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Sisälle Johdatus.
Lukia! Jos sinulla on täyst ja

"ZI puhdas aikomus tahtoa tulla autuari;
" jos sinä niin sydämellisesti halaiat pää-
stä Jumalan Waldakundaan, että sinä olet
walmis uhramaan ja jättämään kaikki
woittaxes tätä yhtä tarpellisinda asiaa; jos
sinulla on wilpitöin huolenpito sinun kallistiostetun sielus ijankaikkisesta pelastuLesta; ahl
niin rukoilen minä sinua: älä seura sen suu-
ren joukon määrää ja mitätöindä Christillisyt-
tä. Muista, että se tie, jota ne monda wael-
dawat, wie kadotureen, Matth. 7: 15 AIH
myös ole nuden joukosa, joista Jumalan Hen-gi itze sanoo: -Heillä on jumalinen mmo olelwanansa, nmrca sen woiman he riejdäwät
pois, 2 Tim. 3: s- Alä luule, Mä sinä sen-tähden tulet autuari, että sinä löydät tykö?

' näs jotakuta ulkonaista hywää, että sinä- käyt
Kirkosa ja HERran Ehtolliselle, rukoilet, lu,
et, weisat ja teet Muita senkaldaisia töitä,
joilla sn ainoastans ulkonainen kaunis muo-

sillä muista, että PhariseuM teit myös
mm, ja kuttengin täydyt lEsuren walitta

A» hei«



Sisälle Johdatus.
heidän ylitzensä (Matth. 23.), koffn hän ns.
ti, ettei heidän svdäulensä olleet wilpittömät.
Ajattele mitä lEsus itze sanoo niille, jotka o->
lit tehneet paljon enämmin, kuin sinä mitä»
znar olet tehnyt: Moni sanoo mmule ivii«
zneisnä päiroänä: Herra, Herra! emmekö me
tzlnun mmcs kautta en-iustaneec, ja sinun ui,
nieliäs ajancer ulos perkeleitä, ja olemma si«
nun nimcs taucra »nonda roäkcwärä teh-
neet? Ia silloin minä heille tumiuMn: En
niinä teitä ikänä rundenm; »nengäc pois mi-
nun tyköäni ce wäärimckiäc, Matth 7: 22,
23. Kosta nämät hyljätään ja kadotetaan,
tuinga kauwas aikot sinä siis mennä niiden
Huonoin ja Jumalan cdesä mitättömäni Kp-
zväin töiden kansia, kuin sinä olct tainnut
tehdä; jos ei sinulla ole jotain muuta, jotain

jonqa päälle sinä rakennat sinun
«utuudes? Koettele siis, rakas Sielu! sinun
«utuudes perustusta suurimmalla tarkkuudella,
ja katzo, jos se on yhteen sopiwainen luma<
lan ilmoitetun tahdon kansia. O! kuinga mon»
t>a niin kutzuttua Cbristittpä pettää itzensä a<
jallisesti ja ijankaikkisesti määrällä toiwolla!
Tahdpisitko sinä myös olla beidän joukolan«
sa? Jos ei, niin koettele, jos sinun tpkönäs
totisesti löytyy, mitä silds waayitaan, kuin
tahtoo amuari tulla, mitä totiseen ja elämään
Christillisytteen tulee. Tätä olen minä luma«
lan armon kautta ja hänen sanansa jällen,
eilonut täsä lyhykäisesti ja yrikertaisesti sinun
etees asetta. Ota siis waarin seurawaisistaKappaleista.
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Ensimmäinen Rappale.

ILnslmmamen Happale.
Mingä laaruineil on totinen Christitt^?

i. 3. Yfttä totisia Cbristittyä pitää tllt-
kisteldaman sekä bänen MMsen, että ulkonai-
sel» muotonsa puolesta; sekä Känen sydämensä
laadun, että puhensa, käyröxensä ja röidensZ
puolesta.

2. §. Mitä hänen sisälliseen muo»
toonsa eli sydämensä laatuun tulee; niin pitää
hänen oleman wastauudesti syndynen. Tämä
on wälttämättömästi tarvellinen sille, kuin tah-
too olla totinen Christitty; sillä ijankaikkinen-
Totuus on itze sanonut: Kllei joku wastauu-
desta svnnv/ ei hän taida Jumalan waldacun'
daa nähdä, loh. z: z. Tästä seuraa siis mi-
nun ystäwäni! että kaikki, kuin sinä otat e-
tees, on kelpamatoin autuuden käsittämiseni,
niin kauwan kuin et sinä ole uudesti syndy-
nut. Spp siihen on tämä: Sinun sndämeson kerta Jumalasta poislangennut, ja wie,
randunur siitä elämästä, kuin Jumalasta on
<Eph. 4: 18.); sentähden pitää se ensin lu,
malan tpgö käändymän, ja uusi elämä siinäwaikuteltaman, joka et taida tapahtua muu-
toin, kuin uuden spndpmiscn kautto. Paitzisitä et ole sinä Jumalan Lapsi, waan mail-man, wihan ja kadvtuxen lapsi.

Z. §. Mutta wikä on siis Uuss s^ndymu
nen? Ota waarin rakas Sielu! Ennen kuin

A 3 ihmi<
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Ensimmäinen Rappale.

ihminen tulee Ussoon lEsuren päälle, niin on
hän hengellisesti kuollut; mutta niin pian kuin
hän totuudesa uskon WapMajan päälle, on
hänellä hengellinen elämä. Tämän uston kaut«
ta tulee hän ybdistpzeen lEwzcn kansia, joka
on kaiken elämän alku ja lähde, ia juuri tä-
män kautta saa hän elämän; niinkuin M o,
M, kuin istutetaan puudun, saa nestcn ja
woiman tulla hpmäxi ja hedelmää kaudawai-
sexi puuxi.

4 §. Täfs uudesa syndvmisesä eli uffon
> sytyttämisesä tapahtuu ihmisesä sangen suuri,

merkillinen ja autuallinen muutos koko hänen
sisällisen laatunsa puolesta. Hänen ymmärry-
Z?ensä. joka ennen oli pimitetty hengellisisä a«
sioisa ia täynönsä erhetyriä, tulee niin ylös-

että hän selkiästi taitaa hawaita
tilansa, ja tuta itzensä, niinkuin yti wiheljäi,
«en ja peräti turmeldu ihminen; hän taitaa
.nyt nähdä sywän syndi wiheljäisydensä, suu»
rcn welkansa ja ansaitun rangaistufensa; mut-
ta hän taitaa myös nähdä armon Christuze,sa lEmxesa; kuinga hän, niinkuin Jumalan
Karitza, on kandanut ja ottanut pois hänen
fpndinsä, ja werisen uhrinsa kautta somilta?
zmt hänen Jumalan kansia; maranut hänen
welkansa, ja rnomlr edes iiankaikkiscn roan,
hurstauden hänelle hpwäxi, Dan. 9' 24. Ly-
hykäisesti sanottu: Evangeliumi eli puhe risti-stä ei ole hänelle nyt enä peitetty (2 Cor 4:
3), waan selkiä, suloinen ja wastanotettawa.Hänen tahtonsa tulee myös muutetuki; sillähä<
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Ensimmäinen Rappale.

hänen mielensä ja taipumuxensa tulemat ko<
konans uudistetuin, kokonans toisenlaisiri kuinennen; ne tulemat nimittäin käätpiri Juma-lan puoleen, ja taiwutetlchi, hänen mielensäjälkeen.

8. Z. Se ensimmäinen muutos, kuin ih.minen uuden spndymansä jällen ja sitte kuinhän on lullut Christityri, hamaitzee sp-
dämesänsä, on se, että hän nyt totuudesa ra,
kastaa Jumalala. Hän rakastaa nyt spdämel,
lisesti Isää, joka hänestä'-on pitänyt senkal-haista rauhan maikka hän oli sä-
nen kaswoinsa edestä poisheitettäwä; joka en.
fin on rakastanut händä niin suuresti, että
hän on andanur hänelle ainoan Poikansa Wa-
pahtajaxi; joka hänen myös pimeyden mal-
lasta pelasti, ja on hänen siirtänyt rakkaan
Poikansa Waldakundaan, Col, 1: iz Hänrakastaa Poikaa, joka ijankaikkisesti ihmetel.dawästa rakkaudesta tahdoi ottaa päällensäsen suuren somintzo-tyZn; wapatahtoiftsti me-
ni kuolemaan ja kannoi kaiken häneldä an-
saitun rangaistujen ja kirouM, niin myös
hänen puolcstans täytti kaikki Jumalan Lain
waatimuzct; jon.qa kautta hän jällens saattihänelle Lasten oikeuden Jumalan tykönä, ja
ansaitzi hänelle wanhurjkauden, elämän ja au-
tuuden. Tämä rakkaus on nut niin puhdas
ja elämä, että kalkki, jota hän ennen on pi-
tänyt rakkana mailmasa, on nyt mitätöin hä-nen mielestänsä lEsuzen suhten; hänen sydä.
mensä ikälläns kum nppuu lEsuxesa, niin

A 4 ettei
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§tft? hänen halunsa kostan taida olla hänestäpoiskäätw;. ei hän taida olla tytywäistllä nue«
lellä paitzi lEsusta ja paitzi sisällistä kanya«
Uyyustä hänen kansiansa- ' Tämä ajatus on
bonen, spdämellensä aina kallis: lEsus on
fmtengin se rakkain,, se paras kaikista; mi«
nun, korkein hymäni; minun suurin tawara,

ja knsa hänen rawaransa on, siellä, on
sydämensä,, tzue- l2; M.

6. 3, Mitä npt seuraa tästä rakkaudesta?
Jo! p,n palama halu tehdä Jumalan. tahtoa«,
koko Jumalan tahtoa; yxi wilpitoin abkerus,
että kaikiin elää hänelle suosioxi; mutta toi<
selda puolelda sisällinen wiba kaikkea sitH
wastan, kuin ei ole hänelle otollinen. Kaikki
spnhi, tottelemattomus ja yltzekäpminen, on
hänelle niin ilkiä ja wihattawa,, että paljas
ajatuskin siitä kauhistaa händä. Chrisiuzenkattaus waali hänen poiMelhämään,
dämestansä wibamaan kaikkia saastaisia himo,
za. niitäkin, kuin ennen olit, hänelle kaikkein
rakkaimmat. Se on hänen wilpitöinen, hä<
ven joka hetkinen toimotmensa ja ahkcroitze»misensa' että nstiinnaulitä ljhansa, ja eM
hänelle, kunniafi,kuin hänen edestänsä onmennyh
kuolemaan; että niinkuin walkenden lavsi wa-
eltzaa IGsufen Coangcliumille mahdollisesti ja
pa!wella händä pybydefä ja
Kaikki lEsuren käffyt owat hänelle kalliit,
rakkaat,, terwelliset ja suloiset. Hän saa nyt
hawaita, eM hänen kMynsä ole raskaan
l!M. niin P!W kuin hän händä
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Bnsimmämen Rappale.

elkein rakastaa. Hänelle tapahtuu niinkuinDawtdllle: Koffa HERra wahwistaa hänen'sydämensä, niin juoxce hän halulla, ilolla ja
wlrepdells, hänen kästyinsä emä myöden, Ps.tl9: 32. A hänen sydämensä ole enämbi e.paiumaltsella rakkaudella kimitetty itzehensä,mmhtn ihmisiin tawaroihin eli muihm kap.palechtn niailmasa, waan ainoastans lEsu.zeen,wka on hänen Luojansa ja Lunastajaa
la 'eHändä hän ainoastans rakastaa ja syda>mesiänsä palwelee, ICsu,ren nimi, on hänelleet amoastans wahwa linna, waan myös yxi
Vuodakenn öljy; se on hänelle ei ainoastanswäkewydert ja turwaxi, waan myös ilon ja
"(MM Se on hänelle sumin, rattain ja
kallem kaikista, kuin hän tundee ja tietää.Msuxcn ntmesä dn hän autuas tehty; jon.
gatähden se myös on hänelle niin paljota e«nämmtn mahdotoin, että itze joffus sitä wää.rm käytta, win ftkm tulee hänelle sanaenraffM, että kuulla tätä suurta ja kortiaa.Wlolsta ia siunattua Nimeä wuilda turhaanlausu ttawan<

?. §. Sen laatuinen, kuin hän on frdä«mensä puolesta eli sisällisesti, ftn laatulsen o>Wttaa han ltzensä myös ulkonmiW ell
lurensa ja koko ulkonaisen elämänsä puokftazse Mkilnmäinm on aina yliteen ssplwain-n.
edellisen kansia. Niinkuin bän stidömeCnMnmntotttaa Jumalan ia WapMcn.m Nimes,
Mln kunnloittaa hän sitH myös kai kelahmsa, puhella, kävtörillä ja töillä, auxilmus



NnsimMssinm Rappale.

tamisella; polwein noMstamisella ja ylistämi-
settä. Sabbathin päiwä on, hänelle suun ja
pyhä; osittain sentähden, että hän silloin wa-
paana ollesa kaikista mailmallisista askareista
ja murheista, saa hengellisesti pitää kansiMy-
mistK Jumalansa kansia, ja hänesä ja hänensanasansa löytää leponsa ja huwituxensa,
lunsa wirwotuxen ja ylösrakennuz)en; osittain
sentähden, että hän wiettää tämän päiwän
Wapahtajnnsa ylösnousemisen muistop kuole-
masta. Tämä on M päiwä, joka ajasa ja
ljankaikkisudesa on hänelle korkeimmasti mer<
killinen sen kunniallisen woiton tähden, kuin
lEsus silloin sai koko pimeyden mallan ylitze,
ia sen wanhurffauden tähden, kuin silloin tu.
li hänelle omistetuxi, ja jolla puetettuna hän
taitaa wapaalla mielellä Jumalan edesä sei-soa. Sabbathin päiwä on hänelle myös sen-
tähden suuri ja kallis, että se on hänelle ku.
wauzezi ja muistuturezi siitä ijankaikkisesta
Sabbathista, eli siitä suloisesta lewosta, kuin
Jumalan kansalle on tarjona 4:1, 9),

Zohon hän saa sisälle käydä ja lewätä kaike-ssa työstä, kaikista tämän elämän waiwoista.
8. §. Hän rakastaa myös Lähimmäistänsä

«iinkuin itziänsä. Se on lEsuxen oman se»
jäleen niin valion: Kaikki mitä hän

tahtoo, että ihmisten pibäis hänelle tekemän,
sitä teke hän myös heille, Matth. 7: 12. Niin-
tuin Alammainen osottaa hän rakkauden, u<
skollisuden ja kuuliaisuden Esiwaldaansa koh«
«an; niinkuin Sanankuulia osottaa hän sitäsa.
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z3nsimm«inen Rappale.

samaa Opettaitansa kohtan. Jos hän on Lap.
si. niin harjoittaa hän samoja wclwollisuMWanhembianla kohtan; ja jos hän on Pal,
kollinen, niin menettää hän itzonsä samalla
tawalla niitä kohtan, joidenga
hän on, ja osottaa heille parhaimman pmmär-
nizen ja omantunnon jällen, kaiken mahdol-
lisen kuuliaisuden, wireyden ja ustollisuden.Ei hän ainoastans kawahda, että wahingoit-
ta Lähimmäistänsä, hengen eli terweyden puo-
lesta, waan se on mpös kaukana hänestä, et-
tä spdämesänsä kandaa wibaa händä wastan;eli kirounlla, häwäistyMä, taikka muutoinkowalla puhella ja kiukku-sanoilla händä koh-data, Hän wihaa kaikkea riettautta ja hau-reutta; mutta ei.siins ole kyllä, ettei hänanna jäffniränsä wäärydcn si>'uastixi sxnmlle(Rom. 6: 13,); waan hän kawahtaa itziänsmyös sopimattomista puheista ja käytöistä,
viin että hänen ruuminsa taidais olla pz-r
humalan templi (1 Cor. «: 19.) ja saastut-
tamatoin morsian sille, kuin hänen on werel-länsä sixi ostanut ja kihlannut itzellensäja ijankaikkiscsti i Hos. 2: Ei hän taida
ilman lmvata liilutta wähindäkän siitä, kuin
on toisen oma ell jollakulla tawalla poisottaa
Lähimmäisensä omaisutta. Että kaupan teosaetziä omaa hyötyänsä, toisen vnkertaisudenja pmmärtämättömyden kautta, sen pitä hänhäpiällisenä ja kauhistawaisena petoxena Hän
andaa jokaitzen saada nautita oikeuttansa, ja
kohtaa kaikkia parhaimman tietoma jälken re-
Dellisudellä ja ivilpittömpdellä. Hän wihaa

wa!-
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Knsimmöinen Rappale.

walhetta, rakastaa ja seuraa totuutta. Ei
hän taida panetella, walbetella, sanoa mää-
rää todistusta Lähimmäistänsä wastan, hänen
sanojansa ja töitänsä pahoin päin käandä,
waan on walmis pitämään wiattomasti kärsi»wän puolda, »vastamaan hänen kunniansa
puolesta, ja käändämään kaikki parhaxi.

9. §. Näin waarinottaa hän kaikista lu.
malan kästylftä. Mutta yri oikia CdriMy
ei tydy kuiteiigan siihen, että hän kawahtaaitziänsä synnistä ja rikorista; waan hän walt-
M myös kaikkea sitäkin, kuin pahani näkyy,
että hän, niin paljon kuin mahdollinen on,
ei mahdais anoa laittajalle siaa eli toiselle jo,
sakusa pahennureri olla. Han surkuttele pa-
hoja ja wieteldyjä, ja pyytää johdatta heitä
oikialle tiellez hän peittää Lähimmäisensä mi-
at; ei hän duomitzs toisia perustamattomista
syistä; hän woittaa pahan (Rom.
5,2: II.); hän siunaa niirä ja rekee niille H-
wää, jotka händä wihawar ja zädattawat,
Matth. 3: 44- Hän suree köyhän ja wihel.
jäisen hätää, ja on walmis holhomaan jokai,
sta tarwitzewaista sillä awulla, kuin hän tai-
taa andaa; hän jakaa isowalle leiwästänsä,
waatetta alastoman ja poispphkii murhellisten
kyynelet

10. §. Tätä ei hän tee waadittuna; waan
wapatahtoisesti ja ilslla; ei, että scntähden
saada ihmisten ylistystä ja kiitosta; mm pal«
jota wähemmin taitaa hän sitä pyytää, kuin

hän
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Ensimmäinen Rappale.

hän häpemisellä hawaitzee, ettei hänen hywät
työnsä ole niin täydelliset, kuin hän mielel-
länsä tahdois, ja ne pidäis oleman. Hännäkee puuttuwaisuden ja heikkouden kaitisaniisä hywisä töisä,. kuin hän ahkeroitze tehdä,
ja katzoo miclikarwaudella takaperin ppspmi-
stänsä. Ei hän myöskän we tätä howää sii-
nä ajatUlesa, että sen kautta ansaita autuu-
den. Ah ei; kaiken tämän ohesa pysyy hän
tuitengin omisa silmisänsä kelwottomana pal-
weljana, hengellisesti köyhänä sondisenä, jol,
la ei ole mistän muusta kerffamista, eli muu-
sta syistä autuutta toiwomista, kuin ainoa<
sians lEsuM ansiosta. Hän toiwoo autuastulewans, ei wanhurstauden töiden kaucra,
kuin hän tehnyt on, waan sulasta laupiudesta,
Tit. z: Z. Hän hawaitzee, että hän on ilman
ansiotansa wanhurstaxi rulluc, sen lunastunnkautta, kuin on lEsuxesa Christuxesa, Rom.
3: 24. Mutta joku taidais täsä kysyä: Ko-
sta nyt yri totinen Christitty tule? ilman an-
siotansa Jumalan edesä manhurstautetuxi;
mingätahden hän siis tarwitzee akkeroita niin
tarkkasia ja nubtcttomasta elämäkerrasta? W.
Hänen tulee osona uskonsa hänen töillänsä,
<lac. 2: ja anda pyhityrensä todistaauston elämästä. Hän waaditaan Cbristurenrakkaudelda ja »vaikutetaan hänen Hengeldän-
sä olemaan Vapahtajansa kalvainen, kanda-
maan hänen tumaansa, olemaan niin miel-
dyneen, kuin hän oli tPbil. 2: waelda-
maan niinkuin hän waelsi li Joy. 2:6.).
Hän tahto sillä osotta kiitollisudensa händHkoh.
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Ensimmäinen Happale.
kohtan, että hän elää hänelle ilori ja kun-
niari.

ii. §. Näin on nyt yhden totisen Chri-stityn kansia laita, niin hywin sisällisesti eli
hänen sydämensä puolesta, kuin ulkonaisesti
eli hänen waellurenfa puolesta. Mutta jos
sinä, rakas Lukial tahdot lphykäisemmän seli,
tpxen yhden oikian ja elämän Cbristitpn laa.
dusta, niin ota waarin tästä: Mistä tulenimi Christirry? W. Christuresta. Mitä tai«
taa siis Christirry muuta merkitä, kuin Chri-siuren tunnustajan ja jälkeen seurajan? Mut-
ta että tunnustaa Christufia HERra,rensa ja

tapahtuu kolmella tawaUa:
i:ri sydäm.sä, 2:ri suulla ja z:xi koko elä,
mäkerralla.

i:z'i Sydämesa,
12. §. Että sydämesänsä tunnustaa lE-suren HERraxensa ja Mapahtajarcnsa, on se,

että ihminen ustoo, ja on sisällisesti makuu-
tettu siitä, että hän totisesti on hanengin Wa.
pahtajansa. Mutta millä tawalla taita ihmi-
nen saada oikein wisiin ja wahwan wakutu-
xen tästä? W. Omasta koettelemisesta; koffcthän tulee osalliseri tehdyxi lEsuxen lunastu-zen armosta. Se Nimi IGsus on, hänellesentähden annettu, että hän on wapahccmut
eli pelastanut kansansa heidän sy-meistänsä
lMatth. i: 21.); mutta hän on pelastanut
meitä ei ninoastans spnnin welasta ja rannai«
stuxesta, waan myös sen wallasta. Koffastaitaa siis ihminen wahwasti ustoa, ja olla

oi<
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«3nsimmäinen Rappale.

oikein wakuutettu siitä, että lEsus tällä ta<
walla on myös hänengin Vapahtajansa? W.Silloin win hän on tullut totuudesa nauti-
tzemaan koko tämän lunastuten armoa. Se
on: Kosta hän ensisti tulldee itzensä wapaaxi
spndeinsä melasta, niin ettei s« enämbi paina
ja rasita händä, niinkuin ennen; waan hän
nyt löytää tykönänsä ihanan rauhan ja tpty-
wäispden siitä, että welka on poisotettu ja o-
matundo puhdistettu lEsmen merellä; koffahän seurawaisesti ei Mposkän tunne jotakuta
pelkoa syndeinsä ansaitusta rangaistuista, sil-lä hän tietää, että lEsus hänen edestäns on
kandanut tämän rangaistujen; kosta hän wie-lä tundee itzensä wapautetufi synnin mallasta,niin että kosta synnilliset himot hänen tykö-
nänsä nousemat ja kehoittawat händä spndiin,
hän silloin hawaitzee, ettei hän tarwitze totel-
la, waan taitaa niitä waNanseisoa; silloin
tundee ja tietää hän omasta koettelemisesta,
että hän on wapaari tehty ja pelastettu syn-
nin mallasta; ja silloin taitaa sian täydellä
Msepdellä ustoa lEiuren oleman hänen Wa<
pahtajansa, kosta hän joka päiwä ja hetkihawaitzee sen tykönänsä niin oleman. Sil-
loin taitaa hän sanoa, niinkuin Samarialai.
set muinen sanoit Vaimolle (loh, 4.): Kn
winä nyt usto sinun puhes tähden, että lE<sus on minun Wapahtajani; ei ainoasti sen-tähden, että Raamattu Niin sanoo; ei ainoa-
ni sentähden, että minun Opettajani niinsaarnawat ja ilmoittamat; waan minulla onkalkkein wahwin perustus, jonga päällä minä

ra-
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z 6 «ensimmäinen Räppält.

rakennan; minä usson sentähden, että minH
itze olen hawainnut hänen wapahtawaistn ae,
wonsa; minä tunnen itzeni wapahderuri ja
pelastetut Ennistä sen welasta, rangaistnxe»
sta ja waUasta, Minä taidan siis elää ja
kuolia sen päällä, että lEsus on ei ainoasti
mailman, waan myös juuri minun N>apah«
tajaiii. Ia tämä on nyt st, että spdaMesättsä
tunnustaa lOsusta wapahtajaLettja.

2:ri Suulla.
iz. s- Wielä tulee meidän tunnustaamyös suullamme lEsusta meidän Wapahtaja-

xemme. Tämän suun tunnustuxen kuulemma
me ihmiset sadattain Kirkosa, koffa
he uftin korkialla äänellä huutamat: Me li-
stoin' IHsuxen Cbristuxen päall', Jumalanpojan meidän lc. ja st el ole työ-
läs; sillä tämä tunnustus ei mara heille sil-
loin mitän; mutta eitä tunnustaa lEsurettnimeä muisa tiloisa, myötänsä tuo usein pil-
kan ja plönkatzen niilda, jotka wielä waelda«
wat ristin wihollisina, Phil. 3: Is.
Hänen nimensä wilpiltömät ja totistt tunnu,
Mjat tulemat aiwan usein mallman lapsilva
pilkaturi; tosin, ei se tapakdu barwom/ että
ne, jotka mielellänsä pubuwat lEsuresta ja
Hänen rakkaudestansa, ja plistäwät bändä niin-
kuin heidän HERraansa ja Wapahtajaansö,
pidetän eriseuraisina ja kamalina ihmisinä.
Mutta rakas Wäwä! jos sinä tahdot olla oi-
kia Christitty, niin ei tule sinun tästä buo.
lia, waan häwäisipstengin ksstellä/ ja waikka

sinä
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sns sen kautta kadotmsit mailmallisia etuja-
km, tulee sinun anda suun puhua svdämes

sMatth. 12: 34 ), ja wapamielise.
stt tunnustaa koko mailman edesä, jos
waadttmsin,' että lEsus, Jumalan ja Ma-nan Potka,'kuin kuoli ristin päällä, on si.nUn Wapahtajas, ja ettet sinä muuta tiedäell mmtta tahdo tietä autuuden, waan aino-astmw IKsuxen Christuxcn ja'sen
cun Cor. 2:2..; sillä muista hänen omat-anans,: Jokainen kuin minun tunnustaa ih-wl,'r°? id:,H, sen tunnustan minä lnyos mi-m-n edesä joka on Läimäisi:; nmcca jo-
ta mumn kieltää ihmisten edesä, hänen mwän-yos nellän minun Isim edesä joka on Tai-walsa, Matth. 10: 32, 33. Muista myös mi-tä ie maxot Petarille, kosta Kän ihmisten po-roon tähden juullansa kielsi Mestari-na; eM<dan nun wtlpittömästi rakasti händämelansa.

3:xi Roko Elämällä ja WMuxclla.
«-

Mutta wihdoin tulee pbden owWn tunnustan IGsusta HERraren-sa )a Wapayta/axensa koko elämällänsä Seon, lyhpkälsesti sanottu: Hänen piM-ojenda-man kaptorenjä Ehrlstuxen tahdon ja tMynMken; e: suostuman wähtnchäänkän kuin sotiisitä wastan, waan niin puhuman, niin teke-män ia menettämän itzensä, että Christuccnnuelt näkpp ja bawaitan kaikesa hänen lvael-Majansa; koko hänen elämänsä pitää todistaV ma n,
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man, että lEsus on hänen HERransa, jota
hän ustollisesti kuulee ja palwelee; että lE-sus on hänen Vapahtajansa, joka on pela.
sianut hänen sunnin mallasta ja palweluxesta.
Kaikesta hänen menostansa pitää jokaitzcn tai.
taman nähdä, että hän on niiden joukosta,
kuin lEsus on nnlinnm majlmasta <loh. iZ:
19, >, lunastanut kaikesta wäärydestä, ja ihel,
lensä erinomaisexi kansaxi puhdistanut, ahke.
raxi hywiin töihin, Tit. 2: 14.

15. §. Tainkaldainen on nyt pfi totinen
Christittp, sekä sydämensä että ulkonaisen käy-
töxensä puolesta, sitte kuin hän on Uuden
Syndymisen, WanhurffaMkemisen, Uudistu,
xen ja Pyhityren armon saanut. PyhittMsä
tulee hänen kuitengin jokapäiwä aina enam-
min ja enämmin kaswaa. Mutta se on eri-
näinen asia, että wielä seisoa ylosherätMN
armosa; sillä wastauudesti syndynen ja ylös-
herätetyn sielun wälillä on suuri eroitus. Ia
ettei yrikän suureri wahingozensa mahdais
täsä asiasa eryä; niin tahdomma me jotakin
puhua senkaldaisen ihmisen tilasta, kuin ei 0.
le wielä edemmaxi ehtinyt, kuin ylösheräty-
xen tilaan; niin nn)ös osottaa, mistä hänen

ermomattain tulee itziänsä kawahta, ja
mistä waarin otta.

Toi,
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Mösheräcecyn Sielun Tilasta.
t 6 Z. Aösheräceccy Sielu on st> joka

Pyhän Hengen armo - työn kautta on Kerän-
nyt hengellisesta suruttomudensa unesta ja hen-
ycllisestä kuolemasta, niin ettei hän ainoastans
ole saanut awoimilla silmillä nähdä suurta ja

spndi - »velkaansa Jumalan
tykönä, sywää'turmellustansa, epäuffoansa ja
sydämensä poikkemista pois HERrasta; tvaml
on mnös tullut huoldä pitäwäiscfi siellinsa i-
iankaikkisesta pelastUxesta ja autuudesta, ja
tarkkasti peränajattelemaan, kuinga hän Mah-
taa tulla aUtetULi ja pelastetun.

.15 §. Plösberätys taitaa olla Gvange-
liumitlinen eli Laillinen. Se kuhittaan Ev.:n-
Zeliulnillisexi silloin, kosta Pyhä Hengi Evan-
keliumin kautta liikuttaa ihmisen spdändä; to«>
sta Jumalan rakkaus synvisiä kodian on se
syy > joka kchoittaa ja herätM händä pcrä!i-
ajatuxesn; kosta hän, esimerkki,sansa Wapahtajan katkeraa kärsimistä hänen
edestänsä/ ensisti tulee hawaitzemaan ja näke-
mään tilaansa> niin että h,u» simä siwusa a-
jattelee näin: O! kuinga suuresti on se dywä
Jumala minua wihetjcttstä ja syndistä Rakasta-
nut, kosta han Minun pelc.stuxe,reni on uloö-
andanut oman takkan Pottansa, ia minä kck-
tengin tähänasti olen ouul ltti:! plnnretto tä-
män pohjattoman rakkauden ohcsa; minun sp-

N dll»
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dämeni niin kylmä ja suljettu hänen edestäns.O! kuinga paljon on kuitengin lEsus tehnyt
minulle hywäzi; kuinga -al/on on hän ulos,
seisonut ja kärsinyt minun siasani, minua
auttarens; ja minä olen kuitengin tainnut
olla mm kiittämätöin, niin tunnotoin händäwastan; nnnä olen minun synnisäm saanuthänen työcä reteinään (Es. 43: 24.); waiwa,
nut ja murhellisefi saattanut hänen; ja kui-tengin on hän rakastanut minua, ja rakastaanunua wielä kaiken minun häpiällisen menet'tämiseni siwusa niin, että hän pyytää minun
svdändam; kuingas taidan minä händä oi.kem takaperin rakastaa? ja niin edespäin.
Tainkaldalsesa ylösherätpxesä taitaa spdän kyl-
lä olla raffautettu jn tuta kiwun, mutta eijotain senkaldaista sielun ahdistusta, kuin seolt, jonga Dawid sanoo hänens tundcnen;
zhminen taitaa myös täsä kewiämmin saadaHiffon, ja löptä kewiämmän tien pphitpreen,
zuurt sentähden, että se on Cbristuren rakka,
«s, kuin watkutta kaikki senkaldaiscn ibmisensydämesa. Me taidamme sanoa, että se ra-tas Wapahtaja johdattaa ja wetää senkaldai.suloisilla rakkauden ohjilla, joka
myös aina olis enimmästi yhteen sopiwainen
hänen sydämensä laadun kantza; mutta niin.tuin hän tällä tawalla walitettawasti ei taidanioitta kaikkia, ei yhtä suurta osaakan; niin
»wat m erinomattain lapset ja nuorukaiset,mun myös no, kuin luonnostansa owat enam«mm tmpuwalset, ja tulemat pikemmin iiiku-
tetulrt, tuin toiset, joita hän Evangeliumin
«aultu emmmästi plosherätM 18. 3/
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18. §. Ihmisten Ylöshercitys tapahtuu
siis tawallisemmasti Lain kautta, kosta Pyhä
Hengi andaa sen, päälle» kandawaisella, uhka-
waisella ja duomitzewalsella woimallansa, sat-
tua omantundoon, niin että siitä tulee murhe
ja lewottomus, hätä ja ahdistus, pelko Iu«
malan edess, kauhistus kuolemaa ja duomiota
wastan, ehkei se kuitengan tule yhtä korkiaan
mittaan kaikkein tykönä, sielun
tulee erinomattain jvulttää harha-tietä,
kuin owat iTpäilys ja Onm wauhurstaus.Epäilpxeen joutuu hän silloin, kosta hän l6u«
lee turmelluxensa ja wiheljäisydensä oleman
niin spwän ja parandamattoman, syndinsä
niin monet ja rastaat, eli armon plönkatzen
niin suuren eli pitkällisen, ettei hän nyt e-
nämbi taida tulla autetuxi, ei taida saadaarmoa, ja sentähden pitää itzensä oleman hu-kasnä. Senkaldainen ajatus todistaa, että
hänellä wielä on puuttuwainen tieto Evange-
liumista, ettei hän tunne oikein Jumalan ra-
tasta spdändä, lEsuxen sowinnon ulottumaa
woimaa ja armon mittamatoinda awarutta.
Jos hän taidais oikein pmmärtää ne kalliit
wakutuxet, kuin Raamatusa omat kirjoitetut:
sittei Jumala tahdo yhdengän syndisen kuo-
lemara (Ezech. 18.), että jcsa syndi on suu«-
xi tuttu, siinä on arino ylönpaldistxi ruttu»
(Rom 5: 29.); jos .hän taidais oikein käsittäsen totuuden, ercei IsHsus ole mUm wanhur-
staita kutzumaan, waan syndifiä parannmeen
(Luc. 5: 32.), ja että hän siis wastanotcaasyndisiä (LUL. 15: L,), ja ei heirä ulos sirä,

- B 3 kuin
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kuin hänen tpnönsä rulce (Joh. 5:3?.); jos
hän taidais ustoa, että jokaitzella lEsuryn
werenpisarallg on ulottuwainen arwio ja woi-
ma, koko mailman syndcjä poispyhkiä; ettäse on nim bymin suurimmallekin syndiselle al-,
dis saada osaa siinä an»aitusa armosa ja so-winnosa, kuin luommllisefli siwiälle ihmiselle zkoffa vri niin hymui kuin ioinengin vitää
autuas tuleman Jumalan wavaasta ja am
saitzematt"masta armosta ja ei töistä (Eph. 2!
8,9); jos l?an tämän oikein, tieMs, sanonminä, niin ci hän tarmitzis epäillä, waan tu,
lis rohwaistuxi Me taidamme kmtengin ol-
la makuutetut siitä, että Jumalan Pyhä Hen«gi on MMi kirkastama hänelle tämän asian,
ja ajallansa sytyttämä uffon hänen syhäme-,
säysä, Se on myös Karmoin, Jumalan kii-
tosZ "Kuin me saamme näbdä jongun sielunepäilvxm kautta tuleman onnettomani,, ehkäse yhdelle ja toiselle muutaman ajan taitaaNäkyä rassasi.

19. Z- Mutta se toinen harha-tie vlos-,
kerätetyille sieluille on niin paljota waaralli-
sembi, kuin se osittain on yhteisemhi, ja silläosittain on hpwä ja petollinen muoto, jonga
harba > tien me sanoimme oleman oman wan<
hmstandsn Tussin taitaa joku herätetty sie-luilla, joka ei awsa tahdo itze tebdä kään-
tymisensä päällä työtä, ja ymmärtamättymp-
desänsä, maikka hywäsä aikomuresa, ajattele,
Näin: Minä tahdon parandaa itzeni; poispan-
na syndini ja ahkcroitg Jumalan käskyin pi.

tämi-
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tämisestä; niin taitaa Jumala olla minulle ar-
mollinen, ja anderi andaa minulle minun tä-
hän asti tehdyt sondini. Hän rupee sillointäydellä todella ja »vilpittömästi alaspainaman
synnillisiä himojansa, ja ahkeroitzemaan siitä,
kuin on hywä. Usein tapahtuu myös, ettähän samasa bywäsä aikomuresa ottaa eteensäsenkaldaisia töitä, kuin Jumala ei ole meille
kästenptkän sanasansa, että hän on kowa itzi.änsä wastan, pitää sen syndinä, kuin itzesän-sä on nuhtetoin asia, ja kutzuu tämän ahke-roitzemisensa lumalisuden harjoiturexi, itzen-sä ja mailman poiskieldämiseri; mutta hänmahtaa nzit olla enämmin eli wähemmin kii-wqs täsä asiasa; niin tulee hän kuitengin tä-
män kautta Lain alla, ja rakendaa huoma--mata omaa wanhurffauttansa, jonga päälle
hän perustaa autuudensa toiwon. Mutta hänsaa pian hawaita, ettei hänen aljettu paran-nurensa työ tahdo menestyä, niinkuin hänluuu; spndi on hänesä wäkewä; wanhat ta.
wat plon paljon juurtuneet; himot woimalli-set; hän tulee woiteturi ja langee; hän tah-too jällens nosta ylös; hän alkaa jällens so-tansa, uudistaa hpwät aikomurensa; se mene-
siyy yhderi ajari; mutta ennen pitkää on hänMens synnin »vallan alla. Täsä raffasa or-judesa Lain alla saa hän wielä usein tuta senkirouxia omasa tunnosanfa, ja ei löydä ko-stan jotakuta oikiaa sielun ruokaa; jongatäh-
den Jumalan Hengi Raamatusa kutzuu sensiri: että andaa rahan siinä tusa ei leipää o.
le, ja rxönsä siinä kusa ei ole rawindota, Es.

V 55: 3.
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56' 2. Se tapahtuu siis monelle herätetylle
Alulle, että kosta hän enämmin eli mpöhem.
?vin näkee tämän maitoansa turhazu, hän sil-
loin wäspy peräti pois, ja jättää kaikki sil-
länsä, niinkuin ybden hvödytiömän työn. O!
että hän Juilengln mahdais totella tätä lE-
suz'en kutzumisia, Tulkat mnmn rygöni taitki,
icrka ryörä ncrre >a olette rastautetur, ja mi-
nä tahdon teitä wuwoitra, ja ce löydätte le-
ivon teidän sieluillenne, Matth. Ii: 38.

3v. Z. Toisessa ihmisellä taitaa sitä wa-
sian olla iekä wahwa mieli, että halu edespprkiK
täsä, ehkä raffasa oman parannuxen
ja kosta dän siinä ehtii niin kauwas, että
hän on tainnut poispanna sen eli sen synnin,
ja ulkonaisen puolesta on tullut
jotakin paremman (sillä edemmckri ei taida
hän kostan tulla; spdandänsa ei taida hän i-
tze kostan muuttaa; jongatähden Dawid, jo-
ta tunsi woimallomudensa, rukoili: Luo mi-
nulle Jumala pubdas sV.dän;'ja Jeremias:
palama minua, -HARra! niin minä palajan;
mutta jos hän omalla työllänsä saawuttaa
jongun ulkonaisen parannurcn); niin rupee
hän kohta katzelemaan itziänsä siinä; luulee
bänensä käändpnen, ja-ei muuta käändymi-
stä tarwitzewan. 'SenkaldaWa sanoo HER-
ra itze: -He palaiuwat, murra ei sen Rorkeim«
man ixgs. Hän on silloin mennyt Armon ja
lEsuzen Sowinnmi ohitze; hän on omatut»
tajansa ja wapahtajsnsa; hän seisoo oman
perustunen päällä; odotta autuutta, omain

M-
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töidensä tähden, luullun nuhlettcman elämän,
sä tähden/ ja elää niinmuodoin omasa wan-
hurffaudesansa, paitzi sitä wanhurstaurta, io.ka lumalalda ustolle omistetaan, Plnl. 3: 9.Täsa tilasa ei ole hän suingan lähembänäJumalan Waldakundaa, waan pikemmin kau.
kembana siitä, kuin hän oli ennen hänen kuol-
lesa ja plösherämättöckäsH tilasansa; sillä hänon nyt niin wabwa siinä luulosa, kuin hä-nellä on kääntymisestänsä, että hän lykkää
pois tyköänsä kaikki waroituret ja nuhteetJumalan sanasta, ajatelle > ettei ne taida ko-stea hänehen; hän paaduttaa sulkee sydä-
mensä Armon kolkutuna wastan, ja jos häwjoffus hetken ajan olis epailyresä ja tietämät,
tompdejä niin pitää hän sen taik-ka mielen raskautena eli satanan kiusauzena,
jota hän katkella lamalla pyytää wastcmseisoa.Tästä me hawaitzcmme, kuinga määrälliseentilaan hän sillom on joutunut, waikka län
itze tämän alla on peräti sokia ja tunnotouu

Jos Nyt M herätetty sielu tah-
too walttää nältä waarallisia harhateitä, niin
tulee hänen kohta täändä itzensä lEsuxen ty«
gö, joka on syndistcn Ysiäwä, Auttaja ja Wa«
pahtaja. Nlin p:an kuin hän rupee hawaitze«Maun onnettoman tilansa, ja näkee itzensäJumalasta poisluopuneeri; ja tulee autuude-stansa huolda pitäwäism; niin pilsä hänenkohta, ilman wnhindäkän miimpttelcunstä,
käändaman itzensä Hänen tygönsä, waikka hän
makaisi, kuinga sywästi spndi-wihslK

B Z Jät'
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jäisydesä, maikka hän olis se kauhistawaisin
syndinen maan päällä; sillä ei yrikän muu
taida händä kuitengan autta, kuin lEsus.
Niin pian kuin hän näkee itzensä tarwitzewan
apua; min on hänellä lupaa etziä auttajata,
ja myös awoin tygökäynunen Hänen tygönsä?
Jota kauwemmin hän wiipyp ja ajattelee, si,
tä suuremman woiman saa epäusto, ja sitä
rastammap tulee tawallisesti hänen hätänsä;
mutta jota pikemmin hän kiiruhtaa lEsuxen
tygö, sitä kewiämmästi löytää hän armon ja
sielun rauhan; jonga tähden se on hänelle
kaikkein hyödMim, että täsä asiasa seurata -

Pawalin esimerkkiä, joka ei enstngän lihan ja
iveren kauna rutkinuc (Gal. i: 16.), kosta hän
tuli HERralda kutzutuxi ja ylösherätetyxi.
Mi herätetty sielu ei taida kostan aiwan
ivarhain tulla Vapahtajansa tpgö; ei hänen
soivi niin ajatella, että hänen ensin pidäis
paremmin tundeman syndinsa, eli ensin
man murhellisemnMi niiden ylitze, joka aja-
tus johdattaa bändä ainoastans omaan waw
hurstauteen, sillä hän osottaa sen kautta, ikä-
näns kuin hän tahdois suuremmalla synnin
murhetta itze maxaa ja somitta syndinsä, ja
niin muodoin toimittaa itzellensä oikeuden Ju-
malan Armohon. Ei hänen myöskän fowi
niin azatella, että hänen ensin pidäis pyytä»
män itzensä irti siitä ja siitä synnistä, ja pa.
randaman itzensä johönguun määrään, ennen
kuin hän rohkenee tulla Hänen tygönsä. Ei, '
lEsus on hänelle ansainnut pelastunen myös
MM wallasta, ja woimaa sen ylitzewoitta.

misten
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miften ja poispanemiseen tulee Hsnen ppytäs
Hänelhä; sillä ilman händä ei hän rvoi miränrehdä, loh. 13: 5. Koffa hän ottaa pakon?sa Hänen /ygonsä, niinkuin spndisten Vapah-
tajan tygo, luottain hänen ansionsa ja ar-mahtawaisen sydämensä päällä spndi-siä ma-fian, /llloin on hänellä jo uffo: sen kauttasaa han jyndinsä andepi, ja tulee wanhurffa-utetuz!t, ja silloin wasta saa hän tuta itzensckwäkewän syndiä wastanseisomaan ja poispa-
nemaan, tekemään Jumalan tahtoa ja wael-damaan pyhityxesä. Hän taitaa silloin sanoa:on minulla wanhurstaus ja wäke,
wrs, Es 45: 24. Ota waarin näistä sanoi,sta: ensin lahjoitetan rvanhurstaus eli andexianhamus ja wapaus synnistä, ja sitten wäke-
wys, se on: woima ylitzewoittamaan syndiä,zonga Dawih myös omalla koettelemuMansq
todistaa, koffa hän, sanoo: Rostas minun sy-
dämeni wahwlstae (spndein cmdexi andamisel-la, wanhurffaudella ja rauhalla); nun minä
sitten junen siuun kästvis cierä myöden, Ps.
N9: 32.

22, §. Kosta Mt plösherätetty sislu seu.wa tätä neuwoa, että kohta plösherättyänsä
ottaa pakonsa tygö, Wan«hurffazu tekemisen ja armon; nilnhan taitaa wälttää molemmat nämät harha-tttt: sekä Opäilyxen että Oman wal'hm-stau<,den. Mutta jos hän seisahtaa, että palja-
sians katzomaan sywää wiheljäisyttänsä, slltttä ensisti che, parandamaan ttziänsa, niinhän
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hän estää itzensä Armosta, ja
taitaa joutua sangen sekaseuraiseen tilaan.

23. §. Tästä taidat sinä nyt, rakas Lu-
kia! nähdä mitä se tahtoo sanoa, että olla y<
lösherärett^; yri pubenparsi, joka eteen tulee
myös Pyhasä Raamatusa, kosta HERran Hen<
gt sanoo: Heräjä sinä, joka makac, ja. nouse
kuolluista, Eph. 5: 14. Jos et sinä ole ylös,
herätetty, niin et ole sinä wielä wastauudestt
syndynyt ja käändpnpt, ja seurawaisesti ei
myöskän oikia ja rocinen Cbrlstircy. Sinä
tahdat ilman epäilemätä kuitengin kandaa tä-
tä Nimeä. Koettele siis itze, jos et sinä kan-
na sitä Christuxelle häpiäxi; jos hän taitaa
omistaa sinua hänen tunnustazarensa ja jäl-
len seurajarensa. Koettele siitä, kum seura-
Misssa Kappalesa sinun etees asetetaan, jos
et sinä syystä pikemmin ole luettawa määräin
Christittpin luokkaan.

Aolmsss Aappale.
wääräin Christinyin Muoto ja Tila.

24. §. Wäärät Christityt owat kaikki ne,
jotka kandawat Christuxen nimeä, ja tahto-
ivat kutzuttaa maikka ei heidän
waellurensa sitä todista. He tunnustamat suul-
lansa lEsuM Wapahtajaxensa; mutta kiel<
däwät hänen sekä. sydämesänsä että elämällän-
sä, niin muodoin kuin sydän on. kylmäktstoi-

nw,
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nen, yhtätytywäinen, wieras ja poiskäättp
hänestä, ja he elämäsänsä owat enämmin Pa-kanain kuin Christittyin kaldaiset; siliä ei heil-lä ole Christu,ren nucldä, ja ei waella hänentahtonsa ei noudata hänen astelekan-sa. Ei he peräti hyljä autuuden mälikappa-
leita; mutta he katzowat niitä kuitengin vlön
ja pitämät ne wähäsä arwiosa wäarm käyt-
tämisen kautta; sillä he ottamat niistä mää-rin, niinkuin yhdestä ulkonaisesta lamastaChristikunnasa; eli korkeimman siinä ajatme.sa, että heidän pitää tuleman auman' sentäh-den, että he kuulemat Sanaa ja nautitzewatHErran Ehtollisia, ehkä se tapabtuu kuollella
ja makawalla sydämellä. He tekemät snndein-sä tunnustaen Seurakunnan kansia, kutzu-wat itzensä waiwaisixi syndisixi, ja kuitengin
luulemat he itzensä rikkain' hpwisä töisä, rik-
kain jumalisudesa, että heillä on kpllä, ja et-
tei he mltän tarwitze. He tunnustamat itzen-sä helmetin ja ijankaikkisen kadoturen ansiol-liseni; mutta ei he tunne kuitengan tykönän-
sä wähindakän lewottomutta eli murdetta senMe. He weisawat toisinansa:, Ruin kuor-
ma rastas rasirraa, V7iin hän lsyndi)' mun
painaa waiwaan :c. ja heidän sydämensä o-
wat kuitengin niin kimitetyt mailmaan, ja
nuhin kappaleihin, kuin mailmafa'owat,' ettähe unhottawat Taiwan ia Autuuden mailman

He huutama: korkialla äänellä: lE.sus yftäwän on paras, ja ei he tunne hsndä;
ei ole nnsäkän tuttawudesa hänen kansiansa:
et huolt cnsingän siitä, että omistaa händä;

ei
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tl tunne yhtäksn ikäwöitzemistä häNeN petääns,
ja »vielä wähemmin löytämät he hänesä jotaZ
kuta buwitusta sydämillcnsä. SenkaldaineN
vn heidän Jumalan palweluxcnsa, heidän ju-
malisudensa; sula ulkokullaisus ja suun tun-
nustus; ei heidän sydämensä ota siinä osaa>
ja ei ne tiedä usein, mitä huulet puhumaa
Samalla taivalla pitämät he Aamu - ja Ehto-
rukouxensa; niin toimittawtt he, kailki juma-
lisudensa hacjoitufet; ja kuitengin tahtomat
he sillä osottaa icensä Christityixi. He käy-
mät HErran Ehtolliselle sillä tawalla, että he
näyttäivät »tzensä jumalisemmaz-i ja walttä.
wät helma-spndejänsä, korkeimmästi mitämaz:
ka)!i päiwää edellä la jälkeN Ehtollisen nauti-
tzcmisen; mutta ei he tunne yhtäkän murhet-
ta syndiscn elämänsä nlitze; ei be tiedä, mitä
vikia usto lEsuren päälle sisällänsä pitää; ei
heillä ole phtäkän totista aikomusta oikiaa pa-
rannusta tehdä, maan uudistamat jällens pian
endiset synnilliset tapansa, ja koko wanhan e«
lämänsä. Että armoa isowaiseka. köybällä,
taiwUtetulla, rakastawaisella ja kiitollisella sy-
dämellä täsä muistaa ISsuxen kuolemaa; tut-
kistella hänen ijankaikkisesti ihmeteldäwä rak-
kauttansa ihmisiä kohtan; hänen ulosseisottua
tva-iwaansa ja sielunsa ahdistusta heidän sowit-
tamiserensa; ja että siitä tuottaa wahwistusia
ustollensa, palawutta keboitu-
sia hengellistä hitautta wastan, sunrembaa
kauhistusta syndiä wastan, suurembaa halua
hpwää tekemään; kaikkea tätä ei he tunne, ja
taitawät sitä niin paljota wähemmin etzläHER,

30



Rolmas Rappale.

HERran Ehtollistlle käydesänsä, kuin ei beil.
lä ole uffoa, eikä hengellistä elämätä; maan
ajattelemat ainoastans, että kosta he muiden
kansia owat olleet HERran Pöydän wieraiua.
niin owat he sen kautta tulleet sowitetmxt
Jumalan kansia la, se näyttää, ikanäns
kuin he tällä pyhällä toimituilla alnoastanstahdoisit ostaa itzellensä wapauden tehdä spn.
diä wastauudesti, jonga uuden walan 'he sit-
ten aikowat saava poispyhityp, kosta he ta-
wallistlla ajalla jällens menewät HERran Eh-
tvlliselle.

2Z. 3< Mitä heidän elämäänsä tlllee, nlltt
tahtomat he kyllä ihmisien edesä osottaa jon-
gun Christillisyden muodon, jongatähden hemyös mitämax karttamat sitä, kuin ftattais
heille häpiän ihmisten edesä, eli joka myötän-
sä tois mailmallisen rangaistujen; mutta kai-
ken sen pahan, kuin he taitamat tehdä niin
salaisesti, ettei se tule tutuK ja muiden tie-
toon, ottamat he kewiästi oman tundonsa paäl-
le; ja, senkaldaiset synnit, kuin ci tuota lupö-
tänsä jotakuta erinomaista häpiää mailman
edesä, niinkuin Lähimmäisen panetteleminen,
ylpeys, ahneus, kateus, wannominen, Juma-
lan Nimen turhaan lausuminen, riettaat pu-
het, wiha, kiukku, ja niin edespäin; senkal-daiset synmt, sanon minä, ei ole tzetdän mie-
lestänsä niin määrälliset, maan he lukemat ne
inhimillisin heikkoudein, ja ustowat, että
Christillisys taitaa niiden suhten olla hywin
Ppspwäinen.

26. §.
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26. §. Ei täsä pubuta senkaldaisista >ul»
kokuttatuista, jotka usein tarkaimman lumäli-
suden warjon alla elämät salaisisa symiklsä
ja lihan töisä; jotka taitamat puhua kyllä
kaunisti autuuden asioista, sillä pettäxensä mui-
ta ihmisiä ja woittarensa heildä ylistystä ja
kunniaa, ehkä heidän sydämensä on aimanil,
kiä, ja he myös itze hywin näkemät ulkokul-
laisudensa, jongatähden heidän menonsa on
sitä suurembi kauhistus Jumalan edesä; maan
täsä puhutaan niistä ihmisistä, jotka hcngelli-
sesä sokeudesansa pettäwckt itze heitänsä, ja
wahwastt luulemat itzensä Christityizi, maik-
ka he totuudesa ci ole muut, kuin wasiauu-
desii syndymättömät ja käändpmattömat mail»
man lapset.

27. Z. Walitettawasti taitamat myös ne
jo Mndunetkin sielut joutua takapzrm mää-
rään Christillispteen,, koffa ei he waannota
tästä Wapahtajan tarpellisesta woroituresta:
N?alwokaar ja rukoilkaat, erccr re kius' ux z'n
langeisi, Matth. 26: 41. owar alkaneet
hengesä, muna lopettawar lihasa, Gal. 3: 3 5

kosta he taikka andawat mailman rakkaad?n
jällens saada sian spdämisansä, niinkuin De-
mas teki (2 Tim. 4: 10.), eli ei rukoile Ar-
moa, taitarensa seisoa pahoja himoja »vastan,
waan andawat ne saada tykönänsä plikäden.
la, maikka ei he juuri julkisesti langeisitkan;
niin taitamat he kuitengin huomamata andaa
wieraat ja wahingollistt asiat sisälle ottaa sp-
dämensä, jonga kautta se MndW pois lesi.-

xcsia;
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Ma'; he llllelvat Mm
siitä jorapäimäisestä ja joka hetkisestä ransia-läpmisestä hänen kanMnsa; mutta he pitä.
wät kuiteNgiN sen ulkonaisen kaunin Marjon
ja endisenpuhew-muotonsa, niin että heillä
tvielä M Nimi, eträ he tzlätvär> ja owat klli,
tengiN itze tppsä kuolleet (IIM. k. Z: 1.) jch
kadottaneet ustoN elämän ZEsllfesa.

'2B. Z. Niin muodoin owät kalkki surut-tomat, spndpMättömät ja kaän-
dymättömät Mailman lapset, jotka kUitcNain
tahtoivat kanda Christuren ja lukea
hänen ansionsa itzöllinsä bpwäxi; kaikki oMa
Mankurstat, jotka kyssä tahtoivat kerstata Chri-stiestä, eM he elämät itzellensä ja luottamat
pmim töihinsä; kaikki ulkokullatut, jotka suul-lansa tunnustamat ChristuM, Maikka he sp-
daiuesansä eli MaelluMansa kieldäMät hänön;
kaikki KenqMisestH elämästä hengelliseen kuos
lemaan takaisin langcneet sielllt, joilla wIH
bN jumalinen meno, mutta omat kadottanetsen woiman; kaikki nämät, sanon minä, omatwäärät Christityt; ja el kukaN mllu taida
saada totisen Christitun nimeä, kuin se joka
on oikein ChristUM tygö ja pp»syy hänesä, joka osottaa hänen Ujkonsa hä<
nen tollläNsa.

29. Z- Mutta mikä mahtaa npt olla Wsiiben, että niin Harmat ihmiset totudeA nsn-
däwat itzensa HERran lp„gö, kossa
he tuttengm nim usem tulemat siitswcno^>
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tmi M nnnstutetun; koffa Armo niin usem
kolkuttaa heidän spdandcnsä pää'',.-, ja tarioo
itzensä heille? Pää-syy siihen 5.l <e wiha lE,
susia mafian, kuin luonnosta makcm ihmisen,
sydämesi!. Sielun wihvlltnen, joka mielellän-
sä tahtov warft!,!a huoncnsa ja pitää saalinsa,
kokee mpös kaikella mabdollifella taivalla ke-
hoittaa ihmistä täbän wihaan ja pitää händä
pois Wapchtajansa tyköä; ja stntähdcn pi.
mittaa ja saattaa hän hänen siihen luuloon,
ettei hän mitään MMymistä tarwiHe; osit»
tain peljättää hän händä siitä, ja tekee kään-
dmniscn hänen uuLlesiänsä ja o-
sittain wiettelee hän händä plöslukkämään si«
tä fni,, kum se, tulee hänelle peräti hiljaiseni.

Neljäs Rappale.
IN ja Räaild^mistn

esteet ihmisten tvkpliä mahrawac niin-
lnuodoin olla seurawaisic.

lbmisen wäärä luottaminen Rastem-sa Liittoon.

Zs>. 3. Kosta ihminen on tullut Kasteesa
lvastauudesti spndynexi ja Chcistitpei, .niin luu«
lee hän itzensä wiela oleman sen saman, ja
niinmuodoin ei tarwitzewan jotain käändymu
fiä. Tosin, rakas Ystäwäni! Kastesa tulit si<
na wiWi Chnstttpri; mutta oletko sinä sen»
tähden wielä nyt se sama? Ajattele perään:

Mi-
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Mikä oli se, kuin silloin teki sinun Christit>n? Se, että sinä Pyhän Hengen armo°wai-
kuturen kautta Knun sydämesäs ustoit lEsu»
M päälle, ja olit autuallisesa yhdistpresä hä-
nen kanssansa. Sinä olit silloin lEsuren ,ve.
resä puhdistettu kaikesta sinun kansia'syndvne.
siä syndi-welastas ja saastaisudestas; puetettu
hänen wanhurffaudellansa, ja lupaisit ijan»
kaikkisesti poisluopua Perkelen menosta ja töi-
stä, jotka owat kaikki sonnit ja kaikki tottele,
mattomus Jumalala wastan; sinä lupaisit py-
syä uffofa; uffollisudella pitää sinuas sinun
Wapahtajas tygö; rakastaa händä, nitnku>a
sitä korkeinda Hpwää, ja Palmella händä py,
ypdcsä ja wanhurstaudesa kaikkena sinun e-
tinaikanas. Sentähden olit sinä silloin Chri,
stittn; mutta oletko sinä nyt wielä täsä tila»
sa? Etkö sinä ole rikkonut ja tuhannen kerta
uudesti rikkonut sinun tehtyä liittoas, sinun
annettua lupaustqs? Sinä olet erkandunut
hänen yhteydestänsä, mennM synnin ja sata-
nan palwclureen; sinä olet andanAt mailman
warastaa sinun spdämes, ja sinun rakkaudes
hänestä; sinä olet ylönandanut ja unhottanuthänen; uffollisGen ja kuuliaisuden edestä et
ole sinä osottanut hänelle muuta kuin uffot»
tomutta, kplmäkiffoisutta, tottelemattomutta
ja wihaa, sinä olet tuhlannut ja kadottanut
kaiken sen Armon, Wanhurstauden ja Autuu»
dcn, jolla sinä silloin olit puetettu; ei sinulla
ole nyt ustoa, rakkautta, kuuliaisutta eli Chri-
sturen mietdä; kuingas taidat sinä siis wielH
olla Chrtstlttp; Ei/sinä olet ChristuMa pois.

C 2 lan«
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tangenut, ja niinmuodoin myös totisesta Clm«
Mispdestä; et sinä ole muu kuin Pakana,
jolla on paljas Christityn nimi jälillä; ja sen
nimen sinä kannat ja omistat wäärydellä. Sen-
tähden sanoo Chnstus itze näin: Mer te tään--
,15 ja tule niinkuin lapzer, n.in er ce suingatt
rule sisälle Taiwan N?aldakundaan, Matth.
13: 3- Ota waarin tästä sanasta: niinkuin
lapser, se on: Sinun pitää käändpmän epäu»
ston ja synnin teiloä lEsuren tyqö, kokonans
uudistaman sinun Liittos hänen kansiansa, ja
andaman Jumalan Hengen uudesa syndpmi-
sesä tehdä sinuas juuri seukaldaisexi, sekä sy«
dämesä että waelluresa, kuin sinä olit silloin,
kosta sinä olit ästen kastettu lapsi; muutoin
et sinä pääse kostan Taiwan Waldakundaan;
sillä paljas Christityn nimi ei taida auttaa
sinua sinne.

2:xi Luottaminen kauniin ja nuhtettomaan
waellureen, jonga ihnunen luulee wahwa-
xi käändpmisen tundomerkiri.

31.3. Sinä wietät siiwollista
ja nuhtetoinda elämäkertaa ihmisten edesä, ja
ostot sen olewan epäilemättömän todisturen-
siitä, että sinä olet Cbristitty, ja jo käändpi
nyt ihminen, jongatähden et sinä luule sinu»os tarwitzewan parembata käändymistä. Mut-
ta rakas Sielu! tämä sinun waellures, ehkä
tuinga kaunis se wielä olla mahdais ihmistensilmisä, ei ole kuitengan,mikän wabwa tundo.
merkki, sinun käändpmisestäs ja Christillispde-

stäs;
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Ms; sillä eikö monda Pakanaa ja Epäjuma.lan palmehata ole elänyt wielä sii.volttsem.
?."? nuhtettomammasti, kuin sinä; owat-k" sentähden olleet Christitpt eli käändu.neet lEWen tpgö? Eikö ole monda Christuinlklsta kieldäjää ja pilkajaa
waellus on emmmästi laittamatoin; owloChristitpt. Yhteen ulkonaisestikannun elämäkertaan et tarwita usein muuta,tmn /uwollinen ja hiljainen luondo, jokaet ole mm suurestt taipunut julkisiin snndei-hm; elt hpwä ylöskaswatus; lli kiiwas ahk I"W lhnusildä kunniaaza yltstystä; mutta kackkt ne awut ja kaiMne kaunnt työt, jotka ei uloskäy uffosta M-

!? rakkaudesta Jumalan ygö o.wat kelpamattomat ocktan Christitnn tundo-merklt hänen edesänsä, joka koeccelee spdäme«

ulkonatsestt kaunetsa töljä, mm kauwan ku nsydän on wtelä hänestä käätty pois! Ei, r"
l°s et sinä kuulek..?<?. sipiänsä ia noudata hänen astelei.tansa; )os et se ole hänen waatiwa rakkau.

sinä teet, ia pxi sisällinen haluelää hänelle suosion; mm on sinun siiwolli-kutzuttu nuhtetoin waellmes pe-N' ei se todista ensmgänM, että käsndymmen on sinusa tapahtunut;waan le on sinulla wielä eteen otettawa, jos
CI sinä
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sinä muutoin tahdot tulla Taiwan Waldakun-
taan. Minä neuwon sinua ottamaan esimer.
tin Pawalista, joka epäilemätä oli edellä kään-
dpmistansä pbtä siiwollinen ja uuhteto-in, kuin
sins, phtä ahkera ja tiiwas hnwää tekemän;
mutta hän tarwitzi kuttengin tulla käätpn';
hänen täydui ensin ja wihel-
jäiseri ja, omisa stlmisänsä suu.
remmari syudisten seasa (i 3im. 1: 13 > ja
Aiin andaa itzensä sulasta armosta wanhurstau»
tetta. Sitten taisi hän sanoa: Christuxen rak-
kaus wac-.n minua. Sitten taisi hän lukea
itzensä niiden joukkoon, jorka Cbristus on tm,
kesta wäHrydestä lunastanut ja ilzellcnsA eriuo-
znaisext kansaxi puhdistanut, ahkeraxi hywiin
töihin, Tit. 2: 14.

F:Lt Lihallinen luottaminen Jumalan suu-
reen Laupiuteen.

M. §. Sinun omatundos taitaa mitämar
pliwmttaa sinua siitä, että käändpminen olis
iinullekin tarpellinen; ettet sinä ole fenkaldai-

kuin sinun pidäis oleman; mutta niin»
kuin sinä mieluisemmasti tahdot waeldaa omia
teit,.s myöden; niin lohdutat sinä sinuas Ju-malan suuresta laupiudcsta ja ajattelet: Hänon täpnäns Armoa ja Hnwpttä. Ei bän tai-
da duomita Minua. Se on wisiisti un kal-
lis ja lohdullinen totuus, että Jumala ontäynäns laupiutta, että hän on itze rakkaus,
2 loh. 4: 16. Sen on hän kplläisesti osotta-nut simä, ettei hän säästänyt omaa Poikaan-sa,
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sa< waan annoi hänen sen wiheljäisen fa mab,
dottonmn syndisen sukukunnan lunastureri;
nmtta bänen laupiudensa ei taida kmtenaan
tehdä hänen wanhurffauttansa mitättömari;
jos sinä siis laiminlyöt, että hywäxes käyttää
tätä lEsurcn tarittua Armoa; jos et ssnä to-
tisen käändpmisen kautta, ja kuuliaisella sy.
dämellä uffosa wastanota tämän Hänen Poi-kansa, wiisaudefi ja wanhurstaudez'i, pyhity-
Mi ja lunastuxexi s i Cor. i: 30.); niin tu-
lek sinä hänen wanhurffaudonsa alla; sillä
hänen uhkaurensa on wahwa: Joka ei usto,se kadoreraan, Marc. t6: 16 Hänen laupiu-
densa ei taida tehdä händä itze walhetteljari;
ja hän on sanonut: Gllei ioku wastuudestasynny, ei hän taida Jumalan vvaldakundaa
nähdä, loh. 3: 3. Uuteen Jerusalemiin ei
pidä mitään saastuttapaa tuleman sisälle (Ism.
k. 21: 27.); sentähden pitää ihmisen ensin
rvaattenzä pesemän ja ne Aarikan weresä wa-
laiseman, Ilm. k. 7: 14. Tosin, rakas Sie-
lu! jos Jumalan Laupius olis wielä niin suu-
ri, ja Hänen wanhurffaudensa sen taidaissaldia, että sinä pääsisit Taiwaseen; niin
Ilnä kuitengan sinun muuttumattoman mieles
kansia taidais siellä menestyä eli aikoin tulla;
sillä sinä kaipaisit siellä kaikki ne huwituret,
joita sinun lihallinen ja maallinen mieles ra-
kastaa, ja hawaitzisit itzes niin kelpamattoma-
xi Jumalan ja Hänen Pyhäinsä seuraan, et-
tä se olis sinulle waiwaxi ja rasituxexi. Sen-
tähden pitää, minun Mäwäni! sinun sydä-
ines wälttämättömästi käändymistsä tuleman

C 4 »mu«
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muutetuxi,, kuin sinä taidat tulla Tai«
Vaften,

4:z'i Lihallinen luottaminen An«sioon.
35 3. Sinä taidat kukaties wiels, wasta,

ja sgnog- Ehristus on kärsinyt ja maxanul
pnnun syndeini edestä: ja hänen tähtensä pi-
tää minun tulehan autuas. la. juuri tä«
Mä kemlänuelinen luottaminen Cbristuren an,

on walitettalvasti monelle syy hänenPäälleMnMeen, syruttomuteensa; syy, joka.
tekee hsnen huolimattomani käändymisestänsä,
Mutta ota waarin, rakas Sielu!'Oletko si-
yä, niinkuin plösberätetty katumainen,
jäinen ja hätäpndynpt spndinen, ottanut pa,
kos lEsuren ja hänen ansionsa tyqö? Oletko,
sinä uffosa wastanottanut hänen tsydentekenu,
scnsä ja sommhy. uhrinsa, ei ainoastans sinunN'elkas mazoxi, waan mpös lunasiurefl ja pe-
lasiWe.n synnin mallasta? Silloin wastq tai,
dat sinä turwallisesti luottaa häne,n ansioonsa;-
Mitta jos tämä puuttu sinulda, niin ei ole-
Mtlla mKlä yhtäkän osaa siinä, kuin lEsus
on sinun edestss tehnyt ja kärsinyt; M ei,
ihminen taida tulla ChristuMn ansion osalli.suteen, ennen kuin hän uffoo. Sinä sanotkylis, että sinä ussot; mutta mikä on sinunustos? M mmax M palMs luulo, yz,'i aja--,
tus, jonga sinä ltzh ole,t telmyt sinulles;
hmmm'n päin sanottu, seisoo sinun uffos fii->
M, tzttä W MhMsti ustot sen oleman to.
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juudtzn,. että Christus on kärsinyt sinun ede«Ms; sinä uffot wahwasti, että sinä tulet au,
juaziz mutta ei tämä ole muu, kuin kuollue
uffo, niin kauwan kuin ei st kanna hedelmä.
t.g. Tahdotkos ciecä,, sinä r«cha ihminen, sa-noo Jacob, eccä uffo ilman röirä tuollur on?«psora sinun ustos sinun röilläs (Jae, 2: 13,
W-); sillä Jumalan Hengelhä waikutettu to.
t.wen ja eläwä, usso ei taida koffan olla il,
man hedelmits. Mutta kosta sinä nyt sanotsinus ustowan; misäs owat siis sinun uffoshedelmät? Msä on sinun rakkauyes lEsustaMan: Hänen mielensä; sinun kuuliaisudeshänen kMMensä; sinun uffollifudes hänenaffelemsa noudattamisesa; sinun meluisudeshänen nstinsa kandamisesa; itzes ja mailmanMskleldäminen; misä näkpy sinun lihas ri-stlnnaulltzenunen, sinun, puhdas elämä ja pv<
httpxes? Niin kauwan kuin tämä puuttuu
fmulda, nim et kelpa sinun ussos mihinqän«;a et sinulla ole ybtäkän osaa Wapahtajanansiosa; sinun luottamises siihen on itze otet«w, lthallmen ja turha. Se joka sanoo ha-nensä uffowan, ja kuitengin elää spnnisä«hgN tekee IGsuxZn synnin palweljori.anna sus,, rakas Sielu Z senfaldaisen kewiä,
wteltsen luottamisen Cbristuxen ansioon. saat«ta sinua,laimtnlyZmään käändpmistäs, jos K'

tahhot Jumalan Walda.kuntzaan siWe tulla,

Tämä sopinatoin ja vahingollinen gz
Mus: Muur ei ole paremmat, Win
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minäkän; jas he tairawat tulla
niin mahdan minäkin tulla.

34 Z- Moni ihminen laiminlyö käändy,
Mlsensä siitä syystä, että hän katzelee muita,
potka ei elä paremmin kuin hängän, ja ajat-
telee: jos he taitamat tulla autuari, niin mi.
näkin taidan. Et, minun Pstäwäni! he tai-
sawat mpös niin wähän tulla autuari, kuin
slna,' jos ei de käännä heitänsä. Peräti mu
tätöin ja sopimatoin on tämä ajatus: Muur
«i ole paremmat kuin minäkän, Gtkö sinä tie-
dä, että monda on rutzucru, murca harwar
tvalitur.. Matth 22: 14. Ota waarin näistä
sanoista: -Harwar owac walirur, Tästä taidat
sinä hawaita, ettei se suuri mailman lasten
joukko ole lEsuren Waldakunnasta. Mitä
lohdutusta sinä siitä saat, että sinulla on mon-
da »vertaista, kuin ei ole sinua paremmat?
Tahdotko sinä sentähden olla huolimatoin si-
nun fielustas. ja tuhlata sinun autuudes, et-
tä monda muuta myös niin tekee? Tulisiko
sinun olos helwetisä senkautta paremmari, et<
tä sinä saisit monda sinne sinun seuraas? Et»
to sinun Wapahtajas sano sinulle selkiästi wa-

Se portti on lawia ja tie awara,
Zoka rvie kadoruxeen, ja niitä on monda, jot-
ka siitä sisälle menewäc, Matth. 7: 13, 14-
»Kuule, rakas Sielu! mibingä se tie menee
za wie, jota monda waeldawat? W. Rado-
tuxeen. Tahdotko sinä seurata heitä? Luu-
letko sinä wielä sen oleman sinulle jorikin
lohdutureri, että niin monda sinun wertaistas

lö>
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löytyy? Ah, rakas Sielu! erotta sinuas koh-
ta siitä suuresta joukosta, kosta sinä kuulet
tätä, ja seura niitä harwoja, jotka waelda-
vöat sitä kairaa rictä myöden, kuin wie elä-
mähän Anna Jumalan Hengen käändä si-nuas, ja johdattaa sinua sildä lawialda tiel-
dä pois 'siitä suuresta seurasta, kuin elää li.
hallisesa suruttomudesa, ja ei pidä huolda au«
tuudestansa. Kiiruhda sinuas Luthin kan§a
ulos Sodomasta. pae Babeltzw, että
pelastaisit sielus, ettet sinä hukkuisi hänen pa-
hudesansa, ler. 51: 6.

6:xi Se wäära ajatus, että totinen Chri-stiUisi's tuo rastan ja surulli-sen elämän.

35. 5- Ml spy, joka estä monba ikmiststotisesta kääudpmisestä, on se aiwan määrä
ajatus, eitä totinen Christillisys myötänsä tuo
phden xaffan, waiwaloisen ja surullisen elä-
inän. Ah, rakas Sielu! kowin sins itzes pe-
tät, jos läjä luulosa olet! Ei pxikän muu
ihminen taida koffan olla mm rauhoitettu, i.
loinen ja tutpwäinen, kuin pxi totinen ja elä-
mä Christitty. Se on tosi, että meidän piraa
monen waiwcm kautta lunmlan waldakun-
daan tuleman sijalle sAp. T, 14: 22.°); muttatämä on osittain se sunnin murhe, kmn ihmi-sten usiammasti täptyp tuta, ennen kuin hsandawat johdattaa itzensä lEsuM tygö ja
tulemat armoitetuin, ja tämä on niinmuo.doin murhe Jumalan mielen Men, joka sanp

taa
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taa katumisen auwudexi, jota ei yxikän kadu
(2 Co?. 7' w.>; sillä se tulee tuhansittainpalmuxl Uolla, sitte kuin ihminen tulee wa-kuutetuM sundeinsä saamisesta. Osit.
AM pmMän-etän tällä waiwalla se plönkatze
ja pilkka, kuin ihminen saa kärsiä mailmaldasentähden, että hän on itzensä hänestä eroitta,
nut, ja ei tahdo kauwemmin seurata sitä su.rutoinda joukkoa., lOsus sanoo rakastajillen.sa: Jos re mailmasta olisitte, niin mailniamaansa ratastais; mutta er te ole mailmasta,
lvaan minä n?aliyin teidän mailmasta, seutäh«yen mailma wihaa teitä, loh. 19, Mut»
ta tämä mailman wiha, lEsuz-en tähden,, .onjuuri totisten Christittpin omainen ja kunnial.
linen risti; ja tämän kärsimisen kewittää serakas Wapabtaja niin hänen tundewaisellaläsnäolemisellansa, ja raukatlansa, etts se totuudesa ei ole raffas kandaa;
tzt, waan sitä wastan taitaa sielu sen alla tu«
ta utossanomatomda iloa. Hän kerssaa itziän»sä siitä, ja ikänäns kuin Opetuslapset, iloi<
tzee siitä, että hän on mahdollinen
kärsimään lOsuxen nimen tähden, Ap„ T. 3:
41. Kpsp lEsuz'en oikioilda jälkenseurajilda,
jos he tundewat tämän kärsimisensä niin ra,
ssaxi, että ho npt katumat sitä. että Ke owat
menneet ristin tiellä,, ja jos beitlä ol,s haluMndä takaperin, mailman ptisip-
zen ja vstäwyden? Ab ei; minä tiedän, että
tzc wastawat tähän: Meidän ristimme kutzu-
tsstn ja murheri, mutta se on meil«
itzMsmmin iloxi; sillä se on Vhdistetty suu-ren
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ren makeuden ?a suloisuden kanla, ja ilmansitä me tteoämme, että meidän waiwammö,Zska «jalllnen ja kcwiä on, saarra Meille i.an.ralknjen ja Maaräcröman kunnian, 2 Cor 4-1?. Sinä sanot mitamaf: Me näemme kui«tengtn nun Monda niisiä, jotka pitämät itzen«sa olklama Chnstittymä, me Näemme heidänkäpstendelewän nitn raffanlettuina ja surulli-

. U' kpllä tosi; mutta nämät 0.wat taltta senkaldaiset, jotka luonnon taipu-
muista owat murhelliset ja rastasmieliset, ja
mtnmuodom olisit wielä koivem.min rasitetut>et Jumalan Armo olis saanut beitä ke-wlttaä ia rohwaista; eli owat nämät senkal-dalset, jotka el ole wtlpittömät Msusta koh.tan, m nttnmuodoin ei saa levoa siidämellen-sä, ell owat namät senkaldaiset> jotka wieläowat herätyin ttlasa, ja ei ote tulleet wat>wlstetUln Armosa, et wakutetum syndeinsä

sillä jos lEsus el öle saa«NUt tehdä sielua ronsesti wapaaxi synninlH 'a mallasta (loh. 3: 36 ), eti mailman
".'" "lda hän andaa hänellerauhaansa, ,oka mnoastans woi täyttää sydä»men tytywätspdellä ja ilolla; mutta niln piankutn me puhumme yhdestä wilpittömästä, wah.Mstetusta ja elämästä ChristitystH, uiw wlesse todeLt, ettet Jumalan Waldakunda täällämaan päällä ole ainoastans wänhurstaus,waan Myös rauha ja, ilo Pphäsä HennesäRom. 14: 17. Mutta jos toisiugin olis/Rkä on parembi, että taikka murbsn kauNmennä Uoon.yankaikkiften iloon/ eli ftnnVtistn
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lifen ja kewiämielisen ilon kautta mennä ijan«
kalkkiseen murheen ja waiwaan. Sinä mah»
dat tästä pian hawaita, kumbi näistä on pa«
rembi walita. anna siis, rakas Sielu!sen wähän ja niin paljon kewitetpn murhen,
kuin Christillispttä taidais seuraa, älä annasen peljättä sinua käändymisestäz waan mui.
sia tätä: rämän npkyistn ajan waiwat olesen kunnian werra, kuin Jumalan lapsille ker-
ta ilmoitetaan, Rom 8: 18. Jos niin on, et«
tä totiset Christien jälkeenseurajat jäällä
toisinans menewär matkaan ja irkewät, ja
Hviewär ulos tallin steinmen; niin mlewat l?-
kuitengin kerta rieinulla ja tuowar heidän lyh»
tmsä, Ps. IZ6: 6.

7:li Luottaminen pitkään elämä, Män.
36. Z. Ihmisen silmät owat kukaties min

paljo tullet awetuixi näkemään hänen onns-
toinda tilaansa, että hän hawaitzee käändpmi-sen tarpellisuden, jos hän tahtoo päästä lu,
malan äyaldakundaan; mutta hän plöslpMäsen phden ajan toisen jälkeen, siinä toiwosa,
että hän saawuttaa pitkän ijän, ja siinä aja«
tuxesa, että se toisella ajalla tulee hänelle so,
weljammaLi, tehdä parannusta. Nyt ei hä-
nellä ole phtäkän aikaa ajatella tätä asiata,
eli npt on hän niin huwitettu mailmalda, et-
tei hän taida PlönanVaa sitä, eli wielä niin
Viinitetty synmldä,, ettei hän ialda ottaa itzl-

siitä irti, eli kaipaa hän sitä urhollisut-
lg, kuin tarwitaM siihen, että kärsiä mail-

ma«

46



sieli«s kappale.

mcm ihmettelemistä ja pilkkaa, kosta hän e»
roitais itzensä hänen menostansa, tullaxensa
Christurcn jälkenseuraja>'i. Kosta hän siis
tundee Armon muistutufet omasa tunnosansa,
ajattelee hän niinkuin Felir, joka sanoi Pa-
walille: Mene tällä haawalla markaas: waan
kosta nunä saan tilan, niin minä sinun cplo-
m Kchucan, Ap. T. 24. Ah, rakas Sielu l ä«
lä ajattele niin tphmästi; se soweljambi aika,
jota sinä odolalv ei tule kostan. Waikka sinäeläisit kninga kauwan, niin ei sinulda kui.
tengan kostan pidä puuttuman käändvnusenesteitä; wanhuden ikä on kukaties saattama
sinulle suurimmat esteet. Ia se on mahdotoinsinulda saada soweljambaa aikaa tähän, kuin
tämä läsnäolewamen on, jona sinä hawaitzettukönäs Armcn Sentähden sanooJumalan Hengi: Tänäpänä, jos sinä kuulee
hänen äänensä; niin älä paaduta sinun sydän-
däs (Ebr- 3); sillä npr on otollinen aika,
nyt on autuuden päiwä (2 Cor. 6: 2.), kostasinä.tulet kutzutuL Eli ongo Armo sinun kä-
desls, niin että sinä taidat käändä sinuas,
kosta sinä tabdot ja kosta sinä luulet sen ole-
wan sinulle soweljaxi. M, rakas Sielu! ä-
lä pilkka Jumalala! Alä ole Hänen Henge-
«nsä wastanl Kawabda sinuas, ettei tämH
solmu tulis sinulle: Minä tahdoin koota sinuaiygöni; mutta et sinä tahtonut Matth. 23:
37- i3t sinä tundenut sinun chikkos aikaa,
Luc. 19: 44. Alä myös lpkkäa ylös sinimköändpmistäs siz>i kuln sinä lassetaan kuole»
man wuotelles. Kukaties et sinä tkänäns ma«

>
taa
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taa kuoleman wuotelle; äkillisestt kuoM
tawa tauti, M onneloin »tapaus taitaa lopet-
taa sinun päiwäs, ennön kuin sinä tuulet».
kan; kukaties sinun wiimeinen hetkes on
aiwan läsnä; kukaties tämä on se wiimeinen
watoitus> kuin sinä saat; se wtimeinen M-
Mott kutzumus sinun sydämelles, kUinga pa-
hoin olet sinä siis tehnyt sinUN MannULes y>
löslykkäMiftsä, jos et sinä Nyt linna tämän-
kän waroitMn saada siaa sun tykönäs? Ku-katies se huomena on jo hiljainen." MUttä
jos Nyt niinkin olis, että M edelläkäpwäi-
nen tauti ilmoitais sinulle flnUn kuolemasj si-nä tahdot silloin käändä mUtta, ahlkUinga. kewiämielisesti sinä ajattelet; kuingä
tiedät smä> että/e on soweljain nika? Ajat-
tele perän> jos kipuin paljous; eli alinomäi»
nen hotaileMiNen; eli ylösheräneen oMaNtun-
Ndn soimus armon plönkatzen ja Määrinkäy-
toM tähden> ja sitä seurawa epäilys; ajat-
tele perän, jos trunkaldaiset syyt nyt estäwätkoko sinUN äiwotun käändyinises; kuiNgä suu-testi suat sinä sitten iankaikkisesti katUa> ettäsinä olet sen ylöslykättnyt> ja kewiämielisestituhlannut sinun autuudesj Sentähden ru-
koilen minä sinUä: lEsuxeri Nimeen. tuNN3
sinun ötzikkos aika; ota st Nyt tarittu armo
wastan. Ajattele mitä sinun räuhaas silpii, Luc.
19:42. Käännä, sinuas>, kosta sinulla nyt
iv,iM on aikaa> kosta sinä wielä tachat sentehdä; chi HBRraa, kosta hän wielä loycää
taitan Sinulle mahtaa sitten tapahtua, mi-
tä hpwäns, niin olet sinä kuitenM sekä aja>
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fa että ijankaiMsudefa pelastettu. Jos sinä
nun oman huolimattomudes kautta joudut ka-
dotuMn, ahl niin on sinun WapMajas kär-
simuwn ja kuolema turhaan tapahtunut sinun,
edestäs. Kuinga suuresti mahtaa se kuttengm
rasitta hänen spdändäns, joka niin rakastaasinua, ja joka niin kowan waiivan ja sieluwahdistunen on sinun lunastuM tähden kärsii
nyt, koffa hän näkee kaiken tehdyn työnsä
turhaxi sinun suhtes. Ol että Pyhä Hcngr,

sais tehdä tämän asian oikein painoMse,
xi sinun spdämesäsl Amen.

Msäps. ")

Mnstmmmnen Lwkk<s.
Mahdottomista EhtMsin tVieraista.

Blk?abdottomat Ehtollisen wieeat owat yh»
teisesti kaikki ne> jotka andawat fpnnw

hallita heidän plitzensä. Mutta ne andawat'D sM
') Niinku tt edesmeNnen DoctorlN Ibh. PM srests

nimen Rippi» j» HErran Chtolltten Ztnssq
fa edcslulee stn°a!daisia Opttuxia ja NeUwhjl,> jots
ka ftlittäwät samaa painoslistn asiaa, kuin edellMys
wäisesä TUtkistelcmuxesa on erecn «!ctem«, niin ott
mainitusta V>pp>*Klliasta Lullalle hpödpMexi sturgo
st>mnm Vsa otettu «ähän ex».



synnin hallita ylitzensä, jotka sille andmöat
suostumisensa; silla se, joka. omistaa minun
tahtoni, sen palweluxesa olen minä, minun
taipumisisani, minun lekcmiscsäni ja jättämi-
sesäni, seurawaisesti otan minä häneldä kä«
styjä, ja hän ballitzee minua.

3.3. Mutta täts suostumista pitää, mei«
dän tutkisteleman, kuinga se tapah,
tun ihmisesä; osittain, kuinga se ulkonaisesti
osuttaa itzenO.

Sisällisesti tulee se matkaan saatstuxi ha»
lusta synnin tygö, kosta ihminen katzelee spn«
dia, niinkuin jotain suloista, hyödyllisiä ett
soweljasta, ja sentähden saa taipumisen sen
tyqö. Jos ei nyt tämä taipumus anna itzi-
änsä omantunnon äänen kautta tukabutta, e«
li wihaan spndiä wastan muuttaa; niin sitoose itziänss synnin kantza, tekee salaisen ystäwy-
den sen kansia, ja ihminen andaa tabtonm
siihen, että hän sitä harjoittaa. Eli jos ih-
minen taikka tilan puutoxen tähden, eli pel«
wosta ajallisen häprän ja wahingon tähden,
tulee takaisin pidetyfi sen työllisestä harioitu-
testa; niin toiwottaa hän wähimmäMn hä-
nen sydämesänsä, ettei senkaldaisia esteitä oli.
si hänen tiellänsä; ja täsä toiwotuxesa on ha.
nellä se täysi aikomus, että hän senkaldaisesa
tapauxesa totisesti tahdöis syndiä harjoittaa.

Jos nyt senkaldainen ihminen löytää ti«
lan: jos hän taitaa tehdä spndiä niin salai,

ststl/



LifäM
Wi, ettei HM sen kalitta päällensä wödä jo»
takuta häpiää mailman edesä: jos ei häntarwitze peljätä jotakuta wahingota siitä maal-
lisella tawalla; eli jos hän rikki rewäisee ne
siteet, joilla wahingon ja häpiän pelko on
Nen sitonut, ja el bNoli siitä, jos spnnln pääl-
le seuraa mitä tahtons; niin ilmoittaa myös
itzensä se sisällinen suostuminen
ja tositt sillä tawalla, että bän elibosla le:cssyNdiä, ja jongun ajan ticttn»
sä pyrkii siinä, eli halajaa, että hän wielHtaidais sitnä ppkkiä.

4. Z. TaMän selitMN jälkeen, owat senhallitzewaisen synnin tunnusmerkit osittain ul-konaiset, osittain sisälliset. Se ulkonainentunnusmerkki on: kosta pn ihminen käytsxi-
puheisa eli töisä salaisesti eli julkisesti el>Polla tekee jotakuta syndiä, ja mieleltänsä M»kii siinä. longa tykönä tämä hawaitan, hä«nestä taltan oikein päätettä, että hän on unsynnin ettei hän wielä taida saadaNin päästöä, ja että hän on- mahdotoin sillsPyhälle Ehtollistlle. '

.
Se sisällinen tunbomerM on: kosta jokusptzämestänsä rakastaa syntzia ehdolla> ja toi.

wottaa, että hän taidais sitä harjoittaa. M
joka, tuntzee tämän tykönänsä, hän mahtaaWahwasti ustoa, että hän wielä on synnin or-
ja, sopimakin saaman andeLi antzamusta, jr
sille Gphälle Ehtolliftlle mahdotoin, waikka tzihän spnyia ulkonaisella tawalla Harjoita, m
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waikka hän wielä päällensä ottais ulkonaisen
jumalisuden muodon.

5. §. TehdsMi asiata wielä selkiämme
Li, että eikä katumattomat itziänsä duomitesa
mahdaisi pettää heitänsä, eli heikko. ustoiset
beidän kiinirippuwaisen syndinsä tähden, ei
mahdaisi waiwaturi tulla; niin tahdon minä
näyttä eroituxen hallitzewaisen syndein wälll-
lä ja heikkouden syndein wälillä.

Ustowaisilla Jumalan lapsilla on kyllä
wielä spndi heidän tykönänsä, ja se niin si-
sällisesti kuin ulkonaisesti; sillä Johannes sa-
,noo heistä 1 loh. 1: 8 Jos me sanomme, er<
rei meillä ole syndiä, niin me perämme
me, ja ei tormw ole meija: ja Pawali todi-
staa, Ebr. 12: 1. Että syndi aina rippuu met-
sä, ja tekee meirä hitaxi; sentähden
he myös neuwotuxi, joka päiwä enämmin ja
ensmmin panemaan pois ja ristiinnaulitzemanspndiä, 1 Pet. 2: 1. Eph. 4: 22. Gal. F: 24.
Mutta he menettämät itzensä synnin kansia
Peräti toisin, kuin ne katumattomat Wäli-
M nousemat heidän spdämisänsä pahat himot
ja kehoituxet spndiin; mutta niin pian kuin
He ne hawaitzewat, niin sotimat he niitä ma-
fian, ja ei lakka taistelemasta ja rukoilemasta,
ennen kuin he tästä kuormasta owat pelaste-
tut. Ei he anna siis heidän tahtoansa siihen,
ja ei tee jotakuta salaista liittoa synnin kans-sa, paljo wähemmin toiwottawat he itzellensä
tilaa, sitä itze työsä harjoittaa, Heidän ulko-

nai-
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naisesa wnelluxesansa, heidän käytössänsä, pu-
heisansa ja töisänsä tekemät he mpös mielä
monda wirheä, taikka tietämättömydestä eli
pikaisudesta; mutta ei he ole edelläpäin aja-
telleet sen päälle, ei mvöskän tpkönänsä päät-
täneet/ jotain wirheä tehdä. Ia niin pi-
an kuin he hawaitzewat, että se on tehty,
niin ei he pyydä siinä pyrkiä; ei se ole myös
heille rakas, että se jo on tapahtunut; maan
he tulewat sentähden lyöhyin heidän sydämi-
sänsä, rukoilemat Jumalala hartasti andexi
andamisesta, ja tulewat aina siitä hetkestä si-
tä taitawammaxi, walwomaan itze ylitzensä,
poispitämään itzensä synnin tiloista ja wah-
wistamaan heidän sydämiänsä, jos he wielck
joutumat senkaldaisiin tiloihin, ettei he enä
mahdais niin horjahtua. He omat siis syn-
nin ylitzewoittajat, kusa ne katumattomat o-
wat sen ylitze woitetut orjat. He pitelewät
synnejä, niinkuin »vihollisia, kusa ne katumat-
tomat menettämät itzensä niiden kansia niin-
kuin ystäwäin kansia.

6. §. Mutta että estelemyM tulisit sitäparemmin otetun pois sildä petolliselda sydä-
meldä, ja ne katumattomat saisit wielä sel-kemmän neuwon; niin on edespäin waarin-
vttaminen, että ne hallitzewaiset synnit ei 010
yhdenlaiset, maikka ne kaikki siinä yhteen tu-
lemat, että ne pitämät ihmisen tahdon kiedot-
tuna ja sidottuna, muutamat lMitzewat sen
lihallisen suruttomuden tilasa; mutta toiset
MUden tilasa Lain alla.

D 3 ?. z.
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?. §. Gen lihallisen furuttomuden tika

on ftnkaldainen tila; kosta ihminen rakastaa
spndia; mutta siinä siwusa taikka ei ensingän,,
eli wäiimmäxikin ei täydellä todella ja alino-
p«a pelkä Jumalala ja bänen rangaistustansa'
Job sil joilla senkaldaisista ihmisistä Luw. 21:
15. Ocrä dl'

m heswemä, Waikka sentähden veljä<
s,'- kertaa heidän päällensä tule, niin
ci se lultengan päälle seiso kauwan, ja hs

äwat monella lamalla jällens nukutta hei-
d-in.lewotoinpa omaa tundognsa. Tästä tuletz,,
että, spndiset lihallisen suruttomuden tilasa ei
iujc.Keidän Mdi> ilosansa ja rakkaudesans»
piin/tuklstetuxi ja- lewottoyMi tehdpFi, kuin
ne, jotka' elämät orjuden tilasa.

8 Z Orjuden tila. Lain alla on senkat
yen tila, .kossu ihminen rakastaa ftndiä ja
pelkää lumalata ja hänen rangaistustansa;
mutta ei iWna ltzisrsa itze työsä fiihen järje«
stMen,'josa uän taidais wapaari päästä sylr-
nin »pelasta, rangaistuista ja hallituxesta. Tä«
män crjuben tila on kauwas eroitettu niiMLain waikntunsta, jotka ihmisen käändpMiß'
sä tulemat Pyhän Hengen kautta herätetyW
hänen kosta hän andaa hcknen,

kautta tuta synnit, teroitti kjrouxen ;a
I-unalan wihan omasa tunnosa, täyttää sis>

ja jumalisella murhe,lla, ja ajaa
oä stli kautt,".,' sitä pake-

nemaan Cs!rist«.en tygö, Gal. 3:
w: ja sitl, ygttammin ruksilemaan, että
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'Jumala tahdois hänen päästää mallallensa
synnin melasta, rangaistuxefia ja hallituresta.
Sillä kaikki nämät Lain mmkutuxet waaditan
käändymistn päätarkoitusten ja järjestyneen,
ja ajamaan eli maalimaan ihmistä Christuz'entpgö. Muu.i orjnden tilan kansia Lain alla
on kokonans toinen laita. Laki tahtoo kyl-
lä siinäkin toimittaa wirkaansa, ja «mit-
taa myös itze työsä tarkoiturensa sillä muo-
toa, että ihmisen sydän «sein wspisee kuole-
man pelwosta ja Jumalan wihan tähden:
mutta koska hän kuitengin wielä rakastaa spn-
diä, ja tahtoo ainoastans tulla wapaari sen

mutta ei sen HMtuxesta; niin
ei hän myös tule Christuxen tygö, ei saa yh<
tän l hdutusta ahdistuxesaNsa, eikä synnin
päästöä, ja ilman sitä ei pääse wapaafi syn-
nin siteistä, jotka hänen niin komin sitoneet
ja kietoneet omat; kosta hän wielä rakastaasitä, niin kauwan kuin hän on täsä tilasa.

Näjllä ihmisillä ei ole niin hywiä päiwiä
synnin Harjoituxesa, kuin niillä/jotka elämät
lihallisen suruttomuden tilasa: ja heidän abdi-
siuxensa aikana walittawat he usein heidän

monilla yuokauMa ja kyyne-
leillä, niin että koettelemattomat wälista jou-
tumat niihin ajatuMn, niinkuin seisoisit he
totisesa katumuresav ja kuin heillä sentähden
olis oikeus mennä Pyhälle Ehtolliselle. Mut-
ta jos HM tutkitaan juuresta saakka, niin
täytyy meidän tunnustaa, että Jumala Lakin-sa waikutusten, niinkuin wmalallisten liikutu»

D sten
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sien kautta, tahtoo walmistaa ja wetää heits
nrmoon, ja ettei heitä pidä siitä jällens ta.
taisin wedettämän wäärsn kauta;
jonga kautta ainoastans Pyhän Hengen työ
tulis estelyzi ja tukahutetu,ri; mutta itzesänsä
vwat senkaldaiset ihmiset wielä totisesti niiden
joukosta, jotka andawat synnin wallita tykö.
nänsä. Rakkaus synnin tygö, jota ei he mie«
lellänsä tahdo jättää, hallitzee wielä heisi.
Ia kosta heillä kaikisa heidän ahdistuMnsa
ja kaikesa omantunnon kalwamisesa, ei ols
yhiän lotzduwsta, niin tulee tähän tygö MHallitzewainen epäusko, epäilys, nuriseminen
ja wiha Inmalata mafian, niin että he mon-
da kertaa toiwottawat, että Ekä Jumalala e-
N Lakia oliskan, että he saisst harjoittaa son-
diä ilman pelwota, ja siinä siwusa ei tarwi-
Hisi peljätä jotakuta rangaistusta. Mutta ko-
ffa he heidän omasa tunnosansa aiwan hpwin
hawaitzewat, että pxi Jumala, Laki ja syn«
nm rangaistus on; niin tapahtuu, että
Uyt nurisemat hänen pyhyttänsä wastan, ja
M autuuden järjestystä wastan, hän
meildä waatii, että myös meidän pitää ole«
Man pyhät, ja ylönandaman synnin; nyt taas
soimawat händä pnolenpitäwsiftfi ja määrän
xi, että hän auttaa muita, cmdex: andaa heil-
le heidän fpndinsä, ja heitä bänen lohdutu-
zellansa wirwoiltaa; muita kmtengin kieldH
näilds kaiken annon ja awun: wälistä joutu-
wat he niihin ajatuxiin, ettei he ikänäns tai-
da tulla autetuyi; sentähden andawat he e-»

ja epäiiMlle siaa, ja rupmat niin
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wälW käändpmään takaperin, lyömään mi?
beljäisyden pois mielestänsä ja poikkemaan li«
halliseen suruttomuteen, ja ainoastans lohdut-
tamaan itziänsä tästä elämästä; koffa he sem-
mengin ajattelemat, että se on heidän osansa,
ja että heillä ijankaiMsudesa ei ole enä mi.
tän odotettawana, josa tilasa he enimitten
synnin harjoituresa tulemat paljo hillimättö-
mämmäri ja häwyttömsmmäxi; sillä he tele»
wät spndiä epäilys-suuttumuresta, kosta ne,
jotka elämät suruttomuden tilasa, tekemät
syndiä määrästä ustalluresta, Jumalan lau-
piuden päälle. Mutta kosta he jäliens mene-
wät itzeensä, ja tulemat Laildä ja omalda
tunnolda wastauudesti pannuri kidutus-pen-
kiin, niin alkaa jällens st endinetr ahdistus,
ja tämä orjuden ahdistus ja suruttomus' wai»
hettelec usein pitkän ajan senkaltaisten wihel-jäisten tykönä.

9- Z. Mutta ettei spndiset, eikä lihallasen suruttomuden tilasa, eli orjuden tilasaLain alla, taida, minkauwan kuin he senkal-
daisinapysywät, saada syndein anderi anda-
mifta, elt mahdollisesti käydä Pyhälle Ehtolli,
selle, ft taitan heille seurawaisilla perustukilla
woittawaisesti osotettaa.

i) Että he owat Jumalan rviholliset, jä
tahtov-ar mxös sen'caldaisina pysyä. Sillä
mttä tckew.it senkaldaiset ihmiset muuta, kuin
että he heidän elämäsänsä ja waelluresansa,sisalltststi, ja ulkonaisesti, rakastawat ja teke-

D s wät
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wät perkelen töitä, seurawaisesti seisomat HH»
nen kanansa liitoja, ja ei tahdo Jumalanholhousta muuhun', kuin ettei hän mahdaisisyöstä heitä helwettiin, heidvän syndeinsä täh.den; waan tahdois jättää heille täsä elämäsä
paljon aikaa syndiä tehdä, ja wihdoin, sitte
kuin he owat syndiä tehneet kpllirensä ja wä«
syxiin, öttais heitä tmwaseen.

'

Kuka taita
siis olla niin mieletöin ja ustoa, että fenkal-
daisten ihmisten pidäis saaman fyndein andexiandamisen, ja mahdollisesti nautitzsman Py-
hän Ehtollisen?

2) Gttä he plönkahHwat Jumalan armo.
järjestyxen. Jumala ei ole hänen ijankaikki.sen wiisaudensa, pyhydenfä, wanhurffauden.sa ja lauviudensa jälken, tainnut tehdä tn»
sta järjOpstä, kuin sen, jonga hän on wat>wan päättänyt, nimittäin: että kaikki ne,
jotka tahtomat tulla autuuden nautitzemileenhänen osallisudesansa, niiden pitää tuleman
muutetuin, uusisi luondokappateiz-i CKristuxe-sa, ja pyhiri; koffa hän itze on se pybin o,
lendo. Mutia tämä el kelpa senkaldaWe syn<
disille; waan he taikka tekemät vilkkaa tästäjärjestyMä, eli nurisemat sitä wastan, ja sa.
tanan tiet kelpawat hettle paremmin.' Niinwähän kuin se nyt on mahdollinen, e,ttä Ju-mala hänen korkeimman miisaudcnsa, pyhy-
densä ja ojennus-nuorain
jälkeen taita te''dä näille plönkatzoille yhtä e.
rinkcldmsta autuuden järjestystä; niin wähän
«on st myös mahdollinen, että senkaldaisilla

tai,
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tatta olla stindein andexi andamus, ja että bs
taitamat tulla osallifW hänen armolahjoistansa.

3) Mtei heiltä ole M totista usVoa. Or«
juden tjlasa näyttä epäusto itzensäja kuka ikänäns lihalliftsa suruttomudesa luu-
le itzellensä uffon olewan, hänellä on kuiten-
Zin ainoastans M kuollut uffo, joka Juma-
lan edesä ei. enämmin kelpa, kuin perke. len u-
ffo, Jae. 2: 19. Seurawaisesti ei ole se lu<
malan huomiosa parembi, kuin, epäuffo. Mut,
ta ilman sitä totista ustoa c>n mahdowin
malalle kelwata, Ebr. it: tz. ei u-
Po, se kadotetan, Marc. 16: 16. ei hänen pi,
Yä elälnätä näkemän, Vaan Jumalan wihäpyspy hänen päällensä.

4) Ecen he eroica -HOrean Auumista jy
N>erca. Tämä on se syy. jonga Pawali edes,
tuo 1 Cor. ii: 29. Koffa hän tahtoo
etts mahdottomat. Ehtollisen wierat spZwät ja
juomat itzellensä huomioni. Ei he erolta HEr?
ran Ruumista ja Werta siitä tawaäiststa ja
yhteisestä ruasia ja jilomafia, ja luulemat, et-
tä niinkuin se on heillä tumallinen, nautita
sitä jälkimmäistä, niin pitää heille myys ,olh«
den annettu, mennä HErvan Pöydälle. Ia
waikka h? omat tulleet neuwvtmxi, ?mnM
kallis ruoka tämä on,, ja sentähden ttkewät
itzellensä siitä sen «jaturen, että st on korkem«
hi, kuin tamminen ruoka; niin he kuitengin
itze työsä sen halpana pitämät, siinä että hs
Niinkuin satanan orjat, rohkenewat anoa niz.
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tä kaiken korkembia kamaroita, jotka ainoaa
sians owat aiwotut niille, kuin omat Juma-lan ysiäwät, ja yxiwakaisesti wihawat spndiä.
He luulemat niin, että tämä Pyhä pitä myös
annettaman koirille ja nämät Päärlyt sioille,
Matth. 7: 6. Mutta kuinga taitamat he niin
uppiniskaisesti Puhää Ehtollista ylönkatzoisans,
olla soweljat sitä mahdollisesti nautitzemaan.

5) Kcrei he taida tulla yhdisterpixi Chri-stuxen kansta. Se on yxi lEsuxen Christuxmkorkeista tarkoituMa, jonga tähden hän an.
daa ustowaisille ruuminsa syödä ja werensä
juoda, että he hänen kansiansa sitä likemmä
tulisit yhdistetyiri; stntähden sanoo hän itzeloh. 6: 56 Joka syö minun lihani ja juo
minun »vlrem, hän on minusa ja minä olen
hänesä. Mutta kuinga on se mahdollinen, et-
tä se Pyhä Lunastaja phdistäis itzensä yhden
ihmisen kansia, joka wielä palwelee syndiä ja
perkelettä, ja jolla ei ole mieldäkän ylönan.
daa tätä kirottua palwelusia? Mitä on oi-
keuden wäärpden kansia tekemistä? Eli mitä
vsallisutta on walkeudella pimeyden kansia?za mikä sowindo on Belialin kans-
sa? taikka mitä osaa on ulkomaisella uskotto-
man kansia? eli kuinga Jumalan templi so-pii epäjumalden kansia, 2 Cor. 6: 14, 15, 16.

in. §. Koffa nyt kaikki ne, jotka anda,
wat synnin hallita itzensä, ei ole mahdollisetnautitzemaan Pyhää Ehtollista, niin en me
suingan mahda neuwoa, että he täsä synnin

ja
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Jumalan wihan tilafa ksywät HERray
Pöydälle; sillä Pyhä Hengi sanoo i Cor. 11:

Joka kelworromasti syö taltta juo, hänsyö ,a juo duomion ihellensä Jotka jylise-
wäiset sanat pidäis peljättämän jokaista katu,
nmtoinda, ja händä HERran Armo - pöydäl-
da poispitämän.

Jos joku täsä tahdois ajatella: Nyt ho-lvin! niin pitää minun oleman sieldä pois,
etten minä söisi ja joisi itzelleni duonnofi, ja
että minä sitä paremmin estsmätä taidaisinPyrkiä minun synneisäni, niin olis kyllä ph.
dellä senkaldaisella ihmisellä se edustus, että
hänen duomionsa Pyhän Ehtollisen mabdotw-
man nautitzemisen kautta ei tulisi wielä suu<remmaxi; mutta itzestänsä olis hän yhtä hy«
wä y.ri onnetoin ja kirottu luondokappale.
Sillä wälillä on wielä parembi neuwo saa-puilla, nimittäin: ei hänen pidä sinne mene.
män hänen spnneisänsä; mutta kuitengin eimpos oleman sieldä vois sentähden, että hänsais pyrkiä edes spnneisänsä; waan käänds-
man itzensa HERran tygö, että hän eikä olisi»vaadittu sieldä pois olemaan, eli koffa hänsinne menee, ei nautitzisi Pyhää Ehtollista i»
tzellensa duomioxi.

11, 3. Kosta nyt kaikki tyyni tulee sen-raldatsten syndlsten käsndpmisen päälle, jos
heldän pitää oleman soweljat saaman spndein

andamista, ja mahdollisesti nautitzemanlEsuM Christuxen ruumista ja werta; niin
tat>
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tahdon minä täsä andaa ustoltisen MUWön,
mistä heidän tulee heidän puoleldansa wM'«
rinotwa, että he oikein ja wähän osaN sisäl'»lä tulisit käätyni. Se, on M neuwo, jonga
minä minun olen löp.tä«
nyt wahwari ja hywin koetellus-monelle syn«
hiselle, ja 'kuka ikänäns sitä on uffollisestiseurannut, hän on totisesti tullut
zonga minä minun sydämeni suuremmazi ilo-

usein olen hawainnltt, ja että myös sew
kaldaiset syndiset. jotka muiden suhten owat
ellet satanalda kiedotut, owat tulleet tämän
tien kautta senkaldmseen tilaan, wähän ajan
sisällä, että heitä sitte on taittU pitää uusina
luonVokappaleina ChristUMsa. Tie on tasai»
ken ja yxikertainen, siihen ei waadita juonm
ja omaa waikUttamista; waan syndinen aw
daa ainoastans Jumalan tykönänsä waikut-
taa, joka ilman sitä mielellänsä antaa meille,
mitä me tarwitzemme.

Se tulee nimittäin sen päälle, Mä syn»
dinen ainoastans waarinottaa kolmesta Ojen-
<ius-nu orasta, jotka oivat otetut sen Jumalal-
lisen autuuden järjestyM sMisimmästä luon-
nosta, ja owat senkald.nset, että st suurin sa»
tanan orja taita tulla sen kautta autetuxi,
jos hän ainoastans uffollisesti sen kansia itzen>sä menettää: sillä jos ei hän sitä tee, niin et
hän saa syyttää Ojennus-nuoria, waan hä>
zien omaa uffottomuttansi!, Mi hän tules
MtetUFi.

M
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Se ensimmäinen Ojennus, nuora kuuluu
näin: Rukoile armoa. Se toinen: N>alwo
armon Mhe. Se kolmas Ojennus-nuora:
Tmkistele Jumalan sanaa oikialla rawalla-

Niinkuin syndinen ei taida itze käändäH
itzensä, niin pitää hänen rukoileman tätä ar-
moa. Kosta hän sen rukoildun armon taitaakewiästi poiskädotta, niin pitää hänen wa!-
woman. Kosta Jumalan sana on se armo-
»välikappale, jonga kautta Jumala meitä wa-
laisee, ja waikuttaa, eli toimeen saattaa uu-
den spndymlsen eli sydämen muutoren niidentykönä, jotka ei ole lapset, niin pitää hänensitä samaa oikialla tawalla tutkisteleman. Iatästä nähdän, kuinga nämät kolme Ojennus-
nuoraa owat otetut sen Jumalallisen autuu-
den järjestyren sisällisimmästä luonnosta. Mut-
ta että me paremmin oppisimme niistä waa-
rinottmnaan, niin tahdomme yhden toisen jäl-
teen lyhykäisesti selittää.

Mlsimmamm Ojennus- nuom.
Ge joka tahtoo saada käandpmisil,

hänen picä räkä armoa rukoileman.
Mutta tämä rukous pitä oleman? koko«nans toisen kaltainen, kuin st, jonga ihmi-nen ennen hänen syndeinsä hallitmen alla on

tottunut tekemään. Ei sen pidä oleman kpl-
mämätnen, wicras ja kuollut suun tpö; waan
pitilii tapahtuman spdämen pohjasta. Spndi-
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ncn menee silloin hänen kammiohonsa, niin»
kuin Wapahtaja neuwoo Matth. 6: 6. eli ku«sa hän muutoin taitaa yxinansä puhua lu-
malan kan§a; hän notkistaa hänen polwensa
hänen edesansä, ja huutaa armon perän kai-
kesta wolmasta, ja sen tekee hän sillä tawalla,
ettei hän rukoile ainoastans sitä armoa, että
Jumala tahdois andep andaa synnit;-waan
myös sitä, että hän taidais oikein muuttaa
sydämen, ja kukista siinä synnin rakkauden.
Ia kosta Christus jo on ansainnut meille sen
ensimmäisen armon käändymiseen, niin peru.
siaa syndinen myös jo tämän hänen ensim-
«iäisen rukouz:ensa Christuz-en ansion päälle,
ja huutaa Jumalan tygö, että hän Wapah-
tajan tähden tahdois lahjoittaa meille kään-
dpmisen armon; kosta HERra lEsus on ma-
xannt meidän edestämme niin kalliin hinnan.
Tämän rukouxen tekee syndincn ei ainoastans
yri eli taxi kerta; waan hän pitää päälle jo-
ka päiwä huokamisella, kerjämisellä ja huuta-
misella siihen asti kuin hän on paanut armon,
ja omasta koettelemasta on wakutettu spdä»
mm muutoxesta.

Tssä taitaa moni ajatella: En minä tah<
do kieldä, että minä saan armon, jos minä
rukoilen tällä tawalla: mutta kumgasia tai,
taa pxi syndinen niin rukoilla? Eikös jo itze
rukous ole vxi Jumalan meil-
lä seurawaisesti ei ole itzestämme, minkauwan
kuin me wielK olemme kuolleet spnnisä?
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Mastaus.
Tämä tapa rukoilla, on totisesti Ui ar,

mon työ, jota se kuollut syndmen omasta woi»
lnasta ei taida toimitta, mutta me tiedämme
Myös, että se ennättäwäinen jK herättälväi"
nen armo, sangen usein ja »voimallisesti kol«
kultaa syndisen tykönä, että se hänen synnin
unesta mahdais herättä: ja niin usein kuin sssen tekee, nim taritzee se ihmiselle jotain, jota
ihminen ei omtsta, nimittäin: niin
huokamaan ja huutamaan hänen turmelluren-sa sywpdestä, kuin hänelle on, Syn->
dinen itze taitaa sen tmwaita jos hän ottaa
siitä waarin. Hän tulee usiasti saatetuki le»
wottomuteen hänen tilansa yutze, Jumalansanan kautta, sairauden kautta, muiden ihmi-
sten kuoleman tapausten kautta, oman kuole-mania muistamisen kautta, taiwan ja helwe-lin päälle ajattelemisen kautta, j> n. e. Sn»
nä silmän räpäyfesä ylöstulee hänen tpkönän»
sä halu autuuden perän, ja M salainen huo.kaus armon perän. Tämä halu ja tämä, huo»kammen ei tule hänen omasta luonnostansa;
waan se on M woima, jonga se ennättäjät,
nen armo jo on »vaikuttanut hänen tykönän,
sä. Jos hän nyt ottaa tämän woiman »va-
stan, niin ei ole se hänelle enä mahdotoin,
niin rukoilla ja huuta: ja kosta hän sm te«
tee, niin tulee myös woima rukouMn Iu«malan armon kautta aina suuremtNM ja wä«
kewämmäLt.

E Toi.
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Toiset taitamat täsa ajatella: RnmnMnsanoo kuitengin itze, ettei Jumala kllule syn-
disiä, loh. 9: Zi. Sen tähden on se turha.,
jos he tahtomat aukoilla; -sillä Jumala todi-
staa felkiästi, Es, 1: 15. I- kuin Te parhal.
lansa käsiänne nostacre, niin nunä kuiccngin
käännän silmäni reistä pois; ja waikka te pal-
jon rukoilisitte, en minä klnrenga» reicä Amle?

N)astaus.

Nämst ja muut senkaldaisck Raamatun
paikat puhumat ninoaftans senkaltaisista syn-
disistä, jotka kyllä rukoilemat rangaisturcn
poiskäändymisestä,, syndein andcri andamise-
sta, eli myös paljastans ajallisista
mutta ei sydämen nimitorestn: jossa kaiken
heidän rukoilemisensa obesa, pitämät wahwnn
oikomisen, hallitzewaisisa synneisä edespyr?iä,
ja toimittamat itze rukoAren, ei Pybän Hen-
gen woimasta; maan heidän omasta 'luonnolli-
sesta Woimastansa: tusa myös itze asian luon-
Vo sen myötänsä tuo, että he täss tilasa, ja
näin wäärisä tarkoiturisa, ei taida tulla kun!"
duri. Dawid sanoo, Ps. 66: 18. Jos ininä
jorakin pidäisin f^oämesäni, niin ei
-HKrra nnnua kuulisi Mutta ne syndiset,,
joista me nyt puhumme, -etziwät ei ainoastans
anderi andamista; maan myös totista sydämen
muutosta, ja siitä on heillä yriwakaisesti teke-
mista, että he mahdaisit tulla käätyxi Niin
on myös heidän rukourenla Jumalan armon
työ; mutta mitä Jumala itze waikuttaa, sitä
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er, 55n taida hMtä:: ja siitä seuraa, että yri
sicnkaldaincn rukous tulee totisesti kuultuxi;

mpös koeltelemus wahwistaa.
loinen Ojennus Nlwm.

Jolla on täysi tosi tulla kääryri, hänen
pitää walwoman armon ylitze, jonga luma.
la hänelle hänen rukouxensa päälle lahjoittaa.

Niin pian kuin Jumala lahjoittaa woi«
man rukoilemaan, niin pian lahjoittaa hän
myös woiman walwomaan, ja tämK wolmä
pitää suurella wireydellH ja ahkerudella käy-»
tettämän. Syndinen walwoo silloin hänen
sydämensä ylitze, ettet se tulisi sisälle otetun
fyndifildä ajatuxilda, ja niin armo. waikutu«
xet siinä estetyri. Hän walwoo hänen silmäin-
sä ja korwainsa ylitze, ettei mitän saastaisut»
ta enä mabdaisi sisallepäästa näiden sydämen
vorttein kautta, eli hengen sisällinen työ sen
kautta tulla tukautewp Hän walwoo hänen
kielensä ylitze, ettei hän saastaisilla ja spndi-
sillä puheilla mahdaisi Jumalan Hengeä uur-
hellisexi saattaa, Epb. 4: 29, 30. ja ei lviet-
telisi spdändänsä, lac t: 26. Hän walwoo
hänen kanssakäymisensä ylitze, seurasa muiden
ihmisten kansia, että hän wedäis itzensä pa-
hasta takaperin, yhtä haawa yiönannais ja
hyljäis mailman spndisen ystawpden, joka on
wiha Jumalala wastan, lac. 4: 4. ja jos hä<
nen kutzumiftnsa tähden pitää oleman muiden
ihmisten seurasa ja kantzakäymisesä, että hän

E 2 sil-
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filloin warustaa sydämensä pahaa wasian, fa
<i t«e itzisnsä osallisezi wieraisa synneisä. Hän
walwoo koko waelluxensa ylitze, ettei hän sitä
wastauudesta ehdollisilla synnelllä,mahdaisi saa-
stutta. Hän walwoo Jumalan armon waiku,
tuftn plitze, että hän aina jättää niille enäm,
män siaa sydämesänsä, ja erinomattain ottaa
wisun waarin siitä ajasta, kuin hän armolda
etzitään/ kosta Jumala lahjoittaa uuden herä»
tMn rukoureen, cli hänen sanansa tutkistele»
miseen, eli taistelemiseen syndiä wgstan, eli
rattaudsn lmrjoiuneen Labimmäistä kohtaa,
ja niin edespäin, hän siukaldaisella ajal»
3a, mabdais ctziä sydämellisen huokamiscn ja
rukoilemisen kautta, tulla aina paremmin ja
paremmin armoon sisälle.

Tämä walwominen on käändymisesä suu-kesti tarpellinen, ja joka ei siitä waaria ota;
waan jättää synnille siaa, sisällisesti ja ulko-
naisesti, sille on mahdotoin tulla oikialle tielle.
Moni ihminen on kyllä Mwakaiyen hänen
käändymisensä alnsa, hän rukoilee hartasii
armoa: Jumala kuulee händä, ja lahjoittaa
hänelle niin paljon armoa, kuin hän tahtoo
wastanottaa: hän juoxce hywm jongun ajan,
Gal. F: 7. Mutta ei hän walwoo juuri yxi-
wakaisesti: ei juuri almomaifesti, ja silloin
Poiskatoo jällensa armo, jonga hän saanut o.
li, ja wihollincn sisälle ottaa sydämen wasta-
uudesta.

Täsä tulee kuitengin wielä waarinottaa,
että tämä walwominen on Mndymisen alusa

jo.

68



Lijays.

jotain rastas; mutta jos ihminen on uskolli-
nen, niin tulee se «vähittäin aina kewemmä-
ri, siihen asti, että ihminen wiimein tulee
niin autualliseen harjoitureen ja rohkeuteensiinä, että hän luulee, ettei hän muuta tai-
da, kuin alinoma seisoa wartiosansa. Kuiten-
gin niinkuin sanottiin, kosta sen kansia jotain
rastasti käp alusa, niin tapahtuu monda ker-
taa, että alkajat käändpmisesä, owat aiwan
taitamattomat, ja nyt sisällisesti npt ulkonai»
sesti kärsimät wahingon wiholliselda. Jos nyt
tämä tapahtuu, niin ei pidä syndtsen sentäh.
den epäUemän; maan käsittämän uuden roh-
keuden, ottaman' pakonsa lEsuxen tygö, ja
rukoileman spdämestänsä tämän toimettomuden
anderi andamista, niinkuin myös armoa suu,
rembaan toimellisutecn. Rukoileminen ja wal«
wominen käy siis' edes alinomaisesa waihetu-xesa ja yhteen sopiwaisudesa.

Rollnas Ojennus ° ttuom.
Se joka halajaa käändymistänsä, hänenpitää tutkisteleman Jumalan Sanaa oikialla

tawalla. Tämä tapahtuu niin hywin kosta
hsn lukee sanaa, kmn kosta hän sitä kuulee.

Ihminen lukee sanaa oikein, jos hän te.
kee sen siinä hpwasä tarkoituresa, että hän senkautta mahdais tulla walaistuzi, ja sen moi,
man kautta nu!utetly'i toiseri ihmiseni: kostahän ennen, alla ja lälkcn lukemisen rukoileetätä armoa: kosta ei bän lue paljo yhdellä e»

E 3 MA
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LiWck
rällä, waan wähän,, ja seisahtaa jokaltzen 3?aa»
matun woinM' eli ydin »paikan tykönä, ylön»
da. sydämensä Jumalan tyaö, asettaa Mensä.sen sisällepidon yhdesä lybykäisesä
ja rukoilee händä, että hän annais sen tulla
woimallisen hänen tykönänsä, Evinoumttain
tulee meidän andaa altaille se nemvv,,että he
kaikkein ensimmäiseni läpitze lukemat ne neljä
EvanMlistata sillä tawalla; koska HERra lE-sns hänen armojansa ja hänen essmerkistnsä
tulee sima kaikkein selknnmin »ncidän
me eteen asctctnrt. Sitten laitaan tehdä myös
min niiden muiden Uuden Testamentin Kir-
jain kansia, Dawidin ja muiden Pyhän Raa»
mawn Kirjain kansia. Mitä en me ymmär-
rä, sen me ohitze menemme kunnioittamisella/
engä wiiwyttele itziämme jongun epäilyren
kansia, pysymme ainoastans siinä kuin on sel-
kiä, ja elämme wahwasa toiwosa, että Ju-
mala on meille siitä niin paljon ilmoittama,
kuin me tanvitzemme.

Ihminen kuulee sanaa oikein, jos hän
kuulee senkaldaisia, Opettaita, jotka edespane»
wat sitä puhtaudesansa: jos hänellä sen ohesa
on myös se tarkoitus, kuin lukemisen kansia:
jos hän ennen, alla ja jälken kuulemisen ru-
koilee lumalalda woimaa ja armo - waikutu-
sta: jos hän sen mieluisesti wastanottaa, ja
erinomattain ottaa siitä waarin, kuin.omaise-
sti sopii hänen tilansa kansia yhteen. Ia jos
hän sen wihdoin kätkee, tykönänsä herättää,
ja andaa sen kautta sitä sywemmäldä juurtua
HdämefänsH. Jos
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Jos m« ynnä Dphän Raamatun
nnpös tahdomme lukea muita Kirjoja moillem»
mre plösrakennurexi; niin tulee meidän wali«
ta senkaldaisia, kuin owat meille hpödyllisim.
mät. Dhteisesti ei ole hywä, että ne, jotka
o,wat alkajat käändumisesä, hajottamat hei,
Dan aMurensa monen Karjan tlantta. He
mahtawat sentahden Malita muvtamat mistä
parhaimmista Kirjoista, 'jotka Jumalan sana»
!sia andawat heille niin paljon walistusta, ja
siinä simusa niin woimaliisesti ja nun selkiasti
työtä tekemät heidän WändensH ZHHllä., kuin
He tarwitzewat.

Se joka näitä kolmee Djennus - nuowa
Laisella mahdollisella ustollifudella seura; hän
tulee wähän ajan sisällä toiseni ihmisepi, ja
Jumalan armo on woimallisesti hänen tykö»
nänsä walknttawa, että bän aina felkemminsaa tpkpnänsä hawaita tunnusmerkit siitä, et-
tä hän on uusi lu ndokappale Chnstuxesa,

Jos meillä siinä siwusa on tila kanHMy»
-misten barjanduneitten ja koetelduin OpeNa,
jäin kantza, jotka itze waeldawat Jumalanteillä, eli muiden harjanduneitttn Jumalanlasten kantza; niin matkaan 'saarta se suuren
hyöoytyren. T6sä on kuilemgin waarinotta-
minen:

5) Etten me anna itziämme kansakäymi-seen eripuraisten bengein kanfa, jotka owat
joutuneet kaikkinaisille harha-teille opisa; ko.
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sta me muutoin olemme suuresa waarasa tul,
la wietellpri.

2) Ettemme kansiakäymisen kautta niidett
sieluin kantza, jotka ei ole kullin perustetut,
ja tosin hpwin ajattelemat, mutta kuitengin
horjumat npt sinne, npt tänne, saa jotakuta
tilaa myös tulla hääluwäistzi ja horjuwaisixi.

3) Ettemme myös kansiakäymisesä harjan-
duneitten, perustettuin ja koetelduin Cchristit-
tyin kantza, jokaitzen edesä ilmoita meidän sie«
lujmme salaista murhetta; kosta paljous neu-
wonandajista heidän muutoin hpwin aiwoitui'sa neuwoisansa erinomaisisa tapauxisa, johon
waaditaan suuri wiisaus ja koettelemus, ei
aina taidais pitää phtä, ja niin usein wahin»
goitzisi yhtä heikkoa alkajata. Sinä on kpllä, -

zos meillä on pfi, eli korkemmaxi kari neu»
wonandajata senkaldaisisa asian haaroisa.
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