasa wahwan paätören teet,
palatta pahoista teistäs Jumalan tpgö, alka.
maan uutta elämätä, ja uuden' luondokappa»
leri tulla.

Mutta kawabda sinuas, ettesarmoawää.
rinkäyttäis synniri, ja autuuden maljaa muut»
tais itzelles myrkyn, niin että todistus siitä
äärettömästä armosta jouduis sinulle kadotu»
xexi, wan anna sen kehoitta sinuas paran»
NUMN.

L. Ottä Jumala myös Tahtoo suurim-
mat syndiset autuaxi, nähdän:

a. Siitä Todisturesta kuin Jumala itze'
siäns teke, 2 Mos. k. 33: 6, ?. Hl.rra, Her<
ra Jumala Laupias, ia Armollinen, ja pic.
tämielinen, suuresta armosta ja rorudesta Jo.
ta pirä Laupiuden mhandeen polween, ja oc>
ta pois waärydeil, yliizekäymisen, ja synmn.
MiLij Jumala itze sanoo,, olewans, laupian,

armol'
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armollisen ja mieluisen anderi andamaan kaik-
ki synnit, milliset ikänäns ne olla mnhtawat,
wan kehoittarens sillä kaikkia waiwaisia syn»
disiä, tulemaan tygöns, toiwosa otetta ar.
moon?

Tämä Jumalan Nimi ja Todistus on mah-
dollinen maahan lyömään kaikki estelemiset ja
wastansanomiset, kuin wibcljäiset syndiset o»
maa sieluans wastan edestuowat; Esimerkki:

i.. Sinä sanoc, sinun tilas oleman niin
pahan, ettei se pahembi olla taida, ja itzes o.
lewan yhden niistä törkeimmissä svndisista kuin
mailmasa elänyt on.

N?astaus; Jumala sanoo, itzens oleman
Herran ja Lanpian Herran, joka woi täp'
dellisesti wapahta ja autuas tehdä sinun; jos
sinun syndis wielä kahta enämmät ja ilkiäm»
mät olisit, kuin ne owat, niin hän on kui-
iengin wäkewä, wapahtamaan sinun niistä
kaikista. Laupian, joka tahtoo sen tehdä, sil'
lä hänen sydämens palaa armahtamisesta, ja
hänellä on halu laupiuteen.

2. Sinä walicar, olewaS peräti mahdot»
toman kaikkeenlumalan Armoon, kosta ei, si-
nulla mitäkän ole, jollas itzes hänelle otollise»
fi tekisit, eli Hänen kehoittaisit laupiuteen
kohtaas.

-Herra waftaa kohra, että hän on Armol,
linen, ja teki kaikki wapaasti ilman meidän
ansiotam eli mahdollisuttamme. Kaikki se lau-
piuS kuin Jumala joffus ihmisille osottanut

on,



on, se tulee PM hänen omasta hmvpdcstänsz
myös Pawali sen kutzu hywydcn

suosioxi, 2 Tbc-si i: ii. Ia Herra itze sanoo:2" Mos k. 3?: 19. Minä armahdon kera »n»
n« armahdan, ja olen laupias jolle Nunä lau>
plas olcil.

3. Gmä sanoc wiclä: Minä olen nttoru.
deni wuodet ia parhan miebudeni turhi»sa l)Uwiti!z'isa ja spm.eisä kuluttanut, niin et"
tä koko elämäni on täpnä katkematvinda
hutta lumulata «vastan; sentähden minä pel<
kan, ettei Jumala enä minusta huoli, että hä>
nen pitkämielisydens on lakannut, ja armon
aika loppunut.

Tähän wastaa Herraa, että hän on, el
ainoastc-ns laupias >a armollinen, wan Myös

sinua kohtan, ,a ci tahdo ertä
sinun pidäis hukknnmn, wan ettäs wes
rannuxcön käälmäisir, 2 Pet. 38. Hän odot-
ta si»un parannustas, ecrä hän olis sinulle ar,
mollinen, Es. Zv: 18-

4. Sinä estcler ja sanot: Jos wlelä Im
mala mulllen laupiuden osotais, niin ei se
kuitengan minuun ulotu, turhaan minä armo'
sta ojaa tolwon.

Siihen Herra wastaa: että hänen
näns on paljon andexi andamusta. Sentäh'
den, niinkuin hän ennen on armonsa, laupiu'
densa ia kärsiwäispdensä muille osottanut, niin

, on hänellä myös runsasti armoa wielä sinua-
'tm wartcn Ehkä kuinga paljon hän siitä ,o

jaka<
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jakanut on, niin ei ole hänen warans sillä
wähenoynut; sillä bän on plitzewuotawa läh-
de sulasta armosta ja laupiuoesta ja woi lia«
täyndpneitä autta: Hänen, cykönäns on pai»
>on andcxiandamusta

5. Jos sanoisic: Waikka Hänen tykönäns
on palhon anderi andamusta, niin minä epäi>
len, kuitengin, jos se minuUn uloltu:-~Niitt
wastaa Herra, että hän on. ei ainoastans suu-
resta annosta, waan myös tocuVesta. Si tcn
ku:n Jumala kerran sanasans on luwannut,
wastanotta armoon kaikki waiwaiset fundiset,
jotka pahudestansa totudesa Hänen tyqönsä pa,
lajawal; niin waati hänen uffollisudens ja
wakuudens. Händä, armahtamaan sinua, ja
korjamaan sinua armonsa helmaan, kostl.s to-
tisen parannuxen teet.

-7 Jos wielä sanoisit: Kyllä Jumala on
rikas armosta ja laupiudcstc., mutta ainoastan-sa muuta',,ia kohtan. - Niin wastaa Hän sii«
hen scur.iwaisisa sanoisa, että hän pitä Lau»
piuden ruhanden polween; se on: Hän kätkesen niinkuin kalliin tawaran, niitä n-arten-
jotka hänen tygöns tulemat, siitä osaa saa.
maan; sillä niin se oikein kuulu: Hän kätke
laupniden tuhansille, se on monelle ja luke-
mattomille Jos sinäkin todella lulet niiden
lul'anden ioukosa, yxiwakaisestl wibaat sinun
endistä mensas! !vs sinulla tulduas on se wah<
waa päätös, että a!ka toista menoa ja uutta
elämätä, niin tiedä, että Jumalalla on ar.

moa



moa warona sinulle, ja myös niin paljo si>
nullekin, kuin jollekulle muulle-

?. Jos walitat sinun syndeis suuruden ja
paljouden ylitze, ja sanot: minun pahoja toi'
täni on enembi kuin minä lukea taidan, ne
vwat rastammat kuin sanoa taitan: Niin
wastaa Herra siihengin ja sanoo, että hän pois
orca wäärvdec, ylihekäymiser ja synnic; se on:
Kaikkinaiset synnit, suurimmat niinkuin pie.
nimmätkin Jos nyt Jumala on walmis, ot.
lamaan kaikkia syndisia armoon, jotka yxiwa.
kaisesti Hänen tygöns käändpwät, ja uffosa
lEsuxen päälle, hänen tvgönS pakenewat,niin
mahla hän myös andexi anda heille kaikki syn«
nit, mistä laadulla ikänäns ne olla mahtawat.
Niinkuin myös niillä kolmella sanalla:. N?ää«
rydcr. ylinekäymistc ja sy>,nir, kaikenlaiset
synnit ymmärretä» Tämä Jumalan oma
Todistus itzestänS, ja mitä sen selitpxexi sanot-
tu on, osotta meille Jumalan armollisen sy-
dämen halun, tekemään suurimbia spndisiH
autuifi.

b. Tämä Jumalan hywä L<chtc> nähdän
myös siitä, että Hän Ncuwoo pahimdiakin
syndiftä palajainaan rpgöns -a uskomaan. Sii»
hen edelliseen, nimiitäm että Jumala neuwoo
heitä synnnstä tygönsä käändymään, on meil«
lä yfi selkiä todistus Esajan i.sesH lugusa,
josa Israelin kansa kutzutan Sodoman pää-
miehixi ja Gonwrran kansan, sentähden. et'
tä he heidän julmain panain tekoinsa tähden
olit niin häjyt, kuin nekin jos ei pahemmat,

ja
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ja joiden synnit kutzutan wcri rl>skl'oixi ja ruu-sun rarwaisixi; knitengin nämat siinä lömesäwätsysä neuwotan pestäc rei-
tänne puhdistatac reirälnu:, pangar reldän pa-
ha menonne pois minun silmuni edestä; La,
katkar pahaa tekemästä; oppikat tckenläan hy-,
wää Ia Jeremian z:nesa lugusa n,e luem-
me, kuinga ne jotka olit harjoittanet hengel-
lista huorutta. hyljännet totisen Jumalan ja
palwellet epäjumalia,ja kiwiä ja kandojakin
kumartanet; ne, sanon minä. knitengin lutzut<
tin palajamaan- Sinä oler huorin si-nun monen Mawäs kan§a; mucra rule kuiren-
gin jälleno minun tygöni sanoo a Sil-
lä niinä olen laupias ja en wihastu ijankalk-
kljesti.

Oilhen toisen, errä Jumala käskee ftw
disiä Ustomaan IKsiixen "Christuxen päälle,

meillä todistus lohanncrcn 1 Epist, z:sa
lugusa: Tämä on Hänen käskyni, crrä me
hänen poikansa IH<u>en Christuxen nlmen
päälle ustosimmc. Kosta nyt Jumala lutza
kaikkia syndisiä, ja pahimbiakin, käänpymään
ja ustomaan; neuwoo heitä käyttämään wä.
likappaleita, joita l'sn siihen säätänyt on; niin
nähdän siitä selkiäsi», hänen armollinen tay»
tonsa, tekemään kaikkia autuixi.

Myei nämät pidäis woittam'n sinua, o
syndinen! pahuttas byljämään, ja w.istanotta.
maan lEsuxcn, sinun Herraxes za Wapahta-
jazes? Jumalan neuwo käändymiseen ja u.
ffoon, pidäis, minun luulleni, enemmin su.

I däme-
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dämesäs woiman, kuin kaikki saatanan ylly-
tyxet, ja lihallisen mielen ajatuxet, ia kuki-
staman kaiken pelwon ja epäilpfen Abraham
oli walmis uhramaan ainoan ja rakkan Poi.kans Isakin polttouhrin, Jumalan käffpn jäl.
ken 5 ja sinä estclet sinuas. kuolettamasta si"
nun makloita himojas, ja svleilemastä luma»
lan rakasta Poikaa uffon käsillä, ehkä Juma-
la molemmista on sinulle kästpn andanut, O!

, joffas hyljäisit sunnin tiet, ja itzes kokonans
helmaan heittäisit, että hän sinua

mielensä jälken hallitzis, niin sinä elä saisit.
c. Rtlmga mieletläns Jumala kaikkia wai'

waisia ja katumaisia, spnvisiä autuas teke,
se näädän niistä palloista armolupauxlsta, joi'
sa hän todista tahrowans armoon otta, ne
suurinimaikin spnviser, sillä ehdolla, jos he
Palajawar. Esaian k. 55: lugusa, 7 w. sei»soo kirjoitettu: Jumalaloin HMärkön tiensä,
ia pschoinrekiä ttjacuxensa, ja palankan-Herran
tygö, niin hän armahtaa händä: ja meidän
ImNalamme tygö, sillä hänen tykönänsä on
pal>on andcxi andamusta Eli, Alkukielen jäl»

MKen: -Hän enmdä andcxi andamusta. Niin»
kuin jumalaloin ennen on lisännyt spndiä,
mm, myös Jumala lisää armoa, hänen syn»
deins andexi andamifeK, kosta hän totisesa pa.
rannulesa ne ylönanda. Ia Hesek. 18: 2',
L2. sanoo Jumala: Jos jumalaroin käändää
itzens kaikista spnneijtänsa, joita hän tehnyt
on, ja pitä kaikki minun säätyni, ja teke oi,
tenden ja wanhurstauhen; niin hän saa rorist-

stl



sti elää jä ei pidä kuoleman:' Räikkiä hänen
Mtzekäpmisiänja, joim hän cchnyr on, ei pi-
dä muijtettamnn: murra hän saa elää sett wan.
hurskauden tähde,, kuin hän rehnpc oN. Nä-
mät ja muut senkald.uset armolupanret, kuin
Jumala sanasans andanut on, wetäz'ens sun«disiä niillä parannuxeeN, todistamat kullä, et»
tä hän mielellänsä heitä autuixl teke.

Wieläftä Jumala Nilallakin wahwistatupauzensa, niinkuin ei ne muutoin olis kpl»
lä wahwat todisturet Hänen hywään cahcoo,<s.
Niin rotta kuin minä elän, sanoo Herra Her,
ra: minulle kelpa jumalattoman kliolema;
»nutra ertä lumalaroin käännyis tiestänsä ja
eläis. Hes, 33: 11. Katzo! Jumala wannoo
itze kauttansa, sillä,ei korkiambata ole, jonga
kautta hän wannois. Niinkuin hän sanois:
niin totta kuin minä olen se Totinen Elämä
Jumala, niin totta eN minä mielistn, siihenettä jumalatoin kuolee; maan että hän paha-
sia menostansa palaja, ja wastan otta minun
armoni lEsuFesa. Silla koffa ju.
Malattomain tundo heräjä, niin he maiwwin
wouvat uffoa. Jumalan tahtoman heitä ar.
Moon otta sentähden hän wanno, että hänsois kaikki ihmiset autuyi, ja ei yhdengän ka-
dotetuxi tuleman, sen päälle että hän heitä
nffomäan sais, ja pahudesians pois pala-
jamaan.

,

e. Osottazens wietä sittengin enemmin Ha-lunsa, otta snndisiä armoon, niin puhuttele
Herra heitä seurawaisisa sanoisa näin: Pa-
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lankat palairkac teidän pahoista teistänne: ja
mixi teidän pidäis kuoleinnn, re Israelin huone?
Hcs, z5:12. Katzo! kuinga lembiasti Jumala Kv-syy syndisildä, he tahtomat kuolla ja l'uk>
kun? ja mirci vikemmin palaita synncistäns,
saadaz-cns ijankaikkisesti elä sinuauresa ja au.
tudesa; ja sen päälle hän kertoin waroitta hei.
tä palajamaan: palaitkac, paiailkat! joka kah.
denkertainen waroituS osotta Jumalan pala.
wan ja sudämelliscn halun spndisten kääudy»
misen pcrän, heidän ja ijankaik.
kisezi autudexens.

l. Jumalan Hywä Tahco näky myös sii-
nä, että bän wapaasta armosta tarihc meille
kaikille Hänen poikansa. Niinkuin el ynkän
ole erittäin Jumalan sanasa nimitetty, niin
ei myös yritän ole ulos suljettu. Enqcli, jo»
ka taimaasta toi sanoman Christuz-en syndymi.
sestä, sanoi sen sopiman kaikkiin: Ratzo! mi,
nä ilmoitan teille suuren ilon, joka rulcwa on
taitolle kansalle, Luc. 2. io Ia meidän Wa.
pahtajamme todistaa: V7iin on Jumala mail-
maa rakastanut että Hän andoi Hänen ai-
noan poikansa, cccä jokainenkuin uskoo hänen
päällensä, ei pidä hukkuman, mutta i au kalk-
kisin elämän saamnn, Job. 2: 16. Mailman
kansia ymmärtä kaikki ihmiset, mistä
kansasta, säädystä, ijsstä eli laadusta he olla
mahtawat; jonga tähden myös Christus kai.
kille ihmisille ilman eroitusta tantan, ja se o«
sottal lelkiästi, kuinqa halullinen Jumala on
sundiM autuas tekemään.

Kostas
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näet, o! syndinen, Jumalan wa-
paasta armosta taritzewan Christuren kaikille,
ilman eroitusta, niin älä sinä itziäs eroita;
älä pane raioia siihen, kusa ei Jumala ole
rajoja pannut; älä sano: minä olen mahdo»
toin siihen: minun syndini omat ylön lmnnu»
set, ja monet asiat tekemät ne ratki kaud sta.
waisiri. Waan robwaise myös «tze sinuas u-
stoon, ja wastanottamaan lEsusta, koffa hän
Ewangeliumisa tarttan; tee myös waka p.lä,
lös, edespäin hyljätäres kaikkl syndis, ja wa«
stanottares Christuren, ei ainoastans Ylim-
mäisexi Papiri ja Wapahtajari sinulles, waan
myös Herrari ja Mestarini. Sepä se on kuin
Jumala sinulda waati, ja koffa spdämcs sii»
ben taipu, niin sinulla itzellä on todistus sii-
heen, että Jumala mielelläns tahto sinulle ar-
mon osotta.

F. Senkaldainen Jumalan Tahto nähdänmyös siitä, että hän rukoile pahimbiakin
dijiä hänen kantzans sopimaan; niin sanoo Pa.
wali: Me olemme Christuren puolesta kästy-
läisec, sillä Jumala neuwoo meidän, kauttam-
me. Niin me rukoilemme siis Christuren puo.
lesta, että re Jumalan kansia sorvitta, 2 Cor.
5: 20. Katzo o syndinen! ennen kuin sinun
kadoteturi pidäis tuleman spnneisäs, niin a«
lenda itzens armon Jumala niin alas, että
Hän rukoillen pyytä sinua Christuren tähden
armahtamaan »viheliäistä sieluas, ja hnwäres
ottamaan sen Sowinnon kuin Wapahtaja we«
risen kärsimiftns ja kuolemansa kautta ansai.
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nut on. O! kuinqa syws, kuinga tutkima,,
toin se Jumalan rakkous syndisiä kohtan on.
ettei hän a.noastans beitä, el ainoastans
neuwp jq waaroita; wäan myys rukoillen pyy<
tä heitä palajamaan tygöqs, lakkamaan nur<
judestans, ja sen sowlnnon wastanottamaan,
kuin hänen Poikans lEsnxen weresä walmi.
ffettu on; Täsä oike>n näddän Jumalan halu,
wiheljäisten syydisten autuhen perän.

K. Edespäin näbdän se siitäkin, ma hän
lahercä palweljans, niinkuin kästyläisec syndi»
sten
doa makuin Pawali m.unitusa paikasa pu-
huu N7c olemme Cdristuxen puolesta käsrp-
säisrt, ne-iwoinaan teitä sowindoon Humalan
kansia. Se on: Meidän Herramme ja Mesta»
rimme knffi meitä, taritzcmaan teitte rauhaa,
sowindoa ja säästämistä, jos te waan sydämestä
sowitte, ja kännylle synneistänne Jumalan
tpgö. Me olemme niinkuin käskyläiset lähete.
tyt ilmoittamaan teille, mitä Christus teidän
lunastufexenne tehnyt ja kärsinyt on; että hän
pn lain teidän edestänne täyttänyt, ja itzens
Uhrixi andanut, maramaan Jumalan wan<
hurskaudelle teidän spndeinne edestä: Että te
taidaisitte isankaikkisesti autuat olla, jos te hä-
nen täydelliseen ja sowindo
übninsa luottaisitte, ja «tzenne kokonans Hä,
nelle annaisittes palwelemaan händä ja hä<
nen käskyjä ns noudottamaan Sentähden Tnvös
minä nitnkuin Jumalan käffyläinen, todistan
Hänen Nimesäns, niille suurimmillckin ja wan»

H>M'
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himmille syndisille teistä, että te saatte armon
ja tulette autuiri, jos te pahat himonne hyl«
jätte, uffosa lEluxen kantza yhdistytty ja hä«
nen teillenne Kuningas, Vlimmälseri Papi-
j!t ja Prophetari otatte.

Jumalan ja Laupiudcn rikkaus
olis tosin ibmeteldäwä, jos hän sitten wasta
leppM; koffa me ensin olisimme nöprnttänet
itzemme hänen edesäns, ja rukoillet häneldä si>
tä; mutta katzo! se on paljon ihmellisembi, et-
tä mailman hallitzia alenda itzens niin sywäl.
dä, että hän läheltä käffyläisens, niin spndi.sen tomun ja tuhaan tpgö, kuin me olemme,
ja niiden kautta rukoile meitä sopimaan hä»
nen kansians, ja wastanottamaan hänen ar.monsa O! kuka ei tästä jo näe, kuinga mie-
lelläns Jumala waiwaisia fyndisiä wapahta
kadoturesta, ja iankaikkisesti autuari teke!
Totisesti jos Jumala pikemmin sois teidän ka.
doteturi kuin autuari tuleman, niin ei hän
sulngan olis lähettänyt käffyläisiäns teidän
tygönne, eikä heidän'kauttansa osottanut teil-
le autuden tietä ja wälikkappaleita, ja tähänasti neuwonut teitä, lEsusta Herraxenne ja
Wapahtajaxenne wastanottamaan, ja teitännehänelle jättämään; ei ikänäns hän olis niin
paljoa murhetta pitänyt, niin monen wälikap-
palen kautta kehoittarens teltä, palajamaan
synneistänne, että teidän sielunne eläis hänenkantzans ijankaikkisesa kunniasa.

i. Jumalan Hywän Tahdo,, syndistä an-turi tehdä, me näemme myös siitä, ercH hän2 4 on



on cehnyc autuden tien niin kewiäri kuin mah»
dollinen on. Autuden tie on Usto lEsnxen
Chrl>wren päälle: sillä Armon Liitto on tämä:
Usto Herran IMsuxen päälle, niin sinä tulet
auruaxi; Mutta Laifa seisoo: Tee se,niins saar
elää Se joka nyt ustoo lEsuren
päälle, se tule autuari; se on: joka wastanot-
ta lEsuren Herrarens ja WapahtajarenS, y-
lönandi itzens äänelle, hallittaa häneldä; se
joka länen tändelliseen wanhurstau.
teens ja sowirido uhriinsa, hän saa syndins
anderi ia ijankaikkisen autuden: Ei hänenpldä hukkuman, mutta ijankaikkisen elämänsaaman

L.'k: waati täydellisen kuuliaisuden jokai-
tzelda iftnuseldä. Mutta armon Liitto waatt
metldä ainoasians yriwakaisen ahkeroitzemisen
ja pyrkimisen, pitämään Jumalan käffpjä, ja
otta meidän Wap htajamme lEsuxcn tuuliai.
suuden hywäxl, niinkuin me itze olisimme kaik.
kr täyttänet. Sillä, koffa me Adamin lange»
mistn kautta, warsin kelwottomin tulimme La-
kia täyttämään, ninr luli humalan ainoa Pot.
ka, lEsus Cln-istus iniwaasta, otti päällens
meidän luondomme, anuci itzens. niinkuin n,ei«
dän Takaus miehemme, Lam alaiseri meidän
siasamme, ja sen täydellisesti täytti. Tosi se
on, että Ewangeliumi waati myös kuuliaisu»
den uffowmsilda; essmerkiri: ottamaan ristin,
sä, seuramaan lEsusta, rakastamaan toinen
toistans, ja n. e: mutta si niinkuin perustusta
wanhursiaxi tekemiseen; waan niinkuin todi-
stusta, ja hedelmää siitä. Minä sanon: nii^.

kuin
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tuin todistusta, jonga kautta me sekä itzellem.
me, että mailmalle osotamme, itzemme oleman
Christufesa wanhurffap tebdyt; ja niinkuin
hedclinärä meidän wanhurstaxi tekemisestäm.
me, että me kunnioitamme Jumalala hywillä
tölliimme: Matth. y: 16. loh, 15 Sillä lu-
mala suuresti kunnioitetan hänen KansanS hp.
wäin töiden kautta.

Että nyt Jumala on tehnyt autuden tien
niin kewiäfi syndisille. että bän tytp heidän
pxiwakaiseen pyrkimiseens. pitämään luma.
lan käffpjä. ja otta Wälimieben lEsuxen kuu.
liaisuden täydelliseni heidän edestsns; niin näh-
dän siitä selkiästi, kuinga halullinen hän on
syndisiH autuaxi tekemään.

Kuinga mielelläns Jumala suurina
matkin syndiset autuaxi teke, se selitetän meil.
le sangen suloisesti wertauxesa Tuhlaa poja-
sta, Luk. 15: 20, Koffa hän oli kaiken ta.
warans tuhlannut, kohteli hänen Isäns hän.
dä kuitengin rakkaudella; sillä kosta hän wie,
lä taambana oli, näki hänen Isänsä hänen »a
armahti händä, ja »uosten langeis hänen kau»
laansa, ja suuta annoi hänen Täsä tuhlaja
pojan Isäsa, on muutamia asioita juuri- kal«
liitä merkittäwiä:

1 Hän näki hänen pian; sillä kosta hän
wielä taambana oli, näki hänen Isäns hänen.
Ennenkuin hän bawaitzi Isäns, niin hawaitziIsä Känen. Ehkä Jumala ei woi nähdä tot«
telematoinda fpndistä, silmäinsä edesä;
katzo hckn kuitengin mielelläns katumaisen

Is



leen. Tussin 'on sondinen päättänyt tykö.
nänS, palaitarens spnneistäns Jumalan wgS,
ennenkuin Jumala armosa katzoo sen puoleen.

2 Hän armahri händä. Ebkä Jumalakatzo paatunutta spndistH wibasans; mm koh.
tele hän katumaista armahtamisella. Kostasyndiscn sydän tule wäkewästi liikkelle, ja hänrupe malttamaan mielens, niin Jumalan sy-
dän pakahtu armahtamiseen. Rosta Sphraim
täändä itzcns, sanoo HErra, niu, minun sp.
dämeni halke laupiudesia hänen kohtansa, enäminä kalkcri armahdan händä, ler. 31: 20

3) Hän om hänen mielelläns wastan. Po.jasta seisoo, että hän käwi ja tuli ry-yö; mutta Isästä, että hän juori poltansa wa.
sian joka palais; sepä osotta, kuinga kiirustiJumala kohtele palajawaista syndistä armolla.
Jumalan tulemllella on suuri eroituS, kostahän tule ranqaisemaan spndisiä, ja armahla»maan katumaisia. Hän on pitkämielinen eli
hidas Miljan, Nah 1: 3. mutta pikainer/ar-
mabtawaan. Niin pian kuin Ephraim sanoi:palaura minu« Herra, niin minä palajan, niin
wastais Herra kohta: Minä kaiketi armahdanhändä Tussin oli Dawid walittanut: Minä
olen syndiä tehnyt Herraa wastan, ennenkuin
Nathan Jumalan kästun jälken wastais: Nlin
on myös Herra sinun syndis ottanut pois, ei
sinun pidä kuoleman, 2 Sam 12: IZ. Ei sym
dinen ntin knrusti totisen parannuren kauttapqlaja spnnelstäns.-ettei Jumala kohta armo.sa laany hänen tugöns.

4 Istn
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4) Isä" ystäwällisys oli ihmellmen, hän
la"gew hänen kaulamm. Paljon siinäkin olis
ollut, jos hän olis tarttunut hänen käteens.
Mutta että hän syleili händä kaulasta, ja kai.
kelien, kosta hän wielä saastaisisa räapalei-
säils käwi, se oli plönpaldinen pstämällisys,
O! kuinga kokotta Jumala armo kätens, ot-
lamaan wastan katumaista snndistä.

lsan' rakkaus oli ylönpalawa, ettei
hän ainoastans syleislyt händä, waan myössuura annoi hänen sanoo, Gn<
nekuin poika sai puhua sanaakan isällelw, niin

langeis hänen kaulaans, ja annoi sen saa«
staiscn ja julman pojan suura; siltä näbdän
kniuqa halullinen Jumala on, wastanottamaan
armoon kaikkia waiwaisia syndisiä, jotka yfl-
wakaisen parannuren tekemät. la, Isän suun
andaminen, oli pri merkki siihen, että bän
täydellisesti oli lepytetty sitä pahanelkistä,
mutta palaawaista poikaa kohtan; ja että bän
nyt niin sydämestä iloitzi bänen palajamise-
stans, kuin hän ennen katkerasti suri hänenhäjyä pois menoansa.

Mahtane täms kehoitta sinua, o! sondi-nen, palajamaan syuneistäs, sen Jumalan ty.
gö.. joka Armon silmällä katzele sitä käändy.
mäistä syndistä; joka arnmhrmvaisella sydämel.
U surkuttele sitä bätäyndynyttä sielua; Armo
täjlllä sylelle sitä pelkuria ja häpewäistä; ja
armohuulilla suutelee sitä palaawaista syndi-
stä, merkiri, että,hän on lepytetty,' Palaja
siis, o syndinen! ehkä kuka sinä olla mahdat,

ehkä
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ehkä kuinga monet ja kauhiat sinun syndis
liene, palaja sen Jumalan tygö, totisella pa>
rannufella; Hän armahta sinua, ja otta sinun
armoon lEsuxen Christuxen ansion ja esiru.
kouLen tähden.

Kolmastoistakpmmenes Lukil.
Chnstuxm taydelliststa SowmdH uh-

rista/ ja Halusta wastanottamaan
U?airvatsla syndism,

H. Että suurimmilla syndisillä on armo
wielä odoteltawana, nähdän siitä, että Chri
stuxen, sowindo uhri on täydellinen, jonga
hän tistin päällä meidän edestämme uhrannut
on, ja sillä täydellisesti sowitti Jumalan wan.
hurstauden meidän spndeimme Sen
AF. Pawali osotta, koffa hän Ebr. 7: 25. sa.
No: «,än raita ne nankaikkisesti autuasi tehdä,
jocta hänen tallttano Jumalan tygo culewac.
Niin että ehkä kuinga eoailtäwä yhden ihmi.sen tila! olis, ja ehkä kuinga monet ja kau.
hiat hänen syndinsä, niin taita kuitengin Chri,
stus kuolemans kautta niistä wapahta.

Sentähden tule meidän perustureri laffea
tämän kallin totuden, että Christus uhrinsa
kautta on maxon tehnst Jumalan
vanhurskaudelle, koko mailman syndein edestä,
koffa se oli Jumalan Pojan uhri, ja sen Her.
ran, joka ei olut paljas ihminen, waan myös

toti.
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totinen Jumala, , Sillä sentähden kaikki! se
kuin Christus kärfei ja teki meidän Kmasture-
z'emnre, on äärctröinästä arrvosta, että se oli
Jumalan pojan kärsiminen ja kuuliaisuus,
sen Herran, juka,vn Jumala niinkuin Isäkin,
Kiitä syystä kutzutan myös weri,
jolla me lunastetut olemme, kallixi/ wercxi, 1
Peti! 19. että sillä on ääretöin armo, ja se
woi somitta kaikki meidän syndimme, ja ma-
paazi tehdä meitä kaikesta rangaistuista kuin
me niillä ansainet olemme.

Ilman sitä, on Christuxm 3?lösnoustmi«
ncn kuolluista, selkiä todistus siihen,, että hä-
nen kuolemans on täydellinen sowindo uhri,
ja että Jumalan >ra surffaus on täydellisesti
sowitettu meidän scndcimme edestä. Sillä ko-
sta Jumala rangaisi Chrisiuren, joka meni

edestämme, ja pani hänen
kuoleman kahleisiin, nii» ei hän tainut niistä
päästä, ennen kuin wiimmeinen ropo marettu
oli; mutta sitten kuin hän pääsnyt on jäl-
lens fangiudesta, niin me olemme wakutetut
sillä, että lEsuzen Christuren kuolema on
täydellisesti sodittanut Jumalan wanhur-
stauden.

Etzi sentähden kaikella ahkerudella,' wa-
kuteturi tulla sydämesäs siitä, että Jumalan
wanhurffaus hänen kuolemans kautta täydel-
lisesti on sowitettu sinun syndeis tähden; muu-
toin sinä hukasa olet, ja täyty epäi!ä, koffa
sinun ema tundos eli saatar a s kandaa pääl.
les monen ja suurten tähden. SitH

wastan,
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wastan, kostas selklästi käsittänyt olet, JuMä»
lan wanhurstaUden ChristUM kuolcwasa
wan sowitetun, niin ei sinun tarwttze fteljstä,
ebkämitä saatanas eli tundos soimais. Tästä
Cbristuxen täydellisestä madosta ia sowindo uh-
rista Ap. Pawali puhun Romarein Epistolan
8 lugula, josta hänen sydämens sangen iha«
siuu, niin että hän iloiten kersta siitä kaikkia
niitä esteitä mafian, kuin perkele eli koko mail.
ma taidais tehdä, hänen syndeins anderi saa-
mista wastan: Ruka cahro sano hän, Juma-
lan walituin päälle tanda? Jumala on joka
watthurskaxi tike Ruka on joka tahto kadot»
ta? Christus on kuollut. Se on: TunVo ja
lihallinen järki, laki ja syndi, perkele ja hel,
wetti soimikan niin paljon kuin he taitamat,
sa,nokan minun syndmi suurirl ja
mitä se woi? kusta Christus on kuollut, to.
sta Jumalan Poika on hengens andanut so»
windo uhriri, ia sillä Jumalan wanhurstau-
den täydellisesti lepytänyt, "

.

Se on niin laita Jumalan,
j«n ja meidän kanaamme täsä asia»,
sa, kuin wclkamiehen, takaus miehen ja rvs-
taxi ottajan kan§a. Waikka welaxi ottaja et
woi maz'aa pienindäkän »velastansa, kuitengitt
kosta takausmies on kaikki maxanut, ja wel«
kakirja rikkirewäisty, niin welap ottanut ori
wapaa fangiubesta. 3iiin Myös me, ehkä me
Jumalalle paljon welkaa olemme, engä pie»
nindäkän maMa syndeimme edestä tehdä tai,
da; kuitengin kosta meidän wälimiehemine Cbri«

stus
«
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sius on ottanut päässens meidän welkamme,
ja Jumalan wanhurffauden täydellisesti sowit-
tanut, sillä että hän itzens ristin päällä uh-
rais sowindo lchriri/ niin en me tarwitze pel-
jätä omantunnon, libMisen järjen eli kaik«
kein perkelittsn päälle kandeita, jos me waan
oikiasa järjestyxesä Cbristuren kuolematn ja an«
sioo hpwärcmme käytämme, sielumme rauhoit-tamiscri

L. Accä suurimmarkin syndisct raitawar
saada armon, nähden siitä, että lEsus on
-Halullinen wastanottamaan roiheljälsiä
siä jotka culcwar hänen ia
Fcliumin neuwon jälken iyens hänelle
andawac.

i. ithristuren Halullisuus näky siinä, että
hän kntzu kaikkinaisia syndisiä, ja sullrimbia»
kin. nunnaan naucitlemaan elamäcä
ja aurucra. Esimerkiri Matth 11: 23. Tulkar
minnn taikkl, jotka reecce .

ja o»
lette rastauretUt, millä tahdon reicä wirwot--
ra. Täläs näet, ettei prikän spndi eikä syn»
dinen ole eroitettu; sinä mahdat olla kul'a hr)-
wäns, rikas eli köyhä, mies eli waiuw, ol-
kon sinun syndis kuinga suuret eli kauhiat hy-
wäns, koffas ne murhella tunnet, sen armon
jälken jolla Jumala sinua etzi, menet Wapah-
tajas tygö, hänen rakkan kutzumisensj päälle,
heität itzes ja syndis kuorman hänen pääl-
lens, niins pääset wapaari. Ia Jim. k. 22:
1?. seisoo: Joka jänoo, se tulkan, ja joka tah-
too, se >elämän wertä /ahjari. Hän

kutzl,t
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kutzu katkkm tpgons, joisa Pyhän Henqcnmalkutus nnn pa!,on on siaa saanut, että besydämestä ikäwöi.tzewät. osallisixi tulla Ctiri-siuresta, ja niistä lahjoista kuin hän kärsimi-sens ja kuolemans kautta ansainut on. Ianämät rakkat lEsuren kutzumiset, todistamatNMrt, kuinqa palawa hänen halunsa on wai»
wallm spndisiä autuari tekemään

L. Ia että Jumala tunde, kuinga hitaatja rangtat me olemme tulemaan hänen tyqöns,
nitn kehoitta ja huuta hän: Raitti anowai.sec tulkar werten tpgö ja n, e Es. 55: 1. Iaettä moni sielu malttia Ach! ei minusa olemitän hywää, kuin lekis- minun o-
tolliseri. ei minulla ole phtäkän wanburjfaut°
ta väälle lnotettawaa; niin sanoo lEsus: Te,
joilla ei rahaa ole, rulkc.r ostakar ilittan raha,
ra ja ilman hinnaca. Se on: ne jotka ei löy-
dä tnkönäns nbtäkän onnia pyhpttä eli wan.
hurskautta, joka täsä rohai, kan§a ymmärretän;
ja todellakin omat juuri senknldaiset, ne kait.
kein soweljammat menemään Christuren
gö; tphjät sielut, alastomudens ja saastaisu»
dens tundewaiset, niille lEsus parhain kel-
va; koffa sitä wastan niillä, jotka, niinkuin
Laodicean Seurakunnan Engeli, owat mielen
stäns rikkat omasta manhurstaudesta, ei olsosaa Chrisiuresa.

F. Monda rakasta ja armollista Lupausta,
kuin lEsus sanasuns on andanut niille, jotka
ustosa hänen tygönsä tulemat, todistamat hä»
Nen hvwasta tahdostans, Matth. 11: 23. sci-

, soo
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soo se tuttu luvaus: Tulkar mi>u?l tygöni
kaikki, »otta rcecce ja olecca rastan eruc,
ja miilä rahdon reicä rvirworra Se on: Mi-
nä tahdon lobduitÄ ja ilabutta tettä, sillä to-

että teidän spndinne owat andeft
annetut; minä lahjoittm teille cm.intu-inon
rauhan täällä, ja ijankaikkisen lrwon sirllä
minun la se totisesti on
syy, mifei monellakan ole lepoa sielusa.
he mene lEmren tygö, ei anna itziäns
le, eikä heltä syndelnsä kuormaa hänen pääl,
lens, kosta hän rultengin on ainoa rauhan ja
lohdutufen lähde.

Ia wielä sano lEsus Marc 16: 16. Jo.
ka ustoo, se rule auruaxi »nnrta joka ei usto,se tadoreran. Se on: Joka itzens, kieldäin me.
ne lEstiz-en tygö, saamaan elämän, se tule
wapahdeturi Jumalan wihasta, Lain kiroure-
sta, synnin melasta ja rangaistuista, ijankaik-
kisesta kuolemasta ja kadotuxcsta, ja saa periä
iiantaiktisen elämän ja autuuden. Murra jo»
ka ei usko, se kadorecan, Se on: Joka estelee
tulla Christuren tygö, pitäin syndiset himon»sa parembana, kuin hänen, se heitetän tuli.secn järween; siellä pitä oleman itku ja ham.
masten kiristys.

Näetkös kuinga kiiwasti Christus yrittä
syndisiä tulemaan tygöns, että he saisit elä;
Hän lupaa heille taiwansa ja autuudensa, jos
he tulemat, ja uhka heitä helwetillä ja kado.
tuxella, ellei he tule. Ia mitä enambätä pi«
däis hänen tekemän, kehoittaxens syndisiä tu-

K le.
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lemaan tnqönsä? Ia millä hän selkemmm o-
sotais, kuinqa ylön haluslinen hän on, otta,
maan heitä tulduans hänen armo.helmoinsa?

4, päätarkoitus ja syy, mitä warcen I<Asus mailmaan ruli, osoita tämän hÄncn
haluns; nimittäin, hän tuli etzimään .ja au»
tuofi tekemään kaikkia -kadotetulta syndisiä.
Paljastu sitä warten jätti hän kruununsa ja
istuimensa, taiwansa ja kunniansa, ja pu.
ki itzens halpaan orjan muotoon. Sen Pa.
walt todista näillä sadoilla: Se on tormcn
na, ja kair>ci mahdollinen wastanorca, että
Christus ISsus on tullut Nlailln..an, syndisiä

WaiwaisteN ja kadolettuin sun.
disten autuari tekeminen oli Päämäärä, mixi
hän mailmaan tuli, Sitä warten Jumalan
Poika tuli Ihmisen Pojaxi, että me tömisten
lapset Jumalan lapsin tulisimme. EtN npt
Cbrtstus on tullut, meitä helwetistä wapahta.
maan, että hän oman kruununsa maahan la.
fii, kruunatcifens meitä kunnialla, se on toti.
sesti merkki siiben, että hänellä on ihmellinen
halu<. tekemään kaikkia- waiwaisia syndisiä
autuin-

5, Nähdän hänen hywä tahtons siitäkin,
ettei hän hyljä k?tän, ehkä kuinga raadollinen
ja mahdoroin hän olis. joka rvaan wagalla
sydämellä hänen tygönsä tule. Eipä yxikän
syndinen wielä, oikiasa parannuren ja uffon
järjestyxelä, ole hänen tygönsä tullut, jota ei
hän rakkaudella ole wastanottanut. Niinpä
hän itze sanoo: loh. 6: 37. Rakki mitä mi<



iiun Isäni anda minulle, si tule niinun
N;; ia )oka »niiiun tule, sitä en
heirä ulos. Eikö ChristUs tätä iupaustans
mahtane pitää? Öngo häu joff,s
syndisen lupauresans pettänyt? Eli ongo hän
hyljännyt jongun, joka Mahdottomudensa tun«
oemisefa hänen tygöns tullut on? Eiköhän
ole se sama eiläin, ia tänäpanä ja myö> ijan-
taikkisist? Ebr. IZ>B Mene siis. o sundinen!
Alä petkä, mene uffallu^esa,häneN sanansa
päälle; Hän on sanonut: E' minä heitä hän«
dä ulos, roaan otan häneil armoon Waikka
sinun pelkäwä tundos sanois: mene; ei
hän huoli niin suuresta syMsestä, kuin sinä
olet, Hän heittä sinun pois: Mene kuitengin;
sillä että Hän on sanonut: En minä hc-rä
hända ulos, niin mene, ja sinun pitä totise-
sti armon saaman,

Niin olen Minä nyt monen iodistUMkautta osottanut, erta Isi: on micluln.en an-
tuari tekemään, spndisiä, ja että
Christus on walmis wastanorrainaan takkia
waiwaisia syndisiä jos h: ivaan tahtowar tul-
ta hänen tygöns, saamaan elämätä ja autuut-
ta. Minä olen lawialda siitä puhunut, sillä,minun luulleni, ei ole mikän asia woimalli.
sembi kehoittamaan syndistä, totisen parannu.
Len kautta luopumaan synneistänsä, ja elä-
lvän uffon kansia lEsusta wastanottamaan,
kuin tämä tutkindo, Jumalan meidän taiwal.
Itsen Isämme, ja Wapahtaian rak-kasta sydämestä spndisiä kohtan.

K 2 Mt-

147



148

Minä olen nähnyt yhden Waimo»ismi«
sen, orwosa piettämästä sugusta, joka lapsen»
murhan tähden oli duomittn kuolemaan, ja
usiammat Opettajat käwlt oppimasa.
Mutta kosta lie hawaitzit, hänen aiwan wä«
hän oleman syndeins ja onnetto-
man l!li'!,s plitze, rupcisit be kaikella toimella
edespa, cmaan hänelle, kuinga kanhia bänen
syrdms, kuinga lurkia hänen tilansa oli?
Multa bän pysyi yhtä hywää liikkumatcina,
ja näkyi päälliseni paatuman wielä enämmin.
Wihdoin kosta yri ylöswal.nstu Jumalan miessen howmtzi, rupcis hän sen edeft yli»
stämään Jumalan Armon rikka»
utta
hän armahta, ja kuinga halulliscsti maimnot»
ta kaikkia wibeljäisiä syndisiä, jotka hänen ty.
gönsH tulemat, ja hänen syliinsä itzens heit-
tämät, ebka kuinga monet ja suuret beidän
syndins olisit. Senjälkcn makutti bändä,
että hänellä myös oli armo wielä odotettawa,
jos Kän ainoastans kaduis pahuttansa, ja kään»
nyis Christufen tpgö, vlis hänen syndins kuin»
ga suuret ja monet hpwäns, Nyt rupeisfan»
gi ibmetellen kysymään: Mitä wielä? Armoo»
to minulle? Mahdoroi, da se on, j. n e Sit»
ten Opettaja edespäin osotti hänelle Jumalan
wapaan armoon, ja hänen laupiudens rikka»
uden katuwaisiH syndisiä kohtan; kuinga Hä»
nellä on halu laupmteen, ja että, kosta syn»
di tundemisesa tule, niin hänen ar»
mons on mielä Sen päälle
fangi langeis maahan, ilki, pusersi käsiänsä,

huu.
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huusi armoa, ja kuoli sit»
ten kmn Jumala oli andanutZhänen edellä
runsiisti maista hänen armoans.

O! josta tämä lumilan ylönpaldisen ar-
mon tutkmdo, sinusa. syndmen, ioka tätä lu»
et »vaikutais saman mielen, kuin siinä Wn-mosa; O! että sinun sydämes siitä sulais, to-
tisia parannuin kyyneleitä wuodattamaan, si«
nun endisen pahud?s ylltze. ja taipuls kään«
dpmään elämällä uskolla lEsuren tygö; Ab!
josta minä taidnsin saada sinun siri, ettäs
hyljälsit kaikki spndis himot, ulönannaisit itzes
lEsuxelle, ustallaisit hänen wanhurMneens
ja täydelliseen sowindo-uhriinsa, saadaxes liäl»
lä synd.s anderi, ja siell,ä ijankaikkisen elä.
män ja autuuden! Jos ChristuS niin mielui-
nen on sinua wastan ottamaan, mires mahda
ustallurella mennä hänen tygönsä?'Wielä tä-
näpäiwänä taritzee hän sinulle armon; tällä
hetkellä wielä hän armo.waldikkans sinulle o.
jenda; ojenna siis sinä uston käsi, wastanot-
tamman ja syleilemään lEsusta, niins ijm»
kaikkisesti autuafi tulet; sillä »okainen kuin u»
fio ILsuxen Christurcn päälle ei pidä hut<
tuman, murra ijankaiktisen elämän saaman,
Ivh- 3: 16.
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Neljästoistakymmenes Luku.
hiistä kuin ftn tule

l?fwäreng rn/rcg, joka zmdests syn-
dynexi w"a tahw.

Sitten kuin minä olen selittynyt
kuin meidän, tule uffoa, jos meidän pitä uu-
desta synn.newjxi tuleman, niin seuraa npt
kutzclla, k meidän ne tule käpttH
wällkaopalelx: siihen tullaamme.

1. sitä onnetoinda tilaa, josas se;,
sot, niin kauwan kinns roiclä uudesta
märöin olct, ja mmsta erra pxi autuas muu?
tos wiclä on mahdollinen. lum.lan
Hengelle siaa waikuttamaan sinu<sa sisällisen lewottomuden nvkpisen tllas ylitze,
ja sydämellisen balun uuden syndymisen pe-
rään, ettäs todella rupeisil huokamaan 'a toi.
matamaan; E>l ertä minä kerran mahdaisin
tokonans muurcruri tu'l.?! loska pirun kuiva
nunusa kukistercais ja Jumpan kuwa jällenst
nnnusa uudlstctcno! V! >os se autuas nniutos
kerran minun sielusani tapabtllis, että mma
luonnon tilasta armon tilaan juntäism, pime«
ydestä walkeuteen saatanan nollasta Chrlstu-
xen lostan tulisin uudexi luon-
dokappalexi, uudistetuxi kaikisa sielulli rvomn«sa ja haluisa'

Niinkuin Rachel sanoi Jakobille: Anna
minun lapsia, eli mma kuolen; niin huuda si»
näkln ja sano: Jumala! !uo minuun puhdas

h"
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sydän, ia synnvrä minua laoseres, «nuutoin
minä kuolen ja hukun ila,'kalkklje,ti. Ii koffa
senkaldainen sisällinen halu siuun siclusas on,
niins ma'dat tietä, ettes ole kaukana ?luma,
lan waldakunnasta eli uudesta syndynuscstä;
sillä se halu ajaa sinua, niitä wälir.'p3aleita
käyttämään hywäres, kuin Jumala sicä Mar-
ten säättänyt on.

U Kyi kaikella ahkerudella sicä, että svdä<
mcs oikein tulw tundemaan sen surkianttlan,
josas luonnostas makaat; sillä ei siinä ole
kyllä, eltäs tiedät, olewas wihcljäisen ja sur.
kian, niin kauwan kuins uudesta syndymätöin
olet, waan sinun sydämes pitä myös tu.de-
man sen. Pyhäsä Raamatusa te löydätte, sen-
kaldaistn tundemisen waadittawan. kaikkein
nilden tykönä, jotka Christurcn tygö tulla tah-
towat, ja joita hän autuutta naulitzcmaankutzu. lEsus sanoi ZacheuMe: Ihmisen poi>
ka ruli etzimäckn ja wapahramaan sitä kuin ka-
donnut oli, Luc- 19- ic>. kadonneitten kans-sa, joita warten lEsus tuli, ymmärretän to,
sin yhteisesti kaikki spndiset, jotka todella ka-
dotetut owat; mutta erinomattain ne, joilla
on hengellinen tundeminen, heidän! surkiasta
tilastans, josa he syud-in tähden mikawat.
I, taas sanoo lEsus: En minä tullut wan»
hurstaita kutzumaan waan sondista parannu-
xeen. Matth. 9: !3 wanhurstasten kansia
ymmärretän täsä ne, jotka luulemat itzenS
wanhurstnri; mutta syndisten kansia, ne erin-
omattain, jotka tundewat »vibeljäisen ja sur-
kian tilans, ja synnin kuorman alla huoka,
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wat, joita nmös lElus erittäin tygönsä kutzu,
ja sano: Tutkat minun t göni taptl, jorka

rcctte ja olecra rastauietut, minä tah-
don reirä wirwotca
dptys tästä tundnnisesta on

1) Ge. että »ora enämmin sielut cunde«
v'at luonnollisen sitä enämmin

be myös tundemoan, kuinga rarpei-
l,".?n N?avahra;a on. Ei rcrwcr carivi»
he parandajaca. ivaan sairar; sano Wapahta»
)» Natth. 9- 12: Scntahdrn mpös ne, jot»
ta omasa terwetowat, ei näe kuin»
ga larpelUncn Wapahtc-ja heille on, waan y«
xinäns ne, jotka syndezäns sairastamat, ja wi-
heliäispdens oilein tundewat. He tundewat
myös tarwitzewans pyrkiä EKristuren tygö,
joka ainoa parandaja on, joka woi autta, ja
j!.ta paitzi he itzeus ijankalkklsesti kadotctuxi
näkemät-

2) Meidän «"hcljäisydemme tundeminen
kehoina ja aza meicä (shrlstusta etzimään, ja
apua häneldä pvytämään. Niinkuin Miehen
tappaia Wanhasa Testamentift, pakeni meren
kostajan wainoa, mapa.kaupungiin, turwasa
olemaan; mm mpös waiwainen syndinen,
koffa hänen pahattekons komin händä pakot»
tVnvat; pakene tygö, joka oikia ma-
pa.koupnngi on kaikille, jotka häneen pakon,
sa ottamat Ia jota enämmin wibeljäisys tut.
tu on, sitä enämmin syndinen riendä lEsu-
zen tyß- Ia juuri tämä on oikia syy sichen,
ettet monikan ChnstuMa paljon huoli, waan
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ylönkatzo hänen armo-kutzumisens, etiei be oi-
kein tunne surkiata tilaans, josa he luonno-
stans makawat.

"/' N7eidän ?n!ido siiat-
ta lneirä, Christuxeu paljo ja kai-
lilnbana picälnään, kuin kaiköl mirä mailma
jä on. Jota enänunin mc tulemme mumärta-
mään, mitä se on, että olla uudesta syndynyt,
sitä korkiamman me Christuren arivamme, jo<
ka meitä uudesta synnyttä tahto.

Jos joku kysvis: Mitä minun pitä tcks«
män, että minä syndini oikein tulisin lunde.
maan? Niin minä wastan:

l) Rupe yxiwakaisesti tlltkiuiaan sinun
surkiata tilaas, jota kestä «uin kauwan kuins
uudesta syndvmätoin olet. Mieles jobdala et»
täs olet sula surkia synnin ja himois orja, e-
lät saatanan wallan alla, palwelet händä, ja
seisot Jumalan kirouren ja kaiken syndis we.
lan alla, olet myös joutua kaikkein
ajallisten, hengellisten ja ijankaiMsten rangat,
stusten alaisexi- Tulki siinä siwusa sitä wihel-
jäisyttä, kuin pitä noudattaman sinus kuole»
mala ja kuoleman jälken, duomiolla ja ijan»
kaikkisudesa, josa.' sinä kaikesta autuudesta e.
roitettawaxi tulet, ja heitettawäri siihen sur.
keut-en, ,ota ei, ihmisen! kieli seliltä, eikä sn.
dän käsittä taida, siellä lakkamata olemaan,
jos parandamatoina pois kuolet. O! joffas
näitä karwaita aineita ahkerasti ajattelisit, ne
sinun synd:s haawat kirwelemään saattais, ja
sinun sielulles terwellisizi tulisit.

KZ 2) Ru«



2> Rukoile hartasti Jumalala, Hengen,
sa kautta sinua kurittamaan, iviheliäisvdcs st«
nulle ilniolttamaan ja oikein tutuxi tekemään.
Muista että se on Pphän Hengen wirka, että
nuhdella sinua, ja saalia sinua murhilleen
sut'deis ylitze. Nnn seiso loh 16: 8- Hän
nuhtele mailmaa synnin tähden, hänen
pääwn-kans on lohdutta; Lohduttajan lEsusfä,
nen kutzukin , Mnoo 14 wärsyä: Hän otta mi'
Nun omastani, ja ilmoitta teille. Minun me-
destäni hän olta, minun sydämellisestä laupiu-
destani> minun wanhurfkliudestani, ja rcuba»
flani, jonga minä toimittanut olen; sitä hän
teille ilmoitta; se hänen pääwirkans on; mut-
ta hänen ensimmäinen työnS on kuitengin,
y tta teidän omastanne ensin, ja ilmoitta teUle,
r»imittä»n teidän syndiänne, welkaanne ja wi-

Tutki sinuas, syndinen! ja näe,
snikäs olcr, mikä julma, saastainen ia kirottu
kappale sinä olet, mikä kauhius smusa asu,
lnixi häjyxi hengexi sinä tullut olet, mingä
fsul.ren joukon nuhaa, rulda ja tulikiwee sinä
päälles koonnut olec, ja mmgä katkeran mal-
jan sinun juoman pirä. Tämän surkian muo-
don Jumalan Hengi sieluille osotta, saattazens
heitä sillä murhellisin' ja lewottomifi.

O', jos ainoastans sinä rukoilisit tätä Hen-
geä! Jumala on luwannut sen anda kaikille
anownsille: paljo cnämmin teidän taiwalli-
nen Isänne anda pyhän Hengen sstä anowai»
sille, sano lEsus Luc 11: 15. Pnpdä Hen-
gen waikuturia, niin hywin nuhtelewalsia,
tuin lohdutlawaisia; älä seiso PplM Hcnges

wa»
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zyasian, älä peitä silmiäs tämän lvälkeuden
ehesta; waan anna itzes mielelläs saatetta si.
nun julmat spndls tundemaan,
ta pahuttas ja surkiata tilaäs suremaan.»

Ui. Nöyryrä yxiwatalststi -Hengen
waikntuxen tantta syndeis ja npkyisci: walitet»
tawan rila? ylifte. El siinä kyllä ole, ettsssen tunnet, sinun sydämes tarwitzo myös nöy-
rytettci ja särjetyt tulla sen ylitze. Koffasniin monda »vuotta synneisä kuluttanut olet,
ongo se paljon, ettäs muutamat hetket niiden
tähden murhellinen olisit? Koffas kaiken en»
disen ikäs Jumalan kässyjä rikkonut olet. ei.
kö se siis kohlullinen ole, että sydämes siitä
oikein sarjetäis; joka myös uuhesa syndyniise»
fä tapqhtu. Sillä niinkuin yp lapsi ei taida
syndyä ilman kiwuta, niin ei myös yrikän
Pyhä cä Hengestä uudesta synny, 'mur-
hetta ia sydämen kipua, ehkä ei se kaikisa oh.tä suuri oli; mutta Jumala on sen määrän»
nyt sitä wanen, että sen kautta Armoillaan
käydäis ja uusi elämä alkais

Sydämen nöyryttäminen on niin tarpelli.
nen autuuteen kuin uskokin; sen pitä walmi-
staman tietä Christufelle sydämesä, niinkuin
Johannes muinen teki. Sillä jos sydän pitä
soweljan tuleman uffolla lEsusta halajamaan
ja syleilemään, niinkuin Wapahtajaans jaWi.

niin pitä Jumalan sen ensin wal,
mistaman ja saaman nöyräfi tehdä. Noudata
siis niitä neuwoja, joiden kaulta Jumala si-nun sydämes nöyrpttää ja särkeä tcudais. Si.
tä n?arten.
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i> Raho takaperin sinun wietettyä elä°

»näcäs, ,a kaikkia syiidejäo, kuins jostus mui-
sta raidar tchnes; sinun nuorudes ja keffiikässyndejä, syndlä kuins tehnyt olet, sekä
laiminlyöden hywää, että myös itze työsä
joiltain pahaa; ja sitäkin pal>aa kuin sinun
I«mali''udes harioituriin itzens sekoittanut on.
Erinomattain ajattele sinun suurimoia synde-
jäs, waikka paljokin aikaa olis sitten, kuins
niitä harjoitit. Siitä Pojan nöpryt-.
täminen ja parannus alkoi, että hän tutkei
endistä elämätäns, ja mielensä malti, hyliän»
nensä rakkan ja juosnensa exyrisä pa.
hoilla teillä; Sitten hau nousi ja tuli Isänsi;
rygö, ja ,ianoi hänelle: Isä, minä olen >pn-
diä tehn r raiwasta ivastau ja sinun edcsäs ja
en ole mahdollinen tästedes sinun pojares ku-
hurra, Luc 15! 13, 2n, 21. Ei se oikia kään-
dominen eikä nöyrys ole, ettäs yhteisesti tun»
nustat itzcs simdiseri, waan erittäin pitä si.
nun itzeS wialllseri näkemän ja sanoman: Si<
tä pahaa minä tehnyt olen, ja sen hywän o»
len laiminlyönpt.i

2) Sinun syndeis paljouden siwusa mui-
sta myös kuinga julmat ne owac. Se esimer»
kiri ne kauheiri ieke, ettäs olet mastoin Iu
malan Hengcn liikutuxia ja muisturuxia syn»
dtä tehnyt, mastoin omantundos soinmuria,
wastoin luonnon rvaloa, ja mastoin Jumalan
pitkämielisettä, joka sinua onj tahtonut wetä
parannureen.

3) Ajattele niitä kauheita->anZastuxia,
joil'
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joilla jvndisia uhatan, ei ainoasians mallisilla
wiwoilla, waan myös ija"kaikki!ella kuole-
malla. Sowita ne itze päälles, ja tee tämä
päätös: Aos se wähin Lainrikkominen ansai.
he Jumalan knourcn, kaikki ajalliser waiwat,
ja »iankaikkisen kadoturm; minga kirourcn,
mitkä rvaiwat, kuinga suuren tadocuxen ssis
minä olen ansainur, joka lukemattomia syndia
ja julmia pahoja töitä harjoittanut olen? Iapäälliseri muista, että Jumala on niin luja
ja totinen übkaurisansa kuin lupaurisansakin.

4> Rukoile lumalalda nö rycertya sy,
dändä, Sillä ensin hänen täyty lyödä mei-
dän kiwikowia sydämitämme, ennen kuin ne
wuotamaan rupewat: Ensin täyty hänen wuo-
datta niihin Armon Heng.n, kuin niistä toti-sen parcmnuren kynnelct wuota taitamat: Ar-
mon kastella"ja paistella meidän karkiat sydä-
memme tarwitzewat liotetta, ennen kuin ne
p rarmuxen murbesia snlawat. Rukourella si»
nun täyty paeta hänen tyaonsä, jos todella
növrittetyri tulla tahdot. Multa että rukou-xes sitä paremmin menestyis, niin

2. Tunnusta Jumalalle sinun spdämee ko.
n>uus; waikeroitze hänen edesälis sitä, ettet
Lain jylinä ja uhkauxct, eikä Evankeliumin'
suloiset lnkllturet, woi sitä kplliri särkeä Il-
moita HERralle, kuin,qa wähän se suretta sp«
dändäs, waikkas monda tuhatta kerta Hänen
pyhän Lakinsa rikkonut olet, Walita ja sano:
N)oi sitä kowaa kallioo! sica rvuorta, kostase mahtane sar)ecyxi tulla! O! sitä kiwikowaa
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sydändä, jora en minä iye nmserta taida! mi.
nä surisin mielelläni, murra en taida Rpllä
mil'ä kuolemana.ja Maallista wahim
goa surca taidan; kyllä wastoinkä."niisc huo.
täinaan saarcawat, >a runmin kiwut kyynelein
tä niutta Minun ,ni-
NUn sieluni O! kuinga lvähän st
koste eli iikutra minun spdäudä<n! H<LRra!
sär c se kallio! Sioutle niinä sitä walitan;
Sinun pnolees minä kahon. zOn woi itkeä,
Murra huudan kuirengin ja rukoilen sär.euyä
sydändä, kuule minua!

d. Ranna Jumalan creen rukouxesas -Hä-
nen oma Armo-lupauxensa, Hcs. Z6: 26 josa
hän ltze lrpa otta po's meidän lihastamme
tiwisen sydämen > ja anda niille s^däinen.li»
hasta. Tämän lupauten päälle me luotta tai-
damme. Pane sils Jumalan eteen-bänen o»
lnat sanans. ja sano: Scpä sinua oina sanas
on, o -Hißßra! kuins sanot, ettäs tahdot tä'
män tiwen llhati tehdä; eipä le muutoin ta<
pahdukan, ellet sinä sitä tee Arkös siis teh<
dä tahdo, mitäs luwannut olet? Se sinun
tahroskin on> että minä ustoisin, sin,,n tahto,
was; Tee palwcliallcs tämän sanas
jälken, jonga päälle minä, kastus jälken iyeni
luotan.

c. pidä päälle ahkerasti rukouxes kausia,
kerro se usein ja älä lakka, ennen tuin spdä.
mes pebmiää- Ehkä Jumala kauwan aikaa
ei näkyis kuuleman; älä sinä kuitengan wai<
kene, sillä ei hän taida sinun anomustas kieldä.

lv. Tee



lv, se päätös, ettäs kohta jätät hy-
wästi kaikki syndset himos, lakkac cndisestä
pah siä menostas, ja sitä w«stan alaat ulitta
elämätä, palwellemsan Jumalala kalken lovun

pyhydcsä ja wanhurskaudesa. Tur-
haan sinä muutoin lllet ja suret endisiä syn-
diäs, elles syndisOä pahasta elämästäs luo-
nm; sillä Apostolin neuwon jälken pitä sinunpoisrnsumatt rvanhän ihmisen tekoinensa, en»
Nen kuiiis päälles puer uuden,. Col. Z: 9, tn.
Esimerkiri: Jos ennen olet tottunut riitele,
mään, kiroilemaan, huorutta eli juopumusta
harjoittamaan, pilkkamaan lumalata pelrä-
wäisiä ihmisiä, ja n. e; niin päätä kohta la-
kata senkaldaisesta menosta, ja paeta niitä ti-
lojakin joisa senkaldaisia harjoitetan; sillä tur-
han sinä ajattelet, woiwas itzes synneistä pi-
dättä, jolles taida itziäs synnin tiloista pois-
pitä. Jos sinä, o syndinen! sinun sielus jo-
sakin arwosa pidät, kylläs pian päätät, wan-
han elämäs hpwästi jättä, ja uutta alkaa.
Ala «oiwokkan rauhaa Jumalan kansia, niin-
kamuan kuins syndeis kansia rauhasa elät.
Alä ajattele, wanhan welkas oleman poispy,
hityn, kostas jokapäiwä ajattelemata uutta
kartutat. Alä petä itziäs; sinun eros synnei-
stä ja yhdistMs Chrlstuz,'en kansia pitä yhtä
haawa tapahtuman. Alä luule, itzes oleman
wapaan synneistä/ elles todella niitä jättänyt
ole. lätä hywästi synnit yhtä haawa, kuinS
lEsusta tulemaan terwehdät. Et sinä oikein
nöyryytetty ole syndeis plitze, elles kauhistu nii.
tä, Alä sano: Jo minä olen kyllä nöyryttä-
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nyt itzeni, kostas et ole pahudesias lakannut.
Mene oleman Christuren puolella, ja sotlman
perkelettä ja hänen töitäns wastan. Ia että
tämä aikomus wabwistuis ja menestpis, niin
noud ta fturawaisia neuwoja:

4. A!ä luoca täsH asiasa iye päälles, eli
omiin rooimiis; waau ISsuxen Christnxen
roimaan; sillä ilman hänen awutansa et sinä
woi mitan tehdä, niinkuin Wapahtaja itze to.
d:sta, Jo h, 15: Z, Kosta Christus sinun ,vä'
kewän teke, niin sinä woit kaikki. Niinkuin
Daww soteilans Goliatbin kansia, ei mennytomasa nimesäns händä wastan, waan HGR,
ran Zedaorhin nimesä, ja ustaldain hänen woi.
maans; niin mpös sinä, aina sotimaan himo.
jas ja turmellustas wastan, ei omasa, waan
lEsupen Cyristuren nimesä; muutoin sinun
himos pian sinusa joutuwat, niinkuin
hengi Skewan pojisa joka sanoi heille: IG,suren minä tunnen, ja pawalin minä lievän,
murra mitkä re olerca? Ap. Tek. 19: 25. Iatiedä se, että jota enämmin sinä heikoudes ja
lvoimattomudes tunnet, sitä halullisembi Chri-
stus on auttamaan, ja sen enämmin woimaa
sinä häneldä saat. Sen Pawali koettelemise»sians tiesi; sillä hän sanoo: Rosta minä hei.
to olen, niin miuä roäkewäkin olen, 2 Cor.
12: io. Se on: Kosta nunä itzestäni olen
raadollinen, engä mitan woi, ja tunnen bei-
koudeni, niin minä parhain hawaitzen, kuin-
ga Wapahtaja armosa wahwistaa mlnua;

b. i3hi myös cukourella apuatähän airomisees.
Niin.
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Niinkuin sinä Jumalan armon ja woiman
kautta rupet kieldämään himos, ja hyljämaän
endisen jumalattoman elämäs; niin rukoile
myös yxiwakaisesii woimaa synnin kiuwuzia,
mafian. Sillä niinkuin sinun bimois wonna
prinäns Jumalan woimalla lannista laitan, niin
on Myös rukous lumalalda määrätty »väli-
kappale sitä sasda. Rukoile sentähdcn. ja
yhdistä myös rukoufen kansia paastoni"»;
sillä wanhat synnit, jotka pitkällisen harjulU'

kautta owat toltumiftri tullet, ne owat
niinkuin pahat henget muinen, joita ei
mr utoin ulos aja kuin rukouMa ja
sella.

c. Hnnä rukouxen tartu Pe työ-
hön ,ja rupe Jumalan awulla sotima.n syn'
disiä himojas wastnn, ehkä kuillga rakkat jä
orollistr ne olisir. Moni wiiwpttcle ja cfteleturhain lupausten ja aitomisten kansia> ja ei
tee sen enembää; mutta nxiwakainen Mlosajaa täyttämään työtä. Jos sinä olet päät»
tänyt, Jumalan armon kautta byljätä himos,
Niin alaa kohta wiippmätä sitä täyttämään.
Pidsiskö sinun andaman parhan ikäs ja woUmas saatanalle ja lihan himoille, mutta riu-
tunet woimat jä lopun elämss rahkaa Juma,
lalle palwelluxexi? Luuletkos Jumalan sithenmielistymän? Ci sninganz sillä kuule mitä
Proph, Malachias sanoo' Virorcu olkon per-
täjä, jonga laumasa on oinas, jä tuin hän re,
ke lupauxen niin hän uhra -Herralle kelwor,
toman. Mal. i: 14. Mitä siis niillä mahla
yllä odotetlawana, jotka elämänsä ensimmäi-
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sen hedelmän ja parhat woimans synnille uh<
rawat; mutta Jumalalle lopun elämätäns,
kuin on täpnä kipua ja raadollisutta. ")

6. Zlurki ahkerasti sitä kiiruhca sydämen
nuucosta kuin sinulla on tehtäwä, sen kauttase päätös kuins tehnyt olet, muistosas pysy;
ja se kehoitta sinua sen toimeen saattamaan.

e. Uudista usein stnun päätöres Ei sii-
nä kyllä ole, ettäs sitä muistelet; sinun tule
myös usein kertoa ja. uudista sen; sillä sen kaut»
ta se wirkoo ja syttyy; siitä myös uusi woi«
ma sieluun tulee sitä täyttämään.

V, Rostus oler syndisec himos hywästi
jäccänyc, niin ota Christus smulles
hexi ja -Hcrrari, niinkuin N)älimiehexi jawa-
pahrajaxikin Mene yhteyteen hänen kansians
niinkuin morsian plkänsä kansia, myötä ja wa»
stoinkäpmisesä, rikkaudesa ja köphydesä. Ota
hänen Ristinsä niin hywäri kuin hänen kruu.
nunsakin. Anna itzes kokonans Christurelle,
häneldä kaikisa hallittaa, händä palwelemaan,
ja hänen helmoisansa wapahdettu olemaan;
uffo hänelle sinun sielus, ja luota hänen täy>
delliseen sowindo« uhriins, kuin hän tehnyt
on, ansaitareens sinulle sondein saami»sen ja ijankaikkisen autuden.

Anna ne monet ja suloiset! lEsuxen ku«
tzumiset, kuin kaikille waiwaisille syndisille ta-

pah-
*) Että kuitengin ne jotka hiljaingin armoa etziwät,

aimon löytämät, ainoastatts heidän
vn totinen, se osotttan iSines» Luguft!.>
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Mtuwat, rohwaista sinuas, hänen tygöns tu>
lemaan, itzes sinun ristinnaulitun Wapahta.
jas armo.spliin heittämään, ia hänen laupm-
teenS itzes uskomaan. Niinkuin hän luma.
lalda on sinulle auttajani tehty, niin pane si-
nä» uffallupes häneen> että hän sinun endiset
syndis andezi anda, ja mpös tulcwaisia wa<
sian woimaa laina, otta sinun täällä armoon,
ja siellä kunniaan Sano siis: Jos minä
kuolen, min minä wapaytajani synsch kuoli»
tahdon> ja siinä hukkiin Katzo! kosta sinä
niin pitkälle tullut olet, niin on sinun sieluS
Chrlstuxen kantza oikein yhdistetlp, jä silloiii
sinä'ustalluzella töhVit sanoa: Christus on ,m-
-nUn la minä olen Hänem

Tämä on nyt sinun uusi Syndymists. ö
syndinen, jonga kautta sinä! uudexi luonvo-
kappaleri O! kuinM iloinen'se pKwä
sinulle oN olswä; sinä päiwänä sinun sielu!-
les autuus tapahtu Kaikki muut on aiNoa<
stans walnnstuM siihen.

Ö! jostaS kuitengiti taipuisit CbristufiH
lvastanottamaan sinulles Herrani jä Wäpah.
tajaxi, noudattaxes hänen lakians jä käsky-
jäns ja nalititales hänesä. lunastusta ja autUt«
taj sillä se lEsuxen oikein wastanötta, joka
otta hänett kokonans, ei äinoastäns Yiiniäisefl
Papixi ja wälimiehexi> wapahta.Maan itziäns
synnin welastci ja ransaistujesta, waan moös

ja Herrani palwellarens händä;
sillä niille kaikille, jorka hänelle kuuliaiset owat>
«n hän syy iiankaittiseen autuuteen, Ebr. 5: s.

tz 2 Moni
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Moni tahto Christuz-en wastanotla, mut<
ta sillä ehdolla kuin hän itze määrää. Muu»
tamat nimittäin sillä ehdolla, jos he ynnä sai»
sit nautita sundisiä huwiluxians; toiset iällens,
jos he lEsuren kantza saisit rikastua ja äwcriäi-

tulla; muutamat myös, jos he
maalliseen arwoon ja kunniaan kin'gotettais.
Mutta sen joka Ehristusta autudexi itzellens
tahto, ei pidä muulla ehdolla händä mustan-
ottaman, kuin sillä, jonga lEsus itze määrän»
npt on. Hän tahto hallita sinua, ja jos ett
sinä sitä tahdo, niin ei hän myös sinua tahdo
wapahta eli autuaxi tehdä. Jos siis
Christien morsiammexi kihlatta, ta hänen
manhurffauteens puetta,,niin anna Erokirja
synneille, joiden porto, sinä ennen ollut olet,
ja älä anna niiden enä mallita sinua.

O syndinen! kuka ikänäns sinä olet, o-
lis sinun spndis kuinga monet, suuret eli ra<
stat hywäns! Tänäpäiwänä sinulle, sen suu-
ren Jumalan puolesta taritan lEsus Chri-
stus; ja jos sinä Sieluas ja aututtas rakastat,
niin älä estele ottamasta händä mafian koko-
nans, niinkuinz hän lumalalda meille anne-
tan. Sano: HERRA lESUS pitä oleman
minun propherani, hänen minä annan itziäni
vpetta kaikisa. Hän on minun Runningani,

ainoan waldanS ja wallituxens ala mi-
nä kokonans itzeni annan, händä kuulemaan
ja palwelemaan,; Hän on minun ylimmäinen
pappim, sowittamaan minua Jumalan kans<
sa, ja rukoilemaan minun edestän; Häneen

mins
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minä ustallan, hänen täydelliseen wanhurstau-
teens ja sowindo uhriinsa, jonga hän ristinpäällä teki, ansaituzens minulle elämän ja
autuden.

Wciikka sinä tähän asti olisit suurikin spn«
dinen ollut, niin sinä kuitengin saat kaikki
svndis andez'i, kostas sydämestä ne bpljät ja
näin Christuzen wastanotat. O! miris siis
niin huolimatoin olet, kosta niin suuri autuus
tarjona on. Älä enä päiwääkän wiiwptte.
le, waan tee tänäpänä, tällä hetkellä päätös
ottaa händä wastan.

Alä ole pelkuri eli epäluulonen, ettäs
ajattelisit, armon ajan oleman obitze kulu-
nen, ettäs ntin kauwan »vastahakoinen olet
ollut lEsusta wastan; wcm tiedä, että armon
aikaa kestää niin kauwan kuin Jumala sa«ncms ja hengens kautta sinua kutzu. lokapäi'
wä armon waldikka sinulle kokotetan; Chri«
stus ja autuus tantan sinulle wielä tänäpäi»
wänä. Ach! ota händä ustosa wastan. Mut<
ta jos sinä wieläkin hänen pois ajat, niin tie»
dä, että sinun osas pitä oleman siinä ijankaik-
kisesa tulesa, joka perkelelle ja hänen engelein
lens walmistettu on; sillä meidän Wapahta»
jamme sanoo: Tä,nä on duomio, se kowin ja
wisiin duomio, että walkeus ruli mailinaan,
lEsns Christus autudens kantza taritan Ewan»
geliumisa, n»ucca ihmisec rakastjr enemmin pi-
meyttä, pidit pimeyden tpöt ja synnin tiet
kalliimbana kuin elämän Herran ja mailman
walkeuden. Ach! josta ei phtäkän niin tyh«

L 3 mää



mää olis, kuin walitzis pimeyden walkeuden.edestä ja kuoleman elämän siaan!
Wiidcstoistakpmmenes Luku.

wiela mmta Neuwoja noudatettawiq
meidnn uudesta syudymisexemme.

VI. Odota Christusta sydämen irawöihe-
ja käytä hywäres niitä määräryicch

lvälilappallira, Jumalan Sanaa ja rukousta,
joiden fautca sinä hänen yhteyteensä tules,

2. Ole ahkera Jumalan Sanan kuulemi»sesa, siinä Jumalan -Hengi tawallisesti wai,
futrq Hengl se on, joka tämän suuren työn
toimitta, niinkujn Christus itze selkiästi todi»
sia, loh. Z: 5 6, ja Sanan sgari aminen onse olkia »välikappale, jonga kautta hän »vai-
kutta. Ei tämä tuuli krouweisa eikä kapaloi,sa puhalla, wan niisä paikoisa, joisa Juma-
lan sana julistetan. Pawali kutzu sen sentäh?yen Elämän sanari, joka meidän sielumme be«
rättä;° ja Vlppstoli Petari katomattomari sie«meneri/jonga kautta me uudesta synnymme:
t?liinkum ne jotka jallens syndynet owar; ei
fsston?aisestq wan kacomattomasta siemenestä,

sanasta, i Pet. i: 23.ssa täwä Wnen kplwetän sydämeen, niin siitä
kaswa uusi luondokappale. Tämän tähden Ev-
anZetiumin saarnaiat kutzutan Hengellisixi
Isixi, jotka valwellurens kautta Jumalallesynnyttämät, niinkuin Pawali Corinthi-

läl?
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lätsistä sano, että hän heitä oU siittänyt Gw-
angeliumin kautta, i Cor. 4: ig. Tästä siis
nähdän selkiisti, että Sanan saarnaminen onse oikia wälikappale, jonga kautta P. Hengi
waikutta sen suuren uuden syndymisen tuon
meisä,

Mutta koffa me sanomme, sen saarnatunsanan meitä uudesta synnyttämän, niin ei mei»
dän tule ajatella, että sillä itzestäns olis luon-
nollinen woima jakamaan elämätä ja armoa;
wan se on yxi lumalalda säätty ja vphitetty
wälikappale, jonga kautta hän meitä uudesta
synnyttä Pidä itzes sentähden sen saarnatunsanan tygö, jonga Jumala on luwannut siu-
nata, kuu'e sitä sydämen halulla paratuxi tul-
la, ja kuuliainen sillen olla, ja saada sen lu«
ivatun siunauxen.

Sinulles kehoituxen sä myös mahdat tie-
tä, että moni sielu on ennen ollut uiin kuollut
kuin sinäkin, jonga kuirengin Jumalan -Hengisen saarnatun sanan kalitta on roirkoomaan
saanut; moni jydän, niin korva kuin sinungin,
on sanan kuulosta pchmmnyc; moni saastai-
nen sydän puhdistettu, ja monda lihallista ja
rurmeldna sydändä muutettu ja uudistettu. Iakuka ties, jos sinäkin saarnatusta sanasta waa-
rin otat, että Jumalan Hengi sinungin kuol>
lm sydämcs wirwocra, koroan sydämes peh-
mttta, saastaisen pyhittä, ja sen peräti tur-
mellun sydämen muutta ja uudista; sanalla sa-noen: synnyttä sinun roastauudesta,

Tämä on tarpellinen ja mahdollinen kai-
L 4 kille;
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kille; sillä Ui lihallinen ja uudesta chndyms.
föin ihminen taita myös ulkonaisesti sanastawaarln otta. Ehkäs olisit, o! spndinen, hen-gellisesti kuollut, niin sinulla on kuilengin ja»
laac, mennä Jumalan huoncseen, korwar, ul<
tonaifesti kuulla' sanan saarnaa, ja ymmär-.
rys, eroitta ja tuttia sitä kuin opetetan Si,
nä mahdat tulla ja maata Bethesdan lammi,
kon tykönä, waikka ett sinä itze woi autta i><
tziäs siihen. Se on totisesti hywä, että maata
tiellä, kusq lEsus tule kulkemaan/

Ripu sentähden kiini Sanan saarnasa,
jonga kautta P. Hengi sydämet taiwutta, ja
sielula eläwän hengen waikutta- Käytä kaik-
ki tilat hvwäxes, suulla Jumalan sanaa, hy»
wät ja sopimattomat ajat, ja älä anna muun
kuin hätä tilan estä sinuas siitä, Ia kossassitä kuulet, niin muista, että se on sanoma
Imnalalda, sinun autudeMs. Tutki sitä u.
sein, niin se istu spwemmälle fydämees. Ia
jos ett sinä kohta tunne sitä waikutusta kuins
halajat, niin odotta. Se sairas mies, joka
fauwan makaiS Bethesdan lammikon tykönä,
tuli kuitongin tvihdoin terweri.

h. ahkerasti humalan sanaa, ja sen-Valdgista tlrjo a jotka lohdarcawat sinua ym»
jafowitcainaan luinalan sanaa sie-jus tilaan, Sanan kuulo on tosin tarpelli-

yen; mutia monen oma koettelemus osotta,
että sen oikiq lukeminen myös on ainoan hyö-
pyttäwäinen. Se luettu sana, on niin hy-
zvin Jumalan woima kuin fe kuul-

tukin..
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tukin. Koffa Kamaripalwelia Ethiopiasta tiel«
lä luki raamattua, käski Jumalan hengi Phi»
lippusia mennä lähemmä ja selittä hänelle si«
tä kuin hän luki, ia neuwoa händä lEsuren
Christuren tundemiseen, jonga päälle hän u»
stoi ja kastettin.!

Lutherus tunnusti itzestäns, että hän tu-
li sen kautta käändpmiscen, että hän luki P.
Raamattua; jonga tähden hän m«ös sanoi:
ettei hän tahconur kako m«il>nan edestä kadoc<
ca yhcä lehteä Bibliasta. Syystä kaiketi hänsen niin korkiaja arwosa piti; sillä Raamatu.sa meille on tie ja neuwo aututeen Christu-xen kautta selkiästi ilmoitettu; siinä seiso ar,
mo-liitto, ynnä kaikkein Jumalan käffyen kans-sa, joita meidän elämäsämme noudätta tule.
loS sinä, o syndinen! uudesa syndymisesä jaarmosa osaa tahdot/ niin lue ahkerasti ja tar:
kasti pyhää Raamattua; älä kuluta aikaas
turhain kirjain lukemisella, waan käytä se pi«
kemmin sen sanan lukemiseen, joka sinua an-
tuleen opetta taita. Ensebius ylistä Origene-
stä siitä että hän taisi koko P. Raamatun ul-koa. Ach! joffa me Jumalan sanan hywin
vpptsimme, ei ainoastans muisto«n, wan myös
hpwään ja puhtaseen sydämeen kätkisimme.

c. Rukoile lumalam niuutramaan sinunsydändäs, synnyrräinään sinna rvastauudestaHenyensä kautta, ja istuttamaan hänen ku«
rvans sieluus, ettäs uudexi luondokappale»»
tulisit. Mitä Apostoli Jakob sano wiisaude,sia, st sopi kaikMn armo. Jostz 5 jol«
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joldain teisä roiisautta puuccms, hän snokan
sitä luuialalda, jota jokaiselle anda yxikcr»
raisesti, ja ei soima, ja se hänelle »unetan',
lak. i: 5, Pyydä händä sentähden aw>maan
sinun silmäs, oikein tundemaan sinun wibel.
jäisen ja surkian tilas, koffas uudesta syndy»
mätöin olet; rukoile händä sinul.
le, kuinga kallis ja tarpellinen uusi syndy.
minen on, eltä spdämes syttyis perään pa»
lamaan; ano häneldä P. Hengen lahjaa, jo-
ka sinun kuollen sielus wirwotais, ja sen tu-
mansa jälken uudisiais, totiseen pyhyteen ja
wanhurffauteen; kanna Jumalalle rukouxesas
hänen oma lupaurens, josa hän luwannut on
anda p. -Hennen sitä anowaisille, Luc. 11c 13.
Ia että se sitä paremmin menestyis, niin

i> Tee sirä yxiwakaisesti. Rukoile kaike-
sta spdämestäs ja woimastas ja palawimmalla
balullq kuins taidat. Jos sinusta woittawa
Israel tuleman pitä, niin täyty sinun ensin
olla kilwottelewaisen Jakobin, lilwotteleman
Jumalan kansia rukouzesa; sillä M wakainen
rukous woi paljon.

ä> Pidä päälle rukouxen kansia ja älä hel-
pota , siihen asti erräs tunnet tämän muutoxm
sielusas rvMuteruxi. Ole niin ahkera ja häm-
mästymätöin, kuin Lesti» oli määrän Duoma-
rin kansia, sillä senkaldaiseen rukoureen Ju-
mala mielisty. Jos sen määrän Duomarin
täydyt taipua kuulemaan Lesten huutoa ja
sluttumatolnda pyytämistä; eikö paljo enemmin
sen wanhurssan Jumalan pidäis kuulen an,

jviiga
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jpnga sydän pakahtu armahtamisesta niitä köh»
jan, jotta händä etziwät. Sano siis niinkuin
Jakob, iTnminä päästä sinua ennen rmnssiu-
yat minua. Herra aura minua! Herra särje,

paranna ja Munä minua. Opetta-
jat, sana ja Sakramentit, »nurhe ja custa/ ei
woi sitä roimitta, ilinan sinun armos rvoi-
maa Jos sinä tahdot, niins taidat. Kään«
nä sinä minua, niin minä kääcyri tulen; Vve»
dä minua peräsäs, niin minä juoren. 2lch an'
na iyes kuicengin minulda huonolya woirerca.
iLn minä erkane sinusta. Minä olen hukasa
ja kuoleman lapsi, ps ett sinä auta minua.
Gn minä luowu engä päästä sinua, ennenkuin
sinä siunac »ninua. Herra! kuule minua! Hep,
ra käännä minua.

Jos joku ?stelis, ja sanois: Ruinga minä
zaidan rukoilla ilman hartautta? Niin N)a«
stacan: Tartu rukoureen sen halun ja armon
jälken Jumala jo sinulle andanut on;
jos siinä uffollinen olet, niin saat pian tuta,
kuinga P. Hengen waikutus sinusa enenee.
Mene sentähhen Jumalan eteen, ja walita si«nun wiheljäistä tilaas ja sielus hätää, puhu
hänelle spdämes saastaisutta, ja sano, etts seolis sinulle parembi, ettes spndynptkän olisj,
kuin ettäs uudesta spndymättömäri jäisit. Ppy?
dä lumalalda hänen Hengens waikutusta saapua; pypdä priwakaisesti ja ahkerasti, etteihän päinMkän jättäis sinua parandamatto-
maan tilaas, ettei kuolema si.iua siinä käsi,
tms, ja ijankaikkisesti hukutais.

JM
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Joku taidais näin aiarclla: Se on turh«,
waatia lihallista ja uudesta syndymäcöiudä lh-
misiä rukoilemaan; kosta Raamattu sanoo, että
jumalattoman uhri on -Herralle kauhistus, Sa>
nanl. k. 15: 8. Ia ettei Jumala kuule syudi»
siä, loh. 9: 3i.

Mastaus; Raamattu itze neuwoo uu'
desta spdpmättömiä rukoilemaan. Sillä Petä»
ri, loka soimais noitaa Swonia, että hän
oli katkerasa sapesa, ja wäärpden solmuja, neu-
woi händä kuitengin, rukoilemaan
eccä hänen sydämens ajaruxec hänelle anderi
annetaisin, Ap. Tek. 8'- 21, 22, 23.

2) En me neuwo ihmisiä rukoilemaan,
kosta he pahudesans ja pabasa aikomisesans
pysywät ja edespäin pprkiwät; se rukous on
kauhistama; wan että he päättäisit pahude<
sians palatta, ja niin pypdäisit Jumalala aut«
lamaan ja armoon ottamaan heitäns; sentäh«
den myös Petari sanoi sille Noidalle: Tee pa-
rannus pahudestas ja rukoile

3. Jumala kuulee kaarnen poikainkin huu-
don ja anda heille ruokansa, Ps. 14?: 2, Eikö
hänen siis pidäis käändymättömän ihmisen
rukousta kuuleman, joka pyytä parattua ja
uudistettua spndändä: mahta senkaldainen ru>
kous Jumalalle otollinen ojia. Katzo kuinga
Salomon rukous kelpais Jumalalle, errei hän

rikkautta, eikä pirkää ikää wan ym»
niärräwäistä sydändä, 1 Kun. k. 3- Niin
mahta myös Jumala sanoa sille uudesta syn-
bymättömälle: Ettes ole anonut maallista siu«

nau«
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nausta, terweyttä, rikkautta, koreutta ja n. e.
wan uutta syndpmistä ja sudändä, niin se oi.
tä tapahtuman, kuins anot, sinun luonnot-
linen ja lihallinen spdämes pitä muutettaman
ja uudistettaman. Ppydä myös muita ihmisiä
auttamaan sinua csirukourellansa, että he ru<
kourisans Jumalan tygö, muistaisit iinungin

ja pyydäisit Jumalala tekemään sinua
uuden ibmiseri, ja lahjoittamaan sinulle py«
hittäwäi'en ja autuan tekewäisen armonsa.Niin se noitza Simon anoi Aposioleitten! esiru»kousta, kosta hän hanxlitzi, heidän rukouren-sa enemln wolwan kuin hänen omansa. Taita
tavahtua, että Jumala kuule Jobin esirukou»
M ystäwäinsä edestä, koska ei hän tahdo kuul«
la sieuä omusa asiasans. Fangin wartia Phi»lippisä käämipi, kosta Apostolit rukoilit, itzel»lens pelastusta fanqiudesta. ja hänelle pääse-
nustä perkelen pauloista, ja molemmat tapat)»
duit. Ota sinäkin muiden esirukous sinun a-wuxes.

VIl. Roscas sanan lukemisen eli kuulemi-sen taikka rukouxen alla, eli muulloin tunnetIl.malan Hengen roaik luxia sielusas ja run.nos-s. niin kohtele »uira nöyrydellä ja kuuliai.sudella, niinkuin Jumalan lupauria, ja täytä
ne dywäres, ei amoastans tutaxcs mitä, wanmyös toimeen saattamaan, jayywiä hedelmiärandamaan.

.Jos todella rakastat, o syndinen! sinunkalltn ja kuolemattoman siclus aututtaj, niinala tukahuta Jumalan Hengen, lnkutuzia si.
nu<-
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nusas, wan käytä ne siri, kuin ne aiwotlttja annetut owat! Jo? ne liikuttamat sinunkauhistumaan endisiä himojas, niin ole kuu»liainen niille muistutuMe, ja tee p,riwakai.
nen päätös hyljptä himos, kaiketi sotia niitäwastan> niin, ettei ne hallitzis sinusa niinkuin
ennen. Jos lukuturet kehoittawat sinua,! sitähywää tekemään, kuins! tähän asti laiminlyö,
nyt olet, niin noudata niitä> se wel-
wollisuus toimeen.

lös Jumalan Hengi antzci walkeuden sa.nastans koltta sinun sielusas, niin ettäs pa.
remmin rupet näkemään surkian tilas, josas
luonnostas makat> niin Myös kuinga werra.
toin ja tarpellmen aututeen Uusi syndymineN
on; niin anna tämän walkeuden Kerättä sinu-sa palawan halun uuden spndymisen perään.
Jos Jumalan Hengi sanan alla on nuhdel»lut stnUa yhdestä eli Usiammasta erinomaisestasynnistä, niin että sydämes seN!tunde, ja seNwiheljäisydeS tundemisen alla ott nöyrytetty,
niin älä tydp siihen, ettäs sen kerran lewo.
toin olet; se Mene pian ohitzej wan mene p.
finäisytten, niin kauwan kuin sydämes wieläpehmiä ja liikutettti on, käytä se lii«
tutus, tunnusta syndis suoraan Jumalandesä; ja tee pyhä lupaus, edespäin ahkeraM»min walwoa itze plitzcs, ja ei ainoastans la-kata endisestä pahudestas ja ilkiybestäs, muttamyös todella kartta kaikkia sen tilojakin.

O! kuinga' wiisasti sinä silloin teet, koi
fftls käytät kaikki Jumalan Hengen liikutUMspdä-
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sydclmesäs hywäres, ja ett ole wastahakoinen,
kosta hänen sanans sattu sydämees. Taitawa
merimies noudatta tuulda ja wirtaa, sillä hän
tietää, tuulen käändywän, ja wasta wirran
tulewan, ja työllän olewan soutaa wasta tuul«
da ja wastawirta. Alä myös sinä, o syndi»
nen! laiminlyö! sitä, aikaa, jona Jumala ar-
mosa sinua etzi. Alä ajattele: wähän se
nun sieluani hyödyttä, kutnga winä P. Hen«
gen liikuturet kohtelen, eikä se paljon taida
»vahingoitta, jos en minä niistä juuri niin lu-
kua pidä. Mutta tiedä että sen päälle juuri
sinun ijankaiMnen autudes eli kadotuxes no-
jaa.

VM. Noudata ahkerasti Jumalista seu-
raa, ia pidä kanssakäymistä mideukatcha, jor-
ta lumalara siurawac. Joka wiisan seurasi»
on, se tule aina wiisammari; ja joka pyhäin
seuraa noudatta, se tule pyhemmäri. Niin»
kuin jumalattomain kansakäyminen on aiwan
suuri este Christillisydelle, niin Jumalisten
ihmisten seura ihmellisestt kehoitta ja edesaut-
ta sitä. Ei kengän sinua niin rakasta ja lem»
biästi kohtele; ei yrikän niin lumalisuteen ke«
hoita; ei kukan niin toimellisesti neuwojajoh-
data autuden tiellä; ei kukan paremmin sinunhywiin tekois suostu, eikä pahoja töitäs laita
ja nuhtele, kuin nämät; ei kengän niin koet-
telemisesta sinun kantzas puhua taida, kuin ne.
Tulkac, sanomat he, me tahdomme ilmoitta
teille, mitä -Herra meidän sieluillemme teh-
nyt on. Sinä taidat sentähden paljon hyö-
tyä Jumalisten seurasa; sillä ne owat ne wn-

tilät,
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tilät, joiden walkeus watista joka taholle.Kansi
saksymisesä heidän kansiansa sinä saat palion
kuulla Jumalasta, Christuresta, ja Taiwasta,
sillä he puhumat mielelläns sen maan rikkau-
desta- ,a sen Kaupungin äwerjäisudestä. jota
kohden he lähtenet omat kulkemaan. Ne si.
nulle ilmoittamat lEsuren Cbristuz'en kun.
nian, hänen palaman rakkaudens, hänen täyt-
dellisen sowindo«uhrins, hänen halunsa ma.
stanotta kaikkia waiwaisia syndisiä jotka bä.
nen tpgöns tulemat, ja sielunsa hänelle uffo.
wat- Ia kuka ties sinun sydämes piangin hei.
dän kansiapuheistans syttyj Christusta halaja,
maan. i3i paljon puuttunut ettei Agrippa tuft
lut christicyxi, koffa hän kansia puhesa Pawa.
lm kansia oli. Kamartpalwelia Etbiopiasia
tuli täydellisesti woiteturi, koffa hän puhutte-
li Jos sinäkin tahdot, että ss
armo kuin sinun sielusas alkanut on, kaswais,
niin pidä ahkerasti seuraa armotettUen kans.
sa, ne taitamat mielelläns holhota sinua, se<
kä esirukourella, että, myös hyminä neuwoilla
ja esimerkeillä. Niiden elämä ovetta sinua,
kuinga henqesä waelletan, liba kuoletetan, ja
mailman turhat himot wältetän.

O Christitytl kehoittakat syndisiä tygönne
tulemaan; olkon teidän puhenne ylösrakenda.
wainen, ja teidän elämänne elämä esimerkki
siihen oppiin jota te tunnustatte. Olkon tei»
dän menonne elämä, rakas armahtawainen ja
surkuttelewa heitä kohtan; olkat aina malmit
palwelemaan heitä hywällä.neuwolla, kehoitta.

maan
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maan ja auttamaan heitä tulemaan Christu»
xen tygö; älkön teidän elämänne karkia za he>
delmälöin olko, ettei syndisillä olis tila sanoa,
että «?anhurstasten majoisa ei ole encmbä
lösvakemmsta, tuin )umalattomaillgan l)uo,
nesa.

Minä olen mit osoltanut teille, mitä neu-
woia teidän noudatta tarwitze, että uuden
syndymisen työ lieoin sieluisanne menestyis.
Sallitat nyt minun kpsyä: s)ngo reillä st mie«
li, errä kohta Jumalan armon ja awun käut»
ra toimeen panna sen, kuin reille sanottu on?
Eli ajatteletteko: Se on paljon waadittu!;
niinkuin ei uudesta synnytetyn eli autuari
taittais tuldaa »vähemmällä, kuin että niin
paljon luetais, kuullais, rukoillais, walwo-
täis, ja mitä muuta semmoista olis. Niin
mahdatte siis heittä itzenne niin suruttomiri
kuin tahdotte, ja jättä kaikki. Mutta se tiet-
kät kuitengin, että niin mahdoton kuin se on,
autuari tulla ilman uutta spndymistä, niin
wäbän te uudesta syndyä taidatte ilman ws»
likappalden noudattamista»; sillä siinä kusa lu.
mala on wälikappalet määrännyt, siinä ei
hän ilman niitä mitäkän waikuta. Sentähden
jos ette Jumalan armon wälikappaletta hy«
wärenne käytä, niin älkät ihmetelkö, jos ts
tyhjinä tääldä menette, ja ilman armoja ijan-
kaikkisesti olemaan jäätte.

Teidän kallin sielunne tähden,, o syndi-
set, rukoilen minä teitä!, älkät estelkö wastan
ottamasta tarittua aututta, ja älkät ehdolla

M syö-
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spöstö itziänne ijankaikkiseen kadotu).'cen. An,
dakat mielellänne itzcnne nutuin' iehtä; herät.
täkät uneljosta, jo. jylyltäkät hidasta sydän.
dänne siihen. Ei lainasta toiwotunlla suada;
ijankaikkinen kunnia on mahdollinen, että sii.
tä waiwaa nähdän, ette myös waiwatoina
eli tvötöinä siitä osaa saa.

Mitäs te nyt kaikesta tästä, kuin sanottu
on, luulette? Tahdotteko palatta, uusixi ih,
»nisifi tulla, ja uutta elämätä aika? Elt jos
ette nytt tahdo, kostas sitte tahdotta? Wai
ipdyisittekö mielellänne kuolemaan nykyisesä
tilasanne?, Jos mitämaf teistä nyt hengi lä>
xis, ja menisitte ijankaikkisutcen; ettekö sil-
loin sois tätä ncuwoa paremmin noudattanen»
ne? Kotzo, maikka te suruttomina ja tottele,
mattomina elätte, niin etle kuitengan senkat,
daisina tahdo kuolla. Ettekö siis ole ratki tyh-
miä ja taitamattomia ihmisiä? Jos te pidät»
te sen hpwänä, että kuolttuansa olla Christie
tp ja pyhitetty, ja soisitte, itze, kuolinpäiwä»
riänne ollenne oikiat Christityt; nttn sanotat
itze, eikö se ole surkein tyhmys, niin seisoa
Christusta ja Christillisyttä wastan, ja ei wa«
stanvtta sitä armoa kuin teille tantan. Ach!
josta te kerran taitamin tulisitte, ja malttai-
sitte , että teillä on tarjona Christus ja mail-
ina, PSHSSS ja syndi, elämä j« kuolema. Wa»
litkat siis kumman te tahdotte; ja jos teille
neuwo kelp»a, niin walitkat n«in, ettette! sitä
kuolcmasa kaduis. losi ett« mieksty kuole»
maan teidän synneisänne mintuin juomarit,

,huo,
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hunrmtekiHt, pilkkaiat, ja n. e. niin
älkät pidemmäldä scnkaidaisesa surkiasa tila»sa eläkö.

Kuudestoistakpmmenes Luku.
Josa edespannan Mttstauret muuta-
mun ILsteijllN:/ zoim ltdalistt za käaw
dymattömät chmiset tekewäc mm°

mmm ueuwom noudatMlnista,
wastan.

Sitten kuin minä olen ofottanut N)«!i
tappalcc ja nmwot, uuteen syndpmiseen, niin
minä tahdon »vastata niihin Gstclemisiin kuin
lihalliset ihmiset niiden noudattamista wastan
tekemät.

l.nenHstelemlnett.
Kuka ties joku näin ajattele: RM neu-

woja uuteen spndymiseen a-nttcn on, nnitca
en minä löydä iyesäni yhcäkän woinma niitä
noudattauman?

imen Wastaus: Minä kpsyn sinulda wa.
stan: Taidarkos rotudesa sanoa, ettäs olet teh,
nyr, ja reec kaiM tuins woic ja sinun rvalla»sas on. Eikö se ole sinun wallasas, niin Hu.
win mennä kirkkoon kuin krouwiin? niin hy«
win lukea Jumalan Sanaa, kuin turhia jaa«
riluxia? Niin huivin pitää seuraa Jumalistenkuin jumalattomain kauha? Etkös niin hywin

M 2 talda
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taida elä ulkonaisesti stiwollisesti, kuin säädyt,
tömästi- Totisesti, jos wika sinun puolellas on,
näisä asioisa cli muifa senkaldaisisa, niin si>
nä turhaan woimattomuttas syytät, waan sii.
tä nähdän, ettäs olet enemmin halutoin kuin
woimatoin; eli ettes tahdo, waikkas taidaisit.
Jos niin laita on, niin sinä totisesti wiim»
meisenä päiwänä duomitan
ja ei woimattomueds jälken, ettes tahtonut,
kostas kuitengin olisit woinut.

2:nen Wastaus: Lairvu ensin Mälikappa-
leita ainoastaus ulkonaisesti noudattamaan, jo»
cas omasta woimastas taidat, kyUäy sitten
Illmalalda enemmin rvoimaa saat, ja harvai-
yer siunatun menestyxen työsäs. Kosta Petä»
ri saarnais, langcis p. Hengi kaikkein niiden
päälle jotka puhen tnulir, Ap. Tek. 10: 44.
Koffa sinäkin Sanaa kuulet, ja Jumalala ru-
koilet, eikös Jumalan Hengi taidais sinun
päälleS langeta, ja siunata wälikappalet sinun-
gin uudesta syndpmisexes ja autudexes? Sen-
tähden noudata neuwoa ja käytä »välikappa-
leita hywäfes, mutta odota kansia, niinkuinse mies Bethesdan tykönä; sillä ett sinä tiedä
kuinga pian Jumalan Hengi tule, Uikutta,
znaan sinun spdämes. Hän kohttaa niitä vi-
lialla ajalla, jotka händä etziwät.

2:nen ILstelemmen
Ach! en minä ole mahdollinen niin simrta

«rmoa saamaan; eipä minusa ole mirään kuin
tchoir.



- o —' 18!

kehoittais jumalala mitään hywää minusa
ii«ikuttmaan, mixis siis minun pidäis itziälli
siinä niin waiwaman?

imen Wastaus: Jumalan Armo on mar-
sin rvapa, niin että se hyrvä kuin hän ihmisilleosorra, sen hän rcke iye tähtensä: Ei hän katzo
meidän mahdollisuttamme, wan omaa hymyt»
tänsä, kosta hän hpwää meille teke. Jos ei
muut armoa sais kuin ne jotka siihen mah.
dolliset owat, kuka sitten autuaxi tulis?

2men Wastaus: Mi yritän ihminen löydä
tpkönäns ennen uutta svndy mistä mirän, kuiil
rekis hänen mahdollisexi tähän arinoon. Mitä
oli Mariasa MaZdalc-nasa, cli parvalisä en,
nen heidän käändymistäns? ei todella mitäkän.
Ei myöskän löpdp tuiwasa eli maan päällä ai.
noatakan Jumalan lasta, joka ei ennen tään-
dymistänfä ollut niin mahdotoin itze puole«
stans» kuin sinä nyt olet; kuinga siis tämä
mahdottomuus tundeminen estäis sinua M»
womasta uuden syndpmiftn armoa,, enemmin
kuin muitakan?

z.mas Wastaus: Sinun mahdoccomudes
rundeminen on se oikia mahdollisuus kuin pi«
täkin oleman, saada sen suurimman armon.
Sillä kuka on jostus enämmin armoa luma.
lalda saanut, kuin se, jolla katkerin oman
mahdottomudens tundo on ollut? Sen osotta
Sadanpäämiehen esimerkki, joka sanoi lEsu.
Me: Herra, en minä ole mahdollinen ercä
sinä tulet minun kattoni ala, Matth.B: 8- Kui,
tengin hänen anomisens täptettin, että hänen

M 3 pal.



182

palwelians parani. Banancan tVaimo ei pi.
tanyt itziäns koiraa parembana; sai kuitengin

wisiauren Christuzelda; O waimo,
suuri on sinun ustos, rapahcukon siuuUe niin»
kuin sinä rchdor, Matth. 15: 27, 23, Ia
blikani tunsi mahdottomudensa niin! spwäldä,
että hän seisoi caambana eikä tahtonut sil«
miänstän ylösnosta raiwaseen päjn, niutca löi
pendoinc» <a sanoi: Jumala arn/ahda minun
syndisen päälle!n! Ia tmlengln hän meni wan,
hnrffambana koliansa, luin Phariseus, joka
omasta wanhurstaudesiansa paisunut oli, Luc.
18'. 13, 14

4.s Wastaus: Minä pclkän, ellei :van ta.
wä syyttäminen oman mahdocromudes pääl,
le culis e'cmm'n ylpeydestä kuin nöyrydestä,
erres rahoow mirän oira lumalalda arnlosta,
wan kaikki ansiosta. Mutta tämä ylpeys pitä
sydämestä kulistettaman/ ja me nöprtft tule»
man; silloin me waakuutetut taidamme ollaZ sti,
tä, että Jumala meitä mahdottomia Christu»zen mcfhdoliisuden tähden armoon otta.

z.mas Mstelemtnen.
ta ja julmurra; runnustarv.lt jtzens kauheixi ja
kirotnixi syndisixi, errä he nuorudensa ajan ja
parhan ikänsä synnin ja saatanan polroelluxesa
kuluttanet owar, lihallisia himojansa rawinec,
la, pahudesa Harma päin wanhendnner. Sen»
tähden ei he uffo taitawans enä sitä armoa

saada,
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saada, että he uuden syndumisen kautta Be-
lialin lapsista Jumalan lapsiri tulisit.

Wastaus: Rohwaise itziäs sillä, että lu,
mala wapaalla arinoltans on syleillyc muica
,uin suuria ja julmia syndisiä tuin sinäkin o.
lec. Jos olet ollut muryaia ja
palwelja; niin Manatze oli myös senkaldai»
nen ja sai kuitengin armon, 2 Aika k. zz: 13.
Jos olet piMaia ollut, pyhäin ja Jumalanpalweliain wainoja; niin oli Pawali myös
senkaldainen, ja hänelle tapahdut kuitengin
laupius, 1, Tim. 1: 13 Jos olet rietas ja
saastainen ollut, synnin loasa itzes tahrinut
niinkuin sika; Maria Magdalena ja monda
CorinlhiläisistH olit mpös niin tehnet, mutta
tulit kuitengin pestyri ja pyhicecyxi, -Herrannimen kaurca, ja meidän Jumalam-
me Hengen taucra, l Cor. 6: 11. Jos olet
roäärycrä >a rvahingoo lähimmäiselles tehnyt/
ja sen kautta rikkautta roonuuc; Mattheus ja
Zachcus teit myös niin, ja löysit armon tui.
tengin. Miret ,'inä taidais loiwoa sitä samaa,
kosta muut niin suuret ja häjyt syndiset o«
wat armoon otetut-

Jos wielä sanoisit tätä wastan, että 0.
let suurembi syndinen kuin yrikän näistä mai.
nituista, niin minä wastan:

1. Se on tustin ustorcawa. Mutta jos
niingin olis, että sinun syndis olis suurem,
mat, kuin kaikki ne, jotka P. Raamatun to.
disturen jälken owat anderi annetut; niin ei
sinulla sittengän olis sy epäilä; sillä luma«M 4 la»
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lan laupiUben siiwys on pohjatöin ia mitta,
matoin; ehkä kuings paljon hän siitä jakais,
min on yhtä paljo,! jätillä, jaetta muillen.
Waikka sinä siis olisit paljo enemmin ja tör.
kemmin spiidiä tennyt, kuin kaikki muut, niins
taidat kuitengin toiwoa armon saawas; jos
ett arn.-i/a ynseydellä pois wköäs syöre, ja pa»
hudesas pilajamatoina pyrkien, itziäs siitä o<
sattomari croita.

2! Hi ollut Ma!'atzesa, Mariasa MaF<
dalenasa; pawalisa, eli kaikisa pphisa, jotka
jo taiwasa orvat. vhtäkän enembää mc-hdolli.
sutta Jumalan armoon, kuin sinusa nvt on.
Pawali s.noo: Gi ole yhtän eroi-usta; k.nkki
owac he syndiä rchner, ia ei heillä ole niitän
terstattapaa Jumalan edesä, Rom. 3:23. Ai.
noa sy uuteen svndpmiseen, on Jumalan wa«
pa armo ja rakkaus. Niin Pawali todista:
TNe olimme luonnostamiue wihan lapset niin-
tuin muutkin, murra Jumala ioka rikas on
laupiudefta, hänen suuren ratkaudeusa tähden,
jolla hän on meitä rakastanut, kosta me n»ie-
!ä spnnisä kuollet olimme, on hän meitä Chri-
stuxen kansia eläwäri tehnyt, Eph. 2:3, 4 Ia
kohta pane hän tämän tygö: Armosta olerra
te auruari tullet- Kostas siis näet, että luma,
lan wapa armo ja rakkaus i-n meidän uuden
syndymisemme ja autudemme ainoa perustus,
kuingas sitten ajattelisit, ettei Jumalalla o<
lis niin suurta rakkautta sinua kuin muita
kohtan?

4.jaS



4:jäs IWelcmmm.
Muutamat sanomat pclkäwänsä, heidänarmonsa ajan oleman loppunen, että he >n'in

taumon omat seisonet mastan ja ylänraftonct
caritun arinon, ja «mc oleman myöhäisiä, e-
tzia armoa Jumalan tykönä.

Wcistaus: Se on todella surkia ja a-
sia, ettäs sen niin usein raricun armon hyl,
lännyr olet; ja mahdat sinä syvstä sitä häme-
tä ja kauhistua. Sepä oli asia miri lEsus
Jerusalemia itki; ettei he etzimisens aikaa
tundenct. Mutta ota myös waarin seura,
waisista:

i Waikka sinä armon usein ylonkaftonut
ja hyljännyt olet, niin ett sinä kuiiengan wie-
lä hukasa ole, niin kauwan kuin sinulla ha»
lu ja murhen pito autudestas on. Kyllä si.
nun syndis hirmuiset ,o>.vat; mutta ne taitan
anderi annetta. Niinkuin moni muu on ar>
mon'saanut, niin se sinullekin tapahtua tai'
ta, kostas itzes nöyrytät ja palajat, sillä lu,
malan armo on siltä laadusta, että se anda
andcxi nekin synnit kuin armoa wastan teh»
dyt omat.

2) Tussin taita maan päällä eli taiwasa.
kan yhtän pyhää löytyä, joka ei ennen kään.
dpmistäns Christuren tygö, ole toltelematoin
ollut, ja monda armo. kutzumusta ylönkatzo.
nut; mutta se on walhen hengi, kuin nämät
sanat suuhus pane: Minä olen usein ylönkatzo-
nut lantun armon, sentähden on armon aita

M 5 mi'
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minulda ohitze. Eikös joka aikaiset esimerkit
osolta, että Christus wetää muutamia tygön,
sä, ja palautta nittä wanhudesa, jotka nuo.
rudesa ja kesti ijäsä ei ole hänen armo-kutzu»
mistanfa totellet? Saman hän sinullekin tahto
tehdä; kosta ei hän suutu taritzemasia armo.
ans, ehkäs sen vlönkatzonut olet. Ruinga u-
sein minä tahdoin koota sinua? sanoi lEsus
Jerusalemille, Matth, 23: 37.

3) Christus etzi kaikilla ajoilla ja kaikisa
ttloisa syndistcn käädymistä; ei ne kaikki en.
simmäiscllä hetkellä päiwästätule, eikä kuuden-
nellakan; wie>ä lEsus muutamia elämänsä
ehtollakin palautta. jotka endisen elämänsä a«
jaa hänen kutzumisens ylönkatzonet owat. Jos
siis annat Jumalan Hengen sinusa totisen pa.
rannuz,en »vaikutta, niin ei taida endiscn ar-
mon moninainen ylönkatze., sinua armosta pois
sulkea.

4) Jos endinen toltelemattomudes ja ar.
mon ylönkatze ainoastans karwastele spdändäs,
ja sinulla yziwakainen halu on. Christureu

kantza yhdistyä, niin sinulla totisesti on armon
aikaa wiclä: sillä murhe syndein ylitze, ja ha,
lu perän, owat P Hengen waiku«
tuzet, ja todisteet siihen, että Jumala tah.
too sinulle armon osotta, jos sinä wan sen wa«
stanotta tahdot. Niillä, joiden armon aita
loppunut on, on enimtten omatundo poldin
raudalla poldettu, ne owat hyljätyt häjyyn
mieleen, ja yllptetän saatanalda ilolla harjoit»
lamaan niitä julmimbia pahoja tekoja.

5) Sinä,
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8' Sinä, joka pelkät armoS ajan kulu»
nexi, ole wakutettu, sinullas oleman aikaa
wlelH, joS sinulla wan on hpwä halu hyijä.
ta endlset hunos, ja uuden luondokappalefi
tulla, eritä saatanan orjudcsta, ja anda itzes
Herralle lEsuxelle palweliari.

6, Että sinulla on armon aikaa wielä,sens näet siitä ettei Jumala ole wielä suuttu.
nut tekemästä työtä sinun sydämes päälle: Ei'
kös hän waadi ja rukoile sinua sanans ja ar«
mo.ililkutusten kautta, mastanottamaan sitä so-
windoa kuin hänen Poikans merellä ansaittu
on? Eikö Christus itze seiso owclla ja
tolkuta, ja todista: Jos sinä knulec hänen ää»
nensä ja arvat owen, niin hän tahto sinuntygös sisälle ja pirää chrollista!! sinun
kangas? Ilm. k. k. z: 20 Wt.'lä nyt onotolli.
neni aika, wiclä on autuden päiwä; jos sinä-
kin ta!>dot käyltä sen hPväres, niin sinä tu,
let Herralle otolliseri. Alä siis ole niin tyh-
mä, ettäs sanoisit: Minun armon aikain on
tnluuur pois; eipä 'e sitten mahdollista olis,
että Jumala annais sinun elä tätä päiwää.
Sentähden älä paaduta sydändäs tänäpänä,
niin ei myöskän Jumala tukitze korwians si.
nun huudostas.

7) Ehkäs kauwan olet wastahakoinen ol«
lut, niin ei kuitengan humala tahdo hirmut»
nen olla, eikä tehdä sinulle a.isios jälken. Jos
bän olls niinlpikainen rarga.semaan syndisiä,
kuin he owat syntiä tekemään, niin he pian
hukasa olisit. Jos Chrisius niin kiirusti! hyl.

jais
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Ms syndisen, kuka sitten taidais toiwoa ar.
moo? Mutta ei Wapahtaja niin kowa ole;
wKn kertoili hän taritze armons, ja odotta
meitä tulemaan ja ottamaan sitä wastan; sen.
tähden sanoo hän seisoroansa owesa ja tolku-
tawan. Niinkuin se joka Kalulla sisälle pyy-
tä, se seisoo ja kertoo koputtamisensa; niin
myös ITsus ahkeralla kolkuttamisellansa osot<
ta, halulla pyytäwäns päästä meidän sydämi.
himme.

Mutta kosta Christus niin kertoin sinullearmonsa taritze, jos sinä rohkenet sen wielä
edespäin hyljätä; niin tiedä, o! syndinen, et»
tä se uudistettu ja kahdenkertainen armo, jon<
gas hyljät, tske sinun welkas kolmenkertaise.
xi, ja sinun kadotureS sitä rastammari. Sillä
en minä näitä sitä warten puhu, että joku
vttais itzellensä tilan wiiwyttä parannustansa,
eli saattareni kctän siihen luuloon, että hän
tviimmeiselläns taidais armon Jumalan tykö-
nä saada. Warjele Jumala jokaista siitä hul-
ludesta! Sillä sinä, joka ett tänäpänä kään.
dpä tahdo, taidat ennen huomenda jo sielus
kansia helwetisä maata. Wan minun tarkoi»
tuxeni on, kehoittamaan kaikkia syndisiä rien»
dämään parannurensa kansia. Sinä wanha
syndinen olet, kuka ties, wiimmeisilles tullut,
jona sinusta sanotan, ettäs nyt saisit armon,
mutta ei loisteen enä. Kaxi sanaa minulla on
wielä sinule sanottamaa:

i. Se on tietämätöin, jos sinä Niin pit-
kän wastahakoisuden perästä enä palajat;

'.mahdat
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mahdat peljätä ja hämmästyä; sillä harwat
Harmoistakin kuoleman ajalla räändywät, ke-
ffa he kaiken ikänsä, wastahakoisina elänet
owat.

2. Jos nyt tahdot niins taidat; jos tänä.
pänä wlelä tulet ja palajat, niin sinä autua°
zi tulet.

5 des Osteleminen.
Jos MMK kerran uudesta synnvrecyxi ja

uuden luondokkappalexi rulcu, mm ei minulla
ikänäns cnä iloista ole; hywästi sir--
ren! kaikki ilo ja huwicus; sillä Jumalisten e,
läma on lnvorromlirca ja nnirhecra.

i:ncn Wastaus: Tosi se on, että sen un.
desta syndynen tule kieldä ,a, hpwusti jättä
kaikki syndiset himot ja huwituzet kuin Ju-
malan sanaa wastan sotimat; mutta ei se ole
mikän orjuus, waan' paljo enemmin bengeli»
nen wapaus. Se on christityn orjuus, että
hän pahoja bimojans palwele; mutta wapaus,
että hän niistä pääsnyt on. Pawali muistelikynnelillä sitä aikaa, jona hän ja muut py-
hät muinen olir rairamacconmc, kowakorwai.
sir, exywäiser, palrvellcn himoja ja moninai»
sia hekumira, Tit. Z: 3. ja luki sen suurim-
bain hpwäin töiden sekaan, että Ewangeliu»
min armon kautta olla pääsnyt siitä vrju.
desta-

2men Wastaus: Ehkä jokaisen armoitetun
tule hyljätä kaikki, spndisetl huwituM, kuin

luma
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Jumalan sanaa wastan sotimat, niin taita hän
tuttengin nuhtetoinda huwitusta Jumalan luon.
dokappaleisa nautlta. la. ei yxikän taida pa.
remmin maista Luojan suloisutta hänen toi-
sänsä, kuin se uusi luondokappale ja uusi ih.
minen, sillä ei se ainoastans nautitze sitä ruu.
nulllsta hywää, niinkuin muut ihmiset, ja siinä
maista ruumillista huwitusta, kuin luondokap-
palet jakamat; wan myös hengellistä hpwää,
että hän maista Jumalan makeutta ja hymyt,
lä luondokappalcisa. Niin muodon on tämä,
Osteleminen yri sula Jumalan pilkka, jonga
kautta saatana ja hänen apulaisensa pptäwät
peljättä ihmisiä pois. Jumalasta ja hänen ar«
mostans.z-mas Wastaus: Että ihminen uuden sun.
dymisen kautta kadotais kaiken ilon, se on si-
tä surkiamhi walhe/ kosta juuri ne uudesta
syndynet nautitzewat sanomattomia huwituria.
He rawitnn hengellisellä hekumalla, josta ei
mailma mitan tiedä. Niinkuin heillä on kor.
kiammat ja pnbemmät tundemiset, kuin muil-
la ihmisillä, niin on heidän ilons ja wirwo.
turensa myös kallembi ja korkiamhi; Se on
hengellisestä luonnosta, ja waikutetan sielusa
Py!',äldä Hengeldä joka Isäldä ja Pojalda
läbetetan lo wirwottamaan hänen
palwelioitten? sydänntä. Ia se lohdutus kuin
Jumalan hengi waitutta armoitetuisa, se toti.
sesti ilahutta sielun ja wirwotta sydämen. Ei.
kö se siis ole Jumalan pilkka, ettäs sanot:
Mailman ilon oleman paremman kuin ilon
lumalasa? Ol kuin»
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O! kuinga makiata ja suloisia se mahta
vlla, koffa sielut tundewat, jtzens siirtyi luon»
non tilasta armo. tilaan; olewans 7 umalan
lapset ja Christuxen jäsenet, joil.in hän mie.
listu, jolta hänelle rakkat ja kalliit owal; het.
dän spndins oleman andc,n annetut lEsurenkuoleman ji ansion täbden;,ja, koffa heidän
maallinen majansa purjetan, tietämät he heil»
läns olewan lumalalda. huonenei käsillä tehdpn, joka on ijankaiMnen tai»
waisa, kusa he elämät ja l-allltzewat ijcmkaiM.sesa ilosa ja autudcsa! O! mitä riemu! oikein
ajoteNa sitä iloa ja riemullista menoa, kuin
nautitan Jumalan oiklalla kädellä ijantaik.
kisesti?^

O! te sondi set, kuka teidän on wimman-
nut pitämään lihalliset himot ia pilkalliset a.
jankulut, suurembana ilona, kuin Jumalanrakkauden tundemisen ja taiwan kunnian odo,
turen ussosa? Jos te ticdätsitte, mingä lewon
ja huwituren; mingä ilon ja hckuman, lu.malan r.kkaus, ja pyhoden tiellä waellus tuot.
ta; niin te pian mielenne muuttaisitte, ja toi.sen elämän alkaisitte, kuin tähän asti wiettä.
net olette. Eläkät siis hywin teidät, turhisahuwituzisanne; nondottakat teidän 'pitpneitä
himojanne, nautitkat nykyistä iloanne, siihenastl että daikius ja spdämen kipu, jonga kaik.
kians palkani saatte, sautta leitä mielenne
malttamaan.

Uusi sunduminen on alku lewolliseen ja
totuwäiseen elämän, ja suurin ilo nautitan

Pv-



PYbyden tiellä. KysMt niildä sieluilda, jot.
ra oivat synnin tilaa ja armo. tilaa koetellet,
niin tc koltta saatte kuulla, kuinga lewotoin
ja wibeljäinen heidän endinen tilaus oli, ja
ettei he enueu lepoo eli sudämen huwitustalöptänet, kuin he palaisit Jumalan togö, ja
rupeisit pyhää elämätä »viettämään, ja, että
Keillä yhden hetken kansiakäymisesä Jumalan
kansia on suurembi buwitus ja ilo ollut, kuin
koko elinaikanans synneisä. Salomo joka oli
koetellut kaikkea iloa, sanoo kuiten.qin luma«
lisudestn että sen rier owat iloiset, eli niin o»
toiset, että ne» ilahuttawat sielun, San. l.
k. 3:1?.

Ellttte Jumalan kansan puhetta uffoa tah-
do, niin.' kuulkat mitä Jumala itze sanasans
Palvalin kautta todista, Rom. 5.1. 2, 3. t3c.
rä »ne siis olcnnna ustosta roanhurstaxi ruller,
niin meillä on rauha Jumalan kansia, meidän
Herran IGsuren Cyristuxen taucra; »onga kauc,
ta mcilla myös on tygökäpmys ustosa tähän
armoon, josa me seisomme, ja kerstamme niei-
tämme Jumalan kunnian roiwosa Mncca ei
ainoastans siira, waan me mpos mei«
tämme waiwoisa. Ia Petari sanoo: Te jotka
ustorca, saatte iloita sanomattomalla ja kun«
mallisella ilolla, 1 Pet. 1: 8. Ia Dawid pu-
hu palion wcmburffasten ilosta; esimerkiri
Psalm. 9?: 11, 12. Wanhurjkaille koitta wal»
kcus. ja ilo hurstaiile sydämillc. wanhnrstac
iloirkac Hcrrasa. Siihen myöS Pawali ke«
hoitta: aina -Herrasa; ja raas minä
sanon, ilsirkar, Phil. 4: 4. Joko te nyt ustotte

Her«
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HErraa; täsä hänen lodisturens on> siitä että
uudesta syndpneillä on totinen ilo, ja luma.lan lapset pzin owat ilon ja kunnian peril.
liset.

Mttslmmämett wasiansattommett.
Muutamat sonowat: Kuinga uudesta syn-

dyneitten tila niin hupa ja iloinen olla taita,
koska heitä enä waiwata>i ja wainotan kuin
muita? lEsus sanoi Opetuslapsillensa: Ma.
ilmasä on reille ruska, loh. 16: 33. Ia Pa-
wa!i todista, että kaikken, jorka JumalisestilEsuxcsa Christuxesa elä ccchrowar, picä wai.
wa« kärsimän, 2 Tim. 3: 12. Siitä johdosta
Lutheruskin sanoi: Gi se Christircy ole, joka
ei ristinkandaja ole.

1. Wastaus: Se on tosi, ettei ketän enäm<
min waiwata ja wainota kuin heitä; ei tui-
tengan se murhe ,a waino aina estä heidän
iloansa ja lohdutustansa lumalasa. Pawalisanoo, Rom, S: 1,3, Meillä, jocka Mosta
olemme wanhurstaxi tullcr, on rauha luma»lan kansia, ja me kerstamme myös mcicämme
waiwöisa. Ia lEsus itze todista: Aurnac oi
lerca re, koffa he pilkkawar ja rvainorvc tei-
tä, ja puhumat kaikkinaista pahurca reiräwa»
stan, walhecellen minun rähreni. ja
riemuirkar: sillä teidän palkkanne on suuri tai,
rvaisa, Matth. 5: il, 12.

2. Wastaus: Jumalan lapset tundewat ja
nautitzewat usein suuren ilon ja wirwoturen
heidän suunsa murheitansa. Sillä niinkuin
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Christuxen kärsimys on paljo tullut meidtkn
päälllmme, niin myös meille tule paljo loh.
dutusta Christuxen kautta, 2 Cor 1: 5. Ko.
sta Christiivldä ulkonaiset huwituret puuttu.
wat, silloin hän parhain Jumalan lohdutusta
tarwitze, ja silloin hän myös kaikkein runsam.
masti sitä nautitze. Kosta Dawid kerran oli
suuresti ahdistettu, siitä että hänen tawarans
waimons ja lapsensa olit pois rpöwstyt, wah.
ivisti hän itziänsä HERrasa lumalasansa,
1. Sam. zn: 6. ja sai suuren lohdutuxen lu<
malalda.

Toinen N)astanjattommelt.
Kuinga uudesta syndpneitten tila niin i<

loinen ja hupa olla taita, kosta Jumalan ar-
mo' opetta ja rvaati heitä kaiken jumalatto-
man meuon hrljämään ja maalliset himot ja

täsä niailmasa siwiästi ja hnrffasti ja jumalia
sesti elämään? Tit. 2: 12.

Wastaus: Tosin uudesta syndpneitten ei
vidä mailman muodon jälken elämän, eikä li.
hansa himoja täyttämän; waan Jumalan tah.
toa noudattaman. Mutta ei se totista iloa e.
siä, waan paljo enämmin edesautta ja enän-
bs sitä; sitä Dawid todista: Pfalm. 119: 165.
Suuri rauha on niillä, jotta Sinun Lakias
rakastawac, Se on: He nautitzewat paljon
rauhaa tunnosans ja lepoa sielusans. Ensim.
mäisistä ChristitpistH todistetan Ap T. 9: 31-
että he waelsic HKrran pelwosa, ja täytecrin
pvhän Henyen lohducuxella. Juuri sen kaut.
ta, että be HERran pelwosa waelsit, sait he

myös
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»yös Pphän Hengen ilon ja lohduluM< Jo.
ta enämmin wagasti ihminen waelda, sitä rul.,

sambi ilo on; mutta jota huoliinattomambi e-
lämä, sitä tatkerambi Kosp luma.
lan kansalda, jos ei he silloin stnirtuda huwi.
tusta sielujansa tunne, kosta he »visummin
Jumalan k..stpjä noudattamat Ia kpsp si<
nun omalda tuttnoldas, etkös silloin lemolli»
sembi ote, kuins Jumalala palwelet, kuinseu.
ratesas spndisiä himojasi Etkös siis siitä ilo,
sta ja lewosta lukua pidä, kuin hywä oma
tundo ja wakuus tuottamat?

Aolmas MastansiiltOMlttett.
Mutta jokaaikaiset esimerkit todistamat.

Monen oikian Chrisiitpn, ehkä he jumalisesti
ja wagasti waeldawat, usein oleman! lewotto.
man ja murhellisen, itkemän ja huokawan
enämmin kuin muut.

t. Wästaus, Me taidamme ensin sanoa,
ettei he aina ole todella murhelliset, waik,
ka he stzi näkymät, erinomattain jumalatto,
Main ja lihallisien ihmisten mielestä. He o,
wat: murhelliset, ja kuireilgin aina
iloiset, 2. Cor. 6: io. Katzo, kosta Pawalt
>uhu Jumalisten murhesta, pane hän siihen
en sanan, Niinkuin, niinkuin murhelliset, sil.
ä ei he itze tpösä senkaldaiset ole. Mutta ko«

ka hän ilosta puhu, niin ei hän sano: Niin-
oin; sillä ilo on totinen, ja wahwasti peru<
stettu, nimittäin Jumalan wagan armon pääl.
le ChristuZiesa lEsuresa, joka elämälle ustols
le lahjoitetam Kosta vxi Christittp ulkvH su<

N 2 tul,
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rullisexi näkn, niin on usein rauha ja ilo fy-
dämesä sitä suurewbi; lentähden kutzumn mpös
tämä lahja salacuxi mannaxi, Ilm. k. 2: 17.
sillä se on sisällinen, ja lihallisille ihmisille
marsin outo ja tundematoin

2, Wastaus. Jos wielä heidän murbens
totinengin olis, niin ei jumalisuden siihen syy»
tä ole, enä kuin auringon on spptä pimene-
miseen; waan sppt Christitpin murheisiin owat
nämät, seurawaiset:

2. Ruka ties hän on langennut suureen
rikoeeen, Jos niin on, mikä ihme sitten, et-
tä hän lewotoin ja murhellinen on, siihen a<
sti, kuin hän saa wakutnren Jumalan ar«
mosta ja spndeins anderi saamisesta? Sillä
kosta ihminen tunde pahoin tebnenfä, niin
hän on täpnä lewottomutta ja Mikäse oli kuin saatti Dawidin murheisans käy.
mäsn, ja mprisemään sydämensä kilvusa, muu
kuin hänen huorudens ja murhansa? Mikä
sai Petarin itkemään niin katkerasti, muu
kuin hänen hembepdensä, että hän kielsi HEr,ransa ja Mestarinsa?

d. Ruka ties, st armoitettu wielä kiwul-
la tunde sydämelw turnielluxen usein liiktu.
wan ja tiusau?an. Senkaldainen turmellun
sydämens tundeminen sai Pawalin waiklastiwalittamaan: Minä wlheljäinen ihminen.- ku-
ka päästä minun tästä kuoleman ruumiista?
Rom. 7: 24. Kyllä sinä sitä oudoM, kostasnäet Jumalala pelkäwäisen ihmisen oleman
murhellisen; mutta jos omat silmäs olis awe<

lut.



tut, näkemään mikä pahuus jakauhistus omasa spdämesäs makaa, niins kyllä hämmästyi,
sit, ja lähes epailisit.

c. Ruka ties, se murhellinen wiela on
Uuden syndynnsen r öu alla, eli tussin senläpitze käynyt, ja niin muodon ei ole wielH
marsin wapa orjuden hengestä Jos niin on,
niin ei ole ihme, jos hänen sydämensä on
murhellinen Mutta sen pltä pian muuttu-
man ilori; sillä wanhurskauden auringo Chn-
stus, joka koitta hänen sielusans, ja tuo au-
tuutta mpötäns, on pyhkiwä pois hänen kyy.
nelensä ja täyttämä hänen sydämens rtemulla

cl. i3ll, jos hän jo uudesta on,
niin taita tapahtua, että jaaraims karka pääl>
le towlla kiusauxilla, pyytäin saada sielun
orjuteens jällen, eli kaiketikin estä murhelli-
selda sielulda kaiken woiman ja wirwotufen,
Koffa HERra Jumala salli hänelle sen, niin
ei hän säästä, karata, sielun päälle kowimmil-
la kiusauMa, ja ammuta sydämeen määriä
ja häpiällisiä ajatuxia niinkuin nuolia, joiden
myrkky kiwistele jä näilnnyllä sielun. Ongo
siis ihme, jos senkaldaiset sielut, sillä ajalla,
surulliset omat? Ei sodan alla iloita, maan
wasta moittanunna iloitan. siis sano-
ko, Jumalan teitä pahoiri ja raffaixi; saata-nas se on kuin seiso» »vastan, ja oriantappu-
roita niihin kylmää

e. Taira kuka ties sillä murhcllisella olla
surullinen ja rastas luoudo; ja siinä tilasa ei
ole touvomistakan, että händä iloisena näh-

NZ täis;
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täis; sillä paru weri ja raskas luondo ei an»
na ilolle siaa. Kyllä uusi syndyminen sielun
tilan muutta, mutta ruumin luonduo ja tau,
tia ei se paranna; älä sentähden ihmettele,
jos näet Jumalan lapsengin toisinans lelyot»
tomanq ja surullisna.

l, luiugla myös jostus taita tärkeä tas»wonsa hänclda ja s.lata rakkaudens ilmoitu,
xet min että sielu kaipaa sttä lohdutusta, kuin
hän ennen on tottunut lumalasa nautitzemaan,
Mutta siinä tilasa ei ole ihme, jos Christittu
on murhelltnen; sillä mikä händä silloin mah°
ta ilahutta, koffa Jumala kätke häneldä kai.
ken armons tundenusen, ja sulke wirwoturen
wirrat, joiden woimasta sielu muutoin wah?
wistetan?

Näisä tiloifa yri Christitty sydämestä su,
pee nykyistä murhellista tilaansa, ja siinä si.wusa hartasti rukoile HERraa, errä hän an»
nais kaswoinsa walkeuden päällensä walaista,.
ja sielunsa siitä otollisen wirwocuxen tuta, et-
tä ne luut, jotka hän särkenyt on, ihastuisit.
Mutta se päätös, kuin moni teke, nimittäin:
Että kaikkein pyhäin elämä mahta olla täynä
lewottomutta ja' surua, sentähden että usiqt
heistä toisinans täyty murhelliset olla, se on
todella marsin tyhmä ja wäärä; ja kuitengin
lihalliset ihmiset niin ajattelemat. Sitä ma.
stan m? täydestä syystä oikein päätämme, että
lihallisten ja jumalattomain ihmisten elämä onsangen lewotoin, sillä kaikki kuin surkiata ol-
la taita., st hejsä löpty, niinkuin: Synnin
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welka, hengellinen kuolema synnisä, olla wi<
hoin luma an kansia, wieras ja eroitectu Chri»
stlixesta, >ougä päälle rvälttämättömästi seura»
war kaikki duomioc ja rvaiwat täällä ja
sicren ijankaikkinen kuolema ja kadorus ajan
perään. Totisesti! jos lihalliset ihmiset oikein
itzens tundisit, niin he näkisit itzens ulkoa ja
sisäldä oleman Hesechielin awoimen kirjan kal-
dcuset, josa oli kirjoitetut: lValicurec ja huo,
tauxer, ja wee, Hes. 2: 10,

Seitzemastoistakpmmenes Luku.
Toinen Osa Neuwoista; joja Uudesta

ffttdfmltten Melwollisudet edespan»
nan

Minä olen tähän asii neuwonut ja waa-
roittanut uudesta sundpmättömiä, mitä heidän
ajatella ja tehdä tulis, parannurerens; nyt
tahdon minä sanoa, mitä uudesta spndyneit»
ten tule waarin otta, ppspäxensä ja kaswa.xensa armosa:

I. Ihmettele ja kunnioita sitä werratoin,
da lumalau armoa ja rakkautta, kuin ssnulle
uudcsa syndymistsä tapahtunut on. Ei taiivan
Engelitkän taida kyllin tutkia tänM armon
ja rakkauden pohjatoinda suwpttä Käännä
siis sinäkin koko spdämes tutkimaan Jumalan
rakkautta kohtas Christuresa lEsuzesa, niins
taidat pakahtua sanomaan: O! sitä Jumalan
rakkauden korkeutta, sywvrcä, leweyttä ,a pi-
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luutta, minun sieluani tohcan. Tutkeifans fi.tä hymyttä, k -m Jumala ihmisille luomistsaosottanut on, Dawidtn sydän siitä, ky-
symään: Mikä on ihminen ercäs händä mui<
stac? eli ihmisen poika, ecräs händä etzisteler?Ps. 8: 5. Niin myös sinulla, siitä armostakuin uudesq luomisesa sinun sielulles tapabtu.
nut on, on syy ihmetellen sanoa: HGRra;
mikä on ihminen, erräs händä muistat, ja ih,seu poika, erräs händä korjaat? Mikä kaiketiminä olen, min monen ihmisen seasa, ettäsqrmosa minun puoleeni katzot?

Multa että sydämes sitä enämmin liiku?
tetais ihmettelemään Jumalan armoa ja rak?kautta, niin ota waarin niistä monista lahioi,
sta ja eduista, kuin uudesta syndynet ilorens
nautitzewat. He saamat iloita

1. Siitä rakkaudesta ja ustollisudesta, jol-
la Jumala heirä syleile. Rakkans wuotaalas
Isästä lapsiin; sillä Jumalan rakkaus on niin,
tuin Lähde, joka Vapahtajan lEsuren Chn?sturen kautta jakaa itzensä jokaitzelle uudestasyndynelle sielulle Katzo! kuinga palama ja
luja maallisten wanhembain rakkaus on lap«
siansa kobtan; multa Jumala woittaa ne kaik.
ti mkkaudesa, niinkuin hän woitta he ääret-iomäsä olennosa. Se uudesta syndynyt taitasentähden turwallisesti luotta Jumalan Isälli?sten rakkauteen, joka on sangen suloinen ja
wirwottawa sielulle; sillä siinä Jumalan I.sällisesH räkkaudesa me autuat olemme.

2, Mdistyrestänsä Christuxzn kansia; sillä
Chri.
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Christus on pää, ja me uuden svndmr.isen
kautta hänen jäsenensä. Niin Pawali todista,
niistä Hengestä syndyneistä Corinthilälsistä: Te
olcrra Christuxen ruumis ja jäsenet, jokainenosansa jälken, i. Cor, 12: 27. Hän ymmärtä
sillä Christuxen hengellinen ruumin. Tämä uu-
desta syndyneitten yhdistys Christurcn kansia,
pn yri salaisus meidän Christillisesä uffosam-me; ja tosin suloinen ja sielua wirwottawai-
nen salaisus, Epb, 5: 32, loh. 1?: 23. iv:'l7.
Ebr.2:ll,12,14. Silläyhdistyxen kautta Chrtstu,
z/en kansia on Jumala meidän Isämme, Chri.
stus meidän weljennne, j« pääm-
me, Taiwas, meidän perindömme, Mngelit
johdacraiamme ja rvarieliamme, palwelllneen
lähetetyt niiile, jorka autuuden perimän pits.
Nämät Engelit olit ne tuliset hewoiset jawau-
nut, jotka piiritit Elian, ja jotka wielä suo-
jelewat jokaitzen Cbristuren jäsenen kaikisawaaroisa, ehkä ei heitä nähdä. Zos heidänsilmänsä joskus awetais näkemään nämät ioh-dattajansa, o! kuinga heidän sydämensä tun,
duwalsesti kajkisa heldän mur-
heisansa.

3. Lapsen-Oikeudesta. Ne jotka andawat
Jumalan hellänsä uudesta synnyttä, ne ole-
tan hänen lapseensa. Niinkuin he luonnollusen syndymisen jälken omat wihan lapset, niin
he uuden syndymlsen kautta Armon lapsiri tu-
lemat; se on: he siirtän pimeyden mallasta lE-suren Christuren walhakundaan, ja otetsn Ju-
malan lapsiri, uffon kautta Christuxen pääl-
le. O! jos HERra teidän silmänne awais, ja
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teitä soweljoifi tekis, oikein tämän lahjan kal.
liuden tundemaan? Rahokat, sanoo Ap Jo.
Hannes, mingäraldalsen rakkauden Isä on
m ille osocrauuc, että me Jumalan lapsixi ni>
micecän, i loh. 3: 1 El Apostoli ainoastans
edespane Jumalan rakkautta suureni meitä
kohtan, waan myös pakahtu ihmettelemiseen
siitä, ja syystä huuta: Rahokat mingäkaldai»
sen rakkauden Isä meille osorci! silla ei täsä
ole tawallinen, waan marsin ihmeteldäwä rak-
kaus, nimittäin, errä me waiwaiser rviheljäi»
set syndiser luondokappalec, me jorka kuollet
olimme syndein ja yliyekäpmisten tähden, o,
limme Jumalan wiholliset, ja pahain cekoim-
mc tähden wihan lapset, että me Christuxcn
rädden ylösoceran, ei palweljoiri, Eph. 2: 13.
Col. 1: 21. joka jo paljon olis, eikä ystäwi»
xi, joka olis paljo enämbi, waan lapsiri, ja
seurawaisesti Cbristuxen! kanstaperillisexi, jota
korkiambi ei mikän olla taida.

4. Christillisestä Miinkuin
uudesta spndymättömät owat siinä onnettomat,
että he owat orjuden tilasa; niin uudesta syn»
dnnet owat autuat, siinä että he elämät wa-
paudesa. He owat »vapahdetut.

Satanasta; wazkka ei satanan kiusa»
unssa, niin kuitenqin hänen mallastansa ja
orjudestansa, sillä lEsus on kuolemansa kaur,
ta hukuttanut sen, jolla kuoleman walda on,
se on pertelen, Ebr. 2: 14. ja niin rikki pol.
tenut kärmen pään, että waikka hän puhisee
Mitä päin, ei taida hän kuitengan kuoleman

haa,
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haawaa anda; maikka hän karkaa päälle, niin
ei hän kuitengan woita meitä. Kyllä hän täy
ynibarins, niinkuin kiljuwa jalopeura, ja ctzikcnen hän nielic-, i Pet. 5: 8. mutta Christus
pitä hänen woimansa kahleilla niin sidottuna,
etlei hän pidemälle pääse, kuin Hän tahtopäästää,

(b) Synnistä, Ebkä ei uudesta syndynet
ole wapaat sisälle asumaisesta synnisä, joka hei.
sä rippuu, niinkauwan kuin he täsä elämäsä
owat; niin he kuitengin synnin welasta, niin
myös ftnnin waUasta ja hallzruxesta wapaat
owat,

SMMn welasta he owat wapaat; se on,
siitä wihasta j« rangaistuxesta, kuin syndiä
wälttämättömästi seuraa, niin ettei pfikän
syndi enä heitä kadota; sillä Christus onniin»
kuin Takaus, mies, Lunastaja ja Autuazi te<
kiä, kandanut kaikki meidän sondimme ruu.
Miisansa puun päälle, hengensä täydelliseni
sowindo-übriri andanut, ja sillä Jumalan
wanhurstauden täyttänyt; niin että, koffa
Jumala Christien kuoleman kautta tu)delli«
sesti on lepytetty meitä kohtan, niin ei hän
enämbi wastauutista lunastusta meildä waadi.
Sentähden taisi Apostoli rohkeudella edesasiuaja sanoa: Ruka tahro Jumalan rvalircuin
päälle tanda? Christus on kuollut, ja kuole-mansa kautta Jumalan wanhurstaudelle ma.
xon tehnyt, heidän syndeinsä edestä.

Synnin roallasta ja halliruxesta owat he
wapaat, sen Christufen Hengen kautta, joka

heil,
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heille annettu on, ja joka niin alaspaina syn,
nin, ettei se ens saa hallita heitä, niinkuin
ennen. Pawali sanoo: Ei synnin pidä reirä
rvallitzeman, ettet te ole lain, waan Hrmon al<
la, Rom. 6: 14. Luonnon tilasa synnillä on
walda meidän plitzemme, ja me annamme
meitämme mielellämme sitä palwelemaan; mut,
ta niin pian kuin me Jumalan Hengeldä uu.
dcsia synnytelän, niin me wapaxi tulemme,
ei synnin sisälle asumisesta, waan hallituesta.
Nnn muodon karka syndi meidän päällemme;
mutta ei hallitze meitä, engs me mielellämme
kuule händä. Se on Jumalan lapsille suuri
lohdutus, että syndi heisä on woitettu, waik<
ka ei ulosjuuritettu. Kyllä he usein tunde-
wut turmelleen liikkuman, josta he myös u°
sein murhellisella mielellä kyyneleitä wuodcit'
tawat; mutta synnin hallituesta omat he tui»
tengin Christuxen kautta wapahdetut.

(c) Uudesta syndynet omat wapat Laista,
ei ainoastans Juvalaisten Ceremonialliststa ja
Maallisesta laista, joka heidän waldakundan»
sa kan§a loppui; waan witzillä tawalla myös
siitä Hhceiststä Jumalan Laista, ljota kaikkein
ihmisten joka aika ja joka paikasa kuulla tu,
le). Ei niin, että Christityillä olis wapaus
sitä rikkoa, sillä se on ainakin ojennus, nuora
Jumalan lasten Christilliseen elämään; waan

iTnstn, niin muodon ettei ne uudesta syn-
nytetyt lain liiton, st on: töiden ja oman lain
täyttämisen kautta enä taida eikä tarwitze e»
tziä Jumalan edesä wanhurffaxi tulla, Kyl,

lä
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lä meidän tule ahkeroita täpdellisimmästä lain
kuuliaisudesta, ja nöyrimmästi tunnustaman
ne wiat ja puutoret, kuin nppuwat meidän
parhaisakin töisämme; mutta sen siwusa mui-
staman, että syndein saaminen ja wan-
hurstaus Jumalan edesä, lahjoitetan meille
ynn meidän Takaus-michesämme,
zoka täydellisellä kuuliassudella lain on täyt-
tänyt; ja ettei sitä meildä odottamista ole, mi-
tä meidän Välimiehemme toimittanut on.

Toisexi, olemma me wapaat Lain kirou-
xesta ja duomiosta. Christus on lunasta» ut
meica Lain kirouxesta, tosta hän culi tirou»
xexi meidän edestämme, todista Apostoli Gal.
3: 16, Jos siis ne uudesta syndynet ei taida
niin täydellisesti pitä lakia, kuin heidän pi<
däis, niin ei heidän rikoxians kuitcngan lue-
ta heille kadotuz'ez'i. Heidän työnsä laki tai.
ta duomita, mutta ei heitä itziä; sillä ei ole
phrän kadotusta niisä, jorka lEsuxesa Chri-
stuxcsa owar, Rom. 8: 1.

Z. Siitä edusta uudesta syndynet myös i-
loitzewat, ercä Jumala toiinirca heille kaikki
heidän rarpensa ja Christuxesa lEsuzesa heil-
lä on oikeus kaikkea hywää nautita, kuin Ju-
malan mielestä heille hyödyllistä ja soweljasta
on. Se on merkillistä, että silloin kuin Ju-
mala oli Israelin kantza tyhjäsä korwesa ja
auttaja eränmasa, ei heildä mirän puucrunur,
8 Mos. 2: 7. Se istuu kaikkein Wanhemmit-
ten luonnosti, että he holhowat lapsiansa; mi-
tä niildä sitten mahta puuttua / joilla on lu^
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mala Isänä, joka ei ole ainoastansse rikkain,
waan myös kaikkein rakkain lapsillensa? Iajonga rakkaus on paljo suurembi kaikkein
luonnollisten wanhembain rakkautta. Jos siisolet uuden spndymisen kautta Jumalan lapsi,
niin nosta silmäs taimallisen IsäS puoleen, ja
pyydä Häneldä kaikkia mitäs tcirwttzet, sillä
lEsus itze sanoo: Jos te, jocka pahar olerre,
taidatte h))wiä layioja anda teidän lapsillenne,
mixei meidän caiwallinen Isämme annais meil«
le mitä me tarwihemme, kosta hän eläccä
wan linnut ja eläimet kedolla. Koffa meidän
rakas Isämme niin murhetta pitä linnuistansa
jakoiristansa, pidäiskö hänen andaman lapsensa
kerjätä ja nälkän kuolla, jotka hän kunnmn<sa perillisiä määrännyt on, Se taita arwol-
lans tapahtua, että Jumalan lapset myös
joutumat suureen hätään; mutta siihen meillä
kuitengin on aiwan Harmoja esimerkkiä. M-
kät sentähden niin epäustoiset olko, että' te
sanoisitte: Mitä me syömme, taikka mitä me
juomme, eli millä me meitämme werhoicam-me; sillä teidän taimallinen Isänne kyllä tie-
tä teidän kaikkia näitä tarwitzewan, Mattl)<
6: Zi, 32.

6. He saamat iloita siltä/ että Jumalaarmosa katzo heidän puolen, eh.tä siinä paljon wikoja> heikonpa ja puutosta
on. Ei wanhemmat itänäns niin mielisty
pienden lastensa pieniin palwelluMn, ettei
Jumala paljo enämmin otolliseni ota, mitä
hänen lapsensa wajawastikin aikoin saamat.Usein owat heidän rukouxensa kyllä puuttu-

ma».
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wai«et ja katkotut; kelpawat kuitengin luma.
kosta ne särjetystä sydämestä lähtewät.

Et hän ulkokullattuni koreita sanoja tottele,
mutta lastensa puuttuwaisengin
puolen katzo hän armosa, koffa he wagasta
sydämestä sen toimittamat. Sentähden, joS
en me taida rukoilla niin palamalla hartau-
della, kuin me soisimme; ja teemme sitä tui.
tengin yriwakaisella sydämellä, kuuliaisudesta
Hänen kästyänsä kohtan, halusta hänelle kel,
wata ja ynnä murbellisella mielslläj wikaimme
ja puutostemme ylitze; niin meidän armolli,
nen Jumalamme unhotta meidän wikamme,
ja armosa hywäz-i otta meidän heikonkin ha»
lumme ja toimemme-

7. Jumalan suojelus kaikisa waaroisa, on
uudesta syndyneitten ilon aine; sillä jos Keil»
lä täällä paljon waaroja on, niin HERra,
heidän wartiansa, myös armosa heitä niisä
kätkee. Hän sanotan olewan tulinen muuri
kansansa ymbärillä, Zach. 5: g. Muuri, heil.
le warjellureri; ja tuli, niille wahingozi, jot-
ka itzens hänen pstäwiänsä wastan asettamat.
Aosta rangaistus cule, niin ei he peitä; hei»
dän ustalda luj sti HlLßran päälle,
Ps 112: 7. Taita kyllä tapahtua, että lu.
malan lapset ahdistetan, sorretan, kadottamat
tawaransa, ja miattomasti hukatan; mutta ei
he siitä »vahingoiteta, sillä Jumala käändä
kaikki heidän parharensa. Merkillistä se on,
kuin Dawid sanoi, koffa Simei händä kiroi»
li: Mahta tapahtua; -HERra karzo minun
wiheljäisyrräni, j« HERra maxa minulle hy->

* wäl«
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lvällä, sen kuin hän minua tänäpälwänä ki<
roile, 2, Sam. 16: 12, Siitä syystä «Lbrea.
laisic ilolla tärseir heidän hywydenfä raarele-
misen, Ebr. io: 34.

8. Wielä uudesta sundpnet sitäkin etua
nautitzewat, eltä he kaikisa wanvoisansa wir-
woiteran. HTRra Jumala on heitä läsnä
kaikisa kärsimillsä, woimallansa tuke heidän
heikouttansa, ja wahwista heitä kaikkein enäm»
min silloin, koffa he heikomallansa owat, Ia
waikka hän wielä näkuis tuffan ajalla jättä.
wän heitä awuttomiri, niin wabwista hän hei-
tä knitsngin tarpellisclla woimalla kärsimään
ja woittamaan Siitä Pawali tämän wouon<
wirren weisais, 2 Cur 4:8, 9 Meillä on
jokapaikusa ahdistus, umcra en me sirä sure;
meillä on pakko, mutta en me epäile. Me
kärsimme wainoa, murra ei meirä ylönanne<
ta; me alaspaiuemn, murra en me hurn. Syy
siihen on Jumalan apu ja woima, jonga hän
meille lahjoitta.

9. Edespäin kaikki asiat uudesta syndy,
tteille parhaxi käändpwäc, ja wihdoin Juma-
lan edeskatzomisesta paljuni töip, Rom.
8: 28. 5 Mos. k. 8: 16. Hän muutta heidän
wcchingons woitoxi, heidän ristinsä
xi, heidän murhensa ilori, heidän kirous ns
fiunlluxcxi. Kaikki lumalalda sallitut wa<
stoinkänmiset, jotka alusa nä-
kymät, joutumat wihdoin hMutprexi. Niin
tapahdut Josephille: Hänen welMsä ajartelic
pahaa händä wastan; inurta lunlala a^rrclisen
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sm hpwaxi, 1 Mos. k. 5«, 20. Että he myit
hänen Ismaelitaille orjafi, se tuli hänelle kor-

Se on Jumalan lapsille suuri loh.
butus, tietä, ettet mikän heitä wahingoitze;
mutta se warutus oikein sydämen ilahutta, et-
tä kaikki, yM murhellisetkin tapauxet, pitck
heille hpwäxi käändyman O! kuinga autuasse uudesta syndpnyt ihminen on! suurimmisa-
kin murheisans, taita hän sanoa: Ole hpwä.
sä turwasa, Sieluni! siliä Herra teke sinullehpwää.

iv. Heillä on sy iloita amuallisesta kuole!»
masta: sillä Jumalan Hengi sano Ilm k 14:
13. 2lutUat owat ne kuollet, jotka Herrasi»tuolewar, se on ustosa Christuren päälle. He
owat autuat, osittain, että he lewäwclc tai.
kista töistänsä, waiwasta ja murhesta; osittain
Myös, että heidän työnsä noudacrawac heitä
kunniallisella armo palkalla.

Kohta kuoleman kautta ruumiista erittyä,
on uudesta syndyneitten sielut Jumalan tykö-
nä taiwasa, joka nähdän lEsuzen lupauxesta
sille katumaiselle ryömärille.- ränäpäna pirä
sinun oleman minun kansiani paradifisa. Luk.
23: 43- sen kuin täsä kutzutan paradisixi, kutzuPawali kolmanneri taiwap 2 Cor, 12: 2, 4 ja
sillä sanalla ränäpanä, osotta lEsuS, ettähä.
nen sielunsa, kohta kuin se ruumiista erkani',
piti tuleman autuitten kotoon. Samalla ta-
walla tapahtu kaikille uudesta syndyneillej
heille on kuolema sisälle käpndö taiwalllseen
Kaanan maahan.

O il. Heil-



11. Heillä on Runniallimn ylösnousemi-
nen toiwosa; sillä wiimmeisen Basunan kajau.
fesa, tulemat uudesta syndynet haudoistansa
ulos, niinkuin Joseph fangiudestansa. Kaik.
ki endiset ruumin wirhet ei pidä sillen enä o<
leman heisä. Ei phtäkän raajarikkoa, sokia,
ta, onduwa, kuuroo eli wian alaista heidänseasansa enembi näbdä Se tylwerän turmel-
luxesa, ja ylösnouse turlnelemacoina, i Cor.
15: joka ei enä waiman, kiwun eli hei.
koudcn alainen ole Se kylwetän tosin, buo»
liona, mutta ylösnouse tunniasa; se kulwetän
helkoudesa, mutta ylösnouse wäkewydesä. Tääl,
lä se usein on ruma; mutta siellä on ruumis
ihana ja kunniallinen olewa. Totisesti! jos
kaikki ihmisten kauneus koottais yhten', niin
ei se olis werrattawa siihen ihanaan muo.
toon, kuin Pyhillä taiwasa on, joiden ruu.
mit pitä paistaman kirkkaudesta. kuin auringo
taiwalla.

12. Taiwan perindö, on uudesta sundy<
neitten wiimmeinen ja korkein lahja. Luon-
nolliset wanhemmat jättämät lapsillensa mie-
lellänsä jongun perinnön; ja Ap. Petari kir<
joitta: Riitetty olkon Jumala, ja meidän
-Herran lEsuxcn thristuxen Isä, jota meitä
suuresta laupiudestansa on synnyttänyt jällcns
elärvään roiwoon, Chrlstux n ylös-
nousemisen kautta kuolleista; karomattomaan
ja saastuttamattomaan ja rurmelemareomaan
perindöön, joka taiwasa meitä warren tähdel-
le pandu on, 1 Pet, 1:3: 4. hludesta spndy,

net
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«et nautitzewat jo täsÄ elämäsä taiwasia Chri.
siuresa, mutta siellä he sen oikein
pääsewät; ja sisälle astuisansa siihen taiwalli-seen perindöön, ei he aitwastans täydellisesti
wapahdetä kaikesta ruuiilillisesta ja hengellisei
stä pahasta; wan myös lahjoi etan ylönpaldi.
fella bpwyVellä ja siunauxella. Hswän sielun,sa rawitan, hsidän sydämensä Pyhitttan, tiin,
do puhdiststan, hillitän.ruU,
Mit kirkastetan, kaikki täydelllstniMällH taival-
la. Silloin kaikki Pyhät telkenänsä sinnatitua kantzakäpMists pitämät , ja liklsiMmäss ph<
disty),'esä Engelitten ja ChristurenHkansia elä.
wät> jonga äätetöiyvä kunnläta he katzcle-
wat, ja hänen lUmalubensa kirkkaudesta o»
salliset owat. Mikä kielt taita tätä autlittSseliltä > eli mikä sydän sitä käsittä?

Jos Petari> Jacob ja Johannes, katzel-lesansa, Christuxen kirkastamisesa, ainoastans
i)htä sädettä tästH hänen Majestetinsä kunnia
sta, ihastuit siitä niin. että he unhotit kaiken
Mailman, j<s pyysit ytin pysyä sen ilon nau-
tinnosa; kuinZa mahtane sitten Pyhät taiwa.sa täytettä riemulla, kosta he takkamala saa.
wat kohella Vapahtajansa Chtist-uftN,lsän oikialla kädellä istuwan> niinkuintvoiton-Sangarin, joka omat ja seuratunhan-sa wihollisel woittanut on.

Nämät öwät npt uudesta syntzyneitten kat.tiit Edut, lphpkäisydesä edespannut. Mahtase ihminen, jonga spdämssä tämä muutos ta-
pahtunut on, kaiken elinaikansa siunata sitst

Dg aikaa,
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aikaa, ja kutzua ne päiwät autuixi, jona lu.
mala niin suuren armon hänelle osottanut on,
ja hänen uudesta synnyttänyt, ja Hengensä
kautta uudezi luondokappalexi tehnyt. Moni
pitä syndymä päiwänsä ilo. ja Juhla päiwä.
nä; mutta ne hengestä syndpnet, mahtumat
kaiketi pilä ylösherämisens ja uudesta syndy.
misensa ajan pyhänä, niinkuin Ilopäiwän, jo.
na he ylistäwät ja kiittäwät Jumalala, niin
monen »verrattoman lahjan edestä, josta he sil»
loin osallisixi tullet owat.

Kahdcxastoistakpmmenes Luku.
Maaroitus kiittämään Jumalata Uu«
den syndynnsen armon edestä; ja kel«
tvolllststt waeldamaan minkuin uude«

sta syndynen Christian sopi.
N. Uudesta syndpnet owat totisesti welka»

päät kiirrämään lumalara rämän suuren ar.
mon edestä, ihmettelemään Jumalan armat>
tawaista rakkautta, ja ylistämään hänen ni«
meänsä ijantaitkisesti.

I?s olet hengellisestä kuolemasta herätel-
ty, za hengellinen elämä sinusa on alkanut,
niin ettäs sen todella tunnet, niin kiitä Iu«
malata sen armon edestä kaiken elinaikas. An<
na sydämes, suus ja elsmäs olla täytetyt hä<
nen kiitoxestans. Ota sinulles Dawidin sa-
nat: Ps. 103: i, 2. Riirä Herraa minun sie-

luni/
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luni, ja kaikki mitä minusa on hänen pyhää
Nimeensä; kiitä Herraa minun sieluni; ja älä
unhoda mitä hywää hän minulle tehnyt on.
Jos sinä kiität Jumalala luonnollisen syndy-
miscs edestä, myös sen hengellisen ede<
siä? IoS kiität Jumalala, joka sinun on jär.
jellisexi luondokappalezi tehnyt, miret siis sen
edestä, että hän sinun on uuderi tehnyt? Jos
kiität Jumalala, sen edestä, ettes järjetöin
eli myrkyllinen eläwä ole, paljo enemmin,
ettes ole pri perkele. Eikös uusi snnduminen
ole se tarpellisin kaikista armoKahjoista? mi.
xei siis sinun pidäis kiitollisen oleman sen nh«
den tarpellisen edestä. Israelin lapset weisai,
sit Herralle kiitoren, pelasturen edestä Egyp»
tin orjudesta, polio enemmin syytä sinulla on
korgotta Hänen Nimeänsä, ettäs suuremmasta
orjudesta pääsnyt olet, kuin se olikan. silläsinä olet pelastettu saatanasta, joka kaikkia ty»
rännejä julmembi on, helwetistä, joka on hir,
muisembi kuin kaikki tornit, ja synnistä, kuo»
lemasta ja lain kirouxesta sinä pääsnyt olet.

Mutta että sydämes sitä paremmin syt-
tyis, tuomaan Jumalalle kiitosta tämän ar.
mon edestä, niin muista

1. Ruinga snrkia sinun tilas oli, ennen°
tuins uudesta synnyit; kostaS ett muu ollut
kuin wihan lapsi, satanan orja ja helwetin pe«
rillinen- Pane endinen tilas nykyisen rinnal,
le, ja katzele, kuingas olet wihan lapsesta Ju-
malan lapseri tebty, saatanan orjasta wapaa-
z'i helwetin ja kadotuin asuja.

O 3 mesta,
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mesta, taiwan ja autuden perillisen; niins
taidat jo ustoa itzelläs syn oleman, nöyrällä
sydämellä sen edestä ylistä sinun lumalatas.

2 N7msta mpHs, että rämä arms on sa.
nomacromasti suurembi, kuin tqikti mitä niaihmasa suupexi el; hywäici Uusi syy»
hylninkn korgotta llnnisen jaloon armoon, ku«
ningaan lapsexi, kuningan jq papiri luma.
lan edesä. Se teke hänen rikkn, sillä wähin
mitta armosta, on enä kuin koko mailman rik.
taus. Armo on se oikiq, se pysywäin?n jq
arwamatoin tawara. Se ilghulta ja tydyttä
thmistn- Koffa sinä palajat/ niin taiwasa
loitan- ja silloin myös sinun sielusas pysywäi,
nen jlo alkaa; Sinä mahdat iloita ja riemut»
ja, että sinun sielusi joka kuollut oli, on wi-
ronnut jällens, se oli kadonnut, ja on taas
jöytty. Theodosius kiitti Jumalala enemminsen edestä, että hän oli tehnyt hänen seura»
kundans jäsenen, kuin siitä, että hän hänen
koko waldakunnan kuningan teki. Niin myös
sinä kiitä Jumalala enemmin sen edestä, että
hän sinun jäsenen' Clmstux?n hengellisess ruu<
Miisa tehnyt on« kuin jos hän sinulle maan
purin perinnön' ja oman' anhanut olis.

Jos ei Jumala sinulle runsasta kunniata
jg rikkautta ole suonut, niin sinulla kuitengin
on syytä kyllä ijankaikkisesti hsnds ylistä, sii,
tä« kttä hän rakkaudensa ja armonsa rikkau-
della sinun täyttä. LutheruS juttele yhden
merkillisen tapauxen, kuin hywin sopi tähän:
Kaxi Pispaa matkusti siihen suureen kokou,

feen



o —' 218

xeen kuin pidettin Gostnitsisa, ja näit tiellä,
yhden paimenen kedolla itkemän. Toinen hei-
stä surkutellen, tiedusteli häneldä wisusti, mi.
fi hän itki? Paimen ei tabtonut ensimmäldä
seliltä mieldänsä, mutta wihdoin, koffa hän-
dä siihen waadittin, sanoi hän, että hän, ka.
tzellesansa yhtä sammakkoa edesänsä matele»
wan, mieleensä johdatti, ettei bän ikänänsä
ollut oikein kiittänyt Jumalala sen edestä, et-
tei Jumala tehnyt händä ilkiäri sammakofi,
wan niin tallini luondokappalczi, kuin ih»i.
nen on. Se sattui kowin Pispan sydämelle,
että hän muisti, paljo en«mmin hymiä töitä
lumalalda nautinensa, kuin tämä huono
mies, ja ei kuitengan sen edestä toimellisesti
kiittanens Jumalala, Eikö tämä köyhä mies
kerran nosne Duomiopäiwänä, ja hämäisne
monda meistä? la, eikö ne parbai ja jalom-
mat meistä tarwinne tomusa itziänsä nöyryttn
Herran edess, siitä, ettei he niin palamalla
sydämellä ole kiittänet Jumalala sen armon
edestä, että hän heitä Christitpiri tehnyt on,
kuin se paimen siitä, että Jumala hänen jär,
jellisexi chmiseri oli luonut! Rakas, ystäwäni!
koettele itzes, jos uudesta syndynyt olet, ja
koffas sen witztsti tiedät, niin riemuitze siitä,
ja ylistä Herran nimeä, niin sanomattoman
armon edestä.

111. Jos Jumala sinun on uudesta syn.
»a lapsexensa tehnyc, niin waella kel«

woUisejti calle armolle, niinkuill uudesta syn-
dynen sopi. Koko P. Raamattu maali stnkal-

O 4 dai.
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daista soweliasta waellusta; Pawali neuwo
Col. i: 10. waeldakar soweliasti kelwatcn kai.
tisa Herralla Ia Eph. 4: 1. waeldakar siinäkuyumisesa, johon te tuhucut olette: niinkuin
sopi. Ia Ishannes Kastaja sano. Tehkäc pa.
rmmuxcn soweljoira hedelmiä, MattK. 3: 8.
Se on- Käyttäkät itzenne niin, että se kaiketi
sopi yhten teidän uuden syndymisenne ja kor.
Nnn armomme kansia. Jota mpösPetari näi.ss sanoisa tarkoitta: Te olitta walirru suku,
knninFallinen pappius, pyhä kansa, omaisu-
den kansa, ilmoittamaan sen woimaa, joka cci«
tä pimeydestä hänen ihmelliseen walkeureensakupunne on, 1 Pet. 2: 9. Että siis.uudestaspndynet owat palio korkemmasta säädystä ja
sugusta, kuin lihalliset ja uudesta syndymättö.
mät, niin tule heidän myös wakaa ja nuhte»
toinda elämätä wiettä, ja sen kautta eroitta
itzens muista heidän menosansa.

Tämän waati meidän Wapahtajamme,jo<
kaitzelda oikialda Cbristitpldä, sillä hän sanoopetuslapsillensa, koffa he ainoastanS tawalli.
fia elämätä pidit: Mitä te sen kansia erinomai<
sta reeere, enä kuin muut? Matth. 3: 47. Hä-
nen mielens on tämä: Teidän, jotka tahdotteoikiat Christityt, ja minun opetuslapseni 01.
la, pitä oleman taiwallisesti mieldpnet,ja pal<
jo korkiambi ja pphembi kansa, kuin muut.
Oltat laircamarromac, ja yriwakaiset nuhrer.
tomat Jumalan lapset, pahaneltisen ja nur<
jan sukukunnan deffellä, joiden seasa te paista-
tat niinkuin tMilär mailmasa, Phil. 2: 15-

että
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että teistä taittais sanotta niinkuin Jobista: ei
hänen wertaistcuw ollur »uaalla,, loh. i: 8-si-wiäsä ja pyhäsä clämäsä, niinkuin maallise.
sakin lvlirasa, jolla Jumala hä.»en muiden suh.
teen lahjoittanut oli.

Jos Herra Jumala on andanut armon,
sa walaista teidän sielunne, niin walistakonmyös teidän walkcudenne ihmisten edesä, ercä
he natisit teidän hywär työnne, ja kunnioir.
taisit teidän Isäänne, joka on caiwaija, Math.
g: 16. Mutta että te sitä enemmän tehoilet,
tais pyhää elämätä ia parembaa menoa pi.
lämään, kuin lihalliset ja käändymättömät
ihmiset, niin pangat sydämellenne seurawai.set asiat:

Ensixi, ajattele kuinga korkia sinun Syn»
dywists ja Sutus on; sillä sen kautta ettäs
Jumalan hengestä spndynyt olet, niin sinäJumalan luonnosta olet osalliseni tullut, olet
Jumalan ja Cyristuren lapsi, kumngalliseen
sukuun ocerru. Sentähden pitä myös sinunelämäs, sen uuden jakorkian sundomisen kans-sa yhteen sopiman; sinun tule korkiainbain a-
siain perän pyrkiä kuin mailman lapset etzi-wät; kauhistua niitä ilkiöitä ja saastaisia li.
han töitä, joisa mailman lapset yeitänsä Hu.wittawat, sillä tiedä se, että sinun syndis e.
nemmin Jumalan sydämelle käymät, ja wi-hoittawat hänen kuin muiden ihmisten synnit.

Toisexi, muista sinun korkiata fa pyhää
kuhumistas. Sinä olet kutzuttu pimeydestä
«valkeuteen, saranan wallasta lEsuren walda»

O 5 kun-,
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kundaan. Eikös siis pitäne eroitusta oleman
Jumalan palweliain ja saatanan orjain wä,
Iillä? Jos sinä olet M Jumalan kutzutuista,
niin pitä sinu» myös Pawalin neuwon jäl.
ken, siinä tutZumisesa niin waelhaman kuin sopi,se on: niinkuin sinun korkialle ja pyhälle ku-
tzumiselles soweljas on, sillä

i. Giuun futzmnises on korkia, Phil. 3:
14. Niinkuin ne ihmiset jotka korkeisiin wir-
koin ja kunniaan kutzutut owat, käyttämät
itzensä, jos be muutoin järjelliset owat, niin.
kuin beidän säätynsä waati; niin myös sinun,
joka Christityzi kutzuttu olet, tule täyttä i-
tzes soweliasti, ettes sinun pyhää säätyäs hä-
wäisis, eikä sinun kallista nimeäs, kuins saa,
nut olet, pilkani annais, waan wihat kaik.
kia syndiä, jokapäiwä ahkeroitzet kuoletta pa»
hat bimos, ja itzes! saastuttamatoinq mailma-
sia pitä.

2. Sinun kutzumisis on pyhä kutzumme!',
2 Tim. l: 9. longa pää tarkoitus on Py-
hys, sillä ei Jumala ole meitä kuhunut saa-
staisureen v?an pyhyteen; ja sentäyden pitä
pyhä meno ja elämä pyhää kutzumista nou,
dattaman. Jos olet kutzuttu pimeydestä wal,
keuteen, synnistä pyhyteen, lihasta hengen mie-
leen, niin on kohtullinen ettäs panet pois pi-
meyden hedelmättömät työt, ja waellat niin.
kuin »valkeuden lapsi; ettes enä anna jsseniäs
synnille palwellufeen, wan wanhurffaudelle;
ettes enä lihan himoja täytä.', wan waellat
hengesä, ja sen waikutuM Men; se on:

wael«
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lvaellat soweliasti siinä kutzumisesa. johons ku-
huttu olet.

Rolmannexi. Malrrakar inicä suuria ia
pinomaisia lahjoja Jumala talle ustonur on.*)
Te olette korkiambaan säätyyn korgotetut,
kuin muut ihmiset; sentähden ei fowt teidän
mailman lasten tawalla mennä; paljo korkein,
hi, pubembi jg taiwallisemhi meno teidän so-pi, paljota yxiwakaifemmat ja kiimammat tei-hin tule olla pphisä welwollifurisanne ja lu.nmlisuden harjoituxisa. Korkemhia asioita ja
Marsin toisen palwelluren Jumala teildä waa-
ti, kuin muilda ihmisildä. sillä hän on enem-min teihin kustandanut kuin muihin mailma-
fq. Koffa te nautitzette etujanne, niin sano-
tat: jos Jumala näitä armo-lahjoja meille ja-
kanut on, lningäkaldttiser fim meidän rule ol-
la pxhisä menossa ja jumalisudesa? 2Pet> 5: 11.
Kuinga meidän senkalhaisten lahjain suhtenfomelmsti waeldaman pitä? Mitä erinomai-
sta me mahdamme tehdä, koffa Jumalaniin hpwä meitä kohtan on? Niinkuin lu-mala yn runsasti armoa meille osottanut,
niin odotta hän oikein me-ildä runsan pal-
w?lluren jällen,

VM-
") llle olettf nimittäin Pls«wala>stut, hengellisen e,

laman saanet, synneissä wanhurstaxi tehdyt, prhi,
tetyc, nautitzetta hengellista rauhaa, wapautta,
ZKpsen oikeuta, perindo«oikellttss taiwaseen, ja n. e,
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Dhdexästoistakpmmenes Luku.
Tasoja senmrvatsisit osotetan, mitä
hywaä ermomattam uudesta fyndynet

orvat welwolliset tekemään.
?. -Hv-wällä omalla tunnolla wiettä ja hy«

wäxens käettä tämän tallin ajan, se on en«
sunmäinen uudesta spndyneitten welwollisus.
Ei lihallisten ihmisten tundo sitä aroosta, että
he aikansa pahoin käyttämät. O! kuinga
monda kallista hetkeä, päiwää, wiikkoa ja wuot»
ta imnset tuhlawat, ettei he mitän toimita
Jumalan kunniani, lähimmäisen hywäxi/ eli
oman Heidän mielensä ja aja,
tttxen> owat niin kiinnitetyt lihallisiin huwi,
tufiin, ettei he siitä, ensingän tottele, kuinga
be aiku-isa hywin käyttäisit, wan kuinga he
hekumaa ja syndisesä ilosa sen wiettäisit. Woi!
että se kallis aika kuitengin niin halpaan ar«

atan/ joka ei kaiken mailman kullalla ja ho-
pialla enä takaperin vstetta taita, kosta se ker-

bukattu on. Sitä tarpellisembi se
t?n uudesta syndyneitten on, arwata ajankal»
5 n. niinkuin suurimman hywän työn Junia,
lalda, käyttä sen parhaxens, ja koota kaikki
cjan rahdutkin, ahkeroiten, ettei pienindäkän
sitä haastatuxi tulis. Maisena joutolana
betkenä taita kuitengjn jotakin hywää toimi,
tetta. Käytä siis päiwäs niin hywin kuins
itänänsä taidat. Sitä warten

i. Mm-
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I. Muista, että sinun cilas ijankaikkisude-sa on olewa sen jälken, kuingas «ikas hywin

eli pahoin käyttänyt oler. Monda on, kuin
ajastansa aiwan wähän lukua pitä, wan tuh-
la sen irrallisudesa; mutta se pahoin wietettu
silmän räpäus, taita pian olla se aika jonga
päälle koko sinun ijankmkkisudes rippu. O!
kuinga tphmä se on, joka hylkä ijankaikkisen
autuden, ja spöxe itzens ijäiseen waiwaan,
huonon ilon ja huwituxen tähden, joka tu-
ssin hetken cli päiwän kestä. Ia kuitengin ai-
wan Harmat ajattelemat, mitä turha ajanku-
lu maxaa, ja mikä surkeus siitä seura.

2. Rayo kuinga kallis aika on, ja paljo»
ta kallimbi tnin kaiken mailman tawara ja rik-
kaus, koffa en me sillä yhtä hetkeä eli silmänräpaystä aikaa osta taida. Jos Jumala an-
nais yhden duomitun sielun, wasta uudestatäsä mailmasa elä jongun wiikon, koetuz,exi,
jos hän tahdois ne käyttä pelastufexens; o!
kuinga wisusti hän ne käyttäis, ja ottaiS waa-
rin joka silmän räpäMstä! kuinga ahkerastihän täyttäis welwollisudensa etziä totista au.
tuttan<a! millä araalla tunnolla hän pyhitäis
lepopäiwät, walwois ajatustensa, puhettensa
ja töidensä ylitze! Jos bän sais kuulla, Cl)li-
siusta Ewangeliumisa tarittawan waiwaisille
syndisille wapahtajari; o! kuinga halullisestihän händä wastanottais ja syleilis! Jos hä-
nen lchalliset ystäwänsä tabdoisit haukutellahändä päiwängin synd»sesä huwituresa kulut,
lamaan, eiköH hän tiirusti, wastais heitä: Ai-

ta
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ka on lyhy, jonga päälle ijankaikkisus nojaa,
kuinga ryhmä ja järjeröin minä olisin, jos mi»
nä yhdeugin silinän räpäyxeN siirä turhaan
kulucaisin? pidäiskö minun turhan ja lyhykäi-
sen ilon tähden, svöremän itzeNi sanlmutta-
matcomaan rUlett liekkuu? rvarjete minua Ju-
mala siirä armollisesti! o! kUinga tyhmästi siis
ihmiset tekemät, jotka taitamat ajalliset tama.
ransa kätzoa, mutta tuhlawat Ekansa, josta/
kuin sanottu on, ei rahtliakan ostetta taita,
kaiken mailman tawatalla<

Z< Muista, kuinga paljon sinun tallusta'
ajastas sinä zo hukannur oler, monda herkeä,
päiwää wiikkoa ja wuorra Wierränyr curhu,
desa, ja m>>ös synmsä ja pahlidesa. Kuka ties
paras aikas on kulunut/ ja wähimmäri tehs
ty, mitä sielun hywäfi tehtämätt piti. Mikä
siis on kohtullisembi, kuin ettäs wisustt luet
aikas, ja käytät sen paremmin kuin tähän a-
sti? Sitä tuhlattua aikaa ett sinä ikänäns
nä takaperin saa, kyllä siinä on ettäs enim.
män siitä hukannut olet> älä attna loppuakin
turhan Mennä. Päätä tyksnäs paremmin sää-
siä aikaa, ja walwoa ylitzes, tästä ebes, kuin
tähän asti. Kuka tieS sinulla wähä alkaa
Millä, ja paljon tekemistä. Alä siis sitä wäi
hää tuhla, kuin monesta muodosta enä Millä
on, ja muista, ettei niitä kuluneita takaperin
saada.

4 Muista kuinga lyhykäinen sinun elä.
Ms aika on. M silmän räpäps ijankaitti-
suden suhten.KElkö se siis.olej surkiata, ka<

botts
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dotta jolakin siitä, kuin lyhykäistä ja kalli.
sta on.

Z. Muista, että elämäs mitta on myös
tiecämäcöin. Me tiedämme, kuinga sille ih-miselle käwl, joka kerffais elämänsä monda
wnotta, hänelle si.nottin: sinä tyhmä, tänä
yönä otetaN sinun sielus sinulda pois. Huka
ties sinäkin tulemana yönä saat saman duo.
mion. Jos aikas niin loppuu, ja Christilli-spdes mielä on alkamata, niin sinun assas
surkiaxi näyttä.

6. Muista sitä kallista wotä kuin sinulta
lyhykäisellä ja tietämättömällä ajallas 01l teh-
täwä. Sinun himos pitä ristinnaulittaman,
ne awnt kuin Jumalan Hengi sinusa on wai«
kuttanut, Pitä kaswaman, ja ne taiwalliset a-
siat sinulle aina enemmin kirkkazi ja witzifi
tuleman, niin muodon o.n wähällä ajalla pal«
jon tehtäwää. Mahdat siis kiirusti katzoa, et»
tei hetkikän siitä hukkan kuluis.

7. Muista wihdoin, että aittoastans nykyi-
nen aika on sinulla hywäxes käptettäwä. 3a-
ho, nyt on otollinen aika, nyt on autudeN päi.
wä, 2 Corti: 2. annat oman aikas
hukkan juosta, ja luotat sen ajan päälle jo,
ka ei sinun olekan? sillä tulemana hetkenä, e»
li silmän räpsprenä taidat sinä olla kuoleman
kautta pois temmattu, ja sitten ei sinulla enä
ole tilaa tehdä eli saada mitän hywää.

11. Uudesta spndyneitten tule toiseni wa«»
rin orra jokaisesta tilasta rehdärensä hywää

ja
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ja hpotpäxensä siitä. Hywän tekemiseltä me
ymmärrämme ei ainoastans köyhäin holhomi.sen, wan yhteisesti kaikkein christillisten wel.
wollisulten täyttämisen, joko Jumalan kun.
niaxi, lähimmäisen ylösrakennuzexi, eli oman
sielumme pelastureri. Salomo sano: kaikki
mitä rule sinun etees tehräw<jri, se tee woimas
jälken, Saarn. t. 9: lv, se on: Koffa tila e»
tees tule, hpwää tehdä, niin tee kiirusti ja
kaikella woimalla, ja älä wiiwytä aikaa, wiim»
meiseen asti. Syn tähän osotta hän seura-waisisa sanoisa: sillä haudasa, johonaas tu-
let, ei ole työtä, taitoa ymmärrystä, "eli wii.saucra; se on: täsä elämäsä sinulla on monda
tilaa hywää tehdä, mutta haudasa ja kuole-masa, ei ole enä siaa eli tilaa. Koffa yo tu»
le, niin työn teko loppuu; sentähden olkamme
ahkerat niin kauwan kuin päiwää ja tilaa
kestä.

Jos Jumala anda sinulle tilan, jotakin
sieluS hywäri tehdä, niin pidä siitä Mwakai»sesti waari, ia käytä se parhain kuins taidat.
Se on kallista mitä sinulla käsillä on; älä si-tä hukkaa, ettes mpöhän tulis katumaan, ja
näin walittamaan: N?oi! mingä soweljan ci»
lan hywää tehdä itzelleni ja muille, minä huk,
taisin ja laiminlöin! o cccän kuitengin olisinparemmin oman ia muiden aucmta etzinyr, er«
tä yxi. olis toistansa ylös rakendanur ustosa!
«voi. tuinga minä niin tyhmä jawiratoin olin,
ettän niin tallin tilan tuhlaisin, jota en enck
kullallakan lunasta taida: Tainkaldaiset soi-
mauxet pitä katkerasti kalwaman sinun sie,

luaS
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tuas ja tundoas, jos et näitä waciroituria
tottele. < '

Sinulles kehoitnreri oikein hywäres käyt-
lämään jokaitzen tilan,, kuin Jumala etees
pane, niin ota waari seurawaisista:

i. Katzo, kuinga ihmiset Maallisisa asioi-sa aikansa ja etunsa Rauppc-
mies ei laiminlyö ostamisen ja myymisen ai-
kaa. Merimies otta wtsun waarin tuulesta
ja ilmasta. Lainmies noudatta wisu»ii mää-
rätyttä hetkiä, pe domies wal'vo , /v( :- ja
korjun.ajan. I,'s maallisten lä-dcn
niin walppat omat; eikö sinun enäm<
Min taiwallisten tä'°de> jitä tekemin? u)l.ltla
jos sinä Armon kplwön ajan mm
älä toiwokan kunnian niittämisen aikaa,

2. Ajattele kuinga wähä tiloja sinulla enä
taita olla hywää tehdä; sillä kuka ties, le ai«
ka on w käsillä, jona ei sinulla enämbi ole
tilaa rukoilla, kuulla, apua jaada, hywsä
wastnnotta, ja n. e. Käytä sentähden aikas
ja nykyinen tila, kuin käsisäs on, niinkuin se
olis se wiimeinen aika ja tila, tuin Jumala
sinulle andawa on.

Jos oler Jumalisten ja koecelduen thri>
stitvin mins taidat paljon rakennusta
saada sielullesi ja liewityren monesta kuorma<
sta. kuin rssitta sydändäs. Käytä se tila hyi
wäres, ettäs aina enämmin henyesH kaswaisit^

Jos tulet ystäwäs eli napuris rygö, jo-
ta kuolemalla»? on; O! mingä hywän tilan

P lU.
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Jumala silloin sinulle anda, tehdä hänen sie-
lullens hpwää! Ncuwo händä sentähden ajat.
telemaan lopvuansa ja »valmistamaan itziänsä
siihen, sowindoa tekemään Jumalan kansia,
heittämään itziänsä ja koko kuorman
Christuzen päälle, ja pz-inäns sen kallion,pääl-
le atuudens toiwon perustamaan.

Räpdesäs kedolla eli matkalla ollesas, tai-
dat sinä paljon hywää tehdä. Sinä joudut
jongun seuraan, ja taidat plösrakcnda händä
hengellisellä kanSapuhella Jumalasta, ilunisen
turmelluresta ja wiheljäisestä tilasta, sshristu.
xesta, lunastuziesta, armosta ja n. e. Näin
nä taidat paljon hywää matkansaatta. Ia
siihen Ap. Pawali waroitta: Neuworac tei«
tänne keskenänne jokapäiwä, niinkauwan tuin
tänäpänä sanotan.

Jos Jumala sinulle Puolison ja Lapsia
andanut on, ja toimen niitä plösrakenda, niin
älä anna niiden sieluen, jotka sinun iMnäs
owat, sinun huolimattomubeS kautta hukkan

tulla. Sinulla on jokapäiwä tila, kplwää hy»
wää siemendä heidän sielul>insa, joka taita itää
ja kaswaa heidän ijankaikkisefi autuudefens.Ia ole niille, jotka ymbärilläs owat, hpmä
kplän.mies, silloin sinä se olet, kcffas ahks-
roitzet saatta heitä hpwizi Christitpin«

M'



Kaxikpmmenes Lukm
iAnoddsia, millä tawalla meidän tu°

le N)elU?ol!isud(mme tehdä.
in. Uudesta syndyneitten tule kolinanne,

waarin pitä, ecrä he niclwollisudensa oiki»
ulla tawalla cäyccäisic. Sillä ei siinä kyllä o»
le, että me joldiststi Jumalan sanaa ja tah-
toa noudatamme, ellei se oikein ja määrätyl-
lä iawalla tapahtu.

i Se on waarin otettäwa, joo me teem-
me niitä Jumalan tähden. Kyllä me monestasyystä taidamme ulkonaise-
sti täyttä; minkuin Esiwallan pelwosta, ylisty-
M' ja kunnian pyynnöstä, woiton ja ansion
töiwosta ja n, e. Mutta katzando Jumalan
päälle, joka sydämet tutki, se waati ihmien,
kaikki welwöllisudens niin toimitt«imaan> ettsse Hänelle otollista on»

2 Meidän parhat coimicuxemme turmel»
tatt usein sillä että me kelwottomalla tawalla
iie toimitamme. Ne pyhimmätkin barjouuret
tulemat sen kautta synbiM, nlinkuin! Prophi
Esajas sano: Joka härjan teurasta, on min-
tuin hän miehen tappais; joka lamban uhra>
ön niinkuin hän koiran nistar taitrais, Es.
86: z. Ehkä härjän ja lamban uhraminen
oli hywä ja lumalalda kästetty; kumtengm
kosta ei se oikialla tawalla uhrattu, niin ei
ft ollut Jumalalle enä otollista, tuin mies-

P 3 inur-
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murha ja koiran, tappo, kuin Laisa kielty oli,
ja kauhistus HERralle.

3, Ei Jumala amoastans hyliä kelwotto.
Masti tehtyjä rvelwollisuxia; waan julista myös
tirouxen niiden jorka petollisesti niitä
toimirrawar Riroriu olron, joka teke
ran ryön laistasti, ler. 48: 10. Ehkä työ on
HERran ja Häneldä käffetty, kuitengin on
se kirottu, joka sen teko, kosta se tebdän lai,
ffasti, pelclliftsti, )a ei oikialla tawalla.

4. Joka o,kein welwollisudensa teke, stsaa siuncuxen lulnalalda. Sinä olet kuka
ties usein kuullut Jumalan sanaa, usein ru.
koillut ja paastonnut, ja kuitengin nielä wä.
hän siitä ypötunz)t; muita katzo, elles ole 01.
lut laista siinä, ja kuka ties marsin kuollut,
ellrs ole tehnyt kuikkia, muodoxi amoastans
ja huolimattomasti, niinkuin ei se paljon olis
sinuun sopinut. Jos niin on, niin alä th.
mettele, ettäs siitä niin wähän siunaustakin
saanut olet. Sentähden, jos et sinä tahdo
Hukkan sanaa kuulla ja rukoilla, niin älä sii.
hen tydy, ettäs sen teet, waan katzo, ettässen tekisit ockein, niinkuin pitää, Mitäs teet,
niin tee kaikesta sielustas ja woimastas, niins
taidat toiwoa runsan siunauxen. Ota myös
waari seurawaisista neuwoista, tehdäxes wel-
n?ollisudes oikein:

Ora Christus awuxes, ja anna iheshätien kauttansa orolljsexi tehdä rawaUistn I-säs edesä.
1. O^
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i. Ota Christus awuxes, sillä ilman mi
nutta, sano hän, erce woi mirän rchdä, Joh
15: Z. se on: ilman yhdistystä hänen kanaansa, ette taida Jumalalle otDllista palwellusta
tehdä. Kpllä te kokoondua taidatte, rukoile.
maan ja Jumalan sanaa kuulemaan, mutta
ilman Christuz/en awuta, ette Mä eli toista
taida tehdä, niinkuin pidäis, Kosta te siis
aiwotte jotakin hpwää eteenotta, niin pyytä,
kät ensin apua ja woimaa Christurelda, odot-
takat sitä häneldä, ja menqät sitten rukoufeen
ja sanan kuulemiseen HERran woimasa.

2. Anna itzes ja sinuu tsös Christuxen
kautta otollistxi tehta taiwallisen Isas edesä.
Christus on Jumalan rakas Poika, johon I-
sä niin mielisty, että hän armoja myös suo-
stu niihin kaikkiin, jotka ustosa Pojan päälle
hänen tygönsä tulemat. Ilman händH emme
mahda toiwoakan kuultuzi tulla, engä luma.
lalle kelwata. Waan niinkuin me luonno.
siamme olemme wiheljäiset, kirotut ja saastat-
siri arwatut; niin owat myös meidän parhat
työmme, luonnollisen turmelluin kautta saa-
stutetut, ja ilkiät Jumalan edefä, joka syystä
heittä pois sekä ne, että meitä itziä, ellemme
lEsuzen sowinnosa puetetut ole, za Hänesä
taiwalliselle Isälle otolliset.

Koffa me siis lähestymme Jumalala ru.
koureja, eli muusa barjoituresa edcstuleinme,
niin ottakamme lEsus känsiämme uskon syli>
säv Plutarchus kirjoitta, että Moll§ilaisilla
vli se tapa, kosta he tahdoit anoa jotakin Ku-

P 3 nin.
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ningalda, niin lie otit hänen Poikansa syliin,
sä, ja menit niin hänen eteensä, Niln myös
me todella taitawafii teemme, kosta me maa-
han langemme Jumalan kaimoin eteen, jä Hä-
neldä armoa etzimme, joka Taiwan ja Maan
Kuningas on, että me silloin Hänen Pyhän
Poikansa lEsuxen syliimme otamme, jota pai?
tzi en me saa nähdä Hänen kaswojans.

L. Ota oikein päälle kaikella woimälla, ja
ahkeroitze kaikella toinilla, olla eläwä, nrhol.li m ja palawa Hengesä. itzelles u?ston ja Hengen woima; se on niinkuin tnuli,
joka pubaldain saatta laiwan wahwasti pur«
jehtimaan; mutta jos se puuttu, niin seifattakaikki, ja parbatkin tpöt owat hitaat, kuolletja Jumalalle felpamattomat. Niin kiimat mei,
Pän tule olla töisämme, kuin se käwis hengenpäälle, niinkuin se myös käykin, ja sitä tulemeidän tehdä, joko me rukoilemme, fuulem»me eli tutkimme Jumalan sanaa, eli muuta
teemme kuin lumalisuteen tule. G ruuminlaistuus eikä mielen häritps pidä siaa saa-
man , estämään sydämen Mut.
ta kuinga turhat asiat ulein warastawat pois
sydämen ja ajatuM pyhimmisäkin toinnturi,
fa? Kosta meidän esimiehemme puhuttele mei.
ta, niin hän waati sen, että me otamme waa.
rin hänen puhestansa, engä mene pois silloinpuhuttelemaan muita ohitzekäywäisis; Mutta
kosta Jumala sanasansa meitä puhuttele,
me händä niin meidän sydämemme
Pian juoxe pois, turhaan ajatuxeen ja mitat,
tömään asiaan, kuin eteen tule. Sentähdeniko.
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kosta sinulla Jumalan kansia on tekemistä, niin
hillitze ja kokoo ajaiurcs, niins saat nähdä,
luinga spdämes sytip palawammaxi.

Oikian Christillispben »vaa-
ditan kahtalainen ynwakaisuus ja tiiwaus,
Nimittäin Sielusa ja Ruumiisa,

i. Sielu )a kaikki sen halut pitä kaiken
tvösä oleman, jokaitzesa pohäsä har<oituxcsa.
Raitti mitä tule sinun crees cehcäwäxi, se tee
woimas jälken, sano Salomo, Saarn. k. 9:
iv. Tämä sopi erinomattain welwolluxiin lu.
malata kohtan, ja Jumalan palwelluxeen, jo»
ka kaikella kiiwaudella ja woimalla toimitetta»
man pits. Siihen Ap. Pawali waati ja neu.
lyo meitä, Rom 12: n. Ulkär olko hiraac
tökänne; olkar palawat palroeltat
HGRraa, Eli Alku-kielen jälken: Olkat kie-
huwat ja kowin liikutetut Hengesänne Ei
kuollut meno, hengen hitaus eli kptmäkiffoi»suus ensingän sowi Jumalan palwelluxesa;
sillä se palwelus. josa sydän on kaukana, se
on Jumalan pilkka. Siitä Dawid oli Vlistet»
täwä, eltei hän ainoastans niinkmn Christu»
zen esikuwa, waan myös itze puolesta s taisisanoa: Sinun huones kiiwaus lui!:ua,Ps.
69: ia. jotka sanat felklästi osoltawat, kuin<
.qa kiiwas ja palawa bänen spdämens oli,
kaikki HERrm huonesa hymin toimittamaan,
ja welwollisudens Jumalan palwellureft täyt»
lämään. Juuri siitä Jacob sai sen nimen Is.
rael, että hän rukoili kaikella woimalla, jon<
.M Jumalan Hengi kutzu, taistella Jumala"

P 4 kans-
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kansia rukouresa, ; Mos. k, 32: 28. Hos. 12:
3, g. Jos tahdot woitta Jumalan rukourel-
la, niin taistele niinkuin' laccb kaikella wo<-
malla; sen kautta sinä parhain sHilytetpz-i tu-
let, turhista ja lendäwistä ajatuxista Ei kär.
wäsetksn kiehumaan hunajaan tohdi kajota;
ei myös wierat sinun sydämesäs säily,
niin kauwan kuin se kiiwas ja palawa on,

2. pyhisä harjoiturisa ei pidä myös Ruu,
min uioima säästertämän; maan ruumis niin
hpwin kuin sielutin Jumalalle palwellurexi
übrattaman. Käyttäpä lihalliset ihmiset ruu-
minsakiu woimat syndisten himoens täyttämi-
sezi; siis meidän pidäis käyttämän nii-
tä Jumalan palwelluxexi, ja niin oikein py?
hitlämän ntitä, Jos me sirl tulemme, niin
me mahdamme kiittä Jumalala, ja sanoa:
-HiLßra! Sinun armos säästi »»inua, kosta
minä soreudesani kulutin woilnani synneisänij
täpnäxeni lihan hi,noja; mutta kiitetty olkon
sinun pyhä nimes, eccäs olet minulle halun
andanur, uhrata m, ja itzeni kokonans sinun
palwelluxees.

c. pää tarkoitus taitisa siuun pxhisä toi-
mituxisas pirä oleman Jumala, eyiäxes ja
föycäxes hänen. Tosin meidän tule ajatella,
wclwollisuttamme, tehdesämme sitä, mutta e-
rinomattain kiinnittämän mielemme Jumalaan;
niin että kaikesa Jumalan palwelluLesa, ia
ormo ° wälikappalden nautitzemiftsa, meidän
pää halumme olis, löytä Jumalan, ja tulla
häne.n likiseen yhdistyneen ja kans-
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sakäymiseen. Alkämme kostan lumalisuden
harjoiturefa lHhtetö, ilman Jumalala löytä.
mätä, eli lakatko, ennen kuin me Jumalala
ja hänen seuraans niin naulinnet olemme/ et.
tä meidän sydämemme hänen armollisesta läs-
näolennostansa on ivirwolettu ja elämän tehty.

v. Mutta, että me olemme marsin kel.
wottomat ja sopimattomat, wähindäkän hen-
gellistä welwollisulta oikein toimittumaqn; niin
tule meidän ennen kaikkia, rukoilla Jumala?
sa, Hengensä kautta tekemään meitä siihen
soweljoin'; sillä Jumalan Hengi yrinäns onse, joka taita autta meidän heikouttamme, peh.
mittä ne kowat sydämet, kuollet elämin' teh-
dä, niin myös awata ja suikea Kosta me
siis pyydämme lumalalda hänen Hengensä a-
pua, niin kandakainme Hänen eteensä Hänen
oma lupaurensa ja sanoramme: Jumala, Si-
nä olet ftnasas turvannut anda Siuun
ges auttaman palweljais heikoutta. räy>
ra nyr cämä lupauxes minusä. 3l«lNa nnnun
sielujani tuta, Sinun -Henges hipaisen ja su-
loisen puhalluren, sei» eläwäxi tekewäilet ja
wirwottawaiset wajlururer, Rostan olen
yes kautta Christillisydeni alkanut, niin a,IM
myös, ettän siinä wäkewästi taftvaisin Ko«
ffas niin Jumalalle hänen lupaustansa mui.
stutat, niin sinä myös totisesti mollat Hänen
ftn täyttämään,

P M



Mkolmattakpmmenes Luku.
Taitamasta ja wisilsia waelluresta.

iv. Uudesta syndyneitten neljäs melwol'
lisus on, roaelda rvlsusti ja taitawasti,
lin neuwon jälken, Eph 5: iZ. kayo-
har, ecca te rvisusti waellatle, ei niinkuin tyh»
,när, waan niinkuin wiisac, Se sana wisusii,
mexkitze Alku.kielen jälken, mennä äärimmäi»seen asti, ja niin pitkälle kuin mahdollinen cr,
23aellufesamme tule siis meidän köyttä kätten
toimemme, Jumalan kästyen noudattamiseni,
ja pyrkiä siinä ni«n kauwas, kuin Jumalan
armon kautta ikänäns taidamme. IH sen Il«
nmlan Hengi pikiaxi kutzu, että
Clnistillispden waelluzesa tarkka ja taitama
olla; Oi niinkuin tyhmät, sano Hsn, waan
niinkuin wiisac. Ei se tyhmää ole, waan mii»
sasta, että kaikisa asioisa taitama olla; waik.
ffa niitäkin ihmisiä mailmasa löyty, jotka wi?sun Christillisyden waelluz-en hulluna pitämät,
ja ne kutzuwat, jotka ahkeroitzewat
tasa mallmasa siwiasti ja hurstasti ja juinali-
sesti ela, ja aralla tunnolla kaikki wisusti ko-
yttelewat; mutta lopulda se nähdän, kumbi
witsambi on ollut niistä kuin mailmasa elä-
net owat.

Että tämä welwollisnus sitä selkemmin,
mieleen istuis, niin minä tahdon osotta, mil<se wisu waellus on,

I.' Siihen tarwitan ennen' kaikkia, että
mxka;kesa elämäsänime ojennus, nuoraa

nou-
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soudatamme. Tekomies tarwitze seurata nuo-
raa, jos hänen työnsä hywä ja oikia tuleman
pitä; niin on Christityllä Jumalan sana, se
ainoa pyhyden ojennus.nuora,
los hän toimellisesti waelda tahto. Ia >os
hän sen jälken elämänsä oienda, niin, hänellä
on se odotettäwa, kuin Jumalan Henai Va.
walin kautta lupa, Gal. liv. 16. v?iin mon<
da kuin tämän ojennus nuoran jälken waelda?
war, heidän päällensä olkon rauha ja laupius,
Ehkä meidän menomme kuinga ja kii-
tettäwäp näkyis, niin me kuiftngin wibdoin
wähän siitä hyödymme, ja wähän se luma«
lälle kelpa, ellei se P. Raamatun jälken ole
ojettu ollut. Vriuäns siinä mitasa meidän,
työmme todella hywät eli pahat omat, kuinga
ne Jumalan Sanan kantza yhten sopimat, eli
sitä wasian sottwat. Sentäbden sanoi Moses
Israelin lapsille: Niin piräkäc nämäc, ja teh?
tät reidän Jumalanne tci<
dan kästi: ja älkär poiketko oikialle eli ivasem-
,nalle puolelle, g Mos. 3: 32.

2. Jos me oikein wisusti waelda tabdom,.
me, niin tule meidän seurata Jumalan Lakia,
pi ainoastans ulkonaisesti bo?stawin jälken,
waan muös sen sisällistä ja hengellistä mieldä;
sillä jokaitzesa kästysä. on jotakin sisällistä ia
ulkonaista. Sen lEsus selkiästi eroitta, koffa
hän Matth. 3: 21, 22 osatta, että Lain ul-
konainen bokstawi wiidennesä Käffyfä on tä.
mä: Ei sinun pidä tappaman, mutta pane
siihen tämän hengellisen lelityren tygö:
minä sanon teille: iLrrä jokainen, joka tyh,

mä'
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mästi wihssstu wcljellensä, hänen! pitä huomioon
wikapään ole,nan SamNla tawalla sano hän,
että kuudennesa käffps.ise: Gi sinun pidä huo,
rin rekemääu, on Lain bokstawi; mutta fanesen tygö, tämän käffyn hengellisen ymmärrp-
xen: Mutta minä sanon reille: Jokainen joka
katzo waimon päälle himotarensa händä, hän
teki jo huorin hänen tanstans sydämesänsä.

Lain paijas ulkonainen noudattaminen,
jlman sisallistä sydämen kuuliaisutta ja pyhpt-
ta, on niinkuin ruumis ilman sielua, yri kuo l»
lut meno, joka ei ensingän elämälle Juma-
lalle kelwata taida. Meidän Vapahtajamme
sanoi sentäbden suoraan monda kerta Phari-
seuMe, jotka ulkonaisisa Lain menoisa sangen
tiimat olit/ että he olit ulkokullatut, ja sp?
dämesäns sen Lain rikoit, josta he suullansa
alinoma kersta'sit;'että he sydämesäns olit
murba>at ja huorintekiät, waikka ei he ulko-
naisesti senkaldaista pahutla harjoittanet.

nähdän, kuinga moni Christuven
tunnustaja, on paljaita ulkokullatutta, jotka
rippuwat ainoasta s siinä ulkonaisesa luma»
lisudesa ja ruumillisesa harjoituresa, kosta kui,
tengin Laki rn hengellinen ja waati sielun si.
salllsti kuuliaisutta !iiinkuin Pawali puhu
Rom 7'. 14 Meidän Wavahtaiamme sano
itze 4: Jumala on ja jorka
händä rukoilevat, niiden pirä hengesä ja co<
tuudesa händä rukoilemall Joka siis «visu tah-
to olla waelluxesans, ei se tndy ulkonaiseen
menoon,. maan pyrki sodämellänsä sisällisenChriMspden perän, se on: tukahuta palmt

«ja»
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ajatmet, kuoletta häjyt himot, ja hillitze niin
hywin' ne salaiset saastaisudet, kuin »ulkiset
jumalattomudet. Ia tämä'on olla taitama ja
wisu Cbristillisydesänsä.

3 Se taitawasti waeldawa Christitty kare.
ta myös kaikkia synnin tiloja ja kinsanxia. Ko-
sta me clemme murhetta oppi-
net tundemaan, jongun asian meille
paulani, ja nlui tuie mtidän
taitamat olla. ja edespäin wisusti itziämme sutäkawahta. Semmingin koffa en me
itziämme sen kautta spöze maan
myös kiusamme Jumalala, ha»nen jättämään meitä heikouteemme ja- lurmel-
luz-c.nme waldaan, että me edes-
päin wiisaimifi tulisimme.

Ihminen luonnostansa on niinkuin tau»
la, joka kipenestä syttu, satanas tarwitze ai-
noastans kipunan sptyttä, se on: tarita syn-
nin tilan, ja kiusata. Taula sytty puhalda.
mata; niin me wein sytymme pienimmästä
synnin tilasta. Se ensimmäinen' syndi, kuin
turmeli koko ihmisen sukukunnan, tuli yhde-
stä kiusauksia. Satar.aS sai Ewan katzele-maan sitä kielttpä bedelmätä, ja wakutti hän.
dä, siitä, että, ebkä ei, sitä ollut tumallinen
syödä, niin oli kuitengin lupa katzella sitä, ja
siitä langemus tuli; sillä katzetduans sitä, otti
hän ia maisti, ja wihdoin söi siltä, joka oli
myrkky ja kuolema hänelle ja hänen jälkett-
tulewaisillensa.

Multa eikös wihollinen wielä tokene jo-
ka
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kapäiwä samalla-lamalla pettä sieluja? Eikö
meidän silmämme ja kormumme ole ne akku.
nat, 'ciden kautta kiusaus ammutan sisälle
sydämeen? Eikö meidän herkulliset atriamme,
pahat ja tuthamieliset seuramme, pramet maat.
temme, oudot ja hembet tapamme, ole meille
paulan? Semmoista turhutta koke hän sy<
wäldä paina meidän sydMesämme, ja mielel-
lä meitä lumalattomuteen. SentäKden on mei-
dän Vapahtajamme opettanut meitä rukoile-
maan: Älä johdara iiieitä kiusouxeeil, ja me
teemme siinä mitamasti, koska meidän elämäm-
me sopi yhten rukoureMme kansia. Muutoinse on sula pilkka, jos me yhden hetken ru-
koilemme kiusausta wastati, ja toisella hetkellä
itzemme siihen ehdolla syöxemme. Rukoilkat
kiusausta wastan, miitla walwokat myös sen
plitze. Wnwokat kaikkia syndiä wastan, mUt»
ta eririomaltain ottakat niistä waarin, jotka
ötollisiri näkymät, esimerkit teidän koto-syn-
nistänne/ sillä ne omat ne waarallisimmat ja
peljättäwimmät, että niillä on paras woima
meistä itzestämme, ja meidän luondomtne tai»
pumuMa. Satanas tietä mihingä syndiin
me enimmästi taipunet olemmö > ja mitkä mie-
len liikutuxet hallitzewat meisä, kiusa meitä
enimmästi niiden kautta, ja saa usein woitom

4- Ilman sitä kartta taitama Christitty,
ei ainoastansa sitä kuin todella paha on; waan
myös sirä kuin pahaxi näky. N?älitäkät. sitä
tuin pahaxi näky, sano Pawali i TheZ. g:
22. Monet asiat omat todella pahat, muuta-
mat ainoastans siri näkywäti Se joka wisu<

.sti



fti waelda, hän wältä niin yhtä kum toista»kin; eikä rohkene tehdä sitä kuin synnin muo»
toisiakin olis. Jos asia on epäluuloinen,
Niin hän sifi wakuderi, jättä sen
Ia maikka joku tpö itzesäns olis tumallinen,
niin taita se kuitengin olla pabennurexi muil-
len, ja kosta hän sen hawaitze, niin hän Mie«
lelläns anda sen sillänsä olla^

Siitä syystä se oli, kuin Pawalt ei tah-tonut lihaa syödä, waikka se tumallista oli.
Kosta hän näki että lihan syöminen taisi tul-
la pahennurexi hänen heikoille neljillensä, sa<
Noi hän: Jos ruoka minun rocheni pahennais,
niin en nnnä ikänäns lihaa söisi. 1 Cor. 8:
13. Samasta syystä Apostolit ja Wanbemmat
siinä ensimmäisesä yhteisesä kokouresa lerusa-Misa, kästit käändpneitä Pakanoita, wälrtä-
jnän epäjmnalitcen uhria, ja werta ja läkäh-
tynyttä. Ap. T. 15: 29 Ei stntäbden, että ns
ruafi saastaiset eli enä kieltpt olit, maan et-
tä Juvalaiset ne sip pidit, ja sentäbden este-lit tygö tulemasta. Sentähden tu.
le meidän kaikisa töisämme wisusti katzoa, eiainoastans mitä tumallista on, maan myös
jos ss, on hyödyllistä; sillä monda asiaa,' saaitzesäns olla tumallista, joka ei kuintengan ols
Mihingän hyödyllistä, että se pahaxi näky, eli
siz-t plan käättä taitan, taikka anda tilan spn,
dim, ja pahennuin heikolle weljelle, eli myös
tulla wahmistuferi jumalattomille heidän ju-
Malattomasa menosansa.

Kuitengin on waarin olettama > että kaik-
ki

239
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kt tarpelliset welwollisudet, kuin Jumala on
kästenyt, pitä wälttämättömästi täytettämän,
jos wielä »velikin niistä pahenis, että ne ma-
ilman mielestä pahat olis. Christuxen oppi,
elämä ja työt, olit muinen monelle loukkaus-

m pahennuxen-kallioni, mutta ei hän
siitä totellut, waan ylistä niitä auruixi, jorka
ei pahennet hänestä, Sentähden en me saa
laiminlyödä pyhään elämätä ja Inmalisuden
harioituxia!, waikka mallma siitä närkästy, ja
pitä Christityt järjettöminä ihmisinä, ioiden
tundo hulluspäihin kaikkia arostele. Mutta
mitä Jumala kerran on käskenyt, se pitä tel)»
tämän, ilman kenengän muodon katzomusta;
sillä ei meidän sowi, weljemme mielisi, pahaa
tehdä, ja hänen tähtensä tundoamme haa»
woitta.

5. Wihdoin tulee wiluun se.
kin, että n»e luwallisia asioita nau.
tiftemme. Ajatoin wapaus, kuin muutamat
ihmiset owat itzellens ottanet, niisä asioisa,
jotka muutoin luonnosansa sallitut owat, on
usein tullet heille lEsus näky luke.
wan sen laitettawaxi asiani, että ensimmäisen
mailman ihmiset sö:t ia joit, koska wedenpai,
sumus tuli, Luc. 1?: 27, 28. ja että Sodo-
man asuwaiset, osttt ja myit. istutit ja raken-
sit. Kaikki nämät owat itzesäns tumallisia;
mutta kosta he ajattomasti niitä pitelit, että
heidän sydämens paljaisa niisä kiiiurippui, ja
kaiken murkenpidon taiwalllsista laimin löit,
niin he plpepdesä ia ohneudesa spöxit itzensH
onnettomuteen, kosta he kaikki waroituxet y-
lönkatzoit. Sen-
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Sentähden tahto Pawali, että ne, joilla
waimot owac, olisit nimruin ei heillä olisikan,
jocka ostawat,, niinkuin ei he nauttisi, ja jor>

ka cäcä mailMara wcljelewär/ eccci yc sicä wää.
rin käyccäis, i Cor' 7:2g, zo 31. Me tai»
damme luwallisella tawalla käottä, ja luwat»
tomasti wäärin käpttä tämän elämän huwttu.
Na. Luwalliststi silloin, koffa me nautitzcm.
me niitä ajallans ja kohtullisesti, niin etlem«
mc niillä Jumalan armo. työtä turmele, engH
taiwan kunniaan itziämme kelwottomin' tee,
ja että me kaikisa menetämme itzemme niin.
kuin Jumalan kaswoin edesä. Sitä wastan
Me wäärin käyrämme tämän elämän wirwo-
WM, kosta emme niisä kohtulllset ole, eli a«
jattomasti niitä nautitzemme; koko sydämen

kansia niisä tipumme, ja annamme ne käätä
mielemme pois Jumalasta, kuin pidäis wetä<
Män meitä hänen tpgönsä.

Se on esimerkixi luwallista, että jongun
ajan käyttä mielen ja ruumin lii-
tujen; mutta kulutta siinä enimmän aikaa,
tehdä siitä jokapäiwäisen tawan, ja ilman Ju-
malasta huolimata, ainoastans omaa mieldsn-
sä noudatta, eli woittoansa etziH, se teke sen
spndisen, joka muutoin tumallista olis.

Se on myös toisinans tumallista, kutzua
ystawitänsä kansiansa rualle, mutta tehdä si<
tä «lönpaldWi> ja harjoitta plönsyömistä eli
-juopumista, lud. Ep. 12 w. eikä luoduisa-kappaleisa maista kuinga suloinen HERra on,
eli sen alla Pyhäin yhteyttä muista, se on
wäärin täyttä Jumalan hpwiä lahjoja.

Q Wit>
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Wihdoin on se ei ainoastans tumallista,
mutta myös kiitettäpää, että olla ahkera wir-
kansa mutta jos me maallisisatöisämme niin kiimat olemme, että me sen
kautta Christillispden welwollisudet laimilpöin-
me, ettei meillä ole aikaa Jumalan palwellu»
feen, erinäisesti kammiosanime eli Perhemme
kansia, niin meidän wirkamme tpöt tulemat
meille spnnixi. Paljo enämmin jos me töisäm-
me petosta harjoitamme, engä tpdy siihen saal-
iiseen ja palkkaan, kuin kutzumisen tpöt lu-
mallisella ja kunniallisella lamalla tuottamat,
niin meidän laillinen Mirkamme muuttu ju-
malattomude^i.

Ne parhat Jumalan lapset ei ole aina
kyllä wapat tästä wiasta. Usein o lamat he
määrin käyttä tumallisia asioita mailmasa. lu-
wattomalla kamalla. Sentähden waroitti lE.sus Opetuslapsiansa kawahtamaan, ettei heruasa ja juomasa plönpaidiset olis, eikä wir-kansa töisä ahneuteen wietclläiS: Rawahcakac
teitänne, sano hän, ettei teidän sydämenne ko-
stan raskauteta ylönsyömiststä ia luopumisesta,
ja elatuxen murhesta. Kuka ustois, ettei Chri-
stuxen Opetuslapset näistä synneistä kpllä puh-
tat olis? Kuikngin waaroitetan heitä kawah-
tamaan mistä. Mutta jos tuore ja wihanda
puu niin pian spttp, mitä sitten kuiwasa ta-
pahtu?

O! kuinga tarpellista se siis on, olla koh-
lullinen luwallifisa asioisa, ettemme mielen
huwituxisa, eli wiran töisä, eli svömisesä taik-

ka



ka juomisesa> ja n. e.. rajattomat ölis, maan
kaikisa keffitien pidäisimnu; Semmingin ku,
ska ei satanas ikänäns ptkemmin Jumalista
sielua woita, kuin sillä > että hän saa hänett
wietellpri>. lutvallisia asioita ajattomasti ja v«
lönpaldisesti nautitzemaan; hän tietä hynNn,
ettei hän antia ihiänsä kewiästi woitetta, jul-
kista spndiä tekemään; sentihven wiritiä hän
hänen eteensä pauloja lumallisisa asioisa, ja
niiden nautinnosa> esimerkiri tu«sa,
tvaatteisa, mielen huwiitUfisä, töisä, kauftaia,
M n. e. Hänen werkkoiila oivat salatut> ftn»tähden sitä pikaisemmat ja MaaralliseMmclt kä.
sittämän sieluja.

Kosta Apostoli tahto osoita> kuinga M.
Mä ja tuima wihollinen saatclnas on, niin
Wetta hän hänen riljuniaan jalopeuraan, joka

ja etzi kenen hän nielis, 1 Pet.
tz: 8. Mutta hän Maaroitta siinä siwusa> ei
ninoastans olemaan kohtUlliset lUwallisien a»
siain nautitzemisesn, waan myös itze ylitzem»
Me MalmoMaän, ettemme siinä hänetdä Moi»
tetais.

Ettäs sitä paremmin tssä asiasa Menestyi-
sit> niin ota neuwores waati stUrawaisista:

i. Elä tuota ikänäns itze päälles, luwat»
listen asiain wapaa naucihemisesa, ecres pit-
källe meiiis ja waärin käytäis niitä. Moni
ihminen on joutunnut siihön tyhmyteen, että
hän on ajattomasti tuottanut Christillisen wa,
Hautzen ett oMain woimainsil päälle, jä sitt

Q H tai.
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taitamattomuden kautta joutunut kiusauz-cen,
josta hirmuinen langemus on seurannut.

2- Ahkeroihe, että sielus jonnun ylosra<
kennuxen woirrais, kaikista luwamsista huwu
ruxista, kuin Jumala suo jtuulle wnwoiruxe»
xi. Siinä t'um ruumiis wirwotetan, niin tai-

nta myös sielus hyötyä. ja juodcsas
taidat sinä tutkia Jumalan hymyttä, joka si»
nua niin runsasti rawitze; älä ruumista yxin
ruoki, rawitze sielua myös, rakendawaisillakantzapuheiheilla ja neuwomisilla; sillä se on se
suurin tyhmus, holhota ruumista, ja unhotta
sielunsa. Kostas puet ruumistas, niin ajatte»
Ie Christuxen wanhurffauden hametta, joka
yM sinun Jumalan edesä otolliseni tehdä tai.
ta, ja ikäwöitze sydämestä sitä, ettäs sillä duo<
miopäiwänä puetettu olisit.

z. Muista, että st on likisin astel syndiin,
tostas luwallisten asiain nautinnosa menet niin
pitkälle kuin mahdollinen on. Joka luwallisi-sa asioisa mene niin kauwas kuin tumallinen
on, se on waarasa menemään ylönpitkälle, ja
luwatoinda tekemään. Joka partaalla käwe.
le, taita pian kaatua, ja joka wapaudensa
pitkälle wenyttä, se lanZe pian syndiin.

KaMlmattakpmmenes Luku.
Siltä waamlllsesta Ahneudesta, joka

on kaiken payuden jnun.
v. Uudesta ssundyneitten erinomainen wel.

wollisuus on myös se, että heidän tule ka.
wah-
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wahca hcicäns ahneudesta, ja ajattomasta rak-
kaudesta maallisiin rawaroihin; siUa se on kai.
ken pahuden juuri. Ei niin, että meidän pi»
däis peräti mailman jättämän, ja kaikki maal»
liset toimituret plönandaman, sitle kuin mei-
dän sydämemme parattu ja uudistettu on; sil.
lä maallinen wirka sopi armon kansia hywin
yhten. Yri oikia ja waka Christitty, taita ol-
la ahkera työmies mailmasa. la, itze armo
waati hänen oleman ustollisen huonenhaldian,
maallistengin lahjain ylitze, kuin hänelle usto-
tut owat. Mutta tytymätöin ja ajatoin halu
rikkauden perän, eli etziä sitä niinkuin kal-
liinda ja tarpellisinda tawaratans, se on ah-neus, joka ei Christtttpn sowi. Ei kukan sen-
tähden ahne ole, että hänellä tawaraa on;
waan sentähden, että halu sen perän on aja»
toin ja suurewbi kuin pidäis. Joku taidais
olla rikas mailmäsa, ja ei sentähden maallise-sti" mieldp nyt. Toisella saa olla wähä kyllä,
ja on kuitengin ahntz. Tämän synnin pesä
on erinomatain sydämesa.

Saako yxi lumalata, pelka<
wämen ihminen eyiä xikkaurra, kosta se Raa»
matusa usein kutzutan' siunauxeri, jonga Ju-mala niille on luwannnut, jotka händä pal-
welew'at?

rikkauden perän on laik-
ka o,?ia eli, aHroin. .Se edcslinen on,sallittu;se jälkimäinen' ei. Mutta meidän halumme
on. olkia silloin/ kosta emme enämbätä pyydä,
kuin me tarwitzemme; ja kosta me taidamme

Q Z ty>
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tvtyä, jos me Jumalan tahdon jälken, puutos
stakin kärsimme?

Rutka siis, owal meidän far?
pemme?

tVastaus, 1. Se kuin me tarwitzennne
sitädysälnme ja wirasgmme, johon Jumala
rneicä on asefrquut. 2 Mira wälccämatfämi-
zri tarwican. Kosta
soNali.i on puoliso, lapsia, palweljoltq eli su«

hosl-ottalviq, niin mahia hän PPPts
si:ä, si?ben tarwitan ja ulottuwalsta on»
3. S' kliiii. sopi etzia waimon ja sast«n ylös,
pidox; rdcspäin. Pawali edespane sen niin-
tu n wrlwollisuden, 2 Eor. 12.14. että wqn<
bembain tule koota tawarqta lapssllensa wa«

Mutta ilman. tW fohtullistq
hamaran poyndöä, on myös yxi ajaroin; ko«ssa ihminen ei ole sithen osaan <

tuin Jumala hän?ile on, maan poh»
jattömalla Kalulla janoo. qina enämbätä; ko«
tka hän pikemmin tabto kadotta Jumalan, jq
Wlullensä wahlngon saada, kuin jotakin maal-
lista paitzi olla; koffa hän svntähden tnrttu
tumattomiin neuwoin, walhetella, wänno, pet«
M Märällä »mtalla jq waagalla, ja sillä ko.
ltze' haluansa tpdyttä. Se on tosin kazkilhq
lUmalatoinda, mutta erinomattain niildä, jot»

vstäwixl näkyä tahtomat.
Wuftq eifös monda senkalhaista Ehristu<

zW sunnusiajaa tällä ajalla löydy, jotka Ehri<
'

'
'

W
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siuM ystäwifi tahtomat nimitellä, mutta elä»
mä selkiästi osotta, että rakkaus rahaan on
paljo suurempi kuin Christuren tygö?

!. Eikö heidän ajatuzensa paljo enämmin
affaroitze mailmasa ja turhudesa, kuin Chri»
siuresa? Aamulla herättyänsä, on jo sydän
mailmasa, se ajattele tawaroitansa, ja tutki
ainoastans, kuinga hän niicä enennäis, ja tä«
tä waiwalloista työtä el hän lue raffaxi; mut-
ta mitä Christien tähden pidäts päälle otet-
taman, sen luke hän kuormaxi, ehkä kuinga
wshä st'olis.

2. Kuinga paljon he kuullan puhuman
tawaroistansa, mutta kuinga wähän Christu-
xesta? Runsasti ja< huwiturella he juttelemat
tawarain kokoomisesta ja lisämisestä; mutta
tussin sanaakan koko päiwänä ChristuMa-Tämäpä selkiästi osotta, että ahneus on kät»
ketty sydämesä, sillä sydämen sttn
puhu, Matth 12: -3 Niinkuin Petarille sa-
nottin: Totisesti oler sinä Galilealainen, sillä
sinun puhes il,noirr« sinun, Matth. 26: 69,
75 niin taitan todella sanotta siitä, joka eni»
mästi maallisista puhu: Hän on maUmasta,
sillä hänen puheusa ilmoicra häuen.

3/Kuinga kiiwas ja palama on heidän
halunsa rikkauden perän, eli kaiketikin saada,
enämmin siitä itzeliensä, waimollensa ja lap»
sille, kuin tarwe waadeis?

4. Millä waiwalla ja työllä, hiellä ja ws«
Mhe saamowat rikkauden perän? Ei mikän

Q C työ
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t«ö näwp beille tliulari, eikä waiwa rastani,
kosta he ainoastans sen kautta tawaransa'e.nändä taitamat. Eikö senkaldaiset työt herä-
tä heitä aamulla, paljo enämmin kuin ruko-us ja muut lumalisuden harjoituM?.

5. Kuinga paljon heidän kalliista ajastans
he wieltäwät maallisisa asioisa? Tussinpa he
niildä lepoa saamat, jotakin bar.
joitusta eteensä, ottamaan, eli
hensä kansia, ja enimitten jäs se maallistenastareitten jälken- Kosta he wihdoingin Py«
hiin toimituxiin tulemat, millinen heidän sp-
dämens sillomgin liene? Eikö se ole maalli?
silda ajaturilda woitctlu? Siinä siasa kuin
pidäis kansiakäymistä pitämän Jumalan kans»sa jq hänen sanasans, löytärenS hänen siinä,
niin omat be kansiakäpmisesä mailman kansiaja osallisudesa satanan kansia,

p! kuinga pahalle tämä näyttä niille,
jotka pimeydestä Jumalan ihmelliseen malkeu.
teen siirtpt omat, niille, joilla Jumalan jq
hänen Poikans lEsuren Chnsturen tundemi,sen kautta walaistu pmmän'ps on, lumalisu,
den salaisutta näkemään! kuinga pahoin, sa,
non minä, se sopi, heidän, sydämensä halun
kansia seisatta turhiin asioihin, wäsyttä itzen-sä nM, ja ei kuitengan kostan kplläniä saa-
da; Kmnga häpiällistä, niiden jotka ustomatvlewanja Jumalan lapset, käyttä itzens mail-
man lastan lamalla, niinkuin heidän osansa
ja onnensa tssä elämäsä olis! Että ne, jotka
taiwan perilliset olla tahtomat, niin itzensä ma,

ilmaan
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ilmaan sisälle kaiwawat! Kuinga häpiällistä
niiden, joilla järjellinen sielu on, solveljas i.
iankaikkiseen elämään, ja Jumalan yhdisty,
xeen täällä ja ijankaiMsudesa, että he niin
itzens alendalyat, elämät maasa niinkuin myy»
rät ja mahot, eli tahriwat itzens loasa niin«
kuin siat!

O', eikö sinun siis pidäis tämän sunnin
lähden/ sywäldä itziäs nöpryttämän, sitä kau.
histuman, ja sitä wastan edespäin walwoman?
Tosin meidän tule wihata kaikkea pahutta,
mutta erinomattain sitä, joka niin ratki sopi.
matoinda on Christien Evcyigeliumille, ja
sille uskolle, jonga me tunnustamme. Niin
monda meistä, kuin ChriKuMe itzemme ylön-
andanet olemme, ahkeroitkamme sentähden tuo-
tetta tämä syndi metsä; nautitkamme mculuia-
ta, ja mitä siinä on, niin, ettemme sitä mää.
rin käyttäis; älkämme sitä kallimbana pitäkö,
Flkämm? myös kiiwammalla halulla eli työllä,
maallisia etziky, kuin Pyhän Hengen armoa,
ja taiwan kunniata,

Meillemme sitä enämmäxi kehoituziezi sii.
hen, niin katzelkamme kaikkia niitä syndia,
kuin tämän ahneuden synnin myötä seurawat.

1. Se on kaiken pahuden juu"i, i Tim.
6: io. Ei mitän pahutta ole, johon ei ahne
ihminen ole taipunut; sillä ahneus ajaa hänentekemään kaikkia syndiä, joiden kautta hän ha.
lunsa täytetyxi sms, ja woittais pypndöns.
Hän teke lepopäiwän pian työpäiwäzi. Har-
joitta paljon nMryttä petollisella kalulla ja

mi'
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mitalla, ja walhettele, niinkuin Provh. Micha
todista, 6 Lug. 12 w, Usein tule siitä riidat
ja tappeluret. Ahneus teke huolimattomaat
omasta ja muiden sieluista. Ahneus wie mei«
tä helwettiin, etzeisämme ylönpaldisutta mail»masa. Ahneudesta wanhemlllmat lastensa sielut
jättämät hukkumaan, ja lapset wanhembansa
kuoleman toiwottawat. Se saatta sanankuu»
liat wihamaan opettaittansa, ja opettajat eri»
purgisuteen sanankuulioita tvastan,

2. Ahneus käändä ihmisen mielen pow
Jumalasta, monella latvalla..

(») Se rukahutta Inmalan tunnon; sillä
fi hän lumalata olewangan luule, Ps. 14: 1.
Kosta hän yöllä heräjä, niin hänen mielensä
on kpkonans maallisilla asioilla täytetty, ettei
prikän ajatus Jumalaan eli bywöan päin
siaa saa loffa hän »virkansa töitä toimitta,
niin hän on niildä niin »voitettu, ettei hän
malta nustän muusta lukua pitä,<

fb) Se käändä sydämen pois Jumalan
rakkaudesta, sillä joka mailmsa rakasta, ei hä»
fiesä ole Isän rakkaus, 1 loh. 2: 15.

(c) Se estä ihmisen Jumalan palwelln,
xesta. Se nähdän wertaufesta niistä kutzutui»
iia Ehtollisen wieraista, Luc. 14'- 18. joiden
suuri halu maallisten kavpalden perän, esti
heidän tulemasa suurelle Ehtolliselle.

3. Ahneus teke ihmisen lewottomaxi, ja
fiittänlänömäxi, ehkä kuinga pahon maallisia
tsswsroua hänellä olis. Hänen mielensä pa<

laa
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saa niin niiden tarwarain perän, joita ei hä»
nellä mielä ole, että hän unhotta mttä bänel.
lä on, eikä nautitze sitä hu.witUMens. Häyen
fäydet paikkansa, näkymät hänen mielestänsäwielä tyhjiöt Hän tustcttuu ja napisee, fo,
sta ei hän saq, mitä hän tahtoo, ja saaluaw
fa, on hän kuitengin aina lewotoin ja tpty«
mätöin. Moni köyhä, josta on wähän maal-
lista! tawaraa, on usein iloisembi ja lemollj-
fembi hänen «Mäsänsä, kuin rikkat runsqisq
saaleisansa.

4. Ahnem feke hengelliset jg faixvallM
tawarat ihmisen mielestä huonoxi jq halwaxi.
Gi totjsessi ne Christuxen rakkaudesta paljon
lukua pidä, jotka mailmaa jq sen tawaroitq
gjaftomasti rakastamat. Heidän silmänsä omat
yiin sowaistut, ettei he Hänen ihanaisuttansq
yäe, ja heidän makunsa niin turmeldu, ettei

Hänen makeuttansa maista taiha. He pitH«
wät/ nimkuin Esau, herne herkun parembanq
kuin esikoifudensa; ja, niinkuin Sichemin mie<>
het, orjantappuran paremhana kuin öljypuun,
sikunapuun ja wiinapuun. Maallisesti miel,
hynet ihmiset arwawat huonot asiat, mailman
orjantappurat, paljo kallimmM, kuin Msu.zen Ehristuxen, sen elämän wiinapuun, ia pi-
jäwst ne paljo paremhana, kuin sen kunni«
allisen lapsen? oikeuden, jota ne nautitzemaf,
jotka Jumalan lapsifi, spndpnet ywat:

Ahneus ei salli heidän oikein ilpitq oma«
siansa; sillä sen, jonga pohjatöin himo palaa
Mg enämmän pMn, ki Yle Mis, jos <M

VN
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on kaikki taikka ei mitän. Kruunu ja koko
waldakunda ei tainut Achabia ilahutta, koffahän himoitzi Nabothin wiinamäkee. Suuttu.mus ja lewottomus tästä kaipauxesta, oli suu-
rembi kaikkea sitä huwitusta, kuin koko wal.
dakunda taisi tuotta, sentäbden oli hän pa.
halla mielellä ,a nnhoisansa, m heirri ihensärvuoreseen, käänsi kaswonsa, ja ei syönet lei-
pää 1 Kuy. k- 31: 4.

g. Ahneus rvie ihmisen waaraan' ja mo«
liinaisiin tiusauxiin,. sturamaan saranan ylly-
tyxiä. lorka rikastua rahcowac, langervar tiu-,sauxeen ja paulaan, ja moniin tyhmiin ja rva»
hintzollisiin himoin, jocka ihmisen wahinlosn
ja kadoruxeen uporrawar, i Tim. 6:9' Se
on: Ne, joiden sydän rikkaudesa rippu kiinii>.
ja ahneuden himosa palaa, taitamat pian
tulla noudattaman satanan pllvturiä, jos hesen kautta waan ahneudensa himon täptetpri
saamat. Tertullianus luule ludaren elänen
siwiästi, siihen asti kuin hän sai kukkaron bal«
duunsa; mutta sitten hän sai tilan, ilmoittasydämensä sisällisen turmelluren.

Kolmaslolmattakpmmenes Luku.
Amnga uftdsa lumalgtt lupauxim e-

laä tulee.
VI. Se mpös on uudesta syndoneitten p'

xi welwollisuus, elä ufkosa. Se on: Kaikesa
hädäsä ja wastoinkäpmlstsä ustalda Jumalaan,

ja
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ja hänen armo-lupalyiinsa ChristMsa, ja toi-wosa odotta kaikkea hpwää, mitä me tarwi,
tzemme. Elä ustosa, on niin muodon ei ai-
noastansustoa Christuz-en päälle autuudexens;
waan mpös katkematcl uMlda ja luotta
malaan ja hänen lupauxiins sanasa, että hän
kaiketikin licwittä meidän murhemme, autta
meitä kaikisa hädisä ja MwotuMi, wapahta
kaikesta maarasta, ja paranda kaikki ruumilli.
set ja hengelliset wiat ja puuteet.

Niin teit pyhät Isät, joista
Pawali puhu Ebr. ,11. että he elit. uffosa lu,
malan lupausten väälle, kaikisa tuffisa jawai.
woisa kuin lMtä kohtais, eikä heikomielisiK
tullet, sitä wäheniMin woitetu,ri. Jos sinäkin
taidaisit lewätä lumalasa ja hänen rikkaisa
armo.lupcupsanfa, niin sinä kaikisa koetuxisaja wastoinkäymisisä, wahwembi olisit, kuin sejoka wahwar kaupungit woirca.

Sentähden ckojka sinun syndis saattamat
sinun lewottomari, ja niiden kuorma painaa,
niin riennä lEsuzen sowinnon ja wanhursta,
uden tpgö. Rauhoita sielus toiwolla spndeis
andexi saamisesta, lunastufesta ja ijankaikkise.
sta elämästä. Ripu kiini siinä suloisesa lupa-uresa: Tulkac minun tygöni, kaikki jocka cyö,
tä «ette ja oletta rastaucerur, ja minä tah«-
don reitä wirwotca, Matth. 11: 28.

Kostas ahdistetan ja sinä pel.
kät woitetuxi tulewas, niin pakene Jumalantpgö, apua aikanans etzimään; sillä wälillä
luota hänen armolliseen lupauxeensa, 1 Cor.

10: 13.
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w: Jumala on ustsllinen> joka ii siM
tinsarra ylitze teidän woimalms, waan

teke kiusai.xesta lopun, että ie sen wöisitte
kärsiä

Kostas näyt hengellisesti hyljätyri pimeys
teen ilman lohdutusta, nosta, uffon silmät sil.
loin Jumalan kaswoin WalkeUden ja rakkan
todistnxen puoleen. Nauhoita ja wirwota sie.
lus tällä suloisellä sanalla: Minä olen Wiha-
sani wähäxi silmän väpäyrexi njinun kaswoiitkätkenyt sinulda; minä tahdon armahi
ta sinua ijankaikkistsa armosi:, sano HDRra
sinun lunaMas, Es. g4: s.

Koffas tunnet itzes beiköri joi »voimatto.
Maxi sutzä.wes Jumalan puoleen/ joka on tuwannut
pälweljainsa heikoutta holhota, Luota lEsu.
M ChristuM woimacin, NiiNs. taidat Pawa«
UN kalisia sanoa: Minä wöin kaikki sin taut<
ta, joka minun iväkewäxi teke, Chtistujcen>
Phil. 4: i3'

Kostcis tunnet tutmellmes liikkumat, jä
tvetäwän siNua pahuteen, niin katzo ylös lu.
malan puoleen, joka taita, ja myös lupauMi.sa jälken tahto sinun wäkeckät himös läkäyttä,
Pidä kiini näistä armon sanoista, Rom
Ei synijin pidä ceirä rvalliyemän, ettet te öle
Lain roaaN Ätmon ällä

Koffa jumalattomat pilktawat ja waino<
tvat sinua, nosta ustos silmät plos Jumalan
tpgö, luota hänen apuunsa ja lohtzututeensa,

röt?
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tohwaise itzos lEsuzen sanoilla, Matth. 5:
11, 12, Aumat oletta te, kosta he pilkkawat
ja wainowat teitä, ia vuhuwar kaikkinaista
pahurra teitä rvastaN, rralhetellcn minun täh-
teni, Iloitkat ja riemuiekar; sillä teidän palk-
kanne on suuri taiwalsa,

Kosta ulkonainfn hätä ahdista> ja täyttä
sydämes ajattomalla sutulla, mitä sinun pitä
syömän ja juoman, eli kuinga lapses ja per-
hes elättämän; katzo silloin plös Jumalan
puolen, ja kaikki sinun MUrhes häneNpäällensä: sillä hän picä MUrhen sinusta. 1 Pet.
5: 7. Pidä kiini tästä hänen lohdullisesta lu-
paurestansa: Nkorren jalopeurain pitä tarwi»
tzeman ja isoman; mutta jotka -HHRraa ehi-
wät, ei heildä mitän hywää puuru Ps34:
11. Waikka sinulla mitämar ei oliS niin run-
saita waroja, tuin monella muusa, niin ei
sinun kuitengan pidä puutosta kärsimän siinä,
kuin Jumala näke. sinulle hyödyllisiä oleman;
hän on andawa sinule hänen rikkaudestansa
kaikki sinun tarpes, Phil. 4: 19-

Näin sinä taidat itzes ihanasti lohdutta
kaikisa waaroisa ja muthelsa, ja rohwaista su-
rullisen sydämes uston woimalla, joka Ju-
malan armo-lupausten Päälle perustettu on;
sillä kaiM lupauret, kuin lulnalan sanasa
sinulle lobdutuxeri kirjoitetut omat, ne owat

ja Amen/ sillä ne owat Christuxen werel-
ls wahwistetut; ne owat niin järkähtämättä,
mät kuin itze Totuus, ja pitä sentähden aita-
ttansa täytettämän.

Gi,



256 o

Sinulles sitä enämmäxi kehoituMi,
soittamaan tätä uffon elämäiä, tutki wisusti
seurawaista asioita:

luinutan Gmaisuxia, ja erinomattain
1. -Hänen Raikkiwaldiasuttansä jossa hän

woi wahwista sinua kaikesa heikoudesas, ja
tueta kMsa kiuftuxisaz se on: Hän woi teh-
dä kaikki Mitä hän lumonnut on, Tämä wai«
kutti Abrahamisa sen wahwan Ju-
malan lupauxeen, josta Pawali kirjoilta Rom.
4. 20, 21. M häll epäilet Jumalan lnpauxes
sta epäustolias waan oli wahwa uffosa ja am
noi Jumalalle ku-nuan, „Ia oli täydellisesti
wahrva siitä, etcä mitä Jumala lupa', sen
hän myös rpoi tehdä; sillä Abraham katzoi
Jumalan kaiMwaldiaisutta, ja siitä se
että hän niin wal,wasti luotti Jumalan lu.
pauxesn. Tämä Jumalan woima asetetan u.
sein jumalisille Rnamatusa wael.
damaan uffosa Jumalan lupaUfiin, ja niihin
luottamaan. Koffa Sara ei tahtonut ustog
Jumalan lupausta, Abrahamin saawan pojan
wielä hänestä, nuhteli Jumala bändä tällä
kysympMä: Ongo HKRralle jotakin mahdo-
eoinda, 1 Mos. k. 18: 14. Niin saNoi nu>ös
Jumala Prophetalle Jeremialle, wahwistaxens
hänen ustonsa: Ra«zo, minä HORra olett
kaiken lihan Jumala: pidäisko minulle jotain
oleman mahdotoinda, ler. Z2! 27. Se on:
Ei mitän ole Jumalalle mahdotoinda.

2- -Hänen potuttansa ja ustoltisutcansatäyttämään mitä hän luwannur on. Sillä A,
posts-
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postoli sano! on uskollinen, joka sei: myös
mytcä, i Thetz. Z: 24. Mosezen kautta an«
noi Jumala sen kästyn, että, jos. joku teki
HERralle lupalyen, niin ej pitänet hänen
suingan sitä rikkoman, waan kaiketi tekemän
kaiken sen jälken, kuin hänen suustans läri.
Pidäiskö nyt Jumalan sitä käffemän, ja ei
itze sitä tekemän? Pidäiskö hänen jotakin lu«
pamaan ja ei täyttämän sitä? Se on totisesti
niin mahdotoinda, kuin hän itze lakkais olema-
sta.

Kyllä se tapahtu, että Jumala usein an»
da lastensa odotta hänen lupaustensa täyttä-
misiä; mutta ei hän kostan kuitcnqan niitä
täyttämätä jätä. Tätä todella tutkcisamme,
wahwistu meidän uffomme toiwc", siitä lu«
watusta hywästä, että Jumala sen kaiketi an-
dawa on, Ei sentäbden meillä ole soytä e«

päillä, ehkä Jumala näkyis kauwangin wii,-
pywän lupaustensa täyttämisesä.

3. -Häinm ääreröiudä wiisauttansa, jonga
jälken hän jaka meille sitä luwatlua hywää,
otollisella tawalla ja ajalla; niinkuin se par«
hain hänen kunniarensa ja hänen lastensa hy<
wäfi tule. Pois se meistä, että me määräi»
simme Jumalamme eteen muodon eli ajan hä'
nen lupaustensa täyttämiseen, Odottakamme
pikemmin kärsiwäisydesä hänen määrättyä ai.
kaansa, sillä hänen wiisaudensa on ääretöin,
ja tietä paremmin kuin me, mitä meille hyö«
dyllistä on Niin teki Jumalan kansa mui<
nen: Meidäll sillnänime katzowar -Hläßraa

R mei»
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meidän siihen asti, että hänmeirä armahra Ps. 123: 2 Sentähden myös
HERra sano Elajan kautta: Joka usto, ei
hänen pidä peliäftvmän, Es. 28: 16. Sillä
yä, ellä on uffon kautta se wakutus: että
ma kka ei hän saa, silloin kuin hän tahto,
mitä hän pyptä, niin pitä hänen kuitengin
saaman, sillä ajalla kuin Jumala parbari nä«
ke, se on: kosta se parbain händä hyödyttä.

L. Ratzo sitä dywää loppua, kuin usko»
waisten murhella on olcwa, luuri niiilkuin he
ustosa wiwoneckin owar. Abrahamista on kir-
joitettu, että hän! uffoi Jumalan lupauxen,
saamansa pojan, ehkä hän ja Sara ijälliset
olit. Hän tiesi täydexi todexi, Jumalan tai'
towan tehdä, mitä hän luwannut oli; ja sen
Jumala myös »visusti täytti!. Israelin ja Iu»
dan Kuningoista me luemme, että he sait a<
wun, sen jällen kuin he Jumalan
uffoit, Meidän Isämme roiwoir sinuun; ia
tuin he roiwoir, mins wapahdir heirä. Si«
nua he huusic, ja wapahdercin; sinuun herur»
waisic, ja ei cullcr häpiään, Ps 22: 5.6. Ia
David wakutta itziänsä: HGRra on mmun
tväkewpdeni jakilpeni, häneen minun s>däme«
ni coiwoo, ja minä olen aucercu, Ps. 28: 7.
Mahtane nämät kehoitta meitä ustaldamaan
Jumalaan, ja uffosa luottamaan hänen lupa-
u^iins! sillä ei hän ikänäns petä. Uffo Juma-
lan lupauMn on niinkuin Jonathanin joutzi
ja Saulin miekka, ei kostan palainut
tyhjänä. Se löytä aina mitä se etzi, ja saa
mitä se halaja.

>
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<2. Ratzele niitä kalliita hedelmiä, kuin u<

j?on cläwä luottaminen Juvoalaan myötänsä
tuo. Raamatusa puhutan seuramaisijta:

1. pelastus hädästä Wa:tta Diniel hei-
tettin jalopeuran luolaan, niin ci häncsä kui«
tengan yhran haawaa sillä hän oli
tnrwannur Jumalaansa, Dan. 6: 25 Hän
luotti uskosa Hänen »voimaansa, jonga hän
tiesi, taitaman händä autta.

2. Jumala pitää Murhen meidän tarpei-
stamme. «Sentähden Pawali < meitä,
1 Tim. 6: 17. panemaan coiwonime elawän
Jomalan päälle sentäbden että hän anva
meille nautiraxeMme runjasti kaikkinaista; ni<
mittäin,nutä hänen nmsaudens näke meidän
tarwitzewan; ja Salon,), Jumalan
hywpdcn ja murhenpidon niistä', jotka l^n:>'n
lupaurens uskomat, sano: Joka luorca itzeusH'LRraan, hän kostuu; San. l. kirj. 23: 25.
Se on: Ei hänellä ainoastans ole milä hän
tarmitze; mutta myös runsasti, niin että hän
lihoo ja elää hymin.

3. Lohdutus kaikisi tiloisa, on myös Mhedelmä elämästä
xiin. Jumalan sanana Chri.
stityn sydämen wirwocuxec, wahwista naan hä«
nen waspnen sielunsa kilwomresa. Ne omat
Mämän woil>e, joka wirwotta hänen kcffa
hän näändymälläns on. Ne omat lohdutusten
nisär täynäus elämän andamaista ruokaa. Ne
omat pyhäc ja wahwac ankkurit, murhen ja
lewottomuden ajalla, joiden kautta ustowaiset

R 2 wah.
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wahwana pyspmät Ne owat kukkaiset kuin
talivella kukoistumat, ja ihastuttawat murhel-
liset sydämet, kosta wastoinkäymisen wilut tu-
lemat, ja kaikki muu huwitus on lakastunut,
niinkuin lehti joka kylmästä surkahtu. Sen
David koettelemuz-esta tiesi, sentähden sano
hön: on minun turwani minun wai-
ivasani, eträ sinun sanas wirworca minun,
Ps. 119: M. Se lohdutus kuin mailma an»
da, sopi ainoastans muutamiin tiloihin; mut»
ta se lohdutus kuin Jumalan luvauMa wuo-
ta, on yhteinen/ ja wahwista uffowaisen sie-
lun, misä tilasa hän olla mahta, olis kuinqa
murheNinen ja määrällinen hywäns. Christi.
tpt ustosa Jumalan lupaudun, taitamat sen-
tähden suruisa ja waiwoisa elä suuremmalla
rohkeudella, kuin muut maallisen onnen alla.
Ne kolme Miestä kamelit tulisesa pätzisä pal.
jo suuremmalla rohkeudella, kuin Nebucadne»sar jalosa linnasansa.

4. Se elämä usto teke meidän myös cy,
tywäisexi nytyisesä rilasamme, Uffowainen on
yhtäläinen joka mille puolelle hänläätän, eli mihin tilaan Jumala hänen tah.
to asetta, niin hän on tasainen ja tptpwäi»
nen Masansa, sillä hän usto, että Jumala su<lasta hpwydestä ja wiisaudens jälken sen niin
on säätänyt.

Nel»
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3?eUskolmattakpmmenes Luku.
Christitym mielestä.

VII. Uudesta syndyncitcen welwollisus c»n
m>'ös, ahkerasti rutkia -Hengellisiä ja Taiwal-
lisiä asioita, että he sen kautta caiwallisesti
micldyneixi rulisic.

Tämä welwollisus ei ole tehty muutamil-
la pikaisilla ja lendäwäisillä ajaturilla luma,
lasta ja taiwaasta; waan pysywäisellä ja pri,
wakaisella hengellisten asiain tutkimisella Ih,
misten ajatuM, iotka alinoma lendäwät ylös
ja alas niinkuin kärwäset ilmasa, ja akanat
tuulesa, joutumat tosin joffus taiwasengin
Jumalan tygö; mutta ne palajawat niin pi«
an sieldä, ja seisattawat maallisiin eli turhiin
asioihin. Ei se taiwallinen mieli ole. Siihen
waaditan toinen toimi, jota kuka ties ei mo°
nikan tunne, nimittäin, että me Jumalan ja
Illmalallisec asiac miclesämme pidämme, ha-
lullisesii niitä kerromme ja uudistamme rutkin»
dommc, mm errä sydämemme niistä woimalli
sesti liikurcran.

Ei siinä kyllä ole, että me muistelemme,
eli useingin ajattelemme Jumalan rakkautta
ja hymyttä, ellei meidän oma sydämemme su-
tytetä rakastamaan händä jällen. Ei myös
siinä kyllä ole, että me usein spiidiämme ajat'
telemme, ja onnettomuttamme, johon niiden
k wtta joutunet olemme; ellei niin ole, että
me niitä kauhistumme, ja sitä Jumalan »vi-

R Z haa
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haa pelkomme, jonga alaiseni niiden kauttaloutunet olemme, ja tahomme, lEsuz-cn Chri-stien puolen, joka meitä spndeimme we>l-sta ja wapahta taita
. «

harjoitus on autuallisembi, kuinloku ustots, waan se joka sitä koetellut on.Datoitta oli pyhä ja taiwallinen mieli, ja
tutret allnoma toiwallisia, jyiden werratoindamakeutta ja nirwotusta hän nautitzi, sentäh.hän usein Psalmeisansa siitä, ia y<ltsial nntä jotka ajacrelewar HGR»ran lakia päiwär ja yör, Ps. i: 2,

P'dä ftntähden mieles ahkerasti bengelli.
M tuttlnnoisa kiini. Alä anna hetkeäkän ku«
lua, elles ajattele ja kansiakäpmistä pidä lu>malan kansia niisa. Wälistä mielees johdata,
monm spndejäs, että spdämes siitä särjetäis
,a sulals; cn tutkistele Jumalan hywiä töitä
ia rakkautta kohlas että sydämes suttyis yli<
stämään ja kiittämään hsndä; eli katzele har<
taudella lEsuxen sen wialtoman Jumalan ka.
xitzan kallista werta, joka sinulle puhdistuitsyndem saasiaisudesta, niin runsasti wuodatet.
tu on. Tutki todella, mitä hän sinun tähtestehnyt ja kärsinnt on, täyttänyt Lain ja sinunsyndets melan ja rangaistujen kandanut; wie<lä mpos taiwasa Isänsä edesä, niinkuin sinuntäydellinen wälimiehes edesastuu, hvwää puo«
lestas puhumaan. Ah! muista, mitä sinunsyndets tähden kärsimän piti, ellei hän kärsi?fvt olisi? Muista kuinga sinulle kämis, elleihän sinua olis lunastanut; sinä olisit satananoria ja helwetin tulikekäle.
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Erinomattain mahdat sinä huwiturercs

tutkistella sicä kunnmca/ kuin Jumala taiwa-sa niille lallclle pannut on, jotka bändä tääl-
lä wakudesa palwelewat, ja lEsuren Chri»
siuz'en Evangeliumille kuuljaiset omat. Katzo!
mikä autuus heillä on olewa, että he Junia-
lan kaswoin katzelemisesa elämät, kusa
Imen ilo ja riemullinen ineno on, Jumalan
oitialla kädellä ijankaikkisesti. Mikä autuus
myös, katzella lEsuren kirkastettua ruumista,
joka siellä sanomattomasaj kunniasa paistaa,
niille suloisez-i jotka sitä näkemät,
eikä siihen suutu, edka se ijankaikkiststi' kestä;
sillä jota pidemmäldä pphät sitä katzelewat,sen enämmin he riemulla täutetän. Ajattele
myös kuinga kunniallisez-i sielu ja ruumis tai»wasa kirkastetan, ja wihdoin sitä ihanaa a<
suinpaikka, kuin Raamatusa sanotan oleman
kullalla ja kallilla kiwillä kaunistettu.

Että tämä kunnia ja autuus sinulle sitä
otollisemmaxi tulis, niin katzelc myösj ulein
duomicuin simkiaca tilaa helwecisä, kusa ei he
muuta tunne, kuin wihaa ja kostoa, ja pel-
käwät wielä haikiambia Jumalan wihan mal«
joja edespäin päällensä wuodatettaman kaike»sa ijankaikkisudesa.

Tainkaldaiset tutkinnot taitamat sinusa
taiwallisen mielen heratta, ja kaikki sinun ha.
luS käändä autuudes Jumalan pnolcen. Mut»
ta walitettawasti! on Cbrlstityin seasa monda,
joilla on joku toiwo Jumalan puoleen, saada'xens osan taiwallisisa tawaroisa; mutta har.
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woin ajatustens kansia siellä wiipy!vät. Wä«listä he orwollans mielensä sinne kaändäwät,
mutta tietämälöin on, jos sydän ja tawarat
kuitengan siesta liene. Koettele wisusti, sinäjoka tätä luet, ellei waan sinun laitas niin
liene. Kvlläs sen pian hawaita taidat, kuin»
ga wähän sillä spdämmellä taiwasa osa jakoto
olla taita, jolle taiwas niin outo on. Luu-
letkos sen-Jumalan oleman sinun lumalas,
josias nim wähän lukua pidät? Pidätköstaiwallisen mielen kyllä kalliina? ja sen ihmi-sen autuana, jonga ajatuxet enimittcn taiwa-sa oleskelemat? Karwastelcko se sydändäs, et«täs elinaikanas niin aiwan wähän tussin het-
kcäkän, niitä tutkistellut olet? la, kauhista-
ko st sinua, että' satanas on ajatures pois
Menyt, ja maallisisa sidottuna pitänyt?

Se olis totisesti parembi, kaiketi huoki,
ambi: jos satanas hallitzis sinun tawaroitas
ja turmelis ne, kuin eltä hän sinun ajatuxes
tahtonsa jälkcn hallitze. O! kuinga paljon
maallisia ja ahneita ajatuta, kuinga paljon
pietaita ja saastaisia ajacuxia, paljon ylpeitä

paisuneita ajaluxia, pahoja, jumalattomia
jo Jumalala wastan pilkallisia ajatuM. entm-
b'in ihmisten sydämesä asu, yötä ja päiwää
siellä hallitze, ja suurella huwituMa säily-
tän!

Paras olis totisesti, minun ystäwäni, jos
tutkisit itziäs, ja perkaisit sMmes nyt näistä
häMlisistä ja turhista ajatuxista; karkotaisit
m häjyt linnut ja ilkiät aljot pois! niin tai.

wal"
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waNisct saisit sian ja tulisit otollisia.
Kehoiltaz-cni sinua siihen Jumaliseen mieleen,
annan mmä sinulle seurawaiset neuwot: -

1. Nlaikeroitzc sitä nöyryreryllä sydäuiel-
la, että Jumala ja taiwas sinulle wiclä niin
tlindcmarromat owar, ja erräo niin harwoin
sydämes sinne käär.dänyr oler Ahkeroitze mpös
suurimmallä murhenpidolla tästedes totutta i'
tziäs hengellisisä tuttinnoisa, ja spdändäs tai.
wallisisa menoisa huwittamaan.

2. Rostas hawaihet mieles ja ajatuxes si<
doruri ja Junialasta pois wierandlmcri, y-
löimä sydänies hartalla ja nöyrällä rukouxel-
lä hänen r',göns, jolla HZnueinkin yliye wal'
-da on, ja 'ajacuxcrtin hillträ raita. P:)ydä
händä sydämestä, että hän sinun matuxes
wallallensa pääsiäis niistä solmuista, joisa hs
wihollisten kiusausten kautta sidotut owat, e»
stämätä taiwallisia tutkimaan; sillä hän yzin
maahan lyö aiwoiturec, ja kaiken korkeuden,
kuin häneno korotta Jumalan rundemista roa-
stan, ja sangiri orta kaiken ajarmen Lhristu»
xeN kuuliaisuden ala, 2 Cor. iu: 5.

3 Anna sydämes tauhistunman
kaikkia turhia ja pahoja ajatuxia, ettäs taidai»
sit sanoa niinkuin David: Minä nnhan wiek-
kaita hengiä. Ps. 119: 113, Se tekis sinun
sitä walppammaxt ja ahkcrammaxi, etzimään
piistä pääsemistä, eikä sallia niille waldaa a«sua sinusa, ehkck ne joffus spdämesä ylösnou.
sisilkin. Sinä mahdat mvös tietä sen sinulleslohdutu^ezi, ettei niitä pahoja ajatuz-ia, joi»
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tas spdämestäs wihat, pidä, sinä suurena ti»
lintegon päiwänä, mulstettaman, eli sinulle
wiaztt pandaman.

4 N?alwo kaikella muotoa yli»
Ye, Salomonin neuwon jälken: warjele sy-
dämes kaikella ahkerudella, sillä siira elämä
tuls. San. I. k. 4: 23 Se on: Sinä mahdat
suurimmalla murhenpidolla otta waarin spdä>
mestäs, sillä se on kaupungin kaldainen, jon>
ga joka silmänräpäys täyty peljätä, ei ainoa-
stans ulkoapäin päällekarkausta, mutta myös
sisällistä kapinata. Ei ainoastans satanas, si.
nun päs-wihollises, etzi soweljasta tilaa, am»
mutaxensa tuliset nuolensa sinuun, ja ulkoa
kiusata sinua; waan mpös perisynnin lähde
sinusa itzesä kuohutta kaikkea pahaa. Näitä
»vastan tule sinun enimästi walwoa, ja kau<
histuz-ella niitä wälttä. Ellei ne turhat ja riet-
tat ajatuzet kohta alusa sikimisesä tukahuteta,
niin niistä syndy julmia sikiöitä; ja wähistä
kipinöistä sptty suuri walkia.

3. jKroita fydämes atna enämmin, m«al'
lisistä, sekä murheista tttä huwicuxista, jotka
estäwät sielun itziänsa raiwallisim.
Et se lindu, jonga siiwet leikatut owat, kor<
kialle lennä; niin wähän myös ihminen sitä
sydändä Jumalan tygö woi ylendä, joka tä<
män elämän murheisa eli hekumasa kiini rip-
pu. Ei sillä ole siipiä, se on: Pyhiä tutkin»
noita. la, senkaldainen lihallinen mieli on
tvarsin kelwotoin ja kähläs taiwalliseen me<
yoon. Mikäs muu on, kuin estää niin mo.

nen
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nen ihmisen, Jumalala, hänm sanaansa ja
töitänsä, eli milän muuta hywää ajattelema-
sta, maan se, että sydän on täytetty
da, ja Knnot siinä niin komin nrpuwat? sil-
lä tusa heidän tawaransa on, siellä on myös
heidän sydämens.

2, Räännä sydanies usein taiwastcn pam
harcalia huokauxella, crinomarcain aamulla.
Knvulliset ihmiset ottamat jotakin lääkitystä
aamulla, ennen kuin he ulos lähtemät, wah'
wistaxensa terweyttänsä; niin myös ne, jotka
riettallda, turhilda ja maallisilda ajatuxilda
waiwatan, tarwitzewat, joka huomen warusta
sydämensä pyhillä ajatuMa Jumalasta, Hä-
nen kunniastansa., jokapaikasa läsnaolemise»
siansa, kaikkitietäwäisydestänsä, puhtaudestan-
sa, wanhurstaudestansa ja n. e. Mutta ei
aamulla ainozstans, maan koko päimänä, ko-
stas hawaitzet pahat ajatuM liikkuman sinu-sa, mahdat sinä kohta seisoa nittä mastan. V-lönnä sydämcs rukouzella ja huokauxella Iu»
malan tygö, että hän sinulle woimaa lainais
niitä kuoKt azes.

1 Ratzo iyelles hengellisten tutkindoin
aineira kaikista ulkonaisista tiloista, kuin ereen
tulewat Ei yhtäkän asia eli luondokappalet'
ta sinua kohtele, josta et sinä iotakan hengcl»
lisiä hyödytystä otta taida Niinkuin kimalai'
nen imee hunajata kaikista kukkaisista; niin
sinäkin taidat kaikista asioista tilan saada pn?
hiin tutkindoin; ja kaikista mitä ikänäns ss<
nulle tapahtu. Tällä tawalla sinä pahat aja»

tU'
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turet ja himot karkotta taidat, jotka muutoin
todella sydämes woittawat.

8. Laita niin, että sinulla aina on jora-
tin warana Jumalan cundeznisesta, ja hänen
san»stans. Se warjele sinun sydämes, ettei
ne pahat linnut sinuun pysty. Siitä ne mo.
net ilkiät ajaturet tulemat, että meidän sydä»
memme niin tyhjä on. lEsus sanoo Matth.
12: 35. -Hywä ihminen edesruo hywästä sy-
dämen tawarasta hywiä. HywH ihminen, jo»
ka sydämeens on koonnnt hywän waran kal«
liista asioista, tuo sieldä edes sekä hywiä aja»
tuzia, että töitä. Koffas käwelet eli matku.
siat pz-inäs, niin huwittele itziäs hengellisten
ja kallisten asiain tutkistelemisella; tuo edes
siitä tawarasta, mitäs ennen sydämees koon»
nut ja kätkenyt olet.

9, Niin usein tuins astut Jumalan eteen
rurouxesa, niin pyydä aina sitä armoa, ettäs
raivaisit syndlser himos rvoicra; muutoin ns
kietomat sinun mieles häjyin ajatuxiin. Ru,
koile händä tekemään mieles aina enämmin
taiwalliseri sillä, että hän paremmat halut si»
nun sydämesäs herättä; eipä muu kuin Ju-
malan woima, sinua turhista ajaturistas pela-
sta taida, ja niitä Jumalalle otollisixi tehdä.

Mutta koffa parhatkin Jumalan lapset
hawaitzewat itzens httaixi ja kangeiri, taiwal.
liseen työhön, niin minä tahdon edespanna
muutamat kehoituret; jos ne oikein tutkitan,
niin ne taitamat Jumalan armon kautta be«
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«ättä meisä enämmän halun taiwaillisen
len perän.

21 i3i tämä ole jctu mahdotoin asia. Jo»
takin outoa kaiketi se on alkamalle, mutta eise mahdotoinda ole; sillä sinulla on woima sii»
hen. Ehkä ei sinun mieles liikutuzet, juuri
niin sinun wallasas ole, ettäs taivalsit wiha«
ta eli rakasta mitäs tahdoisit, eli murhettia
mitäs tahdot; niin on se kuitengin mahdolli-
sia sinun ajatella mitäs tahdot. Ia jota e«
nämmin sinulla siihen woimaa on, sitä suu-
rcmdi on sinun spndis, elles sitä oikein käytä.

b. Muista kuinga carpellinen rämä rvel,
rvollisuus on. Meidän sielumme luondo on
senkaldainen, että sillä aina pitä oleman jo«
takin astaroitzenusta; jos ei se ole hengellistä
ja pphää, niin se on maallista ja lihallista.
Se kuin ei totuta itziänsä alati Jumalala,
hänen sanaansa ja hengellisiä asioita ajattele
maan, sen mieli mene totisesti senkaldaisiin a-
sioihin, josta wahingo ja kadotus seuraa. Jo-
ta enämmin meidän mielemme luopu Jumala-
sta, ja muisa rippu, sitä enämmin se satanan
mielen kaldaisezi tule. ler. 2: 5. -He erkanic
minusta, ja menit rurhuteen, ja tulit turhaxi.

c, Rahele tämän asian moninaista hyödy-
tystä.

1. Jumala totisesti muista sitä, jota hän-
dä ajattelee, Ne jotka HGRraa pelkäwär,
lohduccawat toinen toisiansa näin: HiTßra
ott« siirä waarin; ja muisto,kirja on kirjoitet-
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tu hänen eteensä, niille jorda HKRraa pelkä'
wär ja muistawac hänm niineensä, Mal. 3:
16. Eipä yhtäkän ajatusta Jumalasta ole, jo.
ta ei tähän muisto-kirjaan kirjoiteta. Jota e»
nämmin me katzomme p!ös Jumalan puoleen,sen enämmin hän katzo alas meidän hywäxem-
me. Kosta me Jumalala ajattelemme, niin
Jumala itze lähesty meitä, ja tule asumaanmeisä. O! kuinga autuat ne owat, joihin
Jumala tule asumastansa ottamaan.

2. Selrembi cundeminen hengcllisisä asioi<sa Kyllä me paljon luemme ja kuulemme;
mutta pysymme kuitengin alati pimepdesä, ko'
sta emme tutkimisen kautta käytä
niitä opituita asioita. Meidän tietomme py-
sy yhtä bywää puutluwaisna ja woimattonia'
na; mutta tmkeisamme niitä, felkiäwät ne pa>
remmin, ja tulemat myös sielulle
rawinnofi.

3. Taiwallinen meno. Sydämestä niim
kuin lählestä työt wuotawat, sentäbden milli<
nen meidän mielemme on, senkaldainen on
myös meidän elämämme. Jos mieli pyhilet'
ty ja taiwallinen on, niin on myös meno sen»
kaldainen. Jos taiwallista etämätä mieltä tah«
dot, niin pitä myös mieles taiwallinen oleman.
Ajaturet owat töiden siemen ja sikiä; niinkuin
nyt siemen on, niin on myös bedelmä. Pa«
hat ajaturet tuomat pahan elämän; ja tai»
mallisista ajatuMa tule taiwallinen meno.

4- Toimellisuus puhua Jumalisia asioi-
ta. Niinkuin niillä, jotka paljon tawarata
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koonnet owat, aina on wara siitä jotakin ot,
ta, eli edeskanda; niin myös ne joilla hen«
gellisia asioita tallella pandu on, taitamat sii-
tä edestuoda, muillekin ylösrakennuxeri. Si<
tä wastan on se aiwan kuiwaa ja laihaa, nii»
den, jotka ainoastans lukenet ja kuullet, mut<
ta ei koffan totutta itze päällensä sowittanet
eli koetellet ole, Darid sano Ps. 77: 12, 13.
Millä ajattelen sinun cndisiä iymeiräs, ja pu->
hun kaikista sinun röistäs. Sillä me näemme
kuinga pyhät tutkinnot tuomat humiä kans»
sapuheita.

3. ?>ie,nu Hengcsä. Taiwallisten asiain
ahkera tutkindo, ja sydämen siellä 010, ila<
hutta sielun, ja teke kanssakäymisen elämäni.
Sanokan ne koettelemuxensa jälken, joillatai-
mallinen mieli on; Ongo teidän sydämenne
koffan ollut iloisembi, kuin ollesanne luma«
lan kantza, katzellesanne hänen kaswojansa ja
tutkeisanne niitä asioita kuin wielä esiripun
takana owat? Totisesti, se maitta Christittyä
niin, että yhden hetken kulu siinä, tuo enäm»
min iloa ja huwitusta, kuin kaiken mailman
rikkaus ja ilo.

Sentähden sano myös David: Ruinga
kallic owar minun edesäni, Jumala! sinun aja»
tuxes? Ps 139: Se on: kuinga suloiset
ja wirwottawaiset ne ajatuxet, kuin minä si»
nua ajattelen! tTliinkuin lilMwudella ja rasi
walla pit<l miuun sieluni rawittaman; ja nu»
nun suuni picä kiittämän iloisilla huulilla. 3o«
sta >l»»nä wuotesteni lasten, niin u.inä mui»
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stan sinua: kosta niinä herän, niin niinä pu-
hun sinusta, Ps. 6z: 6, 7. Ia kuka on ahke-
rasti tätä harjoittanut, ja ei löplänyt siitärunsas wirwotusta? Ei totisesti mikän Hu.witus eli ilo siihen ole werraltawa,

Älä siis ihmettele sitä, että moni Chri«siitty niin unelias ja surullinen mcnosansa on;se tule siitä, että he niin kaukana taimaasta
owat; sillä kusa ilo ja wirwotus löyty mual»
la kuin toiwasa? Mutta kuinga sen sitäpitä
maistaman, joka ei usein siellä oleskele? Ei
oudoilla yhtäkän osaa siinä ilosa ole. Ia
kuinga heidän pidäis sitä taiwallista iloa saa-
man nautita, koffa ei he kostan sinne tule,
eikä tutki sitä kunniata, kuin Jumala niille
walmistanut on, jotka bändä rakastamat?

6. lumalisisa tutkinnoisa aika oikein käp-
tetän hysdyryxexi; sillä tämä työ on kaikilla
ajoilla soweljas, ja siinä astaresa me joka het-
ki ja silmän räpäps hyödymme; se teke 'neitä
myös mieluisin ja soweljoiri kaikkiin muihin
töihin, kuin Jumala meille määrännyt on.
Hmmärtäwäiset ja ajattelewaiset Christityt o«
wat ne wirkummat; ja heidän pyhät ajatu«
xensa tekemät heitä soweljoiri pubiin töihin,
niinkuin ne ihmiset, jotka ei mitan ajattele,
ei paljon mihingän kelpakan-

7. N)oirco meidän himoimme ja turmel-
luxemme ylifte, on myös hyödytys näistä aja«
turista. Noachista seiso, että ehkä hän eli
pahalla ajalla, oli hän kuitengin hurskas ja
waka mies; syv siihen oli se, että hän eli ju-
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matisesti, eli, Jumalan kansia, i Mos. k.6: 9.
Se on: hänen mielensä oli alati Jumalan puo.
leen kiätty; hänen ahkera kanssakäymisensä lu,
malan kansia, warjeli hänen, sen aikaisesta pa-
hudesta, ja ettei bänen spdämens turmellus
pääsnyt puhkemaan ulos. Eipä todella pa.
rembata neuwoa »lekan, hillitzemään, meitä
pahudcsta, kuin että meidän mielemme hen-
gellisten asiain kantza astaroitze.

Sillä 1 kossa me ahkerasti otamme waa«
rin itzestämme, sydämestämme ja teistämme,
niin me sen kautta tulemme tundemaan sen
paljon pahuden, kuin siinä kätketty on. Sil-
loin me hawaitzemme niin paljon lurlmtta ja
wäärpttä sydämesämme, että se mayta aj«
meitä wisummin eteemme katzomaan.

2. Hengellisten tutkindoin kautta me tu-
lemme tundemaan synnin spwyden, luondo-
kappalden turhuden, ja lihallisen huwituxen
tyhmpden, niin ettei ne kiusauxet meitck niin
kowiästi woita.

8. Jumaliset tutkinnot estäwät myös syn>
nin, sillä ne pitämät mielen alati astaresa.Kosta sydän parembia ajattele, niin ei MH
ole aikaa seurata kiusauxia saastaisiin himoin
eli turhaan kunniaan. Mutta jos me jouto»
lat olemme, engä mielemme kan§a lumalasäkiini, niin me todella waarasa olemme kiusat»
ta pahoilda ajatuplda; mutta sitä wastan wa-
paat niistä, kosta me niisä pyhisä toimituxisctkiini olemme. Ei tsyteen astiaan ene^bsH
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mahdu; niin siinä sydämesä, joka taiwaalla
täytetty on, ei ole mailmalla eikä turhudella
siaa- Mlstä se tule, että enimbäin ihmisten
sydän on niin läynä pahoja ja riettaita aja-
turia, muusia kuin siitä, ettei heillä ole Iu«
malata mielesä?

4. Pyhät tutkinnot warjetewat myös stl<lä tawalla synneistä, että me niiden kautta pa.
remin walaistan oikein eroittamaan ja arwa<
maan syndiset himot ja huwitufet. Koffa Chri»
siitty pziwakaisesti on tutkinut sitä ijankaikki.
sta iloa, kuin taiwasa walmistettu on, elt moös
sitä loppumatoinoa waiwaa, kuin helwelisä
on tarjona, kuinga hän syndinsä ja himonsasilloin arwanne? Eikö hän silloin lukene itzian.sä pilkattawapi, jos hän niin paljon hywää
huttais, ja niin paljo surkeutta päällensä tuot-
ta is? Eikö hän silloin mahda kuoletta lihaan,sa, ja suututella itze päällensä, siitä/ että hän
niin mailman ja lihan mieldä noudattanuton?
Ia niin irstusti ja onnettomasti kallin aikansa
kuluttanut turhudesa, järjettömisä huwituxi.<a, synneisä ja jumalattomudesa? Eikö hsttsilloin oikein sanone, ettei ypkän niin mieli-
puoli ole, kuin se, joka lyhykäisen maallisen
woilon tähden, syöre itzensä siihen iankaikki-sesti palamaan helwettiin, josa ei muuta ole
kuin itku ja hammasten kiristys.

Wiides'-
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Wiideskolmattakpmmenes LM.
Hegelltsestä Auolettamlsesta.

Vlll. Wihboin tule uudesta syndyneitten
kaikella toimella kuolerca synnin ruumista, kaik-
kein sen himoen ja halUen kcmtza, erinomac-
tain niitä, jotka heisiä wäkewimmär crvat. Se
dikiä kuolettaminen sattU kaikkiin mitä spndi.
stä on, ruumisa ja jäsenisä> juUresa ja orisa,se on, jokaiseen synd-seen himoon. Nun kuo.
lcttakar sentähden reidän jäsenenne jörka maan
päällä owar. sano Pawali Col. z: 5. losahän jäseuden kan§a, jotka maan päällä owat>
pmmärtä synnin himot, jotka niinkuin jäsenet
sima julmasa synnin ruumisa owat. Se nah.
dän niistä kuin hsn seurawaisisa erittäin ni-miltä: -Huorus> saastaisuus, häpiällinen hmw,
rietas halu, ia n. e> Nämät pilä kUoletctta»
tnan. Se joka Jumalan hengen kautta on
Uudesta syndynyt, se on sen kautta wäkewäfi
ja kelwollisefi tehty, ei amoastans sunnin löi»
tä wälttämään, wän myös sen juuren kUo»
lettamaan. Ei tosin se. täydelllsestt täsä elä-
inäsä tapahdu; se on: Syndt. ei taida täällä
niin pois juurttetta, ettei sitä enä jälmä olis,
ja spdämesä woimaansa ilntoitais; kuitenqin
taita je niin lannistetta, että se waldansa ka,
dotla ja alati heikommani'tule. Ehkä turmel-
lus asundons meisä pitä, uuden spr.dymtsen
jälken, niin ei se kuitengan hallitze meitä;
Waikka se wielä meitä fangixikin ottais> en
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me kuitenga« synnille kuuliaiset mielel»
lämme hänen kästyjäns tekemään.

Rysymys: Mistä me taidamme tuta,ios
turmellus mcisä on kuoletettu?

N>astausl Siitä, jos en me ainoastans
karta sen ulkonaisia harjoituta; w.m myös
ne himot ja liikuturet, kuin se meisä herättä,
surettawat ja karwastelewat sydändä; ia me
niitä kauhistumme ja niiden kuorman alla huo.
tcnnme; jos me walwomme ja sodimme niitä
wastan, ja sydämestä halajamme pelastusta nii.
stä, niinkuin Pawali, joka huokaiS: Minä
iviheljäinen ihminen, tuta päästä minua tästä
kuoleman ruumiista?

Saadaremme tämän kallin welwollisudensitä paremmin toimeen, niin minä tahdon o-
sotta: i. Mikä meitä siihen tehoitta mahra.
2. Mingä wälitappalden kautta me parhain
sen toimitta taidamme, ja 3. Ruinga st kuo'
lettttminen tapahtu

l. Sypr, kuin pitä kehoittaman uudesta
syndyneitä tähän työhön, owat seurawaiset:

i) Se, että uuden syndymism jälken tur,
meUus ja spnuin ruumis on Mllä, niisä hur-
staim»nisäkin. Jos emme siis sttä kuoleta ia
alas paina Jumalan hengen kautta, niin se
pian tule woimaan jällens, estä meidän pyhi,
tpfemme, ja wie pois meildä kaiken lohdu,
tuxen.

2) Ei



2) Ei turmellus ainoastans asu meisä e.
lätsämme täsa mailmasa; waan myös alati liik.
ku ja waikurca. siinä että se yllyttä meitä pa-
ftuteen, eli estä meitä hywydcsiä, eli myös
saastutta meidän parhat työmme Siitä Pa»
wali sano: Liha himo he hengc wastan, Gal.
5: 17. ja puhu itzefiänsä näin: Minä näen
toisen lain jäsenisani, joka sori minun mieleni
lakia rvastan, ja orra minun sangixi synnin
laisa, joka minun jäsenisäni on; sillä sirä hy-
wää jora minä tahdon, minä tee,'wanpa-
haa jota en minä tahdo, teen minä, Rom ?:

19, 23. O! kuinga tarpellista se siis on, mei.
dän joka päiwä ja hetki sotia näitä himoja
wastan, jotka alati liikkells omat meitä wa.
sian, meidän jäsenisämme, estäwät meitä wel»
wollisuttemme täyttämisesä, turmelemat mei-
dän rauhamme/ wähendäwät toiwomme, ja
etziwät meitä? Taikka picä meidän
ne kuolettaman eli itze kuolererrainan.

Zi Tämän kuolettamisen kautta me eväl-
tämme ne julmat synnit, joihin muut hiinoen»sa taucca lanZewac. Jos turmellusta estämätä
noudatettais, niin se paraskin meistä menis
harjoittamaan nlitä kauhistawaisimbia fyndiä.
joihin ne jumalattomimmat langewat. Dami»
din, Salomon ja muiden esimerkit osottawatsen. Eikö se siis ole sangen tarpellista, kuo.
letta synnin ensimmäiset lukutuM sydämesäm-
me, ennenkuin ne padoin töihin ulospuhke.
wat, jotta ei ainoastans hplvän nimemme/ur.

S 3 me-
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melewat, wan! owat myös häpiälliset uffollsja wirallemm??

4) Tämäl, kuolettamisen cähdey
Christus kuoli, Hän kuoll, wapqhtarensa kan,<saansa heidän synneistänsä; ej synneisansä,
wan synnistänsä; ei ainoastans synnin wela.
sta ja ranqaistuxesta; wan myös sen wallasta;
ensin kaiketi hän ne synnin mallasta wapahta«
jotka hän tahto pelasta kadotuxesta. Ne jot»
ka hän helwetistä päästä tahto, päästä hän
ensisti heidän pahoista töistänsä; hän päästä
heidän sielunsa synnin kuolemasta

Koffas siis hawaitzet sinusas jongun
lettamatloman himon, joka yallitze spdämefäs
ja elämWs, niin on sinulla suuri syy epäily
jos sinä olet Christien oma, ja jos sinullahänen lunastuzesans on osa, sillä jorka Cyri-
stuxen omac oivar, ne owat ristinnaulinnec li?
hansa, himoin ja haluin kansia, Gal. 5: 24.

1. vvälikappaler joiden kautta tämä kuo-
lettaminen toimiteta», owat seurawaiset:

l. Roskas hawaitzec turmelluren yllyttä-
män smuas pahureen, niin laske sriwakaisestisydämelles seurawaiftr kalliit asiat;

g. Muista kuinga wähän aikaa sitä ilog
kestää, kuin syndi myötänsä tuo; ja tuinga pic<
tzä se rangaistus on olewa kuin lyhykäistä syw
nin jloa ftura, ellei pxiwakainen parannus wä»
lille ehdi, Mi kestää silmän räpäyzen, toinen
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ijankaikkisesti. 110 on lyhykäinen, mutta ran-
gastus ijankaikkinen. Duomituin waiwa hel«
wetisä on itzesänsä hirmuinen, mutta ettei sil-
le kaikesa ijankaikkisudesa loppua tule, so sen
oikein kowafi ja haikiaxi teke. Heicä pit»
waiwarramstli päiwää ja yörä ijankaitkiststa i,
iankaikkisten, Ilm. k. 2Q, 10. heidän matonsa
kalwa alinoma, ja heidän tulensa pa»aa lak«
kamala, ja kutzutan sentähden saminuccamar.
tomaxi culeri Marc. 9: 44 O! mikä tph-
mys! mikä ihmeteldäwä houraus se mahta 01.
la, syöstä itzens ijali kestämään tulen wai«
waan, ainoastans wähän ajan turhan ja kel-
wottsman ilon tähden.

O! kuinga kauhistamaa on ajatellakin sen
tulen liekin hirmuista pituutta? Autuiri ne
duomitut itzensä arwaisit, jos heille pelastus
luwatais, siite kuin he siinä waiwasa olis
maannet niin monoa tuhatta wuolta, kuinsannan hiukkoja mensä ja tählejä taimalla on.
Mutta niin pitkän perästä,.kosta luke.
mattomia tuhansia wuosia kulunut on, omat
he yhtä kaukana waiwainsa lopusta, kuin he
alusakin olit, Mixis siis tahdot lihallista Hu»
witusta niin kallisti osta? ja silmän räpäyren,
ilon tähden, loppumattoman surkeuden pää!»
les wetä? Ach! joffas lerrankin aiatustcs kans»
sa, alas helwetin tulccn astuisit, kyllä se si.
mm himos hämmennäis, muutoin tä<
män tulen sytyttäwät, josa sinun sielns pa.
laman pitä.

i, Raho kuinga ihmcllisen tyhmäzii sinä
S 4 reec,



teet, elätstw himoes jälken; ettäs arwat lihal.«sen llos ja huwitures kallimmaxi kuin tai,wan ljankackktsen ilon, ja lEsuxen Ehristu.zen weren O! hirmuista hullutta, ja käsit.tämätolndä tyhmyttä? Engelit mahtawat kau.hlstua, taiwas ja maa hämmästyä sitä.
o. Mieles johdata kuinga Jumala sana.sans uhka syndejä yhteisesti ja niitä himoiaenctäm, joihin sinä enimmästi taipunut ja kiu-sattu olet. Ensixi ota waaril yhteisistä uhkau.xcha spndlä ja syndisiä wastan. Jumala an-

da saraa Jumalattomain päslle pirkäisen lei-
nmuxta, tulda ja tulitiwe, ja anda heille tuu«llspaar, palkaxi, Ps 11: 6. Ia Pawall sa.yo 3lom. 2:8, 9. närkästys ja wiha, murhe,a wa,wa tungin ihmisen sielun päälle, jokapahaa titX

SitH' likin, jos tunnet itzesäs Kalun eri.
nälsiln syndiin, esimerkixi luopumiseen, niinmmsta Salomon sanoja. San. k. 23: 29, 30,Rusa on kipu? tusa murhe? kusa tora? kus«walltus? kenellä haawat ilman syyrä? kenellä
punalsec silnlät? Siinä tusa wiinan tykönä
wuwytän, ja tullan cyhjmdämään, mitä si«salle pandu on Koffa haureuden himo sinu.W sptty, ja kiusa sinua, niin pane sydämel.
les Pawalin todistus 1 Cor. 6: 9 älkäc ery«
rh.: ei huorin rekiäin, eitä epäjumalden pal«
wchain, eitä salawuoteisten, eikä pehmiäm, ei<
fa miesten kansia makaircen, pidä Jumalanwaldakundaa perimän. Kosta ahneuden himosinusa ltittu, muista Esajan sanoja, 5 luk. 3.

w. N>oi
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lv. N)oi niitä jotka yhden huonen toisen tvgö
rvetäroär, ja yhden pellon toisen rygö saarta,
ivar; siihen osti ettei enä siaa ole Ia Pa»walin sanoja i Tim. 6: 10. Ahneus on tai.
ken pahuden juuri, »ota muutamat owat hi«
msinnet, ja owac ustosta cxyner, ja itzellens»pallon murhetta saattanet. Nämät kowat uh»
kaudet, monia syndiä wastan, on Jumala sa»naansa sitä warten pannut, että no synnit,,
niiden oikian tutkimisen kautta kuoletettais,
eli kaiketikin lannisiettais.

6. Rahele niini hirmuisia huomioita, kuin
Jumala on lähettänyt lyndisten päälle; esi»
merkki, kuinga ensimmäinen mailma wedesH
hukkui; tulda ja tulikiwe satoi Sodoman ja
Gomorran päälle taiwaasta; Juvalaiset owat
hyljätyt; Corinthon, Galatian, Epheson ja
muut kuuluiset seurakunnat ja kansat' häwite.tyt. Katzele myös mitä merkillisiä huomioita
Jumala sinun ijäsäs. julki snndisten ulitze,
lanqettanut on; Esimerkixi: Walapattolsten,
Sabbatin rikkojain, Huortntekiäin. Il:oma<titten ja muiden senkaldaisten. Se on luma«lan armon kautta olewa sinullewälikappale siindisten himoes
ettei ne ulos murtamaan pääse.

e. Ota waari synnin petollisesta ll,onno»
sta. Kawaludella se sinulle lupa iloa, hyödy,
tystä, ylistystä ja lepoa, mutta wiimmeileldH
pure se niinkuin kärme. ja pistä kuin kokär-
me; ja silloin sinä wasta hawaitzet, ihes hä.
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.piällisesti petetpzi. Ilon siaan sä saat tunnon
waiwan ja helwetin kiwun, woiton edestä

ylistäen edestä häpiän ja pilkan,
kadotat myös tatwan ja autuden; lewon siaanahdistunen. Murha ja waiwa tuigin sielunpäälle, joka pahaa tcke, Rom. Z: 9. Jakobwalitti Labanin pettänen hänen palkasa. mitä
sinä toiwonet maxon aikana? Etkös

«silloin sanone: Rnoleina on synnin palkka, tar-
me pecri minun, synhi turmeli minun. Älä
siis tyhmä ole, luottamaan senkaldaisen pet.
täjän sanoin. Ota pois, ristinnaulitze se; sil-lä on pahaa mielesä. Karta aiallans. petosta;
sillä se on hirmuista, jos tuli ja tulikiwi wa«
sta sinun tekemän pitä; ja sinun sitte
wasta synnin petojen pitähawaitzeman, koffase on myöhäistä paeta.

5 Rsftas tunnet curmelluxen pllyrtawan
sinua ftndii;, rurkistcle ynwakaisesti sinuil kal<
lm N)qpahca,as paljoa färsinnsta pistin pääl.
la, si>m, cahdm. Meihänpä turmel»
luxemme Häyen siruansa niin komin painoi,
ja saatti hänen nlin murhellisexi hamaan tuo-
lemaan asti Meidän syndimme ne orjantap»
purat olit, kuin pistit hänen päätänsä; ne
ruoffat kuin suomeit hänen pyhän ruuminsa,
ne noulat. jotka puhkaisit ja kiinnitit hänen
kätensä ja jalkansa ristin päällä. Kuinga me
siis enä niitä syndejämme rakastaisimme, jot»
ka maiwaisit ja tapoit meidän Vapahtajam-
me ? Me pahexumme ludasta ja Juvalaisia
siitä, M he Hänen risiinnaulitzit, ja sppstä
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me heitä sen edestä kauhistumme; mutta katzo
itziäs, mikä ludas sH olet sydämesäs ja elä,
mäM: katzo syndejäs, namät ne murhajat ja
pettäjät owaf.

O! älä lgkkg fatzelemasta silä ristinnau-
littua Christusta ennen kuins tunnet itzes woi?
mallisesti sytytetyp, syndiä wastan sotimaan,
ja saat hänestä woiman ristmnaulitaz,es sen.
Scntähden päätä näin tykönäs: Jos lEsus
Min werensä minun syndeini tähden on wuo,
ia andanut, pidäiskö minun jällen Muni syn-
nille myymän, lihallisen huwituxen, etz niin
turhan woiton tähden? mitä se muuta vlis,
kuin ristinnaulita elämän Herran wastauude»
sta? sillä sen sinä mahdat!tietä, eitä niin mon«ha syndiä kuin sinä ehdolla ja suosiolla har-joitat, niin monya pistäwätä piikkiä sinä hä»
nen päähänsä painat niin monda naulaa hä-
nen käsiinsä ja jalkoinsa hakkat, ja niin mon.
da keihästä hänen sydämeensä spöret Totise.sii, näiden asiain oikia tutkiminen, se parat!
neuwo on, synnin himot woittamaan,

Z, Nluista ettäs aiwan heiko ja kuolewai,
nen oler; kuolema taita sinun jofa silmänrä.päps saawutta; ja woi sinua jos siinä kuolet,
ennenkuin sinun syndis kuoletetut owat. Kuin.
gas xohkenet noudatta himojas, ja synneisH
itziäs huwitta, kostas taidat äkkiä temmattapois elämitten lugusta ja heitettä helwettiin,
juuri silloin kuins pahaa työtäs harjoitat?
Juuri silloin kuins siunat itziäs ilosas, ja
luulet siinä hywänkin lqdjan löytänes, eli par.

hal.
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hallans kuins wääräsä woitosas klini olet,
taidat sinä saada kuulla tämän äänen: Imätyhmä! tänä yönä sinun sielus oretan sinulda
pois. Jos oikein ajattelisit, kuinga wälttä,
mätöin kuolema on, mutta kuinga tietämätöin
aika ja hetki, niins kaiketi kawahdaisit itziäs
ainoatakan syndiä tekemästä, ettei kuolema si,
nua saawutais, sitä tehdesäs, kosta ei yhtä.
kän parannuren tilaa ole. O! rukoile
Dawidin kansia, Jumalala opetta»naan siuua
lukemaan päiwiäs. Se sinun ymmärräwäi'
sexi tekis, Ps. 90: 12.

li. Tiedä myös se, että syndi oikia kado»
tus on, ja ettei miran paitzi sitä taida rvahin-
noicca sinua Ei ihmiset, et kaikki petkelet»
kan woi kadotta sielua; ei kiusauret mitän
woi, wan synnin kautta; sillä se haawoitta
kuolemattoman hengen, ja saatta sen siihen
tautiaan tilaan, josa ei se kostan kuole,
waikka sitä alinomaa kuoleteta»; eikä kostan
tapeta, waikka st lakkamata kuoleman tusta»sa maka.

O! kuinga hirmuista se on, ettäs eroitat
sielus ijankaitkisesta hywydestä, saastuttain sen
niln turhisa asioisa! Jos ottaisit neuwon, ja
warjelisit itzes tälds wiholliselda, synnildä,
nilns eläisit turwasa, wastoin kaikkein ihmi»
sten ja perkeliiten uhkauna.. Wieläkös siis
synnin kansia suosioo vitää tahdot? ja andasen murhajan e!ä? eikö sinun sielus pwäis
kostaman senkaldaiselle »vihollisella? niin kar,

ka
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ka nyt urhollisesti sinun spndeis päässe, älä
säästä phtäkän heistä, älä myös anna heidän
vhtän yötä tykönäs lepoa saada; kuka tieS
sinä ennen huomenda kuolet.

Wetäxeni sinua pois synneistä, olen mi-
nä nämät neuwot sinulle andanut, jotka lu-
malan awulla taidaisit saatta synnin makiat
haukutuxet sinulle karmani, ja jähdyttä sinun
palamat himos. Koffas nyt tunnet synnin
liikutuzet tykönäs, niin muistele näitä neuwo-
ja, kiinnitä ajalures niihin, ja älä lakka, en»
nenkuins tunnet niiden woimallisen waikutu-
xen sielusas.

2. Tomen neuwo me'dän puoleldamn.e
syndisten himoen kuolettamiseen, on, paeta
kaikkia sonnin nloja ja kiusauria. Se kuin
leikitze synnin tilaln kansia, hän on waarasa
langeta. Joka anda itzens kiusauxeen, tussinse saastuttamata pääse. Ota waarin niistä ti-
loista, seuroista, eli mmsta tapaukista, joisa
sinun himos ennen on ulospuhiennut; pakene
niitä niinkuin helwettiä. Se hengellinen wii-saus ongin, tuta synnin jo kaukaa, estä sitäja paeta sen tiloja.

3. tValwo rurmelluxen ensimmäisten lii-
kutusten ylitze sydamejas, cukahuta ne kohta,
ecni ne ptdemalle pääse. Älä sano: noin pit-
källe ne pääsemän pitä, mutta ei edemmäs.
Jos synnille sormen werran tilaa annat, kyl-
lä se pian kämmenen leweyden otta. Haurel-
liset ajatuLtt owat usein ulkonaiseen huoru-

den



den harioiturcen ulospubjennef. Sydämestä
ulos rulewar pahäc ajaruxec, muvhar huoru-
dl-r ja n. e sano lEsus Matth. 13: 19. jol«
la bän eltä pahat owat alku
saastaiseen elämään. Kosta Äthalia tappoi
ta.teN Kuningan sugun, kätkettin se tvähäi-
neN Isas kammioon, josa hän pelastettin. Hän
tuli sitten kaninani, ja sai hallitUren. Jos
sinulla yMn saastainen ajatus sydämests on,
jotos siellä kätket, niin se kyllä aikanansa
Herrani tule, ja yallitze sinun ylitzes Sen-
tähden, niin pian kuin saastainen ajatus si.nusa nouse, heitä se kohta ulos, sammuta se
kywen sTUHwala, talla tikki se Myrkyllinen kär-
me poikana, ja alaS paina syndi sikiänä. Toi
tisesti, niini määrällistä kuin se on, että tu«
kahulta Jumalan Hengen ensimmäiset liikutu-
j?et; nutl waarallista on se myös, ettei lukua
pitä synnin ensimmäisistä liikuturista. Se jo-
ka .syndlset ajaturet on »valmis pa-
hoja töitä tekemään lockä ChristuxeN omat
owat, ne nstinnaulinnet lihansa, himoin
ja haluin kansia Gal 5: 24. Lihan ensim.
maiset halut pitä ristinnaulittaman, jos en ms
tahdo lihan töillä meitämme saastutta.

4. herätä sinusas wilpicöin tahto jä hä<
lu kuolerra himos. Syy, me niin wä«
hän woitamme synnin, on Useinkin <e, ettem-
me todella händä wastan Mutia jos
ett tahdo tptyä, ennenkuins synnin kuolele-
tufi saat, niin pitä sinun oikein aseita käyt-
tämän. Jos kerran pLiwakaisen halun saat,

tapps
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tappa turmellusias, niins taidat toiwoa, että
se pian kuole; sillä Jumala on luwannut
täyttä niiden halun, jotka händä pelkäwät,
kuulla heidän huokauxensa ja pelasta heitä.

lEsus huuta: Tulöat minun tygoni, taik.
ti jorka työtä teette ja rastaureruc olette, mi.
nä tahdon teitä wirworra, Matth. 11: 28-
Se on totisesti erinomainen syy,' miri monen
täyty walitta synnin woiman ja mallan ylitze,
ettei heiden halunsa sitä kuoletta ole yriwa,
täinen. Mielellans he tahdoistt wapaal' olla
synnin welkaa ja ansaittua rangaistusta tunde.
masta; muttci sitä iloa ja makeutta, kuin he
siitä maistamat,, ei he mielclläns jättäisi Au-
gustinus tunnusti itzesiä', s ja sanoi: Minä
tukoilin, että minun s«!,dini, piri nunulle an»
dcxi annettaman, ja nnnusa kuoleretcaman;
mutta minä pcltäistn myös aina, että »uinun
rukouxeni piri kuulruxi ruleinan, ja minun
saawani mitä minä pyysin. Jos siis tahdot,
että syndi sinusa pitä ruoletettmnan niin katzo
ensin, eltäs pxiwakaiscsti itze sitä teet.

Z. Nlalira Jumalan edesä sinun syndeis
suurta woimaa, ja -rukoile häneldä rooimaa
wastan seisoa niitä. lumalalda meidän woi<
man pitä saaman/ se ainoa on, jonga kautta
me synnin woitta taidamme; ja rukous on
paras neuwo sitä saada. Niin Apostoli Pa.
wali teki, kosta pistin hänen lihasansa wai-
wais händä, 2 Cor. 12: 7, 8. Ilman epäi.
lemätä oli se pistin, joku sisällinen kowa kiu-saus
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saus erinomaiseen kaubiaan sondiin; sentäh.den sano hän, kolmasti Herraa rnkoillensa,
s? on: usein ja ahkerasti; ja waikka ei hänkobta täydellisesti siitä pelastettu, sai hän kui.
teng-n woimaa tarperi sitä seisoa, et-
tei hän wcitetlu.

Jos mvos me samana tawalla lähestpm,
me Jumalala, walitamme hänelle tilaamme,
ja apaa häneldä pyydämme, niin me lotise»sti, niin paljon woimaa saamme, kuin me
tarwitzemme wastanseisoaremme, ja aikanans
myös pelasteturi tulemme synneistämme.

6) Harjoita sinuas uftosa Christnxen pääl-
le, ettäs sen kautta woimaa saisit, kuolot-
ta sinun spndiser himos ja rurmellures, Si«
tä warten.

g. Tunne sydämen nöyrydellä, ettäs itze»stäs olet aiwan heikko, himojas wastan soti»
maan. Sinun täyt» epäilä omasta »voima»
stas, ennenkuins Jumalan woimaan tarttua
tahdot. Ensin sinun pitä kaiken uffalluren
itze päälles kieldämän, ennenkuins Christusta
lähestyt; ja kostas woimattomari itzes tun-
net, niin pakene sitten siihen Wapaakau.
pungiin.

b. Usto, hänen olewan wäkewän kyllä
auttamaan sinua Hänesä kaikki täydellisys asu.
Niinkuin hänen sydämesänsä on kMys armo»
sta, niin hänen kädesäns on kyllps woimastahäwittämään kaikki sinun wihollises. Spndi

on



ön woimallinen, mutta Christus on paljo wäi
kewämbi. Perkele on wahwa multa Christuspaljo wahwembi.

c. Usko, hänen rahtöwan ja taicawan si>
nun syndis lannista. Sinun wihMses rwat
myös hänen wihollisensa,, joita hun tahto hä-
ivittä; jos sinä siis ustot hänen päällensä/
niin hän oN ottanUt kaiffi lehväxensa sinUnedestäs. Hän on sinuN Mmmäinen h)appis,
HerraS ja KUningas; ei hän sentähbcn ols
ainoastans liimannut armosta armahla sinua,
ja otta sinun asias toimittazens, wäan myös
hänen wirkans wäati händä sitä tekemään.
Ei hän sitä ustoa petä, jonga hän itze tvai-
kuttanut onl eikä seiso omaa sydäntzänsä wa«
stan, joka rieNdä sinua auttama m.

6. Heitä itzes ustosa li3suxe,i päälle ri-
pu kiini hänen woimasaNsa ,a hvwydesänsä>
ja ole wakuteccu hänen awustans. Meidän
tule niin hywin kotzoa Christuxen woimaa,
kuin Hänen lupau/ensa sopimat
meihin, koffa me waaran ja murhen ajalla
niisä ripumme; niin myös ChriMen woimatule meille, kosta me siitä kiini pidämme, ja
siihen luotamme> ineillemme awuxi ja
stuxexi.

e. Odota Christuxen apua sinun turmel-
luxes liikuruxia wastan. Jos »vielä apu
wyis, niin odota kuitengin; se tule totisestiotollisella ajalla Sen kautta sinä kehoitat
ChristUren sinua auttamaan; sillä sen kautta

T ihmis
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ihmisengin spdän parhain waabitan autta-
maan, kosta joku apua häneldä odotta; niin
myös Christus totisesti on waadittu sinulle a«
pua osottamaan, kosta sinun spdämcs on suut-
tumatoin odottamaan sitä häneldä.

Kosta lEsus waelsi täällä maan päällä,
ja piti parandaman ruumillisesti sairaita, niin
waadci hän, että, heidän piti Ustoman. Mut-
ta mikä usto se oli? Jo, he uffoit ZEsuren
tahtoman ja taitaman paranda heitä. S?
näbdän waimon esimerkistä joka sairasti pu-
naista tautia; hän meni lEsuren tpgö ja sa.
noi itzellens: )os minä ainoastans rupen hänenwaarreseensa, niin minä tulen terwexi. IE»sus sanoi hänelle»: olc hywasä rurwasa, tyrcä»
reni, sinun ustos on sinun terwexi tehnyt,
Matth. 9: 20. Tämä, niinkuin kaikki muut-
kin raamatusa, on meille opixi kirjoitettu, et-
tä me siitä näkisimme, kuinga meidän itzem-
me käuttä tule, kosta me hengellisistä kiwuista
paratuxi tahdomme tulla.

Jos joku saastaisuus, ahneus, ylpeys,
wiha eli muu sentaldainen, liikku sinusa, ja
sinä siitä pelastetta tahdot, niin tee niinkuin,se waimo: Mene Cbristuren tpgö, ustolla
händä syseilem.ään, usto hänen sekä woiwan,
että tahtowan, tartu ustolla ainoastans hänen
waattens liepeseen, ripu h.änesä, hänen w«e-
sänsä ja armahtamisesans, hänen owen-sa edesä, ja tee se päätös, ettes mene pois,
znnen kuins armollisen wastauxen saat, sitten

saat
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saat näbds, ellei hän wastaa sinua: Ole
n?äsä turwasa, sinun sy;>dw annecan andexi
sinulle! ole puhdas cltrmelllixcstao, sinun u.
ffos autti sinun.

Sitte kuin minä nyt olen osottanut wä-
likappalet, joiden kautta se hengellinen kuo-
lettaminen toimiletan, tahdon minä wielä o.
sotta.

111. Muodon, kuinga se tapablu. 2)
tNeidän tule riendä ja ei wiiwyrcä aikaa täsHtuolettamisesa. Ala tänäpäiwänä- Pane koh.ta kirwes puun juurelle, ja niin usein kuins
tunnet himos syttymän, ole kohta wckmis
sammuttamaan, älä anna synnille aikaa sot,
tyä täyteen liekkiin, waan seiso ensimmäisiäliikututa wastan. Se on sangen «vaaralli-
sta täsä aikaa wiiwyttä; se himo kuin alusa
kewiästi olis taittu moitetta, anda sinulle Nt,
ten kyllä työtä kuoletta.

Mäemme mahdais msnettä itziämme niin
taitawasti sielumme kuin ruumimme kansia?lonqa poween walkia puto, eli huonetta fy»tpttä; eikö hän kiirusti sitä ulos heitä ja sam.muta? Woi sitä sielua, joka anda tämän hel,
wetn liekin palaa, ja pilkka sitä, siihen asti et-tä se mallotta! Te jotka huollmattomudesta o<
lette päästänet himonne tapt.en liekkiin, ka»tzokat, eikö se ole mpöhäistä sitten sitä sam,
mutta. Ia katzokat, eliei waan tämä tuli,
josta ette ole lukua pitäntt, palais alammai.seen helwettiin.

T 2 Tul.



murhat, pahat ja saastaiset ajatlyet owat,paha siemen kuin wihollmen on kplwänyt mei.dän sudämihimme. Kosta me niitä suositte-lemme, niin niistä ensin nouse oras, sittenfaswa ne tähkäpääxi, ja wihdoin seura siitählrmulnen pahuden hedelmä ja kirojen niit.to- Sentähden tule meidän wiisat olla, jakohta juurinens repiä sen plös, kosta me tun.nemme ,en itämään rupewan; niinkuin emmesaa päästä ruumin kipuja waldaan, waan koh,
fq alusa ne estämän.

2, pirä tämä kuolettssmlnenMeluisella sydämellä ja waatimara Meri.waki heittä kalunsa mereen, kuin kowa ilmatule; ei he tee sitä mielellänsä, maan
waadMun', ettei he tohdi sitä tykönänsä pi-
tä; ;a nttn enimmät Pndiset tekemät, turmel.lustansa kuolettaisansa; be tahtomat heittäsyndinsä pois. paljas sentähden, ettei he toh.dl M harjotttq Mutta enembi pMvMisustäsä tarwitan, joka tutan siitä, että meidänsydämemme, niin paljo kuin mahdollinen, on,ensin itze seiso spndiä massan, kosta me rukoi-lemme, walwonnne. kilmoftelemme ja sodim.me kaikesta sydämestä sitä wastan, kosta sie.lumme janoo himoemme kuolettamista, eikäInOH lepoa, niinkauwan luin nijsä wihollisi,fa bengt pl,; Ehkä se olis mahdollistakin, ett-
Wme tarwltzis peljätä mitän wahingoo niil.tzä Ne taitamat parhain woitta sunnin, joi-
Pen fuyZn alusa kohta todella sitä wastan

3. Mei,

292
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Z. Meidän tnrnlelluxemme kuolerrami,

nen pirä oleman yhnincn, se on- kostmankaikkia syndisiä himoja; Se waka päätös ty-
könämme, pitä? perustukeni pandaman, etteilkänans suostua mihingan, kuin me tiedämmeoleman synnin; sillä oikia kuolettaminen eiole tkänäns siellä, kusa joku tietty syndi eh.Polla harjoittelun. Niin sano Dawid: Ps.
119'- 101. Minä estän jalkani kaikista pahoi.
sta reistä, en yhdestä eli kahdesta, waan kaiki.sta. El hän suostunut yhtenään spndiin, sillähän Uesi, että jokainen syndi on lain rikko-
Mtnen. Ia lEsuxen pstäwä Johannes sano:Jokainen kuin syndiä reke, se myös teke wää.ryrra, ja syndi on wäärys, i loh. Z: 4. jasentähden tuotta meidän ylitzemme Jumalanwthan, wetä myös päällemme sekä ajalliset
duonnot ja waiwat, että myös ijankaikkisen
kadotuin. Ei Jumala sitä sielua säästä, jo-
ka muutamia syndiä säästä wihamata ja kuo.lettamata. Joka yhtä syndiä säilyttele, eikäsiltä luopua tahdo, hän anda usiammallekinsian, koffa hän nlln hywäxi luule. Se kuin
et Christusta kokonans tahdo; ei se händä to.tudesa ollengan tahdo; ja joka ei kaikistasynneistä pelastetut tulla tahdo, ei händätmda uffoa, että hän phdestäkän todella eri.tä tahtoa

c. .
tahto kaikki, taikka ei mitän.

Jos et kalma weltpollisufia noudateta, niinft on yhtä kaikki, kuin en me yhdestästän,
huolls. Kaikki synnit pitä andexi annetta.
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man, mutoin se on niinkuin kaikki olisit an-
dej/i andamata. Taidatkos kaikki muut syn-
nit jättä paitzi sitä yhtä? Taikka pitä sinun
kaikki jättämän, eli sen yhden tähden kuole»
man. O minun ystäwänil sodi ja kilwottele
kaikkia syndiä wastan, suuria ja pieniä, jul.
kisia ja salaisia, lihallisia ja hengellisiä. Sei,
so niitä wastan täydellä wilpittömpdells, iloi-
tze siitä ettäs ne woittaisit ja kuoletaisit. Sei-
so kiirusti niitä wastan, älä anna pahain te?
lois päiwääkän pidemäldä elä, ja älä maka
pötäkän lewosa niiden kansia. Laita niin et-
täs HErran woimasa niitä wastan seisoisit.
Ia silloin sinä pian nähdän niiden lugusa,
jotka Christuxen kanZa kuollet owat, että hei-
dän myös Christuxen kantza pitä elämän ja
HMtzeman ijankaikkisesta ijankaikkisehen.

Amen.





Exelnplari maM 24 Skillingiä.










