








UMaltden
VESUS GHriM M
asettanut/ ja meille wailniaaft jättä-
nyt/ cosca Han tahdoi inmlmasta luopua;
Andaiu meille ckatclla Hancn n-..rc>! rc.ct.iuclau-sa; catzella sijnä Hänen tärdelllstä cuuliai-

sultansa; »a muiltaa Hänen wialoin-
da Piinaans ia kuolemaansa:

< Räsitetty sanoisa:
SyM/ tämä on minun RuUMlj-

ni; luöcat/ tämä on tc.
CaikiNe mjlle, jotca työlä ia ra-

scnuttMt, jocapäiwaffcxi jn äutlMl'c>
scri wn-ttzoi»rexi.

El» 12: Z. H>'d<in pitä ammundawan wet-
tä ilolla Autuuden lähtesiA

Ruodit! lisiainmon kerran,
Monen IMalaea racäsiawa'stn Sielun anomisen jälken j

I« nyt

Nlosstniiittu Kielellä,

Turusa, Prändätty OiteKeui-. ja Cnning. Kiri.
PMtäMa, k4LkckLi.i.ll.da/Wuonna 1757.





Ruotzalaincn Todistus/ tämän Man ar«
Nl)l SuomeM käälty»

/ss!M>s,lmsn Kirjan, jonga Nimi PN Rackaudesl Ateria,
joea Cnninaallisclda ci,räicn ja Grcifwilliselda
da/welwsllisellq ahkcrudclla ia useollisuvclla on

Nuotzin kielcxi käattp: ja Hof-conliNoriumin catzandoon
<"u ctt'.i/ olen minä nimitetyn cianssttnrmmin saffyn'jal»
tui ja löntänpt sen, siinä puheen, parre»sa < >p>a so tllivitvctli ou , Raamatun Sanoilla ja m-'.'kil-
lisillä sclitiyillä ylewan nijn il'cnitzelda tahwolda selite»
l!'» ja täytetyn, että st itze Päa>Opcturisa yn aiwa»
yhteen sopimaan ennen niln.itcttyin Raamatun sanain,uscon stlkcudln, jg mcidän Tunnustus Kirjaimme yhtey»
bcn cantza. Ia woicka opetnren mlwto on muutamam
tawan jälkeen,, wcrtaus puheilla edespandu: Nijn My
cuitcngin eaiklsa näijä, «zc Pää -Opetusten edespanemi.
fe,a heidän uitia suostumnnns, että myös, tarpelline»
«lislys. Sillä se opetus Papillisesta synnin päästisi»,
tuin tapahlu linnalan puolesta, ja Hänen siitä eroitta»
mattoniasia p/aicutiir»siansa, tule tasa tcroitttuxi; Nlnoiyös oppi, Synkin andexi saamisesta, niiden ainoat»
autuuden ja wantM-scaudcn perustusten päälle, j«tc<» o»
wat: Inmalan sula armo, j.-. Vapahtajan yrinäns woi»
mallinen oi-fio, uscolla foasianotettawat, on erinomat»tain sclltctty; Ia wiela sijttcnnin oppi HENran Ehtol->jq stn lyyfella Muodosta on juMwahwM pe»

ruswt



lusmMa edcspandu: «iin Myös tämän Ar,
mon Wälicappalcn woima ylistttti). Josta myös ta»
m.'n Sacramendin aicainen/ usia ja telwollilM na»ti<
tzcminen, oitiasa Catumuxeu iärjesinrcsä ofotctan j« u«
scoWsti neuwotan: jytä wostllm sen n!sncatzo<wincn/ huolimatoin estslcmmcn, ja itzestäns tthtp wij»

tule nijncum pcrustamaitomat asiat < alas»
s«llo'!>xi. TW aicomiscsa, on tanici Mja, ilman epäit
ftmätä, Jumalan siunannen cautta, seka wahivlstuxeris
U'Von Opisa, että myöd' elämän pMnnlMsa, ja yxi«
wacaise»! Jumalisnuden haviottircsa, toiWittawa eriny,
Maiscn l?nödntnren. Jota Jumala,, EhnMcn fahdyltz
tzyPsq HMG/ MnMiWi luytW'

Estpw



Esipuhe,
Hs i«u osia yhdelle sshrlstitylle on tarpecltinon ja

«lv hyödyllincn: Nijn on tosin HERra^'Lhtoslicmyitia nautincnunen sencaldwnen ja eallis
c«in täitä n,'chwista meiNn ustyam sijnH

yikiasa ja wfthrpasa autuudei» peruttnresa,
Nijncuin stls tämä Jiriä> joca culzutyn: Rackaud-»,

Aceria, tämä,! corkian asian sisälläns pitä; nijn on, fc is
flmcn monda qica sijtten ollut ca-ckoi,» fencaldaisten Chri<slicipin tntönä < jjotca autuichcstans oikia» huolen owat pi«
täneet< siinä anupsa: että h? stii/ ei ainyastans omari,
mutta myös mnsdeil ylösrakcnnureri omat Präittijn Ilu?<
tzin kielellä tyW« kielestä kerran toim:'tt«ntt,

Giylcmpöstämäjocuihmcdcldäwä silla joc«inen
Christitty cuili Jumalan sanasta halaja oikiata kehoitustaSydämmcilcnsä/ VbtEflisen harjasten jamaw
dolllsten naut!t?.ewlsten, o« tästä löytäwä aiwsn uloitu--
waisci opetuxct, jotca edellä-käywäiW Todistu«sa tästsKirjasta jo nimitetyt owat: ja paicallans ctzecukinosottawat, caittllc catuwMlle ja syndins yjjuc murhcllksille sichiiNe lohduturen,

Tämä Kirja ei eycoon-pandn maitman
ia UMijlen taidon jälkeen, mutta Pchän Hcnqen Sanoil».la, iotea Pyhästä Raaurqtussa owat tämän corkian autuustzen asian felityreri sowcljaxi löylyt.
~

Nyt/ nijncliln Inmalan Sanan Siemen ei palaja t»h<,anä sälleens< cosea st hywään maahan joutu,' Nijn <w,se
myös tämän Kifjan canpa tapahtunut.

Meidän Suomalainen Svuwcundamme on kyllä sag«
nut nautita yhteiset tzhrifticunVau Etusct; mutta hae-woin on st tapahtunut, että ftncaldaistt Kniot Suoma,lallellg flelella owat tnllcet' ulosanneturi: joista tuiten,
s<n »nuut Senracunnot Ruotzaiaisesa tillcsa owal tain«Mt ltziaxs ilahutla.Mutta nyt yn se HERran erinomaisesta Edescatzomi>Mta tapahtunut: että tämä caunis Kirja on myös nKlut

Wtyli ja prändätpxi. Jumalan suuri NimiVlttW lentähiAn iiMgicWsti ylistetty, joca. stn halun j,
«ctau>-



rackaildsn o»herättänyt mcidänginAasat»/ lumalm S««
naä «a Christillisyttä raeastaman i

Mifä st,s tämän canljameidän tarcyturemme y«; «ij»
soisy se siinä; eitä se Cunmullinen ja arwosa pidetiäwa

Rusihallari jq K''rcon> Edes, seisoja lacc»!, rullM2n,
Manilan Rnsthallista ja tästä Lohjan Pitäjästä, on sydän,-
MllWä hartaudesta ja rackaudesta tätä Kirjaa cohtaan,
pyytänyt,, että st dänen Culutuicllanfa pidäis Suomalai-»
fella tielcllä Prändin cauttq julistcttaman. Ia mjncuilZ
j>'yäs t,nnän Elinniallsstn Rusthällqrin lumalata wca«
scawainen Puolisq, -l°i«m2n. Jumalisesta halusta,
VN syitynyt tämän Kirjan, nijncuin muiden Jumaliste»,
Kirjain, lukemiseen ja arwosa pitämisccn; Nijn on I»l«
malq iäulan b'!!nu,alliseu Pari«Cu!mau mielen yhteen so-

elnmäin Znmalax Eunmala täsäkin asiasa; cSH
fca Heidän työt i« waranF siunanut on.
Muiden täyw soivitta heibäl! tawgrans: laicka Lastens
tajwan>mi!ftxi ja hnwäri: eli tti,d«n puuttumiscfa jättic
m.in :o'sille, !o,ilda hqrwoiu jocu ti,tos jrura. Muutan
mal joutumat sljhcn onnettomutccn, että coi ja ruo-
si« sen syö,, ja waeeat nijtä calwelcw'at. Scntähden.
H'iuc!!!U se suuri Imnäla on ihmellisesä cdescatzouiistsans
t.chtönut jätt,i t.lmän
xi; Rijn o.w,at he- myös Ivytänet sen soweljall, ctiä t?'i.i>'
la tawc-lla, nimittäin Hengellisellä muodolla, ChnslnrellH,
tapsia syulwttä ja easVatta: liHndämgän meid>Ui HER»

»cm lE<uxen waldacuydaa,. zonya cautla tä«
n,än kunniallisen Paeieuunan muisto ja Nimi on, ilmat».
<Päi'cmätä pysywä ijanca'chiscs« sinna^csu.

Minä olen sentähdcn jljuä toiivosa, taman Kir«;
jan käandänlisen Suömexi toimittanut, «ttä tämä, perät»
ylGcttäwä ja luWlan cunuiari tarcoKtawa aicomus, o«
saattama meidän Vapahtajallemme giwan monda Lasta,,
jotca hänen Nmieaus täällä julistawat, ja siinä suunsa,
Ehtolliscsa Taiwafisa wijmcin vlWwät, Lohj.a!da sincZ
2Z. paiwanä 3aW'C»ufa, Wuvnna, 1755,

7' li.
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TUNNItstUs Sa-
cramendistä, annettu tvuonna 1534.

AMÄtä minä sanon ja tunnustan/ että
Alrnrin Sacramemi on Meidän
HENran lEsuren Christuren toti-

nen Ruumis jaWeri lelwäsa jawtznasa/ ja
silna suullisesti syöoän ja juovan/ waicka
eli Pappi/ joca sen ulosjaca/ eli se/ jocasen
namihe/ suq el uscois/ eli myös wäarin
käyttäis/ nijn ei se estamltan; Sillä ci se
tule chmisen uscon eli epä-uscon päälle/
mutta Jumalan sanan ja asttuxen päälle.
Tämä on minun usconi. Ia rucoilen minä
calckia hurstaira sydämitä / että he täsä a-
fiasa tahdotsit olla minun todistajani/ jaru-
coiua minun edestäni/ että minäscosa taidalsin olla pysywäimn / jaDna nu>
nun elämäni päättä. Silla/ jota Jumala
estäkön/ jos mma taicka kiusaujlesta eli cuo"
lcman tliscasia/ sanoisin lotain ml!l:ta/nijn
ei pidä st mitan maxaman/ ja tahoon julki-
scssi anda «-alckein edes oll<l todistetun/ scnolewan pclkcleldä.7 Täluw anttawn Mlnua
minun HENrani ja Wapahtajani
Christus/ plistttty ja lullmm tzancaickisest!



Tömän wäyän Kirjan stMpidandö
on käsitetty seurawaisifa Cappaleisa:

i.
5U?II!H aicoimisella pit<l yhden Chrifti-

tyn nautitzeman Sacramentiä? Sy-
dämen halulla ja ikäwoihemisellä.

MinMckhden pitä meidän sencaldäisella
halulla ja ikawöiyemisellä sitä tekemän?
Sillä me olemma sairat ja metsä oN tipu.

111.
MihinZä neuwoon pitä meidän tatttutnein,

cosca me hawaikemma, että me olemma
Hnnildä nijn pahoin haawoitetut? Mei-
dän pitä sitä tunnustaman.

IV.
Minyä cautta pitä sencaldäinm ihminen he-

rätettämän, sillä muotoa tunnustamaan,
ja nijncuin candamaan ihe päällens, co-
sca se on wastoinluondoa? Sen sanopa-
wali: että ihminen tule täsä tunnustuxs"
sa coetelluxi, ja oppi Ymmärtämän, mi-
kä hän on.

V.
Mikä on se cuin pitä waatiman ihmistä sen-

caldai-



Tämän wähänRirjan Mllepidänds.
caldaiseen omaan coetuxeen, cosca ei hänsaa tämän Sactamendin nautitzemisesa 01,
la sencaldaisesa inhimillisesä Mielesä cuin
hän itze tahto? Sen pitä st osallisus teke-
män > johongä,me silloin tulemmaz

VI;
wielä yxi ihminen täidaiZ oikein sowit,

ta itzens tämän Mlten/ nijn ei hän cuiten-
gal, ole ilman synnitä> ja sentähden kelwo-
toin? «De on tosi; cuitengitt ei pidä sH-dengän sentähden estelemän itzens Pois
Sacramendistä.

VII.
Cuinga pitä meidän tätä tystä oikein alea,

man, että se mahdais tapahtua?
Tee eroitUS itze fiNUn wälilläS) ja sen Vä-
lillä jonga cantza sinun on tekemistä.

VIII.
Vlemmako me caiken tämän jälken loweljat?

Caikella muotoa, cöscä meteemme Chri,
siuxen sanan ja Asetuxen jälken.

IX.
Eikostä ihminen taida ollä toiselle este-

ri täsä tyssä? lsi; Sillä se nau-
on annettu ja ulosrvuodatettu mo-

nen edestä.
X.

Vitosta sitten ole Mäkän eroitusta hywäin
ja pahain wäliNä, jotca ulconaisesti yh-
dellä tawalla nautipewat Saeramentlä?

A 2 Ibmi-
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6 3!ämänwähän3irjanfisällepidänds.
Ihmisten edesä ei se taida olla: waan Ju-
mala tunde ftdämmen.

XI.
Mitä se merkitze, että tämä Sacramenti cu,

tzutan Uuden Testamendin Werexi? Se
Wanha Testamenti oli ainoastansyxi warjo.

Xll.
Mitä meidän pltä fijs tetemän, että me tuli-

simme osallisixi sijtä Uudesta, nijncum sij,
. tä totisesta? Meidän pitä muistaman j«

ilmoittaman HGRran cuolemata.
XIII.

Taitaco tämän Sacramendin nautipeminen,
joca itzesäns on nijn tulla jolleculle
ihmiselle pahaxi ja rs<chinZolliscxi? Se
tapahtu Jumala paratcon caitille nijlle,
jotca ilman oikiata coettelemustans jaelä-

! wätä uscoa sinne menewät.
xiv.

Cosca sijnä fijs «n waara, nijn olis parembi
sieldä olla pois? lLi millän muotoa: 2li-
noastans ihminen muista sen mitä pawa-
li sano: i.<2oi-. ii: v.HB. Nlin Coetelcan ih-
minen itzens, ja sitte syötän tästä Leiwastä ja
juocan tästä Calkista, :c.

PMtacat pelwolla ja wapisiuMa/ että
l" n auman tullsittr,

Enstm-



Ensimmäinen Sappale.
Millä aicoimisella pitll yhden

Christityn nautihemssn Sacras
mennä?

me ajattelemme, minga
catdaisella Sydämmcn lijcu-

me lEsus asetti itzens
dalle Opctus-lastens canffa, jostaLucas
ilmoitta, että hän sanoi: Minä olen
halulla syödä tätä pää,
fiäis< kammasta eantzanne,
ennen cuin minä kärsin. Nijn l5damma mc sijtä ymmärtä> misä aiwoi-
tuxesa meidän pltä käymän HERran
Pöydälle, nimittäin, sydammellisella
ikcimoitzcmisellä. Ei mielicarwaudella/Nijncuin se jota sijhen pitawaadittaman,
ei pacottamisen cautta, nijncuin se jo-
ta wedetän edes, ei ulcocullaisuudcsa,
nijncuin se joca tcke tämän ainoastans
ihmisten silmäin edesa: Mutta sisalli-stllä halulla; nijncuin Morsian, joca

3l z halais



'HZNM ?2?-'.
Corl.W.2:halais istua hänen ystawäns wariosa;

3° Sillä hänen hedelmsns, se on, IW-
xen cuolema ja ylösnousemus. Sana
ja Sacramendit, olif hänen suusans

MdM palawMa halulla,
nimcuiu hirwi, cosca hän onlännnin

cowasti ajetw,. kijruhta itzens lieden
tygö; SencaidaWa halulla / cuin Ra-
mattu, siin,o, Dawedista, että häu hiinos
stq sanoi: Cuca flydaiZ miyun juo-'

sijtä euin?n caiwosa
portin/ tykönä; An-

"

dain sen fie.tä cuinga mieluise-
si! hän silla
Philisterein Päämiehet olit sissä ajalla
Beihlelxmisä. Niin pita tämän ha<
lun tulenpn Sielun sischlisemmässä
masta, ettq sydän niincuin sulä l että
Giclu nzle yijncinn sairan sulasta ikä-
wöitzenTestä meidän HERramlEsm
xen tWö / mtcmaan osalli,seri hänen war-
jeUupestnns, wirmoMxestäns ig.' woito««
siansa. ' Niin Piia meidän siis juore-
WgN z hywckin wKittettcn ha-

Corf, W, i: jun tähdkn. sencalhgisella juonilla,
;. cuin ni nuori peura eawia, wuorten y-

Corr. W. 2: litze; ja tosin pitä meidän nlinculn wan-
-8/-

' nottamän Jerusalemin'Tyttäriä, että
loscq he löyt,äwät meidän ystäwämmö,

Cors.H,, s'<e on lEsuxen, että he jlmoitlsiwat ha-«
s> nelle, minun siclum olehan sairasna

rackau<

6



c-p.i. HZ)°(M
rackaudesta, nimittäin hengellisella la-
walla tämän meidän ystäwämme
suven tygö- Gencaldalseen haluun pi-
tä meidän tuleman sijtä ylöskehoitetu-
xi, että lEsus sti Pääsiäis-Lambaan
Opetuslastensa cansa, ja ajatteleman
mikä Pääsiäinen oli; Cuin Cansan
nloskäymisesä Egyptistä ylöskirjoitettu
on. Että eosca HENra nijden mo-
nein witzausten caurta, oli cmdanut kä-
ensä tulla Pharaon ylitze, ja hän ci
cuitengan pannut sitä sydämmeensä,
waicka hän rangaistuxen allalupaishy-
wää, mutta cofca ne lackaisit, paadutti
hän si)dämmens ja tulisenjälkenpahem-
niaxi cuin ennen; Costa myös HER-ra wijmein tahdoi anda hänen tuta
woimans, jalähetfä witzauxians hänen
sydämmeensä; Sattui hän nijhin, jot-
ca olit hänen sydammcllens rackaimat,
nimittäin lapsiin-l että cmcki estcoiset,
hamasta Pharaon Estcoisesta, joca hq-
nen istuimellans istui, phean «Licoiseeu
asti joca myllylq oli, ja eaicfein eläin?
den cslcoiset, piti stirmattaman ja cuolee

'

man. Samana yönä cuilz se piti ta- 2. Mos. K.
pahmman / kasti Moses cansan H3R- ": 5-
ran sanan jälkcn teurasta yhden cari-
han, ja ottaman werM, ja siwunlan
molemmat pihtipielet ja huonetten owen-. Mos. K,
paäliscn/ cmn piti oleman mmti sijhen s,7,ij'

3i 4 cuft

7



M>lW
eusa he syömise-
sä; Nijn ctta hucuttajan, costa hän nä-
ki weren, piti käymän ohitzen: nijn on
sijs Pääsiänen yxi ohitze-käyminen.

Tätä hywää työtä piti ludalaisten
sitten muistaman, ja sitä päiwää py-_
liittämän jnhlaxi HENralle, ja ijan-
caickisexi sädyxi, ja silloin kijtos-wirsil-
lä syömän Pääsiäis-Lamban. Sa-
man mwan jalken on meidän HENm
lEsus pitänyt Pääsiästä. Ensin Ju-
valaisten tawalla, cosca hän söi Pää,
siais - Lamdan ja sanoi kijtoswirrcn;
Sitten omalla tawallans, Etztollisen
jällen, ja silloin tehnyt itzcns
Lainbaxi, cosca hän asetti hänen pyhän
Ruumins ja Wercns Sacramcndin.
Että nijncuin siellä tapahdui Pääsiäi-
lien ja käyminen, sen ensimmäi-sen Pääsiäis-Lambaan weren jälken,
ajalliftxi wapahtamisexi; Nijn pitä
myös sijnä wielä oleman Pääsiäinen ja
vhihe-käyminen meille, jotca ustomms

cuoleman ja pijnan, ja samanvscon wahwistmexi namitzcmme hänen
pyhän ja WereiH Sacra-
mendin. Ia tämän ohitze- käymisen
cuhu hän itzc, Syndein andexi anda,
N"stxi. Jos sinä sijs taidat täsa Sa-
lramendisci tulla osallisen lEsuxenCbri-
M>en totisesta Rumista M Merestä,

joca

8



<52p.,. M)°(M s
joca puhdista meitä cmtesta sonni-
sta; mitästä sinä sitten tahdoisit mie-i.leh.U7-
luisemmasti tehdä/ unn mennä HER<
ran Pöydälle? Coscas olet puhdistet-
tu synneistas, nijn olet sinä täällä yxi
wanhurscas ihminen, ja siellä yxi au<
tuas Jumalan lapsi. Jos Abrahamtahdoi silloin, cosca HERra näkyi hä-
nelle Mamres, juostaAijtä eolme mie-
stä wastan, cumartaman itzeus heidän
edesäns, riendä leipoman caldiaisia, ja
teurastaman yhden nuoren cannijn
wasikan, eikä tienyt cuinga hywin hän
olis tainnut heitä ivastanotta. Jos
Zachaus astui nopiast alas puusta, i-
loiten wastallottamaan lEsusta, cosco»
hän cuuli,että lElus tahdoi tulla
nen huonescnsa. Cuinga paljo enam-Luc. iy: 6.
min pita sinun, minun sydäinmcllisestl
racastettawa ystäwäni, kiiruhtaman i-
tzes, cumartamasn sinuas, ja
mcndisa, sydammcllisellä halulla jailol-
la, wasianyttamaan meidän HERraa
lEsusta sinun tygös, coscas ct tarwitze
lvalnusta mitan hänen etcenja, waan
hän paljo cnämmin walmista ihens si-»
nt!l!e,ia sano: Syötät, rämä on mi>
nun Vumim: tämä on
minun Wcreni,"joca teidän edistän
ulosannetan ja uloZwusdatettan
sondein andexi andamisexi. Jos



la HZ)«(ZH
nyt yn isowainen ano ruocaa; jos can-sa itki lihan perään, ja cuolit cuitengin
cosca liha wielä oli heidän hammastens

Mos. K.wälillä: jos se köyhä tahto näljän täh-
«:!?,;;- den nuculaisia repiä pensasten ymbaril,

Job. 30.4. da/ ja catawan juuriaruarens: Jos
metzä-aasit seisomat mäsillä jahaistele-
mat tuulda, sammuttaxens nälkäänsä,

I«r. 14: 1,.cofca ei heinä caswa. Jos lobikärmeet
ler. Wal. taritzcwat nis ä pojillens ja imettäwät

HM-. los Cotcat lendäwät corkialle,
sieldä catzoaxens cauwas ruan perään,

Job.39: ;o, että hänen poicans särpäisit wcrta: jos
33- metzän eläimet yön puoleen andamat

itzcns ulos heidän luolistans, etzimäan
Hlsa!:n.!o4:elatustans. Jos caicki elämät ja ma-

"/22, telewatset luondocappaleet, mjn pahat
ja kelwottomat, cuin ne hywätkin, ctzi-
watomaa elatustansa toimittamat po-
jillens elatusta, nijn Myös sinä o! Ih-
minen itze suurella ahkerudella etzit si-
nun elatustas; Sentähden myös sinn;
jota parcmbi sinä olet cuin caicki jarset-
tomät jota parembi si-
nun sielus on suin sinun rumis, ja wie-
la' parembi cuin caicki mitä mailmasa
vn; sitä enämmin pitä sinun etzimansmun sielus elatusta ja wirwotusta enin
lEsuxesa Christnxesa löyttän. Ei tasa
ole liha mutta täsä on lE-sus sielulle. Ej tasa olejocu warjo cuin

cat),



W)o(M u
cat», mutta täsä on wirwotus ja lepo
räikille. Ei tasa ole caiwo niincuin
Betolehemisä, mutta tasa on tcrwey-
den lähde, jostas taidat ammunda met-
tä ilolla. Muut luondocavMeet tay-
t»wät »uosta cquwas, etzia caiwoa,'ja
wiclci siittekin toisinans wahan löytä:
sillä wesi <-ojat taitamat fulla cuiwaxi,
ja niittit poldetW, että heidän täyty
parcua ja kiljua näljän ja janontähden.
Sinä et nijn, waan lEsuxesaChristlU»xesa, hänen Sanasans jaSacramen-
dcisäns taidat sinä lhytä elämän ja »l.
däkyllä saada: ja ei qinoastans »ldakybloh,ly:l<,.
la, mutta MWs/ hänen cuole,mans ja
pijnans cautta, kyllä, ilman ansiota,
Vyllä, ilman raahata/, Tämä on sijs Es. 55:!°
kulia ilman binnata, kyllä, sulasta ar-
mosta. HERra Jumala, cuingawal-
mis on yri ihminen juoxemaan sinne
käsin mailmam., iosa hcht tietä jotcmlt
saawans illyan nntään? pcilio cnam-
min pita sinun oleman walmis/ mene-
mään PöMlle, cosca sinun
siclus wirwotus yn siinä sinulle Mlmi-
stettu,, ja st ej tule sinun tawarqs fulu-
turcn pöale. Se taiwallinen <3unin<
Zas teke iHc häitä hänen Pojallcns/
hänen härkans syöttilälls ywat sitä
wayten tapetut. lEsus Jumalan, po> - -<ze« caunista itze Morsigmens: 'Han Es. 6i:°lv<

pue^
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puetta hänen autuden waatteilla, ja
werhotta hänen wanhurscauden hamet-
ta: hän wihki hänen cunnialla, ja
caunista hänen caunistuxella, ja, hänsph- ;: 2.ulosandoi itzens hänen edestäns; sen-tähden sanoi hän häisä: Caicki owat
ryalmijt; jaristin päällä: Se on täys

I'ch.l9: ;s. tetty. Nijn ettei sinulda muuta waa-
dita, waan ainoastans että sinun pitä
tuleman, ja ei löytymän nijden ylön-

jluc. 14: is.catzojain seasa, jotcamaallisia racasta-
wat ja laimin lyömät nijn callijn ar-'
mon: ei oleman nijden murhaitten sca-sa, ettäs kmckuisella mielellä eli sydäm-
lnellä wastanottaisit seN/ jonga pitast»
«un sisälle cutzuman / nijncuins tekisitsitä, jota sinä teet pahalla tahdolla.
Ei millan muotoa; Waan pelkäman
Cuningan wihaa; Hän lähetti ulos soi
ta-wäkens, ja hucutti ne murhamiehet
ja pilckajat. Sinulda ei muuta waa-
dita, waan että sinun pitä tuleman / issoman ja janomcm ja wastcmottaman;
Nijncuin yxi köyhä mies cocotta kck-
tcns, awa sackms ja tahto mielellans
wastanotta, jos sinä wielä tahdoisittäyttä sen ylön täyteen. Tämän caut-
ta tulewat ilmoitusten ja lupausten ajat
toinen toisestans croitcturi; Moses hä-
mu ajatlans tahdoi aina otta, nyt uh-tit, nyt ohrat/ nyt öljyä :s. Ia ei ai-

noa.
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nvastans sitä, mutta hän pyysi myös
the ihmistä, waadei aina jasanoi: Sv
nun pita paineleman, sinun pitä ole-
man cuuliaiftN/ caicki nämät pitä sinun
tekemän:c. la, HHn tahdoi ci ainoa-
stans ihmistä, waan myös caickein pa-
rahimman ihmisesa, coco sydämmen ja
coco sielun :c. Mutta nyt sitten cuin
Jumalan poica on ilmestynyt lihala,
nijn on se tullut paremmaxi andamiseri.
Jumala on andanut hänen poiean-sa. Jumalan poica on andanut Rom. 3. ;Ä
hengens junastuxexi. Caicki mitck
te anotte Isilldä minun nimeeni,
nijn hän anoa teille. Hän ottiM l6:2;-
leiwckn tijtti ja mursi ja andoi
heille, sanoden: Tämä on minun Luc. 22: iy.
Ruuniini, joca teidän cdestän an-
netan. Hän otti Calkin sanoden:
Tämä slalcki on se Uusi Lestamenti
minun N?eresäni, joca teidän ede-
stän wuodatetan. 2lrmosta te 0-
letta autuari tulleet uston cautta: Ep1).2:8,
Jumalan lahja se on. Nijn cttä
>os sinä mnoastans wahwalla uscolla
tahdot wastanotta/ ja nöyrällä rucou-
rclla anoa, nijtt myös awcua sinun sie-
lus ja sydämmes; Nijn pita lEsmcn

armolla täyttämän, ja tosin sencalo
daMa sinnauxcn taydcllisydcllä, että
sinulla pitä oleman kyllä senwastanotta»
misesa. Tasta
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Tästä armosta pnä sinun andaanm

itzes tulla waicutetuxi, halulla ja hi-
molla, isomisella ja janolla,'etzimaän
Jumalan pöytää; ia sanoman Dlvve-
dincantza, colca tämä harmus on sinun
edesäs: Jumala, sinä olet minun
humalani, warhain minä' sinua
etzin: Sinua minun, sieluni jano,
minun lihani hala sinua carkiasa
ja cuiwasa Maasta joca wedetöin

Mm. b;:om Anna Minun sieiun tulla rawltu-
-2,; siitä lihawasta, se on sinun annostas

Es. 25:6< ja Msuren watthutscaudesta; Anna
minun catzetla sinua M)yde< caunistu-xesa sinun sänasas,; Anna minun löyta
HERraci lEsustam Sacramendisa,
autualisexi wirwotuxcxi; Anna minun
nähdä woimaa ja cunnictta, ja tuta
cuinga walvias hän on aiamaan syn-
nin pois minun sudämmestäni ja jasc-
nisiäni; Niin tahdon minä sinun Ni-mesas ylösnostaa minun käteni) ja yli-
siä minunVapahtajaani kljttclwälsilla
huulilla nijn cauwan cuin minä
jatehdä mitä Minun tehdä tule, hänen
muiftoxens. Jos sinä ilman sencaldai-
sta halua ja sisällistä lkäwöitzemistä, il-
man sencaldaista rucousta, kijtosta ja
muuta lumali>w walmistusta nautitzet
Sacramentiä; nijn se tule sinulle syw
nixi. 'O! mikä on jota el sinun pidäis

itäwöi-
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ikäwöihemän? CuinZas taidat olla
ilman himota? Jos lEsus on Pai-
men, ja tosin, nhn muodoin Paimen,
ettei sinulda pidä mitän puuttuman:
Jos lEsus myös itze on nijttu, etkös
siinä taida rawita itziäs, cosca se aina
löyty wihetjäisnll? (Peräti toisin on
Muiden nijttuin cansa, sillä cosca nijt-
täjä on käynyt sen ylitzen micattcen can-
sa> Nlji! he puuttumat, he lacastuwat,
ja täyty odotta heidän aicaans ennen
cuin he jällens taitamat tulla juurista
wahwisteturi ja wiherjöitzemay; mutta
täsä ei ole pijn; IKfuZ Christus se
eiltim ja tänäftHn, ja mvös ijan-
eaickisest. Mn että nijllä aina onEbr. ,z: zv
wihetjäisiä, jotta ruocaa etzimät hänen
nijmsans.) Etkös siis mhdois ikäwöi-
tä olla yli lEsuM Lammas? JoslEsus on se> cuin johdatta sinun sen
hiljaisesti juottwaisen wcden tygö , ioca
ei Niin cohise eikä peljätä, cuin Mosc-
M cmana; Mutta anda itze sitä met-
tä, jöea cuohu iiancaickiscen elämäati;se cuohu, ja taita paitzi sitä iloisen teh-
dä: etkös sitten halulla tahdois.iuoda?
Jos lEsus nijncuin bywä Isandä tah-
doi walmista pöydän sinulle, asetta
caicki oikian laitaan, ja panna itzenspöydälle sinun crees, ja sanoa sinullejaminulle: Syötät, juocat, tämä on

minun
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minun Ruumini ja Wereni :c. etkös
silloin halulla tahdois olla hänen wie-
raans? Jos lEsus itze on elämä ja

IH.i4:i6.tie elämään, etkö sinä silloin mieluisesti
hänesä waellais; Jos lEsus itze on

ID.K. 22:elämän puu, ia itze hedelmä täsä puu-sa, ja tosin sencaldaiuen puu, joca ccuc-
, kein muitten edellä canda hcdclmäns

cantoistakymmenisest, ja anda hedcl,
mäns cunakin cuueautena, ja puun

Ezech.47: lehdet pacanoitten terweydexi. Etkös
"' sijs tahdois sydämmen halulla fijtä poi-

mia? Catzos nyt minun racas ystä-
wäni, sinä saat rawita itziäs tällä wi-
hmsisciia niitulla ilman mitään: sinä
saat juoda eklmän wettä maxamata:
sinä ftat istua HERran pöydälle il-
man rahata/ sinä saat vtta hcdelmätä
elämän puusta ilman hinnata. Jos et
sijs tätä tahdo sydämmellisellä halulla
tchdä/ nijn et sinä ole parembi cuin »xi

, Turckiiainen ja Pacana, ja
nen joca kieldä ja hyljä oikilNi mcon.
Ia ei ainoastans uscon, mutta siinä si-wusa, coscas ylöncatzotSacramendin,
uijn sinä poiskiellät HERmn, joca si-
nun cadotuxesta ostanut on. Ia cosca
häncn ostons ja cuolemans on pojes-
kiclit», niin ei löydy ylMän, joca tah-
to sinua iällcns osta; sen cautta myy
syudi sinun pettclelle ja ijancaickiftlle

cuvle-

16
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ruolemalic. Tätä wastan taidais,'oc»
minulle wastata ja sanoa: Ei se ole mi-
nun syyni yrinäns, että minä wastiu»
hacoisesn ia Harmoin nautitzen Sacrao
nientiä: Minä löydän nijn suuren ha-

monen esteen muistct
«mallisista töimitunsta stten minä taida
tulla siihen, waicka minä mielelläni
tahdoisin. Tämän päälle tahdon mi-
nä' wastata sinulle: Mnun racas ystäs
wä«i, cosca yxi sairas walitta toisells
sairauttcms, >olla yhdencaldainen sai-
raus on, nim se taita parhain tietä
ruilM toisen tila ott. Minä tahdonsen Jumalan caswoin edesä tunnusta,
että Satana on syösnyt saman pistin
men minun lihaani/ nijn että minä M2.WM?z>
sein olen tundenut sielun ruumilda rasi-
teturi: Liha on pitänyt wihalla halua
hcnge wastan, estärens tätä hywää ai-
roimista; mailina himoin turhudella,
vn tahtonut estä caiken halun sencal-
daiseen Jumaliseen työhön. Järki on
tahtonut tehdä tämän työnwajlahacoi-
stcu sisällelyckämisen ca:ttta
perät, turhari ja hutludcri. Että tie nu>
nulls nijn muodon on tullut salwaturt
nijmuin orjantappuroilla» Minä tais
dan ihostani päättä/ että s? tapahm-
lmutle nijncuin sen Isan Pojan imcha
jolla oli myM Hengi: mä cosca PerMM^^.
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kele ymmärsi, että hänen piti ylöncck,
damcin hänen; piteli hän händä aiwan
cowasti, rewäis händä, nijncuin hän
olis tahtonut cappaleiri särkiä hänen;
ja cosca perkele nijn cowasti rupeis hä-
nen kimpumisa, nijn hän wahtois, ki-
risteli hambaitans ja cuiwettui; ja co-sca perkekele wijmein lähti ulos häne-
stä, nijn jäi hän macamaan nijncuin
cuollu, nijn että molli sanoi: Hän on
cuollut. Nijn löyta usein fe caickein
paras Jumalisuus, caickein suurimman
wastanseisomuxen, että cosca me caic-
kein parhammallans asetamme meidän
eteemme nautita Sacramentiä, nijn so-
ti Perkele caickein cowimmasti sitä wa-
sian. Sentähdeu ei pidä meidän ole-
man pelcurit, waan catzoman sitä ta-
pa jonga jälkenJumalan cansa piti syö-
män sitä ensimmäistä Pääsiäis-Lam-
masta, nimittäin »vyötetyillä cupeilla,

2. Mos. K. kengillä jalwoisä/ ja saumat kasisa; ia
«. tosin piti heidän sitä syömän kijruhtain.

Me myös niin, wyötetyt ja wamstctut
cajckia sitä wastan, cnin tätä halua ja
Jumalisuutta tahto estä; kengitetyt jal-
woista/ nijncuin ne jotca Jumalan ar-
mon cautta tahtomat mennä mattaan /

pitämän sauwan kädcsamme, lyömän
meidält ymbärillemme ja sanoman: O!
minun HERrani lEsu, sinä sanot

itze.
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ihe, ettei cuccm taida tulla finun tygös,
jollei sinun Isäs, wedä händä; Ntjn 30^6:44.
rucoilc sijs minun edestäni sinun Ifääs,
että hän täsä minun Christtllisesä edes-
vttamisesani tahdois autta minua, niM
cuin st, joca cocotta katens toiselle, >'a
wetä minua ulos mailnum suwydestä »a
pauloista, jotta tahtomat minun wajot-
ta: kcländä minua pois caikesta lihan
himoista »a töistä, jotta minua pbjes
käanda tahtomat:tteuwoa minua wcu
stoin caickca ymmärryxen tyhinyttä,
cuin tahto minua pettä: >a tosin
ta la canda nzinua nijncuin paimen nijs
tä pieniä lambaita, jotta ei woi stuwtcl
lauma; että minä stncaldaistn sinun ars
mos cautta taidaisin täsä minun aicoit
miscsani cdesautetuxi tulla. Ia sinutt
pitä löytämän, stncaldaistn sinuncouxes jälken, sitä enin Raamattu jano
Salomonin rucouMa: ja st kelpais
HERralle, että Salomo anoi stncal- t.ssM;;
daista, ia andoi hänelle ei ainoastans w.
hänen rucouxenS, mutta myös wielä
nämmin cuin hän anoi. Hänelle j«sca
caicki wsi tehdä cai-EA;! HO,
ten senkin yliHe cuin me rueoilem-
tna taicta (myös
täsäkin tybsä) Hänelle (sanon ini-
nä) oleon elmMti OeNt-acunnasa,
ioc<j on <shrijM'es^Msttxes,

B 3 tm



tin aisoin ijancaictisest mjn ijaw
laictiseen, Amen.

Toinen Kappale.
Mingätöhden pitä meidän sencal-

daisella halulla ja himolla nau-
titzemaan Sacramentiä? Ei
terwet tarwitze pmandajata

Matty. 9: waan sairat.
UMmä on nytt se toinen aicoimus,

jolla sinunM istuman HERran
Pöydälle, nimittäin, nijncuin se joca
vn sairas ja jolla on kipn. Nyt on
meillä ei ainoastans sairaus ja kipu,
mutta me olemma myös caicki peräti
vchat, tosin, nijncuin Pawali sano:

RM.Z: 12. Caicki owat poikenet pois, ei he seu-
ra tietä eikä polcua, ja ynä telwotto-
maxi tullet, nijncuin se peldo, joca
vn kiwistöö täynäns, ja nijncuin nm,
pnga ladwa onpoicki harattu, ei ole

2. joca tete, ei yhtäkeln.
Ei he mitan kelpa, sano Davld: juuri

, nijncuin Raamattu puhu Jeremian
Irr. iz: 7. wyöstä, joca 01lkiwi raunioon kätketty,

zjoca cofta hän sen ylöscaiwoi HER-ran wstnn jälken, oli nijn mädäudys
' ettei se mitan enä kelwannut. He
owat ilkiät menoisans, scuw taas Dc^

f!alm,s;:2.M; ston: nijtt pahoin täytämme me
Mli
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meitäm meidän menoisamme, että ne
owat Jumalancastvoin edesä nijn ilkiät,
ruin ne joita ei silmät kehtanähdä, nenä ci taida haista, suu ei ol-
lengan maista, kädet ci taida sattua;
Olemma me sijs meidän menoisammeImualan edesä nijncmn rietas cappale,
joca on nijn häijy että se rupe mieldä
muutteleman. He owat caicki wilpi-
siellct, ja owat nijncuin carrs ja saa- Es. n 22,
smisus, joca raudasta croitetan, josa 2;: 4.
ei mitan hywääole, ja tule sentahdcnpojcsheitetyM. He owat myös haise-waisct; Adam on wmcha curcku jaa-l
lvoin hama, sentahdcn se haise pahalle.Rem.;: 1;.
Nijn että Simeon jaLewi heidän mur-
hallans ei saattanet Jacobia nijn haise-waisexi maacunnan asuwaisille, ettei 1. Mos. K.
syndi paljo enämmin saata meitä haise- 34-';«.
waisixi Jumalan edesä. Caicki tämä
paha tule sydämmcstä, nijncuin Juma-la itze sanoi Noachille: että ihmisen

aiwoitus ja ajatuZ on
paha hamasta lapsudesta: ja sen 1. Mos. K.
,alten joca aica ja päiwä. Silla - 8:21.
dän taita aicoa ja ajatella pahaa; ja
wielä panna sijhen sencaldaisen muo-
don, että st joca on ollutpaha ajatus
jodämmcsä, tule woimallisexi työxi ja- '

jcnlsa, ja saa nijn muodon sekä kasiacttäjalcoja. Za tosin sawcnwalajan
B Z «wan
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tanzan jälken; joca cosca hänen tecons
en rattaalla, pyörittä hän ymbäri jate-
ke sawesta mitä hän tahto. Nijn oi
taida silmä nijn pian nähdä jotain, et-»
lei sydän anna rattaan juoNa ymbäri,.
za senjälken tehdä sitä cuiy <paha on.
Corwa ei taida nijn pian käsittä jotain,
ettei sydän cohta lyö sits ymbari, ja
tahto sijta jotain tehdä: nijn että se yxi
s»)dan, turmele coco ruumijn.

Tätä tahto lEsus anda Opetusta--
siens ymmättä cosca hän sano: l3i se
ihmistä saastuta cuin suusta sisälle

Matty.l;: mene, jota Opetuslapset ei ymmärtää
»». net ennen cuin lEsus selitti ien, sanos

den: Caicti mitä suuhun sisälle me-
ne, se mene watzaan, ja sillä on

p. 17. luonnollinen uloMfwinen. Mut-
ta jotca suusta ulostulewat, ne

il. lähtewät sydämmestä ulos; cuin
. vwat: pahat ajaturei, murhat, sa-

lawuoteudct, huorudet, warcaudet,
IZ. «väärät tydistuxet, pilcat. tTlä-

niät owgt ne, jotca saastuttajat
jhmistn< Sentähden ulosmaalatan
tämä sydän aiwan riwoxi , ia cutzutan i

Mm.yz: sydän, joen on crytetty ja
l9< tahw ev»tta caickia ihmisiä harhoille tcjs,

le, ia tck mcita caickia niin muodon,
G<mii K lambaixi. S? cutzutan:,7!2ö HaijyMn/ jyca IMMe sen can§a

(Uin
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cuin oikia on, jaei tahdo käydä cohda-
sians edes, Jumalan pelwosa jacuu-
liaisudesa, waan' teke meidän tiennne
couckuisixi. Tasil tulemma me nijn-
euin kärmeixi. Haurellinen sydän, jo-E»eH. 6: Z,
<a saatta meitä luopuman pois HER-
rasta meidän Jumalastamme, ja weta
meidän ajatuxcm ia halumme racasta-
niaan sitä, cuin ei taida hyödyttä mei-
tä; että me nijn tulemma luopuwaisixi
ja uscottomixi: Cangia sydän, joca ei Marc. i6:
tahdo anda taiwutta itzeens nöyryteen, '4.
eikä myös notkista itzenscuultaisuteen,
j« teke meitä nijn cowin cuin kiwet.
Sydän joca on pahudesa, jasaatta kij- Es-
ruhtamaan sitä, josta moni ajattele-
mattomasti sydämmens halun jälken te-
le sitä, cuin hän sitten catu. Ia nijn
tulemma me bulluixi. M uscotoin sy- Ebr.;: 12.
dän, joca elämästä Jumalasta luopu
ja tahto tehdä hänen walhetkliaxi hä-

nen sanoisaus ja töisäns. Cuitcngin
pysy hän totisna; mutta uscotoin sydän
teke monda pacanoixi. jaettu sy-
dän, joca ci pidä itzeenö wahwasti ai, Of. 12: 2-
noaftaus lunuilasa, mutta jaca itzens
nijn monelle asialle, että Jumala saasen pienimmän osan, ja teke silla'muo-
toa ihmisen ulcocullatuxi. Lewotoin sy-2. Cu«. K.
dän, joca lainehti nijncuin meri, ja «.

cosca se pauha, taita heittn ihccuugin
B 4 omaan
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omaan nenaäns heidän saastaisuudens,se on: taita asetta jocaitzelle synnit hei-
dän silmäins eteen: taita päällecanda
jasurulliseni saatta synnin tähden, nmt?
A ei yhtäkän lohdutusta sitä
Mda; On sijs sillä tawalla saattanut
monen nijncuin haaririckoon joukl-
maan, ia epätoiwoisixi. cowettu

MM. ,;: sydän, jvca-paistitta ja ilahutta ltzcns
l5» heeumasa ja hywisä päiwisck, racasta

ainoastans lihallisia menoja: on suru-
töin, macci hänen syndins rahasa,. j<t
teke nijn ihmisen tyhmaxi luondocappa-

W«l< 2i 5-lexi. Catumatoin sydän, joca ei tun-
ne pahaa tehnensä, waicka hän on pa-
hoin tehnyt; ei taida tulla toisten mie-
leen, waicka sitä nuhdellan jawaroitet-
tan: waan siuna itzeens
lan wiha fn uhrausta wastan, peittä

Es. 29: luule itzcns taitaman pet«
Match. 3:?. ta Jumalan ja haeta tulewaista wihaa;

sillä tapaa tule se paatunen caikisa hä-
nen teisäns, ja teke ihmisen Jumalan
wiholliscxi ja «eckelcu lapsexi.

Tämä sydän jaca jäsenille ei ainoas
stans elämän, multa myös caicke tätä.
pahaa, ja taita täyttä silmät huorndcl-
la, ylpeydellä, ahneudella, toisten ys
löncatzeella, ja cadchtiiÄisella, ja muit-
ten mönencaldmsten turhuden himoilla.

> Nijn pttchi paha on st< Tsma paha
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sydän taita täyttä suun jakielen wala-
pattoisudella, »vannomisella ja kiroile
mlsella, walhella ja pettämisellä, par-
Wuxella japanetuxella: ja tosin ccukel-

syndisellä puhella, jolla Jumalan ni<
mi taita tulla häwäisiyxi,ja muut pahe?
turi. Nijn peräti paha on se. Tämä
paha sydän taita täyttä kädet murhaa
la jatappamisella,ryöstämisellä jawars
candella; ja myös monencalvaisilla irÄ
siaisilla ja wärydellä täytetyillä tegoil-
la; nijn että kädet wijmein tulemat
wetta täyteen, jasormet mahtawat tips
pua wäärydesis. Nijn peräti paha o«se. Pääldqlstein: se paha sydän taita
tehdä coco ruumin pahaxi huoruden ja
jrstaisudcn cautta, ylönsyömiscn ja juo?
miscn cautta, ylpeyden ja ylönannetun
menon cautta, warcauden ja noitumi-sen cautta, walhen ja petoxen, nijn
myös caiken muun waärydcn cautta;
nijn että sencaldaiseen ihmiseen, joca -

waelda sydammens pahoilla teillä, ti
cartu mitön muuta, euin syndiä ha?
mast candapäastä -nijn rljrcseen M. Es-»' b.
Ei se cuitcngan sijhen jaa. Se paha
sydän turmele myös sielun, caiken woi-
mans ja wimitustens puolesta, laatta
ihmisen ajattelemaan pahaa ja teke-
mään sitä, luopuman pois elämästä
Jumalasta, ja tckc hänen ustolliscstctz/Ebr.z? n

B s uscottos '
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uscottomaxi. Tämä paha sydän teke

ler.4: 22. ihmisen wlisari pahaa tekemään, mut-
ta taitamattomani sijhen cuin hywa
on: teke ihmisen petolliseni rucouxisans,
ulcocullaisexi lumalisudesans, kiuckuiseri
ja rackaudefta puuttuwaiseri ajaturesa
ia mielesä. Tämä paha sydän «ke
ihmlsen nijn jumalattomani, ettei hän

Mm. 10: Jumalala olewangan luule: nijn pilc-
-- tawainen on hän Jumalala wastan,

että hän sano: Ei HERra tee hywasti
ZeA li pahasti: nijn surutöin, että hänsano: Cuca on se Jumala, joca ran-
Wai. 2: i7.Zaise? Se paha sydän teke ihmisen

nijn häwyttömäri, ettei hän pelkä Ju-
malala eikä huoli muista; hänellä on
nijn Mtorncaswot. Nijn tottelema-
toin jatundematoin on hän, että jota
enämmin händä lyödän jarangaistan,
sitä enämmin hän poislange, ja on
sencaldainen, jocarautaisella harnistal-
la warustettu on: nijn tyhmyden kiero-
xisa ja hillimättömydesä, että hän joca-

, päiwä malmista tietä omaan turmellu-
xcensa; ja pyrki nijn perkelen waldaan.
Coscas Ma muotoo, racas ystäwäni,
tutkistelet itziäs sekä sisällisesti että ulko-
naisesti sijnä nlasa josa syndi jasiuuit
oma sydammes culjetta sinua, nijn-
cuin se joca petoin jälkiä seura; coscas
ftulot sinun tecojaS nijncuinse joca tah-

to
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to zotaln puhdista ja uloshake sitä cuin
paras on: nijns löydät tykönäs enäm,lcr. 22:23.
min acanoita cuin nisuja, enämmin
pttoin ja järjettömäin luondocappalden
ilkeyttä/ cuin Chrtstuxen Lammasten si-
weyttä, enämmin kärmenmyrckyä, cuin
kyhkyläisten yxinkertaisutta; ja olet ei
ainoastans paha, mutta sula pahus,
enämmin syndinen, cuin st, joca locaan
castettu on, taita olla saastainen; ja Joi). 9: ;i.
joca suuremmalla himolla juo waaryt-
tä, cuin carja wettä: on sowaistu ja
poljettu nijncuin mereen, nijncuin rie-Ezcch.i6:6.
tas astia, jota ci cucan kärsi, nijucuin
se ihminen jota ei kenengän silmä tah-
do armahta. Ei taida sijs autta ja
pelasta itziäus, enämmin cuin se mies,
joca oli tullut ryöwaritten käsijn; silläkuc.ic»: ;o.
hän macais puolicuollnna. Ia sinä 0-
let ci ainoastans sen wertainen jolla on
kipu yhdcsä jäscnäsäns, mutta sen, jo-
ca on coconans sairas, josa ei yhtän
terweyttä ole, nijncuin se, joca on ta»-
Näns haawoja, jotca ci ole sidotut; täy-
uäns weripahcoja, joisa ei ainoastans
ole märkää, mutta myös myrckyä cuin
ci ole pnsercttu; nijn että sinun kipus
on suuri, jannun haawas aiwan pas
hat: nijn että jos et saa parannusta ja
wirmotusta syndejas wastan, ja scncal-
daistllc cuolcttawaisclle myrkylle, hä-

ml.
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nelda joca synnit andexi anda ja paran-
da caicki ricoxet; nijn sinun täyty cuol/
la ja huckaan tulla.

ssolmas Kappale.
Mhingä neuwoon M meidän

tarttuman/ cosca me löydäm-
me itzemme olewan spnnildä
nyn haawoitetut?

MEn osotta Nchemias ludan can-
Nch.952. san esimerkitla. He eroititlstae-

lin siemenen caikist muucalmsist läpsisi,
ja he tulit edes ja tunnustit heidän syu-
dins: ja heidän edesäns luettin neljä

kerta päiwäsä HMran heidcln luma-
lans Lakikirjasta: ja he tunnustit jaru-
roilitHEßraa heidän lumalatckls nel,
jakertaa paiwasä. Sinä minun ystä-
wani, tee myös nijn. Coscas löydät
itzcs syndisexi jasairaxi, uijn annapa,
rcmda iPs ennen cuins tulet peräti kt-
piäri. Sillä jollei se joca on sairas,
tahdo ilmoitta tautians parandajallens,
«ijn ei taida cucan händö autta eli new
woa. Sma joca olet syndincN/ jollet
sinä tahdo sitä tunnusta/ nijn ei ole cm
ean maan päällä jocataita, ja ei cucan
tcuwasa, joca tahto andexi auda. Et-
tä tunnusta syndejans /on uijn paljon
Mci cm tahtoa olla syndinen. Nvt on

caic,
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caickein tunnustus sanoa: Minä olen
syndinen, ja suocon Jumala, että jo-
cainen ei ainoastans tahdois sanoa,
mutta uu)ös mieleens johdatta, mitä
nämät sanat sisälläns pitämät, silloin ,
ei tcudais jocu ilman suurinda pelgota ja
wapistusta sanoa: Minä olen syndinen.
Sillä niillä sanoilla annat sinä ihes
Jumalan oikeuden, hänen lvihansduo-
mion, ja cuoleman ale, joca ou synnm
palcka, nijn myös perkelen ala, joca
cuolemacm hyllyttä. Nijncuin yxi pa-
h-antekiä, joca cauwan on ollut fangeu-
dcsa ricoxens tähden, johonga ei cucan
ole minut handä sitoa, cuitengin itzo
wihdoin ilmoitais itzens ja asctais ha-nens oikeuden eteen, tariten itzensran-
gaistuxen ale/ sentähden että hän on-
wicapa. Tee myös nijn sinun tunnu-
sturesas Jumalan edesa, sanoden: Mi-
nä olen syndinen. Tämän ccuma hei-
tät sinä itzes Jumalan oikeuden ale/
nijncuin se joca on wäärin tehnyt, ja
langetta duomion itze ylitzeus. Minä
vlen lMdiiien, se on Jumalalla on syy
rangaista minua hänen wihascms: Mi- Psalm. s: l,
nä olen syndinen, Jumala hajotta mi-
nun muitten wihsllistcns can§a. Mi-
nä olen syndinen, Jumala taita oikeu-
della ulosjuuritta minlla elawitten maa-
sta; Minä olen syndinen, Mga mmMalm.s2:7.

pidW
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pidäis ulospyhittämän Jumalan kirja-

2. Mos. K. sta; Minä olen syndiuen: Jumala tai-
?8. minun hajotta nijncuin acanoita tuu-

Mm.1.4/lesa, niin etten minä kestä duomiotU/
5' engä wanhurstasten seuraa. Minä o-

len syndinen: -Jumala taita huculla se-
kä minun sieluni että ruumijni helwet-

ic,: tijn. O! mikä onneloin ihminen olen
> 28. minä/ nijn cauwan cuin minä olen uijn

syndinen. Minun oma suuni duomitze
minun: Sydammeni ylönanda minun:
Helwetti awa kitans ja tahto niellä mi-
nun. O! miri cadotetuxi syndiseri tu,

,
" lcn minä, cosca minun pahat tieni ja

menoni laffetan minun pääni päälle.
Jos, minulle nijn pidäis tapahtuman
cuin nyt sanottu on; nijn olis ennen mi-
nun äitini cohtu mahtanut olla minun
hautani! Mikä nenwö on nyt paras?
Tasa pitä muut sanat tuleman suuhun:

Psalm.si:2. Jumala ole minulle syndiselle ar-
lue. l8: zz.mozlinen! Ia tämän cantza taidat

sinä wajotta Itzes Jumalan laupiuteen
nijncuin pohjattomaan sywyteen. Tä-
män canl)a taidat sinä Upotta sinun syn<
dis Wapahtajas ICsuren Christuxen

Ml'ch.7:ly<cuolemaan/ nijncuin meren sywytsen.
slnna sinun HENras jalumalas ttctä,
(uinga hänen pitä oleman sinulle ar-
molllllen, ja sano: Jumala ole mi-
nulle armollinen; muutoin on se niiN-

cuin
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cuin Moses sano: että HENra sinult
lumalas on culuttawainen tuli kij-
wl>s Jumala. Jumala ole minulle ar- 5- M°s. K.
mollincn! ei nijncuin hän on Jumala 4:24.
laisa; sillä silloin on han minulle enäm-
min pitkäisen jylinä ja peljästys cuilt
Jumala.. Mutta Jumala olcon mi-
nulle JumalalEsuresChrisiuxes: nijll
minä uscon että hau tule minulle armol-
lisexi lumalaxi. Jumala ole minulle
armollinen japoiepyhi minun syndini:
älä anna heidän nyt enämbi olla minun
omani, cosca lEsus on ne uhrannut i.Ptt. 2:24:omasa ruumisansa. Jumala ole mi-
nulle armollinen/, ja puhdista miuua
synneistäni, prijscota minua medellä sij-
tä awoimesta lähteestä cuin Dawldin
huonclle on syndiä ja saastaisutta wa- Zach. i;: i.

stan. Jumala ote minulle armollinen,
ja puhdista minua että minä saisin uu-
den syvammen, ja uuden wahwan hen-
Zen; ja nämät caicki Pyhän Hengen PsaKn. 51:
cautta, jocalEsuxen Weren woimalla 12. ,

puhdista meidän oman tundomme cuo-
lewaisista töistä. Jumala ole minulle
armollinen, ja käännä vois sinun cas-wos minun synneistäni. Anna lEsu-
)>en peittä heitä, nijncuin armo-istuin
peitti Liiton-Arkin. Anna lEsuxen Rom. 3:25.
culjetta heitä pois, uijncuin tuuli
sircat Egyptlsä, mei shhen yhtäkän jää-

nyt.
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nyt. O! mikä autuas ihminen olen
minä/ cosca Humala tahto olla minulle
armollinen. Cuin Jumala on minulle
armollinen, nijn en minä ole duomittu
syndinen. Jos Jumala on minulle ar-
mollinen, ni»n minä olen Jumalan lap-

Rom. 8:17.5i: Hänen perillisens: Hänen Morsiai-
loh.io!2B.mens: Hänen rackain ystäwänsä; Ia

tosin yxl nijstä lambaista joille hän tah-
to anda ijancäickisen elämän. O! au-
tuas! O l autuas on se ihminen, jo-
ca taita sanoa: Minä olen syndinen;
nijn että Jumala hänelle jällens taita
wastata: Minä olen sinulle syndiselle
armollinen.

Täsä pitä sijta myös hywin waari
otettaman; Cutca ne owat joidcnga
edesä meidän pitä ripittämän meitamme
ja tunnustaman syndeimme, nimittäin
Jumalan, hänen palweljans ja sen
Christillisen Seuracunnan edesä. En-
sist Jumalan edesa, ja ripityresä pitä
meidän edestuleman. Ia täsä ci ole
yhtäkän ttoittlsta, ettei nijn hywin Cu-
lnngas cuin Mmmainengin, nijn

cuin scmaneuuliakin pidä heittämä»
itzens alas ja ottaman pois sekä Crmi-
mm että hijpuan, jayri pitä ripittämän
toistu syndcjä. Cunmgan pitä tuuuu-
scaman, että alammaiset owat syudick
tthuet: Alammaljet pita tunnustaman,

että
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että Cuningas on syudia tehnyt; Pap<
pein ja sanancuuliain tule tehdä M sa<
ma. Ia nljn muodoin tule päätös ta>
ma: Me olemme caicki syndia tehnee
Sencaldaisen yhteisen ripityxen teke
Propheta Daniel caickein puolesta jasano: Me olemma syndiä ja wää-
rin tehnet, jumalattomat ja totte-
lemattomat ollet. Me olemma si-
nun kästyistäs ja oikeuxistas pois,
poikennet. Gmme totellet sinunDa».
palueelisitaZ prophetaita, jotea
sarnaisit sinun nimees n»eidän Cu-
ningoillem, pämiehillem xa Isil,
lemme, j<s caitelle cansalle maa,cunnasa. I« s<Tßca, meidän ~ O.
jameidän Cuningani, meidän pää«
miehem, j» meidän Isämme, täy-
ty häwetä, että me olemms fyn-
diä tehnet sinus «vastan. s»

Sitten pitä jocaitzen ihmisen ripittää
män itzens Jumalan edestl erittäin ja
sydämmen pohjasta; nijncum Davidteki cosca hän oli lukenut cansan', sa-noden: Minä sangen suuresti
<?nAä tchnyt, että minä sen teitt.2.Oa«.24t62Rra täännä nyt sinun palwrl» w.
jss pahateco pois: sillä minä olen
tehnyt sangen tyhmästi. Costa hän Mu,.jns.

01l eryettynyt Urian asiaft, nijn ulos,
p«hke hän ja sano: Sinus, sinuä ai,

C nos.
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noata wastan olen minä syndiä teh-
nyt, ja pahasti tein sinun edesäs.
Catzo minä olen synnisä jvndpnyt,
ja minun äitin on svnnisä mlnun

«. 7« sijttänyt. Sencaldaiset tunnustuxet
pitä caickcin ihmisten tekemän/ ja tosin
jocaitzesa ja caikena
hänen elinaicanansa. Sillä me teem,
me aina syndiä/ ja jota pahemmin me
taidamme ulosmalata itzemme, jota e,
«ämmin me taidamme ylöncatzoa ja
duomita meitämme: sitä paremmin ja
enämmin taita Jumala anda hänen
woimans tulla suurexi,. armahtamaan
meitä. Ia nijn tule meidän tunnustus
j,emme, yhdexi tunnustmexi Jumalalli/
ja hänelle cunniaxi. Sentähden sanoi
Josua Manille: Anna HGRralleIsraelin Jumalalle! cunnia, ja
anna hänelle ylistys, ja tunmlsta
hänen edesäns, ja sano minulle mi»

Jos. 7: ly.tästeit, ja älä sala sitä
Sencaldaisesa tunnustuxesa annetan
Jumalalle hänen caickitietäwäisydens
cunnia. Mitä tahdon minä wiheljäi-
nen syndinen peittä sinun edesäs, o si-

lob. 7: «.nä ihmisten wattia ja caickitietäwäinen
Jumala; sillä sinä ainoastans tunnet
caickein ihmisten sydämmet ia myös mi,
nungin! Mikä on kirckambi AurinZo-
ta? ja cuitengin ti hän ole täydellinen:

Pidäi-
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Pidäisiös nyt liha ja weri ajatteleman
jota» pahaa, ja Jumala ei näkis sitä?
Ei Millan muotoa / sillä hän on täyöelo
linen. Hän näke taiwan mittamatto- '

man corkeuden / ja caicki ihmiset owat
nijncuin mulda ja tuhca. Hän catzo
maan äärijn ja tunde ne turhat miehet:
Hän tietä cuinga monda pisarata onmercsa: Hän tiets cuinga lewiä maa
on: Hän tietä tien sinne cusa »valkeusasu /ja cuca on pimeyden sia: Hän tie,
ta cuinga taiwas Hallilan: Hän tietä
lukea pilwct taitawasti. Hclwctti jaJ0b.38: ly,
cadotus on HENmn cdesä; cuinga 33/3?-
paljo cnämmin ihmisten - lasten sydäm-
met? Täsä tunnustuxesa annetan lu, Sana!-. K.
malalle hänen wanhurscaudens cunnia. lZ'".
Mitä pidäis minun sinulda salaman /

o! sinä wanhurscas Duoman? Si»
nä taidat runsaasti costa niftle jottayl-
peyttä harjottelewat. Sinä taidat
täyttä huulcs hivnuisudclla, ja sinun
kieles on nijncuin culuttawninen tuli,
ja, sinun henges nijncuin wirta, joca
haman curckuun asti ulottu rangaise-
maan: ja tosin vlönpaldisella rangai,
stuxella. Sinä olet wanhurscas, jaEs. ;a: 27,
sinun duomios owat oikiat. Jos sinä 28.
rangaisec minua wihafts, .ja curitat
minua julmudesas, nijn ei tapahdu mi-
nulle sen cautta yhtän roääryyttä; sillä

C 2 minä
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minä olen uscotwmasti käyttänyt iheniwun lijtosas. Ach HLRra, älä
!äy duomiolle pglweljas cantza;
illa sinun edesiis ei yxikän eläwH

Mm. »4;: ole waca. Täsa tunnustures anne-
tan Jumalan laupiudella cunnia. O!
laupias Jumala, Ma olet andexi an-
daja ja armollinen: Mitä taidan minä
muuta tehdä syndeini paljouden alla
cuin rucollla armoa, janscoa, ettäsi-

' nun tukönäs on andexi andamus? Mi-
tä minä muuta taidan sanoa: Sinun
nimes tähden Hl3Rra ole armolli«
nen minun pahalle teolleni, joca

Mm. 2;: suuri on. Jumala tce sinun hywän
«- scmas minusakin waiwaisesa si)NdisesH

eläwäxi, ja tosin tämän sanan: tNi-
nä tulen lepytetyn heidän wääry,
bestäns ja heidän synneistäns: ja
heidän wääryttäns en minä tahdo

Mr. «: «. enä muista. Wahwista se sana cuin
sinä olet sanonut ja puhunut: Minä,
minä pyhin sinun ylihenkäymists
pois minun tähteni, ja en muista

Es. »s' sinun syndejäs. Ia HERra, tee si,
tä sinun tahtos ja sinun omancunmas
tähden; että caicki mahdaisit ymmär-
tä sinun olewan armollisen Jumalan.Tee tätä HERra, sinun Poicas lE-suxen Christuxen rnoleman ia pijnan
tähden/ että me nijn liedäisimme H6,

NM
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nen olewan sowinnon, ei ainoastans
meidän syndeim edestä, mutta myös
caikctt mailman edestä. . i. Joi). 2:2

' Coscas nijn ripityxesäs annat luma,
lalle cunnian, ia itzcllcs häpiän: Co,
scas nain muodon annat hänelle wan-
hurscauden, ja ihelles ranczaisiuxen:
Coscas itzes Jumalan sanaan
ja lupauxijn, joisa hän on luwannut
olla syndisclle armollinen/ nijn tulesi,
mm rippis werrattawaxi Jacobin tai-
stelemiseen , sen miehen cansta (joca o-
ti Jumalan Poica) silla niin hywi»
cuin Jumala pita oikeutta fanoisans,rosca hän anda meidän syndim tulla
rangaisietuxi; Nijn hywin tahto hän
Mens nijncuin anda meille woiton, ja
liemittä hänen sanans, eosca-me tun,
nustam meidän syndim / ja wahwalla
uscolla Pojan lEsuxen Christuren Ano
siou armosta, pyydämme armoa.

Tämä on selliästi nähtäwä Jacobintaistelemisesta. Hän pelkäis suuresticosca sanansaattajat palaisit sanoden:
Nle tulimma sinun weljes iLsaun

ja hän tule finua wastan, ja
neljäsataa miestä hänen eantzans.i. Mos. K.
Täsä pelkä Jacob, täsä painele hän, i" 6.
täsä taistele hän, täsä rucoile hän:
HGRra minun Isäni Abrahamin
Jumala, ia minun Isäni Isaa-

C 3 chM
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chin humala, sanoit mi-
nulle: palaja maalles: pelasta sijs
minua «minun weljeni i2saunkädestä, :c. Ensin asetta hän luma,
lan armollisen lupauxen silmäins eteen,
joca oli sanonut: Caho minä olen
sinun cantzas ja warjelen sinua,
cuhungas ikänäns joudut/ja saa-
tan sinun jtlllens talle maalle: sillä
en minä hyljä sinua fijhen asti, et-
tä minä catcki teen, mitä minä si-

r. Mos. K. nulle puhunut olen: SmufK pitä
28: i;. «aicki sucucunnat maan päällä siu,
v. 14. natuxi tuleman. Sitten rohwaisehän itzens turwasa cosca hän sano: Sn

l. Mos. K.minä päästä sinua. Ia ennen hän
52: 2b. ylis tahtonut anda itzens mutta palai-

sixi, tuin epäillä.lumalan lupauxesta:
tasa käutta hän itzens urholliftsti; tä-
män cautta woitti hän, jacutzuttin I-
srael, sentahden että hän oli Jumalan
wvittanut. Nijns näet ustäwäni, mil-
lä tawalla sinun pitä taisteleman lu,
malan cantza, ja eampatleman synde-

sinun ripityxesäs, nimit,
täin> Jumalan oman sanan ja lupau-
sten cansia. Nämät caxi, cuin owat
Jumalan duomio »a meidän omatun-
domme tekemät täsä louckauxen keste-nans, nijncuin myös muutoin cufa he
«ohtawat toinen toistansa: Jumalan

duo-
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duomio on wanhurscas; tahto sentäh- .

den puolcllans pitä oikeuden: Meidän
omamndom on hercka ja wicapä / ja
täyty coconaus oikeudelle jätta woiton.
Jos tasa nyt pita ihmisen tuleman I-
staclin eli woittazaxi, niin pitä hänen
tarttuman Jumalaan/ sen cmcha jolla
hän woitetan/ cuin on hänen simans
ja lupauxens. Ia cosca meidän su-
dammemme jano hänelle tämän hänensanans uscollisesti; nijn woitamma me Mm.»?:
Jumalan / Jumalan eaW; ja silloin s>
ei hän taida peittä caswojansa meildä,
waan siunata meitä/ sijhen siaan cuin
I)än olis kironnut, otta meitä armoin,
sijnä siasa cuin hänen pidäis duomitze-
man. Ia silloin on päätös tämän tai-
stelemisen päälle nijn lohdullinen/ ettäse ruutu sielulda: Minä olen nähnyt
lumalan jami-
nun sieluni on »vapahdettu. Nijn
ei ole myösRippi jocuwähä osa ihmi-sen Jumalan palweluxesta; waan co-sca sitä oikein tutkistellan, likimäärin
nijstä suurimmista. .Mikä on Isä mei-
dänrucous muu cuin uri Rippi Juma-
lan edefä? Coscas sanot: Pyhitetty
olcon sinun lTnmes: silloin sinä tun-
nustat misä halwasa arwosa sinun oma
nimes on. Coscas sanot: 2.ähestul-
eon sinun waldacundas: silloin tun-

C 4 »«M
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«Mat sinä misa waldacunnasa sinä
vltt/ ja mihinga waldacundaan sinun
vidäis oikeutta myöden tuleman. Co,
scas rucoilct: Lapphtucon sinun tal),
tos: mjtt on se yxi rippi josa sinä tun«
«ustat, ettei sinun tahtos ole hywä: :c.
Cosras rucoilet: Anna meille
dän jocapäiwäincn leipämme; niin
silloin myös joh,tu nnelees se hengellinen
leipä, jotapaitzisinun sielns cuolis ijan<
calckiscsi». Coscas rucoilct: Anna
meille meidän sxndim andexi :c.
nijn sinä cohdastaus ripität itzes; sillä
sijnä sinä tunnustat syudis ja pyydät
«indevi nndamusta. Coscas rucoilet:
Alä johdatameitä tiusauxeen: nijns
pydät: ettei perkele/ mailma ja sinun
oma lihas, sais jollaculla tawallaestä
sinusa sitä hywää parannuin työtä,
jol>o!iga sinä Jumalan armon cautta
hangitzet. Cofca sinä wielä paäiöxeri
luet ja huocat: Päästä meitä paha-
sta: nijn sinä silloin tahdot nijncum
zväkiwallalla sijnä hcugellisesä taistele-«nsesa särkeä itzcs lipitzen yhdellä eräl-
lä cmckein edestä, .ja näin paljo sanoa:
HENra lEsu minun Wapahtajani,
päästä sijs minua nyt caikesta synnistä,
sen orjudesta, stn rangaistuxesta, ja
eaikesta pahasta johonga minä synnin
«autta joumnut olen:c.

Mit-

40



cep.z. W)s(M
Mitkä owat ne pyhät Jumalan Kä-

skyt muut, cuin yxi rippi, että smä tai-
dat oppia niistä itzcs olewan syndiscn? .

Coftas rmoilet ja sanot: Jumala ol-
con minulle awullinen, nijn on se yxi
bunnustus, ettcs sinä taida autta itziäs.
Coscas sanot: Jumalaolcon minulle
armollinen; silloin sinä tunnustat, et-
tä sma olet syndinen. Nijns näet tä-
stä, ystäwäni, cuinga ahkerasti Ju-
mala hauen sanasans waati sinulda,
ettäs tatdaisit oikein oppia ripittämään
itzes ja tunnustamaan syndis. Ia nijn
cauwan cuin et sinä sitä tahdo tchda,
niju cauwan ei tahdo myös Jumala ol-
la sinulle armollinen. Sentahdcn sa-
no Salomo: Joca paharecons kiel<
dä, ci hän menesty; waan joca sen
tunnusta ja hplkä, hänelle tapah,
tu laupius. SanalK.

Toinen jonaa edesä meidän pitä ri-
pittämän meitamme, on Saarnamies.
Sillä nijncuin me olemme ihmiset, nijn
jaca myös Jumala hänen armons
meille, seucaldaistcn cautta. Ne owat
sitä warten Jumalan salaisuden huo-
nen haldiat. Ia nijncuin Pappi taitai. Cor. 4< l
saarnata nijncuin Jumalan siasa; nijn

-

taita hän myös Jumalan siasa päästä
syndlsen synnistä; M Jumala on itze
andanut hänelle sijhen woiman ja wals»

C 5 M,
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lcm. Sentähden sanoi meidän Ha-
pahtaiam Opetlislapsillensa: Joille te
sonnit anderi annatte, mjllc ne an-
dexi annetan: ja joille/e ne pidät-

10h.20:2;.te, nijlle ne owat pidetyt.
Ia mitä te maan päällä sidotte,
pitä sidotun oleman taiwais: ja
mitä te päästätte maan päällä, sen

Matth. i5: pitä oleman päästetyn taiwaisa. '
»9- - Hän cutzu sentähden tämän asian

tiiman waldacunnan awchnixi/ waic-
ka heitä täällä maan päällä pidellan;
ja yhdistä nijn oman tecons ia palwel-
jains toimituxen yhteen / että st olis
nijncuin yxi ia sama työ. Cosca he
päästäwlit yhden syndisen, nijn hsnpäästä myös syndisen, ja nijn sopimat
molemmat caunisti yhteen. lEsus sa-
no :loca teitä cuule se minua cuu-

Lue 10: ,6. le. (Tämä on täsa yxi ja yhdistetty
asia.) I<na teitä holho, hän hol.-

Match. io:ho minua. (Tämä on myös yhdi-
42. stetty työ.) Nijn on se myös sen endi-sen cantza; joille te synnit anderi an-

nattemaanpäällä, nijntapahm silloinse sama toimitus taiwaisa. Ia näitä
awaimita on caxi; Ensist sitowainen
2lwam, joca on se wonna jonga lE-sus on andanut palweljoillens, että jul<
kisesti rangaista sitä syndistä, joca ei
tahdo tckans parata / M sulkia hänen

ulos
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ulos Christillisesta Seuracunnasia, ja
lEsuren Christuxen.Nimesä ja
sa, anda hänen Satanan halduun
hau cadotuxcri, että hän mahdais tie-
tä kencnga mallan alla hän scncaldaise-

'ft catumattomasa tilasans seiso. Ia
los han pysysencaldaisuasyndisnä, elä
ja cuole sijna tilasa, niin hänellä jo on
hänen duomions. - Se toinen on pää-
siäwäinen Awain; joca seiso siinä
woimasa, jonga Jumala palweljoillens
<mdailut on, että wapaxi sanoa yhden
syndisen synneistänsä jocaitzens kaändä
ja paranda: ilmoitta hänelle Jumalan
armon, lupauxella sijtä ijancaickisesta
elämästä. Ia mitä täsä nyt toimite-
tan / se on Chrisiuxen woima: ja se jo-
ca sen usco, elä ja cuole sijna tilasa,
hän tule ijancaickiscsti autuaxi. Silla
tawalla toimitta se edellinenAwain, ni-
mittäin se sitbwmnett/ Lain työtä, cuin
on syndifclle hyödyllinen ja hvwä: silläse ilmoitta synnin, neuwo ihmistä lu-
malan pclcoon, peljättä händä, ei cul-
tengan epäilyxeen; waan saatta hänen
murhcllisexi Jumalan mielen jälkcn au-
tuudexi. Sitten toimitta se toinen,
nimittäin päästäwäinen Awain, Ewau-
Zeliumin woiman; cutzu suloisesti ar-
mon cautta, lohdutta sanoilla ja lupau-
Ma, lupa ijancaickisen elämän ja syn,

dein
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dcin andexi andamisen lEsuxcn Chri-
stllxen la tämä on iki peru-
stus, jotasinä, o! ihminen, pitä tutki-
steleman ripityfesil; Äl6 catzo nijn pal-
jo itzias, ei omaa kclwollisuttis, eikä
kelwottomuuttas, sillä et sinä tule sin-
ne sitä wcmen, nijucuilts tahdoisit lu-
malall»' jotan anda; waan pal!o cnäm-
min, nijncmn se joca jotain tahto; ja
jotas tahdot, se on lastettu näihin sa-
noihin: Joille te synnit andexi an,
«atte, nijlle ne andexi annetan.
Caicki mitä te päästätte, se pitä
oleman päästetty. Usco sentähden
nämät sanat wahwasti, luota itzes sii-
hen wahwasti, että caicki sinun syndis
vwat taman Jumalan woiman ale an-
netut, jcr sinun syndis ei taida tehdä
lumalM walhetteljaxi, eikä tehdä näi-
tä woimallisia sanoja tyhjäxi. Cosca
myös meidän Vapahtajamme HER-
ra lEsus cutzu synnin päästön taiwan
lvaldacunnanAwaimeri; nijn anda se
meille tämän opetuxen/ että täsä Ju-
malan woimaft awatan taiwas sille
fyndiselle, joca nöyrällä hengellä ja ca-
tuwaistlla sydämmellä ctzi armoa, lE-suxcncuolemasa jaansiosi». Jos se on
taiwan waldacunnanAwain, nijn täy-
ty caiketiChristuxenWeri, Cuolemaja
Plösnouseminen dlla sijhen kätketty;

Ms
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sillä paitzi näitä ei taida yritän tulla ta>«
wan wnldacundaan.. Nijtt ulosjaca
HERralEsus, läsä synnin päästön,
toimjtuxesa, palweljains cautta räikille
uscowaisille ja ccttuwaiM syndisille,
caicki mitä hän cuolemallans japijnal-
lans on ansmnut, ja andexi anda syn-
nit sulasta armosta, ei ainoastans hur-
ftaille, mutta myös suurimmille, syndi-
sille, cosca he ainoastans tekcwat toti-sen catumuxcn.

Nyt tule järki, joca ain.a sokialia sil-
mälläns ja tyhmällä taidollans, täyt»
curkistclla Jumalan salaisuuteen-, se
tahto olla aiwan wljsas sijnä, josa ha«
cuiteugin on peräti tyhmä; jongacaut-
ta st tule wicla sokccmari cuin näkewäi-
stxi, ja iuonittcle nijn tämän taiwaln-scn työn cantza, ajatellen että joslE-sus itze tahdois tulla päästämään syndi-
stä synneistäns, nijn luulis hän että se
silloin laidms tapahtua syndein andexi
andamistri; Sitä wastan pysy hän sii-
nä luulosa, että Pappi, joca itze on
syndinen, ei taida päästä kelan synni-
stä, cosca hän itze tarwitze sen, että hän
tulis päästetyri omista synneistäns.

O sinä hullu järki! Et sinä taida
Jumalan toimitusta cahella muulla ta-
walla, cuin se, jolla ei ole silmiä, waan
»n peräti solia. Ei ft ole Pappi, joca

ande-

45



MX M c.p.z.
anden anda synnit, maan Sana ja
lEsuxcuKäsiy, joca niin cuulu:-Joil-
le te sonnit andexi annatte, nijlle

?oh.lc?:2;.ne andexi annetan; Caicki mitä te
Match. it>: päästätte, se on päästetty. Cosca

i- lEsus tuli lordqnijn, castetta Zohan-
nerelda/ nijn Johannes kielsi häneldcl,
sanoden: Minä tarwitzen sinulda
castetta, ja sinä tulet minun tygs-

Matth.;: nr? Sm cansia andoi Johannes tie-
tä/ että hän itze oli syndinen, jatarwi,
tzi itze castetta, waicka hän casti muita.
Cuitengiu ei ylöncatzonut HENra lE-sus hauen castettans, maan wastais:
Salli nyt: (nimittäin nijn tapahtua)
Sillä näin meidän sopi caicke wan-

v. 15. hurscautta täyttä. Cosca Johannnes ainoastcms casti wedellä, nijn ei
waadittu häneldä ena. Mutta lEsus
itze tahdoi pijnallans ja cuolemallans
ansaita sen wanhurscauden, jonga
cautta syndiset saamat armon ja tulemat
cmtuaxi.. Cosca Pappi sano sinulle sa-
nan,- joca hänelle lMetty on; Nijn
lEsus silloin andexi anda stnnit, nijn»
cuin hcln itze luwannut on. - Nijn hy-
min cuin Pappi taita casta yhden ihmi<sen aututeen; sillä hän tele sen Juma-
lan nimeen: Niin hywin taita hän
myös pa'ästcl syndisen löytämään ar-
moa; silla hän teke tämän myös Ju-

malan
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malan nimeen. yan >auo
Ie sanat; mm ei ole .hänelle enä käsket-
ty, muita sillun pitä wahwasti usco->
man, odottaman ,a anoman sinun
HERraldas sitä armoa, jonga hänensanans on fiuulic luwunnut; Nijn ta-
pahtu silloin tämä sama toimitus tai--
wasa, cuin Pappi sinulle julista maan
päällä.

Waicka nyt järki wihdoin mahdaissen myöden anda, cttame sijnapyhä-
sä synnin Päastösä saänime yhden täy-
dellisen sondein audcxi saamisen; sen
suhteen, että se on perustettu Christu-
ren janasa ia kästysa; Nijn ei se cui-
tengan wiela tahdo andä wmtto puole-
stans; waan kehrä (nijn saNoaxeni)
wastuutisen nuoran, jonga ban ei luu,
le nijn cohta catkeawan, nijncuin sen
endisen; sentähden pane hän sen pää-
hän nijncuin yhden solmun. Tämän
nimittäin: että moni, foca täsä toimi-
turesa pitä palwelcman yhtä syndistä,
on itze syndinen, ja tosin nijn pahenda-
wainen jakclwotoin sijhen, että se, jo-
ca ripille tule, taita wcmhurscautta
itzens sitä tvastan cuin pitä hända ripit-
tämän, ja tietä hänen ccmtzans nijn
nionda sakin crhetystä, ettei hän ikä-
näns pidäts oleman mahdollinen Ju-
malan sanon ja wtran toimituxeen;

jonga-
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jonaatähden hän ylöncatzo ripin, ja
rippi «-Isän myös; nijn tttä moni kyllä
tohti sanoa Papitta: Ei hänen pidä
ikanäns ripittämän minua, el ikänäns
oleman minun rippi,lsäni.

Minun täyty, racas ustawäni, waa-
timata sen tunnusta, waicka oman sy<
dämmenihäwäistyxellä; ja anda sinunripittä minua, etten minä, eikä joen
muu taida elä nijn pyhästi, hurstnsti ja

2'wiattomasti täsä wirasa; ettei monda
inhimmillistä hcickoutta taidais sijhen
ihens secoitta. Ia se joca wielä pa-
hembi on, ettll moni jonga pidäis cun-
nioittaraan ja candaman Jumalan Ni-

Tck.K.9,'i;.mc, polke sitä itze, vlrloiselle pahennu-
xcxi, että wirca sen cautta tulclaitetu-

-2.C0r.6.-;.ri ja häwäistyri; sijna, että ne
ga pidäis sekä toisia opettaman, että
myös oleman heille esicuwa, sanasa,
cansakaomises, rackaudesa, hengesä,

puhtaudesa, ic. eläwät usein
nijn vahoin, että heistä paljo pahaa
sanotan, jonga cautta he repiwät maa-
han mitä he owat rakendanct. Cui-
tengin ei sinun pidä sentähden ylöncatzo-

. man lumalan toimitusta ia hänen
cans, päästöä, Sacramentejä
ja muuta seucaldaista, joidenga päälle
nxi Jumalan palwelja on huonenhal-
dia. Gne tule woimaUistmmaxi josta-

«usta
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custa hänen
commaxi, joftacusta. hänen kelwottos
mudestansa. Jos sinä tahdoisit andg,
cappalen culdaa Cuuingan käteen, nijn
ei se tulis paremmaxi hänen corkeude«
Mns: sillä se oli culda, ennen «uin se
tuli hänett käteensä; jos sinä myös tah-
doisit anda saman cullan talonpojalle,
nijn olis se cuitengin culda,
daisesta arwosta. Eoscas sentähden
tiedät, että se joca palwcle Jumalan
Ewangcliumisa, on sijhen cutzuttu;
nijn anna hänen toimitta palwelluxens,
nijn cauwan cuin hän toimitta wircans
uscollisesti, ja käyttääitzens Jumalan
Sanan ja Sacramendein cansta Chris
stuxenkaffynZilken. Jos hän on muw»
toin personans puolesta, elickä elämä-
sänspahendawainen, sen edestä mahtct
hän itze wastata; mutta sinun pitä tie<
tämän sen, että Jumalan hywa työ ei
taida tulla woimattomaxi hänen pahan
työns cautta. Jos sinä tahdoisit Pap-
pia ilman wiata, nijn pidais sinun cau-
wan etzimän, ja ei yhtäkän löytämän.
Laki asetti ihmiset ylimmäM Papeiri
joilla Jos nytLaki, joca,M.7:
muutoin tahdoi, että caickt.mi sowelja-
sti tapahtuman, ci tamut saada Pap,
peja,ilman wiata; mitt tt lsinäl myös>
taida sitä tehdä: M m Mea Papit .
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owat, ne owat myös ihmiset. Aaron,se ensimmäinen ja ylimmäinen Pappi/
<i ollut ilman wiata, eikä myös jocu
muu caikista nijstä, jotca hiinen jälkens
owatpappina olleet. Sentahden tuli
ylimmäisen Papin itzckin edestans uh-
rata' nijn hywin cuin cansangin syn-

Ebr.s:;. dein edestä. Ia sen piti hänen teke-
Wr. w:«. män jocapäiwä jausein: catzoin uscosa

lEsuxen-ChtistUM uhria/ joca tahdoi
itzens uhrata/ ja tosin yhdellä uhrilla,
että hän olis ijancaickisesti täydellisexi

«.,4. tehnyt ne jotta pyhitettan. Ia tämänvscon cautta/ tuli Hän jsca palweli/ et-
ta myös ne jotca palwelusta nautitzit/pyhitetyxi, jaheidän wircans ei heicsm-
maxi heidän syndeins cautta. -Sen-
tähden racas ystäwäni, älä catzo nijn
paljon hänen personans puoleen / joca
sinua ripittä/ cuin paljo enämmin sen
callin tawaran päälle/ jonga Jumala
vy ripityxeen laffenut, nimittäin: joil-
le te annatte synnit andexi, niille ne
«ndexi annetan. Usco nämät sanat.
Kijtä lEsilsta joca on andanut ihmi-
selle wallan puhua näitä sanoja. Me-
»e sitten matcaas; ja silloin sinä me-
net rauhaan.

SitälähiN/ nijncuin sinun ripityxes,
jonga sinun pitä Jumalan edesa>teke-«läg/ WM sinulda tunnusturen; nijn

on
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bn se myös tarpeellinen, coscas rippiä
pyydät'Papild'a. Sillä sinä taidatpel,
lämätä ilmoitta Sielus-Paim,enelle,
jos,finä löydät omasatunnosas jongun
waiwan yhden eli toisen synnin yli he,
ja niin pyytä sitä wastan neuwoa jH
lohdutusta Jumalan Sanasta hänensuuns cautta. Ei epäilen sijtä, ettck
waicka cuinga suuret sinun syndis ta>
daisit olla, huorus eli murha/ war-
caus eli noituminen, eli mikä nimi heil-
lä on, että Jumala on hänen Palwel- ,
jains wiran nijn woimalliseri tehnyt,,
että jos sinä ainoastans yxiwacaiststi ja
ilman wilpitä tunnustat syndis, caike-
sta sydämmestä cadut waz,wasti
uscot, ja nöyrällä rucouxella pyydät
armoa, että sinä myös näiden sanoin
rautta: Caicki mitä te päästätte
maan päällä, se pitä myös ole,
man päästetty taiwaiZ; tulet Iu- MG. 16l
malan raswoin edes nijn wapaxi syn-
ncistäs, nijncuin ei ne ikänäns olis
ollet sinun omas. Jos olet ilman o,
mantunnon waiwata, nijn on sinulla
cuitengin jocapäiwäiset synnit, salaiset
ricoxet, nuoruden wiai ja Jumalan
Kästym ylitzekäymiset, joita sinun tule
nijncuin muutkin Adamin lapset tunnu-
sta ja nijden ylihen walma. Ia sen<
tähden ei pidä sinun millän muotoa/

N « andK
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anda tämän Christillisen tunnusiuxen
tulla sinulda estetyn / näistä aiaturista:njjncuin se olis jocu hapiä sinulle, jos
slnä tunnustaisit syndis. SinUn cde-
jas owat ne suuret Jumalan pyhät esi-
ruwM, jotca semaidaisilda aiamxllda
owat tullet kiusatuki waiwaturi.

, Catzo Dmvcdift, cosca hän nijncum
Esnoallan persona, itze teki sitä, ,ota
hän muisa olis pitänyt laittaman; tät<
ki hän asian niin cauwan cuin hän tai,
si, ja tahdoi peittä sitä Urian cantza-
käymisellä; Mutta ettei se menestynyt,
peitti hän sitä hänen cuolettnmistllaus,
ja lasti nijn yhden synnin toisen päälle.
Cuitengin ennen cuin hän taisi saada
synnin päästöä, täydyi hän Jumalalle
tunnusta ja sanoa: Sinua ainoata
rvastan minä tein, ja pa-

Psalm.st: 6. hasti tein sinun Hänen täy-
dyi myös tunnusta Prophetan Natha-
nin edesä, ja sanoa: Minä olen syn-

2>Sam.l2:diä tehnyt HGRraa wastan. Ia
l)> toista palckaa et sinä racas ystäwäni,

taida odotta synnistä, cuiu sen, jonga
apostoliPawali asetta Romarein eteen,cosca hän sano: Cosca te olitta syn-
nin palweljat, mitä hedesmätä tei-
dän silloin nijstä oli, joita te nyt

ttem.6: häpete? Sencaldaisen hedelmän saa
". se si)lldincnludan Cansa spödä töistäns,

Nyn
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wjn cttä.Esm sczno itze cdcstäns ja caic-
kein puolesta: Minun Jumalani,
minn hckpen, ja en kchta minun
miäni nosta sinun tygos, sillä mei,
i>än owat en/ndynet mei-
dän pääm Poica Eft.y:s:
sanoi samallatawalla: minä
olen syndiä tchnvt talwästa wa- <

stan ja sinun edesiw, ja en ole sil>ien mahdollinen sinun pojaxes cu-
Putta. Aiwan iäca tunnusta Cansa,Luc. i;: iz,
)'a sano: Meidän maata mei,
d<in hckpiäscim, ,N' meidän
cahem peittä meidän: sillä me
teimme syndiä Jumalata wastan. ler.z: 25.Cosca Dawld sano: Peitä caswos
minun synneistäni; niin hän bclpcis. Mm. 51:Costa Petän mcni ulos Wmmckisen ".

Papin salista, josa hän oli Mestarms
lEjMn tieldänyt; niin hän häpeis,Matth. 26;
ja itki catkcrastl. Cosca Publicani fti- 75.
soi mambana; niin hsn häpcis. Co- Luc.18:1;.sra syndinen Waimo seisoi tacanalG ,
siyen jalcam luults, itkcin; nijn hän lue. 7:38.chäpeis. N,jn myös sinä wniwainen
syndmen, joca olet waeldanut omia
synnin teitäs/ jos et sinä ole däwennyt
syndiä tehdä, (sillä tehdä syndiä se on
Hapiii) nijn älä nytkän häpe tunnuin,
syndiäs, sillä että tunnusta ihens syn-
disexi, ei ole jocu hcipia; ennvn«at-

D 3 , tain
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tain cosca se on M ihminen, iolle sinä
taidat tunnusta. Sillä Pappi on
myös itze syndinen, ja scntähden taiM
han nijtä armahta/ iotra

Obr. ;?A. mat za exywaiset owat: jongatahden
sinä sitä mieluifenimasti taidat hänen
edesäns tunnusta sinun syndis. Jossinä muutoin ja erinomaisesti, waicka
et sinä nautitzis HENran Ehtollisen
.Sacramentiä, tahdoisit cuitengin men-
t<ä sinun Sielun-Pa.menestygö, m
pyytä ha>eldä lohdutusta syndejäswa-
sian, nijn on se myös oikia Jumalisuus,
joca saatta sinulle lvahwan turwan,
salaisten ricosten ja jocapäiwäisien kiu-
sausten alla. Ia nijn halulllscsti cuin
sinä tahdot. Papin tygös, cuolema het-kelläs,' lohduttamaan sinua, ja sano-.maan sinulle synnin päästön: nijn ah-
kerasti pitä sinun myös etzimän handä,
sinun parhcilla elamas ajalla, tunnu-
staman syndejäs, ja nijden andexi an-
damusta la tosin
enimmitten sentähden, ettet sinä taida
tietä, cuinga ja millä tgwalla cuolema
taita tarttu sinuun. Cuca tiesi, nijn
äkillisesti, ettes enä taida cuulla yhta'-
kän synmn päästön julistusta: se tai-
dais myös nijn äkillisesti tapahtua, et<
tei sinulla enä olis puhetta eikä järkiä
tallella, nhnettes ylMgn synnin pää-
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siöä taidais wastanotta. ! Jos sinä
nyt/ edellä-kätten, woimasa ollelas,
oikein olet ilmoittanut sinun catumuxes,,
ja andanut itzes paranda sen pyhän syn-
nin päästön cautta, nijn pitä se ole-
man sinulle siri wijmeisexi Sielus wcch-
waxi lohduturcxi.

Wijmein on myös se Christillinelt
Seuracunda, jonga edestl sinun täyty
itzes ripittämän julkisesti, ja syndis tun-
nustaman. Seuracunda on Christu-
xen ruumis; cosca nyt yxi jäsenistä Col.nM
mmretan, nijn coco ruumis on tur-
meldu. Nijn on se myös täsä. Co-
scä ori ihminen / joca on Seurarun-
nan osallisudesa, teke pahoin; nijn o»se coco Seuracunnalle pahennurexi.
Zos nyt yhden ihmisen synnit owat jui>
kiset; nijn pitä heitä myös Ma tawalla
jullisesti rangaistaman jaandexi annet-
taman. Se julki syndimn, joca oli
Coriuthon Seuracunnalle yhteisexi pa-
hennUM, ja nijncuin yri hapatus;i.3sr. r,
Ha'n tuli sentähden nuhdelluri ja Seu-
racunnan osallisudesta ulossuljetuxi.
Mutta cosea hän sydämmen murhella
ja hartailla kyyneleillä ilmoitti catumu-
xens julkisesti, ja poiskielsi endisen ju-
malattoman menons, nijn tuli se hä-
nelle, sekäPawalilda, että myös julki-
sesti Seuracunnalda andexi annetuxi>

D 4 e«6
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ettei hMvlis nptwnut ylönpaldises mur-

2.Dr,2:7,h<sa.!aW.,Mlt käsi? m»ös Timotheu-w' sta: ttMclemaan mitä cuin syndiä te-
kemät, caickein cuulden, että muutkin

l'3«'m. 5: pelfäisit. Meidän Wsus 0-
sotta myös itze coco asian selkiästi; ettäcosca salainen ja weljellinen nuhtelemi-
nen ei taida mitän tehdä, nijn pitä se
sanottaman Seuracunltalle: ellei hän
Scmacundaa tottele/ niin pitä hän 0-

Batth.ls: leman siinä Mvos cuin paeana, eli se,
'?> joca ci ole mahdollinen olla Seumcun-

uan ofallisudesa.. Jos sinätwt nijn
olet syndiä tehnyt,'että sinun pitä Chri-
ftillisen S>!iracunnan nähden sitä an-
dexi nijn älä pakene nijn-

1. M»s. K.cuin Adam.; Alä rupe Cainin canha
3- 8. Pyrkimään ulos maasta, nijncmns pää-

Cap. 4:14. M HERrau caswoin edestä; nimenin
monda wielä tekemät, jotca sentähden
lähbewät vois maasta, ettei /)e tarwi-
tzis syndcjäns anderiauoa siinä Christie
listsä Seuracunnasa;? mutta ei he tai-
da cunengan paeta pois luinalan ede-
stä; sillä hau on HERrajocaitzesil
maanpaicasa: eikä myös päästä car-
cuun synneistäns;,siliä ne seuräwatheitä mih<nga,ikänäns he pakenemat.
Toiset, iotca ei taida päästä, rucoile«!
wat tosin andexi, mutta tekemät sen
wastchacoilM tahdolla ja kiuckmsclia

mies
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mielellä; ja se fyndi on heille mämmin
cadottawainen, cuin. se wica, jonM
heidän olis pitänyt tunnustaman. Ala
sijs tee nijn sinä waiwainen ja tyhmä
syndinen. Riincuin Jumala on-nxi
Isä, lapsillisella pelgolla tunnu-
stat hänen cdesäns: nijn on se Christil-
liiten Seuracunda »xi Hti, cosca sinä
vikiallakuuliaisuudella ja nöurydellä a-
setat ihes hänen eteens. Ia jos- sinä
ylöncatzot Aitin, nijn et. sinä mahda
vdotta yhtokän ystäwyltä Isän tykönä.
la, mitä inahdan minä wiela sanoa:
'Jos sinä wielä wähäxt ajan nijn tai-
daisit pcittä itzes; nijn ajattele että eno-'
lema joutu: ja Jumala on caiken sett-
tähden, cuin sinä olet tehnyt, waeldai-sas omilla sydämmes teillä, ja silmäis
himoin jälken, asettama sinun Duo-
niion eteen. Sijtä ihmisestä ei taida cu- San». K.
can sanoa, että hänellä on oikia ja wil-, «> 9>
pitöin usco, joca ei tahdo nnda luma-
Me sitä cunniata, että hän tunnustais
sinidins, eikä myös osota EhmMiselleSeuracunnaUe sitä cuuliaisuutta, että

pahennnrens andexi. Entiedä minä myös, jos sencaldaisella ihs
nusella on vhtäkan osallisuutta lEfnxen

'

ruolemasa jakarsimisesa; ettfi hän tahs
do tuta jtzens syndisexi, cosca hän cut-
tcnM oy Hndmen. Ia lEsus Iu- Es,

D 5 malan
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malan Poica on andanut lukea itzens
pahantckiäin secan: On cuollut meidän
edestäm, cosca lue wielä syndiset oltm-

Rom.;: 8. me. Ia nyt owat ne syndiset, joita
hän jocapäiwa cutzu käandymiseen ja
parannuxeen. Jos et sinä Christilli-

i sen tunnustuxen ja julkisen ripin cautta,
onna pelasta itzes sinun ilkiwallaisude-
stas; nijn pidä sinun syndejäs omaxi
sielua cuormaxi; ja coscas nijn olet si-
dottu sinun synneisäs: nijn sinä myös
cuolet pois sinun synneisäs: sinun kä-
tes ja jalcas sidotan, sinun syndeis täh-
den, ja sinä heitetän ulcoiscelt pimey-
teen , josa pita oleman itcu jahamlm-

MattY. kiristys.

Neljäs Fappale.
Mingö tantta pita yhden ihmi-»sen tuleman heräteMi/ sillä

muotoa cundamaan itze pänl-
lens/ ellnomattain cosca se on
wastoin luondoa^

MAwali kaste,-M meidän pita
i. kor. n: coetteleman itziamme, ja että jo-

cainen pistäis kcltens omaan polveensa/
ennen cutn hän syö tästä Leiwastä ja
juo tästä Calkista. Jollei hän silloin

2 Mos K tykönans yhtakän spitalia, nijn-
'4: b. 'cum Moses hänen kädesäns; se on:

Zollei
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Jollei hän löydä. jotacan syndiä sy-
dämmesäns: nijnnnahta se niin olla.
Mntta minci uscon sen totisesti, että
wilpitöin itzens tutkistelin on löytämä
hänen salamia sydämmens sisusa,
haa ja Werta; ja tosin sencaldaista Li-
haa, josaOndi asu, ei nijncuin jocu
kylanmies, jocaasu toisen kyljes; waan
syndi asu sisällä meisä, ja jocaitzesa jä-
senäsa cuin meisä on; ja se cuin wiela
enämbi on, jocaitzesa werenpisarasa,
cuin on sydämmesä ja jäsenisa; ja nijn
ei löydy meisä yhtäkän terwetta, eli
synnistä wapata paickaa, waan haa-
wat ja weripahat ja sinimariat, ha,
masta candapäästä nijn kijreseen asti. Es. i: 6.
Syndi asu meisä, ei nijncuin wicras,
joca tule tänäpäna', ja tahto huomen
na lähte. Ei nijn; mutta se tahto
niincuin yxi Herra ja asettajakästea, hallita ja mallita, istua mei-
dän tokönam, maata meidän canstam,
waelda meidän canstam, elä meidän
cantzamme, pysyä meisä, ja aieoi nijn-
ccmwan pitä huonenhallitusta meidän
canstam, cmn ikänäns mc täällä asun,,
me. Ei tahdo muutta iheus meistä
pois, ennen cuin meitze tääldä tulem-me pojesmuutcturi. Ei mhdo jätta
tätä majaa, meidän maallista hnonet,
tam, ennen cuin se purjetan. Mutta
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co'ca se tule rale!>n:,xc>i joca,on lu,
n'!<uald^„rakcttu, huoncxi joca ci ole kä,
slllä tcbth, joca on.nancaickinen Tai,

S.Cor. 5: i. roahisa; silkin me wasia tulcmma wa,
pari synlnftä. Svndi rippu myös
mcisä, tt lnm kiwiästi cuin höyhen, jo,
ca pian tulc poisyariatilxi; ei uijn irral-
lans enin kärme, jonga mc taidamme

M.K. 28: pudista pois; ei niiucum märkys, jo,
5. cuiwatau pois: mutta se rippumei,

fä nijncuin ijl-s härjäsa, jovga alda ei
han taida wctä caulaans, wa«n täyty
tcbdä työtä scn alla, -sichcnasii, -että se
häncldä poisotctau. Ia tosin rippu
syndi meisä, nijucnin calut jotm owat
yhteen kimppuun meihin niwotut, ja ei
taida tulia croitctupi, ilman toisen awu<
ta. Tasa tchty lEftiren autta meitä
Päästämän näitä siteitä, Wielä
tcugin waicutta syndi mcisä, toimittele
mcisä, aina astareitons, ja ci lepä co,scan. Maan niincuin myrcky, coscase pääse ch.misec,n etl jchongnn mlmhnn
iuondocappalchen, cohtu waicutta ja
turmele ne luonollisetwoimat, niin että
heidän täyt» wähittäisin näändyä, sij,
heimfti että cuolemci caikesta teke lopun.
Aiwan sencaldaisen asiau toimitta chndimeidän canssam, cosca se teke meitä hei-Wri jäsenein puolesta, turhiri meidän
mietcsam, sowaisllM ajatusten puole,
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jw/ paamneiri sydätiniicia, poiswie-

raudunyi stjta jämästä culn Jumala-sta on, oaikesa meidck, ciumnsäm, n:K
ttta mitämeclämmc, sen me elämme
symliäe enämm.n cuin Jumalalle, ja
vlemmH ni il elawaldäcuoliet; MM
päälle ei muuta seurata taida, cum
ijancaickinen cuolemai Edespäin wiet-
tele syndi meitcl, sil'a tawalla, että se
tahto erytta meitä oikialda tieldä jaret-
keldä, jonga cautta me joudumme tur-
mioon jasuureen wahingoon. Syndi
johdatta meitä rauhan tiestä, nijlle teil-

tusca m turlnetlus.. Syndi pilcka mei-
ta, nijncuin se joca rullalla mnala
silittcle yhtä seinää, joca sillain on kyl-
lä ihana nähdä; mutta cuin se pöjes>
pyhitän, nijn ei sen alla ole muuta
cuin saikea. Sondi liehacoitze meidän
cantzam nijneuin coira hännällässs, co-scas catzot häuen paällens-. co-scas käännät hänelle siliän, nijn hän
tarttu candapäahäs Wibdoin cosca,
y>i ihminen on synnilda wieteldy ja pe-
tetty, ntjn syndi otta hänen orjan; et-
tä se tapuhtu hänelle Nijncuin calalie,
joca ongella ell wercolla tule pccctyri;
Sijtä tule st-, että cosca me pyydämme
matoa niellä, se on, ilälMa tneitäm
Mil saastaiselta h.molla, jonga liha ja

weri
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weri pane meidän tteem, nijn 'saa si)l:<
di tilan kijnnittä ongens lncihin. Iasilloin täyty meidän scur.na, nijncuin
ne jotta sodasa sanailut dwat: nijncuin
ne joita lyödän jasyfttän, sidotan ia
suljetan; ja wielä enämmin, jos jocu,
waati sitä, että sencaldainen mahdais
anda itzens astinlaudaxi hänelle, joca
hcwoisen päälle waunuin nostesanstcchdois hänen päällens astua, lchn tot-
tele' hän. Samalla tawalla tietä
myös syndi otta palcan fangcildans, ja
anda heille kyllä tekemistä/ Pharaon
tawan jalken, jocakästi, ositta can-saa tyhllä/ että heillä olis, ollut kollä

2. Mos. K.tekemist, ja nijn'tulla estetyxi ajattele-
,s- 9« masta heidän uhreitans. Ia se joca

wiclä pahin on, että ftndi kändele nijn
häwyttömästl tämän asian edestacal-
sin; että sitä hywää jota me taydoisim-
me tehdä, sitä en me taida mattaan
saatta; mutta pahaa, jota ei meidän
tulis tehdä, sijhen me nopiasti juoxem-
me. Cosca me sijs ajattelsinme cuinga
julmasti syndi hallitze meisä, nijn en me
taida muuta tehdä, cuin watitta sen
ylitze Pawalin cantza, ja sanoa: Mi,

Roui7:24' nä wiheljäinen ihminen! Ia tosinpilä meidän suuttuman sijhen, että me
nijn paljo elämme synnille mielennou,
texi, ja Jumalan tahtoa wastan; jon-
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ga tähden st huocaus tule tähän tygö
pandawaxi: Cuca päästä minun
tästä cuoleman ruumijsta? Nijn
kaste Pawali meitä, tällä coettelemu-

! xella tutkistelemaan meidän siMdistä ti-
laani/ osottain meitä hopia, Sepän
lygö m hänen toimeens; loca ennen
cuin hän teke jongun arwosa pidettä
wän-työn, nijn coettele hän sitä tulesaensin, ja seliltä hopian raiscasta ja saa-
fiaisudesta. Sitten wettele hän sitäkiwesä, jos se pitä oinan muodon, elic-
kä ei; nijn ettei hän coettelemata mah-
dais sijtä jotan tehdä; ja sitten coscase olis tehty, ja culda silloin löyttaisin
kelwottomaxi, olis raiscannut työns,
ja tehnyt nijncuin tyhmä. Tätä tar-
cotta Pawali: Että ennen cuin me
nautitzemme meidän autudemme wäli-
cappaleita ja käymme HERran pöy-
dälle, nijn pitä meidän coetteleman mei-
täm. Silla ei sijnä ole, kyllä, että mesen teemme: mutta jos se pitä tuleman
meille hyödyllisexi, nijn pitä meidän
ajatteleman, cuinga meidän pitä sen te-
kemän. Saman waroituxen andahänmyös toisesa paicas Corinthemlle, joh-
dattain heidän mieleens omans ja toi-
sten Apostolein wiran, jocaheidän sea-sans, ei ole ollut woimatoin, cosca he
Nyt M uscoit/ että myös olit woimal-

listt,
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liset, he olit malmit, ja caicki oli nijn
toimellisesti heidän cantzans, cttä lE-sus Christus itze oli Silloin sa-

i;l 5. yo hän ensist: Coetelcat teitän. Se
on nijden tapa jotca merellä purjehti-
mat, ella he coettelewat cuinga sywä
wesi on: ettei he mahdais hawaitzema-

. ta loucata.itzeens, johongun matalaan
- rarijn janijn joutua wahmgoon jaha-

).irickoon. Nijn pitä myös meidän
täsä pvhäsö työsä coetteleman meitäm
millä aiwotuxella in sydämmen hartau-
della me nautitzemme tätä Satramcn-
tiä. Meidän pitä coetteleman pohjan
ja pcrusturcn cuin meisä on; ja Moin
löydämnie kyllä louckaus kiwejä mei-
dän sydanimesäm, nijn paljon syndiä
ja pahennusta meidän elamäsäm / että
haariricko, sielun ja« autuden waam

.
taidais tapahtua, jollei lEsus hänenwcrelläus ja cuolemallans olis poisot-

Ish. l: 29. tallat ja tchdois wiela poisotta, olis
. poispiMnyt ja tahbois'wielä poispyh,

Col. 2:.14.xia meidän syndim. Siri toiseri san»
Pawali: teitän; Osottain
meille sen can§a nijden toimellisuutta /

tahtomat osta jongun luoydocap-
M.N4:19. pqlen, nijn he coettelewat sitä, tietä"

-Ms mistä laadusta ja luonosta ston;
clicka jotacuta asetta, jongahän tarwi-
tze assayiijaus, silloin hän asetta sen

coette-
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roettelemuren päälle; muutoin, jos ei -

se olis kelwollmen ja hywa, nijn tah-
to hän olla sitä paitzi. Nijn pits
myös meidän/ täsä työsa cokeman,
misä laidasa meidän uscomme on;
jos me uscomme, että lEsuxen Chri-
stuxen cuolema on sowiudo meidän ja
taiten mailman edestä; jos me uscoMt>M.2i«.
me lEsuxen Christuxen Ruumin ja
Weren totista läsnävlemista. Ia jos
ei usco ole sijtä luonnosta/ nijtt ei häw
ole sijtä oittasta luonnosta; ja jota me
sijnä tilasa teemme, tule enämmin sym
nixi, cuin Jumalan-palwelluxexi, tu-l
'le enämmin duomioxi, cuin elämäxk
ja aumudcxi. Sixi colmannexi tahto,
Pawali, että meidän pita tundemalt ,

meitäm. Ia tahto sen emistä, ettH
tämä meidän Jumalan, palwelluxent
ei pidä oleman nimcuin jvngun sokialt
työ: Nijncuin costa jocu ihminen teke
jomn huolimattomudesta, ei pidä lu>
cua joeo se tule hywin eli pahoin teh-
dyxi, ainoastans että se tule tchdyxi.
Mutta täsä ei se pldä nijn tapahtu-
man. Parembi on jättä tekemätä,
cuin pahoin tthdä. Sentähdm ei
tapahdu se ilman erinomaista syytä
ja peränaiattelemistn, että Pawali tä-
sä colme kerm mainitze tämän sanan:Itze S>Uä jos vxi ihminett

E tsette-
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coettele itziäns, ja tutkistele oikein o<
maa laitaans, tunde itzens ja waarin
vtta teostans: nijn pitä hauen myös
itze syömän hedelmän omista töistans.
lotz se tule hywin tehdyri, johonga
Jumala mielellans tahto anda armon,
ja sen päälle seura jotan hywaä: nijn
sano Pawali, että se pitä oleman meil-
le autuudexi. Waan jos st tule pa-
hoin tehdyri; nijn jocaitzen. meistä pi-

Asm.l4:i2.tä edestäns lugun tekemän, ja saaman
2.C°r.s:lQ.sen jälken cuin hän eläisäns tehnyt o«/
~ Cor.«: ja tosin hän syö itzellens duomion.

l- Tasta ymmärtä nyt yxi ihminen,
että coco se Pvhä Raamattu nijncuin
soti meitä wastan: Autuden wälicap-
palct myös owat nijncuin aseet meitä
wastan, että me pojeskieldäisim itzcm-

Matth iB> "e, nöyryttäisim meitäm, tundisim sen
4

' että me olemma cuolleet simnisä, wi-
R»m. 6:n.hmsim itziäm; ja sillä muotoo sowit-

taisin, meitäm täsä meidän autuudem-
me matcasa, nijncuin ne tekewät, jot-
ca punnihewat caluns ja catzowat pe-
rään, ettei se olis enämbi eli wähem-
bi siitä määrästä cuin heidän tule u-
losanda. Meidän pitä myös tällä
tawalla tundeman itzem ja meidän pa-
rannustam, ja tarcaasti waarin otta-
man, millä mitalla me annamme Ju-
malalle meidän uscom ja sydämmem.

Ia
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Ia silloin me kyllä löydämme sen, et, ,
ten me woi täyttä mittaa, mutta pai-
namme wähemmin cuin ei mitan.
Ia meidän täyty itze tuta se»/ että
me olemma tompelit ja hitaat sydäm-
mestä uscomaan, ic. tue.24:2^

Jos me nyt tahdomme meille coet-
telemuxexi asetta meidän etecm Juma-
lan Kymmenen Kästyj Sanat, nijn
Näyttämät ne meille totisesti, että me
btemma wapaatia nicoimistlla juosnec
jocaista Kästyä wastan, ja nijtä syn-
neillämme loucannet; jongatähden mei-
dän pidäis Uppottian pohjaan ja tosin
helwetin pohjaan, jos HER»a tah-
oois tijdellä meidän rankamme. Josme asetamme sen ensimmäisen Tau-
lun meidän ttemme, ja senjätken coet-
letem meidän uscoom, meidän rackaut-
tam, meidän ruutiaisuuttam ja muu-
ta jumalisutta, cuin meille siinä on
kaffetly; nijn löydämme, että meisH
on kelwotoin Muoto, meiss on kylmä
tackaus, ja sisällisesti paha omatundo,
ja tosin on se caicki nijncuin hyljätty
hopta. Jos me toisen Taulun otam-ler.6: z».
tne eteem, ja senjälken punnitzemme ia
coettelemme sitä tackautta ynä muun
polwelluxen cantza, jonga w: lähim-mäisellem olemma weteapäät, niin
löydämme sm/ että me olemma kel-

E « t»otto- ,
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wottonmt. Silla kiucku ja cadehii-
minen woitta painollaus rackauden,
walhe jairstaisus, warcaus ja juonet,
petos ja wäärys, tottelemattomus ja
caickinainen muu paha himo, on hu-

lac. i: l4.cutellut, wetänyt ja wiettllyt mM,
että sydän on siittänyt, ja jäsenet o-
wat synnyttänet, ja meidän elamäm
on täyttänyt synnin; josta ep muutasynny, waan tuotta meille itze kuole-
man. Jos sinä coettelet sydandäs sen
ensimmäisen Käsiyn jalken; nijns löy-
dät että se on ollut netollinen ja pois-
luopuwainen, siinä, ettcs pidä uscolli-

Mm<7B:;.sesti sinun HCRras lumalas liittoa:
waan pidät yhteyttä mailmaN canffa,
nijn että sydämmes sijnä kijuirippu, ja
ei ole wahwa lumalaftl, waan usein
racasta mailmata enämmin cuin Ju-
malala, joca cuiteNZiN on paljon hal-
wembi cuin Jumala. Jos coettelet
juutas toisen Käffyn jälken, nijn olet
sinä pitänyt HERratt Nimen ja cuo-
lematt turhana, ja petollisesti hänen

Mm.' 44: lijttoans wastan tehnyt: olet unhotta-
i< uut tuoda HENralle hänen Nimens

Wlm.29:cunnian: olet ottanut sen autualiisen
2. catkin, ja et cuitettZcm saarnanut

Psalm. n6:HERtan Nimeen. Jos sinä coette-
lZ. let sinun elamäs ja työs sen colman-

nen Kaffyn jqlken; nijn on sinun suus
usein
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usein hyljännyt HERran suutta sinun
sydämmes on usein hyljännyt HER-
ran sanan, sinun tahtos on ollut Im,. Sam. 15:
malan tahdolle wastahacoinen-, sinun 2;.
elämas ei ole sopinut yhten HERran »

sanan la tällä tawalla olet
sinä ollUt scn miehen raitainen, joca
itzens on speilijn catzonut, mutta ei sij-
ta paremmari tullut. mies no-
pia wihaan, joca olet suuttunut lu-
malan sanaan, jasillä muotoa se mies,
joca olet tehnyt sitä, cuin HENralle
on pahoin kelwmmut. Jos coettelet
tuulicusuuttas neljännen Kästyn jälken:
nijn sinä olet wiasa Saarnamiehen ty-
könä; sillä sinä olet andanut hänen
huckaan työtä tehdä, turhaan ja tyh-
jään culutta wäkensa, waicka hänen
asians on HERran cansta, ja hänen
työns on Jumalan cantza. Sinä o-» Es. 49:4»
let wicapää Esiwallan edesä; sinä olet.
vllut hänen suullens cuulematoin, ja
asettanut itzes Jumalan säätyä wastan,
ja sen cautta saattanut duomion paäl-
les. Sinä seisot welasa wanhembaisßom.lz:,.
tykönä, ja et ole heitä oikein kunnioit-
tanut sanalla ja työllä, ja cuca ties,
saattanut Isäs paljon walwomaan, ja
nmrhella sinusta, ottanut häneldä pal-
jon unda pois. Sinä olet welasa I- Syr.42:
sändäs ja Emändäs tykönä/ ja et ole

E 3 palwel-
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palwellut heitä useollisudella ja cunliais
sudeNa, puhunut heitä wajtan, pM<
nyf heitä monella tawallq sinun
fymilla töilläs, ia nijn, et ole tehnyt

Vph. 6:6, sydämmcstäs mitä Jumala tahto. Jos
sinä cyettelet rackuuttas wijdennen Kä->
styn jälken; nijn olet sinä wihannut
welietäs ja anhanut auringon laffe ylk

Eph<4:26, tz? sinun wihas, ja olet nijn muodon
yxi nijden murhaitten joisa ei

t.lG)Ns>yle ijancaichnen elämä pylywä, Jos
sinä cocttelet puhtauttas cuudennenKä-
styn jälken; nijn sinä ylet hachaillut,
pois ticlhä<> mitämar, wierasecn wno-
leseen astunut, ja sowqisnut oman qwio?
wuotes; alcqnut awio-Wos irstaisu-
Hesa, nijncuin Sichem/ joca otti Di?

~ M°s. K.nan Jacobin tyttären, ja mamis l)ä,
.Z4? H. nen ja häwqis hänen, ajatellen että

hän sen eautta sitä huokiainasti olis saa<
nuf hänen emännäMs; cyettele sinus
jos et ole waeldanut cqmmios ja hau-

Noln.l;:i;,reudes? ja olet niin muodon senealdai<sen työn tehnyt, joca cutzutan Ui hullus
z.<V«m, zos et ole holhonut ruumistas

12. hauxeuten, ja nijn muohon oletnijyen
hnorintMin ja salawuoteisten joucosa,

M. ,;z 4.Mi Imnala, tahto duomita. Jos s»
nä mvös cyettelet rpilpittömyttas, sen
seiMännen Kastyn jälken; nijns olet,
witämax/ nijttanvt sitä jotas <t kylwä^

nyt,
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nyt, ia sieldä coonnut, johon,gasetmi-Lue.i9:24.
tän ole hajottanut, lainanut sitä, jotas Match. 25:
et ole aicoinut maxa, ottanut sitä cuin
oikeudella ci sinulle pitänyt tuleman;
nijn että sinun oweis tacana taita olla
firouren lcndäwä kirjaa Jos coettelet Zach.;:;.
totuttas sen cahderannenKaffyn jälken;
nijn on tainut tapahtua, että sinä wal-
hen ia paneturen mutta, olet monen
cunnian häwäisnyt, wähästä kipinästä
Nostanut suuren tulen, ja tehnyt sijtasuuren huudon johongas etcoscan yhtä-
kän syytä ncnnyt: tahtonut tawäistä
jocaitzen owenedesä, ja andanut loan
maata oman owes edesä corjamata.
Jos sinä coettelet tytywäisyttas yhde-
xännen jakymmenennenKaffyin jälken,
nijn ei ole, cucaties, sinulla ollut sen-
caldainen mieli cuin Dawedilla; Hän Mm.27:
ano ainoastans HERralda yhtä, mut- 4-
ta sinä olet moninaisia pyytänyt: nijn-
cuin toisen emandäta, ja olet myös ca-
tzonut waimoin päälle, ja se on tehdä
huorin sydämmesans heidän cantzans; MatE 5:
Catzonut toisten caluja, huonetta, 23.
maata, ja sydämmesas himoinnut nij-
tä saadaxes; sinä olet halainnut täyt-
tä sinun silmäis himoa ja sinun li-
has himoa: sinä olet racastanut mail-
mata, ja sitä cuin mailmas on; nijn
<tta sinä täsä himosas olet epä-ju-

E 4 malan
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malan palweljan caldainen sinun Im
nialas edesä.

Coscas nyt tällä tawalla tahdot coe-
tella sinun sydändäs ja töicas Jumalan
KasiDin iälken, nijn sinä tulet syndisexi
caickia nijtä wastan. Jos et sinä olis
wicapä itze työsä, nijn sinä olet cuiten-

ajatuxisas; jolles ole wicapä si-
nun ulconaisisa iäsenisäs, nhns olet cui«
tengin wicapä shdämmesäs, janijn mo-
lemmisa asioisa. Jos nyt taincaldai-sen coettelemuxen alla todexi tule meidän
rantzam mitä wertaus sano miehestä

Matth. iz: foca werckons heittä mereen ja weta sen
48. . jällens rannalle täyna calkenlaisia ca!o-

'ja/ ja eroittahowät astioihins, mutta
mädännet hän heittä pois: niin pelkän
minä, että me caicki poisheitetän: sil-
lä me olemma caicki pahat. Cuitengin
on eroitus myös nijden pahain wälillä,
Muutamat owat pahat, jotca ei cui-
tengan tahdo pysyä pahudesans, eikä
tulla pahemmari; waan tunnustamat
ja walittawat sen pahan »litze cuiu hei-sä asu, catuwat ja mielicarwaudella
ajattelemat heidän mhimmillisia erhedy-
Mns: pyytämät nijtä nöyrästi andexi,
ja uscowat wahwasti saawans syndins
anderi andamisen lEsuxen Christuxen
eautta, Nämät waicka he omat pa-
hat/ nijn ei he rultengan ole peM pa-

hat.
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hat.-. Sillä cosca ei ihminen mieli-
suosiolla tahdo pysyä, palmdefans, se
on olla hywa ja tulla hywäri Jumalan
armon eautta, ja sencaldaiset ei tule,
nijncuin ne pahat, poishyljätyri; sillä
ZCsus on pojespyhkinyt heidän pahu«
dens. Toiset löyttän pahoiri, jotca
sencaldaisna pysywät, jonga tähden ho
owat cahdenkertaisesti pahat; Sillä ei
he ahkeroitzs tulla heidän pahudejans
läatyxi. He owat saastaiset, ja pyy-
tämät nijncuin rypöä ropacosa, owat
nijncuin eoira joca syö oxennnxens:2,Pei.2:22,
Heille on porton caswot, nijn ettei heensingän tahdo häwetä caicke sitä pa-
huulta cuin he tekemät: He owat nijn- Ien;:;,
cuin mustalaiset, totea ei tahdo ihoous
muutta, waan pitäwät itzcns mm kin-
diästi pahasa tawasans, Nijncuin nä-
mät mustasa nahasans. Tamäjoucko M, 9:7.
ihmisistä owat nijncuin kelwottomat ca-
lat. Ia täsä heidän pahudejans, ei
he taida millän muulla tawalia nautita
Sacramentiä, euin itzellens cadotuxeri
ja duomioxi. Sencaldaisia poishylkä

itze Jumala Dawcdin cautta ia sano:
Mixis ilmoitat minun säätyjäni?
ja otat minun lijttoni suulles. Co,
scaZ warcan ncket, mjns juoxet hä-
ne» cantzans, ja pidät yhtä hno. Mm, ;ol
rintetisn eantza. :c. Jos nyt sen- '6/ 18.

E f caldai-
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calyaiset ei mahda otta Jumalan lijt-
toa suuhuns, sitä wähemmin taita jo-
en sencaldaisclla mielellä, waftanottaitzellens autuudexi meidän HERraalEsusta,

Cosca ihminen niin itzcns ho-
piasepän tawan jälkcn, ja löytä.ettei
hänylehopia, waanloca: ei puhdas,
waau syndincn ihminen; cosca taas
merimiesten tawan «alken tutkistele hä-
nen sydämmens pohjan, ja löytä elä-
mäsäns sencaldaiset louckauxen-ja pa-
hennuxen-kiwet, joidenga päällä au-
tuus taita joutua haaxirickoon; cosea
hän myys ostajan tawan jälken ha-
wqitze, ja löytä luondons olewan sekä
sisällisesti, peräti pahan, että myös hä-
nen ulconajset toinntuMs nijn häijyt,
ettei cucan täsa tilasin händä taida ar-
mahta: Nijn ei mahda hän muuta
paretnbata silloin eteens otta, cuin
tunnusta syndejäns/ ennen euin hän
nijtä waikenis; pikemmin pyytä nij-
ftä tullä päästetyri , ennen cuin ne hä-
yelle pidetäisin: ja tosin pikemmin hm-
tq ne puolestans, ennen cuin hän nij-
hen tähden, pidäis itze löytymän nii-
den kelwottomqin calain joucos, jot-
fa pyishtjtetän.

Wijdes

74



MXW
WijveS Kappale.

Mikä oy se cuin pljä taiwuttqs
may lhmisiä sencaldaiseen ihcns
foettelefnuxecn / cosca el Msaa tämän Sacramendin lian-
titzcmlsesa pysyä sencaldaisesq
mielelä cM hän ihe tayto^

WTsq ihminen jocq tahto Sacra-
mentia nautita, mahdais sitä tar-

kemmasit perän ajatella millä syhäin?
Niellä ja mielellä, sekä itziäus että la-
himmäistäns cohtaNj hänen pitä sen
tekemän; Kijn andq Pawali tämän
fietä/ cosca hän cutzu tämän Sacra»
mendin namitzcmisen sböeri Osalla
sulldexi. (*) Tömä osallisuus selittt-l. Cor. ,?:

tän sowe.ljasti weyauxe,lia, scncaldai, 5<5-
sten asuwalsten muodosta tilasta«
jotca itzens yhteen caupungijn owat yh-
distänet, Sillä cosca jocu sijnq wa«

stanotta
(*) TäsH puhutan srinomattain Gs«llisi»l<

dM yijdcn uscowaistcn HERran Ehtollisen
»vierasten jaHERran Christiixen walilla < mjn
myös Vierasten walillH leffenans. longa
canya ei cuitengan kielitä osallisuutta »ijdcn
maallisten ja taiwallisten capvaldcn wälillä tö,
sä Gtollisesa; eitä myös tehdä tätä osallisuut-
ta, jynguncaldaisexi, muutoxexi (r«n«lul)ltt,N'
tw) josta asiasta parembi selitys edespäin M
KirW löyttä».
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stanotta borgarin oikeuden, ja hänen
nimcnsckir»oitettan caupungin kirjaan;
Nljn hän cohta, ehkä cuinga halpa hä-
nen tilaus olls, tule osallisexi caupuno
gin oikeudesta ja wapaudcsta, caupasa
ja menoisa; hän nautitze warjelluren

edeswastauren, ni>n hywin cuin se
caickein paras heidän seasans, jonga-
tähden hänen pitä jällens toiselle teke-
män sitä/ cuin hän tahto että hänelle
myös muilda tapahtuman pitä; raca<
staman rauhaa, oleman yximielineN/
ja niin yhdlsiyrefa caickein muiden
cansta. Sencaldaiseen osallisuteen tu-
lemina me sen pyhän Sacrameudin
liamitzemisen cautta/ nijn että me an?
«amme meitäm caickein Jumalan la-
sien )a pyhäin cumpaneixi, ja kylän-
miehixi, kärsimään ynnä heidän cans-
sans, rucoilemaan heldän cantzans,saamaan yhdencaldaisen armon heidän
rantzans, anderi audamaan, saamaan
mideri andamisen, syömään yhtä lei,
pää heidän cantzans ja juomaan yhde-
siä calkista; pitämään heidän eantzans
yhtä uscoa, yhtä toiwoa, yhtä luma-

M.4:;> lata, nijncuin me olemme yhdes hen-ges caicki yhdexi ruumixi caftetut, ja
l.Eor.«!lz. caicki yhteen hengeen juotetut; nijn et-

ten me coscan taida ilman sencaldaista
osallisuutta, tW Sacramentis nauti-

ta.
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ta. Sillä josmeillä on osallisuus cai-
kisa muisa, nijn pitä myös oleman osal-
lisus meidlln sydämmisclm; nijn ettckcoscas tulet Altcmn eteen / midaisit sil-
loin hywällä omantunnon todistuxellasanoa: Nijn totta cuin minä caickein
caicha syön yhdestä leiwästä, ja cmc>
lein can§a juon yhdestä calkisia; nijn
totta cuin lEsus on yhdexi ruumixi
sowittanut meitä Jumalan canha, ja
kärsinyt yhdellä cuolemalla caickein
edestä: uistt totta tahdon myös minä
caickein uscowaisten ihmisten can§a
olla M hengi, yxi sydän ja nijncuin
yxi ruumis< Tästä osallisudesta tu<
lemma me muistutetuxi nijstä maaliisi--
sta wätlcappaleista, toisa Sacramenti
ulosjaetan; cuin on leipä ja whna;
että nijncuin monesta siemenestä' tule
yxi leipä; monesta rypälestä yxi wijna,
lotca täsä yhteydesä saamat loisen nino?
doN/ ja myös nimen; ja tulemat sixi
cuin ei he ennen ollet, nimittäin leiwä-
xi ja ei jywixi, wijnaxi ja ei rypäleixi.
Nijn pitä myös nijdeu, jotca wanhur-«
scasti tahtomat SacrameUtiä nautita/
byljämän oman tahtons, jarackauven
cautta wleman sencaldaisixi, cuin ei he
ihestäns tainnet olla, ja sydämmestäns
andexi andaman, mitä muut owat hei-
tä wastan rickMet; heidän pitä tule-

man
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man »hdistetyxi caickein ihmisten can§a,
ci toisin cuin josa yxi sil-
mä sijnä toisesa kijnnirippu; heidän pi-
tä oleman nijn yhten sopiwaiset cuin
Candelen kielet: että Jumala jalEsus
Christus tulis heiliä täsä työsä cunnioit
teturi yhdellä suulla jakielellä/ sillä ta-
walla jostaApostoteinTeco-Naamätusa
puhutan: Että nijdeu paljoudes jotta

Tec. K. museoit, oli yxi sydän ja yxi sielu. Jos32. me tutkistelemme Luomisen työtä, nijn
johdatta Jumala sijnä caicki ihmiset tä-
hän osallisuuteen. Ei hän luonut
monda ihmistä, että jocainen olis pitä-
nyt omaa päätäns ja erincaldaista sy-
dändä, waan hän loi yhden ihmisen,
ja sijtä sen toisen, näistä molemmista
sitten aina edespäin caicki muut: että
nijn Monda euin heitä sen Men siin-
nyit, olisit ylimieliset ollet, cosca he yh-
destä juuresta olit ulosputcahtanet.

Sitten on Jumala nijnculn asetta
nut yhden ihmisen itzens ja toisen ihmi-sen wälillä, että se joca tahto racasta
Jumalala ja saada osaa Jumalala/hänen pitä racastaman Jumalala lä<
himmäisesäns, ja niin muodon löytä-
män osallisuutta Jumalan can§a;
iujn että se joca tahto löytä lumalalda
andexi ändamusta, pitä ensin sydäm-
mestäns ande>i Mdaman lshimmäisel-

lens/
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lens, nijncuin Jumala meilleckin
stuxen mutta andcji andauut on. Tä> EH. 4: jt;
män päälle vn meille Jumalan oma
esimercki sijnä pahafa palwcljasä, jolle
hän sanoi: Minä annoin sinulle än«
dexi caiken sen welan, ettäs minua
rucoilit; Tämän päälle on meill,! Matth. ig:
myös hänen oma kästyns: Jos sinä
uhrat lnhjas Altarille ja siellä mui-
stat, että weljelläs on jotakin sinua
wastan: mjn mene ensin sopimaan
weljes cantza, ja tule sitte labjas
uhramaan. De on nijn paljon: Et- Matth. jt
tes taida rucoilla, etkä myös tehdä' si«-
nun ripitystäs, sitä wahemmin itzellcs
autuudexi nautita Sacramentiä,jolles
ole sowinnosa caickein ihmisten can§a.
Ia juuri semähden, ettei se paha pal-
welja, joca sai armon ja welcans an-
dexi, tahtonut jällens nijtt tehdä, tuh-
lais hän sen armon / jonga hän saanut
oli; sillä hänen Herrans wihastui, ia
andoi hänen böweleille, :e. jongapääl-
le Wapahtaja lEsuSj teke taincaldaisen
merkillisen päätöM ja sano: <7lijn

ke teille, jollet te cukin weljellens
teioän sydämmistän anna andexi
heidän rieoxitans. Matth. «l

Tämän osallisuden muoto jaluondo
tutan mpös nijstä luoduista cappaleista:

niin-
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nijncuinrullasta jamuusta, joita taittan
sulata; nämät laitamat olla monesa
cappalesa ennen cuin ne tulesa yhden
cavpaleeri sulatan. Nijn tapahtu se

~ myös Jumalan rackauden wlen cautta;
t. IH. 4: jonga hän itze sytyttänyt on. Silla

10. Jumala racasti mailmaa, ja lähetti
Poicans sowinnori, meidän syndeim-

Eph.s:2. me edestä'. Christus on meitä raca-
stanut, ja ulosandoi itzens meidän ede-

Zlvm.;: stämme. On nndanm hengsns ei ai?
noastans ystäwäins edestä, mutta myös
meidän edestäm, cosca me wielä hänen
wihollisens ja jumalattomat olimme,

oli HERran tuli; täsä olitpala-
Catzo Csrk. waiscthijlet; tasa oli sencaldainenrac-
N. 8: 6,7.i<ius, ettei wedengän paljous- tainut

sitä sammutta. Jos sljs Jumala nijn
isnllisesti on meitä varastanut: jos lE-sus nijn suuresta weljellisestä rackaude-
st« on andanut hengens meidän ede-
stäm; nijn ci sowi se muutoin/ cuin et-
tä me myös annamme sulata meitam
ja tasa rackauden patzisa nijncuin yhteen
juosta, toinen toistamme weljelllsesti ra-

castamaan» Ia silloin sinä olet oikein
coeteldu. Silloin on ojkia osallisus il^

i. IH. n;. misten watilla. Silloin on myös mei-
dän osallisudem Isan ja hänen Poicans

1.10h.4:7 lEsuxen Christuren cantza. Silloin
l.lyh.i- 7. oy lumylg miss. Silloin me olem-

me



op. f. mnm'
me Jumalasta syndynet. Silloin me
mäellämme walkeudes. Silloin me
olemme sijttyt cuolemasta elämään. t.10h.;: 145Silloin me totudest olemma. Silloin 0,19.on meillä turwa Jumalan tygö/ ja mei-
dän sydämmem ei taida meitäduomita. »«

Sltä-lähin nijncuin ntjden osallisus,
jotca yhdesä CaupunZisa owat yhdiste-
tyt, waati sen, että jocaitzen yhteiftjii
pitä sotiman /a kärsimän, seisoman j 5
waeldamcm toinen toisens cantza: ja
jos jocu joutu wahingöon, nijn toiset
owat welcapäat oleman hänelle
set/ candaman hänen cuormans, jct
ottaman sen nijn wastän, nijncuin ftviis heidän oma wahingons; jos jocu
toista wastan ricko, se ricko caickia wa-
stän: jos jocu taas leke jolleculle hy-
wäa, nijn se on caikille yywäxi; nijn
astumma me myös tämän Sacramen-
dm nautitzemiscn cautta, sencaldaiseetlosallisuteen meidän HERran lEsuxen
Christmen ransta: että nijncuin se siu-
nattu leipä on hänen Ruumlns vsallb»sus, nijn me sen>cautkb!saamme osan,
caikesa sijnä hywäsä, jonga hän lihans.päiwinä tehnyt on: nijncuin st siunat-
tu calcki on hänen Wcrens
niin tulemma me sen cautta saamaanosaa shnä wanhurscauvesa ja autudesa,
jonzq Hän Karsimisellcms jaWereNalis
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on meille ansainnut, ja nijn on tämä
vri osallisus molemmin puolin.

Meidän puolellam on se osallisus,
silla muotoa/ että me saamme osan bä-
nen kärsimisesäns/ tulemme hänen cuo,
lcmans caldaisixi, kärsimme ja cuolem»
me ynnä hänen canhans: annamme
Cynstuxen pilcan tulia meille pilcaxi:
«nnamme Christuxen rackauden tulla
meidän rackaudcremme, racastamaan
meidän wihollisiam; Amummie Chri,
siuren sanan tulla meidän sanaxem, että
me sanoisin,: I<A anna heille ande-

l»c.2z: ;4.zn; Annamme sen waiwan cuin
stuxen jäsenet, se on,uscol!isetChristityt,
täällä kärsimät, käoda meidän sodäm-
mellem, nijncuin se olis meidän oma
waiwam; ja cosca me rucoilemma
dan edestans, nijn he myös rucoilewat
Meidän edestäm: cosca me sodimme
heidän canhans, nijn he myös sotimat
meidän puolestam: pidämme can§a-
kärsiwallisyttä heidän waiwans, wai-
nons ja pilckans ylitze, n«>n on myös
meidän waiwam heille jallens tuscari.
lEsuren puolelda on se osallisus silla
muotoa: Että hän on tullut meidän it>

M. e: 7. misten wertaisexi: on Zumalalda mei-
i.Coi.z:2l.dän edestäm synniri tehty; on meidän

syndimme itze uhrannut omasa Ruumi-
on totisesti candanut meidän sai-

rauden»
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raudem ja meidän lipuin on hän sää-
lyttänyt itze päällens:, nijn että caicki Es. ;z: 4.
mitä meidän omam on, se on tullut hä-
nen omaxens. Teidän tähten, sano
Pawali Corintherein tygö/ on hän

tullut. Sitä wasian on2>Cor.B:9.calcki mitä hän tehnyt ja ansainut on/
tullut meidän omaxem. Meille on
Lapsi syndynyt, meille on Poica an-
ncttu: nijn on hän myös meidän syn- Es. 9:6.
deim tähden ulosannettU/ ja meidän
roanhmscaudem tähden »lösherätetty:Rom. 4:25.Hän on meille lumalalda tehty wij-
sauderi ja wanhursccmderi/ ja pyhydexi
ja lyn.Tstuxexi. Hän on meidän rau-l.Cor.i:;o.
ham: Hän on Christus meidän elä-Eph. 2:14.
mam: Meille on edeswastaja Isän ty, Col.;:4.
könä, lEsus Christus; ionga cauttai.loh.2:l.meillä on tygökaymys Isän tygö cai,
kellä rohkeudella, lc. ni,n että se jocaEph.;: i;>

sijnä tilasa tahto meihin ruweta/ se ru-
pe hänen silmä-terääns, ja sais wiela Zaclx2:B.
ruulla: Saul, Saul, miris wai-
not minua? sillä muotoo on se yriTel. K. Z:vsallisus. Cosca »xi ihininen sillä ta» 4-
walla oikein ymmärtä tämän osallisu-den, nijn on se woimallineu kehoitta-maan meidän sydämmesäm yhden py,
hän halun nautitzemacm tätä Sacra,
memiä. Jos pahat ihmiset pyrkiwät
sinun niscaas, ja sinä tiedät että he

F 2 »wat
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owat onncttomutta rastat, >a wäjywät

Psalm.?:»;. salaa nijncuin jalopeura luolasmib, ct-
tes tiedä cosca he käsitM sinun, ja
temmaisit sinua wcrckoins, nijn mene
sinä tätä heidän pahuttans wastan
HERtan Pöydälle, ja pyydä apua si,
nun Wapahtajaldas lEsuxclda Chri,
stuxelda, ja muista Dawedin janoja!
Sinä «valmistat minulle pspdän,

Mm.e;: 5- minun wihollisteni cshdalle. NijN
sinä olet yri oftllisuden jäsenistä. G
sinä silloin yxinas karsi, waan lEsus
ja caicki Jumalan lapset sinun cmchas:
ja sinun pitä nijnmuodon lEsmeN
Christien tähden, ja sen osallisudc»
cautta cuin meillä hänesä on, löM,
män awun jalohdutuxen caickia ivihol-
lisias wastan/ ja tosin itze cuolcmata ja
perkelettä wastan. Jos murhe ja tau,

tusta ja sydämmen-kipu yhdesä eli
toisesa asiasa sinun ymbäri-pijrittä: ja
et taida autta itziäs: mene HERran
Pöydälle täsa sinun tilasas: kcrjä ar-
moa ja lohdutusta tätä wastan sinun
Wapahtajaldas lEsuxelda Christuxel-
dä, ja muista Dawedin sanar: Si^

Psalm.2;:;.nH woitelet mittun p«t<ini öljyllä.
Nijn sinä olet uxi osallildden lapsista;
ja sinun pitä lEsuren Christurcn täh-
den ja sen olMsuden cautta tuin sinut,
la hänesä on, tuleman woidelluri ilo

öljyl-



HZNM 3?
öljyllä/ saaman »voimallisen wirwotu-
ren caickia sinun ja muuta
warallisulttta wastan. ' Jos sinun mo-
net syndis kiwistelcwät sinW, jos lihal-
liset himot kiusawat sinua/ jos sydäin-
mes on cowa ja cangia, jolla sinun pi-
däis paiwcleman lumalata, nijn ettes
tmwollixes perästä taida tehdä itzelles
sydanda lihasta, sijhen sian enin se on
kiwestä, jota sinä cuitengin tahdoisit,
että se niin tapahduis: Nijn mene
HERran Pöydälle/ ja muista Dawc-
hin sanat: Minun sieluni hän wir-
y?otta tTlimens tähden. Ia
yijn sin:ln nöyrisä rucolirisas cannat si-
nun Wapahtajas lEsuxen Christurcn
eteen/ ne jona sinä tahdot olla
paitzi; nijn sinä tulet osallisutecn hä-
nen cantzans, nijit että hänen woimans
on olewa sinun heickoudesas wäkewä,2.sor.i2:y.
ja sinä kyllä tydyt hänen armoons.
Ia tämän osallisuden woimastN/ ei tai,
da syndi eli paha ajatus olla sinulle ca-
dotuxexi, jolles nijtä racasta ja nijhm
suostu. Täsä sinä racas ystäwän
näet. mikä se on, cuin pitä awaman
sinun suus, tunnustamaan syndis:
walaiseman sydämmes ja mieles tundes
maan syndis: että sinä tämän cautta
mahdaisit tulla synnistä erottelun, ja
caikifta perkelen menoista, ja nijn tulla

F 3 heidän
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heidän wihollisexcns/ castesa lu,
lvaulntt olet; mutta jallens tämän py,
hän Sacramendtn nautitzemisen caut<
ta, tulla armon osallisuteen Jumalan
cmifza, rackauden. dsallisuteen catckein
Christittyin cantza, ja yhdenmldaisenuscon ja toimiturcn cautM/ saada yh-

awnn ja autuuden.

Wudes Sappale.
Jos ihminen Jumalan armon

cautta taldais käsittä sen
stillilen aieolmisen / tullarcns
vsallisltteen Jumalan cansia:
foriwalften' sydämmeen, ja
tahdois myös pita osallisuutta
laickein Chrchlttyin canHa cuin
nyt käsketty on: nijn ei hän
cmtengan ole ilman synnttä;
ja on nijn kelwotom nautltzc-
maan tätä Sacramemiä.

pita Mun racas »ftawä oikein
ajatteleman, ettei cncan meistä

mene Sacramendille nijncuin hywä
itzestäns, waan me menemme sume
nijncuin pahat, etzimäan parannusta;
sillä jollei pahus meisä »lis, nijn se h»,
wä jota me etzimme, ei myös olls
le tarpellinen. Jos yxi ihminen tai,

dais
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dais löytä ihens olewan ilman synnita,
euin o» pewti mahdotoin, nijn ei hän
tnrwitzis halaita Sacramentiä.
siis Apostoli Pawali olis tämän asiantoisin ymmärtänyt, nijn ei hän olis
tarwinnut kästeä meille mahdotoinda
asiaa, meidän coettelemuxemme cautta."
Silloin tulis myös tämän pyhän Sa-
cramenhin meilda pois,
kieltyri. Ia tosin olisit Pawalin sanat
sytiwaiset itziäns wastan. Hän kirjoit,
ta näin Romarein tygö: Että caicki
ewat syndiset: Ei ote kengän wanhnr-Rom.;: 9,scas, ei yrikän; Syndisten seasa cutzu
Pawali itzens sumimmari, Sentäh-l.Tim.nlz.
den ei pidä k?ne.ngan pitämän itzeens
pois Sacramendistä, sijtä syystä, että
hän on syndincn, ja ei taida olla seiso,
wainen coettelemuxesa JumalanKästylr
jalken; waan sitä suuremmalla halulla
nautitzeman Sacramentiä, ettei hän
ena mahdais olla pysywäinen synnisä.
Sinun pitä ei ainoastaus tundeman
itzees sencaldaisexi syndisexi cuins olet,
mutta paljo enämmin mingäealdaisexi
hurscaxi ja Christillisexi ihmistxi sinä
pyydät tulla. Ei taida yrikän sanoa,
että hän on mennyt HERran Pöydäl-
le, sencaldaisella täydellisellä uscolla,
sencaldaisella Christillisella walmistuxel-
la, cuin tämä pyhä työ oikein waati;

F 4 waan
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lvacm enimmitten sentähden, että ta,
man hartauden alla parandamaan ne
puutoret ja wiat, jotea meisä taitamat
löywä. Sillä ne sairat tarwitzewat

«tatch. 9: parandajata. Eostas sijs sydämmcsäs
tunnet itzes syndiseri / nijn sinä taidat
mennä HE3>ran Pöydäl!?. Coscaslöydät että sinun uscos on heicko, ja se
näky sinuNe mjncuins olisit pikemmin
epäuftoinM cnin useowcunen'; sinun
Wkönäs taita löytyä wähä elickä ei
ensmgan rackautta Jumalan ja lahim,
mäiststygö, olet laisca jahidas rucou-
xeen, et löydä oikiata halua cuulla Ju-
malan sanaa, ja olct cangia laupiudcn
töihin ja mu::nun hywaän: tulet
waturi pahoiida ajaturilda; silloin su
Nä parhain tarwitzct ytta tygös meidän
HENran lEsuxen. Costa maallisetascaret tahwwat woitta ja estä sinua,
twä yhdestä cum on tarpellinen, ja et
löydä tykölläs suurcmbaa halua tähän
pyhän työhön, cuin ne wicrat, jotca
out cutzuwt Ebtoliiselle, mutta estelit
heitäns, ettei he sillä erällä taiuet tul,

lm, «H la, sillä heillä oli muita toimilupia;
Cos a myös taita tapahtua, ettäs hen<
Zen fohdatuxen cautta päätät tykönäs:
Minä aicoisin kyllä mennä HERran
Pöydälle; mutta että minä lihan heic-
toudestl! olen estetty, nijn täyty minun

olla
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olla Däns tämän erän, sijhen asti et-
tä minä tulen joutillaxi, ja walmistau
itzcni niincuin' minä tahdin:Wn tiedä, että sinä silloin oletwaarasct
autudesta. Se taita kyllä niin olin,
että tämä aicoimus näky hywäxi corttc-
lemurexi sinun silmisäs; mutta coscasHengen watkeudesa sitä
on siinä enä pahaa cuin hywää; sillaperkele joca paha on, hän pitä padu-
dens tämän alla salattuna. Jansen
eautta ettäs wnwyttclct yhdestä ajasta
toiseen, Sacramendin na!ttitzemise«
cansta, pitä sinun yldäkyllä hawMe-
man; että coscas luulet itzcs olcwan sii-hen caickcin likemmän, nijns olet cui-
tengin siitä aiwan caucana, Siina ci
seiso se oikia itzenscocttclemus, että ih-
minen ajasta aicaan lyckä ylös tämän
lumallisen työn, nijnmin se hänen tai-
dostans ja wiiwylyrens eautta parem-
maxi tulis. Minä luulen että se tohti
tulla pahemmaxi. Lutherus on jättä-
nyt meille siitä hänen oman esimerckin-
sä. Hän asetti mieleens kerran nauti-
ta Sacramentiä; mutta cosm se päi-
wä tuli, nijn ci hän ollut mielcstäns
sencaldaisesa hartcmdesa ja walmisture-sa, enin tämä pyhs työ waati; päätti
sentshden odotta wielä eahdexan pai-
wäa; cosca taas se päiwa tuli oli hä«

F f witzlä
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Wielä cauwembana siltä cuin ennen:
pidensi wielä ajan colmannen kerran /

ja aiatteji silloin taitawans paremman
foettelemMn alla tulla edes. Mutta
hän sano: Smcaldcunen wijwyttelemi,
pcn ja scncaldaisct cahdexan pälwät tu-
lli minulle aiwau moncri, niin että mi-
nä Sacramendistä wljmeitl olisin lulwt
lähes poisestetyxi; Mutta cosca Imna-
la andoi miuwle sen armon, että minä
hawaitzin tämän tapahtuman perkelen
petollisudcsta, ja että hän on nunulle.
tasa asiam yri ludas, sanoinsano Lutherus: »luomttcletcos ni»n
„ perkele, nijn sää hylvästi felmollisu-
„ des cantza; jq minä tulin särkemään
„cohd,astans läpitzen ja menin Sacra-
„mendilli," Augustinus kirjoitta itze-
släns, että bänen chtjns ja ystäwäns
wilwytftlit hänen castens cqntza ja ei
tahtonet, että hän olis tullut lapsena
casieturi/ maan heidän piti odottaman
sixi< että hän olis tullut tsysi ijallisexi,
että hän sitä paremmin olis ymmärtä-
nyt castens lijton. Mutta tämä hywä
chminen mli sen cautta nijn poiskäätty-
xi määrälle tielle; että jota pidemmät-
da hän tuli pojes caste,sta ja Ewange-
liumin opista, sitä enammin langeis
hän määrään oppijn, ja pilckais sekä
lumalam että hänen Sacramentiäns,

aina
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aina zomen wnoteens asti; cosca hän
suurella tuscalla wihdoin tuli erhctyre-
stäns Tämän annan mi-
nä sinnlle hywä Lukia tietä'; ettäs sistamahdaisit, päättä, ettei st olkia itzeuscyetteleminen seiso crinomaisesa pitkälli-ses odotuxesa, eikä myös omasta luu-
losta tchdysä smveliaisuudesa ja kelwol-
lisudesa, Sentähden, cosca me sijuq
erhcdymme, mjn pitä meidän kiiruh-
taman meitaMi oikiasa walmistuxesa
nautitzemaan tsta' Sacramentiä; että
sijnä naiden sanain mutta: Syötät,
tämä on minun Ruumini; juocat.
tämä on minun sVerem, joea tci-
häft edestän ulHHannctan ja ulos-
wuodatetay synoein andsxi anda?
misexjj saisimme armon Jumalan ty-
könä, oikeuden jawapauden tulla Ju-
malan lavsixi lEsuxen ChristuM raul-
ta, ja sillä muotoa soweljari /a mah-
dollisexi Jumalan waldacundaan. Josjocu on. kylmä, nijn ei hän tule siltälambimäxi, että hän seiso caucana »pai-
kjasta. Jos jocu iso, nijn ci hän tule
sijtä rawituxi, että häncanq pois ruc.sta, Jos jocu on h.ia-wyitöttu, nijn ei hän tule paratut jol-
lei hsn etzi parandajata. Samalla ta-
walla pitä sen ihmisen, joca tunde sy-
dämmens kylmäxi jarackaudesta puut-

tuwai-
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ttiwaiseri, ei pidättämän itzcns pois,
maan pikennn etzimän Sacramentiä,
että hän sijta saisneuzvon ja parannu-
xen cnickm näitä wajian. Sillä sen?
tähden on HERra Jumala jättänyt
meitä scncaldaifeei: tilaan, josa meidän
täyty sotia syndia ja mailmata wnstan,
taistella lihan, wercn ja mouen kiusau-
xcn cantza, ja sot« ttzc perkelettä wa-
smn, cosca mc haneldä waiwatan;
nijnettä me sitä suuremmalla halulla
ja ahkerudclla pyydaisimme lumalalda
armoa ja apua, hänen pohastä Sana-
siani ja Sluramcndeistäns. Ia jos
ei tämä nijn o!is,taidaisimma me kyl-
lä estellä meitam naista pois, samalla
mielellä cuin muiuen Morsian, wca
oli rijsunut bamcns ja kielsi sitä jällens
päallens pukcmast, joca oli wiruttanut

tzyrl.W, ;:jalccine, ja ei tahtonut sowaista nijtä,
3» ystäwäns mielen-nomm awamaan o-

weu hänen etccns. Mutta cosca sen-
caldaisct hurtat rippuwat meidän km-
duisam jahauckuwat meitä/ uijn pitä
meidän juoxeman Mjncuin mctzäwuo-
het callioin ylitze, ja kijruhtainän mjn-
cuin peura, cosca kieli rippu hänen
snustans janon tähde»/ etzimaän au-
tudcmme lähteitä lEsuxesa Christuxe-sa, että me silloin tasa Sacramendlsä
löytäisimme wirwvtuM meidän sicluil,

lem.
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lcm. , Jos inc olisimme mahdolliset,
jos meidän oma toimcm ailttlus mei-
tä, nijn emme tarwitzio tulla puhdi-
stcluri: jos me oltsunme nimcuin mei-
dän pidais oleman: mihuiga sitten
olis meidän uscom, mihingä olis sil«
loin meidän u>comme työ tarpelliuen?
Usco soti sondia wastan, cuolcmamwasmn, perkelettä wastan, cpätoiwoa
wastan, ja osotta caikisa
nijsä, jotca särjetyt ja muserretut 0-
wat; ja erinomattain stn caicha, jon-
ga sydäinmcn ahdistus on suuri, jolla
ei. ole yhtän rauhaa hänen luisans
syndcW tähden, roami niincum horju Mm.zzzsynnin cuorman alfa, ja näky peräti, 4-
fen assa näändywän.
'

Catzo lairusia,, joca oli SynaZo,
Zan Päämies Capttnaumlla, että co-sca ,lKicn, wclhä tyttsrens ö!i'cuolc<
mallans, langeis hän lEsurcn jalcainM. z» 41,
juureen jarncoili lMdä tulemaan häi 42,49,^
Nenhuoneseens että tytär„o!ismirgonut.
Costa nyt lEsiis o!i sturaiuiuthällda',
tuli y>'i Synagogan Päamiehelva. ja
sanoi hänelle: Sinun tyttcsteä on
cuöllut, äIH Mestarita waiwa;
Silloin sanoi lEsus tMelle: Äs s?.',
t<l: usco ainsastaNs; Tch'ck tuli
hänen uscollens kyllä tckemM Jos
palwelja olis sanonut: Sinun tyttä-
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res on terwe; nijn ei olis ollut ustoNa
mitan toimittamista; Mutta nyt cosca
hän oli cuolemalda peräti woitettu, sil-
loin rupeis usco sotimaan ja tulemaan
miehulliserilEsuren sanoista, nijn että
hän uscoi ja ajatteli: Nyt mahta se nijn
olla minun lapseni cmchc! cuin se taita;
jos se nyt on cuollitt, nijn minun cans-
sani seum se, joca itze on elämä ja ylös,nousemus, jataita sentähden anda elä-
män jabcrättä tyttäreni, cosca ja millä
tawalla hän tahto: jos hän Moastans
tahto ruweta häneen eli laskea kätens
hänen päällens, nijn hän kyllä saa hen-
gcns jällens. Samalla muoto on se
yhden ihmisen causta, cosca hän luina-
l.n, caswoin edcsä on tehnyt itzens niinsuuren ja peräti mahdottoman syndise-
rl, ettei maa suurembam taida canda:
rn siis murhcllinen ja surullinen syn-
deins ylihe, että luut musertuwat ja

Mm.;^;. sielu on murhcisans: cosca hän tunde
itzens olewan pahan sisällisesti, ja täy-
ty sentähden, nijncum st jocn ei taida
tehdä itziäns omalla woimalla
epäillä itzestäns: Silloinalca usco toöns
caikella todella, ja kirjoitta HERran

Gal.;:». lEsuxenClMuxen sen ristinnaulitun,
syndisen silmäin eteen: ja asetta hä-
nen todistureri hänen sydämmeens, ettck

. niMuin ICjus Chlistus vn sowindo
caiken
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caikeN mailman syndeln edestä, ni>N oNt.M.2! 2.
hän myös hänen syndeins edestä; Ia
jos syndinen oikein usco hänen tuole-
mans ja kärsimisens, ja elä Jumalan
Pojan uscosa, sanoden Pawalin cans-
ja: H<ln racasti minua, ja andoi
hengens minun edestäni: Nljn on Gal. 2:2».
lEsuxen euolema jakarsiminen, silloin
nijn wastuutmen »a woimallinen pois,
pyhkimään synnit, ttijncuin se oli sinä
päiwäna, cosca' sotamiehet awaisit hä-
nen kylkens kejhällä/ josta Johannessa-
no: Että sijtä eöhta wuoti weri ja we5i.10h.19:34.
Tämä usco carcotta pois caicki si)unit;
wahwista mitä heicko on; lohdutta si-
tä joca suruja ja murhesa on; paranda
mitä nmsetrettu on; teke otollisexi ccuc-
ki mikä kelwotoin on. Se sama uscö
kilwoiltele wahwalla uscalluxella Ju-
malan armosta lEsurcn Christuxen
ansion cautta, eaicke epauseoa wastan;se soti ruhtinoita ja wäkewyttä, cuolc-Rom. 8:;;.
mata ja perkelettä wastan: josta sitten
tule sencaldainen woitto, josta luetan:
elt«l meidän uscom on se woitto/ joca
woitta mailman; ei tosin sitä luoma 1.309.5:4.
mailmaa, ei sitä cansallä- täytettyä
mailmaa, mutta sitä nykyisiä pahaa
mailmaa, caiken sen pahan cantza cuin
hänesä on; Ei cuitengan sentahden et-
tä se on meidän uscom, mutta sentäh<-

den



HZ)o(W ,^^?.

den että me uscom, että lEsus Chw
stus on Jumalan Poica.

Seitzemas Zappale.
Cosca yxl chmlnen Jumalan ar-

mon cautta taita särkeä lhenS
laplhe snhen asti/ että hän ai«
coimisellans taita tulla edes
nautihemaan Sacramentläll
cuinga pttä hancn silloin tasä
työsa alcaman ja päälle.ottas
mau?

i.Cor. m NAwali smw: Että meidän pitä
29. /" eroittqmM sitä cuin me jaamml

Vacramcndift., mmittäin HERran
Ruumin ja Wtten, ja yijn muodon
«»attcleman mitä'meille tasä annetan.

, Ei ole sama scncaldaineuRuumis, cuin
meidän oma ruumijmme ön, j.oca on
sekä cuolemau ruumis, että myös sem

' (Mainen liha, joca ei taida periä lus
malan waldaeundaa; mutta tämä onsen Caickiwaldiau?>U!nala!:PojanLiha
jaWcri: jocasen Hengen paäl<
le-tulemisttf ja/Vl>mmäisen warjomisen
«autta Neitzen Marian cohdusa on tul,
lut totisexi Ihmiseri, jolla nijn muodon
ön totinen Ruumis ja Meri; ja tosill
sencaldainen Ruumis ja Wri, josn

calcki
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caicki lumaluden täydellisys asu: joca Col. 2: y.
oli sana >a tuli lihari: oli Jumala ja I»h.i:»3.
tuli ihmiseri yhdesä personasa: Nijn et-
tä caicki lumaluden täydellisys ja ar-
mon täydellisys asu täsä Ruumisa ja
Wercsä. Jos tämä nyt on lumalu-
den täydellisys, nijn on sijnä myös
Eaickiwaldiaisus pojes- ottamaan syn-
nin / ja meitä nijn, et-
tä perkele ja syndi tule sydämmestä ja
jäsenlstä poisajetuxi; Hänesä on Py-
hys, puhdistamaan meitä synneistä.
Jos hänesä on armon täydellisys, nijn
me löydämme sijnä wanhurscauden ja
sondein andexi saamisen, mjn että me
armon jarjestyxesä taidamme armosta
autuari tulla. Täsä eroituxesa pitä
sinun kyllä löytämän rijdcm, ettei Mi-
chael ja perkele nijn paljon campaillut
Mosexcn ruumista, cuin sinun oma lud. Ep.
järkes paljo enämmin tahto sotia sinun v. 9.
cantzas, Chriftuxen Ruumista ja Me-
restä, ja tehdä nämät caicki cowari pu-
hexi, jota liha ja weri ei woi cuulla,Mloh.6:6v.
tosin yhdexi kelwottomari asiaxt. Ala
sinä cuitengcm epäuscosas epäile, waan
catzo Petarin esimerckiä, joca sijnä
astiasa cuin taiwasta tuli, näki caicki-
naisia neljäjalcaisia luondocappaleita,
ia cosca hän änen cautta taiwasta tull
rästetyxi nousemaan, tappamaan ia

, G syö-
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syömään, teki estens, ettei hän coscan
ollut syönyt mitän yhteistä cli saastai-
sia, sai hän senwastauxen: Mitälu-
mala on puhdistanut, ala sitä yhteisexi
sano: Sai myös sitten Hengelda täy-
dellisen kässyn seurata Corneliuren mie-
hiä. Nijn pitä myös sinun / racas
Jumalan lapsi, ei ensingän epäilemä»,
rosca liha ja weri tahto rijdellä sinun
cantzas täsä asiasa ChristNM Ruumi-
sta ja Merestä, waan wastalen sano-
man: Minä tahdon uscoa ja tehdä sen,
mitä lEsus on käsienyt. Mene sijs
edes ja usco nämät sanat: Tämä on
minun Ruumin, tämä on minun
Meren :c< Silla st joca epäile/ hän
on kelwotoin ja mahdotoin. Sillä

«M.i4!2;. caicki cuin ei uscosta ole, se on syndi.
Sitä lähin pitä myös meidän ottaman
wisun waarin ilze meistäm; nijn etten
me juoretyhmydesä tähsn pyhään työ-

ft hön, «ijncuin muihin omijn toimitun
xijmme: ei HERran Pöydälle, nijn-
cuin meidän omalle pöydällem: Ei pi-
dä meidän menemän, omalle pöydällem
ilman rucousta: euitengin Jumalan
Pyödälle usiammalla rucouxella, toisil-
la rucouxilla, nöyrimmillä rucouxilla.
Että nijn pian cuin ihminen asetta e-
teens, että hän tahto nautita Sacra-
wen.tis, nijn pitä hänen cohta tekemän

. eroi-
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ersituren, se on, eroittaman itzens ja
sydämmens cmkcsta mailman murhesta.
Lukeman wiriästi Dawidin Catumus-
Psalmeja , tunnustain nifn syndins jct
niiden andexi andamusta pyytämän.
Anna se 22. Psalmi, joca selkiästi edes,
pane Christuren ruoleman ja karsimi-sen, olla sinun edesäs; nijns opit sii-
tä tundemaan Jumalan wihan syndis
wastan: Lue se 2;. Psalmi, nijn smck
löydät siinä wiherjäisen nijtun ja wir,
wottawmsen weden sinun sielulles: sinä
löydät walmistetun pöydän mihollisias-
wastan, öljyä sinun pääs ilori: sinä
saat täyden kalkin riemuxi, ja löydät
ZEsuxesa Christuresa ja hänen hywisä
löisans, witzans ja sauwans sinua tu,
kcwan. Ia tosin ei pidä meidän ai,
noastans tekemän eroitusta meifä sen»
caldaisen lukemisen ja rucoustencäutta,
mutta myös kiitorella ia hartalla wei-
ulla, sanoden: Me sinua liLsu
ist<lm, :c. <v! puhdas Jumalan
Cariha,:c. ja mitä muuta lum Uli,
nen ihminen tämän yxinkertaisen ioh,'
daturen jälken, sijnä aiwoituxes tahto
eteens-otta. tule meidän
jocapaiwä ylistä ja kiitta armons ede-
stä; mutta paljo enämmin cosca me
Sacramentiä nautitzemme, niin että
tD pitll oleman yxl merkillimn eroi-

(V» tus.
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tus. lEsusta tule meidän jocapälwa
hänen pyhän tarsimiscns ja cuolemans
edestä kijttä ja ylistä. Mutta cosca me
nautitzemme hänen Nuumins ja We-
rens Sacramendisä, nijn pitä meidän
lisamän sitä mämmin tätä kijtosta, ja
ylönpaldisesa mitasa uloswuodqttaman
tätä kijtosta hänen määrättömän ar-
»nons muistoxi: nijn että tämän päi-
»an wälillH, muista päiwistä olis eri-
nomainen eroltus. loisa pyhä sydän
jamieli on, sijnä ei coscan hywä työ ja
mcoimus taida puuttua.

Täsä eroituxesa, pitä meidän hy-
win cawahtaman meitäm ulcocullaisu-
desta, erinomattain, ettemme illoin
waattein caunisturella pyydä eroitta
meitäm toisista; cosca me cuitengin tai-
damme usein olla pahemmat cuin en-
nen sekä elämäsä että työsä: Ei auta
myös prameus ja coreus eroituxexi,
silloin erinomattain, cosca ihminen cm-
da synnin olla endisesä caswannosans.
Sillä nijn muodon on ihminen itzellens
yri ludas ja pettäjä. Muista sentäh-
den mitä puhutan sen halwatun miehen
Woriasa, ettei lEsns catzonut heidän
waatteitans, mutta sitä sisällistä cau-

MatH.?:z.nistusta, joca oli usco. Eiköst Jere-
mias sano: HLRra, sinun silmäs

3er. 5:;. eatzowat uscoa. Paina st sydäm-mecs
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mees mitä HERra sano Esaian tykö-
na: Minä catzon sen puolen joca
raoollinen ja särjetyllä hengellä
on, ja joca wapise minun Sanan»
edesä. Tee myös sen jälkcn euin Mo- Es. 66:2<scs kasti cansalle, että cosca heidän so-
windo-päiwans oli, niin heidän piti
waiwaman heidän sielujans. Cosca;. Mos. K.
he tahdoit taändä itzens Jumalan 23:2,7.
puolen, niin heidän piti repimän, el
waatteitans waan sydämmens, nijn-
cuin Joel opetta. Joel. 2: iz.

Zahdexas ssappale.
Costa ihminen ntzn on malmisia-

nut itzens halulla ja Christilli-
sellä tunnufturella / lhens coets
tclemisella ja sowinnolla sydam-
mesans/ ja oikialla eroittanne
setla nautlhemaan SacramenÄ
tia: Ongo han silloin oikein
kelwollineN?

hän on kelwollmen, jos hän
muutoin teke mitä oikia usco waati

ia mitä Pawali sano, näisä sanoisa:
Minä olen HKRralda saanut: Ni-l.Csr.nn;.
mittäin sen opetuxen jonga hän HER-ran Ehtollisesta heille edespani. lon-satähden sinun pitä wahwasti usco-

G 3 mnn:



Z)°(M c^,p.^
man: että se cuin sinun edcsäs cäsa on,se on HERran työ, m ci jongun ih-
misen juttu: se on ITsuxen Christuxen
työ, ia hänen muistoxens kaffctt»: se
vn Christittyin ihmisten-työ, mutta ei
yhdellcugän muulle luondocappaletle hyi
Wäxi asetettu. Ia cosca ihminen si-
tä jvahwasti usco ja oikein pcranajattc-
le, ni>n tule hm todella hcrätetyxi nau-
titzemaan Gacramemiä sydämmellisellä
ilolla ja halnlliftlla sielulla; uijncuinse joca usco meidän HERrm lEsu-
pn päälle hänen tölsäns ja sanoiscms.
Silla mitä ihminen usco, sitä racasta
hän, sitä yän myös ar.wosa pitä.
hcln nyt usco tämän Sacramendin nau-
titzcmisen oleman Christuxen asttuxesta,
ja häncldä käsketty, mm ei taida häu
muutoin, cuin tehdä sen jälken, ia pitä
sen corkiasa arwosa. Min<l olen ftn,sano Pawali, HERralda saanut.
Nämät ftnat andawat meille wielä sen

Että nijncuin yx>
Päämies cosea häu jäitä yhden Linnan
eli Paickaeilnnan, nijn jättci hän toisen
siaans, ettei se mahdais tulla autiaxi
eli zäda' ilman hallitusta. Niju on
myös meidän HERra lEsus jätlä,
nyt Pawalille sen wiran, että hänen
piti saarnaman tästä Gacramendistä:
nemvoman ihmlsia sitä oikem liauiitze,

maan;
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maan; nijn cttä lEsuxcn Chrisiuxen
cuolema sen cautta tulis ihmisten seasa
muistosa pidetyxi: ja ihmiset itze, sen
cauttu heidän uscosans wahwistctuxi
syndcin andexi saamisesta. Sijnä ym-
märryxess ruhu hän wirastans Galate-
rcin tygö: Ettei hän sitä Ewangeliumi-
ta cuin häneldä saarnattu oli, ollut ih-
mlsildä saanut eikä oppcnut, waan IE- >

suren Christuxen ilmoituresta. Gal.i:».
gatähdcnMn taisi tämän hänen saar-nans caitellarohkeudella meille ilmoitta.
longatähden heidän piti myös sitä
wastanottaman niincuili Jumalan woi-
man heille autudcxi. Sitä wartcn yli-
stä hän myös Thcssalonilaisten uscoa ja '

.cuuliaisuutta: cttä eosca he sait häneldä'. Thess. ytsanan Jumalasta, nijn he wastanotitsen, ei nijncuiu ihmisen sanan, waan
nijncuin Jumalan sanan, joca myös
uscowaisis waicutti. Ia tämä asia on
aina ollut PawMle nijncuin läpitze-
tungewainen ja pacottawainen kchoi-
tus, walmistaman cansan sydämmet,
ottamaan wastan hänen saarnans u-
scolla jacuuliaisuudella. Sentähden,
nimittäin, että ha'n Jumalan armosta
oli cutzuttu saarnamaan Jumalan E-
wangeliumita, ja eroitcttu sijhen llitins-
cohdusta, jonga cautta Jumala hänenPoicans oli ilmoittanut. Hän oli

G 4 Aposto-
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Apostoli meidän Lunastajani ascMM

«.ssm.i: i.Men, saarimaan totuden tundoa,
Tit. l: l. joca lumalisuden jälken on. Hän oli

lEsmen Christuren palrnelja, ei ihmis
sten tahdon, mutta lEsuren Chriftu-
xen jällen, joca meidän toiwom-

slom. u 15. me on. Sentahden cosca hän nijn
taiwasta oli cutzunu, ja sitten collnau-
deen taiwaseen temmattu, ja saanut
HERralda suuret ilmoituxet, joidenga
päälle hän taisi luotta ja mikä sowellas
oli toisille ilmoitta; nijn olis se Seura-
kunnille suurexi souuixi ja lumalatto-
nmderi togö - luettawa, jollei he tahdois
fitä wastanotta mitä hän HENralda
saanut on. Tämä sana: Minä olen
sen HGRralda saanut,, anda meilläsen w chwan ajatuxen ja totisen perustu-
xen meidän sydämmihim, että tama
Sacramemi ia sen nautitzeminen on ori
erinomainen Jumalan-palwelus, se on
HERran työ, se on HERralda asetet-
tu: on HERralda saatu: on meille
HENralda kästetty, ja pitä meildä
wast motittaman ja tuleman nautituri
lEsuren cunniari ja muijroxi, ja itze
meidän amudem edesauttamisexi.

Pawali ilmoitta myös tämän Sa-
cramelfdin muodon itze ajasta, cosca se

~ Cer. u: on tapahtunut: Ltcck HGRra IL-sus siinä hän petettin,
asetft
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asetti tämän Ehtollisen, andain sen
cautta meidän ajatella, mitä ludas
tcki hända wastan; että myös oppia,
millä tawalla meidän pitä tätä Sacra-
mentiä yautitzeman. Nimittäin, co-
sta me hawaitzemme, että meidän oma
sydämmcm, perkele, ja mailma, liha ja
meri tahto pettä meitä, ja olla meille
liri ludas: niin pitä meidän ajattele-
man, että HERra lEsus sinä sa-
mana yönä on puhunut Opctlislasteus
cantza hänen pijnastans ja cuolema-
stans. Aica oli tullut, että Ihmisen
Poica piti ylönaunettaman pacanoille,
pilcattaman ja hmväistäman, ja wih-
doin euolctettaman; ja se cuin wielä Luc. 15: ;e.
taickein-julmin oli, että Mi hänen omi-
stans piti oleman pettäjä hänen cuole-
maans. Tästä olit Opetuslapset san-
gen murhelliset, cosea Wapahtaja il-
moitti sen asian, että se piti hänelle ta-
pahtuman ; ja nijncum he täsä petonsa
olisit ollet osalliset. Mutta heidän suu-
rimman murhens alla, asetta lEsus,
tämän SacrameZdin lohduturcxi ja
syndein andexi a-ndamiseri. Nijn ettck'
me tundisim meidän olewan parhain
soweljat tämän Sacramendin nautitze-
miseen, losca sydän on särjetty ja luut
vwat muserretut. Ia että han myös
yöllä ja wahä ennen hänm cuolema-

G s tans, .
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I«H.iZ! i, mns/tahdoi tämän asetta; nijn osotta
hän stn cantza, että hän loppuun asti
racasti meitä. longatähden myös
nminen Ki«oisa si)tytettin kyntilöitä,

Sacramcuti piti jaettaman: että
meidän sijtä piti muPaman Christien
rackautta ja meidän omaa tilaam. Et-
tä losca njjncuin yö on meidän uscosam
ja ehto meidän sydämmisäm, njjn pjta
meidän nautitzemcm tätä Sacramentia.
Silloin on meille tie ja elämä, ja wie-
lä walkeus ja totus. Pmmärrys näistä
on tämä,, Cosca me hawaitzcmme et-
tä meisä Jumalan -. pelco rupe wähen-
hymaan, Jumalan rackaus kyttncndy-
mään sydämmesä, hartaus rucouxesa
puuttumaan, Usco näky cuollexi, pa-
dat ja maalliset halut lisändywät, hy-
wclt ja taiwalliset ajatuxet wähendy-
wät, cosca me olemme hitaat ja can-
giat caickeen Jumalan -pelcoon, :c.
Catzos silloin on HENra lEsus nijn-
cuin petetty, ja silloin olemma saanet
ludaxen suun andamisen. Täsätilasa

- pltä sinun käymän omaan sydammecs,
ajatella jasanoa: Cosca minä löydän,
että minusn on wähä Jumalan, pel-
coa, ja minä jocapäiwä woitetan syn-
nin himoilda, nijn minä tahdon mennä
HERran caswoin eteen, nöyrästi tum
n usta jahartastt waikeroita nmmn syn-

disen
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disen ja wihcliäisen tilani ylihc; ja to,
fn tahdon minä käydä lEsuren Chri-swren caswoin eteen,' m tä!'ä pyhäsä
Sacramcudisä pyytä hänen läsnä - ole-
nnstans, apua >a wahchistusta cmcke
sitä wastan cuin taita minun wietcllä;
uscoin wahwasti, että se wäkewä tah-.
to hnonens nijncamvan cuin
hän taita, mutta costa hända wäke-Luc, m 2^wämhi tule, nijn täyty hänen paeta. 22,

Sixi toisexi tcke Pawali tiettäwäri,
Persona» jocaSacmmendin asettanut
on, ,a sano: i3ttä st o!i
Nyt on hän ennen caickia, ja caicki
vwat hanesä: ja on ruumljn pää, että
hän caickein ylitzekäwis. Ia nijncuin Cyla.' l7,iy.
Pää anda raitille muille jäsenille lijcu-
turen ja waicuturen: nijn on Seura-
cunnalla yhteisesti, ja jomihella Ju-
malan lapsella erinomaisesti, ZEsuren
Christuren Sanasta ja Sacramen-
deistä, hengc'.!inen ja jocapäiwäinen
wahwistus, perkelettä mafian, usco ja
lohdutus syndiä ja cuolenmta wastan. Ilm. K. is;

Hän on andanut cutzua itzens "'

sm ia totisexi, ja DN myös itzelotuus. M, 14: s,
Ei hän ainoastans »sota tietä, mutta
on itze tie. Hän anda elämän ja on
itze elämä. Ei ole yhtan petosta hänensuusans, M myös sijna suusa
fä sanoisa, joilla hän tämän Saerw

mcndin
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lmndin asetti. Sentähden cutzll Pa,
wali hänen HERraxi; nijncuin se,
jplla oli woima ja walda, tämän Sa-
cramendin asetta. Ia nijn usiat cuin
häneldä owat apua pyytänet, owat pe-
rustanet anomisens tämän sanan päälle
että hän on HERra, joldaheidän tuli
apua pyytä. He uscowat semahden
totisesi, että hän heidän rucouxens tah-
to ja taita täyttä. Se spitalinen mies
sano.i: Hlößra jos sinä tahdot,

Matth.B:2.m'jn sinä woit minun puhdista;
Opetuslapset sanoit: H<3Rra auta

v. 24. meitä. Cananean waimo huusi:
Ht3Rra, Dawedin poica, armah-
da minun päälleni, :c. Costa La-

" zarus oli cuollut, ja lEsus tuli Betha-
ntaan, sano Marcha: HERra, jos

loh. n: 21. sinä olisit täällä ollut, :c. Sentäh-
den nijncuin hända on rucoildu, nijn-
cuin HERraa cuoleman ylitze, nijn-
cuin HERraa perkelcn ylitze, niincuin
HERraa caiken tuscan ylitze; On hän
myös nijncuin HENra osottanut wal-
dans tasa asiasa; mirei hän M nijn-
cuin HERra hänen Ruumins jaWe-
rens ylitze Sacramendisä, mahdais
»Ha yxi HERra, ja tehdä meidän
canstam näiden sannin ja käsiyn jällen:
Spstät, tämä on minun Huumin:
juoeat, tämä on minun Vereni?

Sitle



02P.8. UZ)o(WS WS

Sitte cutzu Pcnvali hänen lEsuxexi,se on, että hän taita anda caikille
syndein andamisen, jotcausco-sa tätä Sarramentia halajawat ja
nautitzewat.

Tähän nimeen on Eugeli sisälle-sul-
kenut coco mailman autuuden, ja sano-
nut Josephille: Sinun pita cutzuman
hänen Nimens, lESUS, sillä hän
»n wapahtawa cansans heidän syn>
«cistäns. Matth.l:2«

Tähän nimeen on caicki armo ja apu
sisälle-suljettu. Sentähden sanoit ne
Maliset: lEsu Mestari, armahda
meidän päällcm; Ia Stephan us: Luc
HENra IE su ota minun hengeni.
Sentähden cosca hän on tullut mail-
maan, nijncuin lEsus, tekemään caic-
kia syndisia autuaxi: Hän on nijncuin
lEsus auttanut tuscasta ja cuolemasta:
jongatähden myös Apostoli Petari sa- >

«oi halwatulle Eneaxelle: lEsus Chri-
sius sinun paratcon: nijn hän colMTel'. K. 91»m wuotens ja nousi. Mixei meidän 34>
sijs pldäis uscomlin, että hän myös ta-sa Sacrameudisa on läsnä - olewaincn
nijncuin M lEsus, hänen Ruumillans
jaWcrelläns, wahwistamaan meidänuscoam, wirwottamaan, terwexi teke-
mään ja »vapahtamaan meidän sielu-jani? Ma hän on sanonut: Se ulos-

cmne»
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anuetan teidän edestan syndein andexi
andamisexi.

Scncaldaiset owat nyt nämät sanat:
Se oli lEsus cuin tuli petetyxi, se oli
lEsus, joca on asettanut (Zacramen-
din, nijncuin itze perustus,jonga päällä
caicki muut seisowat; että mc tiedäi,
silnme kcncldä tämä Sactamenti on.
Jos se olis ihmiseldä; min olis sen
caa§a nijncuin Gmnaliel sanoi luda«
laisille Apostolein legoista ja sarnoista,

Tel.K.;: ;8. että se tuhjäänraukcis. Mutta cosca se
vn obdcldä HlLßralda; ja tosin sildä
HENralda lEsurelda, jolle Isaldä^

Ptatth. n: caicki olit annetut: Sildä HENralda,
27. Dlemises, tahdosa >a woi<masa Isän cantza: sildä HENralda,,

wlla oli walda panna hengens, ja wal,
loh.w:iB.oa sitä taas otta: Sen Myn jälken

cuin hän oli Isäldä saanut; Nijn oli
hänellä dwos se walda, että asetta tä<
man Saeramendin, ia sijnä toimitta
sen mitä hän oli puhunut.

Sm colmannexi mitä itze toimitu,
tule, nijn on tämä Sacramenti

myös aiwan sencaldaifilla tumallisilla,
Maijestetillisilla ia woimallisilla sanoilla
asetettu, cuin se tapcchdui cosca se ijatt,
caiekinen HERra ja Jumala loi tai,
wan ia maan. Moses sano Adamista,
että HERm Jumala otti yhden hänen

kylki,
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kolki-luistaus, jarakensi waimon siitä. i.M05.K.2l
Nijn seiso myös täsa: Hän ottiLeiwän.
Costa Opetuslapset joitPääsiäis-Lain-
han hänen cansians, nijn stithemyös
ilman, epäilcmätä sijnä siwusa leipää,
mutta sijtä ci sanota, että hän otti leis "

wän: he joit myös picarista, mutta
sijtä ei puhuta, että hän sen niin eri-
nomaisella tawalla oli siunanut/ Tä-
män Ehtollisen jäiken on hän nyt Sai
ttamettdin asettanut/ ja silloin otti hän
Leiwätl. Että mjncuin kylki-luu otta-
misen cciUtta Adamista/ tuli nijncuin

cuitt se oli ennen ollut; ja niin-
cuin Dmvcdi cosca hän otettin lambai--
sta/ tuli scncaldaisexi/ cuin ci hän olis
toiwonut; nijn taita m»ös ft/, mitä
HERra lEsus otta / tulla sencaldaise-
xi/ ja toimitta sen, cuin ft, eikä itze-
stäns,' eikä jongun ihmisen ottamisen
cautta olis tainut toimitta. Hän otti
päällens, sano Pawali, Abrahamin sie-
menen; se on: Hän tuli totisex, ia luo-Ebr, 2: 16.
nollisen ihmisexi, ja mjn muodon on
hän Jumala ja Ihminen; ja tosin uh-
desä personasa sencaldaisella vhdisiyrel-
lä, ettei cuolemacan tainut tehdä eroi-
tusta näiden molembain luondoin wä-
lillä. Sillä hän oli tehty Papixi lop-
pumattoman elämän-wciman jälken:Ebr. 7:
ja, hän otti tämän luonnon päällens
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sitä wartcn, että han siinä jotain olis
pelastanut. Sillä tawalla, cuin Ju-
mala rupeis cansan käteen, ia johdatti
heitä Egnptin maalda; nimcuin se jo-
ca on woimallinen candamaan jotain
Simsonin tawan jälken, joca pani mo-
lemmat caupungin-portin owet oial-
lens, ja candoi ne wuorcn-cuckmalle,

D«m.K.i6:joca o!i Hebronin edes; Ni)N taisi hän
;- myös canda meidän sairaudem ja saä-

Es. si: 4- lyctä meidän klpum itze päällens, pois-
pyhkiä meidän syndim, tehdä cuolemcm
tyhjäxi, ja estä pcrkelen woiman; ja
namät caicki niin totisesti, cuin han
ihmisen luonnon pääilens ottanut oli:
SiUä M näistä ei ole wähemmin Cmc-
kiwaldiaisuden-työ, cuin setoinenZan.
Tämän osotti hän lihans - päiwmä.
Sijtä spimlisesta miehestä sano Mat-
theus:- Nijn lEsus ojensi kateus, ja
rupeis hänem, ja cohta hän puhdistct-

Miltth. 8:;. Ml. lairuren Tyttärestä, joca oli
cuollut, sano hän myös: Että lEsus

Match. 9: tarmi hänen käteens, ja plica nousi.2;- Wesitautisesta sano Lucas: Että han
rupeis häneen, ja paransi hänen, ja

tuc. 14:4. päästi hänen menemään. Jos jocu oli
cuuro, niin pisti hän sormens sen cor-
wiiu: oli jocu mycta, nijn hän sattui

Match.?:;?, hänen kicleeils. Ia nijn oli hänen ka-
tens aina stjnä läsnä. Syyn tähän il,

moitta
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wottta cosca hän sano: M
racasta Poica, ja andoi caicki hänen
käteens. Tällä kadcllä, johonga caic- Ioh.;: M
ki oli annettu; otti hän Leiman ja sa-
noi: Syötät, tämä on minun Muu-
mini. Talla kädellä, jolle caicki olit
annetut, otti hän Kalkin ja sanoi: Juo,
rat> tämä on minun Wereni, joca
teidän edeMn wuodatetan syndein an-
dexi andamistxi. Taisi sentahden sil-
loin , ja taita myös wiela nyt, näiden
näkywäisten wälicappaldeN cautta, am»
da meille hänen totisen Ruumlns ja
Werens> Sillä jos caicki, ni»n owat
myös nämätkin annetut hänen käsijnsä.

Nämät samat näkyMaiset cappaltt
pita aina oleman läsnä, rusa tämä Sa-
cramenti ulosjaetan. Sillä ilman nij-
tä ei ole se jocu Sacramenti. Cui-
lengin on se wsi, että meidän HERralEsus paitzi nijtä, taita uscon cauttaasua Jumalan lasten siidämmisä: jotcaEph. ?: »7.
myös »lscon cautta taitamat syödä Ih-misen Pojan Lihan, ja juoda hänen
Werens. Ia jollemme tätä tee, nijnloh. 6:5;.
ei ole meisä elämä, nijncuin hän sanoJohannien tyköllä. Ia tämä, joca
on hengellinen lEsuren Ruumin ja
Meren nautitzeminen, taita tapahtua
jocapäiwä: ja tosin, nijn cauwau enin
ihmisM »n «sco. Mutta tämän päal-

H le
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le loucka itzens järki, ja tahto secoittasen cuin ainoastans on uscon työ, sen
toimituxen canha cuin tapahtu Sacra,
mendisä seka uscolla, että näkywaisten
wälicappalden nautitzemiscn cautta, jo,
sta secoiturcst seura erhedys. Se on
tosi, että ntjn monda cuin tahtomat
nautita lEsuren Ruumin ja Weren
Sacramentia, näisa näkywäisift wäli,
cappaleisa, heidän pitä <en totisesti tele,
man uscosa, ja tosin siinä uscosa, että
lEsuren Christuxen Ruumis Leiman
cmcha nautitan ja syödän; mutta ei
cuitenoan nijncuin se ruumillinen leipä,
että Christuxen Ruumis hambailla pm,
taisin, nijncuin Caperttaumin asuwai-
set sen ymmärsit. Sijna uscosa, että
lEsuren Werl juodan wijnaja; cui,
tengin ei sillä tawalla, cuin muun juo,
inisen cantza tapahtu; mutta sillä ta,
walla cuin täsä Sacramendisä tapah,
tu, joca tapa luonolle ja järjelle on
käsitlämätöin. Ia tosin ei ole leipä
ilman Christuxen Ruumista jocu Sa,
cramenti, eikä myös wijna ilman Chri,
stuxen Werta Sacramenti. Ia se jo,
ca ei sitä usco hän nautitze tämän Sa,
craniendin kelwottomasti.

Cosca inyös meidän HERra lEsus
tiesi, ettei meillä raitilla ole Abrahamin
«sco, joca waicka ei hän nähnyt eniten,

M
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gin uscoi i mutta mondä on ThoMare»
muodosta/ jotcq tnhtow.at silmllla näh-dä/ ja käsillä pidellä/ jos heidän muu-
toin pitä uscoman. Sentähden »n s«
«nina ollut Jumalan tapa, että panna
järjen ja silmäin eteen sencaldaiset asiat >

joista ihminen wihdoin löydäis Juma-lan totiseri hänen töisäns, jotca owat ih«
melliset/ ja lupauxisans totisexi. Nijn
on Noachllia ollut silmäin edesä näky-
väinen Merck» > ninuttälll cäari pilwi-
ä/ ja sen cautta lljtto hänen uscollens>
oca oli todistus ettei Jumala enä tah>
onut hucuttä maan päaltzä caicki tft
Mi , Costa nyt silntä näki maM/i,Ws!k«3i
Nijn uscöi mvös sydän lijthm Abrnhä- '?»

niillä oli myös näkywäisellä Muodolla
silmäin edesli mercki, nimittäin ymbä-
tis-leickaus/ <a sijnä siwusa Jumalatta 3ss,ft M.
lupaus hänen Uscollens > nimittäin / et, '?' ?'

tä Jumala iahdoi olla hätten Zuma-
lans, .ja htlnen siemeneNs hänen jäl-
kens, ja.anöa heille Canaan-Maa>i
hancaickiscxi asumasiari. Cosa nyt
silmä ratzoi lijton-merckiäi nijn catzoiusco lupausta, ia andoi Jumalalle cun-
nian. Isaachilla oli Myös sUnalla tä-
yllä nletcki tähdetstä taiwasi, ja ekst. lwbs, K.
hänen piti Mndymsn nijncttiN Mä« 4-
lomu. Jacobilla oli lirapuut, Gi> it. 28:
deonilla nahca> Histialla Waris /

H z Ahaxel- ;?<
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«. ssm. K. AhareUa säijäri, :c. Nijn että cosca ne

2o:u. käänsit heidän eaftwvns laicka taiwasten pain elickä n,aa-
han; nijn tulit he nijstä uätywaisistä
cappaleista wahwistetuxi ustosa heidän
siemenens paljoudesta; ja siitä siuna-
tusta siemenestä, joca piti heidän ki-
rouxesta pelastaman. Gideoniamuut
owat wqhwistetut useosa sencaldaisesta
Jumalan erinomaisesta armosta ja a,
wusta sencaldaisien ulconaisten ja na-
kywaisten cappalden cautta. Sen sa-
man me myös näemme Uudesa Testaa
mendisä. Nijn pian cuin Jumalan
Poica oli ilmandunut lihasa, ja Engc-
li sen ilm>itti paimenille, nijn sait sil-
mät nähdä Lapsen capaloihin kärityn,
sydän sai sanat: Teille on syndimyt

««.2:11. Wapahlaja. Tletäille Idäiftlda-
Match. 2. maalda oli tähti heidän silmäins edesa;

mutta sana oli heidän uscollens Bcthle-
hemisä. Aiwan nijn käytta HENra
ikens meidän canstam Sacramendisä.
Castesa on wesi silmäin cdcsä, mutta
Jumalan sana on siinä uscolle; ja to-
sin nämät sanat: Castacat heitä Ni-

Vlatch. zz: meen Isan, Pojan ja Pyhän Hengen,
ly. Joca usco jarastetan se tule autuaxi;

Vlarc. i6: Mutta joca <i usco se cadotetan. Co-
l6. fta nyt silmä näke weden, nijn pitä sy-

dämen uscoman ftnm, ettei wesi ole st
cuin
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tuin teke meitä autuaxi, mutta »tze Ju-
mala. Tätä en me taida ansaita mei-
dän hywillä töilläm: l silla caicki mei-
dan työm owat caucnna wanhurscau-
desta) Mutta sitte cuiu Jumalan mei-
dän WapalMjam hywos ja rackaus
ihmisille ilmestyi; nijn asetti hän lasten
niincuin uuden syndyman peson, yh, Vt.
dexi uudistuxexi, joca tapahtu Pvhän
Hengen cautta. Että nijn muodon pi-
ti wielä olenlan yxi lijtto Jumalan ja
ihmisen wälilla; että ihminen taita tur-
wata Jumalaan, ja odotta häneldä
raickea Isällistä huolenpitanustä: ja se
tapahtu lEsuxen ylösuousemisen caut-
ta cuolleista, josta me vlemma »vahwat
syndein anbexi saamisesta, taidamme pi-
tä joeapaiwä tMvan omantunnon ja
wahwan uscalluxen Jumalan ja lE-suxen tygö, jongaNimeen me olemma
castetut, jocaei taida kielda meildä hä-
nen wanhurscaultans; Nijn myös Py-
hän Hengen tygö, jonga Nimeen me
myös olemme castetut, joca sentähden
on aina walmis jacaman meille neu-
woa ja lohdutusta: että me nijn olem-
me wahwat ja hywm perustetut tämän
lijton cautta.,

Samalla mutoa on se Altarin Sa-
cramcudin cantza. Sijnä on meille
leipä ja wijna silmälle, mutta lEsuren

Hz sana
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sana uscolle: ja tosin nämä sanat:
Syökät, tämä on minun Ruumin:
juocat/ tämä on minun Meren, jo,
cq teidän edestän uiosannetan ja ulos<
wuodatetan syndein anderi andamiserj.
Ml)t nijn pian cuin silmä näke sen vh?
den euin on leipä, mm eohta pitä sydän
yiyös sitä toista n comqn, Että jos
fcipa taita wahwista meidän ruumim,
nijn taita paljo enämmin ja parelw
min lEsiMN 3>uumis wahwista mei,
dän uscom ja wirwotta meidän sielum.
Nijn pian cuin silmä näke sen toisen
ruin. on wijna: nijn cohta pitä sydäm»
men ustoman, Eitä jos wijna taita
ilahutta sydämmcn, ja perata haawat;
«ijn taita, palic» cnammin lEsurcn We-
ri ilahutta sielun ja puhdista meitä mei,
dän synneistäm.

HHn tijtti; stiso. Asetus-Sanoifa.
Costa PäaWs-Lammasta pH syötä»
män, nijn tapahduj st kijtos-wirsillä ja
Jumalan ylistyxella lunastureu tähden
Egyptistä: sen suuren pelastnxen ede-
stä punaisen meren cautta, nijn myös
muitten hywäin-tecoin ja caiken uftols
lisuden edestä cuin Jumala ol,i heille
osottannt, matcustamisen alla Canqan
maahan, Senmldainen kitollisus ta<
xqhdui Pääsläis"?amban syömisesä jon>
M Wistus piti canH.Tämän
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Tämän Ehtollisen jällen, ja cosca hän
ei enä tahtonut, että sencaldai>ia Pää-
siäis-Lammasta piti syötämän / mutta
tahdoi itze olla meidän Pääsiäiseni ja
Pääsiäis, Lamham, ulosandain itzens
meidän cdestäm, lahjaxi ja uhriri, pe- Ep3.;:«.
lastamaan meitä synnistä ja kuolema-
sta, ja tutewaisesta wihasta wapahta-
maan, ja tästä nykyisestä pahasta mail, l. Thess.,:
masta, nijncuin perkelen waldacunna- lv»

sta; nijn asetti hän tämän Sacramen- Gal.«
dm hänenRuumins jaWerens cautta.
Ia silloin kijtti hän racasta Isääns, sen
woiman edestä cuin hänelle oli annet-
tu, ihmisen luonnon puolesta, personal-
lisen yhdistvren eamta, että hän tämän
corkian työn taisi toimitta.

Hän on muutoin usein kiittänyt hä-
nen ihmetöisäns ja cunnians ilmoituxi-sa. Johannes teke tiettäwä-
ri, että cosca hän tahdoi herättä Laza-
nyen, sanoi hän: Isä, minä kijtän
sinua, ettäs minua cuulit/ Tämän loV «l 4,.
cautta anda hän meille sen esicuwcm,
ettei meidän pidä tämän Sacramendm
nautitzemista lukeman nijn waiwalloife-
ri, että meidän siinä pidäis ainoostans
huocaman ja parcuman: Ei ft nijn ote.
Murhella ja huocaureNa pita sinun
silloin oleman täytetty, coscas ajattelet
Jumalan tutkistelet syndejas ja

H 4 sitä
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sna ljancaickiiw Mutta kij-
tos-wirsillä ja kijtoxella pitä sinun ole,
man täytetty, coscas tutkistelet Juma-
lan armoa lEsurcn Cyristuxen sowin-nosa. Josta kntollisudesta M wlelä
toiftsa paicas puhuttaman.

Og?c. 14: HHn fiulmis. Luomisen työ sulje-»
22. tml myös näihin sanoin. Että cosca

«HERra Jumala 011, luonut laickinaiset
liickmvaiset. nijn sano Moses:

l.Mos.K,;:Etta Humala siunais heitä; ja andoi
2?. erinomaisen woiman lisändyä, ja

laottä setä merta että maata, Sa-'
mana muow, costa hän oli luonut it>
miftn oman cnwans jälken, mieheri ja
waimori: nijn sano Moses: Että Ju-
mala siunais heitä, ja sanoi heille:

, Caswacat ia I'sändykät ja läyttäkät
v. 28< maata. Nijn seiso sijs Jumalan siu-

naus, hänen Caickiwaldiasa sanomisensans ja kästysäns. Että cosca hän jo<
tan siuna, nijn se saa woiman sijta, ett
ta nijn käydä cuin hän sano, että tulla
Nljn monencaldaiscri, cuin hän sano,
että ni n enandyä, ettei siihen cnä mah-
du, Mä Jumala on niin sanonut.

Cosca Jumala hywin lausu yhdestä
asiasta, nijn tule se smnatuxi, ettei
nimlma ja ihlmset sitä taida kiroilla;
silloin tule se nijn hywäri, cuin hän sa--
ny/ ettei itz,e perkele eikä hänen jasenens

taida
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taida sitä pahaxl tehdä: se tule nijn

luin hän ftmo, ettei cucn»
i.no., sitä muutta eli cmnou paistata»
Taina oli »en wieckan BiKan»in estct
Moabiterein Pää-miesten edesa, ettei
hän tainut kiroilla Jumalan cansaa,
sinä he otit smnatm, ja ei hän tamut
jitä muutta.. 4- Msft, H.

Sm audoi Jumala Abrahamille
wahwisturcri,, sitä pelwn wastan, cuin
olis tamut walclltta hänesä jongnncpä-
toiwon sijnä wierasa mcmja, johonga
hänen piti-lunialan. Myn jälken untt-
oustaman, cosca hän sano Sinä slet.
siunaus;- minä siuuan umä, jotca
«ua snmamat, Meidän HERm
lEsus teke myös nijn: cosca hän cor-
westl rawita 5002. miestä M!>
dellä leiwällä ja cahdella ca-
Ma, nijn on hän ktjttänyt, ja täinän
wähän waran siunannut:- jonga caut-
ta nämät leiwät,ja calas, mastoin Ope-
tuslasten toiwoa-, sait sencaldaffen
man, ettäwsca hänkästi candane edes,
I>li heidän käsisäns soncaldaineil siunau-
ren täydellisvs, että he taisii anda ia
edcscanda nijn paljon cuin he tahdoit.
Silloin oli- myös cansan sunsa selical,
dainen siunauxcn täydellisys, että he söit
ja caicki rawittin. Ia se cmu wteiä ih-
mellisembi M, että murut cuin jäit< olit

121



MX M c'p-5.522

paljo enämbi, cuin ensimmäinen wara:
nijn että caxitojstakymmendä corja nij,
siä täyttttin. Mistä tulit nyt nämät
caicfi? Hänkijtti, hän siunais; se on,
nämät sanat olit, nijn muodon sanoa/
sekä.aitta että kellari. Ia Da me
näemme/ mitä ihminen taita tehdä/ ni,
Mitfäin istua maahan / ia otta wastan

,

> Zumalan lahjat; Mitä lEsus taita
tehdä: nimittäin nijn siunata hänen
lahjans/ että wähästä warasta taita
carttua paljon rawindoo jatäydellisyttä.
Samasa ymmärryxosa puhu Pawali
EwanZeliumisia/ ja cuhu sen täydelli-

UoW.ls:29,sexi siunaurex!. Niin että jos se olis
mahdollinen/ eM caicki ihmiset jotca
owat mailmasa / taidaisit olla coola yh-
desck paicafa/ ia yhdellä ajalla cuulla
tämG sanan saarnattaman; nijn olis
sijnä sencaldoinen täydellisys, ettei yhe
dengän tarwltais poismennä ja sanoa:
En minä saanut yhtäkan lohdutusta.
Se callis woide,, joca oli Aaronin pään
päällä/wuosi coco HMen partaans, ja

Mm. i;;sMyös hänen waattens ticpeseen.
2. pane Jumala ei ainoastans hänen fa-

naans Saarnamiehen suuhun / ja
tele hänen tällä woitella, joca opetta ia
neuwohändä räikistä; mutta andasen
myös wuota alas, niin että hän anda
saltalkns ja palweWens wallan: se

wuota
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wuota alas waatetten lieppihin, nijn et-
tä se caickein halwin jaa sijtä lohdutuxen
nijn hywin cuin fe caickein corkcingin.

Tämä täodellisys osotti itzens Corne-
liuren huoncsa. Ctzsca Pemri saarnaistätä Ewangelillmita, että jocaincn cuin
uscoi HENlan lEstircn päälle, piti
saaman syndein andexi andamiscn, hä-
nen Nimeiis cautta; nijn langeis Py-
hä Hengi caickein nijden päälle/ joleq
puhen cuulit. Jos nyt sencaldainenM l«:
tävdellisys on ollut yijfä luonollislsa cap- 44»
palcisa, sentähden että lEsus on heitä
siunannut; Jos hänen fanasnns on ol-
lut sencaldainen täydellisys rofta muutsitä owat saarnannet: Miri sijs meidän
pidäis Dä tascl epäilemän? Eitö E-
wangetifta Marcus sano selwDi: lE-sus oyi leiwan ja kijtti, eli siunais, Ei- Ma«. 14:kös Pawali sano: Siunattu calki jota ?2>,
me siunamme,, eikö se ole Christuxen
Weren osnllisus? Se leipä jonga me
murmmme,, eikö se ole Christuxen Ruu-
min osallisus? TM owat siis wali>i. 3vr. lv:
eappajet, tasä owat sanat, täsä on siu-«aus, täscl on itze, lEsus.. Sentähdenli pidä meidän coftan siitä epäilemän;
ettemme taidais näisä siunatuisa wäli-
tappaleisa syödä Christuxen Ruumistaja juoda hänen Wertans, joca on ulos-
annettu ja uloewuodamtu syndein an-
de>i andamisexi. Is
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I« mursi. Juvalaisilla oli scncal<
dmnen tapa beidän leipäins can§a, et«
tä he teit ne lcwiäri ja ohucaisexi; sen»

, / tähden laittin M käsillä mutta, ja ei
tarwittu weitzellä leicata. Sentähden
vteltm heidän pidoisins ensin sijta maa,
ri, että leipä piti murrettaman; ja to,

sm nijn, että jocainen sai osaus ja et,
tei cucan ilman jäänyt eikä tullut uw
hodetuxi. Tätä ludalaisien tapa on
myös HENra lEsus noudattanut, sij,
nä pidosa cum hän wafmisti cansallscorwesa, jotca pitkän matcan päästä
vlit tullet hänen tygons, joilla ei ollut
mitän syömistä. Sillä Marcus sano;
Ia hän ottt ne feitzemän leiM, cuin

Hlare. z: 6.hän kiittänyt oli, mursi ja andoiOpe,
tuslastens, että he olisit eteen pannet.

v. 7. Heillä oli mvös wähäralaisita; ja hän
kiitti eli siunais, ja käffi ne myös pan,

v, tz. da eteen; nijn he joit ia rawittin. Tä,
man on hän myös tehnytEhtoltifen afet,
tamiftsa: M yönä cmn hän vettttin:
Hän otti lelwä.i, kiltti ja mursi; Sitä
warteu, että mitähän asetti ja mursi/
fhnä piti oleman kyllä, sekä nyt ja nijn
aina edespäin räikille., Tästä mutta,

niisesta tutan myöo tämä» Sacramcn,
din asettaminen olcwan yxi'lEsuren
Christuxcn laupiudcn töistä, caickia
Nijta jotca työtä tekemät, ia

owat
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owat synnillä rapautetut. Sillä täit-
ta isowaiselle leipans, se vu olla lam Es. W 7.
pias hända wastan; että sammutta pe-
loin Mon, se on sama asia. Mitä Psalin-104;
nyt ruumille scnmldaisella murtamisella "-

tapahtu, se pita nijden myös
jotca tämän Sacramendiu oikein/ au-
tuallisexi wahwistuxexi ja wirwoturexi
itzellens namitzcwat. Sillä lEsus, on
sitä warten murtanut leiman, että sij-
ta piti tuleman autuallinen rawindo.
Tällä samalla sanalla: Murta, merki-
tän se hywä aica Egyptis. Että cosca
lacobilda omaisiens puuttui ra-
wmdota Cauaan ma,:lla > sanoi hän
lapsillens: Minä cuulin Eöyptis ole-
man jywiä kyllä. Hän lohdutti myös l. Mof. K.
itzenb sen cantza. Sillä jos siellä oli 42:
jotan murrettawa, nijn siellä oli myös
jotan ostetcawa. Samasa ymmärry,

resä seliltä Pawali meille tämän murta-
misen ja sano: Se leipä jonna me mur-
ramme, eikö se oleChristuren Ruumin
vsallisus? Se on/ että coscn me nau»
titzcmme Sacramentiä, nijn tulemma
me Christuren Ruumista osalliseri, ja
caikista niistä cuin hän Ruumins uhril-
la meille ansatnut on. Cansa söi mui-
neu ruumins rawinnovi; mutta me
syölnme täsä, jatulemme sielumme PM-
lest rawituri. Ia nijnmin tämä lEsu-

>m



N 6 M)2(M

M Chrisiuxen Testamenti piti oleman'Pääsiäis-Lamban siasa yxi Sacrlimcn,
t», nijn oli erinomattain kästetty Pää-siäis-Lambasta ettei siinä yhtaN luutci
pitänyt särjettämän. Niin ei ole myös,
kän yhtätt luuta lEsurelda hänen risti-,,
naulitzemisesans ricottu; ettemme jon<
guncaldaiscn lihallisen ymärryxen cauts

, ta, taidais tulla sillä tyhmällä
njatuxella että lEsus murrctmsin, nijn,
cuin jocu muucapM> colca st
murrettu on jokainen taidais otta osans,
ja mennä sen cäntza OillH

1".4y:;5-tawalla taita kyllä jouhi tulla taitetuxij
8: ?'sarwct särjetyn, wasti,dwetricotuxi jci

E 5 45l 2< tautateljet säriechxi. Mutta täsii ei olsse ni»n. lEsus tahdoi pitä hänin luuns
särkemätä, ja taisi cuitengin anda
den ja wettn wuota kyl,estäns. Hän
oli murtamatotn/ japatanda cuitengin
caicki mitä meisä muserrettu oIK Ia
on sen cliutta cofca hlin mursi leiwätt
swannul nijncuin owett meidän eteem/hänen hywijni töihins; että me jotta
nautitzemms tätä«Sattamentiä/ hcl>
nen sanans ja aseturens iatken / pidäissen lautta tuleman osalliseni siitä hinna-
sia> j., täydellisellä märosta/ jongi hän
Ruumisans ristin hirsi
tantta, on caikei' mailman syndein ede,
sts ansainut. Cojca se Caickiwaldias

Junia,
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Jumala alusta loi taiwan ia maan,
nijn ilmoitti Moses sitä tällä tawalla;
Että hänen wijsaudens jalumalisudcns
woiina sanoi sijtä: Tulcott walkeus,
ja walkeus tuli. Ia tämän hänen sa-i.Mos.K nnans jälken taiwas ia maa päätetyn, t<
ja caicki heidän jouckons. Cosca hänsano, owat Dawedin sanat, nijn se ta-
pahtu: jos hän käffe, nijn st on tehty.
Cosca myös Prophetat tahdoit tehdä
erinomaista ja ihmelltstä apu, työtä,
nijn on se cnimttten tapahtunut näiden
sanain cantta: Nijn sano HERRA.
Nijncuin Elisa, cosca hän tahdoi tehdä
weden lerichosa terwexi, nijn m«ini hän
ulos wesicaiwoin tygö, ja heitti suolaa
nijhin, sanodeni Nijn sano HENtai.
Minä olen tämän weden pamndanut, .
ei euolema taicka hedelmättömys pidä
heistä tästedes tuleman. Nijn patani
wesi, tähän päiwään asti., Nijn tcu i.ssW.K.2!
pahdui se Myös / cosca hcln tahdoi tuoo 22.

kia Prophetain pojat, jotca olit sata
miestä hcjn kasti pälweljans can-
da heidän ettens caxikymmenva leipää,
cuin se mies Baal Salisa oli hänelle
tuonut: jonga päälle palwelia wastais:Mitä minä sijta annan sadalle miehelle?
Si»ä lciwat olit pienet: yri mies oli
heitä candanut, ja wiela sillekin ohrai-
set, jawierasta vli monda; jonga täh-

den
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dcn palwelja luuli/ ettei se vlis caikille
ulottunut. Mutta Propheta sanoi:
Anna cansalle, että he joisit: sillä ni»nsano HERta: He syömät ja wlclä sit,
tekin jää. Ia he söit, jawielä oli liafi

K.M«K.4:HERran sanan jälken. Tästä me
43, 44- näemme, että HERran sana on sul«

työ. Sillä mitähän sano, ftnhan.w
ke: ja ei se maxa hänelle mitän cnä»
Mitä hän tcke, ftn hän kässe nijn -ole>
maan, ja sen pitä myös nijn oleman.
Samasa ymmärry«sä pitä meidän ma,
sianottaman sen, mitä meidän HERi
ra lEsus wasiais kiusajalle pcrkelcllei
Ette! ihminen elä ainoastans lciwästä,
mutta joraitzesta sanasta, se on käffy-
stä ja lupauxesta, cuin Jumalan suw

lähti.
Aiwan nijn mahdamme päättä Po-

jan lEsuxen Christuxen sanoista: S'l-
lä hän on se HENmn sana, jonga

Ioh» " ;. cautta raicki omat tehdyt: Hän on sc
woiman sana, jolla myös! Jumala

Ebr. i: z> canda catckia nijtä jotta tehdyt owat.
Hänelle on annettu caicki woima tai,

Matth. 28lwas ja maan päälle. Ettanijncuin
lsä herättä ja wilwotta cuolleita: nijn

Iol).;: «.myös Polca witwotta jotca hän tahto.
?la caicki nämät toimitta hän sanomi-
sellansa cli hänen sanallans. Lesten
Pojasta NM CaupunZisa puhu Lucas

nijn;
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nijn: Että cosca lEsus tahdoi osottaitzens HENrari cuoleman ylitzc, nijll
hän teki sen näillä sanoilla: Nuorucai,
nen, minä sanon sinulle/ nouse ylös;
ja cuollu nousi istualle. Hän nuhteli Lue. 7! t4>
sitä riettasta henge sauodm: Waikene
ja mene ulos hänestä; ja colM täytyi lue. 4: Z5»
heidän totella. Hän nuhteli mulda ja
sanoi merelle: Watkene, ole ätteti;Matc.4:;y.
nijn tuuli asettui. Tämän tiesi se pa-
kanallinen Päämies, ja uscoi sen nijn
Christillisesti, että hänen palweljatts M
ti kyllä saaman terweydeus, ainoastans
että lEsus olisyhden sanan sanonut,«. Mtth.Ltk
lEsus on sen Caickiwaldian Jumalan
Poica. Hänen'omaPoieans, hänen
ainoa Poicans, hänen racas Poicans,
ja hänm olemisens juuri Cuwa; tttä secuin näki Pojan, hän näki myös Mm M. t4l y.
Sillä Poica on Isäsä, la Isä on Po,
jasa: ja nijn hän ylitzenkäy caicki muut
cuwat. Ihmiset kyllä jättämät jälkcns
heidän cuwians jotca maalaurett tantta
taitamat olla heidän muotoisens; MM
ta ei ne cuitengan ole muuta cuin mäti
jo ja cuollet cavpatet: mutta täsä ei olese nijn. Sillä mitä lsa teke,
sttä myös Poica teke. Hän on sana M5: lZ»joca oli alusa, Isän tvkönä ja lumMoli se sana: Hän on se sana, jongarauti- M» u t,H
ta Jumala on caicki luonut, ja longa

I tantta
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.cautta hän tahto caiN duomita: nM
xuin hänen sanomisens cli sanans caiki-sa muisa hänen töisäns owat täytetyt;
Mixi sijs meidän pidäts epäilemän, tä-
stä asiasa / cosca hän itze sclwillä sanoit
la nijn puhu: Syötät/ tämä on,mi>
nunRuumin; »uocat, tämä on minun
WereN/ «. Ia cosca hän sanoi mv
lnät sanat, nijn oli hän Isäsä: silloin
olit hänen sanans Jumalan tykönä!
silloin oli hän hänen cunnians kirckaus,
ja hänen olemisens juuri Cuwa; Sen,
tähden pitä meidän nijn hywin uscoman
hänen sanans täsätoimimresa, nijncuin
me sen uscomine luomisen työsä / ja cai-
kisa muisa hänen menoisans. Erino<
maltain cosca hänelle on annettu walda
duomita. Sillä täsil astu hän caickeiu
tmomarein ylitze, jotca sanan ja todistu-
xenjälken, nijncuin he cuuiewat, pnä
duomiheman, waan ei he tunne sydän?
d<l; jonga tähden he usein tulemat pe<
tetyxi. Mutta hän taita sinä päiwänä
sekä duomita, ja itze ilmoitta caicki sy<

l.Cor.4:4<d<lmmen aiwoituxet: ia tosin wielä nti
tin ajatuxet, iotca meidän sydämmisäm
owat ollet tästä Sacramendistä.

Se on sijs wälttsmätöin jasuutestarwosa pidettäwä asia, ettei lEsuxen
sanat ole coscan ollet turhat: hänen ru-
pemisens ja sattumisens ei ole (ostan ol-

lut
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lm ilman woimata: hänen siunaurens
on aina tehnyt caicki nijn hywäri cuin
hän on kästenyt. Hänen toimimrens
owat jättänet uston jälkens, jolahe ikä-
näns tehdyt tulit. Cosca nyt ihmiset
näit sen merkin, jonZa lEsus oli teh-
nyt/ sanoit he: Tämä on totisesti se
Propheta, joca mailmaan tulema oli.Iol). 6: 14,
Hänen sanans owat tehnet sen saman
wcucutUM; nijtt että usiat myös Nijden
tautta uscoit. Samaritanit sanoit:
Me olemma itze euuliet, ja tiedämme
että hän on totisesi Chrlstus mailmatt
Wapahtaja. Mutta eosca me nyt tn- 3ol). 4:42.
lemme hänen toimitureens Sacramen-disä: nijn me löydämme, että liha ja .

weti, oma wijsaus ja Mi, jotta ei
cuitcngan taida kieldä muita Christuxentecoja, tahtomat cuitengin sanoa tätä
wastan; jonga cautla monet wijsajw
lewaiset owat tullet tämän Chtisturen
toimituxen wiholliseri ja häwäisW.
Muutamat pitelewät ZEsuren sanoja
nijncuin medenMahaa; joca eosca se onlämmin, niiy salli se itzeens paina sentuwan) euin joen tahto. Nijn taht>woni myös wäännel'ä näitä sattoia: '

3äm<z on minun Ruuniini, tämä
on minun were»!l; ttijNcuttt ne ai-
noastans merkitzisit Cbristuren Ruumi-sta jaNKrta, ja muistmaisit sen mettlsi

I H M»«t<p



W)o(M
Muutamat owat, mm sanoen, sitonet
HERran lEsurcn taiwaseen, ni!«cuin
ei han taidais Ruumillans ja Werel-
läns ollatäällä lasnä-olewainen. Toi-
set pyytämät kielda hänen Nuumistans,
ja wielä sitä Ruumista / josa coco lu-
maluden täydelllsys asu> ja hänen Liha,
stans, joca oli nähty cunmasiy niincuilt
ainoan Pojan Isästä, sen woiman,
ettei se mitan waicutais, :c. Meille
on siis paras että me riisumme kengät

2.Mos.K< z: meidän jalwoistam Mosexen canha, ja
5> uscomme nijn hywin nämät lEsurcn

Christuxen sanat, tämän lEsuxenChri-
sturen asetuxen, nijn hywin cuin muut
hänen toimimrens. Moses näki että

». 5. pensas paloi tulesta; tämäu näki Mo-ses, ja ettei pensas cuitengan culunut,
jotaMoses ei ymmärtänyt, ja ei tamm-
en» sitä ymmärtä; silla HENra sanoi:
Ala lähesty. Mutta tämä piti hänelle

' oleman kyllä: Minä olen sinun Isäs
Jumala, Abrahamin Jumala, Isaa-

v. 6. chin Jumala ja Jacobin Jumala: Mi-
».,4. nä olen se cuin minä olen,«. Nijn ei

pidä meidän ajatteleman, nijucuin me
järjen jälken taidaisimme ymmärtä nä-
mät sanat: Tännl on minun Ruu-
min, tämä sn minun Weren; Mut-
ta meidän pitä uscoman nijtä; sillä se
joca Nijtä puhunut öN/ tqita myös täsä

olla
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olla se joca hän on. Uscon woima ja
toimi on se, ettei se pyydä tietä, millä
-lamalla, mingä tähden, mitä warten,
ja mixi hyödytoxexi se pitä oleman mitä
Jumala toimitta jakäste: Mutta usco
anda Jumalalle hänen Caickiwaldiaisu-
dens ja totudens cunnian: tahto mie-
lelläns olla tyhmä: hywin tieten, että
mitä suu on sanonut, sitä käsi myös
woi täyttä. Catzos Abrahamita: Co-
sta Jumalakästi hänen ymbärins-leica-
ti itzens, silloin cuin hän jo oli yhdexän-
kymmenen ja yhdexän ajastaicainen:!. Mos. K.
jos hän silloin olis ottanut lihan ja l?: 1,1».
ren ncuwon, ja ajatellut mitä tämä ym-
bäris-letckaus piti händä hyödyttämän,
joca oli io nijn wanha mies; Jos hän
olis ajatellut, mingätähden se nijn ylön-
catzotusa jäsenesä piti tapahtuman; niin
olis tosin järki sen tehnyt pilcaxi ja tyh-
jäxi. Hänen piti sentähden uscoman
Jumalan sanain päälle, tehdä hänen
käffons iälken, jamitä puuttui, hänelle
jättä. Ia waicka Sacramendit owat
sencaldaiset työt, joita emme taida ym-
mällä, maan yrinkertaisudesa heidän
woimans uscoa. Nijn ei pidä meidän
cuitengan ajatteleman, nijncuin Sacra-
mentein woima olis perustettu meidän
uscosam; Sillä nijn olis heillä aiwan
löyhä perustus, ja olisit jo aica ennen

I 3 tstä
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tätä tyhjäxi rauwennet; ja jyeaitzen,
turhan uscon iälken muutetun tullet;
josta he m»ös olisit tullet ihimlen ja ei
lEsuxen Christuxen Sacramendeiri ji
asetmexi. Ei suingan. Silla »os 'Ne
ulcommtz Sacmmeuttiä eli ej , niin onhcisä rultengin heidän woimans. Ia
niincuin ei meidän cväuscom taida IBAm,;,';, malan uscoa turhaxi tehdä; Niin ei
taida myös meidän hullu uftom fehdä
ZEsuxen Sacrmnentia tyhjän, SiK
lä ne omat perustetut hänen GaiOwal-dioisq smwisans-, Castacat heitä Ni<
ween Isän >a Poian, ia Pyhän Hen?
g?N, (jatämä on Casten oikiaperustus,zoco, me uscomme elicka ei; cuiteng'N
pysy Caste yhtenä autuallisena Sacra-mentinä,) Syhkät, tämä on minun
Ruumin; luocat, tämä on minun
Meren, ?e< (Nämät saliat owat Sa<
cramendin oikia perustus; ja jos meuswmme nämät sanat eli ei: nijn owat
he cMngin ne samat,' ja Sacramenti
on Sacramemi.) Mutta tasa siwuft
pita sinun, racas Mwan tietämän,
että jolles usco näitä Saeramenteja/
M nqutitze nijtä Min, nijsa
cappaleisa ja sanoM, joisa he asttetul
owat, niin tulemat ne. sinulle ei autuw
dext waan huomioxi.

Ma nyt, MuM Nimeen, tule tä-
män
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män Sacramcndin oittaan muotoon ja
olemisten, nijn suljetan se caicki näihin
sanoin: Ia hän otti mur-
si, andoi heille ja simoi:. Tämä on mi-
nun Ruumin, joca teidän edestan ulos-
annelan, se tehkät te minun mmftoxeni.
Samaiiamuoto myös, otti ban calkin
Ehtolliscn jalten, ja sanoi: Tämä on sm
Uuden Testamcndin calcki minun Were,
säni,. joca teidän ja monen tähden ulos-
wuodatettan sondein andcri andamisexi.

Namu snnat, ni,ncuin ne selkiästi
puhumat Ruumista, cosca ha»
käffi heidän syödä leiman: nijn puhu-
mat he myös nijn selmästi lEsuxen Me-
restä, cosca hän kasii heidän juoda cal«
lista. Sentähden pitä meidän myös
nijtä nijn wastanottaman >a samasa
ymmärryresä pitämän, ja totisesti usco-
man/ että cosca me nautitzemma Sa-
cramcndin, nijn me silloin totisesta tu-
lemma lEluxen Christuxen Ruumina
fa Werestä osallisexi, nijden nakMai-
sten walicappalden alla / jotta owac lei-
pä ja mijnn. Cuinga se tapabtu sitä
«n me tiedä, ei olemyös cucankästenyt,
että meidän pitä sen tietämän. Ia
josme valio tahdoisimme waiwata mei-
täm käsittäxemmc tätä: nijn mle tama
Sacramenti meille nijn sywaxi asian,
nijncuin se wesi josta ProplM EMel

I 4 puhu,
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puhu, että st oli nijn sywä, että sijnH

Eiech,47N-,tavdyi uida, ja ei ulottunut pohjaan;
Se tule meille ia meidän järjellem, nijn,
cuin se lukittu kirja, Csaian tykönä, jo,
ta ci oppenet eikä oopemattomat lukea

Es,3Z:«, taitanct. Moni on tosin ottanlit mitta»
nuoran käteens, mittarens ja coettella-

tätä sywyttä; Mutta wesi on käy,
- Nyt cupe!si,n saacka, ja wijmeiseldä yli

pään; nijn että he wijsaudesans owat
peräti huckunet. Toiset owmkyllä pyy-
tanet awata tämän kirjan sinetin, ja
ywat tahtonet welä tämän corkian salai,
suden oman stlttyxens puoleen; mutta
owat «uitengin sulaa turhutta puhunet.
Sentähdcn pitä ineidän uscoman lu-
liilan, nijn hywin naisa cuin muisa ha,
nen sanoisans, eikä myös tutkisteleman,
eli sowitteleman nijtä, sen muodon ja
mitan jälken, cuin luondo myöden an,
da ja järki taita käsittä. Leiwän me
käemme meidän silmillam; Sanan:
Tämä on minun Ruumin, cuutemma
me corwillam. Wijnan näemmä me
silmillam; Sanan: Tämä on minun
Wereni, cuulemma me corwillam.
Suu nautitze myös syömisen ja juonii-»
ftn cautta nämät wälicappalet. Costa
Nyt silmä, corwa ja suu owat tehnet mi-
tä heidän tule, nijn pitä myös sydäm-
men tekemän sen mitä hänelda waadi-

tan:
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tan: nimittäin uskoman nämat sanat.Muoto, cuinga nämät laiwalllfet ja
maamftt cappalet mlewat Sacramen-
disa yhdistctyxi jakeffenäns yhteen coo-
tuxi, sen pitä meidän hänen halduuns
jättämän, jolle on woima annettu tai-
waas jamaan päälle, ja cawahtaman
meitäm meidän järkemme wiettelyxestä,
niincuin sitä, joca on tämän Sacramen-
din simrin wihollmen. Ei pidä meidän
ajatteleman, että leipä muuttu Chriftu,
pen Ruumixi: eikä myös että wijna
muuttu Christuxen Wercxi, niincuin
luonollisella lamalla monet cappalet tai-
tamat tulla toinen toisens cansia secoi-
tctuxi. Mutta täsä ei se nijn tapahdu;
Leipä pysy leipänä: Christuxen Ruumis
on ja pysy Christuxen Ruumis. Cui-
tengin cosca me nautitzemme sen näky-
wäiscn, nijn me myös siinä saamme sen
näkymättömän ja taiwallisen. Wijna
pysy wijnana: Christuxen Meri on
Christuxen Meri; cuitengin cosca me
juomme sitä näkyväista, niin me myös
juomme sitä nakymätöinda. Jollen
minä nyt tiedä cuinga tämä tapahtu;
nijn ei ole se cuitengan sentähden mah-
dotoin. Sillä se joca on itze totuus,
on sen sanonut; se joca on itze Ca«cki-
waldiaisus, taita sen nijn tehdä; se joca
on tie, hän ei tahdo wiedä ketän «Mijn.

Is Tä-
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Bämä ftlaisus tule myös jollaculla
tawalla stlifetyri lEsuxen Christuren
omasta personasta; Silläcosca hän tu<
li ihmisexi, min ei muuttunut ihmisen
luvndo Jumalan, eikä Jumalan luon-
do ihmisen; mincnin he olisu tullet se-
coitetuxi toinen toisens cantza. Ei: Im
mala pyfti Jumalana: jaihmisen lnon<
do pysyi muodosans. Mutta sen pers"
Uallisen yhdistyxcn cautta, joca tapah-
dui Mavi.m cohduft, Pyhän Hengen
päälle-tulemisen ja Vlimmäisen waro<
misen eautta, on Imnalus täyoel>isyde>
stäns Niin jacnnut ihmisen luonolle, ct<
tä meidän HERra lEsus inhimillisesä
muodosa on lumaluden täydellisyden
c.nttta, jocahänes asui, toimittanut ne
työt, joita ei uxikän ihminen olis tehdä
tainut. Nijn ei moös M Sacramen<
dis laihdu joen seoitus. Sillä ne
Maalliset cappalct owat sencaldaiset euin
Ne owat; ja tmwalliset pysywät ain>i
heidän arwoftuls. Mutta sanain woi,
man cautta: ja tosin näiden sanain cmtt,

ta: Tämä »n minun Ruumin: tämä
on minun Weren; tqpahtu täsä sencal-
dlunen yhdistys, että Cytistuxen Ruu-
mis nautaan leiwsn cantza, ja hänen
Werens juodan wijnasa. Ia ios ei se
wielä nijn olis; nijn ei taidais jocutul-
la wiwpääxi HERran Ruumisten ja

Mereen;
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Wereen; cosca ei se silloin olis HER-
ran calcki eikä Chnstuxen Ruumin o-
sallisus: .ja sijloin (i cUcan taidais syö-
dä ja juoda itzellens duomiota eikä eroir»
ta HERranRuumista, N>jn pitä sijs '< Eor u;

.caicki maalliset jalihalliset ajatuxet ole-> ?9-
m«n caucaua tästä työstä, Woiman
mc tmmemme; läsnä-olewaisuden me
ustomme; mutta muotoo cn me taida
käsittä. Auringon walon sinä taidat
nähdä: sen lämbymän sinä taidat tuta;
mutta jos sinä caickein-parhaimmasa
Wwäipaistesa tssWoisit säkin cantza
edestulla, ja anda auringon paista sen
hywin täyteni sidoisit sin kijni, ja awM
sit sen sitten curkistclla siihen, nijn ci sis
nulla cuitengan ole sijnä jocu auringons
walo. Jos et nyt taida käsittä ja oi-
kein ymmärta auringon woimaa, jon?
gas näet ja tunnet: sitä wähemmin
sinä järjelläs taidat tutkia sitä muotoa,
millä tawalla Christuxen RuumiA ia
Wcri Sacramendisä «autitan, Täs
mä on sencaldainen työ, cuin ei anna
itzeens ymmämttä, mutta se pitä yxins
kcrtaisuMsa ustottaman.Nyt mahdan minä kyllä ajatella,
jota minä myös itze coetMt olen, ettäuscon yxikertaisus taita,täsä asias ja
työsä tulla kiusatuxi caicklnaisilda ajatus
Ma, mjncuin seurawaisilda: Jos t^
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sa Sacramendisa olis jocu luondo,
jocu Etinen luondo, yxi ihmisen luon,
do; nijn pidäis meidän toisilla tawallg
tundeman sitä, cuin mt son tunnemme.
Se olis cckcki tosi: Jos tämä oli? joru
cuolcwainnl ja luonuollincn Ruumis,
ni nenin ihmlstn on,; jo? st. olis jocu
turmcldawa Ruumis, ja famasa tilas
cuill. minun ruumin on; uijn taidaisse m»os muulia tulla tuturi.
.Mutta nyt on tämä sen Caickiwaldian
Jumalan Pojan Ruumis nhnmuo-
don, että caicki mitä lumaludcs on, se
on myös tasa ihmisen luonosa. Tä-
mä on yri kircastcttu Ruumis, ja ei
taida tulla nähdyxi kircastamattomilla
silmiiiil: y)»i cuolcmawin Ruumis, jo-
ta cuölew«n:cn ruumis ei taida näh-
dä eikä coetclla.

Aiatelcan sijs jocaincn, mitä Lucas
kirjoilta canftsta Natzarcthis: Että co-
sca he tulit wihoja täyteen lEsusta wa-
stan, stntähden, että hän nuhteli hei-
dän cpäuscoans; ja weit hänen hamaan
wuorcn cuckulalle, jonga päälle heidän
cauoungins rakettu oli, syöstäxens hän-
dä alas; Mutta hän ohitze käwi hei,

tue. 4: ;c>. dan kesteldäns ja poismeni. Ia meni
alas Capernaumijn. Cofca Illdalaiset
Templis tahdoit kiwittä hänen: nijn ly-

loh. s: 59-niyi hän ja läxi ulos Templist. Täsä
oli
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oli totisesti Christuxen Ruumis; Mut-'
ta se catois heidän kättens wälistä / en-
sist Natzaretisä ja meni Capernaumijn.
Hän lymyi ja meni ulos Templist, m>n
ettei he tainet nähdä, häneu Ruumi,
stans/ hcittäxens kiwiä hänen paällcns,
eikä myös syöstä händä wuorelda alas.
Nijn taita lEsuxen Ruumis ja Wcri
Sacramcndis olla läsnä-olewainen/
waicka ei meidän jäsenem taida sitä kä-
sittä. Mattheus anda meille erinomai-sen esimerkin: josta meidän vita selM-
sti tuudeman eroituxen Christln en Ruu-
min ja meidän rnumim wälillä, sljna
min hän sano: Että cosca Opetuslapset
kärseit ahdistusta Mloilda, nijn tuliMatH. 15
lEsus käyden heidän tygöns merellä,
ja sanoi: Minä uleu, älkck peljästykö.
Cosca Pctari sen cunli, puvsi hän tulla
wetten päälle lEsuxen tygö; muttasca hän näki angarcm tuulen, ia rupeis v. ;o.
wajomau, huusi hän, sanoden: HER«
la / auta minua. Täsä oli nyt cahden
ihmisen ruumis wcden päällä, mutta
cuitengin sunrella eroituxella. Pctaritt
ruumis tahdoi wajota, ICsus täydyt '

ojenda kätens, tarttua häneen, ja auft
ta handä hahtee». Silloin tutit ne/
jotca hahdesa olit ja cumalsit händä, ja
sanoit: Totilest olet sinä JumalanPoi«-

ca. Jos hän taisi kliyds wetten pääl- v. z;.
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la, sen suhten että hän oli JumalanPoica, nijn taita hän Myös, Sacra-
mendisä olla läsnä- olewainen Nuumil»
lans jaWerelläns, silla hän on »vielä
nyt Jumalan,Poica. Vlösnousemise,sans andoi hän kiwen maata paicallans,
ja sinetin ollarickomata; cnitcnginnow
si hän ylös Ruumlllans. Sen jalkett
tuli HENran Engeli ja wieritti kiwM

Mtch. 2tzt haudan owelda, ja istui sen päälle.
2> DlösnoUsemisett jällen tuli hän OpetUs<

lasten tygö, sitten cuin owet olit suljetut
loh.2o:i9.ludalaisten pelwon tähden. lös he

pelwon tähden olit suljetut-, nijn-Ma
jocainen ajatella, että he olit hywiu
tustetut. Ia cuitengin seisoi hän heii
dcln keffelläns,., nijn että he pelkäisit,
tosca he tiesit, ettei jocu ihminen, cuin
oli heidän ecmtzans yhdencaldainen,
olis tainut tulia sisälle heidän tygöns.
loNgatGden he hämmästyit, ja luulit

Lue. 24:57. Hengen näkewäns, ell jotan pahaa.
Mutta hän olotti heille kätens ia
kens; he rupeisit häneen; hän soi hei,

». 43- dän nähtens, nijn että he wasta silloinsuurella ihmettelemisellä uscoit, että hän
oli itze läsnä. Jos hän silloin taisi kätt
keä hänen Nuumins, jom oli totinen
Ruumis, waelda Nuumiltans wetten
päällä, käydä Nuumillans suljettuill
owein läpitze, cosca hänellä cuitenM

oli
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oli liha ja luut: Nijn taita hän myös
olla läsnä Sacramendlsä Nunmillans
ja Werelläus, waicka se on salattu, ja
ni»ncuitt suljettu owi meidän ymmarry-

Jos totuus taidais pettä jon<
gun, nijn me täsä tulisimme petelyxi;
muutoin ei ensingätt. Jos tie taita jons
gun ehyttä: nijn me myös tä!ä exymmt
meidän uscollam, mutta ei niuutoin.
, Sitälähit! ownt nämät ajatuxet
meille nimenin louckaus«kiwi ,a pahene
nus» Että Christus on astunut taiwa-
sten , cuinga sijs taita hänen Auumins
ja Werens olla Sacramendisä läsnä-
olewainen? Täsä pitä sinutt, racas
ystäwä tietämän/Mä lEsus sanoi
pemslapsiliens, cosca hän ylösnousemi-
seus jälkcn oli heidän cantzans: Mittä
olen teidän mntzan jocapäiwä mailman
loppuun asti. Sijnä jlwusa Myös a>Ratth. 2sl
latteleman / cuhunga han meni; nimit-
täin taiwaisiju, cuitengin ei nijn, että,
»«iden pidäis händä sulkeman; mutta
ma hän olis ne sisälle «ottanut;, sillä 3e1.K.;:2t.
hän on corkemmcixi taiwaita lullutt 26.
hän ylösastui calckein taiwasten päälle. Eph. 4: ls.
Tämä selitetan Epistolasä Ebreerein ty-
gö, näillä sanoilla: Että sitte cuin hän
oli itze cauttans meidän sondimme puhZ

.

distuxen tehnyt/ istu hän Maijestetin oi-
lialla puolella corkeuxisa. Nyt on Iu- Ebr. l: z<

malan
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malan oikia kasi, Raamatun todisturen
jälken, se woima euin hänellä on tai,
waas ja maan päällä, hallita caickein
ylitze, ja olla caikisa cappaleisa läsnä,

- ylewainen. Nijn sano Dawid Psal,
mija: Heidän käsiwartelis ei auttanet
heitä, waan sinun oikia kätes, ja sinuntzsalm. 44:käsiwayes, ja sinun caswos walkeus.

4- Ia wielä, jos minä astuisin ylös taiwa-
seen/ nijn sinä siellä olet: jos minä asui,sm meren äärisä, nijn sinun kätes cui,
tengin siellä minua johdatais, ja sinunPsalm. t;9: oikia kätes pidäis minun. Tämän oi,

8,9>10. tykönä on hän aina ollut,
ja tosin jo ijancaickisuudesia, nijncuin
Jumalan oma Poica, ja hänen cun-
nians kitckaus. Nijn että mailma on
luotu hänen ccmttans, ja ihmiset hänen
cauttans pelastetut. Hän oli caikisa
Näisä pilwi ja!patzaS, hän oli ruoca ja
calito, hän oli kilpi jawahwistus, apu
ja autuus, ja nijn Jumalan oikia käsi.
Semähden ei hän taumut tulla luma<
ludens puolesta corgoteturi, muna mie<
hudens. puolesta. HERra sanoi mi<
uun HERcalleni: Istu minun oikialle

Mm. «a: kädelleni; wallitze sumnwiholllstesseas.
i/ 2. I<, ylimmäiselle Pa-

pille: Tästedes pitä teidän näkemän Ih-misen Poiau istuman Woiman vikial-
Vatch. 26: la puolella. Stepbanus sanoi: Minä

6H- j,äen
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näen taiwat awoi, ja Ihmisen Poo
jan sechwan Jumalan oikialla kädellä.
Mn on jepersonaliinen yhteys molemo
bain luvndoin matilla nijn »voimallinen,
ettei «chtäkän paicka löydy, josa ihmisen
lucndo ei olis, cusa ikäuäns Jumalan
luondo läsnä - olewainen on. Sentah<
dctt taita hän, sekä istua Jumalan oi-
lialla kädellä, että myös olla Sacra-
mendisä läsnä-olcwamcn. Sillä istuz
Jumalan vikialla kädellä, se on, ollct
Eaickiwaldias. Caickiwaldiaisudelle ei
vlc mitäu mahdotoittda. Istua
lan oikialla kädellä, on, että pitäcaic-
li allans, hallita calckein ylitze, täyttä
tauvan ja maan, ja olla

Hän sanoi sentähdett
Opctuslapsillens: Caicki owat minulle
annetut minun Isäldäni. Caicki sano MM. m
Pawali, on Jumala pannut hänen jal-
tains ala: caiken hallitmen ja wallan,
ja wäkewyden, ja Herrauden, ia cai-

ken sen, cuin nimiltä taittan, ei ainoa-
stans täsä mailmasa, mutta myös
jvaises. Hän ou pandu Papixi caic« EH> « HH»
tein ylitze. Se kelpais Isalle, että ha-
lleja caickinainen täydellisys asuis: jsst
vn, hänen miehudesans. lascttcauts
A eroitta Isa hänen muista ihmisistä,
joista myös taittan sanoa, että Jumala

W heisq. VW sano hän itzt: Minä
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2.C?r.6:16. tahdon heisä asua; Cuitengin ei nijn,

että he sen cautta taidaistt tulla luma,
liri, ja hänen caldaisixens, waan poji-
xi ja tyttachi, nijncuin autuat Juma-
lan lapset. Mutta meidän HERmsta
lEsuresta Christuresta sanotan ei ai-
noastani että Jumala oli hänesä: mut-
ta että hän oli itze Jumala, ja tosin
ijancaickinen Jumala. Nijn oli hän
lumela jo capaloisa; sillä EnZelit cll-
tzuit hänenHapahtajari,joca on HER-

luc.i:». m, Ehristus. Nijn oli hän Jumala
seimes, cosca tietäjät Idäiseldä-maal»

Matth.2:». da, mahan langeisit ja rucoilit händä.
Ntjn oli hän Jumala kiusaustens alla/.cosca perkekn täyvyi jättä hänen, mutta

K. 4: «. Engelit tulit ja palwelit händä. Nim
oli hän Jumala Nicodemurelle, cosca
hän sanoi: Ei asiu kengän ylös taiwa-
sen, waan joca laiwast alasaftui, Ih-

loh. z: lz. misen Poica joca on taiwaas. Hän
oli myös Jumala perkeleille, cosca ne
rijwamt ihmiset huusit, sanoden: lE-su, JumalanPoica, mfta meidän on

Maech. 8: sinun cantzas? Nijn oli hän Jumala
25 kärsimisesäns ja cuolemasans, josta hän
'< taisi sanoa: Minulla on walda hengeni

panna, ia minulla on walda sitä taas-
I,h.»o: iB. otta. Nin oli hän Jumala, cosca hän

asetti Sacramendin, ja sanoi: Syötät,
tämä on minun Ruumin; juocat, tä-

ma
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mä on minun Weren. Sentähden ei
ole hänelle mahdotoin, että tehdä ja an»
da, mitä hänen Sanans sisällens,pitä»
wät. Ei ole hän muutoin taiwaseen
astunut, waannijncuinse, jocatäyttä
taiwan ja maan; Hän istu Isän oikml-
la kädellä: ei muutoin, cuinse, jonga
hallitus on merestä, haman mereen asti.Zach
Ia se joca ei sitä usco, mahta cohda»
stans astua julkisesi edes ja sanoa: IE»sus Christus ei ole sijnyt Pyhästä Hen-gestä, eikä syndynyt Neitzestä Mariasta.
Se joca kieldä yhden Uscon
palen, hän kieldä myös caicki muut.
Että uscoa yhtä, ja kieldä toista, se
on ettei uscoa, waan nijncuin cutzua
Jumalan walhetteljaxi.

Että me sijs mahdaisimme tulla oi-
kiaan ymmärryxeen, ja autuaxi»tele»
lväiseen uscoon: nijn tule meidän tä»
sä Sacramcndisä cahdesta cappalesta
»vaarin otta. Se vri on Sanat : Tä-
mä on minun Ruumin, tämä on
minun XVeren; Toinen on itze Toi-
mitus: Gttacat, syötät ja juocat,
minun muistoxcni. Täsä on nyt
suulle luonollinensyöminen ja juominen:
mutta sielulle hengellinen syöminen ja
juominen; ia nämät molemmat ei tai-
da olla toinen toistans vaitzi. Suun
pita syömän ja juoman: sitä ei taida

K 2 sielu
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sielu tehdä; Sodämmeu pitä »scoman,
että se on lEsuxen Christuxen Nu«m>s
ja Weri, jota syödätt ja juovan: sitä
ei taida suu tehdä. Tämä tapa ja
muoto löyttän myös monesa muusa Iu«
malan toimitussa. Catzos Mariaa
Hän siitti cohdusc.us ja synnytti lEsu-
, >en mailinaan; multa ennen cuin hänsen teki, siitti hän hänen sydämmesäns,
sillä muotoa, että hän uscoi nämät En-
gelin sanat: Pyhä Hengi tule sinm»

lue. « ;;. päällesi, :r. Ei Jumalan edes oleyh-
p. n. tau asiaa mahdotoinda; Ca«

tzo HERran pijca, mpchmcon minulle
v. 38. sinun sanas jälken. Tätä ei käsittänyt

hänen lnondons, mutta hänen sydäm-
mens, joca uscoi sanat. Sentähden
oli tämä sekä luonollinen että hengelli»
nen toimitus. Tämän löydämme myös

Jumalan toimituxisa. Catzos
»vaimoa, joca oli punaista tautia saira-
stanut, hän tartui lEsuren waatlen-

Matth. 9: lieppeseen kädelläns, ja tämä oli M
luonollinen sattuminen: cuitengin ei tie<
nyt käsi mikä se oli; mutta sodan ainoaa
stans, joca ustosa luotti itzens naiden
sanain päälle: Jos minä ainoaftans
rupen hänen waatteseens, nijn minä tu<

», len terwer.i. Näin tartui hän sekä ruu<
milliststi, että hengellisesti. Tasa me
taidamme ymmartä, että caicki mitä

joc»
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jocu, ihminen tele Jumalan sanan jäl-
kcn jäscnillans, sen teke hän myös sy-
dämmesäns sisällisejli uscosa. Ruumis
ei tiedä mitä hän siinä toimitta, mutta
nijncuin järjetöin. luondocappale anda
itzens johdetta, ja nijncuin se joca ei
ymmärrä Jumalan töitä. Sitä wa-
sian on sydän se joca usco Jumalan
sanat, ja tietä kyllä mitä ruumis teke.
Scntähden pane Jumala meidän eteem
aina uämat molemmat cappalet, nimit-
täin: Hänen Sanans ja Toimitus
xens. Toimiturm pitä ruumis teke-
män; mutta sydämmen pitä uscoman
Sanat. Jos toimitus on ilman sanoi-
ta, nijn on se nijncuin pähkinä ilman
ydyindä, nijncuin puu ilman juurta,
ja huone ilman perustusta. Jos Ju-
malan Poica olis tullut syndyneri il-
man sanata: jollei Jumala olis tu-
rvannut, että waimon siemenen piti
rickiipolkeman kärmeen pään;,Jollei i.Mos.5.;:
Engelit sitä olis ilmoittanet za fiinonet: '5.
Me ilmoitamme teille suuren ilon: teil-
le on tänäpan syndynyt Wapahtaja;luc.2:io,il.
nijn tämä teco ei olis auttanut meitä,
mjnruin nijtä, jotca ei siitä olis mitan
lienet, )a sentähden ei sitä olis tainetuscoa. Jos lEsus olis cuoNut ja ylös-
nosnut, ilm«in Jumalan sanata; se on,
jollei hän itze olis sanonut: Että hänen

K z piti
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pm pai.on Hduuhemnulda ja Pappei,l
Päämiebildc», la Kirjanoppcneildq kär<
simän, ,a tuettaman/ja colmaudena

Matth. 16: päiwänä ylösnouseman. Jollei Esaias
21. olis smionut: Hän on haawoitettu mei<

Es. ;;: ;. dänpahaintecoime täyden.
wa!i olis sanonut: Että hän on me.idqn
synyeimme tähden ulosannettu, ja mci?

Rom.4:2s.dän wanhmftaudemme tähden ylöshe<
ja tosin Raamattuin jälkcn.

Nijn emme olis taincl lohdutta mutain.Jos meidän HERm ZWs Christus
olis asettanut Sacramendin ilman sa<
noita; nijn ettei hän lciwästä olissano<
nut: Taniä on minun Ruumin; ja

Tämä on mjnun Wereni,
joca teidän tahten syndein
andexj andamisexi; nijn olis meidän
fäytynot epäillä. Scntähden on hän
pijn, selittänyt tämän asian; että Sa-
pa: Tämä on minun AWmin, tämä
pn miyun Veren, ysottä toimituxen
jtze sjeluftlz ja juycat, ne
sanat on hän ruumjiie taas qudanut,
Nijn on molemmilla yhtäläinen armo,
waicka cahdella Suu ei tai<
ha syödä hengellisesti, sydän ei taida
syydä ruuniiUisesti, Sentähden pitäsuun, nijncuin sydämmen puolesta <Mwän ruumillisesti, ja si)dän jällcns ruu<
MIN pnolestq syömän henZellisestl. Ia

NijN
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nijn tulemat molemmat yhdestä ruasta
autudexens rawituxi. Se hengellinen
syöminen ei estä sitä luonollista: eikä
myös estä se luonollinen sitä hengellistä.
Costa sana ja työ owat yhdistetyt; co,
sca sydän ja suu tekewät itzecukin sen
mitä heidän tule: nijn tule silloin Sa- /
cramenti nautituxi Christuxen asetuxen
jqlken. Alä sijs, racasystäwä, anna
jongun epäilewäjsen ajatuxen lEsuxen
Christuxen Ruumin, ja Meren läsna>
olemisesta Sacramendisä, wietellä si-
nua, sanain yikiasta ymmamxestä, co-scas tiedät, että hän/ joca sen nijn on
toimittanut jasanonut, on lEsus Ju-
malan Poica. Hän on se, josta Isä
on sanonut: Tänäpan minä sinun syn-
nytin. Hän on se., josta Isä on tun- Ebr.,: 5.nustanut, ja usiat erät taiwasta sano-
nut: Tämä on minun racas Poican. Matth.;.i7.
Hän on cutzuttu elämän JumalanPo- lbi<«. 17:5.
jaxi. Corkeimman Jumalan Pojaxi. 1c.16:i6.
Elämän Ruhtinaxj, Cunnian HER- Tcl.K.;: 15.
rari: alcu ja loppu; se joca on, joca
oli, ja tulema on; jaseEaickiwaldias.llm.K.l.4,.
Sentahden ei taida cucan syystä epäil-
lä, ettei hän, joca on Jumalan Poica
ja Jumalasta syndynyt, ja aina »xi
Jumalan cansta, taidais tehdä, niju-
cuin Caickiwaldias Jumala, mitä hän
tahto. Sitälähin, cosca han myös

K 4 on
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on Ihmisen Poiea, waimosta syntynyt,

VÄ. 4'4» lumalalda lähetetty, jolla oli woima
silloin cosca hän lömtin meidän lao<nosam ja lihan hahmos, niincum
muu lyminen, »a Ihmisen Poica, a»u

M«tch.9:B,dexiandasynnit ulos.ua
perkeleitä: woima, nijncuin Ihmisen
Pojalla, wapahta sieluja, ja mikä ca<

lAi.iy: l l,donnut oli; On myös saanut woiman,
Ich» 5: Ihmisen Poica, duomica;

Mirei hänellä sijs olis woima, Sa-
crmnendisä, hänen sanans jalken, olla
Runmillans ja Wcrelläns läsnä-ole-
wainen? Sillä niin hywin enin hm
taita tehdä mitä hän tahto, niin taita
hän myös nijncuin Ihmisen Poica 01,
la läma - olewainen, cusa hän tahto.
Cuitengin pitä meidän ot-
taman: Että se on toinen muoto Ju-
malan yhteisen läsnä - olemisen cautza,
toinen jällens se, cuin sinulle tapahtu.
Jumala on caickein luondocappaldcn
tykönä. Mutta >os sinä niisä tahdot
<tziä hänen sinulles, niin et sinä löydä
händä, waicka hän siellä on; cuitengin
«i sinulls (sillä erinomaisella tawalia)
läsnä-oltwainen. Nijn taita lEsus
vlla caikesa leiwäla ja wijnasa läsnä
enin on, waan ei sinulle nijncuin hän
pn Sacratmudisä. Mutta cosca sana
M Mn tvgö, Ma hän lupa, ja ta-

rttz<
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ritzc itzens nijucuin täsä Sacramendtt
sä/ sanoden leiwästä: Tämä on minun
Ruumin; ia wijnasta': Tämä on mi-
nun Wercn, ja on andanut sinulle käs
styn syödä ja juoda sttä; nhn on hän
silloin sinulle. Että coscas nautitzet
niitä wälicappaleita; nijn sinä syöt ja
juot hänen Ruumlns ja Werens, joca
on ulosannettu ,a uloswuödatettu svn>
dein andcxi andamisexi.

Mdefes Kappale.
Eiköst si,s rxi mahda olla esim

toisctk/ cofta heitä cn mon-
du/ >otea tämän Sacramen-
dm nautltzewat?WZ millänmuoto. Sillä lEsuSsan»: Tämä on mimm Wereni,

joca wuodatctan monen tähden syndeiy
andexi la nijncum Im
mala tahto, että cmckcin pitä
man / nijn tahto hän myös, että caicki
pitä nautitzeman tätä EacranunNä,
nijncum yhtä awullW wälicappaletta',
käändymiften ja parannureen. NiM
cuin Jumala eaikille lahjoitta
jotapaitzi ei cuean taida Jumalalle kel<
ivata, eikä myös tulla ofallifexi lElu-
xen Christuxen enolemasta jaylösnouse-
misefta: ni)N tahto hän myös, että

K s taine»
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cainen pitä nautitzeman tätä Sacra,
niemiä, jouga cautta se sama usco tai-
ta tulla wahwistetuxi.

Caicki Chxistuxen työt M hywät-teot
" owat caikille howaxi. Hänen syndy-

mistsäne oli suuri ilo, joca tulema oli
lul.n ;o, caikelle cansalle. Hänen cuolemastans

ja karsimisestäns cuulu se nijn: Hän
on sowlndo meidän syndejm edestä; ei
alnoastans meidän, waan caiken mail-

,.loh.2Z2,man edestä. Hänen Sanasans ja
Match ,l>Wirasinrs cuulu se nijn: Tulcat tam

28. ne caicki minun tygöni; Minä wedän
Z,h. ,2:32. caicki minun tyZöni. Nijn owat myös

Sacramendit caikille hywqxi asetecut.
Castesa on awoin lähde Dawedin huo-
nel!e jg Jerusalemin asuwaisille, syn-

Zach. iz: k-dicl ja saastaisuutta wastan. Ia Eh-
tollisen Sacramendistä sano HERra
lEsus: Että' hänen Werens on wuo,
datettu monen edestä. Sentähde,n ei
pidä kenengän ajatteleman, että se nijn
tapahm Ehtollisesa, nijncuin mui-sa aterioisa. Silla se luonollinenruo-
<a wähene joca keyta cuin sijtä oletan:
ja jota usiammat wierat owat, sitä
tyhjemmaxi astiat tultwat. Waan ei
se ole niln HERran Ehtollisesa. Au-
tuuden Wcllicappaleita taittan aina
nautita, ja cuitengin he owat aina yh-
täläiset. Jumalan Sana saarnatan

sumel-
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suurelle cansm paljoudelle; itzecukin
otta sitä wastan, ja kätke sen; y>'i
lohdutuxexi, toinen opetuxeri, colmas
nuhtexi ja waroimxexi,, ja nijn edes-
päin. Cosca nyt itzecukin on saqnut
omans: nijn ei oksana cuitengan sitä
wähembi, cuin ennenaän. Sentäh-
den on täsä sekä siunaus, että täydet-
lisys. Ia tosin ei ilman syytä. Silläcosca Petari saarnais Hclundaipäiwä-
nä EwanZeliumita, lEsuresta Chri-
stmesta, jongq ludalaiset olit ristin-
naulinnet, waan Jumala jällens ylös-
herättännt; ja tämä saarna käwi läpi
heidän sydammens; andoi häy hellle
tämän neuwon, etts heidän piti teke-
män parannuren, ia andaman jocai-
nen itzens cqjta lEsmen Christuxen
Nimeen.' Ia sinä lisändyi
lähes colme-tuhatta sielua. Täsä .
oli sijs siunaus ia täydellisys! Eikö-
stä sijs Jumalan autuan - tekewäinen
armo, joca caikille ihmisille yn ilmoi-
tettu, nyt edespäin mahdais sitä tel), Tit,»:«.
da? Eikä puuttu sildcl toiselda ar-
moa sentähden, että jocu toinen saa
armon; sillä Jumala on ricas armo-
sta caickia cyhtan'. Eikös se ijancaic-
kinen elämä ole lurpattu räikille usco-
»aisille ihmisille? Euitengin « tulelyhz:
yxikän uscowainen olemaan paitzi sitä

ijan-
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ijancaickista elämälä, stlttähden että
toinen sen inyös saa, jos hän muutoin
usto meiixut HERran lEsuxen päälle.
Jumal' auda caikille elämän, hengen

Lel. K. »7: ja caicki; ja ei hänellä cuitengan ole
2;. wahemb!. Ia »xi ihminen ci cadota

henge eli jomcan hengellistä hywää sen,
tähden, että se toiselle aimetan. lE-

-2.Cor.;:!s,sus on cuollut caickcin edestä; että jo-
cainen cuil usco hänen päällens, ci pi-
dä waan ijancaickisen elä,

Iol). Z: l6.man saaman. Nyt owat monda mei-
dän edelläni ollet/ jotta owat usconet
hänen cuolemans jakärsimiset itzellens
autuudet: Cuitengin emme tule sitä
wähemmin autuaxi cuin ne, cosca me
heidän cantzans olemme saanet yhden-
caldaisen calujn uscon, wanhurscaudes,
jonga meidän Jumalani, ja meidän

».M.«t.Wapahtajam lEsus Christus anda.
Tätä tule meidän myös ajatella Sa-
cramendistä; jota monet ihmiset nau-
titzewal, ja tosin yhdellä ajalla; cui-
tengin ei taida jocu otta toiselda mitän
pois; sillä lEsus on aina se sama, ja
hywisä-töisäns yhtäläinen meille räi-
kille. Sacmmendm nautitzeminen toi-
niitettan tosin syömisen ja juolnisen caut-
ta; Cuitengin ei pidä meidän ajattele-
man, että se on jocu pallas luonollinen
syöminen ja juominen, uijncuin meidän

HER-
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HERra lEsus tämän cautta tulis
cappaleiri jaeturi. Ei! Hän on co-
couans cosca hän Ms; niin
tuli hän sen jälkcn coconaus syndyncri,
co<ca hän syndyi. Ei olc luuta ncottn
hänesä hänen cuolemasans. N>jn on
hän myös coconans nautittawa
cramettdisä. Nijn että sc ihminen joca
nsco, saa nijn hywin meidän HER-
ram tygöns, enin se toincngin. Sa-
cramenti on myös asetettu, ei cullalla
eli hopialla: sillä nijn taidaisit ne rickat
yrinäns sen osta itzellens; mutta leiwäl»
lä ja wynalla, nijncuin wälicczppaleil-
la, jotca mikille owat saapuillq, nijn
hywin köyhille cuin rickaillengin.

Kymmenes sappale.
Eikösta sijs ole ybtän eroitusta hys

wäin ia pahain wMä/ cosca
caicki taitawat tätä Sacra«
mentla nautita?

tunnustan sen toderi, ellei
ihmisten duoMion edesä, ole täsäsuurta eroitusta; mutta Jumalan edesä,jom tutkistele sydammet ja muncistuut,

ja ymmärtä meidän ajatuxem taamba,Psalm.
hän joea näke caickein tiet; Hauen sil<
misans on se peräti toisin. Ei hau tah-
do/ M pyhä pitä roirilie annettaman,
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Vattb.7:6.eika päärlyja heitettämän sicain eteen.
Sentähden waatiwat nämät sanat,
jotca näin cuuluwat: Tämä on mi,
nun Ruumin, joca teidän edesiän
ulosannetan: minun Weren, joca
teidän edestän ulosrvuodatetan, yh-
den wahwan uscon caikilda niildä, jot-
ca tämän Sacramendin nautitzcnusen
cautta pyytämät autuari tulla. Sen-
tähden on hän myös asettanut tämän
Sacramendin näkywäisten wälicappal-
den catttta, ja muulla ulconassella muo-
dolla; että ms sen cautta mahdaisimme
mailman edesä ilmoitta meidän uftom,
ja sen cautta eroitta meidän uscom per-
kclen uscosta; Sinä uscot, että yri Ju-
mala on: sen sinä oikein teet; Perketet

lac. 19. myös sen uscowctt, ja wcwtsewat. Jos
sinä nyt sanoisit: Minä uscon, ettälE-sus Christus Jumalan Poica on cuoi-
lut caickein ihmisten niin tai-
dais perkele wastata sinulle, ja sanoa:
Minä «sron sen myös. Jos wielä sa-
noisit: Minä uscon, että lEsuren to-
tinenRuumis jaWeri owat läsnä Sa-
cramendisä: nijn taita perkele wastata,
ja sanoa: Minä ufton sen m»ös. Mut-
ta coscas tartut näinin sanoijn: Tei-
dän edestän, ja sanot: Minä uscon,
että lEsus Jumalan Poica on anda-
nut hänen Nuumins cuolemaan mi-

nut»
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nun edestäni, ja wuodattanut hänen
Werens minun syndeini andexi an-
damisexi; nijn täyty perkelen waiketa
ja hämetä, eikä taida enä sanoa: Mi-
nä uscon sen myös. Samit itzesans
owat ni'-. yhdistetyt/ että uxi rippu stj-
nä to>>esa, nijncuin maltämcittömasä si-
teesä. Tämä sana: Teidän e^eftän,
waati sen, että caicki, jotca nautitzewat
Sacramentiä/ pitä wahwasii uscoman
sitä toista sanaa: Minun Ruumijn,
minun Wcren; jonga col-
mas sana seura, että st on: Ulosan-
nettu ja uloswuodatettu sondeinandexi andamistxi. Jos me sijs jä-
tämme Sacramendin nautitzenusen ai-
noastans ulconaiseen työhön, ja sinne
mennesämme/ tydymme ainoastans näi-
hin sanoijn: Tämä on minun Ruu-
min, tämä on minun Weren, joca tei-
dän edestön ulosannetan ia uloswuo-
datetan, ia laimin lyömme sen oikian
nautitzemisen, joca uftbn walmistuxeftltapahtu; nijn käy se täsä, nijncuin mui-
nen Philisterein can§a, joilda Israel
lyötin. Ia cosca cansa tuli leirijn, sa-l. Sam.
noit Israelin wanhemmat: Mingötäh-
den HERra andoi meidän tänöpän
lyötä Philistereildä? jacosca he arwai- v.;.
sit syyn olewan, ettei HERran Lijton-
Arcki ollut heidän cantzans, nijn he

päätit
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v. päätit otta sitä Ollosta heidän tygöns;

ja cosca se tuli leiriin, huusi caicki Israel
».5 suurella ilo «huudolla, mjncuin he jo

olisit »voittanet wiholliscns, josta Phi-
listerit velkäisit, ja sanoit: Woi meitä,
cuca pelasta meitä näitten suurten lu<

». 8» malden kädestä? Cosca he nyt wielä
toisen kerran tulit sotaan; lyötin he
jällens, j« wielä cowemmin Qun en,
nen, waicka Arcki oli heidän tykönäns.
Endisesä sodasa langeis neliä tuhatta,
znutta" toisesi, colmekymmendä tuhatta.
Mikä mahdoi tähän syy olla? Eikö
Arcki ollut siellä, jonga tykönä luMa-
la oli niin totisesi läsnä? olewailien cuin

' lEsus Sacramendis? Eiköst cansa
ollut ilman pelwota, nijn että he urhol-
lisesti astuit wihollisians wastan? Mi-
xei siis Jumala auttanut? Ei se tai-
nut tapahtua: sillä cansa otti ainoa-
sians waarin sijtä uäkywäisestä, tui»
oli Arkin läsnä »oleminen, ja luotit sii-
hen; mutta sitä nscoo, jollaheidän olis
pitänyt' luottaman Jumalan lupauxeen
ja Caickiwaldiaisuteen, ei löytynyt hei-
ja; sentähden ei hän myös ollut heills
awullinen/ mutta jälkimmäinen weno
tuli heille pahemman, ruin edemnen.
Sillä taivalla nautitan Sacrämenti
monelda. lotca ei aiattele muuta, cuinsna ulcynmsta, heidän omaa ttc.oans.

He
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He luulewat näin: Cosca minä mmen
Sacramendille nijmuin muut tekewät,
nijn on minulla sijnä kyllä; ei he coet-
tele itziäns, jos he owat uscosa; ei ajatF
tele sitä ensimmäistä sanaa, cuin on:
Minun Huumin, ja minun Meren;
<i usco sitä toista sanaa: Isca
«nnetan ja uloswuodatetan teidän»
«destsn; sentähden ei he myöstän löy-
dä sm rolmannen sanan hyödytystä,
cuin on: Sandein andexi andamus.
M sijs seisahda sijhen, ettäs nijncuin
muut, ulconaifella tawalla namitzet
Sacramendin; waan tutki sanat: Mi-
nun Ruumin, minun Meren; se on:
Usco wahwasti, että lEsus on anda-
nut itzens ulos meidän edestäm, on
itze rusicoittu, on itze haawoitettu, etti
meille olis rauha ja parannus, hänen
haawmns cautta. Costas nyt synneil-
das tulet waiwatuxi, ja tahdot niistä
wapahdetuxi tulla, nijn mene HER-
ran Pöydälle, ja sano: Minä olen syn-
diä tehnyt/ muna lEsus ei ole tehnyt
syndiä; en minä taida canda minun
syndeini cuormaa, mutta lEsus Ju-
malanCaritza on candanut caiken mail-
man synnit; ei ole minulla sitä, cuin
kelpais sowinnori minun syndeini ede-
stä, mutta lEsus on sowindo minun
ia «ailen Mtulman Mdem edestä; ta>l.l«h.2i«.

L tä
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tä minä uscon, ia sen päälle tahdon mi-
nä nautitaSacramendin. Coscas sen
teet, sencaldaiseUa uscolla ja siinä ai-
coimisesa, nijns menet sinne, nijncmn
julkiseen sotaan. Silla nyt colMwat
toinen toistans meidän heickoudem la
lEsuxen Christuxen woima, meidän
syndim ja lEsuren täydellinen maxo.
Että cosca me teemme, mitä hän on kä-
skenyt: Syökät, tämä on minunRuu-
min, juocat, tämä on minun Meren,
«. Niin woitta hänen wanhurscau-
dens caicki meidän syndim, ja hänen
sowindons poisotta caiken Jumalan
wihan, nijn. että rauha sijtä seura.
Ia tosin ei ainoastans rauha, mutta
wielä jos jocu on saanut turmelluren
synneistäns, nijn on täsä parannus
uijllF, jotca sitä pyytämät ja uscowat.
Jos-nyt jocu läkäri yhdes caupungis
tahdois julkisesti ilmoitta että hän tai-
ta autta, että hän tahto autta yhdestä
«li toisesta taudista, jawielä ilman ma-
Ma; ja sinä, samasa caupungisa, oli-
sit sairas ja heicko, mutta et tahdois
wastanotta hänen apuans, ja nijn tuli<
sit sen cautta huckaan, nijn olis se cai<
Veti sinun oma syys. Nyt anda mei<
dan HENra lEsus täsä Gacramendi-
sä, caikelle mailmalle tiettäwäx tehdä/
sielun parannuM/ ufton wahwistm

>en,
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xen, wanhurscauden sinetin, sondein
andexi andamisen ja ijancaickisen.elä-
män, näiden sanain cautta: Soökat,
tämä on minun Ruumin/ juocat, tä-
mä on minun Werett. Jos nyt olet
heicko, mm tule edes, ja sano: Minmr
HENrani lEsu Christe, minä olen
langennut, ja tahdon mielelläni tulla
johdatetuxi oikialle tielle: minä olen ra-
dollinen, ja pyydän wahwistufta. Si-
nä olet asettanut tämän Sacramendin
parannuxexi mastoin caickia sencaldai-sia puutoxia. Täsä owat sinun sanas:
täsä on myös mittun wiheljäisydeuk
Sinä sanot: Tulcat tänne minun ty«
.Zöni, caicki te jotca työtä teette ia otet-
ta rascautctut: minä tahdon teitä wir-
wotta; Täsä owat sinun sanas: täsäMatth. li
owat minun syndini. Ia ettäs wiela
sanot: Tämä on minun Ruumin, tä-
mä en minun Weren, joca teidän ede-
siän on ulosannettu ja uloswuodatettu

>syndcin andexi andamisexi, nijn minäuscon sen, ja tämän päälle tahdon mi-
nä, nautita Sacramendin. Mene sit-
teZ edes sydämmen ilolla, ja älä pelkä.
Alä myös epäile. Sillä jotas nauti-
tzet, ei se ole iocumyrcky/muttasielun
parannus. Astu edes, fa lohduta si-
nuas sen canha, ettei lEsus ole jocu
tuima wilMnen, waan Ui Laupias ia

L 2 Armol,
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Armollinen HERra; Hän on tullut
auttamaan heickoja, nijn myös sinua;
ruhumaan waiwaisia syndisiä parans

Vl«tth. 9: nuxeen, ja sinua myös. Nautitze sijs
y. mieluisesti Sacramenliä; usco lEsu-

xen Christuren sanat: Nijn pitä sinu»
«.lim.l: 15. tuleman wapähdetuxi ja sielus auma-

' fi; cosca ne muut, jotca ilman ufcota
owat Sacramendin naulinnet, l sitä
wastan uscottomudens tähden tulewat
radotetuxi.

Moistakymmenes Lappale.
Mitä st merkitze/ että tämä Sas

cranzentl cutzutan Uuden Te-
siamendin Werexi?

NE on ollut ihmisten seasa tawallis

sillä muotoo, että se joca teki lijton,
hän lupais, mutta se jocali,'t»n wastan-
otti, hän uscoi. Sencaldaiset lijtot
vwat he ulconaisilla merkeillä wahwi,
stanet. Nijncuin Ladanpa Jacob teit
heidän lijttons rickomattomari sen kiwi-

l. Mol. K.rvuckoin cautta, jonga he rakensit.
4«. Tämä on ollut myös Jumalan oma

lapa. Costa hän on tehnyt lijton ih-
mist«n cantza/ niin on hän sen erino-
«Mlk tunnZs, merkillä wahwistanut.Että
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Että Abraham sitä paremmin otis ufto-
nut, jälkentulewaistens wapahtamisen
Egyptistä, wahwisti Jumala tämän
lijton uhrin cautla. Että Mrahami. Vlos. K.
ylis sen usconut, että Jumala tahdot »z: y>
olla hänen, ja hänen siemenens luma-
la; nijn teki hän sen ymbärlns-leickau-
xen csutta. Itzens ja cansan wälillä,lK<!. 17: i».
<ttä he olls usconet hänen läsnä-olemi-sens, teki hän lijtoy Arkin cautta, joca
sentähden cutzuttin lijton Arcki. Että Jos.f3.
he olisit usconet sondein anderi saami,
sen, niin asetettin Armo-istmn jaMe-
ren priscotus. Että he olisit usconet 2. M»s. K.
Jumalan neuwon ja hallituren, nijn
vli sijnä Walkeudet ja Täydellisydet,

H jotca sentähden
eutzuttin: Totuden ilmoitus ja kysymy-
sten oikia selitys. lotca caicki muitten
eantza, olit kästetyt täälle ca»salle: Et-
tä heidän piti itzens sm cautta, nijn-
cuin yhdesä Jumalan palwelluresa,
h.»rjotteleman, ja pitämän itzens web»
wollifesa cuuliaisudesa ja oikiasa uscolli-
sudefa. Mutta nijncuin nämät caicki
<i olleet muut cuin taiwallisten cuwat; Ebr. §: zz.
mutta ei woinet omantmnon perän
täydelliseni tehdä ftä, joca tätä Juma-
lan pakvelusta teki; sillä ne olit ojen- v. y.
nuxen aicaan asti päällepannut. Eikä v. i».
myös tamut Lain palwelus sitä toimit-

Lz m;
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ta; sillä Lailla 01l caickein ulconaisten
toimitusten alla (^esernnniain) ai-

Cbr. iv: l,noastans tulewaistcn tawarain marjo.
Sentähden owat ne pyhät Isät, jotta
Lain alla elit, nähnet nämät taamba,

li)ici. ii: i;,ja cuitengin niihin Mutta
lEsuren cautta, piti tapahtuman pa-
remman toiwon johdatus, jongacaut-

lr. 7; 19, ta me Jumalala lähenemme, Sen-
tähden cutzu Jumalan Henai sen en-
simmäisen lijton, wanlMi lijtori; (ja
että sen piti, nijncuin manhendunut
loppuns saamm,) niin lupa hän sijhensman uuden liiton, savoden: Catzo,
aica tule, sanoHEßra, että minä teen
uuden lijton Israelin huonen cantza,
ja ludan huonen cantza. Ei sencal-
tzaPa, cuin endinen lijtto oli, jonga
niinä heidän Isäins cantza tein; coscn
niinä heidän käteenö rupeisin, heitä
Egyptin maalda johdattaxeni; mutta
tämän pitänen liiton oleman: Minä
tahdon heidän pahat tecons anda ande-
p, ja en ikänäns enä muista heidän

ler. ;n ;i,syndejäns. Täsä tule liitto täydelliseni.
Sillä cusa syndein andexi andamus on,
siinä ei tarwita enä uhria eli muuta.
lEsus Jumalan Poica, on tullut pal-
jo paremman Testamendin, toimittaja-

Ebr. 7:22, xi, ja taita hänen oman ruumius uh-
Nlla autuaxi tehdä, nijtä, jotc» usconcauna
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cautta pyhitetä»; silla hän on kerran
oman werens cautta mennyt Pyhään,
ja ijancaickisen lunastuxen löytänyt, Tbr. 9: «.

jonga cautta hän on synnit poisotta-
nm, ja tosin tällä yhdellä kerralla täy-
dellisesti; mutta toisella harvalla on
hän ilman synnitä ilmestywä, nijlle jot-
cci hända odottajat autuderi. Nijn
on nyt tämän Cl>ristuxen uhrin ja cuo-
(emän cautta, liitosta tullut yri Testa-
mcnti. longatähden hän on parem-
man Testamendin wälimies, joca
remhain lupausten päälleseiso. Sillä ll,i<l. 8: 6.
jos härkäin -ja cauristen-weri, ja eh-
coiscn tuhca priscotettu, on pyhittänyt
ne saastaiset lihallisten puhtauteen; «c. 9: ,z.
Cumga paljo enämminChristuren Me-
ri , joca itzcns ilman caiketa wiata, ijan-
caickisen Hengen cautta, Jumalalle uh-
ranut on, on puhdistama meidän oman-
tundom cublewaisista töistä, eliiwcltci
Jumalala palwelemaan? v. 14.

Testament» cutzutan erinomattain se
asia, cosca jocu ihminen ilmoitta wij-
meisen asetuxens ja muuttumattoman
tahtons; jonga suhten hän tcke sencal-
dalset toimituxet tawarastans, cuin pi-
tll oleman ojennus-nuo-
raxi, culnga heidän itzens nijden cantza
käyttämän pits ja mixi tarpexi, hänen
cuolemans jälken. Nyt ei taida jocu,

L 4 Testa-
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TestameNti olla wahwa ennen cum st

Ebr. y: l6,cuole, joca sen teki; Ia cosca hän cuols
»7- lm on, nijn ei mahda cucan sitä riekon,

Gal. z: eikä siihen mitan lisätä. Tästä tqi,
dammame hawaita ia ymmärrä: Että
niin usein cum HERra Prophetain
cautta, clickä Patriarchoille on puhunt

eli Testamendistä; Nijn on hänsen cautta midauut heidän tietä, että
Jumala tahdoi tulla Ihmisexi, cuolla
ja ylösnosta; Jumala lahdoi olla
Christmeft, ja sowitta mailman itze

».3«.;: 19.rantzans. Ia nijn on tämä awoasana, Lijtto eli Testamenti, jo lupcm<
M ajalla, sisälläns-pitänyt meidän,
HERran lEsuxen, caickein hänen hy-
wäiu-tecoins cantza. Sitälähm, co-sca hän cutzu sen Uudexi Testameudixi,
nijn lopetta hän silloin sen Manhan.
Slllä fencaldainen c.uin sen wahwistus
yli, senealdmsen piti'myös hänen pysy-
wäisydens oleman. Nyt tuli Canaan
maa, caickein muitten etuinsa cautza,
Wanhasa Testamendisä luwatun can-
salle; ja sama lupaus tuli wahwiste-
luxi Pääsiäis-Lambaan cuoleman ja
weren cautta. Sentähden,«nijncuin
tämä lammas oli m catowcnnen luon-
docappale: nijn oli myös Testamew
ti; ja maa, joca- heille tämän Pää<
fiäis-Lamban were» cautta luwattm,

ei
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«l tainnut tulla heidän alinomaiset
vmaismidexens,.

Mutta nyt, costa meidän HERra-
lEfns mene hänen cuolemaans, nijn
<i hän lupa meille jotacma eatowaista
maata eli waldacundaa; mutta sano
Opetuslapsillens: Mmä säädän teille,
niincuin minun Isiini sääsi minulle
waldacWmcm; Että teidän pitä fyö<
män ja juoman minun pöydälläni,
nun waldacunnasani. Täsä löytän luc. 2!? 2Z/
»e erinomaiset Teftamsndin sanat, cuin
Tetti slsä!läns-pita« Ei hän lupa ta-sa riistaa ja hunajata, ei nisuja fa oh-
ria, ei wijna -puita eli sii'cuna-puita/5. Mos. K.
eikä puuttumatoinda leipää; sillä sen- s' 3»
caldaincu oli lupaus Canaan maasta:
Mutta hän säätä meille yhden ivalda-
tunnan, joca oli hänen oma waldacun-
dans, jonga hän sen cuoleman ia pij-
«an eailtta, cuin hän meidän lihasam
kärsei, tahdoi tchdä meidän waldacut«
narem. Hän on sijs tämän Testa-
mendin alta, ylönmdanut meille hänen
hengens, jonga cautta cnolema on niel,
ly woitöstl; Hän on andanut meille l. ssor> ?K
lyanhurseaudens, jolta hän pojes-pchki 54»
«aieki synnit: Hänen antnudens, jon-
ga cautta hän woitti sen ijancaiekisen
radotuxen. Ia nijncuinhän oli Ijan-
eaickinen ja JumalallinenPersona,ioca
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tämän Testamendin asetti/ ja cuole-
mallans sen wahwisti; nijn on se myös
ijancaickisest pysywäinen hywä: cato»
matoin, saastyttamatoin jaturmelema,
toin perindö, joca taiwahas me«>ä war<

~ W, i: 4,ten tähdelle pandu on. Cosca Wao
pchtaja sano: Tämä on sen Uuden Te-
stamendin calcki minun wcresani, jvca
teidän ja monen tähden uloswuoyate<
tan, syndein anderi andamisexi; Niin
on sijnä yijn palhon siinottll: Catzo! O
ihminen, minä lupan sinulle, minä wa<
«utan sinua näillä sanoilla, täydellisen
siä synd>.ln anderi saamisesta, autualli-
sesta ja iiancaickisesta elämästä minun
Isäni ia hänen walittuins tykönä; ja
että sinä mahdaisit D<l wabwa olla,
yijy mincktahdon cuolla sen päälle, an-
ya minun hengcni ja wereni sen edestä;
janyt, täsä. Sacrameudisck,. teen minä
sinun sijtä oftllisen, yhdexi tpdistuxexi
ja sinetixi sen päälle; nijn ettei se pidä
sinulle ena maxamay, cuin ettäs uscot
minun sanani, ja Men pHcille nau-
titzet Sacramendin.

Tasa owat sinulle, raeas ystäwä,
meidän HERran lEsuren Christuvcn
selkiät, wijmeiset ja totiset sanat; joita
ei sinun muulla tawaZa tulo uscoa eli
seliltä, cuin sillä, jolla-hän ne ltze pu-
hunut on. Sillä se on Testamendinsana;
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sana; sentähden pitä ne oleman sinul-
le eläwat sanat, ijancaickisct ja caicki-
«waldiat sanat, jotca taitamat tehdä si-
nun eläwäxi, jotca taitamat tehdä si-
nun wapaxi caikista sinun synneistäs,
jotta myötans tuowat caicki mitä nijsa
puhutan, nimittäin meidän HERrcm
lEsuxen Christuren, hänen totisella
Ruumillans jaWcrelläns, caiken sen.
cantza, cuin hän on, ja mitä hän pij-,
naltans ja cuolemallaus ansainnut on.
Za paitzi näitä sanoja ei hän tule Sa-.
cramendisa sinun tygös. Mutta näi-
den sanain cautta woi hän tehdä caicki
mitä hän sano. Jotta sanat mayde-
tan oikeudella cutzutta, yxi summa co-
<o Ewangeliumista.

Se, TLanha Testamenti ei tainut
.uhrins ja werens cautta waic,utta syn-
dcin andexi simmista; waan näytti sen,
että he olit svndisct, osottinijn, että
he tarwitzjt sowindota.. Uusi Testa-
menti, se on lEsuxen Christuxen tu-
leminen, kärsiminen ja cuolema, tuo
myötans nämät caxi cappaletta, nimit-
täin : Ensist wapahtamisen. loca oli
cuwattu cansan uloskäymisellä Egypti-
stä. Silloin tuli hän heille Wapahta-
jaxi, jatosin min, ettei heillä ollut tu- Es 6;: zscaa heidän tuscasnns; se on: He olit
kyllä waiwatut, mutta ei cuitengan

heicko-
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heickomieliset; Lngeli joca heidän ede-sans »ti, se on Christus, autti heitä,

»-.9: tackaudeys ja armons tähden; hän
lunasti heitä: hän ryei heitä sywyden
cautta, nijncuin tzewoiset corwesa, il-

». l), man comhasinsta. Sitten cuwatan
tämä lunastus Israelin lasten käymisel-
lä Jordanin läpitze, Canaan maalle.
Nijy että cosca HERran caiken mail-

. man hallitzian Lijton -Arcki, käwi hei-
dän edellänö, nijn tapahdui, että coscaPappein pöytäjalcal tuli. Jordanin we-

H. teen, mjn se wesi, joca lordanis ylirn-
mäiseldä puolelda juoxi, eroitti
ni,n että se seisoi yhdes läjas; mutta se
wesi, joca alasjuo>i, wähenijajuoxi
pois. Ia Papit j,otca cannoit HER-
ran Lijtou-Arctia, seisoit euiwan pääl-
lä asetetut Jordanin Wellä, siihen
osti että caickicansa tuli Jordanin
lochani osottg meitä Casten Sacra-
menhin tugö, josa me ensin mlemma
oteturi lutnalan waldacundaan,, ja
Jumalan lapsifi, uscon cautta lE>u-

GH.W2s.xen Chrlsiuxeu, päälle. Me olemma
castetnt IsänNimeen, nijncuin ne, joil-
la picä oleman ojällisus Isän armosa:
Pojan Nimesa, nijncuin ne, jotca cai-
lista hänen hywistä-tWäns pita osalli-
sta tuleman: Pyhän Hengen Ni-
meen, nijncuin ne, joldenga pitä saa-

man
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man osallisuden hänen äänestäns ja
hallituxestans. Ia Nijn pitä meidän,
nijncuin pyhitetyt, nisncuin ne, jotca
owat »vapahdetut ja omille jalwoillent
vrjudesta lastetut, täsä tilafa palwele-
man HERraa meidän lumalatam,
sijnä pyhydesä ja wanhurscaudesa cuin
hänelle otollinen on. Punainen meri,
vsotta meitä jällens Marin ja lEsureN
Christuren Ruuminpa Weren Sacra-
mcndin tygö. Silla hänen cuolemans
eautta olemma me pelastetut pimeyden

.

wallasta, raitista synneistä/ ja sijtä Cel. n tj.
ijancaickisesta cuolemasta. Ia se nijn
totisesti, cuin ue toiset' tulit Egyptistä
pelastetut, ja Canaan johdateturi-.
Samalla tawalla cuin yxi puu, joca
seiso sopimattomalla vaicalla, josa ei se
taida caswa ja hedelmatä canda, jollei
sitä muuteta; nljn vlemma me samalla
tawalla tullet Humalan Pojan tvalda- <

cundaan. Täsä annetan meille lE-suxen Christuxen sanain ja Sacramnt-
lein cautta, elatus ja wilwotus meidän
sieluilleni; nijn totisest, cuin ne toiset«orwesa, sait Mannaa taiwasta ja
tvettä calliosta.

Sitälähin tuotta lEsuren Christu-
xen cuolema ja ansio myötäns, syudein
anderi andamisen. Tämä anderi an-
damus aseteltan meidän eteem näisä sa-
:



l?4 HZ)o(M c,p.ii.
noisa: Teidän edestän ulosannettu ja
uloswuodatettu. Costa jotan ulosan-
nein jongun edestä, nijn saa hän sen
cautta-oikeuden sijhcn, ruin ei muutoin
hänellä ollut. Costa jocu otta waftansitä, cuin toisen edestä ulosannetan,
nijn täyty andajan silloin jättä oikeu-
dens, jolle hän jotan anda, ja armah-
ta sitä, joca muutoin ei olis sitä an-
sainnut. Täsä ymmärryxesa edespane
Raamattu tämän andamisen Saulin
historiasa; Että joca löis Goliathin,
hänelle tahdot Cuningas anda Tytta-
rens, ja tehdä hänen Isäns huonen

i.Sam. i7:wapapi Israelis. Samallamuotoa,
' 25. cosca Dawid kysy Gibeonitereildä, mi-

tä hänen piti heille tekemän, että se näl-
kä, jolla sekä hän, että coco maacunda
waiwattin, olis seisahtanut, jahe olisit
jällens. costa se heidän tähtens tapah-
dut, siunannet HERran pericunnan,
nijn he sanoit: Annettacon meille seitze-
män miestä, nimittäin Saulin huone-sta, joca heidän oli hucuttanut, hirtä-

2. Sam. 21: rem heitä HERran edes Saulin Gi-
-8,- beas. Ia cosca Dawid sen teki, nijn
v. 14. Jumala sitte sowitettin maacunnalle^

Cuningas Menahem andöi Phulille
Assyriasi tuhannen leiwistätä hopiata,

2. Cun. K. että hän olis pitänyt hänen ccmhans.
l9. Histias andoi Senacheribille caiken sen

hopian
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hopian cuinHEßran huones löyttin,
ja Cuningan-huonen tawarois, että 2. ssun. K.
hän olis mennyt pois hänen tyköänsä »8:15.
Nijn on andaminen usein ollut ihmisille
awuri, saamaan mitähän on anonut,
ja pelastamaan Da, jota hän on pel-
jännyt. Nyt on meidän HERra lE-sus andanut meille hänen Ruumins, ja
ulosandanut Werens meidän edestäm
syudein auderi andamisexi. Nijn et-
temme sijs tarwitze sanoa/ nijncuin can-sa: Millä minun pitä HERra lepyttä-
män? Cumarruxclla sen cbrkian Ju-
malan edes? Pitäkö minun lepyttä-
män händä polto-uhrilla? ja wuosi-
cunnaisilla wasicoilla? Luuletcos että
HERra mielistu, moneen tuhandem
oinasten? taicka öljyyn, waicka sitäepälucuiset wirrat täynäns olisit? Pi-täkö minun andaman minun esicoisen
Poicani minun ylitzekäymistni edestä? Mich. 6:6,
Ei suingan. Mutta cosca me wahwa- 7.sa uscosa, cannamme HERralle sen,
jonga hän itze meille andanut on, ni-
mittäin, hänen oman rackan Poicans;
Costa me lepytämme hänen sen cautta,

.

,

cuin Poica on meille andanut, nimit-
täin, hänen Ruumins ja Werens; ja
sen päälle wastanotamme ja nautitzem-
me Sacramendin; ja nijn totisesti cuin
hän on Werelläns ansainut meille syn-

dein
'
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deln andexi andamiftn, ja että tämä on
Testamendin Weri; Nijn totisesti pita
myös meidän, joten tämän uscvmmt
jawastanotamme, saaman syndein aw
dexi andamiscn.

sahdmoistpkymmenes
Kappale.

Mitä pltä meidän wielä edespäin,
tekemän/ että me tmdassimme
tulla osMftn/ tämän Uuden
Testamentin armolahjoista?

A,Axi kappaletta kästetän täsä
Sen yhden käste meidän HEN-

ta lEsus itze, ja sanv: Tätä telstät,
»ninun muistoMi. Osottain Meille sen

minga runnnm hän waati itzel-
tästä toimitu, estä. Hän iaca ta,

män asian nijn soweljasti, että meille
mahdais olla hyödytys, cuin on syn-
dein andexi andaminen; mutta hän
tahto sitä wastan cunnian, ja cutzu sen
hänen nwistoxens. Nijn oli Jumalat-
da Melto lupauxen aicana; että oxi
pöytä piti tehtämän oullasta japuusta,
ja sen päälle piti aina pandaman cahel-

2. Mos. Klus-leiwät eli caswoin-leiwät; ja ne
25.-2», ;o.?iti pandaman HERran eteen, nijlls

cuin hän olis itze tahtonut Nijlä catzella.
2«



<5«?-'2. HZNM '7?
Ia cvsca ne cvrjattin, (cuin tapahdui
jvca Sabbathina?) nijn piti Aaron ja
hänen poicans nijstä syömän, ja ei cu-
can muu; joiden siaan jällens toiset
pandin. Tämä on yxi esicuwa lEsu-
M Christuxen hywijn-töihin; joita lu-
mala tahdoi nähdä, että hän nijneuin
niiden catzelemisesta olis leppynytt Ia
<ttä catzomus-leiwät nijn usein uudi-
stettin; se todista, että lEsuxen Chri-
stuxen hywät-legot owat aina uudet,
ja pitä meildä sanasa ja Sacramendeio
sä nautittaman ja muistcttaman. Ia
nijn pitä meidän catzomusi-leipäin siaan
tuleman catzomusMpsixi, ja caswoilvleipäin siaan, caswoin-lapsirk Se
on: Että lUmala tahto lEsuxen Chri,
sturen ruoleman jahywäiniteroin täh-
den, ratzoa täällä armolliset meidän
puolem? ja saamme taas cunniaila ens
hoa hänen caswojans sinä suurna päio
wänä. Nyt seiso tämä Christmen
muisto häl«n armons ja lanpiudetts
ylistyresä ja tunnustuxesa, jotca Meille
hänesä osotetut owat. Sentähden
omista humala aina cunnians ja pal»
wellurens ainoästans Hopalle, ja on
sanonut: Cuulcat händä» Ia vaitziNatH,i7:§>
händä, ei hän tibdo tietä, eikäwattan-
otta jotacuta palwellusta: paitzi handä,
ei hän tahdo tulla tutuxi elickä rucoil?

M dU ,
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duxi meildä; ilman händä ei tahdo hän
elia meille armollinen cli meldän Ju-
malan,. Sentähden on se Jumalan
runnia ja palwellus/ että me namiam-
me Sacramendin. Silla lEsuren
Chrisiuxen muisto käffe silloin
ajattelemaan/ caicke sitä Jumalan ar-
moa cuin -hänesa meille on osoletlu.
Nimittäin meidän cutzumisemme, että
me olemina hänesä cutzutut pyhällä cu-
tzumisclla, Jumalan armon ja aiwoi-
turen jällen, cuin meille ICsuxes Chri-

2.3ilu.l:y.stm'es ennen ijancaickisita aico>a an-
2.Pet. i: i»i nettu on. Meidän walitzemiscm: että

hän meitä sen cautta walinnut on, en-
Eptz.l: 4. «en cuin mailman perustus-lastcttu oli;

että me olisim pyhät ja laittamattomat
rackaudesa hänen edesäns; että meille
,myös hänen werens cautta lunastus
'vlis, nimittäin syndein andexi anda-

C01.,: ,4»mus; josta se totinen lasten-oikeus tu-
le / että me olemme kijnitetyt lupauren

EH. i.'' 'Z. Pyhällä Hengellä/ joca meidän perin-
dö-pantim on. Ia wielä sittetm tule
meidän muista; että nijncuin me olctw
me Adamisa, nijncuin yn ruumis il-
man päätä; nijn on Christus nyt mei-
dän pääm; jonga alla me saamme jo-
capäiwä/ nijncuin jäsenet, täydellisy-
den Hänen täydellisydestäns, joca caicki
lavttä; )»ca myös tapahm silloin/ cosca
". me
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me nautitzemme Sacramentiä. Tä<
mä Jumalan armon ja hiMn-työn
muisto, on Jumalan cunniaxi tapahm,
mainen palwellus. Sillä tosca Poi-
ta cunnioitettan, nijn.mle myös Isätunnioitcmxi hänesä. Ia nämät eaicki
owat tapahtunet hänen armons rickau-
desta, hänen mhtons neuwosta ja hy-
wästäesuoswstans.Ia nijncuin Manhan TestamendittJumalan oli usein halpa
muoto mailman edesä; Siliä se oli kä-
stetty, että heidän pici tekemän muuta-
mia tilcoja heidän waatettens licppei-
siitt, ajatellaxens nijstä HERran ka-
siyjä! joca myös oli Wetty kiwem no»4> Mos. K.
stamisella; että lapset costa he näit M lz: W>

olisit kysymyxen cautta Nijstä/ ke-
hoittanet Isiäns, juttelemaan HER-ran töltä. Niin ei ole myöstän Uuden Jos» 4! 6.
Testamendin patwellurella iocu suuri
Ulconamrn muoto. Ei se täytä silmiä
ja corwia prameudella, coreudella eli

kijldamisellä; mutta se toimitetan, sa-
nan ja uicon cautta salaisudesa; joca onse si>lainen ihminen ilman wiM sydäm-
mes, hiljaisella HengeNä. Joca ott
Jumalan m hänen pMin Enneleins
edesä yri otollinen Jumalan t. M Zt 4
Mutta mailman edesä sencalvainen pal- ,

wellus, jvla ei silmä taida nähdä,
M 5 waicka
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wairka se catzele sitä; jota ei corwa tai,
da cuulla, waicka hau cuulustele sitä;
jota et kieli taida seliltä, waicka hän pu»
hele sitä; jota ei sydän käsitä, waicka
hän sen päälle toimittele; ja tämä sisäl,
le- suljetan lEs»mn muistosa. On siF
tämän can§a nijncuin muiden luma<
lan te,coin cansta, jotca ainoastans sa<
noisa ja muodosa näkywät hulludexi ja
heickoudefi, mutta itze työsa owatwä-
kewät. Nijncuin esimerkiri: Että ro,
sca Jumala tahdoi luwata ihmiselle eri-
nomaisen ojennuxen ja neuwon hänen
langemisens ja turmelluxens awuxi;
nijn oli se amoastans, waimon siemelt.
Samallamuotoo owat lEsuxen Chri-
sturen työt ilmoitetut: nijncuin cosca
hän Canaan Galileas tahdo» lumalu-

1,1).i'.n. dens cunnian ilmoitta, nijn tapahdu» se
weden cautta kiwisisä-astioisa: Nijn
myös wijden ohraisen- leiwän jacahden
calan cautta, monen tuhannen ihmisen

Al). l: 9.keskellä. Nyt cosca täsa Sacramendi,
sä, hänen cuolemans ja pijnans hywät
työt pitä edescannettaman, nijn tap ch-
lu se leiwän ja wijnan alla. Sillä
Jumalan waldacunda ja hänen tecons,
ei lähesty silla muotoa, että nijtä ulco,
naisesi nöhtäisin ja pidelläisin; mutta
ne pitä hengesa ja ustosa, sanasa ja lu-
Pquxisa waltaljvtsttaman ja muistella,

ma».
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man. Ia silloin owat ne sula wijsau<
ja woima. Eikö se ole suuri ja ihmelli-

nen työ, että yxi taisi cuolla caickein
edestä? Eikö st ole sula wijscms ja
woima, että Jumala oli Christuresa ja
sowitti mailman itze cantzans? Ia to, 2.C5».;: i;,,
sin mahdetan se caikeila oikeudella cu-
hutta ihmellise>i! Jumala oli se cum
oli wihoitettu: Jumala oli se, jolla olisyy rangaista. Ihminen oli se joca olb
syndiä tehnyt, ja andanut syyn ranZai-
stuxeen, ja olis sentähden pitänyt etzi<
wan sowindota. Mutta se cuin oli ih-
miselle mahdotoin sen teki Jumala Chri<
siuxefa,.ja sowitti mailman itze canffans,
että me sen mutta olemme sowinnon
saanet, nijn ettei hän ena togö-lue meil-
le sondeja. Eiköstä se ole sula woima,
että se ruumis, josa lumaluden täydet-
lisi)s asu, taisi lulla ulosannetuxi, ja
taita täsä Gacramendisä < tulla meitda
nautltuxi, leiwän caytza? Ia se weri,
joca cutzutan Jumalan Pojan Werexi,
ja on wuodatetm, sondein andexi anda-
misexi, taita tulla, täsäSacramendisä/
meildä wijnan eansia nautituxi? Ia
tosin, scncaldaisesa lumaluden woima-
sa: että syndi perkele, ynnä caiken
hänen mmons cantza, pilä sen edestä
pakeneman, sekä sydämmeftä, että ja<
senista. M 3 Sew
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Aencaldmsten yyiväm - luiden ede-
siä, mhto hän, M meidän pitä händä
muistaman; se on: Übraman hänellekinostcr. Sillä se on ollut nijdcn po-
hain Isäin tapa. Että cofta he olittthnet Jumalalle jongun lupauxen, ja
jahhoit kijtoxclla muista hänen hywlä-
tecojans, niin owathc kijtoxella eli uh-rilla maxqnet tämän heidän lupauxens.
Samasa tilasa owat he tehnct wieras-
pidon, ja cutzunet vstäwänsMen: ja
silloin owat he ylösluctellet heidän cde-sans, mingä hywyden jaawun he olit
HERralda nautinnet. Ottain nijn
ralkin eli picarin käteens, jongahecu-

Mm, «6: tzuit, autuallisexi calkin, jaowat ilman
,;, epällemätä sanonet: Nijii monda pisa-ma enin täsä picarisa on, nijn mondaja usiammat owat HENran teot ja ho-wätttyöt meitä cohtan; nijn monda pi-

samia, cuin täsa' on, niin monda kijto-
sta olcon myös HERralle hänen apuns
ja armons edestä! Cosca Moses hä-nen aicmmns, caikella tarckaudella, oli
luetellut cansalle Jumalan hywät-työt;
<ninga hcin oli johdattanut heitä corwenlspitze, rawinnut heitä Mannalla, jo-
ta ei he, eikä heidän Isäns tundenet:
että hän olis andanutheidän tietä, ettei
ihminen elä ainoastaus leiwästä, waan

?Wbs<K. 8l caikista cuin HERran suusta lähte; Ei
5 heidän
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heidän waattcns wanhudesta culunet,
etkä heidän jalcans tuulettunet; ja wei
heidän hywälle maalle, josa wesi, ojat,
läbtcc ja järwct olit: josa nisu, ohra,
wijna-puut ja fijcuna-puut olit; maal-
le , josa ölju-puut jahunaja caswa, ja
josa heillä piti oleman leipää kyllä syö-
daxens, :c. SiNoin sano Moses, et-
tä heidän piti caickia näitä muistaman:
Näitä HERran hywiä - tecoja piti hei- '
dän ajatteleman, ja cosca he olit syönet
ja tullet rawituxi, piti heidän silloin kiit-
tämän HERraa heidän lumalatans,sen hywan maan edestä, cuin hän oli
heille andanut. Täst taita sentähden
itzemkin Jumalan ystawä hawaita, mi-
kä se on, että muista meidän HERraa
lEsusta. Nimittäin: Kijtta hända
caickcin hänen hywäin - töldens edestä,
sydämmellä ja suulla, ruumilla ja sie-
lulla tunnusta, että meidän wanhur-
smudem, jaijancaickinen elämä on Ju-
malan lahja lEsures Christuxes mei-
dän HENrasam. Coscas tämän teet, Nvm..bl 23.
niin annetan hänelle se oikia Jumalalli-
nen cunnia. Sillä täsa sinä tunnu,
stat, että lEsus omalla wttelläns, seu-
racunuan itzellens ansaitze: että hän
mara syndein edestä: ruskoitta» syndein
tähden: pojes-pyhki synnit: teke cuole-
man tyhjäri: alaspolke perkelen; Hän

M 4 sowitta
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sowitta caicki Jumalan cantza, mitäwaaja ja lauvasa on, ja pelasta heitäwihasta. Ia coscas sitä wastan ajat.
<elet, että sinä olet se joca saa läkityxen,
lunastuxen, armon ja autuden; Nijn
tulewat silmät ja eonvat, suu ja kieli,
elämä jasielu sisälle, otetuxi tämän au-
tuden tundemisesta; ja tosin tulewat
caicki jäsenet nijncuin kielipi, nijn etteiihminen taida muuta tehdä/ cuin Da-
lvedm cantza sanoa: Kijtä HERraa
«ninun sieluni, lista lEsusta Minun sie-luni, ja caicki cuin minufa on hänenWIM wz? Pyhää Nimeens, :(. Tämä muisto

» sisällansipitä nijn suuren Jumalan eun-
«ian japalwelluxen, jota ei täällä ajal-
la laitta selitettä, eikä jongun ihmisenkielellä ulossanotta. Coscas tunnustat,
että lEsus on se joca anda, ja wsinsitä, jota ei jocumuu taida anda, ni-
mittäin hänen Ruumins ja Werens
Sacramendisä, jocaon ulosannettu ja
uloswuodatettu sondein andexi andami-
sexi; Coscas tunnustat, että hän on

. Jumala, jocaautta caikesa hädäsä, jo-
ea osotta waiwaisille syndisille armon,
ja myös niille, jotca ei ole hänen ar-
moons mahdolliset; Sinä tunnustat,
että me tarwitzemme händä aina: että
yan wastanotta silloin cosca hän laidaishyljätä: hän leke amuaxi, sijnä siasi»

cnin
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tuin hänen pidäis cadottaman; Silloin
sinä teet yhdm Jumalan palwelluxen,
joca cuitengin on sinulle kewiä palweb»
lus tehdä/ ja ei mara sinulle mitän.
Smä taidat suostuwaisella euulemiscts
la yliftäwäisiNä hulilla ja uscowaisel*
la sydämmeltä, caiken tämän toimma;
ja jos ei wielä olis jocuhyödytys tästä
SacramenMä/ mjn pidäis sinun cuio
tengin nautitzeman sitä näiden janai»
tähden: tehtckt te mmun.mui-
stoxeni. Tämän cautta tunnustat sio
Na meidän HERran Msmen caiken
mailmau edesä. Tämän eansta teet s«
»a tiettäwäxi, ettäs olet Christina jos
ca uftot hänen pijnans ja
ja tahdot Sacramendin nautiHemisen
cautta tehdä sinus nijncuin Papixi, cvl,

ftas esimerlilläs kehoital mmm kijttä>
mää» HERraa, ja uscomaan. HHnm
pijnans ia cuol<mans» Sinä toimitat
silloin esimerlilläs, «ttä tMdiset tckta<
wat tulla käättyxi, se Christillmen jou<«
lo lWyxi, perkelen waldaeunda cukiste-
tuxi, :e. Ia nijnmuodon ei tule mei-
dän sitä epäillä, ettei Jumala tahdois
kunnioitta nW, jolca hända
Vioittamat. '< Sa«, zz

Tätä wastan mahtawat ne tIM
luettawaxi Jumalan wihollisexi lEfu-
M Christien edesä, nijncuin hänen

M? ylön-

185
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ylöncatzojans: caickein Engelein edesä,
nijncuin heidän wihamiehens: Christil-
lifen Seuracunnan edesä, niincuin kel-
wottomat jäsenet, jotca, taicka ylönca-
tzowat, eli harwoin nautitzewat Sacra-
mentia. Sillä sen cantza pilckawat he
Jumalala ja hänen asetustans, japitä-
mät sen bulludena. He luulemat, et-
tä se, mitä Jumala on tasa asettanut,
ei ole jocu uscoltapa, waan kelwotom
asia. He pitämät sen walhena, niin-
cuin ei yhtän totuutta löydyis hänen sa-nasans. Jos he uscoisit sanat, nijn he
myös nautitzisit Sacmmeutia. Sen
cantza »löncatzowat he meidän HER-
ran lEsuren, nijncuin ne, jotca ei tah-
dois yhtäkän cunnia hänelle osotta hä-
nen hywäin-tecoins edestä;, siinä että
moni wiettä puolen wuoden, ja wielä
toisinays enämmän, ilman Sacramen-
din naucitzemista. Owat seutahden pe-
räti kiittämättömät caickcin luoudocap-
palein seasa< Heillä on suurembi ha-
lu / ja wahwembi tarcotus muuta teh-
däxens, cuin että he tätä toimitaisit,
jonga cautta he estäwät Jumalan, ja
nijncuin seisomat händä wastan, ettei
hän mahdais olla heidän lumalans
Christuxesa lEsuxesa. Owat sijs wi-
heljäisimmät catckia luondocappaleita.
Pattzi tätä, nijn pahendawat he myös

tämän

186
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tämän cautta lähimmäisens, jota hei»
dan tulis ylösrakenda, jonga edestä
myös Christus kärsinyt on. Tulemat
seutähden wicapaäxi caickein niiden syn<
dein, jotta heidän esimerckins jalkeN/
ylöncatzowat Sacramendin; jongatäh-
den se jää heidän omautnndons päälle,
että Christus tule ylöncatzoturi: In-
malalda hänen cunnians pojes-otetuxi,
ja toiset paheturi; jongatähden he saa-
wat wihdoin hawaita, että ne jotca
HENran ylöncatzowat, ne tahto hän
jällens ylöncatzoa. Tämän pacanalli,sen ylöncatzeen pääNe wetäwät usiat ih<

miset caunijn peitteen ja caunisturey,
liehacoitzewat heidän sydämmens cans-
fa, ja sydän jällens heihän canlans.
Että, cosca ei he tunne jotacuta syndiä,
nijn ei ole heillä myös yhtään pistosta
synnistä. Eaicki pysywät heidän tykö<
näns suruttomudesa ja lewosa. Jöns
gatähden he ajattelemat, ettei he larwi<
he nautita Sacramentiä, ennen cuin
he löytämät itzens toisesa tilasa.

O! Racas ystäwä. Etkös aina ole
yri syndinen? Jollet sinä tunne syn-
dejas, nijn on st aiwan pahoin finull
<an§as; silloin olet sinä cuollut synni<
sä, fangittu ia synnildä ylitzenmoitettu.
Ia siiloin sinä parhain tarwitzet nautita
Sacramentiä/ costas ajattelet, ettäs

sitä

187



HS X M c2p,1,-<,zz
sitä wähin tarwitzet. Muutoin tule tä-
mä, caickein sinun syndeis seas sinulle
suurimmaxi synnixi, ettei sinulla ole
yhtän halua Sacramentijn. Eoscas
myös ennen annat sen olla tekemätä,
«uin ettäs sen tekisit; nijn on se wahwa
mercki, ettei sinulla ole yhtäkän uscoa
Jumalantygö, eikä rackautta lEsusta
«rohtan; jonZacautta sinä teet ikos mah-
Vottomaxi ijancaickiseen elämään.

Sen toisen cuin kästetän meille täfä
meidän hartaudefam, sisälle-sulke PaZ
lvali näihin snnoijn: Gttä meidän
pit<l julistamanHKRran cuolema-

«,V»r,«: ta fijhenasti cuin hän tule. Tä-
2b< män cautta anda hän meidän kasijm yh-

den Papillisen-wiran. Eosca hän tah-
dvi lyhykäisesti/ ja niincuin yhdesä sum-masa käsittä puhens Colosserein tygö,
salaisuden cunniatlisesta rickaudesta pa-
canain nijn oli se Clmstus hei-

tzyl.;:H?. sä ja cunnian toiwo, jonga hän myös
muille ilmoitti. Osottain sen cant)a,
että lEsus ja hänen hywat-työns, ei
laida hyödyttä meitä, jollei nijtä ilmoi-
tetta. Nijn piti sen, joca seuwis lE-
susta, julistaman Imnalan waldarun-

Lue, y? 6o.daa. Pisidias on Pawali ilmoittanut
syndein anden andamiseu, lEsuM

Tcs, K-»;:cautta. Ia nijncuin Jumala ei ole
l4»ls' tahtonut olla jocu tundemawin Juma-

la-
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la, waan on nizsä näkywaisisä cap-
paleisa ilmoittanut Nt näkymättömät,
että hänen ijancaickinen woimans ja
lumaludenS nijsä uähdäifin; Ei hänßW..l:zo.
myös ole tahtonut olla ilman todistuxe-
ta/ waan tehnyt hywää. Andain meil-
le tauvast saten ja hedelmälliset ajat,
täyttäin meidän sydammem tualla ja
ilolla; Että ihmiset sen cautta olisit Tel. K ,«p
käändänet itzens turhista, eläwän Iu» '?»

malan tygö/ jocateki taiwan jamaan,
ja meren, ja caicki mitä nijsä on; ettei ». »5.
sentähden ne luodutcappalet, waan itzv
Luoja tulis cunnioiteturi, joca on siu-
nattu iiancaickisesti, Amen! Nijn eiMlm u»;.
ole myostän meidän HERra lEsus,
tahtonut hänen töisäns olla salattu ja
lundematoin, waan sano sen ijanraicki-
sen elämän seisoman sijnä, että ihmiset
myös tundewat lEsuxen Christuxen, ~

jonga Jumala lähetti mailman Mes- M. 17,»;.
siaxexi ja Wapahtajari. Hän sanoi
myös Opeluslapsillens: Nijn tuli EIM
stu),en kärsiä, ja ylösnosta cuolluista
colmandena päiwänä; Ia saarnatta
hänen Nimeens parannusta ja syndcin
andcxi andamusta caikis cansois. Sen-1!u1>z4:46,
tähden on tämä st ensimmäinen ja mii- 4?'
meinen cappale, jatosin sencaldainen,
josa coco meidän autuudem seiso, m,
mittäm HERfan ILsUrcn ruolewasa.

Tack



lyo M)o(M Q2p.12.-
Tätä hänen cuolematans pitä julijletta-
wan. Sen on hän itze tehnyt, sen on
Isä Jumala tehnyt, sen owat Engelit
tehmt, sen owat Prophetat tehnet, sen

,
- owat Apostolit tehnet. Hän tahto, et,

tä sinun pitä myös nijn tekemän, <a sil,
la muotoo-<uleman yhdencaldaiseen toi,
mituxeen heidän eantzans; nijncuinse>
jolla on yhdencaldainen usco heidäncantzans; että tämä nijn mahdais tulla
catkille yhteisexi autuudexi.Se ensimmäinen, jonga edesa sinun
pitä ilmoittaman Chrlstuxen cuoleman,
on Jumala itze. Häu on myös tämän
muisnutanut Esaian cautta: Että lE-sus on työtä tehnyt meidän synneisam,
ja on nähnyt waiwaa meidän pahoisa

Os. 4;: 24>tegoifam. Cosca me sen teemme, nijn
hän tahto pyhkiä pois meidän ylitzekHy-
misem, ja ei enck muista meidän pahola,
tecojam. Coscas semähden tunnet ioni
gun pelgott Jumalan wihasta, ja häm,

Psalm. 42:mäjw syudeis rangaistusta cosca hä,
4< nen kateus rupe painamaan sinua, ia

Mm.;8:;. hänen nuolcns owat sinuun sattunet;cosca hän peittä caswons sinulda, niin,
cuin ne muinen teit, joidengapm duo,
mitzeman jongun Kengeldä pois, yhderi
merwi, ettei siinä enä ollut yhiäkan ar-'
moa odotettawana; ja teeffendele niin,

1«b.1;:24.cu1n h<ln pidäis sinun wihollisnans;
Silloin
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Silloin pitä sinun ilmoittaman HER-
ran cuolemata, ja sanoman: Ach!
HERra, sinä jocaolet caikcn lihan Ju-
mala, ft Jumala, joca andcxi annat
synnit ja ricoxet, Armahda myös mi-
nua, sillä nijncuin minä olen sijnyt
Adamin cuwan jälken, niin olen minä
myös astunut Adamin asteleihin, ja
waeldcmut hänen ylitzekäymisens muo- -

don jällen; minä olen käändänyt sinun
oiteudes: ja hänen langemisens caut-
ta iomunm langemureen, Matamalla
olen minä »xi pojes-poikennut lapsi;
Minä tunnen synnin woiman itzesäni,
Lain cautta, jonga rickoiari minä olen
tullut/ ja nijn wihan lapsexl: minä tun-
nen cuoleman odan minua wastan / jon-
ga woima syndi o«/ ja olen silla' muo- t. Cor. 15:
100 ruolcman lapsi/ jonga täyty cuole,
man pelgon tähden caifen ikäl« orjatta
olla: ja en ole mahdollinen nautitze-Ebr. 2:15
maan Jumalan lasten wapautta/jolla-
kulla muotoa. Mutta, nyt on sinun
oma Poicas, Elämän HERra, lE-sus Clirisms, cosca hiln oli Jumalan
muodoja, ylönannettu cuoleman cado-
tureen, ia tosin
mata cohtan, kärsimään cuolemata
caickein edestä mallmasa; ja niin tu-la
caiktlle niille, jotcahänen päallens usco-
wat za hänen sanans tottelewm, vnn-

stuwl'



HZ >5( M c«pil2.153
stuxeri ijancaickiseen autuuteen; Hän
on Myös »ällens ylösnosnut cuolluista,cosca hän oli Pappi loppumattoman

Edr. 7: 16. elämän-woiman jälken: ja ftntähden
ei tainnut tulla cuolemalda pidetyxi;
waan nijncuin Esicoinen molleista, ott
hän särkenyt läpitzen, ja paljastanut
cuoleman woimän jnwallan: että caic«
ki ne jotca uscowat hänen päällens , tai»
tawat nyt hänen tcwttaus myös särkiäläpitzen, ja nijn ruoleman rautta tulla

loh> jt elämään. Hän on ylösnosnut meidän
wanhurscaudemme tähden, ja oftttinijn, että welca oli maxetttN tosin oli
hän ltze maro, nijn M cuolemalda
walda poisotettin: sillä hän oli cuole-

Os>lz: 14. malle myrcky, ja helwetille surma, jon-
ga cautta perkele tuli woitetuxi ja Ju-
malan wiha asetetchi. Ia nijncuin
hän myös itze oli sowindo, nijn taisi
hän myös ylösasiua taiwaseen, wasta<
ta meidän puokstam, ja istua Maiie-stelin oikialle kädelle, niinruin se joca
dli caicki sowittanut, ja toimittanut rau-
han sekä maasa, että taiwajn; Catzo
sentähden, armollinen Jumala,
tumaa sinun Woidelduscaswot, cosca
hän ruostutin ja orjantappuroilla eru-
nattin, owat meriset ollet: cuinZa wi,
HMinen hän oli, cosca Pilatus andoi

. talutta hänen ulos, ja sanoi heille: Ca-
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ho Ihmistä! Oljco se sinun suosios,M. 19: 5.että nijn piestä hätidä sairaudella; Joshän andoi hengens wica-uhrixi, nijn
anna hänen nähdä siemendä, ja sinunaiwoituxes hänen kädesäns menestyä;

,

myöstin minun waiwaisen syndisen pääl-
leni, että minä jonga olis pitänyt ole-
man cauhistus caikelle lihalle, tulisin
otolliseri hänen cauttans. Jos min»
olen syntunen, nijn hän tosin on can-
danut rangaisturen minulle rauhari.Jos minä olen erywäinen lammas, jo-
ca omilla synnin-teillä olen cadonnut;
nijn on lEsus, nijncuin yxi lammas -

joca wiedäu teurastetta, ja nijncuin
wiatoin Jumalan Caritza poies-ottanut
minun jacaiken mailman synnit. An-
na minun sentähden armosta tulla wan-
hurscari, ja wapaxi minun synneistäni;sen lunastuxen cautta, cuin lEsures
Chrijrnres tapahtunut on. Anna mi< N«m. 5:«.
nun, O! armollinen Jumala, tulla so-
witetuxi, sinun rackan Poicas cuole-
man cautta, ja älä lue minulle minun ». n. ,
syndejäni. Jos tahdot oikeudelle käy-
dä minun cansiani, niin pidä sitä oi-
keutta, että minun svndin, jotca owat
weri-rustiat, mahdaisit tulla lumi<wal-
kiari: että ne jotca owat nijncuin ruu-
sun,carwaiset, mahdaisit lEsuxen <uo-
Kman jakärsimisen cautta/ tulla nyn-

-3t «uin
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Es. u iB. cuinwilla. Jos sinä wanhurscas lu-

mala, tahdot duomita; niftt anna mi-
nun saada armollinen dnomio. Istu
Armon-istuimelle, ja sano se duomio
«inunulitzeni, jongalEsus muincn lan,
Zetti waimon ylitze: On minä myss

loh. 8: ii. sinua duomitzc. Jos minä olen yli-
henkaymäri, hamasi minun äitini-coh-
dusta; nijn on lEsus se Pyhä, cmn
on syndynyt Neitzen Marian cohdusta,
ja on pyhittänyt itzens minun tähteni,cosca hän ulosaudoi itzens meidän ede-
stäm, lahjaxi, nhrixi, ja Jumalalle ma-

Eph. 5: 2. kiari hajuxi. Nijn tiedän ja uscon mi,
nä sen, että jos jocu tahto walittuin
päälle-canda; nijn sinä itze minun lu<»

Rsm. 8: ;z. malani teet minun wanhurscari; minun
HERrani lEsus tahto minua wapcch-
ta., ja nijncuin minä olen saanut lnpau-
xen Isäldä, että hän tahto läheltä Py-
hän Hengen lohduttajari ja auttajari,
wahwistamaan meitä meidän heickou-
desam, nijn ei taida meidän asiam muu-
xi tulla, cuin hywäri. Sillä cosca
lEsus astu edes ja rucoils: cosca Ju-
mala itze wapautta meitä, nijn todista
Hengi meidän hengemme cantza, että

v. «S. me olemme Jumalan lapset.
Se toinen,' jonga edesä sinun pita

HERran cuolemata ilmoittaman: olet
lilla itzc: sinun oma sudämmes ja sinun

omst
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omat jäsenes. Tee se ensin sydämmcl-
les: sillä se taita pian tapahtua että
pahus täyttä sen. Se on rohkia nijn-
cuin jalopeura ja corgotta itzens teke-
mään pahaa. Hän rohkene kyllä, aja-
tella nijn: Cuca muista minua niinsuurcsa mailman paljoudesa, jonga he
synneilläns täyttänet owat? Häijy jaSyr. 16: ic»,
pahanelklnen cappale on sydän, cauni-
stelemaan pahaa, cosca se tehty on: ss
tohti kyllä sanoa, wäärän oikiaxi, ja
mustan walkiaxi. Sydän ei usco, et-
tä jocu tutkistelis sen salatut juonet;
jongatähden hän anda totuden, jota lu,
mala halaja, mqata salaudes. Sl)--Psa!m.;i:8.
dän on cowa kaandymään ja cowa
käändä; että cosca HERra colcutta,
nijn tohti se kyllä sanoa: Mene pois
meidän tykönm, en me tahdo tietä si-
nun teitäs. Sydän hangitze uhcauxel- Job. !i: 14.
la caicfia nijtä wastan, jotca haudä
catumnxeen neuwowat, ia tohti kyllä
sanoa: Catcaiscam heidän siteens, ja
heittäkam meistä pois heidän
Gydän iloitze pahudesans ja teke itzens i
iloisexi hulludesans, nijncuin yhdesä
wieras-pidosa, ja uscalda kyllä sanoa:
Ei mmulla täsä muum ole,' cuin tämä.Wijs. K.
Sydän maca rahcans päällä, ja heit- 9-
tä itzens suruttomuteen; ajatellen saa-

nautita syndins makeuden, ja
N? pysyä
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l>ysi)ä siinä lijcmtamata: hän luule syn-
nin hajun oleman tykönäns muuttumat-

ler.4B:n.toman; Se on nijn paljon sanottu:
Että niin cauwan cuin ihminen taita
tulla edes omalla tielläns pahan tahton-
ft jälken; nijn on hän ynsiä ja suru-
toin; ja silloin sanowat tyhmät, eli

Psalm.i4:l> jumalattomat: Ei Jumalala oleckan.
Mutta cosca ne oudot wierat lulewat,
Zotca lijcuttawat ylös sacan, ja ricko-
wal leilit; se on: Cosca syndi muuttu
coiraxi, joca maca oMen edesa, nijn-

:.Mos.K 4: cuin se tapahdut Cainin cosca
?- Jumalan wiha muuttu sattuwaisixi nuo-

Mm.;B.;.lixi, nijncuin Dawidille: cosca oma-
tundo muuttu nuoran ja caulan paula-

Vatth. 27: ri, nijncuin ludaxen cantzakäwi: co-
-5» sca sisälliset tuscat coconduwat ahdista,

maan sydändä, nijncuin se oli Jobin
tykönä, että yöt tulemat murhellisexi,

Job.7:2,;. ja päiwät ikäwäxi, wuode muuttu sa-
pexi ja cauhistuxexi, imhingä ikänänS
ihminen itzens käändä, :c. Silloin tu-
le jalopeuran sudän heicoxi niincuin wi-
heljaisen waimo- ihmisen sydän; Täsä
rupe Cain sanomaan: Minun pahate-
con on suurembi, cuin että se annetai-

l.Mos.K. 4: sin andexi; Silloin alca Dawid näin:
1;. Minun syndin omat minulle nijncuin

Mm.;B:;.rascas cuorma ylönrascari tullet. Mi-
nä olen heitetty pois HERran caswoi,

sta,
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sta, ja minun sielun ei tahdo anda
itzens lohduketta. Silloin rupe Jobsanomaan: Että hänen sieluns sois
itzens hirtetyxi, ja hänen luuns cuol-
luen, :c. Täsä tarwitaisin nyt «xi Job. 7:15.
puhuwainen Enaeli, ja tosin yxi tuhan-
nesta, ilmoittamaan sencaldaisellc ih-
miselle, caikesa yxiwacaisudesa, cuinga
hänen pita käyttämän itzens uscosa ja
uscon cuuliaisudesa, ja ei peräti epäile-
män. Jos ei sinulla, ystäwäni, sil-
loin ole yhtäkän muuta Engelitä tykö-
näs, nijn ole itze yxi puhuwainen En-
geli, ja julista sinun heicolle, wapise-
waiselle ja epäilewäiselle sydämmelles
HERran cuolemata; ilmoita itzelles
kenengä edestä hän on cuollut, ja usco
Pawalin sanat, jotca näin cuuluwat:
Christus dn jumalattomain edestä cuol-
lut; nijn on hän myös cuollut sinun Mm. 5: 6.
edestäs. Hän on cuollut jumalatto-
main edestä: sencaldainen olet sinä;
sentähden Usco, että hän on' myös cuol-
lut sinun edestäs. Hän on cuollut »vi-
hollisten edestä; sentähden 'ajattele, et- v. «o.
tä sinä olet tehnyt itzes liimalan wi-
hollistri; mutta usco myös, cttä hän
on nijn cuollut sinun edestäs, ja on
Werens cautta pojes- ottanut wihan,
ja on sowindo caiken mailmcmsyndein
edestä. Nyt olet sinä syndinen mail,

N 3 masa,
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masa, sentähden löyty tykö,
nä myös sowindo sinun syndcls edc>tä.
Anna Caiyit! langeta epailyxecn, an-
na ludareit hirtla itzens; Mutta pa»
kem sinä lEsuxen tygö: ja jos sinä
silullas tunnustat HERran lEsuren,
ja uscot sodämmcsäs < että Jumala on
hänen kuolluista herättänyt, uijn sinä

Rom. ie>:y. tulet autuan. Pawali ci tainut sen
wapisewaisen fangein-wartian sydäm-
nielle ilmoitta parembata lohdutusta,
cuin tätä: Usco HERran lEsurenpäälle, niju sinä ja sinun huoncs tu-

Tek. K. i- le autuaxi.
Sitälähin pitä sinun julistaman

HERran cuolcmaa sinun Mmllcs.
Coscas ymmärrät, että ne tahtowat
anda itzens wääryden sota-aftixi, m
tahtowat nijncuin jotia.oikeutta wa-
stan, ja pssemin tehdä määrin cuin

" oikein: pikemin walhedclla totuutta wa-
sian, cuin puhua totuutta-, enämmiu
racasta haureutta ja ftastaisutta, cuiu
elämän puhcautta, :c. Coscas hawaif
het, että sinun jäsenet, tahtowat olla
ftnnin palftcliat, ja walmit,
nijncuin jocu palwelja Herrallens, jo-
ca ensimmäiscsä silmän-räpäyxesä an-
netun mcrkjn jäiken, on cohta walmis
täyttämään sitä cuin paha on; Co-
stas arwat, että sinun sydämmcs tah-
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to seurata sinun jalat kijruhta
hcitäns micckautc», kädet olla siitä
luonofta/ että mitähymäns liene, pi-

kaisesti nijhin tarttu; Pääldäiffein sa-
nottu: Coscas ymmärrät, että syndi
on ni,ncuin Cuningas finun tykönäs,
ja on woimalliscmbi sinun jascnisäs,
cuin sinä olet; nijn että ne tulemat
wietellyxi ja pctetyri pahoilda himoil-
da, jotca fijttämät, synnyttämät ja>
tuottawat sinulle sunnin ja cuoleman:
Silloin pitä sinun ilmoittaman HEN-
ran cuolemata ja sanoman: Ach! mi-
nun sydämmcni, mistäs löydät nijn
paljo pahaa? Min nijn monda mää-
rää amtusta saamat wijpymisen tilan
sinusa? Etkös tiedä, että lEsuxen
minun Wapahtajani sydän sulais Ju-
malan rastasa wihan tulcsa, ja cuuMu-
dest« nijncuin medeu-waha sula muun
ruumudcn edesä? . Ach! te minun jä-
seneni, mixi te oletta nijn malmit toi-
mittamaan synnin tahtoa? Ettekö te
tiedä, että lEfuren minun Wapahta-
jani jäsenet omat werisixi piestyt? M-
telcat, että hänen kateus ja jalcans
omat lawistetyt, nijn että olis taittu
lukea raicki hänen luuns; pää ja cas- Psalm.22:
wot meriset orjantappurain-hameista:
josta pijnasta hän tuli nijn halwaxi,
cum mato, ja caikilda ihmisildä ylön-

N 4 catzo-
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catzoturi; Hän nousi ylös nijncuin we-sa, ja nijncuin juuricuiwasta maasta:ss. tt: t. ei hänellä ollut muotoa eli cauneutta:
waan hän on hawoitettu meidän syn-
deim tähden, ja meidän pahain-tecoim
tähden on hän hosuttu, ja wihdoin
häpiälliseen cuolemann ylönannettu.
Rämät caicki karsti hän meidän syn-
deimme ja ylitze-käomiftem tähden; se
oli meidän mngaisturem, cuin lasiet-
tin hänen päällens. Tahdotteco nyt

Ebr. 6: z. toistamiseen ristinnaulitahändä? Tah-
dotteco wielä ruossita händä, sylkiä ja
pilcata händä: että hän wielä mah-
dais tulla häwäistyri teidän julmain
syndein jaricosten tähden? Minä tah-
don sanoa teille, nijncuin Moses sanoi
eansalle: Nijngö te hullut ja tyhmät
jäsenet tahdotte ki,ttä HERraa lE-
susta calckein hänen hywäin

5. Moj< K. edestä? Eikö hän ole se, joca teitä on
32-. 6. ostanut? ja ansaitze sentähden parem-

man kijtoren. Te oletta paremmin
neuwotut? Te oletta cuullet ja mai-

Ebr. 6: F.stanet sitä hywää Jumalan sanaa?
Olcat sentähden oikiat jäsenet lEsure-sa. Te oletta myös Pyhästä Henge-
stä osalliseri tullet? Oleat sentähden
pyhät jäsenet. Te oletta sitä taiwalli-
1W lahjaa maistanet? Ia tämä lahjc»
yn usco, joca ei woi tpkönans kärsiäsyn-
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syndiä ja ihmisen hedelmättömiä töitä.
Ettekö te ole maistanet sen tulewmsen
mnilman woimaa? longatahdcn ttil,
le toiwosa on ijaneaickifen elämän esi-
macu. Kilwoitelcat sentähden hywauscon kilwotus. Muistawt lEsuxen
päälle, soea cuolluista ylösnosnm on;
noscat te myös ylös synnin (»olema?
sta! Te vletta cuolewaiset jäsenet?
Andacat sentähden lEsuren cuolenmn
woiman, cuoletta synnit teisa. Te
oletta raadolliset ja pian turmeldut jä-
senet; andacat sentähden Ewangeliu-
mi lEsuxesta Christuxesta olla teisa
woimallinen; tundecat hänen pijnans
osallisus; ja tulcat hänen cuolemans
caldaisexi. Ia ilmoittacat sillä muo-
too hänen cuotematans, sijhen asti
cuin hän tule: että se otis teisa woi-
mallinen / wastan-stisomaan synnin ja
perkelen waldacundaa, mjn eauwan
cuin te elätte ja taidatte syndiä teh-
dä; ja nijn joutua sichen ensimmai»»seen cuolluitten ylösnousemiseen, cuin

on synnistä, ja sitten ylösnosta
haudasta, lEsuren cautta,

ijancaickiseen elämään.

N 5 M-
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SolmaslMakymmencs

Kappale.
Taitaco Sacrnmelldin

nautitzcminct,/ joca lhesans on
uijn hylvn/ tulla iolleculle lhmi-seUc pahaxi ja wahmgoUlsexi?

tähän asti on o,
pettanm meitä, että tämän Sa,

cramendin oikia uautitzelninen waati
meildä näitä cahta cappaletta; nimitä
täin: Että me eroltamme HERrau
Rmlmin, ja ilmoitamme häuen cuole,
mmis. Nijn opetta hän n»t: Että ne,
jotca ilman näiden opetusten waarin-
ottanusta nautitzcwat Sacramentiä,
he nantitzewat sen kelwottomasti, ja ei
oikialla tawalla, w.:an seucaldalsella
huolimattomudelia, »olla he tekcwät
muita yhteisiä ascareita: songa cautta
he wetä,vät päällens cahtalaisen ran,
gaisturen; joista yxi on se: Että he tn-
lewat wicapääxi HERran Ruumiseen
ja Mereen; se toinen on: Että he syö,

i. sor. »: wät ja juowat itzellens duomion.
27, 29. Että sijnä on waara jarangaistus,

cosca jocu ihminen kelwottomasti nauti-
tze Sacramendin, sen osotta Pawali
Corintherein esimerkistä. Sillä sen-
tähdcn ettei he oikein käyttänet itzens

HER-
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HERmn Ehtollison can§a, nijn oli
myös monda hcicko ja sairasta heidänseascms, ensist sisallisest uscon ja rac, i. Cor. n:
kauden puolesta; ettei heillä ollut yhtä,
kän woimaa, seisomaan perkelettä wa<-
stan, joca kolwi heidän sccaans ohda-
keitä, cuin oli eripuraisus, niin että he
eroitcttin ulcon yhdistyxestä ja opin yh-
teydeltä, ja ei ollet ylimieliset: waan
heidän wälilläns tuli wihdoin rijta,
cosca yxi tahdoi olla Pawalin, toiset
Apollon, ja muut Cephaxen; ja cosca ibici. 4.
he ajattelit ymbärillens, nijn oli se pa-
ras pois, ettei cucan sijnä tilasa, ollut
Christunn. Ia perkele teki myös sen,
että cosca ei Corintherit cocoon-tullet
parannurcri waan pahennurexi, nijn ir. n: ,y.
hän sentähden herätti heidän secaans
eriseurat: nijn ettei caicki ollst hywät ja
coetellut, waan ja pidit itzens
ihmisten muodon jälkcn. Vxi ylpeili
toisen ylitze, ja hawoitti wijmein heicon
wcljens omantunnon soömiselläns epä-
jumalain huoneisa; nijn että Pawalin i.Cor. 8.
täyty sanoa heille nämät sanat tästä asia-
sta : Ettei he tainnet HERran Calckia
juoda ja perkclen calckia: ei he tainuet
osalliset olla HERran Pöydästä ja per,
kelitten pöydästä. Sen rangaisi myös 1. Eor. iv:

Jumala ulconaisesti, että monda hcicko ".

ja sairasta oli heidän seasans, ja moni
macais. SiNä>b^.li.-;o.
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Sillä muotoo mtan jahawaitan Ju-
malan duomiot, itze mei)än päälläm ja
meidän seasam, wielä tänäkin päiwä-
Na. Cttä cosca me pahoin käytämme
meitäm tasä pyhäsä toimituxesa; Nijn
rangaise hän myös sitä wastuutisilla
taudeilla ja muulla tawalla, cuin on
ruumille rangaistuni, ja usein cuole-

Ei cuitengan tahdo ihmiftt aja-
tella sitä, eikä ymmärtä Jumalan duo-
miota; sillä ne owat monet ja ihmelliset.
Ei he tahdo uscoa, että joen sentähden
tulis sanari, eli muulia tawalla rangat-
siuxi, ettei hän oikein coettele itziäns co-sca hän nautitze Sacramentiä. Ia to-
sin on tämä Jumalan armon duomio,
myös hänen omain rackasten lastens yli-
tze. Emme ole nijn täydelliset, ettemme
tmdais «heltyä täsä pyhäsä toimituxefa.
Toisinans taita puutos olla uscosa, toi-
sinans kijtoreft, ripisa ja synnin
Mstuxesa, eli muusa hartaudesa, cuin
Chrlstilliseen walmistuxeen tarwitan.
Jos ei tämä nyt tapahdu wapasta ai-
roimisesta ja uppiniscaisesta mielestä:
waan että yri Jumalan tapsi tahdois
sydämmestäns tehdä sitä paremmin: et-
tä tämä erhedys nijn muodon lule inhi-
millisestä heickoudesta, joca meille aina
en esteri, josta tule, että me monesa er-
hedymme; Nijn paranda eli ojenda Ju-

mala
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mala tämän, yhden eli toisen armolli-sen culituren cautta. Nijncuin myös
Pawali pane tähän tygö: Että costa
me duomitcm, nijn me HERralda cu-
ritettan, ettemme mailman can§a ca-
dotettais; waan oppisimme toisten pa- r. ssor.«:
remmin ajattelemaan tätä asia. 32.

Mitä nijhin jumalattomijn tule, nijn
taitamat he ulconaisen muodon puole-
sta, nijn sijwollisesti nautita HERran
Ehtollista, cuin ne jumalisetkin. Cui-
tengin tekemät he sen ilmankoettelemu-
sta ja eroittamista, ilman oikiatakiitol-
lisuutta Ehristuxen hywäin-töiden ede-
stä. He tulemat myös toisten joucosa
osallisexi Ehristuxen Ruumista ja Me-
restä, nijncuin ludas toisten Opetus-
lasten canha, josta Lucas selkiästi il-
moitta: Että cosca HERra lEsus oli
ottanut Leiwän ja sanonut: Tämä on
minun Ruumin, :c. Niin myös Cat-
kin sanoden: Tämä on sen Uuden Te-
stamendin Calcki minun Weresani, :c.
Nijn sano l)än cohta: Catzo! minun
pettäjäni käsi on minun cantzani pöv-
dälla; Nijn että sijs caicki kelwotto-Luc.«: 19,
mat ihmiset tulemat osalliseri HER-
ran Ruumista ja Merestä, waicka he
kelwottomasti ja ilman uscota Sacra-
mentia nautitzewat.

Sentahde» sano Pawali: Että ne,
jotta
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jotca ilmaneroittamista Sa-
cramendin, tulewat wicapäari HER-
ran Ruumisten ja Mereen. Se on:
Meidän HERralla lEsuxella Christu-
Ma on walda cutzua heitä oikeuden
eteen; josa heidän pitä lugun tekemän,
ja tuleman duomion eteen wastamaan,
cuinga he owat Sacramentiä nautin-
net. He owat wicapäät. Se on:
He tulewat syudisiri hänen Ruumins
ja Werens päälle, jota he wäärin
ncuititzewat. Ia tosin, wetä tämä »nsana heidän ylitzens caiken lEsuxen
kärsimisen pNcan ja häwäistyxen, nijn-
cuin he olisit caicki ne hänelle matcan-
saattanet. Cosca minä sanon jollecul-
le, yhdestä ioca on murhattu: Että se
on wicapää hänen cuole,maans; nijnsanon minä nijn paljon: Sinä olet hä-
nen tappanut. Jos nyt ne jotca kel,
wottomasti menewät HERran Ehtolli-
selle, owat wicapäät HERran Ruu-
misten ja Mereen; nijn owat he sama-sa wiasa ludaxen canha, joca petti hä-
nen, sen loucon cantza/ joca hänen
kijnmotti, Palweljain cantza, jotca
syljesielit bändä; Sotamiesten can§a,
jotca ruostitzit hänen, orjantappuroilla
crunaisit ja ristinnaulitzit, ja Pilatuxen
cantza, joca hänen duomitzi, ic. Ach!mikä rastas asi< en se, ettil.olla wica-

päs

206



c»p.t3< HZ)os W
pää jongun ihmisen mereen? Sitä
ajatteli Ruben. Sillä cosca ne toiset
weljct pidit ncuwoa losephita wastan
tappaxens händä, stinoi hän: Älkät
wuodattaco werta. Samalla tawalla i. Mos. K.
myös Dawid, joca kijtti Israelin Iu- 3?: 22.

malata, että Abigael toimellisudellans
esti Honda merta muodattamast; »ocai.Eam, 25:
edespäin olis tnllut hänelle pahennu-
rexi, ja pistoxcxi hänen sydammcllens.
Jos, se n»t olis Dawidille ollut pistoxe-
ri, jos hän miehen meren olis wuodat-
tanut, joca pilckais händä, ja tiuscui
hänm palwcljoitans? Cuinga palio v. 14.
enänmnn mahta se nijlle/ jotca uscotto-
muden ja pahennuren cautta, tekemät
itzens wicapääxi HERran Nuumiseen
ja Mereen, tulla cowaxi pistoxexi, ja
tosin sencaldaisexi, joca syöxe heitä äkil-
lisellä hirmuisudclia taiwaasta helmet-
tin? Ia tosin sentähden, ettei lEsus
ole ylöncatzonm ketän, maan andanut
itzens ylömatzo, ei ole hän keton tiu-
scunut, maan cmdannt itzens tiuscutta
ja harvoitta, että me olisimme tullet

rauhaan ja saanet parannuren. Jos
siis Pawali samasa yminärryresä puhu
Moseren Laista; että coscq jocu sen ric-
kvi, hänen piti ilman armota cuokman,
cahden eli colmen todisiuren rautta.
Cuinga paljo enllmmön ranZaistuxen

te
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te luuletta sen ansaineen, joca luma-

Ebr.lv: 28/malan Pojan jalwoilla talla? Sen
2?» eläwan Jumalan Pojan, sen ainoan

Jumalan Pojan; cosca hän sanoisans
ja asetuxisans tule Tesiamentins puo-

lesta ylöucatzoturi; ja wielä sencaldai-
sisä Testamendin Weresä, jonga caut-se uusi ja armollinen lijtto, syndein
anbexi saamisesta lEsuxen Christuren
cautta, on wahwistettu Jumalan ja
meidän wälilläm, mutta tule cuiten-
gin ihmiseldä saastaisna pidetyxi; Sen-
caldaiset pitä caickein saastaisten eantza,
jotca ei pidä pääsemän sijhen pyhään
Caupungijn, coirain cantza' seisoman
ulcoua, <a heidän osans pitä oleman
sijnä jarwesä, joca pala tulesta ja

Ilm.K.2i:tulikiwest«, :c.
8» Sixi toisexi sano Pawali: Että ne

jotca ilman eroitufta nautitzewat Sa-
cramendin, ne syömät ja »uowat itzel-

l. Cor. n: lens duomion. Duomio ja rangaistus
29- owat yhtä siinä Pyhäsä Raamatusa;

Niincuin siitä nähtäwä on, että Juma-
la lupais Abrahamille costa sicä cansaa,

«. Mos. K. joca oli waiwawa hänen siemendäns;
»;: longatähden Moses cutzu ne rangaistu-

xet, jotca Egyptiläisille tapahduit, Ju-
malan duomiori. Nyt on siis Juma-
lan tahto, että jocainen ihminen pitä
oleman oma duommifls; nijn että hän

luma>
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Jumalan edesä canda itze päällens: itztz
tunnusta wicans: .duomitze itzetts, ja
dman ricoxens; sen päälle, että Juma-
la nijn mahdais tulla omaan toityitu-
).eens/ cuin on, wanhurscauttamaatt
ja atmahtamaan syndistä. Ia jollei
tämä yxi tapahdu ensist, nljn ei myösse toinengan taida seutata; Se on nW
paljon sanottu: Jollet sinä tunnusta ja
duomitze itziäs sinun syntteisäs, nijn ei
taida Jumala myöstätt audexi ctnda la
päästä sinua synneistäs.

Nyt on tosin nijtä mvnda, jotcanau-
titzewat Gucramendin, ilman sencal-daista duomiom ja synnin-tunnustusta,
waan toimittamat tämäls asian kyllä
pikaisesti heidän puolestans, liijncUin etJumala vlis mahdollinen saamaan sen-
caldaista cunniaa ja tunnustusta heildä;
nijncuin el se olis uscottapa mitä Ju-
mala ott sanoUut! Että caicki ihmiset
bwat syndiset; sillä niin tekts JumalaAm. 3t 23.
itzens walhetteliaxi. Toiset taas mur-
heltiwat wähäisen heidän syndeins nli-
tze; mutta heillä on cuitengin suurembthalu sydämmesans synnin puoleen, cultt
sutu sen ulihe: he astumat edes surUt-tomudesssns, ja owat uscottoniat, nijn-
cuin ei he olis sondia tehnee, jongatäh-
den he owat ylönpaldisesti ulcocullatut.
Muut jällens unhottamat pMj pois

K. weivall
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meidän HERran lEsuren, eikä kijtä
händä hywäin-tccoins edestä: waan
juoxewat tähän Sacramentijn, niin-
cuin nauta medelle, ja owat nijn yä-
nen armonS ylöncatzojat. osa me-
ne Sacramendin tygö sopimattomalla
sydämmellä, jakclwoltomalla aiwoitu-
xella. Ei he tee Pawalin sanain jäl-
len, joca sano: Caicki haikeus ja när,

spl). 4: kästys, ja wiha, olcon caucana teistä;
Mutta andexi andacat toinen toisellen/
Niincuin Jumala teillekin Christuren
cautta andexi andanut on. Luulemat,
että he yhtähywin taitamat nautita Sa-
cramentiä, waicka ei sydän ole nijn hy-
win puhdistettu; mutta nijn owat he

5, murhajat. Sencaldaisista sano Pa-
Mali: Että he syömät ja luomat kelwol-
tomasti, ja sen cansta syömät ja juomat
itzellens duomion. Se on: He syömät
ja juomat itzellens rangaistuxen. Gen-
tähden että Phariseuxet coreilit pitkillä
rucourilla/ ainoastans marjon allai
«iin piti heidän saaman sitä suuremman
cadotmen. Se ioca tah-
doi nuhdella hänen cumpanitans, joca
soimais meidän HERraalEsusta, sa-
noin Za et tosin sinäkan Jumalala pel»

Kt 2;: 40. kä, ettäs olet yhdes cadotures? Mitä
hän tämän cantza ymmärsi seliltä hän
itze>, costa hän sano: Me saamme mei-

dän
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dän töidemme ansion jalken. Sencal-
dainen on heidän duomions, jotca kel-
wottomast nautihewat Sacramendin,
että he saamat sen, cuin heidän työns
ansainet owat. Wkästä se on? Se
on Jumalan wihan duomio; iolla hän
laste heidän häijyyn mieleen: tekemään
nijtä euin ei sowi tehdä. Zosta he tli-R«n.« zz.
lewat aina euämmin ukocullatuixi ja
ratumuxeen kelwottomixl. Sentayden
ylönannetan ne Satanan duomiou ale;
nijn että jota usiammasti he saaw« tilan
nautita Sacramemiä, heidän huolimat-
tomudesans,' sitä suurembijn sondeinhän taita heitä mielellä. Josta he tu-
lemat, ajan canl)a, sitä enämmln per-
keleldä fangituri, ja wihdoin paamnetxi. 2.31'm.«
Colmanneri ylönannetan he cuoleman »b.
cadowxeen. Ia silloin tahto cuoleman
Esicoinen syödä heidän nahcans wal>-
wuden/ että heidän tsiwons pitä revit-
tämän ylös juurincns. Tämän päälle Job. l8: l),seura ilman epäilemätä, hirmuinen duo- '4.
mio; jvca on helwctin duomio, että
senikäisten majain päälle pitä tuli»
kiwe wiscottaman. Tämä duomio B v. lg.
ta meidän HENran lEsnren wanhnr-scan ilmestyren duomio-päiwäna, Mrisesti ilmoitettaman, ja (ässille Auma,
lan pilckaille julistettaman, näillä hio
muisilli» sanoilla: McnM pois te pa-

O« vasti-
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hastikirotut, sijbcn ijanraickisten tu-
leen / cuin perkeleille ja hänen Enge-

MMI). 25: leiliens walmistettu on.
41. Täsäs hawaitzet nyt, ystäwäni, mi-

kä waara on Autuuden, Asioisa, co-sca jocu autuuden-wälicappaleita mää-
rin nautitze. Eiköst Jumalan sana
ole vii hywä haju Christuxes, sekä
«ijden seas, jotca autuaxi tulemat, et-

2. Cor. 2:tä myös nijden ftas, jotcahuckuwat?
»5» Näille tosin, (heidän useottomudcns ja

toitelemattomudens tähden) surman
hajucuolemari: mutta toisille, nimittäin
uscowaisille / elämän haju elämäxi.
Eikö Jumalan sana ollut Petarille ja

2»h.6: bZ. muille Opetuslapsille Hengi ja Elämä;
mutta nijlle jotca olit Capernaumista,

». 60. oli se cowa puhe? Eikö rackaus olese awu, josta muutamat tutan oleman
Jumalan lapset, toiset taas perkclm

l»h. 3: lapset, joilda tämä puuttu? Eikö ru-
»o, (»«s ole sencaldainen lumalan-palwel-

lus, joca woi paljon, cosca se totinen
on; mutta taita jällens tulla synnixi,
cosca se on ulcocullattu? Eiköst Ao
ote yxi, waan ei yhdencaldainen'caic-
kein tykönä; sillä muutamille on se
autuudexi; ja toisille cadotuxexi? Ei,
kö lEsus ole.yri HERra, ja ainase sama? CuitcnZin oli hän luda-

«.«,r.«?2.,l«isius pahenlluwi M pechnans et-
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ta oppins puolesta, joca ei ollut heil-
le soweljas. Eikö hän ollut pacanoil-
le hulluderi hänen pi>nans ja cuole-
mans suhtcn; siinä ettei he tahtouetuscoa sitä, että st/ joca itze cuoli, olis
tainut elämän toiselle anda? Mutta
Nijlle jotca cutzutut omat, >a ei ole
ottanet lihaa ja merta neuwon--anda-
)axi uppiniscaiseen wastahacoisuuteen,
on hän tullut Jumalan woimaxi ja
Jumalan wi,sauderi. Eikö Simeon
saarnannut, että hän oli pandu lange-
miseri ja nousemiseni Iswelis? Mun,lnc. 2: 34.
tamille oli hän eläwa kiwi, toisilda
Mens hyljätty. Emmekö cmcki
yhdestä leimasta Sacramenyisa, em,
mekö caicki juo yhdestä calkista; cui-
tengin erinomaisesa tilasa. Nijn et,
tä tämä toimitus, nimittäin, mennä
HERran Pöydälle, on nijn muodon
waarin-olettama, sen eroituxen suhten
cuin tasa käymisesa. on, että ihmiset
silloin taitamat mennä taicka taiwasen
taicka helwettijn. Ajatelcan sentähden "^

jocainen sitä, cuin lEsus sanoi mul-
nen Opetuslapsillens: Catzocat mitä
te cuuletta. Nijn sanon minä myösi
Catzo cuinaas menet HENran Pöy-
dälle. Jos sen pahoin teet, nijn sinä
teet sen pahoin itzelles, ja ei minulle.
Jos sen teet duomioxi, nijn ei ole se

O 3 muille/
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muille, waan ihe sinullcs duomiori ,'a
rangqistuxeri. Jos sinä laitat pelwol,
la ja mapiftuxella, että sinä autu.:xi tn<

Phss. Hi «o listt; nljn pitä se tuleman sinulle autuu-
Mutta jos sonnin päälle työtä

teet, nin loimuat sinä sen omaxi on,
1cr.25: 7'lMomndercs. Senmhden pane mci,

däu HERra lEsus tähän tygö nämät
sauat: Jolla mitalla mittaatte, pft

Marc, 4:ta teille mitattaman. Se on: Nijn-»
cuin sinä käytät itzcs autuden wälicaps
paldcn cantza, niju pitä sinun myös sen
cdesäs löytämän. Jos teet sen hy>
wm, Christillisellä uscolla, uackaudella
ja hartaudella; uim sinulle annctan.
Se on: Sinun pitä sen cautta
»nan enämmin uscowaisexi, lisälldymän
rackaudesa ja lumalisudcsa. Mutta
jos sitä pahoin toimitat, «scottomude,sa ja iiNtamattömydesä, ia pahasa ais
woituresa; nijn sinulle myös annetansen jälken. Se on: Sinä tulet wie-
1a enämmin uscottomaxi, kijttämättö-
tnoxi jasyndism, cuin sinä ennen olit.
Ia silloin tulemat ne jälkimmäiset si>

, yulle pahemmaxi cuin ne ensimmäiset.
Se on: Sinun Jumalan-palwelluxes
tule sinulle suuremmaxi ftnnixi, cuin
jocu muu sijtä pahasta, jota sinä ikä-
»ans ennen olet tehnyt.
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NeljäStolstakymmeneS

Kappale.
Cosca nyt sencaldainen waara

on Sacramendin nautitzemise-sa; clkö sijs olis parembl että
pcratt olla <W pols?

Mllmala on sencaldainen Jumala,
ettei hän micän tanvitze, ja tosin

ei hän tarwitze sinua eikä minua, waan
hänellä on kyllä itzesäns. Me olemme
ihmiset, ja wielä seltraldaiset ihmiset,
jvtca aina tarwitzemme ja me tarwi-
tzemme caickia. Me tarwitzemme Ju-
malala ja hänen apuans; nijn että jo,
caitzen tule sanoa Cananean watmon
cansta: HERra auta minua. Mei- MalO.lz:
dän caickein tule sanoa Dawidin cantza:
Auta meitä meidän autudem Jumala,
sinun Nimes cunnian tähden. Me tar- Psalm. 73:
witzemme Jumalan Hengen ja hänen 9»
hallituxcns; jongatähden meidän tule

HERra opeta minua tekemään
sinun suosios jälken, sillä sinä olet mi-
nun Jumalan, sinun hywä HenZes
wiekön minua taisaista tietä. Me tar? Mm-14;:
wltzemme Jumalan armoa; sentähden
pitä meidän sanoman: Sinun Nimes
tähden HERra, ole armollinen minun
pahalle-teolleni, ioca suuri on. Me Mm.2A

O 4 tarwi- "'
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tarmitzemme HERran lEsuxen, hä<
pen wanhurscaudens, Pyhydens ja lu-
nastuxcns cantza. Me tarwitzemme
Autuuden wälicappaleita; Jumalan
«Sanan; sillä muutoin ei olis meillä
Asco; Casten: sillä paitzi sitä, emme
taidais tulla tmwan waldacundaqn;
Ia sitä warten pitä meidän menemän
HERran Ehtollisclle: että me mah,
daisimme tulla yhdistyxeon meidän
HENran lEsuxen Cbristuxen cantza,
ja saada osaa hänesa. Ia nämat
«aicki pilä tapahtuman seurawaistensyitten lähden:

Ensist sentähden: Että me olemme
syndrstt. Minä tohdin uscoa että Sa-
«amenti ylöncatzotan monelda sentäh-
dm, ettei he tiedä itzens oleman syndiset.
Mutta aiattelewat nijncuin terwet, et.»
tei he tarwitze parandaiata; eikä he
myös ymmärrä, mikä synnin tila on;
nimittäin: Että ihminen sijnä maea
turmelluxen cuopasa. Jota, cosca he
oikein perän-ajattelisit, nijn mahdaisit
He ojenda kätens; se on: Halullisesi!
«autita Sacmmentiä; jonga cautta he
tzaidaisit turmellurestans tulla ulosaute<
tuxi japelastetuxi. Jos sentähden tch,
dot tietä muodon, cuinga sinä oikein ja
aina taidat tulla sijhen ajatuxeen ja tai,
Won, ettäs M jyndlnck, nijn caho aii'

noas
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noastans itze päälles; silloin sinä näet
yhden ruumin, ja tosin yhden synnin-
ruumin sinun tykönäs. Jos tunnuste-
let itzias, nijn sinä tunnet sinusas lihaa
ja luuta, ja tosin scncaldaista lihaa, io-sa ei mitan hywaä asu. Sentähdenßom.yl IL.
nijn cauwan cuin sinä olet tasa cuole-
waiscsa ruumisa, ja nijn cauwan cuin
tämä liha on sinusa; nijn cauwan olet
sinä myös syndinen, ja tarwitzet Sa-
cramentiä; että Hengi mahdais tulla
wahwistetuxi, ja päästä woiton päälle,rosca liha himoitze Henge wastau: ja
että sisällinen ihminen mahdais wahwi-
siua, kilwoittelemann hywää usconkil-
woitusta, sitä ulconaista ihmistä wa-
stan, joca pian anda ihens tulla
lyri, jatahto myös itze wictellä. Sil-
lä waicka syndl on Christuxen uhrin
cautta, yhdellä erällä, ja silloin täydel-
lisesti sowitettu ja poisotettu; ja ei taida
sentähden canda meidän päälleni eikä
meitä cadotta; cuitengiu ei ole fyndi
nijn caucana, ettemme jocapäiwä tun-
dis sitä meidän sydämmisäm ja jäseni-
säm. Se waicutta sijnä, ja kiusa Am. 5.
meitä jocapäiwä himoillans, toimitta-
man cuoleman hedelmitä. On sijs
meille aiwaan tarpellinen, että me sei-somme yhdistyresä meidän HERranlEsuren Christuxen (ansta, cuolettä-

O s maa»
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maan ia risiinnaulitzemaan synnin ja
lihan hnnot; että usco ja uscon työt
mahdalsit tulla edes. Ia silloin cati-
namme hedelmän Jumalalle.

Sin loisexi tarwitzemnm me lEsu-
>en Christuren yhteyttä scntähdcn, että
mc olcmma mailmasa, ja mailmama-

l.lol).z:ly.ca pahudcsa; se on nijucuin yxi sywa
laaro> johon caickinawe» loca cocon-
juore» Tasa 'öi)ty yuorns ja murha,
warcaus ja ryöstäminen. Eikö mml-
ma pan? jocapaiwa meidän ctcem hä-
nen h!mo ruocaans? Cuin owat: Li-
han himo, silmäin pyndö >a elämän co-
reus, jotta owat mjncuin ne syötteet,
jotca ongella pannan calan wiettcexi.
Eikö mailma ole niincuin marckina-
pa>.cka? Sillä tasa myydän, täsä
osteta, tclsä wmhetetan, ja caluin
muinoren cautta asiat toimiiettan. Vn
peltä toisen, toinen tule petetyxi: ia se
tule usein tooeri, että wiecas cawalan
pclta, :r. Ia costa» scncaldmsta ha-

' waitzct, niin ajattele mitä Raamattusano: loca luule seisowans, catzocon
l. Cor. lcxettti hän lange. Sillä et sinä ole ha-

-12. wainnut kenengän olewan nijn cowasti
maiiman himollda petetyn, ettes mah-
dais peljätä itzicls. Sinun luus owat
nijn hywm liha jawcri, cuin toisengin.
Coftas sijs näet ne suuret pcchemmxet

mail-
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mailmascl/ nijn sinun täyty sanoa: Mi-
nä elän yhdesä ihmeelUsesa mailmasa,
kessellä suurembia syndisiä, ja taidan
plan tulla wictellyxi ja joutua
xecu. Scntahden et ole minulle pa-
rembata, cuiu nautita Sacramentia,
ja tijnniltä itzeni minun HERraani

joca on woittanut mail-
man: että mailma myös hänen cauttloh.l6:;;.
tans mahdais minulda woitetuxi tulla;
«ijn etten minä sais rackautta mailmay
tygö, engä sowitais itzeeni mail-
man jälken, ja nijn cadotettaisi mait-
man cantza.

Gin colmannexi, tarwihet sinä nau,
tita Gacramentiä, sentähden, että si-nä olet cuolewainen ia sinun päiwäs
owat luemt, nijn että sinä jocapäiwck
waellat jakijruhdat itzes tästä elämästä.
Jos catzot tacaperin, jakysyt sinun esi,
lsäis perän, nijn wastatan sinulle: He
owat mennet pois ruumista/ asumaan
HERran tygö. Jos catzot etees, ja2.Cor.siB.
kysyt, cuinga nyt wielä tapahtu, nijn
wastatan taas sinulle: Me tosin cuo-
lem, ja juoxem nijncuin wesi maahan,
jota ei pidätetä. Tästä sinä taidat 2. Sam. 14:ymmärtä, että cuolema on edesss, ja
että sinä olet cuoleman edesä: nijn että
hauta odotta sinua jocapsiwä. Ajat-
tele sijs itzelles: Ihminen ei tiedä ai-

caans,
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caans, engä myös mma taida tietä ai-
taani. Calat scndan wahinaollisella

Särn.K. 9: ongella, ja linnut käsitettän pauloilla.
Duomio taita tulla nijn huomaitzema-
ta, mjncuin synnyttämisen-waiwa tule

l.Thtss. 5:;. wlMnon päälle, jocarastas on. Sen-
tähden on minulle paras neuwo, että
nijll cauwan cuin minulla wielä aicaa
on, ctta minä käyn HERran Pöydäl-
le, jaotanlEsmen minun tygöni; tt-
ta cosca cuolema tule, ja cauhistuxen
Cuningas tahto tehdä minun woimani
nijnheicori, että neljä lautaa jacolme
kyynärää muldaa minun kätkewat; et-
tä ne Pyhät Jumalan Cngelit silloin
niahdaisit wastan,otta minun sieluni,
nijn että se tulis sidoluxi eläwitttn lyh-
teeseen ja kimppuun. Silla waicka
Elämän HCRra, lEsus Christus on
niellyt euoleman woitosa; että nyt cuo-
lenmlla, on sencaldainen laita, cuin sil-
la, joca onsodasa lyöty paicastans, ja
woitctm; nijn o« ja pysy cuitenM cuo-
lema, mjn cauwan cuin me, ja jocu
ihminen tmm syndiä tehdä, hän aja
meitä taca jocapäiwä, ja anda meille

. sen yhden pistoxen toisen jälken. Mut-
ta cosca meidän sielum owat ruokitut
täällä elämän leiwätlä ustosa, lEsuxen
Ruumilla ia Merellä Sacramenllisä;
Nijn ei pidä meidän «»oleman cosca me

cuolem-
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cuolemme, mutta saaman uscon loppun/
enin on sielun ijancaickinen autuus. », zpet.^« g,-

Sixi neljännexi, on yhdistys lEsu-
>en cantza sinulle tarpellinen/ sentähden,
että sinä elät perkeleitten seasa; ja olet
tasa mailmasa nijncuin hänen walda-runnasans. Hänen päälle - carcami-Eph. 6: u.sens owat wieckat. Hän taita tulla si-
nun ctees, hän taita tulla sinun kylkes
nijn hawaitzemata, että sinun ties taita
pian tulla sinulle harhaxi, ja sinä yy-
wäisexi nijncuin cadonnut lammas; ja
Moin tahto hän olla sinulle yxi peto.
Hän tietä tehdä itzens kijldäwäxi perke-
lexj, ja osotta sinulle raiken mailman
waldarunnat ja heidän cunnians; et-
täs langoisit maahan ja cummarraisithändä. Hän taita tehdä itzens musta- Match. 4.

perkelexi wastoinkäymisesä, nijncuin
taudisa ja köyhydesä; että hän wiette-
lis sinua epäilyxeen jaepätoiwoon; co-sca Jumala jongun ajan wijpy awun
cantza. Hän taita tehdä iyens wattia-
>i perkelexi, ja liehacoita sinun edesas.
Han tietä ylistä sinua ia wilpistellä si-
nun cantzas; ettäs luotaisit itze päälles,
kiusaisit sinun HENraas lumalatas,
nijncuin hän oli? sinun cant)as, ja aut-
tais sinua teisäs ja töisäs, jotca ei ole
sinulle kästetyt. Ia tosin emme wiela
»le t«nd?n.et satastttN svwuttä. Sen, Jim.K.»,

lahden 24.
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tähoen pita jocmtzen ajatteleman
lens: Costa perkele on tämän mailmin
Ruhtinas, joca lijcku tasa hänen wal,
dacunnasans; ymbäriokaynijncuinkil-
juwa jalopeura, ja etzi kenen hän nie-

i.Wet. 5:8. lis; Ia minä cuulen mikä hänen aiwoi<
turens on ollutmuiden cantza; nijncuin
se: Costa hän oli pyytänyt seulorens
Petaria ja muita Opetuslapsia, nijn-

Luc. 22: ;i. cuin nisuja; Hän seisoi ylimmäisen Pa«
pin Josuan oikialla kädellä, seisomaS

Zach.;: i. hända wastan. Hau täytti Anauian
Tck.K.;:;.sydämmen walhella; ludas Isthar-
loh. 12: 6.jothin sydämmen ahneudella; Hän
2.Cor.,2:7.waiwais Pawalia cowilla kiusauxilla;

Semähden on se minulle tarpellinen ja
hywä, että nautita tätä lEsuren Chri-
stuxen Ruumin ja,Weren Sacramen-
tiä; että minä wahwisiuisin HERra-sa ja hänen wakewydens woimasa, sei<somaan perkelettä wastan: ja tulemaan
tvahwari uscosa, että minä myös taidai-
sin sillä woitolla, joca mailman woit-
ta, ylitzcn-woitta perkelen; ja tulisin
perustetun siinä toiwosa: Että rauhan
Jumala tahto pian tallata hänen mei-

Mom. l6: dän jalcaim ala.
20. nyt jocainen Omine»

ymmärtä, mistl waarala hän elil; Ia
semähden kijttä meidän HERraa lEs
susta/ M täsil SgkfWendisil «nda
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sekä neuwon että awun sitä wastan;
josta me myös olemma welcapäät, caic-
kein suurimmalla kijtoll »suudella ja sy-
dämmcn halulla nautitzeman Sacra-
mentiä, ettei se jouduis meidän seasam
ylöncatzottawaxi. Sillä, jos me ylön-
catzomme lEsuxen hänen Sacramcn-
deisäns ja Sanoisans; nijn hän taita
siimalla tawalla maxa meille, ja ylön-
catzoa meitä meidän hädäftm ja cuole-
man tuscasa. Ia taita myös tapah-
tua, että cosca ihminen ylöncatzo tä-
män leiwän, joca on Elämän Leipä,
niin taita Jumala rangaiM jällens näl-
jällä ja rallilla aialla, josta meille niju
seura ajallisen ja luonollisen leiman puu-
tos ja ccupaus. Catzo, mikä surkia ti,
la silloin oli cansan seas, cosca siemenet
mckclnit maasa, jywä-aitat olit höwi-
tetyt, rijhet hajotetut, jg elo oli pois-
cuiwnnut; nijn että heildä puuttui i:
k<l jnwiä etts öljyjä solia he olisit uhrins
tehnet ja Jumalan-palwellurensi täyt-
tänet-; Cosca peldomiehet huonosta ca-
hoit, jawijnamöen-miehetparuit, niin
ettei ainoastans ihmisten riemu ollut
surkeuderi tullut; mutta se ulotui myös
Pappein ia Marin palmeliain tygö, et-
tei heillä ollut mistä he olisit elänet; jo-
sta heidän täyty walitta ja varma, sit-
te cuin ruoca-«hu ja juoma-uhri oli

pois
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, ». iz. pois heidän lumalans huonesta. Nijn

taita Jumala nyt wielä tänäkin pai-
wänä rangaista Sacramendin ylönca-
heen, sillä muotoa: Että meildä ole-
tan pois, seka ne joita me olisimme tar-
winnet HERranEhtolliseell/ että myös
meidän omari Ehtolliserem. D! yhtä
surkiata tilaa. Jollemme itze racastc»
Sacramentia, joca on Rackauden A-
teriä, »osa lEsus meidän Wavahta-
jam pane meidän eteem Jumalan ar-
mon ja ystawyden, rauhan ja syndein
attdexi andamisen: nijn tule meidän to-
tisesi tietä, että hän jällens rangaise
meitä maallisella rauhattomudella, sy-
dämmen kinwlla jaomantunnon lewot-
tomudclla; että se wihdoin taita meille
tapahtua, mitä lEsus sanoi Phariseu-
xille: Teidän pitä minua etzimän, ja

Zoh. 7: ;4.ei löytämän. Nijn että ne jotca ylön-
catzowat Sacramendin, pitä wihdoin
etziman saadarens sitä nautita, ja ei
cuitengan löytämän tilaa sijhen. O!
yhtä surkiata tilaa.

Sencaldaisella tawalta ja muodolla,sano Lutherus, että Sacramenti on
meidän HERraldam ja Wapabtajal-
dam lEsmelda Chrlsturelda asetettu,
että siiuä pannan meidän eteem caxi
cappalctta: Ensiss lEsuren Ruumis ja
Weri leiwasä ja wijnasa; Sitälahin:

224



c«p-,4. NNM
W Pyhä Lupaus, josa sanotan caikit,
le nijlle jottaSacramentiä nautitzewat,
että Ehrlstu),'en Ruumis on Mosanneft
tu meidän edestam, ja hänen Wercns
wuodatcttu meidän edestäm, syndeln
cndexi andamisexi. Näistä sanoista j.t
tästä lupauxcsta ci pidä meldan mil!än>
muoto» epäileman; waan uscoman,
eitä jocaiuen, tuin oikein mutitze Sa«
craniendin, hän tule osallistxi sijtä täv-
dellisestä Maosta ja hinnmia, joca s>'N«
dein edesrä, ZlEsiucn Christlnen tuole-'
man cautta ori cmsantu> Tämä as,a
vn M wchwimbi, tusca Cl/c>stu».'',n
VluUmis on ulos'imettu mkidäy ede-
stäm, la hänen Merens myös s»M
warten la tämä ylt
tie, jonga camta me tulemme Wdnn
«nöej,-! saamisen ja Myös Pyhmt
Hengen lalnasta owllisen.
den/ jocamen ihminen, tuin tahto oi>
kein rucoilla Jumalala; st joca taht»
tuotetta lihans, kärslwälliststi taNda ri>
stins, ja olla pysywäinen uscosa; sttt
pitä mielelläns tuuleman Jumalan
naa, Usein tekemän ripityxens / >'a tIM
nustam eatumall shndins, wasta.otta,
man syunin päästön la rautiieman
Sätramtndin. Sillä naniät wälicaps
palet ei ole lyhiät asiat, eU catowaiset
Naptj waan senealdaiset rvaNcappalct,

P zyldell.
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joidenga ccmtta Pyhä Hengi on woi-
mallinen meisä, meitä pyhittämään.
Ne, iocca sijs harwoin nautitzewat näi-
tä wälicappnleim, cli ylöncatzowat tä»
tä Christiliistä toimitusta, ne Hallilan
ei sildä hywäldä, waan pahalda Hett'
geldä; ebkä cuinga be sitä tahdoisit
caunistell.i / cdeswasmta ja turhan peite
MN ale kätke.

ivticl,. 6:8. l7.

Se on sinulle sanottu/ O!
ibminen / mikä hytva on/ ja
mitä HERra sinulda waati.
Jos te namst tiedätte; te

olma autual/ joStemj-
t6 teette.
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