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lyhyt Tutkindo on, «linlille tundemattomab
da, maan Wapahtajalle hywin tutulda kokohon

vanialda minun tygöni lähetetty, ustottowasti sijnä
m'komise'a, että präntin kault, ulostulla. Kasi-tirjoturen ylosnäytin minä kohta täsä Consistoriumi-sa, ja olen anomisen päälle, suurella ylöekehoituxella
minun omalle sydän-paralleni, sen läpi lukenut, mut-
ta cn sijnä mitään hotvainut, kuin sen, joka P.
Raamatun ja meidän Ewangeliumilli'en
danme tunnustus-kirjain kansa yhtchm sopiwa on.
Rakas lukia! koettele tarkasti, misä tilasa sinun sy-

dames on, Jumalan edcsä, kuin sinä meidän iha-
nimmasa Kirkko-wirrcsam suullas weisat: Ia kuu,
sydämesän olet le.

Rakkaat Weljet! Roctelkam meitam, koketam
meitäm, jos lesus. «Lhristus on meisä? 2Cor.
l): 5.Gölheborista s. 6:na päiwnnä tesä kuusa 178».

Olof «kebom.
DuMio-Prowafti GöthewO.



Winqä pällese eriltomattain tulee, kossa
yzi ihminen tahto olla onnellinen/

ajasa ja ijankaikkisndesa? Tämä on kieldä»
mätä kysymys kalkkein suurimmasta ar<
wosta. Pyhä' Raamattu on se ainoa, joka
tämän kysymyxen pMe taita anda meille
palle < luotettawan wastauxen; 2 Tim.;: is.
la sen! selkiän neuwon jälken, sihen waadi,
taan kaxi asiata; nimittäin:

i:xi. Pitä lesus meillä olla, ia me ts»
bellisesa yhteydesä ja yhdistyxesä Hänen
kansans.Pitää meidän andaa warjeldaa it«semme, täsck yhdistyxesä lesuxen kansa.
M niistä on niin wältämätöin, kuin

towengin, los meidän pitä onnelliset la
autuat olla- Jälkimäinen ei taida tapay»
tua, jos edellistä ei ole, ja edellisesä ei ole
kyllä, jos jälkimäinen puuttuu.

Jokainen, jolla on huoli omasta autube»
stans, ottakon tästä waarin. Koettelemus
todistaa, että walistä on Wika yhdesä.
Mistä toisesa,.

A 2 Useilt



( 4 )Usein löytyy ihmisiä, jotka ei lv ie!ä ole
todellnelii osglliseri tullet armosta, lemxenWcren kantta; Eph.,: 6,7, waan kuiten.
Kln luulemat tawoittanensasen autude,n, et,
tä he owat yhteydesa Jessen kansa,ja ynn
tarwitsewansa, sijnä säilyä la warjeldaa.
Tämä on tosin sangen hullu ja sieluja ka-
dottawa luloo. Senkaldaiset ihmiset usto-
wat sen rakennuren jo päättänensä, johon
wielä ei pysywätä perustustakan ole pandu.

Mutta toisella puolella hawaitan,wali,
tettawasti, usein, että moni, jota jo ennel»
lisesti on löytänyt armon, ja on tullut wa»
kutetuzi, osallisudesta lesuxesa, sitten on
peräti huoletoin, tämän armon säilyttämi»
sests, ja elä nijn.kuin ei yhtäkän waaraa,
eli muutosta enämbi olis peljattäwää, eli
warottawaa.

Ei kumbikan näistä oikein ymmärrä,
Miia siihen tarwitan,etta ihminen, ei yrin
pasis onnettomasta tilastans, ja tyslliscsti
tnlis naulitsemaan autuutta, waan sciilyis
myös sijnä tilasa, elämänsä loppuhun asti,
ja wis uffon lopun; nimittäin, sielun ijan»
kalkkisen antuden. »Pet.'!9.

Minä olen, Jumalan Sanan ja armon
kautta makuutettu, ettei enämbatä eikä wä»
hembätä tarwita, kuin nämät 2:ziasiata,
joista ivasta puhuttu on.

Raamatusta minä tahdon ftn todistaa.
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Pawali todistaa, Lähetys, kirjafa Ephese-
laisten tygö, ?:nesalugusa,wärsyisä iz"».
että hän juuri hartaasti rukoili Jumalala
heidän edestänsä, että hän lahjoittais heillesen armon, "että Christus asuis uffoil kaut-
"ta, heidän sydämisäiis; ja että he olisit
"juurtunet ja perustetut rakkaudesa". Jo»
ka «inoastans perähän»aiatnMa lukee
nämät sanat, heidän järiestMsäns, ha;,,
Vlpostolin suuresta huolesta tule wakmtte,
tuz'i,että nämät asiata owat kaikkein
suurimmasta armosta, ja malttamattomat
ihmisen onnellisuteen; nimittäin: Että Chri-
"stus uffon kautta asuu sydämesä; la,että
"me Häliesä tulemme oikein jmntunezi ja
"perustetuki, rakkaudesa". Kuin nämät
sanat ymmärretä», niinkuin Vawali ne
tahto ymmärrettää, nijn ei oUengan tai,
da epäilystä olla, että hän rukouxcilans
on pyytänyt, kaikkein likiudä sydämen
yhdistystä lesuren kansa edes autta; za
että se sitten olis alinomainen ia rik,
komatoin. Mitästä tästä seuraa? Jo:että ihmisen iiankaikkinen ja todellinen
onni sijna' seisoo; että hän usson kuut-
ta mle likinäiften ja todelliseen yhteyten
ja yhdistyneen lesuxen kansa; ja että tä-
mä yhdistys pysyy rikkomatoinna. Il»man näitä kahta, ihmisen sMn ei kostan
Yle onneMen: Sentähden tahdomme

A z tuv
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tussia niitä wäbän tarkemmin. Koko mei«
dan tarkkaudemme ja waarihin ottamisem»
me ne owat wärtit ja hywin ansaitsemat.

Ensimäinen joka on wältämätöin ihmi»sen outllteen, on todellinen yhdistys ja
yhtens lesuxen kansa.

Hän, meidän Wapahtajamme on ozi/
ja meidän Sielumme toinen, joiden pitä
tulla todelliseen ja työlliseen yhteyteenpä
nhdistyxeen toinen toistensa kansa, nijn että
se on työ ja totuus, kuin me sanomme, eli
weisamme, Muli' on I<sus sydämesän,
joka minun, waiwasen lapsen edestä on

wuodattanut werensa, ja silla pelastanut
lmmm synnistä ja iiankaikkisesta kuolema-
sta. Hänen itstnscl juuri pitä olla sydämesa:
Sen päälle se juuri tulee. Kyllä se jo on
armo, ja että sielu on herätet,
tv, ja jos se ainoastans olis käsitettykin ar»
molda; ja se on se ensimäinen affel armo,
hon ja aututeen: Mutta-ssjnck ei wielck ole
knllci, eli täysi, että sielu, eli sydän tulis
täydellisesti ja todellisesti autuas ja on,
neUisezi.Jumalan Hengen työ ja aiwoitus on,
että Christus itse tulis usson kautta svdä»
meen asumahan; nijn että Hän, ja Hänen
Kärsimisenä sisälle ottais ia juuri täyt»
täis koko sydämen, ja että Christus sijnä
Mden muodon sais. Gal. 4:13.



(?)
Tämä on myös yp witzi,eroittamatoin

ja poisjämätöin seurando, uskosta, hänen
ja h>lnen ansionsa päälle. Oikia usto teke
ja toimittaa senkaldaisen yhdistynen ja site-
hen si)dämesä lesuzen kansa: Että lesus
waikuttaa, elää ja totisesti on sodamesä,
ja asuu siinä niinkuin Templisäns; ia sie-
lulla on, tästä siunatusta hetkestä asti, elä-
mä ja autuus. Ia kuinga se taidaisi muu«
toin olla? Taitaisko sijnä, »osa lesus on,
puuttua autuutta? niin paljo, kuin se ar-
mon saanut syndinen wain taita, täällä
ajasa nautita.Luc, 19:9,1 o. Kuin ihmiset-,
lä on lesus, nijn hänellä on kaikki, mitä
hän todelliseni onneensa tarwitsee; nimit»
täin: elämä, walo, totuus, lepo, ilo, woi,
ma ja wäkewys. Se on, niinkuin Johan/nes kirjoitta: "Jolla on Jumalan Poika,
hänellä on elämä. «loh. 5:12. Tämä on
ijankaikkinen totuus. Mutta tästä Johan»sanasta, seuraa myös, wastan«sano-
mattomasti, se totuus; että nijnkauwoin
kuin sielulla ei ole yhdistystä ja yhteyden
sidettä lesuren kansa, nijnkauwoin ei ole
myös todellista armoa sielulla, eikä naulitse
hän, sitä lesuzelda toimitettua aututta.
Hänen Sanansa owat juuri selkiät: "Jolla
"ei Jumalan Poika ole, ei hänelle ole
"elämätä".

Ei ole sentähden siinä kyllä/ tttä Raa.
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mattusta todistaa meille lesuresta;etts hänsijnä meillekuwataan jaeteHen maalataan,
ja yle sen luemme; Että hänen miehuden ot«
tamisens, syndymisens, elämänsä, kuole»mansa, hautamisensa ja taiwasen-astunw
fensa meille julistetaan, ja me sen kuulem»
me, käsitämme ia nijn muistohomme laam<me,etts me sitä muille puhua saatamme:Ei kyllä, että me tiedämme ja myöden an»
3,amme, ettei kenesäkän muusa ole nututta,
kuin hänesä, ja ettei yhtäkän muuta Nimiä
Äe taiwan alla ihmisille annettu., josa me
taidamme autuari tulla: l2.
Er kyllä, että me usein tulemme sydäme<
Mmme lizkuteturi ja taiwutetuxi; että olem-
me tundeliet hädän ja leVottomuden syndi»
sten töidemme tähden, rukoillet lumalalda
Nittä anderi, saanet jongui; lohduturen ia
Helpon, ottanet hywät oikomiset, ja monisg
itsemme parandanet: Näisä kaikisa,
ta ne yhteen kostan, ei kuitengan ole kylls,
nijn ttta sijhen nyt taidais oikein tytyä, ja
sais andaa sen nyt sillsns olla. Ei, ei!
Ei suinganl Itse lesuren tpgö fuldamanpitä, Hänen kansans tulla tutuxl ja yhdi»
sietysi: Hänen tykönäns pitck etsittämän jg
löyttänkin armo ja synvein andezi saarni»nen, hänen werisesä anfiosans: Meidän
itse pitä tundeman sydämesämme hänenymnjq wbim<ln, ftle tundeman hänen, m

itse
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itse kohdastani, eli omasa personasamm»
olla todellisesa yhdistyfesä hänen kansans.
Niin kauwas, eli schenasti pitä tuldaman,
että jokainen taita todella täydellä jawa»
kuutuzella, Pawalin kansa sanoa: "Ehri»
"stuö elää munzsa, juuriminusa.GHl.2:2O.
"Minä tiedän kenen päälle minä, minä
"uffon,2Tim> 1:12. ja kuin usismbi, eli
«vähäinen seura on yhdesä, he silloin taita'
wat todistaa ja tunnustaa:Emmäme ustosen, eli toisen ihmisen puheen, eli todisiuzen
tähden; waan me olemma itse tundenet ia
hawainet, ja siitä tiedämme, että Hän tö«
tisesii on Christus, matlman Luuastaza,
10h.4-.42.Minun täyto tunnustaa, että minä Nisä
sydämestäni soisin, jokaisen,Herrankaswoin
edesä, kysymän ilseldäns: Kuingas on si<
.nun asias? Elätkös sinä todellisesa yhdi-
styxefa, sinun Herras,lesuxen kansa? Asu»
ko Hän sinun sydämesaS? HaUiffekos Hän
nueles? Tunnetkos sinä Hänen ia Hänen
haawans? ja nautitseko sinun jydämesHa-
uen autuan armons läsnä. olendota.

Mi sy ionga wuozi minä tämrtn soisin
on se: Etts tämän päälle tulee kaikki sydä»
men todellinen onnellisuus, se oikia hengel»
linen elämä, sielun walo, kaikki wirkkuus,
uutteruus «a woima Jumaliseen elämään:
kaikki lisäyminen, memliyminen M kaswa»

Ä 5 ?^
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minen armosa tulee tämän päälle. Ei ihmi»
nen taida täydellisesti iloita elämästäns,
Christillisydestäns ja armosta, jongaPyhci
Hengi on osottanut ja osotta hänelle; ei
myös taida Wapahtaja, eikä Pyhä Hengi
oikein ihastella sielun ylitse, jos hän ei saa
sydändä asui-morerensa. ja ellei sielu anna
saattaa itsiäns, todeUiseeir sydämen tutta»
wuteen ja yhdistyxeen lesuxen kansa.

Toinen sy on täsä wielä, jonga wuoxi
rukoillen jokaista, rehellisesti koettelemaan
sydämensä tilaa, tasa astma. Minä tiedän,
että ihmisen sydän, nijnkauwoin, kuin se
ei Hengen walolda täytetty, ei
yzi ole itseUens lundematoin, waan myössen nurjan oman rakkauden kautta aiwan
paljon taipunut, aina itsestäns hywin ajat»
telemaan, ja hywää itsellens omistamaan.
Essmerkiri:Nijn pian kuin hän on kuullut,
että se, joka uffoo, tulee autuari,waan joka
ei uffo,kadotetaan; Mark. > 6:, 6. nijn se aja»
tus on hänelle kohta walmis;Nä,minä us-
kon. Toinen lukee Pawalin kirjottaneen:
JokaHerraa lesussa ei rakasta se olkon ki»
rottu; lCor. >6 2 kohta on p iätös walmis;
minä rakastan lesusta. Hlukas händä ei ra»
kastais? Juuri nijn käypi se kaikisa muisa»
kin. Monen käypi täsä, sydämen yhteyden
assasalesuren kansa,aiwan samalla tawalla.
Ilman perähän ajatusta sanotan kohta:Iv
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"lesus on minun sydämeeni"; Herra Ie»sus on minulla sydamesä: maikka sydän on
täsä asiasa kylmä, halutoin, kuiwa. karkm
ja tundematoln,lesusta, Hänen anstotans/pijnaans ja kuolematans kohtaan.

Joku tcksä wois azatelia: Ei han se ole
mahdollinen! kuingas joku taidais uffoa
ja luulla, olemansa yhteydesälesuz-enkaw
sa, ia lesuren sydsmesä oleman, iot hän
wielä on jä elää ilman lesuretta? EttH
senkaldainen itsensä > petos on sekä mahdol-linen, että myös todellisesti löytyy, la ei
amoastans luonnon tilasa oltwain ihmisten
tykönä, maan myös nijden < joiden tykönä
Wapahtaja ja Hänen Hengensä työts te»
tee, se on hawailtama lesuren sanoista,'
Seurakunnan Opettajan tygo Laodiseasa,
Ilm.kirj. z: 15, i6,17. Tämän Seuratun»
nan jäsenet, ainakin suurin osa, olit Ie»
sinen oman todistuzen jalken, ei kylmät,
eikä lämbymät, maan pensiät/eli haalijat,
lviheljäiset, waiwaiset, surkiat, sokiat ja
alastomat: Mutta mingakaldaissa pidit he
itsensä? ja misä tilasa he itse luulitsydämen»
sa oleman? Ei ollengan he sitä ussonet sen»
kaldaiseri. He luulit itseNäns oleman ylda'«
kyllä, ei ainakaan puuttuman mitäkän,
kuin sydämen onnellisuteen tarwittin, ja
sentsihden eiwät oikein la todellisesti tunde»
»tt sydsmenlci tilaa. KuilM ihminen tai-

ta»
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taa ujVottaa itsensä, että lesus on HFneNs
sydämesil,waikka sijnä ei ole perää, on ke«
wiasti ymmärrettswä. Se taitaa tällä ta»
ivalla tapahtua. Ne Raamatusa löytywät
Jumalalliset totudet, tulemat kuulemisen ja
lukemisen kautta nuuiri; hau tulee ylitse
woitetuxi, ettu kaikki owat todet, mitä Ie»
suzcsta jaHänen anstostans on todistettu:
Ei hänellä ole mitakckt sanomista sitä wa-
staan, että se, joka autuas tulla tahto,
pita tulla hänen ty.a.snsä,nljnkuin waiwai»
<ien syndinen, ja etts hänen tykönäns löy«
tyy, armo ja wapaus kaikesta synnin wal-
lasta: ustin sydän sen alla lijkkuu, ei ss
wsltä taiwutusta, tulee jossus itku silmi»
hin: Mutta sen siaan kuin senkaldaisen tai-
wutuzen pidäis waatimaan, hsartaajti
Wapahtajalda armoa kerjämään, HänenWcresanss, Hänen Hawainsa ilmoitusta
fydämesä; uffoa Hänen Lunasturens päälle;
<ttä Hänen Werensä woima tulis tundm
wari; että syndinen täftl kokonans andais
ttsens Herrallensa lesueelle ja saltis itsensH
Vhdistcttckä I<suren kansa: Nijn seisahta
za tytyy hän tähän tietohonsa, ylitse woid
tamifehensa ia suostumisehensa, jonga saa«
«ut, ja liikuturihin jotka tundenut on; luu»
lee saanenla sydämehensä sen, jonya järki
käsittllnyt on, ustoin Nyt elswänsä luma«lan Pojan uFola-
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Ss surkein tasa on, että kuin tshsn keft
ran tytynyt on,tehnyt itsellensä oman tään»
dymisen«muodon, ja mielestänsä jo kau»
woin ollut Jumalan lapsi; nijn on ylön»
työläs, pijan mahdatoin uffoa ja tunnus»
taa, ettei wielä ole oikein tundenut Wa«
pcchtajatans jaHänenHaawojans, ja ettei
hän wielä olekkan ollut hänen sydämesins.
Kuin nyt siinä pälle pitä, la lujasti wa,
kuulta itsensä kas» luulosa, nijn ettei Pyhä
Hengi saa ylitsewoitta, Wapahtajan ei
wielä facmehen asuudota sybämesä (sillä ei
sitä ollenqan tietä eli ajatella:) Nijn ihmi-
nen wälttämättömästi pysähw. eikä taida
kosivaa, meidän Herran ja Wapahtajan
lesuxen Christufen tundemisesa,2 Pet.z.-, z.
waan taita sitä massan helposti kodottaa
sengin kuin hänellä oli. Josta sijs heräw
net sielut olisit Jumalan Hengelle kuuliai»
set! andaisit saattaa itsens tundemaan o,
maa sydandänsä! eikä etinen tymis, kuin
he owat saanet lesuzen sydämeensä asu-
maan! ja tullet todelliseen uffon yhdi»
styxeen hänen kansans! woi! tumga olisithe silloin onnelliset!

Siitä, kuin jo sanottu on,taidais jolla*
kulla olla tila toiwoa tarkembata neuwoa,
kuinga sen ihmisen kansa on asiat, joka on
likinäisesck yhdistyxesä lesuxen kansa: En,
Kä minä taida estelitl itsijäm sitä andamas»
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ta. Kewtssti se on ymmärrettäwä, että'
senkaldainen armo (että lesus täyttää sy«
dämen ja asuu sijnä) wältämättömästi wai«
kultaa ne autuimmat ja merkellisimmät
muutoxet sydämesi»'. Ci taida kukan siitä
epäillä kuin yxin se, joka pitä lesuren sy-
dämesi! asumism patjassa wertaus puhen«
na, jolla ei mitään todellista ja olennollista
ymmärrettäis. Ei, sydän hawaitsee lu<
malan kijtos! ja tundee kohta, että lesus
merkillisellä ja tunduwalla tawalla elää
sijnä, nijn pian kuin Hän sijnä asundonsa
vttanut on. Sydän tundee itsensä silloin
koko toisella tawalla mieldynexi, lesusta
kohtan, Hänen tussaansa, Hacnvojansa ja
Wertansa, kuin ennen. Se ennen hänesä
wallan pällä ollut yhtä tytywäisys,kolmys
ja haluttomus,Händä, Hänen anstotauö
ja kärsittyä waiwansa kohtan, on peräti ka»
donnut. Sydän tulee läpi tungeturi Hä»
nen tuffaldans; se sulaa Hänen rakkauden
stans, pehmene Hänen Werestiluss, ja
kaikkein likinäissmmällH tawalla yhteen,
sttopi Hänen kansans: Mäwäsänsä rippll
hän kini, rakkaudella; Hänen kansanb sois
hän saattamansa wiettaä joka hetken ja sil«
män räwanren m Hänen kärsimisensä MUo»
don jaWerisen ihanuden tutkinnosa, eikcl
muuta tietämänsä,kuin r,zin hänen ristill»

Gal.s:i4. Ei siehl tiedH
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mitään ihanambaa, rakkambata;suloiselw
baa ja ilahuttawambata, taiwasa e!i maa»sa, kuin hänen ristinnauletun lesuzensa.
Hän on hänen kaikkein suurin parahansa,
josakoko hänen sydämensä lepää,P!.7?:2s.
Ia waikka senkaldaisella armoitettulla sie-
lulla olis monoa ulkonaista, maallista affar,
ta,wiraan ja säätynsä puolesta toimitetta,
wata, nijn sydän kuitengin pysyy, ripvuin
Wapahtajasa ja lepää Hänesä. K»iken
tehtäwänsa teke hän Hänen tähtensä, yh<
teydesä Hänen kansans: sydämen silmillä
händä katsellen: Se juri on tehdä kaikki
Herran lesuxen Nimehen, Col.;: 17. Ei
nyt, niinkuin tawallinen on, yhtäkän,sil»
män»räwäystä unhoda, mitä Hänen woi«
mallisista tegoistans kuultu ja hawäittu on/
Ps.iö;:2. waan se pysyy alinomaisesa mui,
stosa,ja seiso silmäin edesä, työn alla, nuk,
kuisa, syödesä ja juodesa,kotona ja kyläsä;
kuinga paljo se on meidän rakkahalle Her<
rallemme maxanut, että meitä lunastaa.
Kaiken sen, kuin hywää ja onnellista nau«
titsee, sielun eli rumin puolesta, pitää ja
naulitsee hän sydämellisellä kijtollisudella;
niinkuin se todesa ongin, hedelmä Hänen
kärsimisestänsä, ja yri seurando Hänen
»vaikiosta waelluxestansa, täällä maanpääl-
lä. WapalMia ja Hänen Haawansa oi
wat nijn painunet mielehen, juurikuin i^
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kainen olis nijn tikuttanut ihmisen sydZ.
men, ettei ne ikänäns saatta unhottaa,
waan alinomaa mielesä, ja sekaupi kaikki,
hin hänen etehenottamisihinsa.

Tarwinengo minä wielä sanoa, ia tovi»
sturilla wahwistaa, että sydän on täsä tila»sa sanomattomasti onnellinen. Joka päi»
wä se tundee ja naulitsee Lunastajansa su«
loisimman läsnä olon, kansakäymisen ja
ystäwyden,nwkauwoin kuin tänlä yhteys
päaUö stisoo. Joka psiwä Hän udestansasmna, ilahutta, lohduttaa, elawari teke,
wirwottaa,wahwistaa,parandaa ja lääkitse
sydämen. Sydämesä nyt on elämän me-
den lähde, joka kuohuu ijankaikkiseen elä«
lnäan,loh.4:'4-7:?8. Ia nijn owat kaikft
ne hetket aumat, kuin me Hänen yhteyde<
säns elämme: Ei kuitengan aina yhtä tun«
duwalla tawaUa; Siliä merkityita hetkiä
löytyy; Hetket/ joina sydän erinomattain
taita istua jawihtyä Hänen Haawoisans:
Hetket joina maahan langetan ja awuxihuutaansitäHerraa,joka meidän luonut on,
joina hengesä seisotaan nijnkuin ristin alla
ja Hän wallehtuu meidän sieluisam: Gal.
g: i. Hetket joina, nijnkuin mmnen ottaa
Pietarin .lohanneren jaJakobin erinäns;
wina kohtaa sieluja, nijnkuin Emauzeen
waeldowia Opetuslapsia, joina tulee, nijn'
fmu Thsmahan tygo ja nijnkuin seifois



meidän sslmäimme edefs.Senkaldaissna het«
kinä nautitanWapahtajata peräti erinomcw'
sella tawalla. Mutta :äma ei päällä seiso,
eikä taida olla aina ja muuttumata: waan
sOämen kansakäyminen ja autuus Halien
yhteydesäns ei kuitengan lakkaa, kuin hanasu sydamesa: mutta se hiljainen <sisäi!mell,
muille hawaitsematoin sielun kansakäymi<
nen tämän likinäisen ystäwän kansa, ja sen
myötä fturawa sydämen hiljainen, hywä ja
onnellinen tila päsUe pita ja pysyy kaikkein
ulkonaisten affarten ja, töiden alla, waikka

eiwut Hengelllisihm asioihin joh»
batta iskän.
Mtä tulee minua täsäwiela mainita, joka
tähän liki kostee. Se on pois-jänmatöin
seurando tästä yhteydestä leslixen kansa,et»
tä wanha adamillineN/MasNinen ja lihalli»
nen mieli tulee murretnxi, Col.z -5.Rom.6:
6. Christuren mieli, sitä wastan, sydämen
hen annetuki: Nijn että senkaldaisen ihmisen
koko ttytändö on siihenM eläwa todistus.
Jos walkiatapidetän talosa,nijn se ilmaupi.
Se Christuren kaldainen mieli ja ajatus,
jonga sielu on saanut,lesuren yhteydesä, se
näky kaswoisa, hawaitan jokasanasa jakoko
käyttämasä.Cor.z: 13. Ei miiläkän tawalla
taida tämän armon ja yhteyden alla Jessentansa,miel<n jaajatuxen yhden kaldaisusle«
suxel» kansa puuttua ja pois olla: Se on
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lnchdotoin. Silla niinkuin Hsn on sisälle-
ottanut koko sydämen, mielen ja sen taiww
tuzet; täyttänyt ja läpitse tungenut koko
weren ja elämän woimat,Hänen rakkaudet'
lalis,niiulijkku ia ofotta se itsens joka tilasa.
Se raaka, munamatow, lihallinen, kewick
mielinen ja mailman kansa yhtä pitäwck
meno, lesuxelda ja Hänen Werens jaKuo»
lemansa woimalda muutetaan, taipunen;
hellän, lesusta rakasteleman temmatun,
hartaazi menoxi.Ei ihminen knllä tule pyhän' Enaelizi,
nijnkauwoin kuin tasä elosa waeldaa,waan
k.nken armon alla on, ja pysyy hän, alati
syndisnä, heikkona ja huonona lapsi parka»
na, joka ei IM-märihingän ole senkaldai-
nen, kuin hänen tulis ja taimis olla, ja
jota jokapäiwätulee andexi rukoilla: Mut<
ta hän tulee kuitengin nijn mieldynen,kuin
lesus Christus oli, Phil,2:B la waeldaa,
niinkuin Hänczin waslsi. Sentahden mail»
mangin, wasioin tahtoansa täyty tuta, et«
tä Hän lesusta rakastaa ja waeldaa Hänen
affelcisans. lPet.2: 22. Tämä on asia
suuresta armosta, joka oikeudella pidäis ha,
waittaman ja silmin, nähtäwä olla,jokait<
sen tykönä, joka kerffaa itsiäns Herrasta
lesuresta, tahto luettaa nijden sekahan, jod
ka luuri owatHänen omansa, 1 Pet.2:9.
ja pidetlil ktlndvnena hänen sielulisa Pai-



menen ja Pispan tygö. l Pet. 2:25. Jo»
ka luke olemansa walkeus Herrasi», pitä
myös waeldaman/ niinkuin walkeuden läpisen, Eph. s: 8. ia kaikisa osottaman itsens
Jumalan lapsez-s, suuresa kärsiwällisydesä,
puhtasa elämäsä, taidosa pitkä mielisydesä,
suloisudesa, wilpittämäsä rakkaudesa, ja
nijn edespäin. 2. Cor. 6: 4,6. Sc tosin te»
kis perähän, aiatuxen nijden tyköni, jotka
ulkona owat, ja waikuttais enämmin kuin
monda saarnaa. Sillä jos ne, jotka mail>
man hyljännet'owat, sekä pidäisit itsens
saastuttamatoinna mailmalda, ja myös
heidän hiljai en, Jumalisen ja Ewange-
liumille soweljaan menonsa kansa, ilman
sanoitta ilmoittaisit sen woiman, ioka heitä
pimeydestä hänen ihmellisten walkeuteens
kutsunut on,, Pet.;: 9. nijn, sekä lesus
tulis kunnioiteturi, ja myös ne, jotka ei«
wät uffo, tulisit sen kautta nuhdellnfi eli
ylitsewoitetuxi, ja heidän sydämens lila
heille ilmoitetuzi. »Cor. 14: «4,25.

Sentähden olis sydämestä suotawa, että
kaikki lelnxen Hengeldä herätetyt sielut,
alwaisit saattaa itsens tähän autnaUisecn
sydämen tuttawuteen ja yhdistyfehen le<suren kansa. Ei ole epäilemistä, että kaik«
ki taitamat sen saada ja silhen ennättck.
Olkön kukan aiatelko: Mielelläni minäkinsen armon tahdoisin wastan ottaa, mutta

«n



s -0 )w minä taida sitä toiwoa; minä olen ko<
win turmeldu, minulla on monda ulkonai-
sta estettä, etten minä taida nijn kauwas
ennättää; Taitapa se ollaki» yri erinomai»
nen armo/joka ei kaikille olekkan aiwottu.
Ei suinaan pidä kenengän nijn ajattele'
man; silla Wapabtajan sslmisä ei ole yri-
tän koroin kelwotoin. Kuin hän tulee au»
tutta jakamaan, niin ei hän tee eroitusta
eli wäliä ihmisten waliliä. Ia päälliseni,
kuin joku on kutsuttu, nijn se wistiä on ta-
pahtunut siinä aikomisesa, että sen pidäis
lulla Icsuzen yhteyteen; i Cor. 9. ja E»
phesereisä on todistus tämän päälle, joille
Pawali juuri oli pyytänyt tätä armoa.
Mingäs kaldaiset olit he, ennen käändy»
mistäns? Ei yr>in, enin osa pakanat, jotka
palwelit mykkiä epchumalita, niinkuin he
wiedyt olit,ei prin fyndiset,niinkuin kaikki
ihmiset, ei kunnialliset, mailman edesa hy-
wat, ulkonaisesti hurstat syndiset, joiden ty>
könä turmelus salaisesti lijkkui, eli ulko«
kullatut; Mutta he olit syndiset suurimma»sa mitusa, kuollet ylitse kaymisisil, jotka
waelsit tämän mailman muodon jälkeen,
ja lihan himoisa olit satanan orjat, wihan
lapset, Eph. 2: l Senkaldaisizi sano Pa«wali heidät edelläkaywäisestl lugusa,kuitt>
hän endisen tilansa hellle muistuttaa. Mut<
ts kui,l he nyt olit ftndanet itstlls grmoldc»
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kasitettaä, nijn kaikki tämä ei estä händä
rukoilemasta, että Vapahtaja, sekä saat-
tais heitä hänen likimäisem yhteyteensä/et<
tä myös warjelis za säilyttäis sijnä heidät,
jotka sijhen tulleet olit. Wakuutettit oli
Pawali, että tämä heidän endinen syndi,
nen tilansa ei suingan ollut heille esieeri.

Waromatta minä sentäyden rohkenen
tuman kautta julkisesti todistaa, että se kaik«
kein kelwottomin ja wiheljckisingin ihminen
koko mailmasa, loka monehen aikahan ei
ole tundenut eikä rakastanut Hänen Luna<
ftajatans, waan pällisezi lihailisesa miele<
säns ylönkatsonut, ja ilkeimällä lamalla
tehnyt Hänelle mielipahaa, taitaa säilyä,
pästetvxi ja wapaxi sanoturi tulla kaikesta
rangaitturefta, ja wielcl saatetuxi kmkkeittlikinäisimbään yhteyteen lesuxen kansa.
Se suuri syndisten ystäwä ei ollengan anna
senkaldaisten, kaikkein keiwottomimbain a,
siain estellä itsiäns: ei anna Hän meidän
sastaisudemme, iviheljsisydemme ia peri«
perikelwottomudemms pidättää itsiänsä,
tulemasta meidän sydsmihimme, jos se
(meidän sydämemme) waan rehellisesti ikä-
wsipi Händä, ja wielä, jss se waan mie-
lelläns ottaa Hänen ivastaan, ia tahto
HändH. Se 'hawaitan selkiästi Hänen o«
mistä sanoistans,llm.kirj.3:2o."Joka kuu-
llee minun ääneni ja awaa minulle owen.
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"hänen tygöns tahdon minä sisälle mennä".
Kyllä tämä näyttä monelle komi" wäh>!ji
ja halwari, että sillä saada niin suuri ar<
mo>- Niznkuin muinen Naemalie, että seit»
seinän kertaa wiruttaa itsens Jordanin wir«
rosa.zKumng.Mrj.s: n. sillä siihen kai<
kelikin luullan enämmän tarwittawaa ja
ensmmin konsteja ja hankkeita, armohon
tuldaisa: Mutta se on kuitengin kerran nijn
armosa päätettn, ja Lunastaja ei enämbätä
ano, kuin että me, Hänen kolkuttaifans,
arvaamme Helnelle sydämemme ow«n, ja
mielellämme lastemme Hänen sisälle. Ei
yrikän, jonga sydämesa lesus asuu, taida
ikänäns sanoa, tehnensä itsensä ssjhen wa<
hindäkän mahdolMxl, wähemmän itse ha»
kenensa ja tuonensa Wapahtajata tygönsä.
lokaitsen täytyy tunnustaa, lestäen itje
tullehen hänen tygönsä, tarttunen ja m»
wmen häneen, frijanneen hänen sydändän,
sä,hakeneen sen owia/kolkuttaneen sen pääl»
le, ja nijn pian kuin Hän hawainnut on,
olemansa hywä tulvuansa sydämehen,
linneen siinä itstllens istunnon ja asunnons.

Tie tähän armohon on sentckhden lyhyt
ja tasainen. Herra frua meitä: Hän pyytck
meidän hänestä erottelun sydämemme taka»
sin saattaa,Hänen autualliseeni)hdistyxeen«
sä, ja täyttää lupauxensa armostansa. Si«
tä warten waikutta Hän Hmgensä katlsasy-



sydämesi, pytää herättsä ja muutta M,
ja kuin se olösherannyt on,tarjo>ideleeHan

itsensä. Pyhä Hengi asettaa Hänen mei-
dän etehemme,ll)hl6:l4. jatarjoa Händäsielulle yljchi, ei yxin, nuukuin hän makais
seimesa ja waclsi mailmasa,waan erinomat»
tain Hänen karsimisesäns,aina öljymaeldä,
nijn Golgatahan, ja aina hautahan asti.
Nij» sarnaa Hän sielulle MH Lunastaja»
sta, että Hän, jonga tyköä syndinen on
poislangennut ja jucLnut, perkelen WZö,
on hänen takasin ostanutta woiltanut,lkä«
wöipi hckndä, tahto ottaa hänen takaisin,
ja tehdä hänen onnellisexi ia autuaxi,aiasa
ja ijankaikkisudesa. Sen päälle se silloin
tulee, jos tämä todella käypi sydämelle; jos
sielu nyt tunde peri, onnettoman tilansa,
josa hän nyt on ilmanlesuMa,ja hawait-se, kuinga aiwan wälttämättömästi tarpel-
linen Lunastaja ja Hallen ansionsa nyt on
hänelle; Ia mitä hän wastaa sen kysy,
myren päälle: Ongo se Wapahtaja,se Ie»sus sinulle otollinen, joka sinun syndeis
tähden, »valjenneilla kaswollla, läpi» piste-
tylla ruumilla, läpi hiwoineilla werisillä
hiwuMa, rikkipiestyllä ftljällä,läwistetyil«
lä käsillä ja jalwoilla, awatulla kyljellä,
ristin päällä rippunut on, juuri nijnkuin
Hän Ewangeliumisa silmäis etehen maala-
taan? Tarwitsetko sinä tM meristä ram,

mate
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mattua,, rewittya Wapahtaiata.? Sopiko
Hän sinulle? Ia tahdotko ikusesti anda ko«
ko sydämes hänelle? Taivalko juuri todeb
la wastata: Minun sydämeni syleilee Hän-
dä; woi! ota rakkahin Herrani, lesuxeni,
minun sydämeni, ja kaikki mitä ikänäns
minusa on; omista ne kaikki itselles. Mi-
nä annan itseni ikuisesti Sinua rakasta-maan, ja Sinun omas olemaan.

Kosta nijn on, kuin Wapahtaja nake
f hän naks sydämen pöhjan,) etts syndisel-
lä on todella senkaldainen mieli, ettei hän
enää woi elää, ilman Häneltä, ja ei mitä»
känhartamin ikawii,kuin tawoittawansa
lesuxen,ja Hänesä löytyä: Silloin tulee
Hän ja ottaa sydämen asunnoxensa.
Omat oivat Hänen sanansa, Joy.'4: 23.
Joka minua rakastaa, jokasydämestä ikä»
wöipi minua ia yhdistystä minua kansani,
joka mielenänsä tahto minua ja wastahcm
ottaa minua sydämehensä, "hänen tygöns
"minä, ynnä Isäni kansa tulen ja asun hä<
"nen tyksnänsä": Ilmsn eroitusta, mitä
kansaa la sukua hän on, ludalainengo,eli
Grskilainen, orjako, eli wapa, mieskö, eli
waimo, mingäkaldainen hän ennen ollut
on, ja kuinga itsens minua wastan käyttä»
nyt. Sijna on kyllä, jonga sydämehen sa«na minun kärsimisestäni ja kuuliaisudestanioina ristin kuolemahan asti, on sisälle tun»
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gennnt, sen sswutti eli ohitse minä sn tahdo
mennä.- Ett/ waan HZnen tytsnälls minä
tahdon löydyttää itseni, ja hänen pitä saa<
man ja naulitseman minua. Mutta nijn«
kauwoin, tuin joku taita hywin tulla, il<
man lesuretta aikaan, ia Hänen armod
tansa; ja Lunastaja, Hänen tuttawudenH
ja yhdistyxens ei yxin ole hänen pä-asiam
ja, niin hän tankuttaa wielä hcknen omaa
wanhurssauttansa: kyllä hän tahtois le<
susta, mutta ei kuitengan andaa Hsnclls
koko sydändänsä: Lyhyeldä sanoin; knirr
hcln niin käyttää itfens, kuin Wapahtaja
olis hänelle kijtoxen welkapck,jos hän
to wastahan ottaa Hcknen ja aivdaa sodck»
mensä Hänelle aldihifi, silloin ei hän taida
saada lesusta sydämehensä. Mutta jos
joku on itsestänsä wiheljäinen, waiwainen,
näke ja tunde itsens peri,turmennuuri,ja
ilman lesuxetta ikuisesti onnettomaxi, ja
ei millakän tawalla taida auttaa itsiänsä;
joka juuri on hätäynyt lesusta, ja ssjnä
hsdäsa Mun puhalda, niinkuin muineu
Maria, haudalla, loh. 22: l i.jg ei tahdo,
eikä taida mihingän halwembahan tytyL
kuin itse lesuzehen, se kaiketi pian tule
nijn onnelliseni.

Sitten st on asia; jos hän lesuM py,
syy? Tämä on toinen pä-asia, josta mi«
yun tulee wielä jotakin sanoa. Se on

B «iii»
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niin suuresta armosta, kuin edellinengin.
Pawalin rukous Epheserein edestä tarkoit»
taa sentähden molembiia. Jos se oli hck»
nella huolena, että lesus, uston kautta
ottais asunnon heidän sydämisäns, ja he
tulisit scratetufi likinsiseen yhdistyxeen Ha«
nen kansans; niin ei se händä wähemmän
huolettanut, että he rakkauden kautta olisit
hänesä juurtunet ia perustetut, eli pysyisit
autuasa yhdistyxesä hallen kansans, ia, ajan
päälle, siinä aina enckmmin wahwistuisit.
Kewiä on hawaita, kuinga wälttämätöin
on, että anda itsens säilyttää, kerran saa<
dusa armosa, jos ei se tawoitettu onni pidä
kadotettaa. Jokainen tietä, ettei luonnol»
lisisa asioisi» sen päälle tule; mitä me olem»
ma ollet? eli, mitä meillä on ollut? Mitäse köyhää auttaa, että hän muinen oli ri«
kas kuin hänellä nyt ei ole mitään; sillä nyt
hän on, niinkuin hänellä et kostan olis jo»
tain ollut. Taitakos se hengellisisä toisin
olla? Ei se taida auttaa ketakän, että Ie»sus ja Hänen armonsa on hänellä ollut,
kuin molemmat nyt owat kadotetut.

Se on wähän surkia, kuin sillä ainch
mielensä tydyttää, että joffus on sen jasen hawcnnut ja tundenut; mutta ei ollen,
Zcm ajattele, eikä tahdo ajatella sydämensä
nykyistä tilaa, eikä kysy itseldänsä, los se
hywä hänellä wielä on? js wieläks sitä
naulitse? Em«



Emmä me milläkän muulla tawalla ole
autuat, kuin lesuresa ja Hänen yhteyde»
säns. Niin kauwoin kuin me sijnä olemma,
olemma m« smkaldaiset, kuin me sen kaut«
ta tullet olemma; nimittäin aumat ihmiset;
mutta nijn pian kuin se on rikottu, eli pe»
räti katoa ja loppuu, niin me myös lak,
kaamme olemasta, mitä me olimma. Mei»
dän onnellisudemme on silloiu, taikka wck»
hendynyt, eli peräti loppunut, waikka me
hywin kyllä tiedämme ja muistelemme, et,
tä me ennen, muinen olimma osalliset
Christuresa, mutta nyt kaivamme Hända,
«ttem me Hänesä pysynet. Juuri sentäh»
den lesus nijn luiasti painaa tämän asian
Opetuslastensa mielehen. Hän sanoi heil-
le, loh. is: 1,6. Minä olen wlinapuu, te
oletta oxat: pysykat minusa, ja minä teisck.
Se on asia; jos te ette pysy minusa yhdi«
stettynä, niinkuin oxaa puusa, nijn ei suin»
gan auta teitä, että te nyt oletta orat mi-nusa , wacm teildä loppuu kaikki woima ja
mehu, te kuiwetutte ja pitä pois nakatta,
man; jos se armo teiNe ei tapahdu, että
te uudesta minuhun istuteta».

Sentckhden se, joka iloisella rohkeudellatahto odottaa lähtöänsä tästä mailmasta»
ja saada wanhurstauden krunuun sinä
päiwänä,i Cor.9:«4,2s.sen pitä, ei yrin
«lottaman juorunsa, ia joku aika MUe pi-

B » tämän,



( 23 >

ta'man,waanhsnen pitäPawalin kansa senmyös päättämän. ja saatta Pawalin kansa
lopulla sanoa: 2 Tim.4:7. Minä olen ««konpitänyt. Waikka jokainen taita tämän itse»
jtäns ymmärtää, että se on walttämätöin.

Ei hän se mahda kenengän ajatuzehsn
johtua, että se ihminen, jokakerran on iul«
lutlesuren yhteyteen, ei taida wähän eli
peräti fita kadottaa, jos hän wähimmängm
itsens tundee, ja ustoo mitä Raamattu sa«
noo:Sillä,jos se taita tapahtua, että wä<
kewäldä woima m terweys katoa, oppinen
tiedot ja taidat halpenemat, ja rikkahalda
hänen tawaranst» ja omaisudensa pois tule-
wat ja wähenewät: Nijn se on aina mah-
dollinen, meidän täällä alhalla waeldaisa,
että waikka olemma lesuzen tygö tulleet ja
Hänen löytänee, kuitengin taidamme tulla
pois Hänestä ja Hänen yhteydestäns.
MiMs Pawalilla muutoin olis ollut nijn
suuri huoli Corintiläisistä? Oliwatpa he-
kin yzi kansa, jonga hän EwallZeliumin
kautta oli wienyt Herran lesuxen tygö,
niinkuin Morsian wiedän tygö,
ja jongakoko halu oli lesuzehen kimitetty.
Kuitengin kirjoitta hän heille: Paljon ft
minua huolettaa, ettei teidän käwis,nijn,
kuin Ewan,että annatte sen kärmeen, joka
Ewan saataa teitä pois teidän yfin»
lertMdeststnne Christuzesa, i1,,?.

Se



c «9 )

Se kuin Corintiläisille taisi tapahtua, tW
taa jokaiselle tapahtua, nijnkauwoin kuin
hän on perkelen,mailman ja oman turmet-
dun luondonsa koetusten alainen, Ie«sus meidän Herramme kyUä puoleldans ih<
mellisesti pitä ki/ni ia suo/ele jokaista lastan»sa, suurella huolella, ja suuremmalla, kuin
hellin «sydäminen äiti lastansa; Ia jos ih«
minen,jonga hän kerran on yhteytensä ot<
tanut, ainoastans mielelläns tahtois pysyH
Hänesä, ja andais säilyttää itsens,n.ijn ei
kenengän pidä temmaman händä, Häneakädestänsä,loh. 20:2?. ja taita lujasti olla
»vakuutettu, että tämä, uskollinen Wapah»
taja on hänen kini pitäwä loppuhun astr.

Mutta täsä wälttämättömästi waaditan,
että sydän itse on huolellinen, pysymänsuxen tykönä, ja että todella ikäwöipi,likf»
kumatoinna, pysyä Hänen likinäisemmässvhteydesänsä.

I)htä tule minun kuitengin täsä wiels
muistuttaa, jarukoile,,, että waarihin otet<taisijn- Se kaiketi olts kaikkein suurin on-
nettomuus, onnettomuus, ilman werrata,
jos se sielu, joka kerran on armosta tullutlesuren yhteyten, peräti sen menettäis, ja
uudesta,mailmalda,a synnildä kiertäisin jO
sidottaisin. Mutta ei se yrin mahda meitHhuolettaa, etlem me andais tilamme niinkowln, tunneljuxt tulla; Sillä se on jo suw
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ti surkeus ,'a onnettomuus, los sydämen
yhteys Wapahtajan kansa wähängin tulis
wähetyxi, se sydämen hellä kansa »käymi»
nen Hänen kansans estetyfi, sydän Hänestä

ja ajan päälle haaltasi, Hem,
biäxi ja kylmäxi tätä kallista Personaa
ja Hänen Pyhiä Hawojansa kohtahan, eli:
nijnkuin Wapahtaja sen itse nimittää; jos
se enssmäinen rakkaus kadonnut olis. Nä-
mät lesuxen Sanat owat minusta nijn
»aarihin otettawat, että ne ansaitsemat
wähän perähän ajatelda. Ne luetanIlm.
fir5.2:4,5. Wapahtaja andoi lohanneren
kautta kinoitta Epheson seurakunnalle (En
unnä usto, sanain yxin koffewan, Seura,
kunnan Engelihin, eli Opettajahan) "Se
'minulla on sinua wastan,ettäs ensimäisen
"rakkauden hyljännyt olet. Muista, mistäs
"langennut olet, paranna itses ja tee ne
'enssmäiset työt.

Ensimäinen rakkaus on epäilemättä se
tila, josa ihminen löytyy, kosta ensikerran
saapi eläwästi nähdä lesuren, nijnkujnku,
nastajanja, jaHänen Werensä kautta tule
wakuuteturi syndeinsä andezisamisesta. En
minä kyllä saata sanoilla täydellisesti ulos»sanoa, senkaldaisen sielun mielen muotoa
ja sydämen laatua, hänen Lunastajatansa
kohtan; mutta en taida kuitengan peräti
lnaimtsemattakan olla. Se ihminen, joka

nyt
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nyt ensi kerran maistaa lesuxen rakkauden,
onssjnä iloinen ia autuus: Ei hän, ilosta
ja kijtollijudesta tiedä, mitä hänen tehdä
ja sanoa pitä. Hänen onnensa on hänestcl
ulos sanomatoin suuri. Hän rukoilee le,
suren lalkain juuresa,sulahtanel!asydämel«
ls;hän palaa rakkaudesta.lesusta ia Hänen
HaawoMsa kohtan. lesuxen Risti, Hä-
nen häpiänsä, tuffansa, kipunsa ja kaikki
ansaitsemat waiwansa owat hänelle anva»
mattomasta armosta. Ei mikän muu,nilnH
hetkinä tydytä händä,kuin lesus yxinäns.
Kaikki muut omat hänestä ylönhalwat.
mailma, koko kunniansa, hekumansa ja loi»
stonsa kansa on hänestä nijnkuin wahtu
ja warjs. Hän luke kaikki wahingori, sen
ylönpaldisen Herran lesuren Christuren
tundemisen suhtcsen- Sen suhtesen pitä
hän kaikki likana jaraistana-Philipp.;: 8.
Että hänen (lesuren) tahtonsa tulis kaiki»
sa ussollisesti waanhin otetuxi ja seuratuzi,se on hänen sydämensä todellinen huoli.
Mitä hän suopi ja tahto, siihen on hän mie-
luinen; ja se on hänen sielullensa mcckia
»awindo, että, Hänen armonsa kautta,
wähäsäkän mitasa sitä tehdä saattais:
Mutta sitä kuin lesus wihaa, karttaa ja
wihaa hckngin, koko sydämellä. Senkal»
dainen on, suunnitellen sanoin, sydämen
tila, Mä ensimäisesä rakkaudesa: ja niin

B 4 oli,



M, «wfa assat Epheson Seurakunmtt ,L<
senitten konsa.

Mutta kieldämätöin on, että he sitten
kadotit ensimäisen rakkauden. Se oli yp
tlika (nimittäin se aika, jona Vapahtaja
«ndoi vrjwakaisesti tnchdella hettä, että
«nustaiflt nykyistä tilaansa ja kändyisst ta»
taisin ensimaiseen armohon) aika jona Lu»
kastaja ei ena ollut heidän mielesänsck nti>»
fuuresa arwosa, kuin ennen; jonarakkaus
Vanda kohtan ei enä ollut nijn palawa j»
Hellä, heidän sydämensä ei enä nijn länv
mm ja kijni-rippuiva, heidän kijwaudenfa,
MH kaikisa toimittaa hauen tahtonsa ei enH
VW todellinen: waan sei; sijahan oli hein»
Hcys, kuiwuus, karkeus ja haluttomuus
WKllan ottanut, ainakin usian tyköni.
DW kautta oli koko heidän tilansa turmew
NUt. Mutta surkein kaikista olt, että eiwät
Use uffsnet, heidän tykönänsä nijn onnet,
toman muutoxen tapahtuneen, j»ta Wa»
pahtajan sentähden täydyt nyt itse heille
soimata.

TM on jotodistusta kyllä, että nekiN/
jotka armon kautta jo kerran owat tullet
«utuahan tilahan, ja juuri nijden pitä kab
keNa huolella »varoman, että se tallella py«
fyis, jonga he lahja/i saanet owat. Mut»
ta tM taitan stlkialti hawaita, että ly on
VtUstyä nsiänsa, tmt? sydämen tarkka yh,
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distys lesursn kansa, wHhimmLngin wähe<
ne ja huonolle. Senkaldainen tila enim-
mästi ei pidetä nijn wchelzäisnä ia waarab
lisna kuin se on. Waikka täyty myöden
andaa, että sydckn ei enä ole nijn hartasakansakiiyMfesäLunastajan kansa, ja rakkau»
den halu, Lunastajata ja Hänen Haaws-
jansa kohdan on sydämesä wähendynyt;
N-jn kuitengill ihmiset owat enckmmitel?
taipmnel lohduttamaan itsiäns sillä Ettck,
jopa minä ole<l sydämefäni tundenut niinsuuren armon; wieläpck minck nytkin raka»
sian lesusta, engs aiwo hända' hDljätck.
Ia Ullä tawaNa taitaa päiwckt, wukot ja
pidemmatkin ajat kulua, ettei todellista elä>
mätä tunnu sydHmesck, eikck etäwatä ja njk-
kinoata.tundoa o!e, siit<l lesuxen rakkau-
desta, jollcrHankuolemahan asti meitä ra»
kasti; waan sitelwastan on sydän jckhtynyt
ia kaluja; jonga alla kuitengin ssM itstns
tydnttack, että tunsin < ja nautitsimba minck
silloin, eli silloin woimaliisen ja antuaw
liikunnon fydämefäm, waikka nyt, isohon
aikahan, nijtck ei enämbi ole tundumtt.

Mutta kuingas se tapahtu, etts ihmisethyljäwFt sen ensimsisen rakkauden? Tilae
sijhen saattamat olla moninaiset. En minH
nyt tahdo erittäin ylbshakia ja luetella nip
tä, waan amoastans sanoa minun ajatusta»
A Myöden, mikä aina, jq exmomstttaiw

B § en
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en enssmäinen syy mhen. Jos tiedustelee
ja kyselee syytä ja tilaa, jongakautta se hel«
lä rakkaus lesuxen tygs on wähennyt, jase endinen sydämen yhteyden sldet on huo>
nondunut; Niin hawaihte kyllä, enssmäi,sen syyn aina ollehen, että se ääretöin rak-
kaus, jolla Hän (lesus) kuolemahan asti
on meitä rakastanut ei ole pysynyt liki«ja
sisälle painettuna sydamesä, ja että muut
asiat owat syrjä puolehen tungenet ja ah»
distanet Lunastajan kärsimisen kmvan, ia
»vieroittanetsydämen siltä likinäiiestä kansa»
käymisestä Wapahtajan kansa: Mutta sw
hen tygö tulee mielä, että ihminen ei ole
Pchän Hengen hiliaisssta muistutuxista ja
nuhteista pitänyt waana, eikä nijtä oi»
kein käyttänyt.
Ihminen on sentähdcn itse aina syy siihen.

Waikka Wapahtaja ei sen wliozi kohta
hyliää ihmistä, niinkuin ei Ephesereitäkän
hyljännyt, niin se kuitcngin teke hänelle
mielipahan, että ihlilisen fydämesä nijn on
asiat Sen siltä hawaitsee, että hän an>
doi sanoa heille: Se minulle on sinua«vastaan, ettäs ensimäisen rakkauden hyl»
jällnyt olet. Kuin näitä sanoia ajattelee,
niin ne owat wäkewät, ja sydämen läpitse
tunaewat. Kenehen ne koffewat, ja jon»
Oa sydämesä sanotan: Minä Herra en ty»
dv sinuhun; mieleni on paha sinua. Si>ns



n<s rakastit hartasti minua; sybämes oli
kimitetty minuhun; minun sinä pidit tal<
limbana kuin koko mailman; sydämen huo»
lella sinä, wähimmisä ia suurimmisa koit
olla minulle mielisi: Mutta mildäs nyt
näyttää? Sinun rakkaudes minuakohta»
han on paljo wähennyt. Kowin sinä olet
kylmä ja unelias. Jo taas mailma tulee
sinulle otolliseni: Jo sinä taas pidät jota»
kin itsestäs. Sinä olet mielestäs rikastu,
nut ja hukkahan saattanut sen autuaUisen
köyhyden,joka teki Lunastajas sinulle nijn
tarpelllstzi, kalliri ja wättämättömäxi:
Nyt sinä elät itselles, ja etsit itsiiäs, sen
siahan, kuin ennen elit Hänelle, loka ede»
stäs kuollut ja ylösnosnut on: Kansakay»
mistä minun, ia minun hawaini kansa si<
nä nyt Harmoin etsit, waan tarpettomasti
sitä wastan hajotat itses, mieles kansa mui»
hin asijoihin; taidat wiettää koko hetket,
päiwät, wuorokaudet ilman minulta. Mi»
nä sanon: jonga sydämelle lesus tätä soi»
maa, se mahtaa peljästyä, ia häpiästä ja
kuvusta waipua lesuren jalkain juurehen:
ja sitä Wapahtaja iuuri tahtoo, tällä ko»
walla ja yxiwakaisella soimaurellans ja
mnistutuxellans. Ei Hän mielelläns suo sen
ihmisen tuleman kadotetuzi ja endiseen tur»
meluxeensa, jonga hän kerran, sulasta ar»
mosta ja rakkaudesta on tygönsä wetänyt.

, B 6 SMH
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Silla jssst ihminen, joka ensimäissn
kauden on kadottanut ei kohta tnle hawaidsemaan tilaansa, jos ei hän tnnne sitä niin
kowin waarallisezi, kuin se sn, ei peljästy
eikä hätäy sitä, ei itkulla pyydä uudesta
andexi hänen poiöpoikeumistan.s, ei kerjää
mitta armoa, ei uudesta koto sydämeUäns
«mna itsijansä, ruuminss ja sielunsa kansa-
Wapahtaiansa omazi; Nijn hän-eiyfin,
hetki hetkeldä sydämesäns huonone ja tule
kalsiammazi, huslettomammaxi ja Wa»
Mhtasastans enemmän erännexi, waan
turmelus saapi aina sumemman
ja syndi tule taas woimaMemmaxi, mml»
nia ja ne maalliset rakkahammazi; hän rw
Pija pitämän Mikmaistt saastaisudet luwal»
Nsna, ja kuin hän ei ole lammin, eikä
kylmä, lnjn pian taitaa tapahtua, että
Wapahta/an täytyy hänen sustans ulos»
OZ'endaa.

Sentahdsn se on suuri arnm, kuin si)«
bämefä sanotan: mistäs lagennut
"olet": mutta nyt on myös jo hywin aiw>
tlintnlstaa Lunastajallensa ussottomudens»
M pois poikeamisensa, hälvetä sitä ja,
pahtaian käffyn jälfen, parandaa itsellMja tehdck ensimäiset tt)st.

TM nyt ei pidä ajatella, että Wapal>
taja on kowa mies, joka ei wähällä andeW
mMis/oMttua uffMM«tts M hänelle
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saatettua mieli pahaa. Ei filinZan! Sen,
kaldaincn Hän ei ole. Hänen fydcsmensck
on heltZ ta täynans armeliaismttta ja fur<
kuttelemista. Ei Hän saata, eikä tahdo,
kändäck kajwszansa psis, eikä näyttää it«
fiänsä kolkori,ketäka'n wiheliäista siindistck
kokmhan, loka itketn ja rukoillen palaja
Hänen tygsnscl, silla' Hän on laupias,len
3:,2» Se nuhde jydämesä: Muista mi,
Ms langennut olet; on sijnä siwusa kehoin
tus, palammaan, ja makuutus ettck rakkaw
della ja armolla wastahan otettaa- Io«
kaista fentähden, joka ensimaistn rakkaus
de>l hyljännyt on, ja sydämelläns Lunastaa
jasta luopunut, jos nmlä kuinaa huonon
hin asioihin joutunut olis rukoilen minck
hartastt, ettei nijn onnettomasa tilasa py»
ft)s wtipyä ja olia; maan kohta heittäotck
(jos kuinga huonoxi itsensä hawaitsis)Lm
nasta/all jalkoihin, ia kerjätä Haneldä, et/
ta' päästäisi hänen kaikista ja cmdexi andais
hänelle kallihm Werensck tähden. Ss
ftlrkuttelewa ja laupias Lunastaja, joka
Nffottomain za wastahakoistengm edestä on
lahjoja saanut Ps6B:lV. kohtaa juuriystck-
wällisesti, sitä waiwaista sielu parkaa, sv»
Kilee ja siung sitä, ja lahzoitta lwdesta
hänelle rakkaudensa ja ofallisudensa, sillä
uudesta sytyttää sen kylmendynen
händä kohtaan rakkauden tulesta kytömään
ja palamahau. B 5 Pa»
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Parembi ja amuambi kaiketi se on, että
kerran armon saanut ihminen, anda Ie»suxen ylöspitää jasäilyttää sen ensiMlUsen
rakkauden ja armon. Monoa esimerkkiä/
Jumalan kiitos! todistamat, ettei se ole
mahdotoin,ja että Lunastajan puolelda ei
puutu sitä armo-lahjaa kuin sijhen tarwi»
taan. Kuka itänänsä wastahan otta ja
uskollisesti käyttää ja naulitse näitä lahjoja,
hän säilyy ia »varjellaan, ettei se saatu ar-
mo tule tuhlaturi ja kadotetuxi. Mutta
jos minun pitä likemmin sanoman, mikä
sijhen on sarvellinen ja siunattu, nijn on se:
että sijnä saadusa armosa ei pidä itstansä
katsella, kurkistella ja hywästyä; ei lukea
sitä omazi salihizensa; ei sillä kerstata,
Rom.il: 20.ei sillä kopeilla, ei ajatella,
nyt minä olen hywä, nyt minulla on taik»
ki, Phil. z:i2. ei pitää sitä lesuxelda saa«
tua armoa, kuin olis se nyt minun omai-
sudeni, joka ei enää katoa, eli hukkaan
tule. Mutta sitä wastaan, pitä meidän
lukea armo armoni, nautita sitä halulla ja
kijtoze!la,häweten tuta, että sijhen peräti
madottomat olemme la alinomaa walwoa
omaa sydändänsä. Jos niin köyhänä ja
mahdotoinna lesuzen edesH pysyy, uffol-
lisesti käyttää, Häneldä, armosa pysyaxem»
me taritut armo »lahjat, erinomattain ei
laiminlyö, juuri usein awata ja rukouzella

ulos,
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ulossanoa ja ikinäns kuin tyhfendää ko,
ko sydämensä sisuzet Hänelle, heittäypi ko<
nans Hänen armonsa alle ja Hänen täy«
dellisydestäns ottaa armosta aina uutta ar»
moa; Ioh.»: >6. mjn Hänen apunsa kaut<
ta säilyy ja pysyy ensimäiftsä rakkaudesa.
Wielä, ja nijnkuin asiata suuresta arwosta
tyqö panen minä tähän; että usein, soisin
kyllä jokapäiwä, seurata lejusta Hengesä
ja ajatuzilla Hänen karsimisestäns, aina
öljy »näeldä, niin sijhenasti kuin Hän hau-
tahan lalkettihin; että tarkasti tutkistella
ja uffollisesti katsella Hänen muotoansa,
joka tiiasa ja paikasa, josa meidän edestäm,
me kärsinyt, itkenyt, rukoillut ja werta
wuodattanuton;että halullisesti ylösottaa
jakorjata Hänestä wuotanet Weri - ia hiki«
pisarat; että tuoresa muistosa pitää; mei,
dän syndimme, Hänelle saattaneen, kaikensen kowan kärsimisen, ja ettei mikän muu,
kuin rakkaus, juuri palawa rakkaus on
waatinut Hänen, ivapahtamaan meitä,
sijtä ansaitusta, ia, ilman Häneltä wälttä»
mättömästa, ijankaikkisesta synnin rangai»
stuzesta, ia sen sijahan tekemän meitä ijan<
kaikki''esii onnellisizi ja autuiri. Kuin tä,
mä ahkerasti ia uffollisesti tapahtuu, nilnse ylöspuhaldaa ja wirittää,enämmin ja
enämmin ia uudistaa rakkauden liekin,
nijnkuin M, eli raswa walkijahan wuo-

da-
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tatettu,ylöspitää ja lisää li<kin. Wydän
olkon kuinga palawa tahtonsa, lesuren
rakkaudesta; nijn ft paitsi ja ilman tätä
kaiketikin wäsyy,jawähenee: SM, nijn,
kuin me luonnosa hawaitsemme, että wäke»
»vingilt walkia, ajan päälle wähenee ja
lvimein sammuu, että se ensimämen kuu,
«nuus wähitellen hajoa, ja knumingin rau»
ta jähtyy, että kirkkaingiii lampu tules
tummemman ja peräti sammu, jos sitä ei
korjata la öljyä lisiltä, jolla waltia ylös»
pidetan; Nijn käypi myös sydämenkansa,
josa rakkaus Wapahtajan tygö, Pyhän
Hengm kautta, meidän armo.yetkellämme
lesuxen hawoifta on sytytetty.

Suurin tarpellisuus ftntähden waati,
että jokainen sydän, joka on oppinut lesu»
sia tundemahan ja Hänehen rakastunut,
joka päiwä koettelee itftnsä, kuinga hänen

kansansa owat asiat, ja usein uudistaa it,
fellensä sen kyjymyren: Mildä näyttää nyb
ftnun sydämesa'6 ? Wrelskos seisot «nsimär»
fefä rakkaudefa? eli, ongo se jo wahendy«
nyt sinusa? Ei täsa pidä wtyck siihen, että
me taidamme wiettM ulkollaista nuhde»
toinda elämsta, pidämme itftmme saasta»
toinna mailmassa ja nijn käyttämme meb
täm, ettei kukan taida meitä soimata:
Mutta kysymys pttä erinomattain se olla>
mitg syda'mes sanoo Lunastajasta, Hcknea

sustam
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sustanft, Werensä ja Haawomsa kansa?
Ongo sydän sinusa palawa, kuin HanSa<nasans puhuttelee sinua? eli sinä rukouze»sa puhuttelet Händä? Eli, joko s< aika on
ohitse mennyt, jona se nijn oli sinun kan»
fas? ja, joko sinun sydämes on pois tullut
fijtä autuasta tilasta? Sanalla sanottu/
ajatelkam usein, mitengä meidän mielem,
me olis, ja mitä me massaisimme meidän
Herrallemme lesuMe, jos Han näkymät-
sesti/ omasa Personasans astuis meidän
etehemme, ja kysyis meildä:Rakastatko mi«
nua? Jos me silloin kaikkein pmttostem»
me, ja meidän puuttuman rakkemdemme»
kin alla, taibaisimme kuitenKin uskallmel«
la makuuttaa ja massata: Herra Sinä
tiedät kaikki; Sinä tiedät että minä ra-
kastan, loh. 10. ja sydämellisessl rakitt
stan Sinwz.

Jos senraldainett meidän oman sydä»
memme tutkiminen/ lesuxen kaswoin ede»
sä usein tapahtuu, nijn se on tulema meil-
le runsasti sinnattlfi. Emmä me silloin
enä ole itsellemme oudot ja tundemattomat,
emme ajattele itsestämme paremmin kuin
tulee; waan Pyhän Hengen aikuisten muu
stutusten kautta kohta hawaitsemme sydä-
mehen wähitellen sisälle nmgeuwan huo,
lettomuden/ ensimäisen rakkauden nMen»
dymistn isi hlipttmme M: MIM kuin,

sttL-
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M wastan, Lunastalamme edesä tätä N«
wuUa walitamme, ja hartahasti Häneldä
uutta armoa kerjämme, että taas saat»
taisimme, yöt ja päiwät, kaikella woi«
malla käsittää ja syleillä Hänbä; Nijn
Wapahtaja on uudesta wuodattawa rak«
kaudensa meidän sydämihimme, uudesta
ne lämmittämä ja nijn armoja säilyttämä
meitä hellimmäsä rakkauden yhdistyessä
vtse kansansa; siinä edesauttama ja wah«
wistawa meitä. Sillä lamalla pitä mei»
da'n, Hänen armonsa kautta ennättämän
ja tawoittaman meidän uskomme lopun;
nimittäin, meidän Sieluimme Autuden.
1 Pet. 19. Silloin on meillä kaikki kuin
toiwotettaa laitaan: silloin on kyllä, sekHajaja että ijankaikkisudesa. Amen.


















