
menitiä, nijn meidän se p itä myös sm pitämän, jaasia cans on itze-sänsselwä; mutta cuitengm owat muuttamat tabtenet sen ensim-
n aisen osan eli ajan joca oli mailman alusta Mosexen asti ulossul-
ken co onans Testamendin nimestä, sen syyn tähden, että Jumala
itze sen endisen Lijton ulosnimittä Egyptin orjuden ajasta ja Sinä»
in wuoresta niincuin me näem ler.zi: 32. ja Gal. 4: 24. ja tttö
nijn Wanba Testamentti oli se aica joca oliMosexestaChristuxcen
asti, ja Ust Testamenti se aica joca on Christuxesta mailman lop-
pun asti. Waan selwimmasti puhuin,ni,n me^mmarram Watt-
han Tesiamendin cansa raja, caiken sen ajan joca oli mail-
man alusta Chrisiuxen Tulemiseen asti, josa Jumalan Ar->

>slöopiderrin, lupausten, uhrein, ceremoniain,
esimalausten ja Saariin alla, joca oli pääasia niisä molemmi-sa wanhan Testamendin Seuracunnan ajoisa ja ijsa, että Chri-
sius heille ilmoitettin ja omistettin tancallaisten warjoMenoin olla.
Ia waicka sen wanban Lijton ja Testamendin nimi mamitan le,
remiaxelda ja Pawalilda Mosexen ajasta, nijn sillä ainoasians
ymmarretän se, että Mosexen «Valittamisen ja palweluxen cauttase endinengin halliluxen muoto ja Testamendin luondo, tuli naköi-
sämmäxi ia aiutuisammaxi, cuin se ennen oli, nijden monencallai-
sten säckyin ja esimalausten lisämisen ja paljouden cautta, nijn että
cuitengm se ensimmäinen Perustus aina seisoi ja wahwistettin, jolla
se tebly Armo-Liitto ia Testamemi ihmisten cansa, perusti itzens
ainoastans Jumalan Pojan lEsuxen Tulemisen ja Cuoleman pä-
älle, joca nijn monella tawalla joenne» hänen Tulemistans ihmisil-
le ilmoitettin ja tietä annettin. Ia! 'nijn sijs lEsus oli autuden
ainoa Perustus, Toimittaja, jaEdusmies joWanhasakin Testa-mendisä.

Maan Cuingas Pawali siis nZisa sanoisa sano, eera
lEjlls on tullur paremman Testamendin Toimirrajaxi?
Wastaus: niinmuodoin cuin lEsus wasta udesa TestamendisäLihasa ilmandui >a syndyi, ja oman Ruumins uhrilla täytti caicki
tupauxet ia esimalauxct, »a nijn sillä poistoimitti caiken sen Mario-
menon ioca Mosexen jaPappein palweluxen ja wälittamistn caud-
ta tapahdui, nijnmuodoln myös lEsus cutzutan erinomaisesti
Uden TestaNendin Toimittalari, ia sen saman syyn tähden myös
lama Testmuenti cutzuwu Udexi F.ywxi, että lEsus silloin hänen

Li-
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lihaan Tulemisellans teki Lopun caicen sen wanhan Warjo-menon
ja Hallituxen muodon päälle, ja wapchti hänen Seuracundans
sijtä orjallisestarasituxesta Säatyin alda yhteen uteen wapauteen
ja kirckaambaan waloon cuin ennen oli. Ia semahdcn on tämä
usi lljtto ja Testamentti parembi, ei itze Pääasiasa, joca oli
lEsus Uscolla löyltäwä ja omistettawa seka wanyosa että Udesa
Testamendisä, Waan sen lEsuxen ilmoituxen ja Tulemisen muo-
dosa, joca nyt oli nähtäwämbi ja parembi, cosca itze se nijn cau-
wan ennustettu, ulosmaalattu j« odotettu Lunastaja Lihasa tuli, ja
omalla CuolemaLans hänen Lijttons <a Testamenttins wahwisti, ja
»ujn sen cautta andoi täysinäisen omistuxen cmkista hänm luoauxi-
stans ja tawaroistans. Ia cuinga paljo parembi nyt tämä usi Te-
stamenti on, eli cuinga suuri autuus ja edusws tällä Testamen-
dillä on sen Wanhan Testamendin suhten, sijtä anda meille tämän
päiwäinen P. Ewangeliumi erinomaisen tilan puhua, johon me
pyydämme armoo lEsuxen omalla RucouMa, sydämmesiäm s<v
nodeN/ Ijä meidän j«ca erc.

l Oen P. Ewangeliumin kirjoitta P. Lucas,
Litg. 10: v. 2, S.

sanoi lEsus Opetnslapssttcns: Au-
tuat owat ne Silmät iotca nakewät, joita te

' näettä: 2,4. Sillä minä sanon teille: Monda
Prophetat ja Cuningast tahdoit nähdä/ jota te näette/
ja ei nähnet/ ja cuulla/ jota te culetta/ ja ci tuullet.
2.5. Ia catzo/ yn Lainoppenut nousi/ ja kiusaishändä,
sanoden: Mestari/ mitä minun pitä tekemän että minä
ijancaictisen Elämän perisin. 2.6. Hän siinoi hänelle:
Mitä Lais kirjoitettn on s Cuingas luets 2,7. Hän wa«
stais ja sanoi: Nacasta sinun HENas lumalatas/ cai-
kesta simnl SydälNlnestäs / ja caikesta Sielustas/ ja cai-
kesta sinun Woimastas/ ja caikesta sinun Mielestäs/ ja

sinun
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sinun Läbimmaistäs nijncuin itziäs. 2.8. Nijn hän sanoi
hänelle: Oikein sinä wastaisit, te st, nijns saat elä. 2y.
Mutta hän tahdoi itzcus wanhmscan tehdä, ja sanoi
lEsuxeile: Cucafta lllimm Lähimnläisen on s 30. lE-
sits wastais, ja sanoi: <M Ihminen meni alas Icrico-
hon, jatuliNyswärittcuKäsijn, jotca hänen alasti rii-
suit, ja wawoitit, poismenit ja jätit hauen puoli cuol-
luxt. 31. 3ujn tapahdui, että yxi Pappi sitä tietä waetsi,
ja cuin hän hänen näki meni hän ohilze. 3 Nijn myös
Lewita, cuin hän tuli sille paicalle, käwi hän tygö janäki
hänen,ja,ncni ohitze. 3 z.Mutta yxiSamaritanus waelsi,
ja tuli hänen tngöns,ja cuin hän näki hänew armahti hän
händä. 34. tuli ja sidot hänen haawans, ja wuodatti
sijhen Öljyä ja Wijna, ja MM hänen juchtans päälle ja
wei hänen Majaan, jacorjms händä. 35. Ia toisna pm-
wanä matcusti hän. ja otti caxi Penningita, ja andoi
Isännälle ja sanoi hänelle: Corja händä, ja jos sinä e»
nämmän culutat, nijn minä palmttsant maxan sillulle.
36. Cuca näistä colmesta oli simm nähdäxes hänen Lä>
himmäiseus, jocaryöwäritten käsijn oli tullut s 2.7. Hän
sanoi: Joca laupmden teki hänen cohtans. Nijn sanoi
lEsus hänelle: Mene ja tee myös nijn.

Tällä erällä, me tahdom catzella, Uuden Testaa
mcndin Autuutta jaEduista stn Nlanhau
Tellamendm suhten ja pli; O HENra auta,
ja anna menestyä. Amm!

meillä tämän päiwäisen P. Ewangeliumin jälkimmai-
scstä Osasia, erinomainen tila cans puhua, Rackaude-
sia lähimmäistä nastan, jonga asian meille Wap.

ICsus eteenasetta yhdellä wertauxella, yhdestä mielestä joca oli
joutunut Ryöwäritten kasiin, jonga holhomisesa ja corjamisesa eri-
nomaisesti itzecullakin joca hänen sijna tilasa. cohtais, oli syy ja ti-

A a a « l<
«

553Colmimisuden Paiwäst.



la osoita hänen Nockaudens lähimmäistä wasian; waan nijncuiU'
meille on muulloin lila puhua siitä «siasta, josta mc -ns eriuowai<
festi 18 Sunn, P. Colm. jalken puhumme, me tällä e-
rällä tahdomme luyös pita itzem sijbcn, cuin me luwanntt olem,
ja catzella Men Tejwnendin Autuutta ja Edustusta WanhanTe-
stamenoin sichten. Joja me merkitzem.-

Gnfist: Cosm Wap. lEsus tasa P. Ewangcliumisa,
pubu hänen aicans ja Udcn Testauiendin Autudcfta/ nijn hän,octa
hänen omat OpemslapseNs ja mnnrstn aicaistr ihmisir /

ftmcrklri, ja ofttta, että ne samat olit talla ajalla tullet osallisu-
uteen fitta autudesta «oca nyt mailinaan ilmanduuut oli, scntahden
hän sano Keille l Anruar owar ne silmät jorca näkewär, joft
ra renaerra: silla mi»ia sanon reille/ monda Propherar ja
Luninlast rahdoir nähdä/ jona re naerm, ja ei'nähnet/ ja
«llllla joira te cmllerra/ ja ei cnuller. I ila sanozsa W»!p-
lE,'s cutzu a.-tuoxi, hänen Opetuslapstns za nnmt Uden Testa-
mend?n mcMt ihmiset, erinomaisesti sen rahden> ena he
näif ja clnmr nyr nijra asroira joira propherar ja CuninZar
N>a»lhasa Tesiamendija ei nähner eitza cuuller/ nimittäin,
että se nijn cmiwan luwatlu >a ennustettu Messias, Jumalan Pm-
ta, ja Mailman Wapahtaia nyt waelsi Masa ja' piti, Cansakäy-
mistäjänisten scasa mailmasa, jollahan mm täytti ia lopetti caic-
ki esimalaurtt jawarjo-menot joiden alda nijdenWanhan Testa-
mendin uscowaisien piti handä ikanans cmn taemba catzeleman ia
omistsleman: niin he näit eans hänen suuret Ihnu-työns, joilla
hän wahwifti hänen oppins; he cuulit cans sen ihanan Ewansse-
tiumin Saarnan hänen omasta sunstans; mjncuin myös Nyt cosca
Wap. ICsus namat pllhui, nijn olitne Seltzcmän kym-
menda opetuslasta uloslähetetyt lulnalan waldacunnan,Ewauae<
tiumita ilinoittaman, joiden sitte tacaperm tMesans pili Chrlstu'
xelle jutteleman, mitä he toimittanet olit; la'nijn saarnais nyt
Wap. lEsus cans omasa PersoncisansH JumalanArtnosta la hä-
tien Waldi»cunnastansjoca nyt oli lähestynyt, ja selitti myssPha-
riseusten opeturia wastc,n Jumalan Lnin ja sen oikian ymmarryxcn

wäki ci ennen
oIKU oikein'tiennyt eikä ymmärtänyt. Ia caicki tancallainen Au»
tuus tstpalM nyt tällä ajalla, jona Wap. lEsus itze waezsi mail<

ma-
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masa, iocaDli Udcn Tcstnmmdin alcu, jona sen aicaiset ihmiset
sait omilla silmillä ia omilla corwilla cuullaha'-

voimallisia ia ihmetciläns. Eusa ei meidän
pidä cuitcngan niin että ainoastans ja Minans se aica
eli alcu Udesta TestamrndistZ ,jona lEsusitze Msa waelsi,,oli se
antuallisin aittl, ja etteissc acajälken Christuren, enämbi ollut nijn
anmas joca langeis Udcn Tcstamendin kesti Wä. eli lopulla; ei,
sillä Cbristus cutzu myös itze nctkin yhtä äutuiri iotca hänen jäl<
kens elit, ,a ainoastans usti,'n silmillä sitä jo tulluttaMessiasta catze--
lit, mincmn han Thomaxelic sanoi: erräs nau minun Thomas,
nijn sinä ufcHir: 'owar ne, jorca ei näe, ja cmren-
gin usiowar. Jaa, jälken Christuxen ylosastumisen, wielä A-
postoleittengin Autuus sitä suuremmaxi tuli, cosca he sen Pyhän
Hengen Lahian Mjn runsahasa mitasa heidän ylitzens sait,, ja hesen cautta tulit soweliammaxi tehdyxi sitä alhaista Christusta, jo-
sta he, ja coco mailma ruumillisten silmäin näön tähden usiasti pa-
henit, oikein näkemän ja ymmärtämän, yli sen cuin heillä en-
nen ajarus oli Christuxesta ja hänen waldacunnastans.

2O: 2Y<

Ia tästä ssjs, että Wap. lEsus nyt julista Autuixi, ei
ainoastans hänen Apostoleitans ja opetuslapsians jotca hänen myös
ruumillisillakin silmilläns näit jaruumillisillacorwillans
ta myös caicki ne jotca ainoastans Ufcon silmillä hauen näit, cuulit
ja wastanotit; siitä me sen päätämme, etkä UdemT.estnmendinAutuus ei yli pään seisonut ainoastans Christuren ruumillisesa nä-kemisesaja cansa käymisesä hänen cansans, sillä silloin olis ludassilmillä näit ja cuulit,
aumat ollet; Waicka cuilengin se ruumillinengin Christuxen näke-
minen ja cansa käyminen itzesäns oli yri erinomainen suuri arnw
ja auluus sen Manhan Testamendin suhtcn, ja oli yri suuri tila
ja walicappale Christuxen picaisembaan Tundemiseen ja wastanot-tamiseen/ cosca hän itze omasa Personasa erinomaisella wetäwäisel-
lä rsoimalla saarnais heille ja cutzui heitä aututeen. Mutta cosca
he tämän Callihin lilan wäärin käytit, eikä andanet sen rtmmillisen
Christuxen näkemisen ja cuulemisen johdatta «heitäns sijhen sisälläseen Christuxen tundemiseen heidän sielusans, nijn että he olis an-
danet siitä tulla itzcno saatetuxi totiseen Uscoon lEsuren päälle ja
hänen totiseen seuraniiseens, totisesti cusa tämä .ei seurannut senA a a a 2 ul,
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ulconaisen näkemisen ja cu«lemisen päälle, sijnä se ruumillinm
Christuxen cansakayminen oli heille sitä suuremmari wahinaoxi ia
Duomioxi, nijncuin me näem ludaxen, Pilatuxeu ja Phariseu-
sten hirmuisift efimerkeist, jotta näit jacuulit Cbristusta ainoastans
langemuxexi ja Duomioxi itzellens, M nijn muodoin oli nijden
Manhan Testamendin uftowaisien näkeminen waicka se oli taem«
ba nijncuin wmou alda/ cuitengin, paljs nutualisembi ja hyöe
byllisembi.

Ia costa me sijs eutzumme Uden Testamendin asu/at ja
heidän tilans autuallisemmaxi,, cnin nijden jotca elit Wanhasa
tzestsmendisä, nizn me sen ymmärrämme nijn, että ne jotta, se-
kä Cbristuxen Lihan päiwinä, hänen ruumillisilla silmillä ja corwil-
la näit ja cuulit, ja sijta näkemisestä ja cuulemiststa tulit saaletuxisen Christuxen totiseen Tundoon, oikian Uscoon hänen päällens
ja hänen totisten seuramiseens, tttä myös ye jotca sitte jälkenChri-
sturen Lihan paiwäin, sen kirckan Cwcmgeliumm Saarnan ja wa-
lon alla, annoit saatetta itzens hänen Ustoons ja fturMiseens, nii-
den tila on paljon autuallisembi, cuin nijden Wanl)asa Testamen-
disä, jotca ainoastans saithalaita Chriswsia nähdä ja cuulia sekähänen omasa Personasans ja wircans toinmuxesa, että myös siinä
kirckaasa ja selwasa Ewangeliumin Saarnasa, cusa Coristus nyt
ilmoitetan nijncuin st jo tullut ja lihasa ilmestmm maiiWan Wa-
pahmja, jonga suuti Lunastuxen Toimitus, Kärsiminen ja Cuole,
ma, ja caicki hänen Optturens ja Elämäns nyt si/na yhteisesä ja~
julkisesa Saarnamifesa caikille ilman tapauxita ja esin»alauxita
silmäin eteen asetctan; Mutta ei cuitengcm itze työsä saanet handa
fijnä kirckaudesa nähdä eikä cuulla cuin me, waau täydyit nijn
monen ikänäns cuin peitteen, esimalauxen ja wcmo-menon alda
händä catzella ia etziä. longa ylitzs he cuitengin iloitzit, että he
sait hänen taembakan nähdä ja uscosa )o sen tulewaisen Lunasiuxen
ja autuden ofallisutta nautita, nijncuin se seiso MraKamisia, erra
han iloiyi, nähdäxens minun päiwäni, ja hän näki sen,sa ihastui. Cuinga palion fils suurcmbillomahta olla nyt meil,
lä meidän ajastani >a autudestam, joilla Christuxen oman Suun
oppi, caiken hätten Kärsimisens, Tecons, ja Pyhän Gämäns
Historia nijn selwästi ia joca asian haarain jälken, eteen malattu
on, että me NytwilMi tiedam ja näem ilman yhtän peitettä sen

jon<
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jenga päälle meidän UscomaN/ l« MZa jalken meidän elämä»
pitä. lougatähden sijs

Toiferi: Mira iye asiaan, eli aummeen molemmin
.M Tesiamendeija rnle: Costa me panemme stn Wanhan ia U'
den Tcstamendin Uscowaisten autuden toinen toisens rinnalle itze,
Hääasiasa eli Autuden omisturesa ja corkeudesa, nijn se oli yxi Au-
tuus/ molemmisa Testamendeisä jota caicki Uscowaiset nautitze-
wat: Sillä me tiedämme sen, erta Uscowaijen sielun
Auruus ja corkein onni raja mailniasa, seiso <chdeja roristsa
osaUijlldesa ja Ichdistvxesa Jumalan sen corteimman
den canfä Usion cancra, cosca nimittäin ihminen on eroitettu ja
wapari tehty Synnistä ja sen rsngaistuxesta lEsuxen cautta, ja
Uscosll jallens yhdistetty lumalans cansa. Ia tätä Autuutta nyt
raicki Wanhan Testamendin Uscowaiset itze lyösä nautitzit sijnä tu-
iewaistsa Messiaxesa uscon cautta, sillä nijn Dawid hanengin ai-
ranans, keistä Autuaxi sitä jolle Synnit andexi annetut olit, ja
jonga waärydet vois otetut slit, ja jonga hengesä ei wilppia ollut,
jangatähden Dawid myös kersta, että hänelle oli ilmoitettu se
Viisaus, nimittäin Olendo-Wijsaus Christus, joca salattuna
niacais uhrein alla, jonga cautta hän oli autuas ja puhdistettu
synnistäns. Niin oli lEsus wanhangm Testmnendin Wälimies
itze työsä, waicka hän ennen libaans Tulemista Moseren cautta
ulconmsesti toimitti sitä Papillista wirca sen Hallieuxen muodon
jalken.cuin se aica ennen hänen Tulcnustans waadei, waan itze työ-
sä caicki Wanhan Testamendin »välittämiset jotca tapahduit Mo-seren ja Pappein «autta, ja caicki muut heidän Puhdisturens ja
sowittamisens muodot, sait heidän woimans aino«stcms tästä nyt
Udesa Testamendisä ilmandunesta ja tullebesia Messiaresta, nim-
cuin Pawali sano: Ia senrahden on han nden Testa-
mendin erra ne jorca cuymur owar, sen luwa-
ll»n ijancaickijen perimijen jaisir, erra haNen cuolemans sii-
nä wälilla kawi, nijden v.liyekaynnsten wnastuxexi, cuin en-
distn Testan,cndin alla olir, ja nijn mjden ylikäymisten lunastu-xexi jotca tapahduit leka wanhasa Testamendisa että myös UdesaTesiamendisä m/ldä jotca wiela Lain alla elit ulconaisten saäwin or-
juden alla. Niin olit myös WanKan Testamendin ufcowaiset c-sollisct ja saman ijancaickisen Elämän lupauxesta cuin
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mttkin, soca Canaan mätlN oM!si,-!''!,'clla c'3 ja
aMetnn. Nijn olit wiela yhdct Armo t wan-
Kasa Testamendisä nimittäin jz
-dir/ wMg'M»M'tzchamNNiii

, Messiaan MM M nim Wsnhun Testsmerwm uscowaisetlit ftnsinnw Usc«i ja lEsuM Armon caMa «utuaxi cuin met-rin, uijncmn P/ Pawi>li felwästi sam>

s"b. 5: 3Y.

ä<s. 12- 4?,
l5: 11.

' Näistä caik.istÄ ms siis naem, culnga suuresti ne exywat,
jotcaUden TestametNn Ed«stuxtt yli Manhan Tesinmendin la<
'stewat waärn!/ ja tvMffewat hiille jocan nutudeu puutosta eli
wadennystä itzi pää nsiäft/nizncuin esimcrkixi, he sanowat.- Wc<n-
ban Tcstamendin Lait ja asetuxet culzutan Raamatusa -' yhdexi I-

Scntähdcn ei
meidän Pidä'
wäärin ylilcck
stcmanEdUMia. <

L?, 20: ,25.
c-.,!. 4: 9.
rdl. 7: 16.x

jora Isar ei womct canda: Jumala annoi heille
jorca et ollcr jorcaolir heicor ja saa-

ja lihaMsen kastoit laA, ja uijn edespäin, senrahden siis
55MMM heille sincallaisten jäätein alla NljslcuinUhreisa ia

Mlnfa,rapahnta ftndein andexi andamus eiba Waan
täfa meidän pitätietämän,ettäcoscaWanhanTestamendiNAseturet
cutzman ikeexi jora ei Isätwoiner ccmda, nijn seymmerretän
tiincastans witzisa paällecatzannosa uden.Testamendin rinnalla josa
snurcmbi wapaus nijsta ulconaisisia säädyistä tuli, waan ei sijta
sen wuoxi seura se, ettei nijden asetusten nijncuin erinomattain Uh-
rein cautta syndein andcri andaminen heille tapahtunut jotca usco-sa Mcssiuxen päälle niitä teit. -Nijncuin Pawali myös ne cutzu
Keicoixi ja tzöMri cösca nimittäin ne tapahduit ilman
Useotta Messiaren päälle, paitzi jota ci ne micän auttanet, enäm-
man cuin nytkän Armo>wäl,cappalden nautitzeminen ei auta mitan
nijtäraottomia ihmisia; nijncuin Pnwilli täsä myös nuhtek niitä
jotca tahdoit wiclä nijta wanhoja säätyjä pitä, sitte cuin Christus
jo oli tullut »a hauen Tulemistllans tehnyt lopun caickcin warjo-
mcnoin päälle, jolla he tahdoit ChrWren Tulemisen poiskicldä ia
Mlyin alla handä wielä odstta; jotca myös olir H.challistn ka,
st'?n /laki, se on, ne olit lihalliset säädyt, ei itze pää tarcoituxen
tähden, waan sen ulcona-ifen toimituxcn tähden, joca seisoi, ruo,
cain ja jliomain ja moncncollaisten puhdistuxen asetuxisa, eläinden
tcurastamisisajamuisa, joilla cuittngin Hengellinen päälle catzan-
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do Christuren päälle oli, jostss be w,y- , tulit co-
sta he nijtä ttlcosa toimitti. Waun > sa-
noin tule, costa, hän sano.> HlmM ä,!' .-: jotca
ei ollcrch^wm, nijn se osia ymmNruän,m'jtt, cltä cosca
laiset ei totellet Jumalan kässvsä nim Jumala annoi bnlle,
täin sallimisen ja wanbmscan Duomwns mutta, sen mielen/ että!
heiitzcllens itze teit sencallaisit saädyttjotea ci olleet.heille hywari,
wäan wahingm ja euolemaxi. Taicka, taitan näittm Säädin
ccmsa sotca ei eli elamaxi. ollee'; vnlmärrettä,
wihan ja wanhu.rscal,den pagtöxcr heidän pcricadostaiw,
jotea olit laille cuolemai:!. Nijn sanomat mlelä muucamat, että
seWedcröin cuoppa iosta.Messiaxen pitilasseman ftngit ulos hä-
nen werens lijton cautta, oli-WanhanTestamcndin saa-
ti),'„Waan sen wedettöman cuöpan cansa Zacharias tasa nahta-
wDi coco ihmiun
lMftn tilanajojaMliftt owat ilman cäickm waau
man IEsu>en mutta UH ja ylösauteiuxi tule-
mat. Ia että muutoin eli onallmen «aa- l
ty Me-n monenlajstmSäätyin alla/ sen me io olemme enmn
cuulletzja sanonet, cttä..sc tstpabdui sen aicaistn Soliracunnan ijän
MeN)-josaW>nala'tahdoi sekci pita fty inlltinmlonlän Cansan ai-

ja,sääwin, myös eriliomaist-
sti sen MmnkMn MMn Lain icalltta ajotta heille heibän sairas
dens japuutojvens,. näkemän cuinga tarpelli!-
nen heille Laköri ja Wäpahtaja oli, jtzsa asiasa nijn tämäkin Laki,
)a caicki muutkin Saadyt/, niin muodon cuin ne olit csswalauxct

Keille yn opettaja
Minen Autuus aiMkin taplzhdui ja WNettm.

l'Ll. 20: 25.

!13. oe>'iii-.°ii
nbs.B?ci'. p»rt,

>, 2. P.;i6.le<i,
9: li.

l

Nljn'ftnowat wielä muutamat, cosca Jumala Jeremian
«autta UdenOiM Men Tesi«mcld,n asmaln cansa,
ja sano: silloin minä rahdon andexi andss 'hoidan pahat re,
con» ja en zmnsta enälttbi hoidan sijö
andexi andamincn on a,inoastattZ,jUdsn IMstnnl'in edustus jota
Wanhasa Liitoja ei ollut,?
myös sano nijsa edtllisiiaMoisy-/ että i;i>° Udc-sa liitosa, kirjoitta hänen Hakino heidän Hdänunihms; eio
Wäsljs Jumalan Laki eUan Mt kjrjcMu Midi!, Te-

sta-

1.Z4
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stamendin Ustowaisten fydä«mijn? Cucas sen taita kieldä?
tasä ainoastans ymmarretan se runsahambi walkeuden ja Armon
mitta ioca Uden Testamendin asuwill« tapahdu: Chrisiuren Tulemi,sen ja sin yhteisen Ewangeliumin Saarnancautta, ja että wanhangin

uscowaisilla se totinen Syndein andexi andaminen
tapahdui, sen me jo olemme cuullet Nawidista, ia muutoin näem-
me caikist Raamatun palcoifl ia todisiuxisi. Samallamuoto nä-
kyis myös se oikia H.asten-oike,l3 olewa» aiuoastans Uden Testa-
mendin Edustus, ja ei wanhan Testamendin, M nijn sano Pa-
wali: Costa nica oli lähern Jumala poicans crca
me hänen L.apsixetts luettaisin. Er re ole sanner orjllden
henge, ereä teioän wiela pidäis pelkan?an, murra re olerra
saanet walitmiden aasien Hengen. Waan tämän asian pääl-
le me olemme jo wastannet kyllä Joulu PäiwänAamu.Saarnasa,
ja muistutamme tasa ainoastans sen, että cusa wanhurscaritekemi,
nen »a wastaudesta Syndymine» ja syndein andexi saaminen on,
siinä on cans Lasten oikeus, waan eroitus wanhan ja Uden Testa-
mendin Lasten wälillä seisoi ai»oast<ms siinä, että Manhan Te<
siaiuendin Uscowaiset olit nijncuin sencallaiset Lapset jotca wiela o-
lit Förmyndärein ja Esimiesten wallan alla, se on nijn Monein
Säatyin ja opetusten alla, nijncuin Pawali sano: Nyncauwa»»
cuin perillinen on lapsi, ei ole hänen ja palwelian wälillä
eroirusta, waicka hän on caickein Cawarain HGRra ja to-
tinen perillinen, waan hän on esimiesten ja haldiain hallus,
Isalda aicaan asti. W«an me Udea Testamen-
disa olemma sencallaiset Lapset, joica jo olemma wapaat opettajan

ja suuremman ymmärryren cansa pitämieluisella hen,
gellä taitaman osotta meidän cuuliaisudem Isää wastan,ja suure!»!-
ma asioja aiean saattaman cui» ne pienemmät lapset.

0»!. 4: 4.5.

Kom. 8-15.

Ksm. 9:4,

<3«l. 4: 1. 2 ,

Waan tasä taita joeu wiela sanoa, Pyhä Johannes sa"-
no nain: Aaki oli Moseren camm anneuu, xvaan 2lrmo j<i
Tonms on IGsuxen lhristuxen canrra uckur, sentahden sijs
ei Wanhasa Testamendisä ollutkan sitä Armo joca meille nyt
Ewangcliumlsa lEsuxen cautta annetan. Waan tästä emme saa
sitä päättä, iksnäns cuin Lailla ei oliffan yhtän wirca ja toimitu-
sta Udtsa Testamendisä/ ia ettei Ewangeliumilla olis ollut sia wan-
hasa Testamendisä/ M wMa Laki erinomaisella tawalla

tuli

?"5. l! 17-



tuli Manhan TOamendin alle, nijden syitten tähden cuin me js
ennen sanonet olem, mjn että se mmmuobon waicutti wchan,
cuin Moses myös hänen sauwans cansa wartm astteton Cbri-
stusta ja Ewangeliumita mjn ei cuitengan wchemmin tee
Laki wiela nyt hauen wircaans Udefakin Testamendisä, cosca hän
opetta meidän tundeman meidän syndim jaosotta nmdän Juma-
lan wihan alaistxi. Niin että nijncuin LM ei Wauhasakan Te-
stamendisä niitä Uscowaisia enämbi tainnut pehättä Jumalan Wi-
halla, waan heillä oli sijtä Ewausseliumillisesta Lupauxesta ioca uh-
rein alla aina wahMstettm/a mmstutettin, wapaus Lain kirouxesta
ja ukcauxlsta lEftlMn cautta; uim sitä wastaN A ole meillä inyös
Udesa Testamendisä yhtau lohdutusta Ewangeliumista, ennen cum
Laki on toimittanut wircans meisä ja opettanut meidän tundeman
meidän syndim ja wiheliäiwdem, zosta sittewasta se ihana Ewun-
geliumin Sanoma lEsuxesta hywäxi tule sille haawoitetulle sydami
luelle, hänen runsahan ia Uden Testamendin luennon MlKn ylitze-
wuoiawaisen lohdutuxcns Mnsa.^

Kom. 4: 15

Wielä wijmeisexi, sano muutama, «tta Wanhasa Te-
siamendisä oli surembi Cuoleman pelco, josta wasia Christus
lihaan Tulemisens cautta on meidän lunastanut, nijncuin Pawalisano; erra lapsilla on liha ja weri, nijn on han
osiUlisen tuUur, erra han olis ctioleman caurra, hucurranursen jolla Cuoletnan walda oli, se on perkelen, ia
ne jorca cuoleman pelxvosi piricaiken Dans orjana oleman.
Waan talä Pawali puhu ei ainoasians Wanhan Testamendin ih-
mlsist, mutta myös caikista muista jotca luonnostans pe.lkäwät cuo-
lemata nijncuin luonnon cutistajata, josta lEsus on caicki luna-
stanut, jonga woiman cautta nijden wanhamgin uscowaisien cuo>»
lema tulimakiaxi unexi tehdyxi, ehta me taidaisimme tasa seisottacans sen, Testamendin Uscowaisilla tämän runsaam-
man Armon mitan «lla, myös Cuolemangin hetkellä, runsambi
lohdutus ja maku Christuren haawain lähteestä uloswuota, sijtä
hengellisesta ilon tunnosta ja tulewaisen Elämän woimasia. Waan
itze Pää asia ainakin siinä seiso, että me uscomma meidän saman
HENran lEsuxen Armon cautta autuoxi tuleman cuin
kin, sillä meillä vn yxi Uscon Hengi nijncuin heilläkin, waicka eroi-
tus ombi itze muodosa, mitasa ia rmisaudesa itzecungin cansa.Bbbb Na-

2:14.1;

15: i».
4- iz.
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Namät nyt olit ne asiat, joisa moni taita wäarm ulosla-ssee ja ulostoimitta Uden Testamendin EdusiuM yli sen Manhan
Testamendin/ waan nyt ms

Ne totiset w
dm Edusta,

,«t:

Ilcdr. 7: 22.

Colmannexi, ca-elem, nijratonfia Uden Testamen-
din Gdusiuxin >fli sen wanhanTestamendin: perustuo mei-dän puheseem, että Udella Testamendillä owat suuremmat Edu-
stuxet cuin sillä Wanhalla, seiso selwisä Raamatun ftnoisa, min-
cuin me Ensist, ,o cuulim Esipuhesa, että W Testamentti cutzutan

Testamendixi cuin se Wanha. Toisexi, näyttä
meille Uden Testamendin Parammsifrden aiwan selwästi, st mer-
killinen Prophetan Joelin ennustus, cosca hän sano: Ia strre pi-
ta tapahtuman, errä Minä rahdon V?uodarra minun Hen,
Ze>n caiten lihan päälle; ja teidän poican ja Tyttären pitä
ennustaman, teidänwanhimban pira unia unexuman, ja
teidän nuorucaisin pirä nakkia näken:än. Ia nijna
päiwina tahdon minä palwelMN japijcain päälle wuodar-
ra minun HenZeni. Ia rahdon anda tapahtua Tunnus
rähder Taiwasa ja Maaft, weren, rulcn ja <awun fuiyun.
loisa sanoisa Propheta Joel aiwan ihmeteldäwasti ilmoitta U-
den Testamendin suuren Aumden ja Edusiuret, waicka nijllä ta-
wallisilla Wanhan Testamendin sanoilla, näöistä ia unisia ja en-
nustuxista, joillahän stlwästi anda tietä sen, että Pyhän Hengen,
sekä erinomaisen alastulemistn cautta Helundaina, että hänen yh-
teisen Tvgölukewaisen wirkans cautta, piti Udesa Testamendisä
caickein saaman sen lahian, että itze MP.Raamatusta jaEwan-
Zeliumin Saarnasta/ ymmärtck janähdä caicki ne Salaifudet joi-

.ta Jumala ennen ilmoitti ennustusten, näköin, jaunein cautta, sil-
,lä heidän piti caickein nyt tuleman lumalalda opereruxi, ja tie-
tämän caicki, Pyhän Hengen Voitelemisen cautta, nimittäin
Sanan ja Escramenttein waicutuxen cautta/ ja taitaman sclittä
Jumalan Tahdon itzellens ja muille hywari, sen kirckan Ewan-
geliumin walon alla. solmanneri, ei wähemmin ilmoita tätä
Uden Testamendin Edustusta ja Parammoisutta se P., Propheta

-Icremias, cosahän sano: Cayo, si aica rule ftnoHEßra:
errä »nina reen Uden Israelin huonen cansa, ja lu-da>, hlioncn cansa. Gn sincallaista cuin endincnK.ijro oli,
jongaminä heidän Ijäins canja rein, cosca minä heidän

kare-

4Ä.2:16.17. >

I 2: 22.
l2: 6.

G5. y: 7.«s. 9! 2.

Jer. Zl! 3'.
;i. «ts.
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käreens rupeisin heitä Egyptin maalda johdarcaxeni: jom
lijtco ei he piraner, ja nnna deira, sano HGRra.Murra rämän pitä sen liiton olemamMina tahdon minun
lakini anda heidän ftdämnnhins, ja len heidän mielijns
kirjoirra, ja minä rahdon olla heidän lumalans, jaheidänpirä minun Tanjani oleman. Ia ei kenengän pidä lähim-lnaistäns opettaman, eikä weli weljens, jasanoman: tun,
ne HGRra; murra heidän pirä caickein minun mndemanjekäpienden että ftlrreN/ stnoHGßra: Sillä minä tahdonheidän pahan recons anda andexi, ja en ibanans enä mut-sia heidän ja nijn edespäin. loisss sanoisa lu,
Mala Israelin ja ludcm nimen alla, nijncuin st usiastiRaamatunsa tawallinen on, teke Uden Testamendin Seuracunnan cansa u-
den jaawaramman Lijton min se endinen oli, ja lupa olla heidän
lumalans; sillä waicka Jumala sijnä wanhasakin Mosa lupais
olla heidän lumalans jaHERrans, joca oli erinomaisen Ar-mon nimi ja todistus. Lainaili Jylinän ja julistamisen alla; Nimcuitengin on Jumala nyt, tasä udesa Lijtosa, Cbrisiuxen Lihaantulemisen eli Ihmisyden cautta, wielä erinomaisemmalla siteelläsitonutitzens, meidän lumalaxem, Immanuelixem, ja Welje-
rem. Ia wielä cans tasä Liitosa lupa nyt Jumala fijnä siwusa,
paljo suremmat edustuxet hänen Smracunnallens, cosca hän rah-co kirjoirra hänen L.abms ihmisten Hdämmeen, jofa me Laincansa yWmärräm coco Uden Testamendin Opin, nijncuin Pawattmyös stn ymmärtä cosca hän sano: Minä olen s.ain canrra, seon Ewangeliumin Lain cautta, kaista poiscuolklr, erra minäJumalala eläisin; joca Ewanacliumi myös Uscon H.airi cuku-
tan, ja nyt Udesg Testamendisä fturemmasa kirckaudesa ulosjae/
tan, ja ymmarryxen silmijn ja sydammeen istuman suuremmasamitasa cuin ennen; Nijncuin hän wiela tasä lupa, errei
rarwiye operra roistans, waan eaickein pirä rundemanHGRran, jbilla sanoilla ei hän Saarnawiran asetusta ja wircatahdo maahan l»ödä, silla sen Jumalallisesta asetuxesta Raamattua
mualla usiasti puhu, joca myös oli yri suuri Uden Testamendin E-
dusturen osa, että Jumala erinomaisen ja yhteisen Säädyn ja
Wiran cautta tahdoi hänen Ewangeliumins Oppia ilmoitta ym-
bäri mailman sitä suremmasa mitasa, n jncmnlPawali muitten sea-sa sano: Te olerm Chrisiuxen kirja, meiHän palwe-

Bbbb 2 lu^

6br. l« ls.
«6.

skxM. Zvl ».

»

8: 8.

I l2:
4. «tc.

2 Tor. ;: 5.
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luxemcammwalmisierm, ei pläMlä kirjoirertu, waan ela-
u?an Jumalan -Hengellä, longa Palwcluxen ja wiran cautta
caickein piti tulcman Jumalan ettck nijn caicki siinä ph,
desä Tundemifesa cafwawat ja yhdisiywät yhdexi ruumin heidän

-Päans Christnxen cansa, ja taitawat opetta ja neuwo toinen toi»
sians keffenäns. Ia wielä wijmeisexi lupa Jumala täsä Udesa Lii-
tosa, eikä ikananV NljtK muista, ei ai-
nsastans nijn että Udcsa Testamendisci sitä Uslambi saa-
pi Syndem andexi saamisen Mmon, Ma sunremmaxi nyt Chri-
stnxen Seuracunda sen yhteisen Ewangeliumin Saarnan
alla; mutta myss niinmuodoin, ettei fyndcin wcapaiwaistä mui-
stmusta encimbi pidä tapahtuman, nijncuin ennen Uhreisa tapah-
dut joca aicamen syndein muistuttamus / waan nyt nijden uscowai-
sien syndejä sencallaisisa mmstutuxisa ei enämbi heille soimata eli sil-mäin eteen heitetä, mutta ne pysywät meren spwydesä kätkettynä
ijancaickisest. Ia mitä nyt erinomaisesti Uden Testamendin E-
dustuxijn tule yli Manhan Testamendin, nijn me ytööluettelemme
ne näisä seurawaistsa osisa.

14. 1;.
c«I. ;: 16.
Viä. ?ett. 2.
?Ä!cK.KI>O!N.

llcbr. 10: ;^

1

l

Uden Testa-
mcndin S
dustus:

1.

Walnnichen
eorkcus.
Ncbr. z: 2.

Snsisi, ombiUden Testamendin Edustlls suurcnöi minsen Manhan Testamendin, iye wälimiehen siluruden ja Cor-
keuden tähden, sillä waicka Moses jom oli Manhan Testamen-
dm Wälittäja, oli yxisuurl Mies, ja Ufcollmen coco HERrcm

ja näki Jumalan caswoista caswoihin; nijn cuitengin
käypi Uden Testamendin Wälimies sanomattomin kerroin yli Mo-sexen, joca on itze Chrisius, Jumalan Poica, ja Ijan C«n-
nian Airckaus ja hänen Olemijens junr; cuwa,joca «n sirasilremman cunnian anfäinnur cmn tNosts, erra silla silrem-
bicunnia huonesta olis joca <en rakensi, cuin iyehuonetta.
Ia waicka ainoastans itzesäns on yxi Wälimies Jumalan ja ihmi-
sten keffellä lEsus Christns, nijncuin Pawali sax>o, nim ei cui-
lengan saanut wanha Testamentti sitä Edustusta nautita, että
lEsus Jumalan Poica omasa Lihafans ja Personasans olis käy-
nyt heidän edefans nijn nahtäwästi cuin hän sen Udesa Testamen-
d:sä teki,waan hän ainoastans Mosexen ja Pappein cautta Üb-
reisa ja muisa esimalaurisa wijsais ja o otti ihmisiä Jumalan tygs.
Cusa sitä wastan, Udesa Testamendisä Jumalan Poica hänen mW
hudesans jaomasa Personasans toimitti hänen Wälimiehcns Mi-

ran.

Nebi-. ;:

llim. 2:5,
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ran. Johon tule mns st, että caicki, mitä me ikcinäns näem ja
löydäm Manbafa Testamendisa jonga cautta heidän piti autnaxi
tuleman, sai hänen lvolmansUdestaTesiamendistä ia sen
sia, jonga meidän Wälimiehem lEsuxen piti heille ansoitzeman
ja toimittaman. Josta nijn meidän auwdemme ja ilomme on sitä
suurembi, sillä cosca yri Tacansmies otta päallens welcamiehen we«
lan mararens, nijn tosin welcamies fijtä jamasta hetkestä on wapa»
hinenwelastans,waan cmtengin. cosca welcamies saapicuuliacaiken
we'an jo itze työsä olewan marsun, nijn hänelle sijtä tule sitä su-
-rembi ilo ja turwaUembi eiäms-

Toistxi, seiso Uden-Testamendin edustus sijnä, että
cuin Wanhan Testamendin meno seisoi ainoafians L.l,pauxija,
ja oDotuxcft sijtä Tuleroaisisia MMaresta; nijn sitä wastan
dcn Testamendin Seuracunba cunnioitetan M jo Cullehella/
MeMxella, joca on erinomainen ilo» Sanoma ja sitä-surembi
Autuus Udelle Testamentille.

lcmincn.
vH, 2: 39.

4- ,3.
e^^^l^az.

Colmannexi, Se Wanha Liitto fa Tessamenttl, Wahs
wistettin ainoastans Glamdan wereUa, ja syndein Sodittami-
nen tspchdui esimalausten ja Uhrein alla, waan W Testamentti
on wahwistcttu lEftlxen omalla werellä, ja Syndein Sowit,
taininen on nyt tapahmnut hänen omanßuumins uhramisella Ri-
stin altarin päällä yhdellä terralla, nnnmin Pawali sano: Jo-
cainenpappien siihen pandu, erra hänen jocapäirva Ju-
malan palroclusia rekcman picä/ ja usein yhtäläistä uhria
uhraman, jocca ei cojcan, nimittäin itzestäns, woi sondeja
poworra; murra cosca Tama oli xhden ijancaikiststkelpawan
Uhrin sondein edestä uhrannet, istu ban uyr Jumalan c»i-
eialla kädellä. longatähden hän myös hänen Pyhäsä Ehtolli-sesans on kässenyt meidän erinomaisesti taman hywän Työn alino-
maisesamuissa pitä/coscahän cutzu banen Werens, sen Uden
Cestamendin werexi/ jota me sijnä nantitzem.

Testamcndin
wchwistus, ja
Sowittanii'
uen lEsuxen
omalla werel,

la-

ttedr. 9: ,!.

ttebr. ID: li.
12.14.

Hlztli. 26:28.

Naljanncxi, Sijnä Wanbafa Testamendisa, toimiteta
tin coco Palwelus nijn sanomattomain ceremoniain, ruocain, juo-
main, puhdissusten, uhramiflen, Paiwäin ja Waatcttcn erotuxen,
jarastasten reisuin cansa, jotca elit heille yri rastas cuorma jara-

Vbbb 3 sims,

4.
Wapaus«w



situs, nijn että wmcka nijden M niille uscvwaisille Messiaxen osal-
lisuus ja syndein sowitcaminen tapahdui Uscon cautta jonga he ka"
sitit sijta EwanZeliumilliscsta Lupauxesta, nijn cuitengin mallitzi hei-
dän seasans ulconaisesti Lain eli Töitten Liiton Muoto, nijden Saa-
toin alla, joita heidän suuren Rangaisturen ja uhcauren pelwon
alla piti tarcasii pitämän ja seuraman- Waan nyt on meillä U-
desa Tesiamendisä Wapaus caikista nijsta rasituxista, nijncuin se
seiso: Man kengän reira Dll«nurco, ruast eli juomast, raic-
-3a maaratasi p>fha pairvist, ei udesta cuusta, eikä Sabba-
theisia, nimittäin nijsta erinomaisista ludalaisien pyhä-paiwista
jolca olit esimalauxet Christuxcen ja asetetut sen ajan tilan jälken,
ja olir rulewaisten Marjo, murra ruumis on Chrisiu-
xes. longatahden myös Pawali nyt cutzu meidän tilam, U?a-
paudexi, sillä emme eNMlbi ole palckawaimon pojat/ waau wa-
paan.

Bclieu«s«äe-

col. 2:16.17.

6,1.4:24.25.
31-

XVijkennexi, Siinä Wanbasa Tesiamendiss, oli lu<
malan?lrmonLijtto ja Sem-acunda sidottu ja ahdistettu enimitten
ainoastans yhden wchin Maan ja Cansan keskelle, josa Jumalalla
tuli ja totto oli, j« josa Lupauxet m sen oikian Palwelurcn muoto
ainoastans Indan Maan sisällä olit jaylöspidettin; Waan nyt U-
desa Testamendisä on waihe aita poisottttu ludalaisten jaPaca-
nain walildä, jaftLijto, että myös Christuxen Seu-
racunda on uloslewitetty ymbari caiken mailman, jonga cautta
myös niiden Uscowaisten Paljous nyt on monda k«rja surembi,nijn

Sem-acunallawarus.

4K. 2.: 4^. että yhtenä pälwänä cohta Udcn Tcstamendin alusta zooo sielua
ainoasians nijucuin yhdexi aluri lzsättin HERran Seuracundaan,
jongatädden se nyt soipi: Iloiye sinä hedclmarom, joca er
n>'tä, pacahda ia huuda sinä joca er rascas ole,
naisella onenambi lapsia, cuin silla jotta mies on. Johon
tule cans, että se jolla ennen Mies blj, se on Wftnha Testamen-
li josaMessias silloin esimalausicn alla «sm ja se oikia Palwelus
oli, nyt on coconans wanhandunut poisvandu caickem hänen
Saatyins cansa, sillä Usi wanhenda sin endisen, ja joca
'wanha ja-ijallinen on, si on läsnä loppnans. Ia cumga
suuri nyt UdenTcham3ndinawa?us,edustusja caswando on,sen
näemme myös seurawaisista Ra »Vatun paicoifta: Esaj. 44: v. i-s.
Eiech. 36. v. 10 -16. lotz.7:Z 7.38. u s.ctc. Ia niin on

.Ude-

?1'.i8:48-s°.
soK. io: 16.

New. 8: i;-
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Udesa <i csiamendisä, se endinen puutos jom meillä emen oli, co-
scame olim tllcona L>siamendist, Eph- 2: '2.
me roirr o<a fangimr olimma ,

lens «naxetm, uijn että sekä Mejsias ja lEsus on nyt itze tullut
Isäns helmasta ja ilmoittanut meills caiken hänen tahtons, että
myös p>sha HenFi nyt opetta meille caicki, joca hänen
lans teke meidän Jumalasta oppinexi. Josta taas seura vri suuri
Uden Testamcndin Edustus ja Autuus, nimittäin:

..

1: 18.

14: 26.
'°'

' '

Cuudettliexi, pxi paljo walkeuden ja
Tiedon nurra, cmn heillä oli Wanhasa Tesiamendisä; silla waic-
ka ludalaisilla oiit caicki Walkcuden aseet ja Armon walicappalet
täsisä, heillä oli Lasten oikeus, Cunnia, Lijtot, Laki, Jumalan
Palwelus, Lupauxet Messiaxesta, ja nijn Tieto hänestä ja cmtu-
dens ja, jestyxestcl, nijn ei tainnet he cuitengan niiden nimmoncin esi-
inalausten, uhrein ja warjo-menoin alla niin selwästi catzellaChri-
siusta, eikäymmartä coco heidän autudens Tamaroita, eikä sen
Järjestystä, cmn me nyt taidamme sen tehdä Udesa Testamendisä,
cuft me nyt paljo enämman näemme ja paljo enämmän cuulemme
ja käsitämme cuin he näit ja cuulit eli käsitit; sillä caicki maa on

ty, ia lchmar ja carhur yhdellä laitumella. Ia nijn,
jos sillä wira.Ua joca bookstawin callrra cuolerca ja ki-
wihin cuwarm oli, oli sencalramen birckans, nijn ettei I-siaelin lapsir rainner cayoa Mosixen cajrvoihin, hänen ca-
jwoins tirckanden tähden, joca cuirettgin caro. Mixei

paljo enammin silla wiralla, jocaHengen anda, pidais
tirckaus oleman? Silla jos sillä wiralla joca cadomxestsaarna, tirckaus oli, paljo enammin sillä wiralla, joca
XVanhurstaudest saarna, on «flönpaldmen kirckaus; silläsi toinen joca kircasierru oli, ei.' ole ensingan kirckaudexi
luettapa, sin birckaizden sichren. Ach! Wmeidän auttnallista aicam, nyt on itzs Voalkens mllm mailmaau
joca walista caicki ihmisir cllin nisilnman tulexvar. Joca,
en itze olendo-wijsaus ja caiken Wijsauden Lähde, josta wuota
monda o,a krydimaihin, ja ojat tulewat summxi wirroixi, ja wir-
rat isoixi meriri. Tämän cans taas tule yhlen:

6.
Surcmbi
Walkeus.

Kam. g! 4.

65. n: ?.8.?.
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SciVemännaxi, Se suur, Udcn Testamendi Edustucl ia
auluut!, pöhän -HenZen ru,fsasten L.ahiain ja sijca

' wuorawaittett stlittc»nbi n>oi»na jahedclmöiycmmen
'dcn harjoiruxesa: Slila waicka joChristus itze, mjncui!! se ol-
kia S>ijron Engeli, Mal. z-i. ilmoitti ja saarnais meilie caiken
Jumalan Tahdon sumella wöilualla ;a ylitzcwoittamisilln, nijn ei
cujtengan wiela silldiu Opttuslapsensakan caickia hänen
Saarnoians ymmarlalier, sen syyn tähden, ettei Pyhä Hengi
wiela ollut uloswuodarcttu hauen erinomaisilla lahioillans heidän
päällens, 'nijncuin se seiso: ei pyhä HellZixviclajilloin jaa-
puilla olluc, etrei Noiela olnzr kircasictllt. Waan
lEMen piti scn Pybnn Hengen hänen Cuolemans cautta meille
ansciitzemssn ja lähettämän. Josta sitte wasta, cosca se Lohdutta-

7.

Hengen Lähi-
at, ja woilm
pphytcen.

,7: zy.

l6: 7.
LfK. 4: L.

jnPyhä Hengi uloswuodatettm, hMen erinomaiset Lahians piti
Mä yhteisesä Ewangcliuiiurl Saarisia runsgsti caikille tapachtu»
man,!otca sen otit, seka monen ncluln
lanSalaisntteensclwaan tundoon,että myös heidänKandymistrens
pimeydestä walkeutteen, ja wielä deidaneaswamisexem' ja hehelmöitze-ynsexens caikisaChristillisisa awuisa ia Christuren toustft seuramisesa.
Tästä sijsme nytltaidamme Udesa Testamendisa Corkeimdita asioita
kasitta japuhua, eorkeimblta ja smembia töitä tehdä ja aicaan
saata cuin ia edemmari tulla sen oikian ja Cln istuxen
onlan elaman fturamisesa, cosca Jumalan Laki on kirjoitettu nij-
den uscowmstcn jyvämmeen, että he mieluisella hengellä ilman Lain
pelwotta Ustou cuuliaisudesta juoxewatHEßrankUyintlttä myö-
den. NMuin me tästä Uden Tcstamendin Ldustuxessa jo -uullet

2! 28,
.scl.zilZl.??,

Ls. 44: 3-
UztK. 19: L-

:z: 18.

olem,; Joelin »a lemmaxen ennusturista, josta wielä cans P.
Hezechiel sano: Ia minä annan teille udcn Adammcn, ja n-
den hengen, ia teen niin errä minlln kasinani.
Ia mincuin Jumala sen endisen Testmnendin Lapsia paljo wedatti,
.deidan coiwuden tähden, jatärtci heidän raps,
jans, nijn hän nyt tahto meildä nijncuin tastvaneilda lapsilda mie-
luisembata ja sisällisembätä euuliaisutta, jotta pica palweleman
händäHengesia TouldeK; josta sitte seura, että joca nain tiera,
jasuuremmasa mitaft näke, hänen HLRrans rahdon, ja ei
walnusia tekemän iycns sen jalken, hänen pira paljon ha«
woja härsima!». Namät nyt owal ne asianhaarat, iosa se Udcn
TtstamendinEdusius jaAutuus seiso,vli sen Manhan Testamendin.Pää,

4: 23.

M 4: '7.
l4.
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Päätös.
MMaan täss nyt taidais jocu sano: Mitäs coco tämä asia tule
MW meidän aututsem, jos minä sen -tiedän eli ei, että mju

smiri eroitus on ollut sen Wanhan ja Uden TesiamendinwäM? Wastaus: Näistä caikista meille tule, Ensist, yri suuri
Syy erra oikein Tura lunialan Armon Rickails miera
mn, jotea nyr eläm Udesa Testamendisä, joita Jumala on niin-
suurella jarunsahalla Armon, Walkeuden ja caickein
sten Lahiain mitalla etzinyt ia cunnioittanut yli mickein muitten,
nijn että Me nyt awomMa silmillä ilman peitteitä taidamme ca-
tzella sitä suurta Ewangeliumin kirckautta, ja ilmau pelwota, su-
la lapsillisesa Uscalluresa, lEsuxen osallisudesa waelds, hänen
Oman oppins ja elämäns jälken, jota Armo niillä Wanhoilla
sijnä mitasa ei ollut. Nijn että me nyt totisesti elämme silla ajalla,
josta se seiso: Mitta olen orollijella ajalla sinua cuullllt, ja
olen sinua aucuden paiwana attrranur; (sayo, on orol-
linen aica, cayo, nvr on se Auruden paiwa. Jaa, tämän
ajan, josa me nyt elämme jälken Christuxengin oman ajan, tai-
damme me wielä witzisä muodosa sansa antuallisemmaxl aiaxi,
cuin se oli, jona itze Cdrisius oli; sillä ei meillä nyt enämbi ole sitäsuurta Pahennuxen waara Christuren Kalwasia muodosta ja alhai-
sesta näöstä cuin silloin oli, cosca »ijn moni otti pahennuxen häne-stä za wahwistui hänen paalumuresans, uijncuin Phariseuxet ja
muut teit.

Tunbecamsijt
tästä luma»
lanhpwylisja
meidän aicax
a«tuus.

6: T.

«,tl>.lli: «.

Toisexi, tule meidän tasa wisusti Coerella iyem, jos me
totisesti seisomme tännn Uden Liiton ja Autnden osallisudesa,
temme me tata suurta Armo huckan ottais, taicka ainoastans ty-
hiä llimiä cannais, niincuin ludalaiftt, Jumalan Liiton Cansa-sta, totisesti on meillä paljo surembi ranqaistus odotettawa cuinheillä, cosca me nijn suuren armon ja niin runsahat hywat työt
ylöncatzomme, nijncuin se seiso: Silla jos se Sana oli wah-wa, cuin GnFellitten caurra puhmrin, ja caicki yliyekav-
»nys ja torrelemarromus jo on ansaitun palckans
cllinga me walrtaifim, josme sincalraisen Auruden ylönca-
yomma? Jos muuramar orista owar murmner, ja sinäjoca oliypln» olit, oler nijhin Meno isturerw, ja

Cccc oler.
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Hler sijra smnesta ia sen ölivplllln libawudl-sta ofallijexi
cnllllr, nijn alä oria wasian- ?M ole waall
pelkä. Silla joslinnala er luonnollista oxia armahranur /

cayo, ei han stnuacan arnmhda.
SentDden Col»nannexi, ottacam tästä itzcllem myös

yxi suuri Mclroirus, erremmetära siim-
ra Atmnlrra, Gdnsinsta ja N)apautta ja nijn
sillä turmele coco lmidänEdustustam: Ne wäärinkäytawat Udin
Testamendin Autudcn jaWapauden, jotta Ensisi; sen runsaan
Uden Testamendm Wol?euden ja Jumalan Tunnon mm halpana
pitäwät, errei he huoli eli wiyi rasta watosta orra ja toimir-
ta iyellens nijn sinlrraAMlldens Tiero, joca olis lllorruwai-
nen heisät elawan Uscon, ja ronsin Rackauden
Illinalan nijn mcan saartaman heija, >shden to-
tisen iyeNL ja muilnian poiskieldamisen. Totisesti on se san-
gen walitMawaja itkettäwä asia', että meidän seasam
malan Lupauxet ikänäns cuin lybiän rauwemeen, cosca Jumala
on sanonut, että tällä ajalla pira caiken maan oleman
-HSRran Cundoo, nijncllin tNeri<weVella pietetty, ja caic-
keinpita runVemaw HGRran, pienden etra sittlrren.Waan cuinga snuri tictamuttömys ja taitamattomus wielä halli,
tzeseka' sen yhteisen cansaty että monen muun tykönä? Cuinaa ha»
wa on nijtä jotca tcutawat wastata heidän tietons, oppins, ja U-scons edestä cosca heilda sitä waaditan? totisesti, cosca me meidän-
«icastem ihmisten sakiaM tietämättömylta nijsa hengellisisä asioisa
catzelem, nim carwat nousemat ppsiöön, ja peljättawät Jumalan
Wihan etzimisellu jaRanqaistuxella uden Pinleyden ja Kynttiläja-
lan poisottamisen canft.. Eikös meille ole selwässi sanottu:' ?llkäc
enambb olco lapsir raidosa, Ml«ra olcar Taidcsa rövdclliser.
Ettemmefillen lapset oliV/ jorca horjnistm, ja caickinaisel-
da operuxen rmilelda wierellaisin,< ihmisten coirudenja ca-
walllden callrra. Ei yri' ihminen aina saa olla lapsi joca ainoa-
sians riescalla pifHruocittmnan/ wa.an hanM pitä tuleman täydet-
lisemmäxi,nijn että on rorrumi-
fen cmlrra barjoirerrn mieli, ja paha eroirramam Ach!
cuinga suuri puutos tämä on cnitenain wielä tällä meidän ajallam,
M! cuinga suuri cdeswastaus tästä asiasta macaa seka Opcttait-

ten

la' eatzoeain
«ttcinmc waä-
rmfchta inei'
tzaw Wapmit-
tain.

Rs., ii: 9. '
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ten että Wanhemmillen päällä; och! HERra älä rangaise meitä
meidän ansiom jalkcn, waan muista wielä sinun Lijttos päälle, ja
nijdenpiscaisten Lasien päälle, jotca sinun ttchnatarhasas caswawat/
ja perusta wielä wolma itzelles nijden mlortsn lasten ja imewaisten
suusta, eltas wihollisetnmrcnnaisit! I.a nimcuin sijs tancallainen
Tietamättömys on coconans Uden Testamendin runsasta Kirckaut-
ta ja wai) josta ei taida seurata muu cuin yxi hirmuinen
Jumalan Wihan Miminen ja Rangaistus; nijn ei wähemmin,
Coisixi, tule Uden testamendin Autuus ja Edustus wclärinkay<
tctyxi nijldä, jorea waaran Opin caurm wiela rahrowar
N?anhaa Tcsiamentna ftjalle n»era, nijncuin Calwinisterir
tekewäc, jotca ei ftno sijnä callihija HERran Ehcollisesa tapah-
tuwan corkiambcua Chrisiuxen nautitzemista cuin Wanhasakan
Testamendisä oli, nimittäin ailwastansHengellisellä tawaJa Uzcou
cautta, cusa Leipä ia Wijna ainoastans merkitzis Christuxenßuu<
mistä ia Werta, waan ei itze lyösä olis yhdistetty nijden cans«/
josta asiasta lue Palmu Sunn. Saarnasa. M»n wetäwät myös
pawilalser Wachan Testamendin sisälle, cosea he wielä heidän
Palwcluxens caickinaisilla Uhreilla ja ihmisten Säädyillä toimitta
wat, ja sen totisen JumalanPalweluxen caickinaisilla ceremonloil-
la turmelewat jahäwäisewat.

?51. 8- 3

Mutta wielä, Colmannexi/ Wäarinkäyttawat ne ai-
wan suuresti Uden Testamendin Autuutta, Walkeutta ja Wapaut-
ts, jorcaIllmalarromaUa japahe,?dawmjel!a Elämällä ha-«oaisiwar Christnxen oppia ia Elämara> ja wiela heittämät
itzens caickinaisten Syndein ja pahutten orjuden ja palweluxen al-
le. Cusa cuitengin lEsus on toimittanut meille W pauden, ei
ainoastans Ssnnin Duomiosta :a lirouxcsta, mutta myös Syn l
nin palweluxesta ja orjudesta, ettemme tästedes Sondia palweli'. -
Nimcuin se on suuri Jumalan lasien «maisuus ja edustus myös
udesa Testamendisä, etlä hänen palwile händä n:ie--
lellans caunisiuxiza, ja Nlieluisella hengellä
ran tastyin ia L.ain tiellä ilman wacttimusta ja orjutta, sillä
Aakia ei ole pandu niille joxi curi cuormari ja"
oriudcn waan yhden ihanaxi ojennusnuorari, jolMMen
he mielellans useon cuuliaisndcs elämäns sowittawat ja iloitzewatsen ylitze nijncuin David sano: HERran owar oikiar ja'

Cccc ila.
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ilahurmwar la erinomaisesti on se yri suuri
Uden Testamendin autuden ja Walkeuden sekä ymmänamättö-
mys että Wäärinkayttämys, cozca iocu wielä etzi itzellcns jotan
onnee ja menestystä maallisen Tawaran, Nlckanden la Cunnian
taca ajamisella, jotca caicki meidän p>tä rictana ja raiscana pitä<
män sen ylonpaldisen autuden suhten, cuin meille n»t ilmoitetan ia
jaetan lEsuxes. Totisesti, joca wielä etzi cunniata ja jotan totista
vnnellisutta nijscl maallisis asiois ja cappaleis, ja iloitze
tze, hän ei ole sowelias maistaman taicka oikiaa macua saaman ni»>
stä taiwallisista ijancaickisista tawaroista, waan tahto tulla pidetyri
lumalalda wielä nijncuin Manhan Testamendin ymmärtämättö-
mät lapset, joille Jumala Canaan maan lupauxella eteen asetti
nijtä ijancaickifita tawaroita-

tTlaljännexi, wäärinkäyttäwät wielä netkin suuresti Uden.Testamendin Wapau-den, jotca tahtomat ainoastans sillä ulconai»
sella palweluxella, sisälle wetä jällens Manhan Testamendin cere-
moniat, niin että he caiken heidän lumalans Palwelurcn pitäwät
ainoastans nijsä ulconaisisa ceremonioisa, kirkon käymisisä, ulco-
cullatusa Sanan ja Sacramenttein nautitzemisisa, lyhiän yhteisen
tawan tähden, ilman siiMstä Sielun palwelusta joca pitä tapah-
tuman henges ja toludes, cusa Jumala wijmein suuttu nijbin ulco-
naisiin'palweluxijn, costa ihmiset ainoastans suullans ja ruumijl-
lans Jumalat» ladestywät, ja itze sydän on caucana hänestä, ja
juoxe mailman canfa ja tydyttä itzens nijja Icatowaisisa. Nimcujn
sitä wastan taas toisialda myös ne suuresti wäärinkäyttäwät Uden
Testamendin Wapauden, jotca tahtawat Udesa Testamendisä co-
comans pois heittä ne ulconaisct Wälicappalden harjoituxet, Kir<
kon käpmiset, Sanan cuulemiset ja iL?acramenttein nautitzcmiset,
ja scmowat, että Udesa Testamendisä owat caicki ceremoniat ja ul-
conaisct poistoimitetut, ja meille on nyt wapaus nijstä- Totisesti;
joca tahto tancallaifet ceremoniat, Jumalan Sanan cuulemiset,
ja <Vacramenttin nautitzemiset, tulla poistoimiteturi, ja pitä Kir-
kon kaymistt ja muut ulconaiset palweluxet oriutena, hän ei wielä
ymmärrä oikein Uden Testamendin Wapautta, ja cuinga suuri
Armo se on Imnalalda, että me rauhasa ja Christillises wapau-
des saamnie yhteisesa cocouresa nautita nijtä suuria Armo- Wäli-
cappaleita meidän Sieluin ojennurexi, lohdutuxexi ja

wah,
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wahwisturexi uscosa ja Udesa elämäsä. Ia niin muodon cuin mei-
dän nykyinen tilan sen waati/ että meidän täsä mailmas pitä So-
dasa waeldaman, nijn ei taida se turmeldu liha myös udesakanTe<
stamendisä caikcsta waatmisesta ja orjudesta wapaaxi päaNä, ivaan
meidam pita alati ristinnauliyeman, alas painaman ja cuoler-
raman nijtä pahoja himoja, jotca tekewat ihmiset cangiaxi ja wasta,
hacoisexi nijtä ulconaisiatin palweluxia tekemän, josa nijn yxi orjuus
alla macaa; waan cmtengin pits yhden Christityn sijnä tilosa ow
man, että hcln ne ulconaisetkin palweluxet teke nueluisesta hengestä,
ilman waatimusta, rackaudesta Jumalan Sanan tygö, ja cuuliai-
sudesta Jumalilla ja Esiwalda wastan. Wielä wijmeisexi, wää-
rinkäyttäwat Udcn Testamendin wapsuden aiwan pahoin nekin,
jotca nijn tyhmästi wielä eroittaxvar ja waliyewar paiwiä ja
witzit arki päiwat pyhittäwat, nijncuiy ne jotca ei Tuorstai eli
muun päiwän ehtolla kehrä eli jauha, Uolewin paiwänä ei lyö hei-
nä, ja nijn edespäin, joca hapatus on jälille jäänyt Pawin pi-
meydestä ja epäjumalan palweluxesta, josaPiru cans nijn woimal-
lisesti uscotta nijtä yrikertaisia ja peljätta heitä monella tawalla,
josta he enammin aina tulemat wahwistetuxi heidän epa uscosans.
Cusa cuitengin tämä palwelus ei ole muu cuin epäjumalan palwe,
lus ja ceconans Jumalan Sana ja Uden Testamendin wapautta
ja walkeutta wastan. Ach! cuinga suuresti, sekä Uden Testamen»
din suuren Wsslon ja Wapauden, että caicki Jumalan Palwelu-
xen, jaRucouxen oikiat muodot ja hyödytyxet, turmelewat, tai-
turit M Luculnkarit; he lukewat ja rucoilewat pois kipuja jotca
raudoista ja muista tulewat, waan «Pyhän Hengen woimalla,
jocaSanan cautta on, »voimallinen caickein suun cautta, cosca se
ihmisen käntzymistxi ja sielun parannuxexj kaytetän, ja cans toisi-nans kijwasten cautta paranda ruumillisia tauteja hänen
lapsisans cosca hän näke sen itzellens kelwollisexi ja heille hyödyllise-
si. Waan että Lukuläkarit owat ermtetut tämän Hengen woi-
masta, ja Pirun woimalla parandawat, sen he oftttawat silla, co,
sca he ensin, sitowat heidän lukemistns witzeihin sananparsiin joita
ei ikänens saa toisiri muutta; toisexi, sylkewät aina colme kerta
lEsuren,nimen mainitzcmisesa, joca on julkinenlEsuxen pilcka ja
poiekieldämmen; Colmannexi, ei he sano costan Amen heidän lu-
kemistns päälle. Ia mitä muuta taicausia heillä sijnä owat. Ach!
ti epäjumalden palwelioitl» ote coscan osa sen Elawän Jumalan

Cccc ) yh-
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yhtevdesä. Ach luopucat sijs sijtä pimeydestä jos tahdotte autua-
xi tulla. Ach ss>s/ alkät Jumalan armo huckan ottaco> catzo, nyt
on otollinen ajca, catzo, nyt on autcken pmwa, älkäm kellengan
josa msa pahennusta andaco. Amen,

Ack! Rackahin voapabtaja lEstl Christe, joca
«ler eilen ja ränäpän ja ijailcaickisesti. Sinrla me Ajränt-
me, erra Sinä oler asirranm meidän räbän Uden Cesta-
mendin 2lMllaUiscen aicaan.. M olee nleidall andanur tllra
senautuden: Ach opera meitä, erra me sincatlaista

kaaramme stca p>chemmäxi clluliaisudexi sin nmlaan
sinlln ja Tundcmijcs mimn jälken, anna meille an/
dcxi caicki meidän Ondm, jottla me «lem rahan asti hä-
U?aisner meidän <orHjan jaatan jaaikam alltllden, jaanna
meidän tästedes ne endijer pnuroxer sirä kijVammasti costa
ja palcira: erra me nijn mahdollisesti wacllaisim sille cuyu-
mijelle johonme cltyurur olem. Ach! anna sinun paiwäs
ja jen walo aina enämmin ja enönimin meidän
sielllsam, erra ja caicki pimeys powhajoretuxi rnlis/ ja
me puereruri rulisiln sinun Walkeildes joraasihilla / caicki
wihollisir vliyewoicraman ja jalcaim alle rallaman, siihen
asti cuin me siellä sinun Udesä lerlzjalemizäs sinlla saamnie
.cayella caswoista nijn cajwoihin, ja sinulle ijancaickista
woiron wirrra ijäistst weijara ja joirra. Amen, HERra
lEst», Amen!

Mljäs Toista Kymmenes Sunnuntai

Esipuhe.
MDumala, mjzicuu, on, nyn on st-

nun Woxes haman mailman areell. Tancallaisljn?l»I. 48: I 1..
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Jumalan Ki/toS? sanoihin ulospuhkea David, Psalmisa 48-'
v. 11.

Jumalan Nimen canfa, emme me tasa ymmärrä
sians danen erinäistä nimeens jolla hän cntzntan Jehova, HER-'
ra ja Olendoin olcndo'. Waan JumalanNimen canfa täsa ym-
märretän, Ensist, Jumala iye, niMmodoin cuin hän hänen!
Nimeins cautta on siinäP-Raamatusa itzens tietyxi ja tutuxi tednyt,
nijncuin st seiso: Jacobin Jumalan Nimi sinlla warjelcon/
se on, HERra luuiala smua warjclcon. Niin, cosca David
wielä sano: olcon hänen suuren Lunnians Nimi,>
on se sama cuin hän wyös nW cdelllslsä sanoisa
olcon HGRra Ilimala. Toiscri, Jumalan Nimen cansa
vmmärretän, Jumalan Majesiett, corcFeus jaCunnia. NA--
cnin Jumala sijta andoi Mosexen sanoa Pharaomlle: . Minä o- <
lenandanur sinun senrähden seisoa, osortarcni sinulle mi,
nun woimani, errä mimm Nimeni jnlisterraisilr caikesa
maaja. Colmannsxi, Jumalan nimen cansa ymmärretän, lu-!
malan 2lpu, jobonga hänen lapsena hädäsä rairawar
Icalda. Nijn sanvi David täsa »mmärvxcfä cosca hän meni Go-
liathiwastan: sinäruler minun rygoni miecalla, keihällä ja
kilwellä; waan minä nilen sinlm -HERran Zebas-
rhin Israelin sorawäen Jumalan Nimeen, se on, lapflllisesa
uscalluxesa hänen Apuns päälle. Neljäunexi, ymmmmän lu-!
malan Nimen canfa myös. Jumalan 3Hst?> ja walda jonga >
hän anda ihmisille hänen puolestans. Nijncuin se seiso:
prophera pnhl» minun Nimeeni minun sanani, joca ei sicä
clmle, haneldä «ninä sen xvaadin. Ne wäarar propherar
ennusiawar watherra niiinln Nimeni, «oaicka en minä hei-.
rä läherrän^, enga kästenvr. Nijn se seiso sen P. Casten Ase-
tus sanM: Castacar heirä Nimeen Isän ja pojan ja
hän -Hengen. Tästä Jumalan Nimestä nyt P. David sano:
Jumala nijncuin sinun NiMes on,, nijn on sinun
Rijroxes Haman mailman areen. Jolla se P. David anda
tietä, Jumalan, ja hänen Majestctins, ja Apuns, la Kässyins,
Slnzrnden ja Clmlmsan awarudcn, cosca hin sano, että se
on haman mailtnan nreen, st on, Jumala on Suuri ja määrä-
töin itzesäns, hänen Awusans, ja cnikisa Kässyi-

sans.

Jumalan Ni-
mi, on

Jumala itzs
l>s. 2o: 2.

rl! 72! 18. ly.

Zäncn Maje<
stetiydes.

Jumalan apu
jöuscallus.

1'5,m.i7,'45-

Jumalan ka-
sty.

Mut. IZI IY.

l4: 14.

Mtl,. 23: ly.
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lans. David täfä puhu ibmillisellä lamalla, joca Suureri cutzusen jocaulottu mailmanäreen asti, waicka cuitengin Jumala itze-säntz ja hänen töisans on cZäretöin.
Jumala««
Smm,

K"'"'-"'""'
lehom.

Suuri ja maararrömasti Curmusa on siis meidän lu-malan, Ensist, hänen Nimijans joisa hän on andanut itzens tietämailmallc: Hänen oma Olendo Nimens on lehowa, joca on
lacamatoin »hdelleckän ihmiselle, nijncuin hän itze sano: Minäo-
lenHEßra, si on miium Nimeni, en minä anna roisille
cunniarani, enga vliit>siant epäjumalitte. Nijncuin Moses
mvös hänestä weisa, cosca Israelin Cansa oli pääsnyt Punaisen
meren läpi Pharaon käsistä: HERra on ästen Soramies,

on hänen Nimens. Tämä Nimi cutzutan Raamatu-
Nimexi, Cortiaxi Nimexi, Cunniallijexi

l« Suurexi Nimen. Nijncuin sijtä erinomaisesti Jeremias
suurella kljwaudella sano: Murra HGRra, ei Mkan ole sinun
xverras: Sinä oler Suuri, jasinun Nimes on Stluri jon-
Zas töilläs raidat ojorra. Nijn on tällä Jumalalla wiela mon-
da muuta suurta Niruee, joilla hän anda tietä hänen seka Halli-
tzewaisen että Duomitzcwaisen woimans, nijncuin on: Glohim,

jotca Nimet hän tosin itze randa ja nijtä harjoitta hä-
nen hallitmesans jaDuomioisans ihmisten cansa, waan cuitengin
nijn, että hän ne Nimet on myös jacanut ja suonut Me, jotca
hänen siascms täällä maan päällä owat, ja hänen hallitzewaista ja
Duomitzewaista wircaans sixi yhteisexi hywäxi harjoittamat ja toi-
mittamat, nijncuin siitä Dawid sano: Jumala siijo Jumalan
siuracnnnaja, ja on Dltomari jumalirren seasä. Te olerra

ja caicki corkeimman lapsir, jorcn räM cuoUa
nijncuin Ihmiser.

55 42: 8.

Lxoä. 15- 3.

I^l
Dem 2.8-
I kez. 8:42.

)er. 10: 6.

«-l«k.-n, «>»,2,00'

?,!»,. «2:
7:

Toisin, Suuri ja määrättömästi cuuluisa cn meidän
lumalam myös, hänen Omaijuxisans, jotca owat mcmrattö-
mäc ia käsittämättömät: Jumalan Omaisudet owat Cahtalaiset:
Toiset owat s.ijckumarromar ulos itze Jumalasta, nijncuin hä-
nen, Määrättömydens, Rippumattomudens, Loppumattomu-
dens, Joca paicasa läsnä olemisens, Ijancaickisudens ilman alu-
ta ja loppua, ja muut sencallaiset: Toiset owat taas
sir, jotca hän myös jo Luomisesa on istuttanut »ijhin järjellisij»

luon-

Omaisufi-s«ns.
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luondocappaleihins ihmisi/n, nijncum hänen oman cuwans ja muo-
tons caltaisijn, nijncuin o»/ Wijsaudens, Pyhydens,
Nackaudens, Totudens, ja muut sencallaiset, jorca caicki corkial-
la tawalla ja mitalla itzellumalasa owat, waan sinä siwusa cans
ihmiset jätleus pitä ylösrakettaman hänen mittaus jalken.-

Colmannexi, Suuri ia määrättömästi cuuluisa on mei-
danlumalam wielä cans, hänen Toijans ja Teoijane: SIM-!
eer owar sinun ihmes ja ajaruxes, jorcasmeille osoray ei o-
le miran sinun werras, minä ilmoiran nijrä,ja sanon, waic-
ka ne owar epälucuiscr, sano P. Dawid. Cuinga suuret Ju-
malan Työt owat L.nonnon ja woiman waldacunnasa, sitä
emme ole nyt ulottuwaiset ulosmaalaman; Taiwan ja Maan ift-
mellmen rakennus ja ylöspitäminen todista niin »lönpaldisesti Ju-
malan Töitten surudesta, ettemme taida kyllä sitä coscan ulossa-
noa. Jos me ainoastans muutamia Syrachin muistuttiM tasaylösluettelem, nijn me nijstäkin saamme sanomattomctt Syyt
että ihmchtella HERran Töitä ia päättä itzem hänen puuttumat-
tomaan ylistöxeens: Sillä HERran Cunnia nätzy sijnäylön
silnres Corkeudes, wahwuden kirckaudes, ja Taiwan cau,!
neudcs. Cosca auringo nouje, nijn hän ilmoitta päiwän,
je joca on yxi sen Corbeimman ihme ryö. Hän on pala<
wambi cllin monda päyiä, ja polrra wuoret/ ja hohra pa-
lawurra ryl:öns,se mahra olla siluri HERra jocahanen reh-
nyr on. Nijn pirä Clllltt caikes mailmas ajallans paista,
man ja kirkar Tähder calmisiawar Taiwan. Cayo Tai-
wan taarra, jakijrä händä joca sin relmyr on, silla si on
sanFen caunis kirckalldesans. -Hänen Sanans caucca sarapaljo K.nnda, ja hän anda ihmellijesii Tulen leimahra,
nijn errä Taiwas awa iyeno. Ia pilwer häalywär, nijn-
cllilt linnllr lendäwär. Hänen Uckoijens jylinä peljärrä «naan
erra wuorer wärijewär. Hänen rahdostans puhalda Ere-lä nmli japohia rllllli ja cosca kylmä pohia rullli puhalda,
nijn wesi tille jääxi, ja puke weden päällens nijncuin har-nijcan. Sanallani! estä hän Meren pyjaman siajans joja
owar camalar ihmer, moninaijer elaimer ja walascalar.Waan jos me wielä paljongin ftnoisim, nijn en me cuiren-
Zan cnickijn; lyhykäisesi: hän on caicki ryyni. IaDddh waw

Is TöHlus.
?s,lm. 40! 6.

s?r. 43:;,^

'. 5.

v. ,2?

V. 15.,
v. l3^

V. 22,

v» 25.!
V. 27.

V. 2H.'
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v 3s. !

waicka me wicla caickia corkiast cunnioitraisim, miräji se
oli»? Hän on wieiä sirrenFin paljo cork:an,bi cuin caicki
hänen HERra on sanomattomasi suun; Aijrräkar
ja cunniolrracat Hlltßra teidän woimanne pcräst: hän on
surekin CorkianldlV Cuca raira handa nijn corkiast- ylistä
cmn hän on. Me näemme ainoastans roahinnnän hänen
Coistäns: Sillä paljo snremmor owar meildä wielä peile-
rxr. Ach! cuinga suuri sijs on meidän Jumalan,, cuca woi hä-
nen Töittens sywytta ulootutkia? Jos me wielä Luonnon Walda-cunnasa catzelcm Jumalan suuria Töittä, Monarchiain ia Wal,
dacunnain muuttelemisisa/ janijsä idmelllsisä wkihettyisa ja muu-
torisa jotca jocapäfwä tapahtumat Päiwain, aicain, asuun, ja
caickein Elckwitten cansa, 'mm meille tule aina sitä surembi syy

Jumalan Töitten suuru-
dcn ja paljouden. Jos me wielä käannamzne itzem bänen Toit,
tens tuckistelemiseen Armon waldacminasa, sen Toisen ia Col,
Mannen Uscon Artticuluxen jälken, nijn ei ole meidän ymmärryrem
silmät uloltuwaifet niiden sywytta täydellisesti näkemän, paljo wa-
hemmin niitä Suulla ulosmaalaman, waan minä sanon wielä:
Jos me wiela paljongin sanoiftm, nijn en mecmrenctan
kerkiä hän on caicki Hänestä
tule caicki, Häncsä on caicki, ja Haneseens pila tuleman caicki,
Niinmuodon että caicki wijmeiu hänen cmmiarens kändyw 't. Cu,
ca raira uloLpuhlla suurra woilna, ja vlistä caic-
kia hänen kijrereäpiä Amuar owar jorca hänen

piräwär, ja hänen 3!rmo-sijpeins alla aina asuwcu
kia wihollisia ja wahingoita wastan.

»ou». n:;6.!

r1,1.i06:2.3.'

Maan mitä meidän siis t<mcal!aisesa tutkisielemuxesa pitä
tekemän? Jumala, nijnc:n'n sinun on, nyn on
sinun R.ijroxes haluan Mailman aarern, sano Dawid. Suu«
ria ja suuria Töitä pitä suuresti »Mttämcm,'a kijtettn-
män. Sentähdcn on myös se suuri Jumala täyttänyt coco Tai-
wan ja Maan hänen Kijtorellcms, ia asettanut caicki hengettömät
ja Henaellisct händä ylistämän jakijttämän: Coco luondo, Ali-
ringo, Cuu, Tähdet, Elemendit, Tuli, Wesi, Walkia, Maa,
Kiwet, Calliot, Linnut, Eläimet, äandäwät ja soitmwat yhtem
ääneen, nijncuin Urgut, Jumalan Kijtosta ja Cunniata: Caicki

En-

lotoMKij-
jettämäu.
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Engclit, Uloswaltmt Pyhät, ja caicki joilla kieli on kijttäkön
HERra, sillä häncn Cunnians on corgotectu ylitze Taiwan ja
Maan. Cumga siis meidän
joilla hän coc) mailman jocapaiwä täyttä, ja han erinomaisesti
meille itzeculleckin sekä ruumillisella että hengellisellä tawalla joca het-
ki jacaa, pitä tuleman kchoitetnri Kiitollisuteen Jumalala wastan,
siitä anda meilletämanpaiwäinenP. Ewangeliumi Tilan puhua; jo-
ja meille eteen aseteta», sekä ne kiittämättömät Spitaliset jotca lE-suren suuren Armon Tvon heitans cohtan pian poisunhohoit ja

khttamättömydens händä wastan sillä ilmoitit; että myös se KW
tollinen Samaritani, joca tunsi lEsuxcn Hywydcn, ja myös pa-
lais jätlensKijttamän händä.j longa asian tutkistelemiseen pyys
dimme Armoo lEsuxen Rucouxella, sydämmest sanoden: Isa
meidän erc.

rs.l4B!l>lH.

Sen P. Cwangeliumin kirjoitta P. Lucas,
LuZ. 17: v. «l.

tapahdut, että hän meni lerusatemikapain, ja
lnatcusti kesseldä Samarian ja Galilean. la
cuin hän tuli yhten Kylän, cohtaisit häudä kym-

menen Spitalista Miestä, jotca taambana seisoit. 15.
Ia corgotit äänens, sanoden: lEsu racas Mestari, ar-
ulahda meidän päälleni. 14. Ia cosca hän ne näki, sa-
noi hän heille: Menqät, ja osottacat teitan Papeille.
Ia tapahdui, että he mennesäns tulit puhtaxi: 15.
Nijn yn heistä, cosca hän näki että hän parattu oli, pa-
lais jättens, ja cunnioitti lumalata suurella äänellä.
,6. Ia langeis caswoillelts hänen jalcains juuren, ja
kijtti händä: Ia se oli Samaritanus. 17. Mutta lE-sus wastaten sanoi: Eikökynunenenpuhdistettua Cusa-
sasta yhderan owati 18. Ei ole muita palainut Juma-
lala cunmoitzeman, cuin tämä muucalainen. 19. Ia

Dddd2. bä»
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hän sanoi hänelle: Nouse ja mene/ sinun uscos on sinnnwapahtanut.
Tällä erällä, me tahdom tutkistella sitä suutta Wel.

wollisutta, nimittäin, Nijtollisutta Jumalalawastan, nijden asian haarain cans cuill sij-
hen mlewat. O HENm auta/ja anna niene.
stya. Amen!

Pyhäs Ewangeliumis, eteen aseteta»
meille Kymmenen Svitalista Miestä, jotca tulit lEsu-xen tygö apu ja puhdistusta etziman heidän rastasta tau-

distans. Spicalt oli se caikein rascahin ja pahin Tauti wanhoina
airoina, jongacamca ei ainoaftans coco ihminen tullut saastaisexi sekä
sisällisesti etm ulconaisesti, mutta myös se sama ihminen sentähden
piti eroitttlaman pois caikista muista, ja asuman ulcona leiristä,
niinmuodoin cuin se taMi oli saastuttama ja sangen wanrallinen,
ja sijnä siwusa parandamatoin ihmisen nmwon ja rooiman cautta.
Tämä Spitali taita hengellisellä tawalla ulosmaalata Sv»inin ja
sencauhistuxen, joca myös on saasiuttawa ja coco ihmisen turme-
lewa, setä sisällisesti että ulconaisesti, jonga cautta myös se ihmi-
nen josa se hallitze tule croitetuxi pois Jumalasta jaPyhäin yhteyde-
stä; ja sijnä siwusa on yxi parandamatoin Tauti ihmisen omasta
neuwosta ja woimasta. Jumala sijs on yxin se sama/ ioca ainoa-
stans taita paranda seka sen ruumillisen että sen hengeNscn Spita-
lin, Nijncuin Wap. lEsus myös tasa P. Ewaugeliuwis osotti
hänen Jumalallisen woimans sijnä, että hän seka pelasti ja puhdi-
sti ne kymmenen Spitalista heidän ruumiliisesia SpitMans, että
myös Uscon cautM puhdisti sen yhden Samaritanin hänen Hen-
gellisesta spitalistans, ja teki hänen prchtari ja kijtollisexi Jumalan
aseeri ja wälicappalcxi, niin muodoin cuin ei hän asettanut itziäns
lEsuren Rackauden halua ja weicutusta wastan. Tästä ms sijs
jo näem, cuinga tancallaisesta suuresta hywasta työstä, jolla ms
nain waarallisesta ja cadottawaisesta taudista pelasteturi tulem, u-
loswuota yxi suuri Kijtolisudcn Welwollisuus Jumalala meidän
Lakäritäm ja Parandajatam wastan. Waan nijncuin se on caic-
kina mailman aicoina ollut, että harwat ja wDn osa eikein wa,

stan-

46.
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stanotta Jumalan hywätTyöt, ja kijtta händä sen edesi; nijn on
sencallainen esimercki meillä myös tasaP. Ewangeliumis: Ne M-
dexän, jotca ilman epäilemätä olit Juvalaiset, ja Imnalan oma
Cansa, joilla piti oleman suurembi Tuudo Jumalasta ja hänen
hymistä Töistäns, ei cuitengan tahtonet tietä mitan Christuxen hy-
västä Työstä, waan palaisit Kijttämatöina heidän endiseen su-
ruttomaan elamääns. Mutta se Samaritanus, joca oli asunut
taembana Juvalaisten edusturista, se tunsi sen hywän Työn, ja
palaisi lEsusta kijttäman ja cunnioitaman. Nijncuin meillä mon-
da sencallaista esimerckiä on Wap. lEfuren aicana, että sitä cun-
niata jota ei hän saanut hänen omalda Cansaldans, sen hän sai
Pacanoilda, nijncuin Cananean waimosta ja muista on nähtäwa.
Tästä me sl,s nyt otamme itzellem tilan!merMä sijtä Christilltsesta
Kijtollisuden welwollisudesta seurawaiset asianhaarat:

Gnsist, Curw ne owar,jorca owatsoweliar Jumala
oikein kijrraman, nijn erra st on Jumalalle otollinen? Ne
oikiat Jumalan Kijttäjät ei taida olla muut, cuin ainoastans ne
wastaudesia Jumalan F.apser, taicka ne jotta hei-
dän Spitalistans io puhdistetut owat. Silla Jumalattoman
uhri on HGRralle caul?istus: silla se on ftnnis llhratru-
Ia Illmalarromain lahiar ei kelpa ensingan sille Corkeim-
malle. Cosca yxi lihallinen ihminen »oscus kijttä Jumalala/ nijn
hän sen teke omasta rackaudestans ja cmmiastans, nijnmin se ylpiä
Phariseus teki, taicka teke ainonsians sentahden, että hän maal-
lisesa onnesa ja menestoresä saapi Jumalan hywia töitä nautita/
olla suurena, ricasna, eli muutoin wailla ruumin puutosta täsä
mailmafa, hänen lihans sitä smemmaxi lihoittamiseri ja tydyttämi-
sexi. Ia jos hän wielä toscus kijttms Jumalala nijden Hengelli-
siengin ja ijancaickisten hywäm edestä, niin ei hän silakan tee Ju-
malan totisesta Rackaudesta, waan hänen omasta Rackaudestans,
että hän luule Jumalan Luvuusten iälkcn saawans nautica tämän
elämän jälken paljo hywä, ebkä ei hän itze ole siinä lärjestyxesä,
«li sen elämän Uscontilasa, )osa ainoastans Jumalan hywyden o-
sallisuus meille tapahtu ja annetcm. Sentahden M me merkitzem.

t I.
e Cutka owat
»Jumalalla o-
"tMfttKijttck
'jät?
lkrov. i;: 8..r»«>v. 2,1:27.

34: 2;.

.l.uc. 18: 11.

'MWasindest
syndyntt.

Toistri, Mika on oikia perustus ja JuuriAijrolli-
simen, josta st ulooxp.uomman pick? Mustaus: Onsist/ on^

HdddZ In-
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Jumalan ja.
Hänen hywy-,
dms Tundy. ,

Jumalan i'a hänen Hywäin Töittensrorinen Cundo: Sillä
joca en minä tunne, W en m.ina myös taida Mä; engä taida
osoita kijtollisittta sitä wastan jonga hywydestä ja hywista töistäminä olen tietämätöin ja ilman ylitzcwoittamusta. Waan jota
enämman minä sydämmcsani tunnen, wngun hywintkkian luonnon
ja hänen hywäin töittens suurudcn, sijcä suurembaan kittollisuteen
omatundo sito jawaati minun. Johon asiaan se P. Raamattu
ja sen tutkisteleminen, on se sywin juuri ja lahdet, >osta caicki eläwä
Jumalan ja hänen hywäin Töittens tundo tule. Owat Pacanat-
kin kirjasta nähnet hcidan welwolliludens puuttumatko-
maan kiitollisuteen Jumalala ja caickein muitten hywiä töitä wa-
stan, jongatähden he owat sanonet: Hywäin Toirren muisto
ei pidä coscan wanhaneman. Ia M statu
isiurerranian ijancaickijcen muiston. Waan se P. Raamat-
tu sen wahwimman Perustuxcn sijhen anda, sentähden se seiso:
Suurer owat joca niistä waarin orra, ja
tutki nijlä, Jumalan hywyden oikiaxi tundemisexi, hänelle on sula
riemu nijsta, joca riemu ei taida toisin cuin ulospuhieta Juma-
lan kiitoxeen seka suulla, että alinomaisella kiitollisuden osottami-
sella Kändä wastan caikesa elämäsä. cunmoirracac
fijs teidän woimanne peräsi, hän on fircekin cor-
kiambi, me näemme ainoastans rvähimmän hänen roistäns,
stlla paljo silremmar owat meildä wielä ja nijncuin
Jumalan Työt luonnon waldacuunasa wiela owat suuren osan
peitetyt meidän lyhykäisen näköni edest, niin on myös sangeu pal-
jon hänen hywäin Töittens monencaldaisudesta ja suurudesta mei-
tä itzecutakin cobton, meille wielä kästttamättöinnä ja näkymätöin-
nä; sen tähden sijs meidän pitä sitä ahkerammasti pyytämän oppia
Tundeman Jumalala <a hänen hywiä töitäns, nijn että jota su-
rembi Tundo meille nijsiä tule, me nlyös sitä suurembaan kiitolli-
silleen handä wastan tulisim saatetuxi jakehoiteturi.

Leneci» lib. z.

rs,i. m: ».

8?,-. 43! 32.
36.

Toijexi, Nijncuin siitä eläwästä Jumalan.Tunnostawuota ulos se aurunx rekewäinen Ujco, nijn on tämä cans yri
wahwa Perustus Jumalan Lasten Kiitollisuteen, sillä joca totisesti
on Jumalahan sen totisen Uscon cautta yhdistetty, hän ei taidacoscan toisin, cuin coconans olla kiitollisudesta sisälle otettu ihandcl
wastan, sentähden Dawid sano: Minä usion. senrähden mi-

nä

ufco,

ec»!.lis: l°.
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ColminMlden PmwM
na puhun, ja sillä osotan kijtollisudeni minun Jumalalani wa-
sian. Niincuin sitä wastan cusa ei yhtän Kijtosta eli kiitollisuden
merckia näy ihmisesä Jumalala wastan, sima walitcttawasti on
aiwcm wähän Uscoo löyttawä sen ihmisen tykönä. Tancallsisestct
Ustosta myös wuosi ulos Samaritanin tykönä kiitoren ja kijtollisu-
den halu lEsusta wastan!, nijn että nijncuin yan jo ennen/ lEsu-xen Tunnus merkeistä ja Saarnoista oli käsittänyt Tiedon ja Tun-
non lEsuresta, nijn sijtä myös oli syttynyt Usco ja Uscallus hänen
tygöns, joca sitä enammän hanesä sille caswoi cosca hän itze työsä
näkl lEsuren awun hänen puhdisiuxexens, jostahän sitä suurena
baan kijtollisuden welwollisuteen hända wasian tuli jytytetyri ja
sidotus

Tähän tule Colmannexi wielä Jumalan totinen Rac-
kalls, sillä cosca ihminen on Uscosa tullut lumalalans syleileman
ja rackastaman, niincuin hänen corkemda hywyttäns jarackahinda
Isäns, jonga hywyteen, hän nvt on lEsuxen cautta nijn kijndiästi
sisälle suljettu; nijn eihan taida toisin cuin sijtä rackahasta sydämmestä
alinomaisia kiitosta ja kmollifuden Uhria hänelle edeswetä ja tuoda.
Joista caickista me että nijucuin caicki namät, Junm,
lan Tnndo, Usco ja Rackous, owat ainoastans Pyhän Hengen
waicutuxet meisa, nijn wuota myös seurawaisesti, se oikia Juma-
lan kijtos ja kijtollisuden osotus, ainoasians Pyhän Hengen wai-
cmuxesia.

laRMM

Colmanneri, Mitä wielä ,'tze Pääasiaan tule, mm me
nyt kysym: Nlirka orvar iye 2lstar, joiden JumalanL.aplcr kyrollisilrra ojorrawar ja joira Wa<
staus: Ensist, on Jumala iye fe pohiaroin Ä.ähde ja juuri
caickeen ja yxi ulosammundamatoin Merl caikestaainesta, ,osta kiitos ja kijtollisuus seuraman pitä. Nijn, että joca
oikein catzele Jumalala, ei ainoastans nijn muodoin cuin hän meil-
le on hywydens jacanut, Da sijnä räätle catzannosa taitamat kyllä
ne jumalattomatkin Jumalala kijttä, että helumalalda paljo Ky,
wä saamat nautita, mutta myös lijckumattomain omaisuttens jäl,
ken, waicka ne owat meille joramattomat, nijn cuitenmn lule
Jumalan lapsille nijden catzelemiscsta «xi erinomainen Syy Ju-malan suuren Majestetin, Ccrkeudc», Caickilietäwäisyden, Puut-

tu,

ssuidenAsiam
yli?

lnnw
lass.

?c 96:4.
rsi4s".l-6.

585



tumattomuden, Maarattömyden ia ijancc.ickisuden kijtoxeen ja
kijtollisuteen handä w»Oan, joca itzens stncallazsisa suurisa omaisu-xisa on mcille ilmoittanut meidän ImMaxem. Johon sitte

- Coijexi, tulemat ne Sanomattomat Jumalan H^
v?ar Cyör, jotca hän on meille ltzc työzä lacanut nijn yldäkyUäi-
sesti, seka Luoltnsn, että Armon waldacunnasa, joiden tutkistelemi-sesa »a nautitzemisesa ei meildä ikänäns puutui syitä alinomaisen Ki<
toxen jaKljtollisuden harjoitureen Jumalala wastan: luonnon

-waldacunnaja, me näemme cuinga caicki mitä ikanäns sijnä on,
on saanut alcuns Jumalalda, ja caikifa näkymät selwät jaNet Im
malasta ja hänen hywydestans meitä cohtan; Ia waicka tosin
Luonnosa nyt jälken langemuxen näkyis monda olewan, jotca owat
meille enämmän wabingoxi cuin hywäxi, nijncuin caickinaistt wa-
hingolliset ia myrkylliset eläimet ja hedelmät ja muut sencallaiset,
niin me cuitengin nijsäkin löydäm syyn Jumalan kijtoxeen ja kij-
tollisuteen händä wastan, cofca me oikein ajattelem, cuinga Ju-
mala caicki on kändänyt meille hywari, nijn että ne myrkylliset elä-
watylösottawatmaastajaculuttanat caiken sen myrkyn,joca saastai-
sesta ilmasta taita maahan langeta ja meille wahingoxi tulla, ja
nijn edeöpäin- Jaa, itze Perkeletkin, joidenwastan sotimisesa ja
lvoittamisesa Jumala meille erinomaisen hywydens olotta, anda-
wat meille jocapäiwäerinomaisen <3?yyn alilwmalseen kijtollisuteen
ja kijtoxeen Händel wastan. Maan cosca me muutoin Luonnon
hywyttä ja JumalanTawarain aitta siinä catzelem, nijn ei puuttu
meilda coscan ainetta kijtoxeen ja kijtoliismeen Jumalala wastan:
Sijhen anda meille erinomaisen tilan sen Ensimmäisen Artticulu-
xen tutkisteleminen meidän Catecbimuresam: Ajattele perän, cuin-
ga se Wiisas Jumala on sinunu luonut, andanut sinulle jär-
jellisen ja ymmärtäwäisen Sielun, joca on ulottuwainen käsittämän
ja muistaman nijn corkeita ja näkymättömiä asioja; andanut sinul-
le nijn konstillisesti yhten raketun Ruumin caickein tarpellisten ja-
senitten cansa; andanut sinulle Näön nijn piscaisen ja ibmellisentlasin cautta, andanut sinulle Cuulon, -Hajun ja Maun; an-
danut sinulleAader, joilla sinä taidat monda suurta työtä tehdä ja
elättä itzcs: Sieramen m Suun, joilla sinä itzecs Henge ilmastawedät,ja jällens ulospuhallat;
joilla caickilla en heidän erinomainen syvns/ wircaus ja hvödmy-

lens
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xens ihmisen ruumi,sa; lalar, joilla on heidän erinomainen pal-
welurcns ihmisen culjettamisesa ia sijrtättlisesa ymbäri maitten.
Näihin caickijn tule, että Jumala on andanm sinulle Tcrweyden,
joca on yxi callis ja sanomotOin Jumalan lahia, jonga calliutta
ei yrikän taida oikein «ahda, ennen cuin hän sen cadottsnut on;
Hän anda sinulle runsan Mamren Merestä ja nuiasia, ja caicki muut
Tarpet, joita ei nyt ole M caickia ylösluetella< Uni joca pidctän
mailmas nijden halwimbain asiain seasa, on cuitengin Jumalan
lapselle aine ja Syy erinomaiseen Jumalan fijtoxecn, costa hän
perän ajattele, cuinga tarpellinen walicappale se nyt on ihmisen
wirwoturerj, tämän rastan ta rasittawaisen työn ia otzau hien alla
mailmasa, jonga cautta wahimmäxikin colmas osa ihmisen tussil-
lisesta elämästä tule liewitetyxi jaikänäns cuin pois otetuxi, coscase aiuoastans cohtullisesti ja ilman laifcuden harjoitusta nautitau,
Jumalan aurihuutamisesa ja siunauxesa. Ia cuca taita eli kerkiä
yhtä haawa ylöoluetella caicki ne hyw«t työt, joilla coco Luonnon-
gin Waldacunda on täytetty meille hywäxi, joista meidän pita a-
lati kchoitettaman Jumalan Kijtoreen ja kijtollifuteen händä wa-
sian? Äurinlo sepitä meilleKynttilätä jaLoistetta coco meidän
elinaicam, ja lammilta ylös coco Maan, että se Mle hedelmälljseri:
Cuu jacaa meille ajat ja cuucaudet: Tähder ilmoittawat meille
Taiwan ihmellisen juoxun, jaynnä Cuun cansa walaisewat meitä
ölllä: Ilma on meidän Lmducotam: Maa ja pellor, meidän
jywa aittam: Mleri meidän Cala Sumppuni: ja«ijn edes päin»
M! cucas näitä oikein nckke ja ajattele! Ach'. ettei ne järjettömät
luondocappalet olis meidän Duomarim täsäkin asiasa! Härkä
mnde omistajans, jaAasllsandänsjeimen: Mmca Ijrael
ei tllnne, jaminun Cansan ei ymmärrä, eikä kijtä sitä runsa,
sia Andajata hänen lahiains edest.

Jos me taas Armon waldaclmnala, sen Toisen ja
ColmannenArttiiuluren jälleneatzelem Jumalan Hywäin Töitten
suurutta: Nijn emme taida ilman sydämmen liicutusta ja rackau-
den kynelitä ylöskertoja niitä Sanoja cuin siinä ToisesaUscon Cap-
palesa scisowat: Minun HERrani lEsus on minun cadotetun ja
Duomitun ihmisen lunastanut ja »vapahtanut caikista synneistä,
cuolemasta ja Perkelen wallan alda, ei hopialla ili cullalla, waau
hänen pyhällä ja callilla wereltäns jawiattomallaPxnallans jaCuo-
lemallans, että minä hänen omans olisin, j« hqne» allans eläisin,
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ja palwelisin händä ijancaickises wanhurftaudes, wiattomudes ja
uutudes., Ajateie racas Sielu, cuinga pohjatöin Rackauden ft-wyystafamacaa, cuinga Jumalan oma Poica lEsus on sinuntähtes nijn sywästi alendanut itzens, tehnyt ikens syndiscn siimnedestäs, jaulosseisonut ne caickein suurimmat Jumalan Wihan jahelwetin rangaisiuxet sinun edestäs, että hän sinun olis jällcns
woittanut Jumalan omaxt ja lapsexi, ja hänen ijancaickiseri can-
saperillijeeens: Nijn usiasti cuin sinä cuulet niNlitettäwän sen m-
men lEsus, nijn on sinulla sijnä yxi wabwa muistutus sinunsuuresta Woitostas yli synnin cuoleman ia helwetin/jos sinä muu-
toin eläwan Uscott cautta si hen lEsureen yhdistetty olet. Eikös
tancallainen tutkistelemus sijs mshtais woimallisesti johdatta sinuayhteen alinomaiseen kiitollisuteen ja kijtoxeen sinun lumalatas ja
lEsustaswastan? Nijn wielä, cosca me catzelcm stn Colmannen
Attticuluxen hywia' töitä, cuinga ahkerasti st Lohduttaja Pyhä
Hengi, culjetta meitä sen saman lEsuren ja hänen Lunasiurensosallisuteen, nijn että hän Cutzu hänen Sanaftns meitä, Cocoo,
Uscon meisäwaicutta, nijsä Pyhisä Sanamendeisä meitä lEsu-xsn werellä puhdista, Jumalancansa yhdistä, ja ijancackisecn elä,
mäanylospitä ja kätke; totisesti joca näitä caickia oikein tutkistele,
ja ei näistä tule smytetyri Jumalan alinomaiseen kijtoxeen ja kij-
tollisuden harjoitttreen händä wasian, hän ei wielä tunne lEsustaeitä ole hänellä osalEsuxesa, sen Colmannen Artticuluxen jälken.
Sentähden sijs: Kiitä HENra minun sielun, ja caicki mitä mi-nusa on, hänen Pyhä nimens. Kijtä HERra minun sielun, ja
älä unohda, mitä hywä hän niinull« tehnyt on- Tähän tule
wielä cans

Colmannexi, Meidän Mahdc>ttömudem, ja caic-
kem naitren Jumalan Töitten Anlaiycmarromuden
tnrkistelemus, cosca me oikein perän ajattelen?, cuinga emme
me ole mitän hywä Imnalalda coscan ansainnet, waan sitä wa«
sian caickia wiha ja rangaistusta, sillä Mira sinulla on, jora er
sinä «le saanur, jos sinä siis saanut oler, miras kerstar?
tuca on Jumalalle jotakin ennen andannr, jora hänelle pi-
dais jallens marerraman? Silla hänestä, ja hänen caur-
rans, ja hanejä owar caicki: Me olcon cluinia ijancaicki-
sisi. Cosca me siis stn oikein aMKm, cuittsa caicki Jumalan
hywät Työt owat tapahtunet meille ilman ja wastan caickia me<dan

an-
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Colminaisuden Päiwast.
ansiotam/ niin siitä seura taas yri uusi asia, jonga edestä meidän
pitä erinomaisesti Jumalalle alati kiitolliset oleman, ja handä kiit-
tämän.

Ia nijncuin caicki namat, /a monet muut sanomattomat
Jumalan hmvät Työt, owar ne asiat/ joiden tähden meidän
pitä Jumalala wastan kiitolliset oleman ja handa kijttämän; nijn
on nijden samain tulkistelemisesa ja mnistelemistsa myös jo vxi
alinomainen sijhcn autualliseen welwollisuteen ja harjoi»
tuxeen', sillä cosca me alan muistelem. Jumalan Majestetiä, cor-
keutta, Pyhyttä, hänen Hywäin Töittens sanomatoinda sumut-
ta meitä cobtan seka Luonnon että Armon waldacunnasa; ja mei-
dän Mahdottomultam caickia näitä wastan, nijn ilman epailemä-
ta yhden järjellisen chmistn sydän tule wastan sanomattomasti ke-
hoitetuxilumalanskijtoxeen ja kijtollisuteen händä wastan. Waan
ilman sila on meillä wielä yxi erinomainen Kehoitus tähän welwol-
lisutesn myös naisä smrawaisisa asioisa: Gnsisi, Jumalanjoilla coco Raamattu on täytettä, että meidän pitä, lchra-
nian HERralle tijrosia. HtLRra ja jaarnarcat
hänen lTlimcns, jutistacarhänen röitans Canfain stas, sa-no Dawid. Olcan reidan anonnlxen caitis asiois Jumalalletierrawä, caibella Rncouxella jasa, sanoPawsli. I!«, I«ca on meira jöweliaxi

pvdain pcrimisin ositllilureen rvalteudes, >a nijn e-despäin. I« nijncuin niiden asiain secaan joiden edestä meid'n
myös Jumalalle khtoxen uhria uhraman pitä, tule myös meidänlähimmäisen tanve, ja sekä ajallinen että erinomaisesti hengellinen
onni ja menestys, jongayli Jumalan lapset myös sydämmeliiesti
iloitzewat; nijn swat he myoS welcapäät heidän edestJumalalaki,ttämän, niincmn siitä Käffy soipi: caic-
tein edestä, sillä se on Ilimalan rahro reistä Christllxes lE-suxes. piräkar rucourer, anomiser, roiwomxer ja
caickein ihmisten edestä.

Sijhcn ke-
hoitta meitä
myös luma?
lau Kästy.
?IÄ. 50: bj.
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?Kil. 4: 6.
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il'!». 2: 1.

Tähän welwollisuteen kehoitta meitä Coistxi, Jumalanettnomainen Mielisuosio, joca hänellä on Kmoxeen >a Kittolli-seen sydämmeen: Silla jocaRijrosia uhra, se ylisiä minua,sano Dawid. Minä kijrän Jumalan uimee wnjulla, ja
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?l°. 6y? 32.

Chrisiuxcn E<
simcrcki.

II'2).
IO: 21.

suuresi ylistän hända kijroxell; Se kelpa paremmin HER-raUe cllin härkä raicka Mlllli, jollaowar jarrver jaforcar.'Colmannexi, tähän calliseen welwotlisuteen kehoitta meitä woimal-
lisesti, itze Christuren Esimercki, nijncuin me naem, cuinga si<sällisesti ja usiasti Wap. lEsus kijtti hänen Ifäns: Minä kijrän
sinua Isä, Taiwan ja maan -HERra, erräo oler kärkenyr
namar xvijahilda ja roimeUisilda, jo Oler ne ilmoirranilr
nijlle pienille. Niin myös cosca hän ruockei Cansa ja söi, bijrri
hänlumalara. Costa myös Jumala cuuli hänen rucourens,
kijti lsa ja sanoi: Ijä minä kijrän sinua erräs minua
cmllli-. Tähän tulewat u»yös caicki pylMn Esimerckir, joilla
coco Raamattu täytetty on, nijncuin me naem P. Däwidist, ja
erinomaisesi hänen Psalmeisans
lata Luomisen edest. Niincuin myös Syndein andexi saamisen ja
hengellisten lahiam edest, Psalmisi» 34' laz. 111. n5. Seura-
kunnan edest, Psalmisa v. »8. 23,. ;z. etc. Emanaeliumin e,
dest, Psalmisa 45» 47- 98. 10c?. 118.138.146etc. Nijn me na-
em sijnä Pyhas Pawalis, cuinga hän oli täytetty Jumalan Kii-
t, x<Ba: olcon Jumala ja meidän HERran lEsil-
xen Cbrisiuxen I<ä, joca meirä on siunannut caiMnaifellahenZeUiletla sinuallxella raixvallisisa; Ia nijn edespäin.

14:19.

IcH. li: 41.

Merkin

ltom. 16: 27.Ll'K. 1: z.
Lpli. ;: 21.
i"l'im. 1:17.
i l»et. 17
!?et. 4: ii.

Miju myös
EngeNttcn.

Tähän tule wielä niiden pyhäin GnZellnren esilnetc-ki, jotca kehoittawat meitä woimallisesti Jumalan Kittoxeen,
nijncuin Hiobi jo Luomisen ajasta sano: Cofta Aamu rähder yn-
nä lumatara kijrir, ja caicki Ilnnalan riemuiyir.
He huutamat alati Pyhä, pyhä, pyhä HGRra Zebaoch.
Nijncuin myös P. Johannes sano: Ia minä näin ja «mlin
monen GnFelin äänen istuimen, jaeläinden, jaxvanhem-
nnrren ympärillä, monda kerm tuhannen mharra, jorcu
hllusir Carinalle kijrosia cunniara jafiunuusta. Niin kiitit
he lumalaca lEsuren Svndymistn edestä, ja huusit, Cunnia
olcon Jumalalle corkeudes/ rauha maafä, ja ihmisille hy-
wä rahro. Nijn kehoitta se P. Dawid Engeleitä kijttämän Ju-
malala ynnä hänen conftns: Aijttätär-HERra te hänen En-
gelin», te wäkexvär SanZarir, ia nijn edespäin. Ia nijn-
cuin näin caickein Järjellisten Eläwitten esimerkit sekä Cunnian
Waloacun.iasa, että Armon waldacunnasa kehoittawat meitä lu-ma-

s<>b. ;8: 7.
55. 6: 3.
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nialan kijtoxeen ja kistollisuden osottamiseen handä wastan, niin
että se nijstä pienistä Lapsistakin seiso-' lasten ja imeväisien
sullsia olecsina tijcoxen walmisianur; Nijn on meillä wielä

wakew>l kehoilus tähän Miseen welwollisutcen

21:16.
-

Neljannexi, caikija -HettFertamijakin ja larjcttönn',
ja Cappaleisä: Silla ei se seiso ainoastans nijn, erra Jumala!
asil Israelin kijroxes, se on hänen Seuracundans Kijtoxen
ja keffellä, mutta st seiso myös, että calcki Taiwar ja XVah-,wuder ilmoirrawar Jumalan cllnnian, ja julisiawar hänen,
rvanhluscaurtanL. paiwa sano paiwälle, ja 'fö ilmoitta,
<söUe tiedon. HERra, Auringo ja tul»,
tarHEßra, caicki kirckar Tähder. Tairoasten Taiwar->
XValas calar ja Cl,li ja Rater, L.umi jaSumu.'
Culispää, N?uorer-pttur.pedor, caicki eläimer, ja ma-
dot/ ja linnut: Caick» Luondocappalet nijucuin yhteen ääneen
äändäwät ,a soittamat heidän Luojallens kiitosta: Caikilla on hei-
dän kielens ja muotons, jolla he julistamat HERran kijtosta;. se
pienin Cuckainen, Ma että han nijn lawialda itzens uloslewittä
ja hajotta Auringon lammindä wastan, ia uloslyckä haiun itzestäns,
kijttä hänen Luajaans silloin hänen kielellans: Ixi piscainen oja,cosca hän wirise ja juore hiliaxin ulos hänen lähteestans, ja silla
samalla tuorehutta maan, castele yrttitarhat, anda pedoille juos
ma, ja ihmisille jocaruan laisa sen wälttZmättömän aineen, nijn
myös joudutta itzens alati Merta cohden, ja sillä edes autta Hah-tein culkua ja purjehtimista muihin maihin, mikä se on muu, cuin
että hän silla tawalla hänen kielelläns kijttä jaylistä hänen Luojaans?
Ia mikä on coco luondo, ja mailma, ja caicki sen rakennus, muu
cuin yri Jumalan Urcu ja Candele, ioca ilman lackamata hänen
kijtorexens »yrise ja pauha, ja nijn ilmoitta hänen Cunniatans.
Ach! te kiittämättömät ihmiset, ettekö te mahda hawetä, cosca
te panette itzenne näitten hengettomäin ja färjcttämain rinnalle, ja
sen löydätte, että te heidän subtens olette mykät Jumalan hymyttä
wastan, ja surella kifttämätlömydellä alati hända whtatte. Sen,
callaiset ihmiset owatmzncuin Siat, jotta ei muusta mitan tiedä,
cuin longia maata, ja maahan itzens niin svwalle maadutta, ettei
he costan taida eckä tiedä silmians ylös nosta Taiwasta cohden ja
lijtta heidän Luojaans, nijncuin Esaias juomareista ja nijstä mail-
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man jällen iloisista ihnlisistä sano: ei he cayo rckoja,
eikä rorrele hänen käsialans. Hullu ei llstH nijcä, ja tom-
peli ei ymmärrä nijra, waan luule caicki mitä mailmas on ta-
pahtuman tavaturmaisest, ja ilman päälle ccchandota Luojan fii-
toxen ia ylistöxen päälle, jongatähden se myös seiso sencallaisisialuonnollisista ia pikemmin ikänans cuin luonnottomista ihmisistä: ei
he ylistä händä nijncuin lumalara, eikä kijrä, waan he
wilpistelervär omija ajaruxisans, jaheidän järjeröin ssdäwe
mene on piminnyr.

rs. 92:7.

«,VM. I! 21.

Neljannexi me Nyt kysym. Minla luondoinen ja cal-
tainen meidän 2>.ijroxem ja -

leman I«malam wastan? Wastaus: Tähän tule taas Gn,
sistz Svdammen sijailinen ja K.ijro» Jumala-
la wastan, että me meivän Sydämmefam Tunnem, sekä Iw
malan Hywäin Töitten corkeudcn ja suuruden, että myös meidän
mahdottomudem ja ansaitzemattomudem caikista niistä, ja että me
sitte meidän sydämmefam pidäm nijtä suuresa Cunniasa ja arwo-
sa, emmekä coscan lasse niitä ulos meidän Muistostam. Nijn
oli tämän Samaritanin Sydän täytetty sen hänslle tapahtuneen
Hywan Työn arwosta, jongalEsus hänelle osotti, ettei hän sitte
enämbi joutanut muun päälle ajatteleman/ waan muiMn ja tu«
ten dänen suuren wiheliäisydens josta hän nyt päästetty oli, ja sttä
wastan sen hywan Työn suuruden joca hänelle han<n Terweyde-
xens tapahtunut oli, ennätti cohta jallens hänen hywintekianslE-
suxen tygö, jollahanosotti sen, että hänensydämmens oli täytet<
ty kijwaudella ja halulla lEsuxclleWbllisutta osottamon
ja händä kijttämän. Cusa sitä wastan ne toiset yhderän, osotit
heidän suuren tundemattomudens ja kiittämättömän sydämmens
sijnä, että he taicka annoit Papeilda yli puhua itzens warään luu-
loon Christuxesta, taicka ei ottanet oikein ongeen ja ajatuxeen tä-
män Hywän Työn sumutta, ja heidän mahdottomuttans sijhen.
Ia nijn on se yri suuri Kijttämättömyys, cosca jocuei tahdo tuta,
että yri Hywä Työ en lumalalda, waan tygöluke sen muille sy-
ille ja tapaurille, josta se seiso, er<H Israel eirahdo nerä mi'Nsa
siri, joca banelle annan jywia, wijna, ja öljyä, hopiaca
ja culda, jostahe Baalimin reir, (niincum moni wielä nä>.stck
Jumalan annoista itzellens epäjumalan tele) ftnrähden minä

pal-
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palajan ja oran aicanans jällens minun ja wijna-
ni, ja willam, japellawani, jollahän häpiäns peirrä erc.
Ia nijn on se wielä M suuri kijttämättomyys, cosca ihmiset sitä
hywä cuin heille tapahtu, yhdellä eli toisella tawalla, ei omista lu,
malalle, waan taicka omalle toimelles, eli muille ihmisille, elijol-
leculle fokialle lykylle, jaawaicka wielck moni tundiffin sen luma-
lalda tullehen, nijn ei he sen wuoxi sijtä nijn suuresti pidä lucua,
mutta pian pois muistosta lassewat ia unyottawat, josta Jumala
itze erinomaisesti waroitta ja sano: tTlijn carra sinuas, jawar,
jele sinurt Gielus sangen wisust, errer sinä unhorais nijrä
asioita, jorca sinun silmäs owar nähner, ja. errei ne lähris
sinun caickena sinun elinaicanas, ja sinun pi-
tä nijrä julistaman lapsille» ja lasten lapsille. Ia nijncuin
Shdän ja Sielil on se paaistuin caickijn muihingin Pyhän Hem
gen waicuturijn, jongapäälle Jumala erinomaisesti catzo, wihain-
nijta jotca händä ainoasians suulla lähestywat ja Sydän on cauca<
na hänestä; nijn owat sentähden ne Pyhät myös aina alcanet hei-
dän Kijtorens itze Sydämmestä ja Sielusta, nijncuin se seiso:
Minun Sielun suuresi ylisiä HERra, ja minun Hengcni
iloiye lumalafä minun rvapahrajajäni. Aijrä HGRra
minlln Sielllni, ja caicki mirä minuja on, eli caicki minun
sisällyreni, hänen pxhä nimens. Ia nijn edespäin.

Deut. 4: 9.

l.uc. i: 46.

ic>z: i.

Suun ylisiös.Toisexi, seura tancallaisen Sydammen tunnon ja kiito-
jen päälle sitte myös. Suuntzijrosja Sillä Suu pu-
huse Sydän »ora on täytetty jollan hywällä eli paballa, ilolla eli mur-
liclla , taidais kijnni sulkea itzens niin, ettei se ilmoittais itziäns
Suun puhelln. Nijn myös costa Sydämmesä on ytönpaldisuus
Jumalan tawaroista ja nijden tunnosta, nijn ei se taida toisin cuin
ulosstuhjeta Suun tunnustuxeen ja kijtoxeen, niincuin Jumala
myös Israelin lapsia sijhen neuwoi.' Cojca sinä jarawir-
tll olcr, eträssiilloin kijmr HERra'sinun lumalaras, sen

maan edest, cuin hän andoi sinulle. Nijncuin myös
erinomaisesti Kieli sitä ws,rtkn on annettu meille, että meidän sillä
puhumman ja Jumalittakiittämän pita, nijncuin se seiso: Aiclen
caurra me kiiramme Jumalala ja Ijä. Ia Suusta ulos-
ta? kijros. lohonga myös tule se cuin Dawid sano itzestcins / <

että
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että cosca hän uhrais kijtos uhria, m/n hän saarnais,.e!i siiullansylisti HERran nimee. Josta myös Syrach sano, että se P.Dawid banen suurten woittoins edest, jocaiyesiaryöstä kijrn si-ra pyhä, cauneillarveijllilla, lotca olit huu,dcn ja Smm uh-rit. Pawalimyös, neuwo Epheftreitä, zettä heidän viti
heidän Svdämmens kijtollisuden uloöwuodattaman tanMaisesaSuun ylisiöresä, japuhuman kestenans pjalmeilla ja kijros-
wirsM, ja henFellMä lauluilla, weisären ja joirram
HERralle heidän sydammesans, bijtrain aina lumalara.Ia caicki Mira re ceerre puhella eli työllä, nijn rehkar caicki
HERran nimeen, ja kijträkär Ilmialara ja Isahänen caurrans. Nijncuin myös Wap. ICsus itze, kassi senhänelda paratun riwatun, suullans ilmoitta, cuinga suuret työt
HERra hänelle tehnyt oli. Ia coco opetus lasten Jourko silla
samalla tawalla lEsuren rahastamisen alla Jerusalemiin iloiten
kijtit Jumalala suurella änella, catkista nijsta woimallisista töistä
cuin he nähnet olit. Tästä

47: 9.

rkil. 4» 6.

cal. ?: 15.
16. 17.

bl»rc. 5: 19.

l9: 57.

Ia Kijtos itzeTyosa.
Colmannexi, seura Työn Rijros, että me myös ifte

ja Teosa osotam meidän Kiitollisuden ja Kijtoxem Juma-
lala wastan: nijncuin myös lasta Samaritanista seiso: että hän
palais jällens, joca asia oli mercki hänen Sydämmens kijtollisu,
desiä lEsusta wastan, että hän ylönanboi muun seuraus la etziylös jällens lEsuxen; ja sitte cllnmoirri lumalara suurella a-
nella, joca oli Suun kiitos M ylistos; ja wiclä sitte L.an2eis en,
srvoillens hauen jalcains juuren ja tijrri hända, joca oli kii-
tos itze Työsä, ja sitä suurembata kijtostalei hän täsa tilasa taita,
nut aican saatta, waan ilman epäilematä sitte coco elinaicans tä-
tä sama kijtollisutta osotti häncn Lakäritäns lEsusta wastan. Ia
ni>n siis on sen oikian Kiitollisuden omaisuus se, että ihminen uhra
yhden kiitollisen jacuuliaisen sydammen hänen hywintekiällens, ja
palwele hända lllconaisesakin työsä hänen mittans ja leiwistäns
jälken. Nijncuin erinomaisesti se Työllinen Aijros Jumalala
lltä corkeinda hywintekiätä wastan, käsittä sisallens, Ensiss, sen ec-
ra me Jumalalle tijros uhrixi übram jaannam coco meidän
Sielun ja Ruumin ja Elämän, hänen palweluxerens.
Niinmi» Pawali sano: clwnioirracar lumalara reidän Rull-
mijan ja reidän henZesan, jorcn Jumalan Hwnr. Sillä

ei

i.uc. 17: 15.
16.
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Colminaisudm Päiwöst.
ei taida yhtän fuuremba ki)tt'ämällönn)tta Jumalan suuria hywi>.
Töitä wastan olla, niin se, cosca me ne hänen callit andons Sielun
ja Ruumin käyrämme mastoin hänen kästyaus ia tahtoons Pirun
palweluxexl ja cuuliaisudexi, cusa ne cuicenain Jumalan omar ole-
man pirä joca ne luonut on, »a härdä nilllä kuteltämän; semah,
den nuhtele Jumala siltä Juvalaisia: sinun HER-
ras lumalaras kijrär, sinä hulluja
hän »le sinun Ijäs ia sinun K.unajiajas, joca sinun luonur
ja walmisianur on? Nuncuin Jumala myös Prophetain cautta
nuhtele ja uhca heila, heidän suuren kiittamättömydens tähden /

jonga he osotit Jumalala wastan heidän toltelemattomalla ia si)N-
mtlisella elämälläns. Ia tämä osia pitä meidän wisusti peränajat,
teleman/ ia tietämän se, että cusa tcmcallaista jtze Työn ja elämän
kiitosta ei ole Jumalala wastan, nijn ettem n/e hänen tahtons jäl-
ken, waau sitä wastan elämme, nijn siinä on caicki se muukin sekä
sydammen luuldu kijtos, että Suun ulconamen prami ja jyrinä,
ei muu cuin yxi cadottawainen Ulcocullaisuu. ja petos Jumalan
edesä, josta Jumala sano: NAe pois minun edestäni sinun
xvirrres jyrinä, sillä en minä woi cuullella sinun candellic-
res laulua. Ia waicka re uhmisirre minulle polrouhria ja
mocauhria, en minä cuirenFan ora nijtä otollijexi, lenga
cayo teidän liharoara kijros »lhrian. Sentahden siis, minä
nellwon reira, rackar weljer, Jumalan lanpiuden caurra,
errä re annaisirre reidan Ruumin eläwäxi, ia Ju-malalle orolliferi uhrixi, joca on teidän toimellinen luma-malan palwelilxen. Toiset tule tähän Työlliseen Kijtoxeen
wiela cans se, enämecaiken meidän ajallisin Tawaram ja
Cunnian, mieluisesti ul?ramme I mialalle palweluxen ja
kijroxexi. Tosin ei Jumala tarwitze meidän Tawaroitam, silläse on caicki hänen omans; Jos minä isoit, en minä sirä sano
sinulle, sillä maan pijri on minlln, ja caicki mitä sijnä on.
Mutta se on anda Jumalalle, ja sen Jumala ylösettä snnori ia
lahiari hänelle, cosca me hänen omaans mieluisesti ja Jumalalaracastawaisesta sydämmestä käytämme hänen Cunnians lulistami-
sexi, ja hänen lastcns awuxi ja holhomisen. Tähän tulemat ne
Manhan Testamendin annot jotca Jumala oli kässenyt anda hä-
nelle min että waicka Uhreilla oli suuri Esimalaus Chri<stuxeen sijhen tulewaiseen uhriin mailman syndein edest, nijn cui<

tFfff ten-

veut. zz: 6,
Ls. i: 2. z.
Lt 5: ;. 4.
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kengin oli mjllä cans erinomainen päällecatzondo Kijlollisuteen Ju-
malala wasian, jongatädden myös Kiitos uhrit asetetut olit. Nnn
me naem että Abeli »a Cain, toinen hänen maans hedelmäsi, toi-
nen Carjasians, uhrais HERralle esicöiser jc, lihawuden ki)toxexi.
Nijn übrais Noach Jumalalle kiitos-uhrin jäiken wedclipaisumi-
sen- Nijncuin Jumala sijtä myös kässyn avmoi Israelin lapsille,
Clilduan siihen maahan johon minä reira johdatan, ja so-
rvan ien maan leipä/ pira teidän andalnan
HERralle, teidän taikinan alkeista, kyrla", «c. Johon
lule cans se, että ne Spitaliset jotca pudistetut olit, piti heidän la<
hians HERralle candaman, sckä wica uh;ixi että poltto uhriri,
ja piti osottaman itzens Papeille, ei ainoastuns sen laillisen Saar-
nawirancunmoittamistxi, mutta myös sen n wallisen kijtos uhrin
tercnnseri lain jälkenPapsein pcräncatzomis n alla. Ia nijn sijs
se Christillinen Kiitollisuus anda Jumalalle hänm
lohon myös P. Pawali neuwo: Hlkär nnborraco hirvin reke-
»nist ja jacamist, silla sencaliaijer uhrir
Ia Wap. lEsus itze lupa ylösotca itzellens annctuxi caiken sen,
mitä me annamme köyhille ja niille pienille, jotca usowcu hänen
paallens. Ia pitä tämä ando ja kijios uhri tapahtuman meiiuio
sesta ja haluisesia sydammesta, itzecungin waran ja siunauren jäl-
ken, nijncuin Jumala ne puhdistetut Spitaliset jotca warallistm-
mat olit kassi uhrata, caxicaritzata, ykden lambaan, ja colms
kymmenestä sämbylä jauhoja öljyllä secoitettua, waan ne
mut yhden Caritzan, ja yhden kymmeneren sämbylä jcmhoja, ia
caxi Mettistä eli kyhkyläisen poica, jotca hän woi saada. losa
Jumala enimmitten aina catzo, itze sydämmen tilan ja halun puo-
leen, nijn että nijden köyhäin piscainen ando cosca se tapahtu puh-
tasia svdämmestä,on paljon otollisembi ja suurembi ando Jumalan
edes, enin nuden ricnsten suuri ando joca tavattu toicka ul ocullai-
sudesta eli omasta cuuniasta. Nim cuin sitä wastan myös, cosca
vri ricas ja waraliinen on wisu ja itara hänen annosans Juma-
lalle, ja dänen Pi.lrocluxens edes autamisexi nijn mm's bänen lap,
sillcns, nijn se on selwa todilws hänen SydämmenMin kijttamat-
tömydcst HERra wastan, ionaa jalken Hän hänen rangaise ja

la niincuin meidän näin mieluisesti HERralle meu
dän Isällenifiuoxeri pita uhraman ja andam«n sen MaMisenTa-
«varan jonga hän meille lainannut on, erinomaisesti nhdm syitten
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Colminaisuden Päiwast.
tähden, että sillä palwella Jumalala sitä oifiataTaworanHEN"
raa, Schouluin ylösrackendamisisa, JumalanSeu-
racminan ja Saarnawiranrunsaasa holhomiscsa, köyhäin elättä-
mijesä ia muisa rackauden harjoiturisa; ni;n pitä samalla tawalla
meidän JumalalleKijtoxexi uhraman, meidän tunniam ja caic-
ti cunma- wirar jaCuynmisin toimiruxer mailmasa. Mikä
suuri pimeys se on mailmasa, että ihmiset emmmitten heidän Cun-
nia-nimens ja W>rcans käyttämät heidän oman Cunniaxens ja
pramixens, ja muitten alhaisten sortamisen ja ylöncatzomlsexi, cu-sa cuirengin Jumala caicki Mirat sitä wnrten on asettanut, että
ihmisiltä nijsä olis sitä parembi tila heidän suuremmasta leiwiffä-
stäns suurembia lahjoja ulosjacaa sin yhteisen hywaxi, maan ja
Cansan säilyttämisen, sekä sen mailmallisen, että Hengellisen rau-
han tiellä, niin myös räikille muille turwallisexi Christillisyden
waelluresa, että caicki nijden Corkeimbain ja Vmmartäwäisten e-
simerkistä tulisit saatetun Jumalan esimerckiä scuraman pyhydesä,
roanhurscaudesa, Totudesa, Rackaudest, Nöyrydesä, yxiwacai-
sudesa ja caikisa muisa awuisa, joisa totisesti Jumala tahto caikil-
da hänen Wiroildans cunnioitetuxi ja palweluxi tulla. Sentäh-
den sijs, jos jollakin on joku rvirca, hän rehkäm nijncuin
sljrärvoimasta, jonFa Jumala anda, erra Jumala caickija
lEluxen Cbristllren cailcra cunnioicerraistn, jollaon cun-
nia ja xvalda ijancaickifest ijancaickisien. Ia ni>n sijs ei
yhdeldä totiselda Jumalan lapselda coscan puutu ainetta eli tila
lumalans kijtoxeen ja cunnioictamiseen, ja jos hän taidais muut-
ta caicki lehdet puisa kielin, caicki ruohot ja cuckaiset Svdämmi-
xi, caicki luondocappalet ihmisin, ja ihmiset Engelein, nijn hän
tekis ia käyttäis hänen lumalans kijtoren ja kijtollisuden. Tasameillä myös olis Syy ia tila puhua, mjsta hengettömistä Juma-
lan Kijtoren Wälicappaleista, cuin owat UrZm ja Candeler ja
muurSoirro-aseer, joista myös yn Jumalan Lapsi ynnä Da-
widin cansa tule sydämmesäns kehoitetuxi ja sytytetyxi lumalans
sisalliseen la ulconaiseen nlistöxeen- Waicka sencallmsetkin kijtoxen
muodot tällä mailman turmellulla ajalla,jo owat tulleet sijhen wää-
rinkäyttämiseen ja tyhiään tapaan, että harwa nijden cautta tule
johongun hartauteen kehoiteturi, mutta enämmin anbawat sen
tyhian ja cuolleen aanen pauckua heidäw corwains lihallisen tydyt»
tämisexi, cuin Sydämmen ylöscorgottamisexi Jumalan tygö.

FfffH lon-

Ia Cunniam.

l ket. 4: n.



lonaatähden myös Jumala Uden Testamendin luonnon iälken
paljo enämmän tahto Henges ja Totudes palwelduri tulla, cuin
sencallaisilla cuolleilla asehitla, cosca ne ainoastans tyhiän tawantähden ylöspidetan jakäytetän.

5.
Zsca «ica.

Nol. 4: 2.

Mijdennexi, Mira nyt iye aicaan mle, Costa ja
cuinga uslafti meidän pitä JumalalleKiitollisuus osottaman ja hau-
dan tMmän? Nijnsijtäse seiso; Jos re
eli mitä re teette, nijn cebtar caicki Ilmolan cunniaxi. Ol-
car alinomaijcst rucouxisä, walwoin mjzä tifroren cansii.Jota runsaambi Syöttä ,a Syttö Walk alla on, sitä alinomai-

ia ahkerammasti se pala ja loista> nijncuin me näem,
cuinga siitä runsaatta aineesta ja sotöstä joca Maan sisällä macaa,
syllyy ia palaa vxi.i!!noml>inen wäkewa Tuli ulos maasta, erino-
maisesti misä reittäwisa Tuli-Wuorisa Ecnasa, Heclaza »a Wefm
wiuxefa; nijn myös jota runsaambi tundo meillä on Jumalasta ja
hänen Töistäns, ja jota runsaambi osallisuus meillä myös on Py-
hän Hengen armo waicuwxlsta, sitä paknvamdi on myös Kiito-
xen halu ja harjotms Jumalala wastan, nijn että, minä Lijrän
-HERra aina, hänen kijrorens on alari minltn sinlsani.
M«na wcijan HERran armoja ijancaickifest, ja hänen Co-
rudens ilmoitan stmllani suFttjia silcuun. Minä tzijrän
HERra nijncauwan cuin minä elän, ja mimm IllmalaUe-
ni tijcoren weijan nijncauwan 'cuin minä räällä olcn. puo-
li vönä minä nouse»: sinua kijrrämän, sinun wanh n-jcaudes
oikeuden tähden. Ia Daniel langeis colme terra päiwäs
polwillens, rucoili, tijrti ja ylisti «njncuin
hänen rapans oli rehda. Sinua pirä kijrerrämänn jo en-
nencui,» autingo nouje, jaastltttaman siniln crees paiwän
xvaljeres. Murta kijctämarrömän roiwo hllcru nijncuin
härmä ralwella ja wl»ora pois mjncuin kelworoin wesi.
Ia niincum sijs se ulconainen kijcoren osotus tapadtu alan nijn u-
siasti cuin >u'ca ja tila siihen on; nija tapahtu se sisällinen kijtos hen-
ges ja totades ilman ajan eroitustg ama ja alinoma, hartasa cansa
käymises Jumalan danen suurimman bywintekians >a corkeimman
hywydens cansa. Vxi Lähde ei taida ikanans aloillans olla, waan
ulosjacaa alanwettä ymbckri maan; nijn ei taida yri kiicollineu
sijdän coscan olla joutilasna hänen lumalans kistoxest, waan dän

pyr-

?s«!. 146: 2.

kiä!. 119:62.
NlU!'. 6: I<3.

5Z6 Neljäs Toista Kymmenes Sunnuntai P.



pyrki tulla niiden Näljän Eläimen caldaijexi, joilla oli cuu-
si sijpea, ja olit sisäldä silmiä räynä, joilla ei ollur lepoa
päiwällä eika völlä, rvaanhuusir: PM, PM on
HGRra Jumala Caickirvaldias, joca oli, ljoca on, ja jo-
ca mlewa on. losa pyhäsä harjeituxesa erinomaisesti ne joca--
aicaiset ja wijckoiset Sabaarhi-ia PM-Päiwär, jotca ownt
nijn erinomaisiri Jumalan Hywciin Töitten Tutkistelemns päiwi-
xi eroitetut, andawat aina uuden tila»/ syyn, kehoituren, ja ai-
neen, Jumalan palamaan kijtoxeen, ja cunnioittamiseen. Nijn-
cuin se P. Dawid myös Sabbathm Kijtos wiesuxi asetti sen 92
Psalmins, ja ylöskehoitta itzens lumalans ylistöxeen: Hvwä
on HERrz kyttä, ja weijara kijrost sinun nimclles sinä
caickein ylimmäinen, Aamulla julista sinun Armos ja eh-
tona sinun roruuras, ja nijn edespäin. Ach cuinaa kiittämät-
tömästi ja murhetllsesti ne Sabbathia culuttawak, jotca kortin spe-
lamisilla, turhilla leikeillä, juomisilla ja coricurilla itziäns huwitta-
wat ja lihans iloo nijsä etziwäl, eikä ajattele, paljo wähemmin
puhu coscan mitän niistä cuiu sielun kehoiturexi pidäis tuleman Ju-
malala kiittämän ia ylistä nän. Eikös Pawali sano? caicki mira
teerre, caicki tehkär Jumalan cunniaxi.

Hxo«s 4: t.

k5.92:1 l. M

iO<>r.io:;i.

Cundennexi, joca tancallisesa Mollisudesa ja kijtoresa
culutta hänen päiwons ja ikäns, siihen ihmiseen on Jumalalla e-
rinotnainen lmelisilosio, sillä jocakijrosta llhra se ylistä mi-
nua, ja sijnä on se tie, e«5 minaojoran dänelle Jumalan
auruden- Tämä on nijdei autuain työ, ja tasa järjestyxesä cansse ijancaickinen autuus kMtetan. Nijncuin myös kijtos uhri sen,
tähden makiari hajun edes cutzulan, ja taitan
schen hywan haiulliscen suitzutuxeen >oca suitzi Scuracunnan Ma-
jasa, johon myös P. Salomoni catzo cosca hän sano: cuca on <ejoca lähre corwesta nijncnin nousiwa jawu, mitrhamin
siliyurus, pxhä jawu, ?ja caickmaijer Apotecbarin
Tancallainen Kinos teke caiken Nistingin makiari, nijn että Ju-malan laoset kerjcawar heirans waiwoisa °a kijtos uhria Iu-malalle nijdenam alla andawat: tämä on huulden hedelmä, joca
bywin HERralle kelpa. Tädan tule cans, että tämän autualli-sen harjsituren cautta, muutkin ihmiset tulewat kehoiteturi
lata wastan kijiollismeen, nijncuin P. Pawali sano: enäse ?lönFfffz pal-

.
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y: 12,.
;: 16.

paldmen armo monem tijtoxen caurra runsasi Jumalan yli-stöxexi rulls. Ia he niiden muitten walkendcha njn tulewat Ju-
malala kijctämän cosca he nakewät heidän hywat työns.

T«'sta Jumalan Kijtoxcsia sitte cans seura,
lähimmäistä, nijncuin Jumalan Wälicappaletta wsstan,
jonga cautta Jumala myös meille paljon hywä jacaal tTlijn-
cuin pawali teki hänen Onesiphorille:

andacon laupmdel-s Gnesiphonn perhelle, joca
minun uscin wirworranuc on, ja ei harvennat minun cah-
lejani. HERra audacon hänen löyra laupiuden sinä pai-

Muutoin, ei pahajnonisten, jor<
ca ei ryon edest tijra, pidä hvwin kaiman- Iakijrramarroman ihmijenroiwo pirä huckuman nijncnin har-
mä rakvella, jawuomman pois niincuin kelworoin wesi.

i: lg.

18.' '

12-14.

Byr. 12: 3.
5,9. 16: 29.

Paatos.
MMaista caikista me nyt Rackat Sielut selwästi näem, mitä
WM meidän welwollisuden tasäkin callijsa awusa ja asiasa waa-

ti:
mitan muuta wähemmin tehdä mailmasa, cuin Jumalala kijtetan,
taicka hywiä töitä muistetan- Ihmiset owat niin svwalle maaha»
j» heihin itzeens waipunet, ettei he woi nosta ylös silmiäns/ että
todella coscan catzoman HERran töitä, ja mitä hän jocapäiwa
meille teke, ja cuinga me ilman hänen edcscatzowaisia silmääns oli-
sim laicaa ijancaickisesti hucasa olet: ettcn minä mahda sanoa,
cuinga enin osa pita sen häpiänä, että suullans kijtta HERra ja
julista hänen toitäns: Waan pallo enämmän yhdellä Jumalatto-
malla ja Pirun callaisella elämällä osottawat ja ilmoittamat hei-
dän kiittämättömän jatundemattoman sydämmens heidän Luojans,

i.L mastajaans, ja Pyhittäjaäns wastan. N?aan nijnZos sinä
kijrär sinun HLRraslumalaras sinä hullll ja Can-

>- sil loca cosia pahalla, ei hänen huonestans pidä
>- pahus luopuman. Kyllä moni taita kijtta Jumalala, nijncau-

wan cuin hänelle hywin käypi lihan jällen, että hän saapi nautita
mailman cunniata, rickautta ia muuta menestystä, mutta cosca

mail-
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mailma wetä.itzcns tacaperin ihmistlda, »a hänen pitä käymän
mailman ylöncatzen, pilcan ja mmm puutoxen alle, nijn ei kijtosia
cuulu cusan, waän kärsimättömyys, tusca ja murhe; cusa cuiten-
Zin 3:e totiset ja ylösharjoitecut Jumalan lapset sydammestäns tai-
tawatkijttälumalata, nijn hywin sen Pahan, cuin hywangin pai-
wän edest, ja wiejä sitä enamman, cosca he näkewät sen/ että tä-
män mailman wastoin käyminen, puutos, tauti jamuu waiwa,
ontäsa tmmeluxcsa lihalle-paljon hyödyllistmbi cuin menestys ja
cgickinainen yldakyWsyys; silla Christuren Seuracunnan tila on
täsä mailmasa sencallainen/ ettti se ikänäns taida cauwan hyötyä
ja menestyä rusun cuckaisten pää a, waan sen alla wähene ia Hei-
diä pois siitä ensimmäisestä cuumudesta ja kijwaudesta joen hänesasm waikeran cctumus-tkapuun päällä sytytetty on. Ia nijncuin
nyt erinomaisesti meldän tällä wueden ajalla, cosca Jumalan siu-
nauxests on sisälle corjcmu maasta ja wedesta mitä Jumala armo-
stans meille tänä wuonna cmdanut on, tule ahkerasti muista sitä
HERran hymyttä, nijn andacam tällä päiwällä tämäkin asia sa hywä
työ taas olla meille vri uusi aine ja kehoitus Jumalan sydam.mel-
listen Kijtoxeen ja yllstöxcen, ja waroittacam itzem sijtä, ettemme
ylöllisellä nau,itzcmisella ruasta ja juomasta, hecumasa jaylpeyde-
sa, osottms taas kijttämättömyttä hända wastan, jayllyttäis sen
ceutta Jumalala tacaperin hänen siunaustans meistä.
AijrrakariysHEßra, Svdämmellä, Suulla, ja coco Elä-
mällä, sillahan ondvwa, ia hänen laupiudens ijan?
c<nckifest. 2>yra -HlEßra minun sieluni, ja ala unhoda,
ala coscan unhoda/ nma hän mmuUe on.
Amett.

Vicf. 5<H.

rs-,1. iz6: i.
2,. etc.

rl. ioz: 2.

Ack! Rackahin HGRm IGfl,, sinä joca oler si fa-
nia, josa meidän pira sinun Taiwalliselle Ijalles kijrollijer
oleman, meidän tayry jen pahembi Lvalina ja tunnusta,
errä coco meidän elämän on cnimirren culmerru fuuresa tijr-

lsinun Ijääs, Sinua, sira pphä
nijn nn»im ihmisia ja sinun walicappaleiras wastan.
3lcb! »inna meille anderi rämä rascas nijn siiu-
ri rangaistlls joca nijca ikiirrömarrömia siurapi. Ia anna
meidän sinun Henges walkcudesa nijn rura caicki Jumalan

erra
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erra me nijden oidiasta tunnosta rulisim woimaUisesti kehou
teruxi alinomaijes kijtcollisudeg siluin edejas roaeldaman,

kijrollisen jydämmen aina Illmalalle ,

Sllullam hänen alan julistaman, ja coco mei-
dän Sielllm ja Nluwim ja elämam! hänelle kijros uhrixi ja
palrvelllxexi aldina pirämän ja andaman. Anna meille ar-
mo/ erra se siunaus jolla sinä meira tänäkin wuonna, seka
hengellisella rawalla, sinun p. Sanas ja Sacramemreis
«slöspiramisezä meidän seafam/ errä ruumillistlla rawalla,
meidän Ruumim rarpellijefa edeocayomiseja, silmannltt
c»ler, savtta sinun pelwosas ja auxihuuramijesäs, sinlltt
Cunniaxes jakijroxexeo, meidän lähimniäijen jahol-
homisexi, ja'meidän omaxi kehoiruxexem jocapaiwä sinua
kijrrämän jaureen tijrollisilteen sinlla wastan aina
xi ruleman. Ach! kijros/ Cunnia ja ylistös olcon sinulle
ja ijancaickesti, Ija, poica, ja Hengi. Amen.

Wijdes Toista Kymmenes Sunnuntai
P. Tolmlnaisuden Paiwast.

Esipuhe.
MWaickein silmarwarrioiyewar Sinua, ja Sinä annat

ajallans. Näille Sanoilla me alotam jo-
capaiwa ynnä mjden pienden Lasten cansa meidän Ruoca-

siunauxem, ehkä se walitettawasti ilman ajatusta enimmitten taita
tapahtua, Psalmista 145: v. is. Joista Sanoista me merkitzem
seurawmset asianharat:

1>5,!.

1:2 Cosca se P. Dawid tasa Psalmisi, catzele ja Ma Ju-
malala, niincuin caickein luotuin ja luondocappalden Luajaa, y-
löspitäjätä, ja Hallitziata, seka Luonnon että Armon waldacun-nasa, Ma caicki luondocappalet catzowat za wartioitzewat sekä

ruu-
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ruumin että sielun «laeusta jarawindota, nijn hän nimittä hänen
erinomaisesti Colmclla Nimellä: hän cutzu hänen, lumalaxi,
CuninZaxi, ja HERraxi; Minä ylistantsinua minun In,
malan, sinä Cunningas. Slmri «n HERra , Armoltincn
ia laupias on HGRra ,ja niju,edespäin. Se Nimi Jumala
muistutta meille hänen Corkeuttans ja Duomitzewaista
scauttans ia oikeuttans caickia Luondocappaleitans wastan.- Cu-
ningan nimi, se anda tietä hänen woimallisen ia wijsan Halli-
tuxens yli caickein luotuins, suurella toimella ja jarjestyxella:Waan
st nimi HGRra, jota Dawid täsä Psalmisa kerto yhdexän ker-
ta , joca. on Jumalan erinäinen ja jolleculle luondocappalelle jaca-
matoin nimi, se pitä stsalläns cuinga Jumala on caikein olendoi»
olcndo, juuri ja lähde, joca hänen Sanaus cautta on caikille an-
danut olennon, lijcunnon ja elämän, ja sijnä elämäsä heitä loppuun
asti ylöspitä', ja wiclä hänen elämans iiaucaickiseen osallisuteen
johdatta, caicki ne jotca soweljat owat sen wastauottaman ja
käsittämän. Me taidam tähän lygö wielä caus panna, sen
suloisen nimen, jolla Jumala myös usiasti Raamatusa ja eri-
nomaisesti Isä Meidän Rucouresa cutzutan, meidän Ijaxem,
joca nimi sangen hywin Myös täsä sopi hänelle, nijncuin sencallai-
selle Isalle joca ei ainoastans ole andarut meille meidän olendom
jaelämäm, mutta mvös arda meille caicki wälicappalet, mingä
cautta se elämä pitä säilytettämän ja ylöspidettämän. Niin ettäse siis syystä seiso tästä Jumalasta, Cuningasta ja HERrasta, jo,
ca myös on meidän oma Isäm: Caickein silntär «oarriHiye-
war sinua, ja sinä annar heille ruan ajaUans.

l.

Elohim.
M<M.

Mewa.

6: y.

A ls>

Itze Järkiin tltnde ja tunnusta sen Totuden, joeaRaa-
matusa selwemmästi edcspannan, että Jumala on Caicki
roaldias, >Vijsao ja H>'wa hänen olennosans. Seutähdcn
myös, cosca me täsä tahdom catzclla, cuinga coco mailma ja Tai-was on yrinäns Hänen Edescatzomisens ja hsllituxens alla, niin
mät Colme Omaisutta lumalasa 'erinomaisesti nyt tulewat ca-
tzeldawaxi ja tutkisteldawaxi!:

Jumala s»
-CMi tchnpt.

Hänen Caickirvaldiaisudens cautta hän tukee ja pitä
olennosans ia woimasans caicki mitä hän luonut on, ja anda
nm.walicavpaleiiiens woiman ne waicutMt toimittaman ja aicaan

G g g g ft.at-
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saattamcn jotca ovat hcmeldä asetcttlt luondocappalden elamätä
ylöspitämän. Silla nijncuin ti »xikan luondocappale ole tainnut
itzestäns lulla eli clcunssaada, niin ei hän taid« itzeens myösylös-
pilä/ langeais ja puutluis HZnen ensimmäiseen lyyiyicens
jallens, jos ei se sama Woimallinen gi hända lukeals, ylös-
pidäis ja hallitzis, joca hänen luonutkin on.,

Hänen VAjsaudenscautta, Jumala senjalren cuin hän jo
alusta on nähnyt caicki cdesmennet, läsnä olewaisct ja asiat,
sowitta caicki'sekä Järjettömät luondocappaiet jotca ei itze tiedä hei-
dän maalians mitäwarten he tehdyt owal, siihen lärjcstyrecn ja nijden
rajain sisiille, jotca häneil W,jsaudens.cans vhtcn että myös
ne Järjelliset/joiden pilä heidän maalins ja syyn tietämän mitä war-
ten he luodut owac, nijn hän wijsaudenscauttanim hallitze, että hei-dän Taht.ns zaTaipumuxeus Jumalan Neuwonja tarcoituxen e-
desautcamisexi caikisa tailawut soweliac ja ulottuwaiset olla.

HMtzc

Hänen cautta taas Jumala, mjncuin se rac-
kahin ja tickahin Ijä, tule kehoitetuxi, hänen luotuns /a lasiens
rawindota ja menestystä edesmurehtiman, ettei he catoais ja puut-
tuis. Silla jos lusndocappalet edesmurehtiwat heidän almns;
wanhemmat heidän lapsens; Mestari hänen käslalaans; cumga
sijs ei pidäis tämän suuren Isän edesmurehtiman caicki hänen kä-
sialans? taicka hän silloin ei raidais jarvois, taicka ei hän rah,
rois sitä tehdä? Jos ei hän sitä Taidais tehdä, nijn ei hän sitte
elis Caickiwaldias eikä Wijsas humala. Jos län taas ei Tah-
tois, niin silloin olis puutos hänen Hywydesans ja rackaudesans
oma töitcms cohian. Ia nijn ei hän sitte olis Totinen Jumala;
josta sitte seura se, että taicka Järjen pidäis Jumalan coconans

poiskieldäman, zoca se suurin jarjettömys olis; taicka hänen pita,
nimcuin hänellä sijhen wastan sanomattomat syyt ja todisturet o-
wat, uscoman ja tunnustaman Jumalan Edescatzomisen ja Mur,
hen pitämisen caickein luotuin ylitze.

Mwitze.

Joista caikist me nyt näem, cuinga tyhmästi, ja sitä ter-
wetta lärkiakin wastan ne puhuwat, jotca sanowat, että Juma-
la on mjn uin mi Mestari joca ei enämbi huoli työstäns mitä ban
kerran tehnyt on, waan on sitte M joutilas catzoja sen päälle,

ja

Catzo Dem.
Sexa-Mn. c>'

602

6Q2. Wijdes Toista Kymmenes Sunnuntai P,



ja anda caicki mennä sen kerran tehdyn,rakennuren ja jarjestyxeu
jälken, taicka luonnon juorun Men ilman ojendamata ja HMtusta
niingan cappalen ylitze: sekä rerwe Järki, erra iocapaiwaine,,
Coerrelemus, jawielä erinomaisella corkialla tawalla coco se
ha Raamatm me-lle loizm sen asian ulosmaala, ja caicki asiat,
luodut, muutoxct ja menot Taiwasa ja Maasa yhdellä suulla to,
distawat, sen suuren lunmlanGdeLcayonnsesia jolla hän walpa,
sta silmä ia hallitusta jocapäiwck pitä ja harjoitta, caickein hänen
luoluins ylitze, sijng suuresa huonesa ja sen suuren Pcrhen seasa
joca hänen allans on.

2. Tästä sijs Jumalasta, ma näin caickein Luotuin lu-mala, Cuningas, HERrajallaon, Dawid sano: Caickem
silmät wartioitzewat sinua. Caicki jotca ilmasa, maasa, ja Me-nsa owat, eatzowat talda Istilda rawindotans, silla nijncuin ei
walkia pala waan sammu ilman sytötta ja oljuta, nijn elämä ei
seiso ilman rawindM. Sentähden niistä jarjettämistäkin picnim»
mist eläwist seiso että he wartieitzewat tätä Isa; Carnen pojat
Kanda auxens hlUlmxvat. Ia lllondocappaler huocarvar.
Ia erinomaiseftt eaicki olcon nijn corkiat cuintahtowat,
owat tämän 'HERran terchat jalcaicki caicki häneldä tarwitzewat.
Naista sijs ccnkista seiso

3. Sinä annat heille ruan ajallans. Hän anda Tai-wan castella ja lammilta' maan, ja Maan caswotta ja edesttioda
luondocappaleille, itzeculleckin banen luondons jälfen hänen rawin,
dons, joca ajallans tule heille hywaxi: sillä itzecukm rowinnon laiIsän wijsaasta kässvstä jalasetuxcsta on niin sowilettu, ettei se caic-
ki »hla haawa tule, joca pian turmioon käwis m rawitzewaiscnwoimans Waan Miosi wuodeld, cuucausi cuucaudeld,
ja aica ajald aina erinäinen rawinnon lai ja osa ilmandu ja edes-
tule sekä Maasta että Merestä tämän Isän lapsille hywari ja pal-
wcluxexi, joita hän mm rualla ja Mla. Ach! cuca jo
cuinga moni lapsi
että lilanihänen Luojans wtisecnivlistöxeen ja palweluxeen.

H<s. 14; 17.

Nijncuin nyt tämä suuri Isa tancallaisella Isällisellä E-
descatzomisella ylöspilä jocapmwä caickia Luotujans heidän maali-

G g g g 2 se.a
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sesa elämäsans heidän Ruumins rawinnon puolesi, nijn hän sijnH
siwusa cans erinomaisesti hänen Järjellistä luondocapp«leit2Ns II),
misia edescatzo, heidän Sielunjakin puolesi, cuinga se, niin
muodoin cuin se on cuolemotoin, myös tulis rawitun 'a ylöspide,
tyri armon waldacunnasa sichen corkiaan ja pyhään elämään, jo,
hon se alusta luotu oli, ja nyt jällens lEsurelda on ostettu ja lu,
«asteltu. Nijn että siis caicki seka ruumin että Sielun Menestys
fa onni tule sen suuren Isän Edescatzomisen ja hallituxen alle. Ia
nijncuin caicki ihmisen onni sen päälle ulos käy, cuinga Sielu on
Jumalan osallisudesa ja armon wgldacunncm tawnroilla rawittu
fijhen hengelliseen elämään, nijn ei s:js se ole se wähin oja Juma-
lanLasten Edustuxesia jalWapaudesta jonga lEsus, heille ansainut
on,«tta Jumala myös on heillesuonut wavaudeu caikesta omasta ma-
allisesta ja mnilmallisesta murhestu heidänruumins puolesi, jonga Ju-
malacans on itze väällens ottanut ja luwnmitheidän caikisa edes mu,
rehtiä, ettei nijn Sielunedesmurehtiminen jannritzemmen sen coutta
tulis esietyri, nijncuin se totisesti tspahm, cosca ihmiset maasa nijn
kijndiasti kijnni rippuwat, sitä caiwawat, ja sijtä jotan totista on,
nellisutta luulewat löytäwäns. Totisesti joca sen maallisen mur,
hen ja ruumin edesmurhetti«isen päällä, wastoinlsans tahtoo itzens
lyö, yli sen iärjestyxen cuin hän eteen pannut on, hänellä ei ole to,
tinen Uscallus taman Isän tygö, joca cuitengin nijn Totinen,runsas ja wanhurscas hänen lupauxisans ,a töisäns on; waan luu-
le itze taitawans kyllä edescccho itzens, joca cuitengin mle hänelle
wahingori ia kirourexi, ehkä cuinga suurikin menestys ja rickau-
den tygölangeminen sen oman murhen coucta, Jumalan sallimise,
sia, näkyis händä noudattaman joricuri tämän cslowan mail-
man ajaxi. Cuinga meidän sijs oikia Kasitös pitä saaman Ju-
malan IMisesia Gdescayomisesia caickein luotuinsylitze, sij,
ta Mda meille tilan puftua tämän päiwäinen P. Ewangeliumi.
Johon pyytäkäm armoo la walisiusta lEsuxeu Rutouxella, sy,
dammest sanoden: I<a meidän erc.
Sen P. Elvangeliumin kirjoitta P. Matheus,

Lug. 6: v.
aican, sanoi lEsus Opetttslapsillens: Ei

kengän woi pawclla cahta HERm: Silla taicka
, hän

6v4 Wijdes Toista Kymmenes Sunnuntai P.



hän,tätä wiba, ja toista racasta: Taicka hän tähän
ja toisenyldncaho: Ette woi palwclla Imna-

lata, ja Mammouata. 2,5. Smtäbden ftnon unnä
teille: Älkät lmnhettico teidän wngcnne tähden, iratä te
suotta m juotta: Eikä teidän Ruuzuinne täbdeu, luilla te
teitän werhötta. Eikö Heltgi enämbi ole cuin ruocal Ia
Ruumis paremdi cuin Waates 2.6. Catzocat taiwan lin-
duja, ci l>e kylwä, eikä uijtä, ei nwös cocoa Rijheu/
ja teidar. Taiwallimn Isän ruocki heidän. Ettekö te pal-
jo enämbi ole, cuin he s Eli, cuca teistä woi smul'
lans lisätä Kynäran hänen pitudellens s 2.8. Ia mitä te
suretta Vaatteistas Catzocat Cuckaisita kedolla? cuinga
he caftoawat, ei he työtä tee, eikä kehrä. 2.9. Cuitm-
'gin janonmiisn teille, ettei Solomon caikes Cunuiasans
ollut niju waatetettu, cuin yxi heistä. 30. Jos Jumala
näin waatetta Pellon ruohon, joca tänäpän seiso, ja
huomena pätzijn heitetän, eikö hän paljo mämmin teidän
sitä tee, te wähä uscoiset? 31. Akät sijs surulliset olco,
jänoden: Mitä nte syöunne, taicka mitä me juoutlna?
Eli millä me meitäm werboitam s 32.. Silla caickia näi-
tä Pacanat etziwät. Teidän Taiwallincn Isäu kyllä tie-
tä , teidän caickia näitä tarwihewan. 33. Etzikät ensin
Inmalan Waldacunda, ja hänen Wanhurscauttans, ja
nijn caicki näutät teille annetan. 34. Älkät scntähdensureco huomcniscsta pZiwästä. Sillä huolnisella Pm.wällä on suru ihestans. Tytykön cukin Päiwä wai-
wahans.

lEsuj'en Päatareoitus tosin tasi CwanaeliumisasWH on/että dä-senUftowmsiaLapsianswaroitta ia wicroittapois
sijcä aiartomasta murbesia sen nmmillisen ylöspitamisen

tähden, ja kehoitta yhteen lavsilliseen uscalluxeen ainoastans Ju-malan päälle. Waan niincuin me tästä asianhaarasta osittain mni-
ftlkin paicoisa tasa kirjasa puhunet olem, nijncuin Puoli

Gggg 3 Sun-
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Sunnuntaina ja muutoin, sa ilman sitä myös ne suurimmat Pe<
rusturet jaKehoitus-sryt sijhengin asiaan otetan Jumalan Edes,
catzomiscsta; semahden me myös tällä erällä tcchdsm catzelia:

Jumalan IsäUistä Edescayomisia, hänen a-
sianhaaralns cansa. O HERra auta/ ja anna
menestyy!

cosca me aiwomms puhua tästä JumalanArmo-lyö,
MH sta, nijnmeiucrkitzcm, että sensuuri EdcscatzomisenTyö,

joca caikllle luoduille tapahtu tasa mailmasa, erinomaisesi
ja yxinans pääasian puolesi, tygötulee Jumalalle ja coco sillepvdalle Colminaisildelle. Sillä nijncuin se Colme yhteinen
Jumala on coco sen näkywaiscn ia näkymättömän Mailman luo-
nut ja tehnyt, nijn se »rinans myös sen edescatzo ia ylöspita. lon<gatäbden myös cosca lEsus Isa Meidän RucouHsa on opettcnut
meidän lumalalda rucoileman, sekämjtä hengeliisiH,että ruumilli-
sia tarpeita, nijn ci hän sijnä Ijäa ymmärä Personalliscsii taicka
yhtä ja sitä ensimmäistä Persona amoastnns, waan hänen olenno-sans, nijnmusdoin cu n se on yri Jumala ja caickcin Isä, niiiit-
täin Ija, poica ja p>'ha -Henczi yddesä olennosa. stntähden
myosMap. lEsus sano Isästä ja Itzestcms: Minun Mn«-
ke hsnian rahan asti, jaMinä reen la
Pawali sano Christuxest myös erra hän canda caickj XVoi>

, malw sanalla. Nijncuin se Lohduttaja Hengi myös, jo-
ca jo alusta cans, hänen lijckumistns cautta wetten päällä, andoi
coikillc luoduille elämän za lijcunnon, ci ole joutilasna eli
na sen saman suuren työn ylöspi amisesä ia cdescatzomifcsa/ jon-

' ga luomisesa hän cans on ollut osallinen ja waicuttawa.

Edeicatzomu
nen tynö tule
Jumalalle.

s: '7»

Catzo HcluN'
tai Päiwä»Esipuhe.

?s. 1^9:7.11,

Waan cuitenqin erinomaisesti lariestyren tähden tygö-
luetan enimitten tämä suuri Tvö, I<alle sille eusimm,'isel!e Per-
sonalle, nijncuin Christus myös tnsä Ewauqe!iumisa siinä päälw
cotzannosa sano Linnuista: että Tcidan Taiwallmen Ijan ruoc-
s-j lxidan. Täsä suuresa Edcscakemisen T»ösä nyt se suuri Ju-
mala ja Isä, meille erinomaisella näköisällä tawalla ilmoitta ja
eteen asetta mouda hänen suurta Omaisuttans/ nijncuin: Haneu
maaraccöman >Voimans jonga Men hän caicki taita /a woi

teh-

26.
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tehda ja toimitta mitä hän tahto Tmwaisa ja Maasa, ilman muit-
ten awutta ia seuraa, waicka hän loisinans Engelcitäns, nijncuin
hänen Palweljoicnns, jotta myös luondocappolens owat,
wälicappaleinans pitä hänen corkian Cunnians todisturexi: Tasa
Hän myös osotta hänen taickirierawäifsdens, jolla hän jo aica
ennen ja aina näke ja tietä juuresta caickein tarpeet ja tilat, nijn-
cuin Christus sano tasa: Teidän TaiwaUinen Ijan riera
reidan caickia naira rarwiyewan: Tasa hän ilmoitta myös
hänen pohia:roman N)ijjalldens, jolla hän caicki on sitonut
hänen wisiim aicaans, ja astttanut hänen wi§in määrans jarazans
sisälle, yhden ihmellisen larzestyxen cansa: Tasa wielä erinomai-
sesti ilmandu meille hänen siluri ja pummmarom Hywydeno
ia 2>ickalldens »oitahan alati jacaa luondocappalcillens, awain
hänen runscm kätcns heille ja täyttäin heitä hywydcllä ja ilolle:
Tasa myös osotta hän hänen jolla hän caicki
Teot jotta tapalmnrat luondocappaleilda sekä luonnon ctta Ar-
mon Waldacunnasa, olcon ne Kywat eli pahat, ilman estettä
maxa ja wastusta, taickapelcstamiferi, eli rangaistuxeri, itzecun-
gin Teon ja käycöxen jälken hänen Isans wastcm. Ia näin In-
malan Edescaysmmen on yxi kircas Speili, nijn monesta suu-
resta Jumalan Omaisudcsta ja Taydellisvdestä. Ach Autt,,-.s sijs
on se joca tämän Isän oikia ja uscollinen Lavsi on, ja jolle tancal-
lainen armo ja suuri edesmurehnminen wijmein langee uancaickise-
xi woitoxim cunniaxi, nijncuin cuuliaiselle lapselle ja tancallaistnIsän Perilliselle-'

V. ;,.

Toistxi, me nyt merkitzem: Mirka Cappaler ne oxvar,
joiden yli tämä Jumalan Gdcscayominen ulortll ja lewirra
iyens? Sijhen me mahdan cohta wastata Pawalin sanoilla:-Hän canda caicki rvoilnaiija Sanalla. Ia Caicki owar ha-
ncjä. Caickein silmär warrioiycrvar Sinua HERra. Ei
yxikän iuotu cappale, olcon se näkymätöin eli näkyväinen, olconse suuri eli pieni,, olcon se järjetöin eli järjellinen, hengellinen eli
hengetöin, eli hyödyllinen, ei yxikan ole ulossuljettu
Jumalan Edescctzomisest. Mutta sen jälken cuircngin cuin Luon»
docappaltt toinen tolDans sangen lawialda eroitetur owat, ja yh-
dellä cor'iambi edestus ja täydellisyys on cuin toisella, sen jälken
myös me taidamme merkitä Jumalan Edescatzomisesa wchm jar-

l'e-

Yli Caickcin.

ttebr. i: ?.

t?ol. i: 17.
l>c 145- '5.
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jestyrcn, mitan, jatraput. longatähden me myös taidam ca-
tzella JumalanEdescatzomustä colmesa osasa,etca' se on, ensixi,
Nhceinen; Toiseri, jönnomamen, CoMannexi, se caickcinGnnäisin:

i. Sen 'fhreisin Jumalan Edescayomisen, alla nyt
owat caicki Luodut Taiwasa ja Maasä; Ia ne uloswalitut Gn-gelukin Taiwasa, jocca ei taida ilman Jumalan woimat-
ta seisoo, eikä ilman Hänen Wiisstuttans itziäns sallita: Alla Tai-
nan, Jumalan Edescatzom-jcn ai<a owat, ne lukemattomat lait
L.in,nnlta ilmasa, ja Calain joucko Mercsä: Maanpäällä,
ne lukemattomar latt , Eläinnsiä, Mace-
lewaifista, Caftooistaza Hedelmistä, joista lEsus nyt cans
erinomaisesti Ewangcliumis niinittä Ruohot ja Cuckaiser kedol-
la joita hänwaatetta ia ccmnista: Maan alla taas, vwat Me-
tallit ja Malmir, nimcuty Jumalan aitasa ja Wärckstadisa io-sa ne ikanäns cuin stitetyxi ja walmistetu>i tulewat että ylöstehtä
ihmisten tarpexi. Sanalla sanottu: Caicki mitä ikanäns Ju-mala lnonur on, ne hän «slöopira. Nijn ettei ne pie-
nimmätkan ja caickcin »löncatzottawimmatkan elawat erittäin itzecukin olennosans ole ulossuljettut Jumalan Edescatzomisesta, yijn-
cuin itze Christus sen erinoniaifcsti caickcin ihmettelemileri ulosmcr,
kitze ja sano: Eikö caxi rvarpuistu >chren ropoin ia

heisiä ei puro maan päälle ilman teidän Ijärän. Ca-
yelcar carneira, ei he k>'!rva, eikä nijrä.- ci heillä ole

, rira, eikä airra, ja Jumala elättä heidän. Jaa, wielä
ne muutkin luodut joita ei pidettä wärtinä nimsäns ihmisildä, joi-
ta en me taida nähdäckän ilmankol'.stita ja klasita, owat cuitcngin
Jumalan EdescatzonnsesaZmuistetm; nijncuin ne hengettö-
mätkin; mikäs taita olla halwembi cuin vri josta cuitenqin
Christus itze sano, cosca hän Warpuiststakin puhui: Nijn owar

. caicki teidän pään hiuxer ll»crlll. Sillä nijncum st suu-
ri Luoja ia Isä nijdengin tckemisesä ja uloscuwaimisesa on hänen
ihmeteldäwän Wijsaudensiosottanut, ja ne caickcin näkymältä-
mammatkin elawat >oita en me il,nan klasita näe, heidän hienoilla
waatteillans caunistanut, nijn ei höpeäjmyös hän nijtä.edescatzos
ja ylöspitä loppun asti.

Mtciscsii,

?»l,ck. 12:29

l.ue. I!'. 24

i6,ti,. io:;o

Waan
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Waan tasa sano jocu: lTlijra monda kelrvoroin-
da, n>ahinZollista ja merkillistä eläwara, mixi harvan ja
cunniaxi Itnnala ne caicki edes cayo?, Wastaus: Etten me
nyt jälkeu Syndijn Langeniuxen tiedä nijn wisusti caickein elämit-
tcn luondo cuinga se ennen Langewusta oli, sijhen on syy meidänsywa turmellnxem ia sijta wuotawa tietamättömydem/ nijn myös
määrä käyttäminen caikista tundemattomista elämistä ja luoduista.
Waan sen me taidazn sanoa, että nijncuin sen Synnin päälle lans-
getctun Kirouxen cautta, coco Taiwas ja Maa tuli nuriaxl ihmistä >
wastan, ja tacaperin weti sen ensimmäisen hedelmällisydcns ihmi!-
stldä, josta myös ihminen nyt usiasti ymmartämattömydesänS nau-»
titze mchingollistÄ hedelmitä hänen elämäns lyhendamisexi; nijn se
taita myös M luondocappaldengin cansa; moni zoca alusta oli
hywäA ja hyödytyxexi, se nyt woipi olla rangaisiureri ja wahin-
gori. Ps. 104:14. is. Syr. 39: zc>. 31.32. En me ymmär-
rä myös oikein heidän luondoons; moni joca näky wahingoliisexi,
taita olla hyödyllinen, cosca se ymmärretän oikein somista hänen
luotuun maalijns ja käytettä hänen oikiaan tarcoituxeens, nijncuin
me tiedäm, että ne myrkylliset elämät imewat ja culuttawat maa-
sta myrkyn, jongacautta moni hedelmä jota me syömme tule puh-
distetun; nijn me näem myös cuinga Apothecarit ja Läkärit Kär<
meistä tekemät parahita läkiwxiä, ja myös Malmeista ja Marcu-
riumista, cosca nijden omaisudet oikein tutkitan, ja lietän somitta
heidän maalijns. Waan nijncuin minä assen sanoin, se on wä-
hin cuin me nyt tiedäm käsittä heidän luonnosians ja woimastans,
sentähden me myös aiwan wähän taidam nijstä puhua ia Duomi»
ta. Se on ainakin missi, että ne caicki Luojans XVijsaurra tun-
nustamat, joca heidän nijn ihmellisesti tehnyt on; ja sillä hänen
Cunnians julistamat, joca ei heitä tyhiän tabdcn luonut ole, eika«
ilman syytä ylöspidä, maan hänen Cunniaans ja meidän hywaäm
Ma tarroitta ja edes auttaitze työsä.

aen.;!!?.iz.

i>s. iy: H.« '

<3en. i- 2,6.1
28.29. j

Waan jocu sano wiela: ei si sowi vheeett lumalattMajesterin Corkeuden cansa, erra han nijn alas
iyens ja murhen sencallaiststa nöyristä cappaleista pica?
Wastaus: Sinä lastet ja mittat ulos sinun järkescansa, luma,
lan MajestetiN/ sen maallisen ja catowaisen Majestetin cuwan >iäl-
ken, joca onl suurten puutosten ja heickoutten alainen. Yhden

H h h h MaaK
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Maallisen Cuningan näkö »a edcsmurehtimincn ei ulotu 'aickijn
alhaisiin ja hänen silmillens näkymättömijn, waan hän toimitta
enimmän osanNeuwon andsittcn ja muitten cautta.' Waan nnn-
cuin se luonnollinen ?il»rinZoikin ulotcu ja taita myödittä hänen
walons ja lämbymans lvsiinan caickein alhaisingin cappaleisin, itze
maanginpowen sisälle, jostamonda eläwätä, matoa, ja malmiacaswa, ja rawmdcns saapi ja ilmci tule ihmisten hywäxi; nijn
monda kerta suurcmmasa milusa ja ulos sanomattomasti on itzc Ju-
mala Caicki Laikisa, caicki näkemä, caicki tieläwa, caicki teke-
mä; ia caicki edescatzowa ja kaändäwä hänen maalins cohden, jo-
hon hänen LViijaudens sen on määrännyt, ja hänen Lunnians
waati. Niincuin myös hänen Tassusiuls tD itzens
ylisiä ja julista, coscä hän llman jongun muodon catzomata hänen
edesmurehtiwan Kätens cocotta ja pita uloslewitettyna nijn hywinsen piscaistn madon, cuin nljden corkeimbain Engelittcn ylitze.
tzämä sijs nyt on Jumalan Nhreinen Gdescayo.ninen, joca
myös on, woimailinen hänen Luotuins hywaxi ja ylöspitämisexi.
Waan,

Erinymssifesti/ 2. Grinomainen Illmalan Gdescayomitten onse, fonga alla erinomaisesti Ihmistr, nijncuin ne callimmat caic»
kein näkywäisten luotuin seasa, owat. longatahden myös sitten
euin Wap.lEsus Ewangeliumisa oli puhunut linnuissa ja rnc».
hoista cuinga Jumala ne ruocki ja waatetta, nijn han col>ta sen
päälle, teketämsn päätöxen: eikö han sijs paljo enamnnn reille
sira ree, re wKhan ujcoistr? teille nimittäin jotca nijn suurilla lä-
hiöillä yli muitten luondocappalden sielun ja ruumin puolsi caum-
sielut oletta, teille jotca nijn callisti ostettut olctta; teille jotca myös
sencallaiscen Cunnian Elämään ja Jumalan yhteyreen aiwotut ja
cutzutut oletta? Ia jos Kan sijs teille ne suuremmat ja.corkiammat
ladiat andanut ja jacanuton/ eikös'hän siis paljo enämmm nijtä
pienimmiq. anna ruumin tarperi jaylöspitämisexi.

Jo..

2s<

Tämä Erinomainen Jumalan Edescatzominen Ihmi-sen ylitzs> näbtäwasti ja ihmellisesti osoita Ensist, Ihmi-sen SvnnyrramijeK ia Sijalle rulemifesa Mailmaan, hänen
cuwamisesans äitincobdun sisällä, ja nwnesa muusa waarollisesa

macaa jo tähän, mailmaan tullesa sekä
en-
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ennen että jälken syndymisen, nijn että joca täsakin asianharasa sil-
mäns oikein awaa ja sitä sisemmäldä puhtailla silmillä catzcle, hän
saapi sijtä erinomaisen syyn jalilan ihmehdellä Jumalan suutta ja
wijsasta cdescatzomista ylitze sen järjellisen luondocappalen io tähän-
gin mailmaan mlduans. ". Toisen, se erinomainen Jumalan
edescatzominen osotta itzens sitte, itze ihmisen Elämän Juoruja,sen caswattamisesa, nijn että vtt joca lyhyt on, ei taida coco mail-
man konstilla itze lisätä yhtä kynäratäkän hänen pitudellens, waan
sekin tule Luojan oman laitoren ja caswattamisen päälle; nijncuin
myös sitte taas ihmisen ylöscaswattamisesa, itze opeturen, elämän
muodon, naimisen, ja coco KändyMifcn toimituxisa, Jumalan
erinomaiset wijsauden ja Edescatzomifen jäljet, itzens ihmeliisesii
osottawat, jotca caicki itzecukin jolla silmät awoi aina owat HER-
ran töihin, taita omasta elamästans parahiten löyta ja nähdä.
Nijncuin wielä cans, Colmannexi, Ihmisen ul«s menoja tä-
stä Mailmasi, Cuoieman ajan ja paican, muodon ja muun a-
sianharan puolest, Jumalan Edescatzominen aina on nähtawa ja
metkittawä, cmnga yri warhain, toinen yxi luonneHi-
fella, toinen tcjpaturmaistlla ja wMnäisellä, colmas taas häpiäl-
lisellä cuolemalla taaldä tule poistemmatuxi, nijncuin myös moni,
lyhyen, moni taas pitkällisen taudin ccmtta pois tule, ja nijn edes-
päin. Ia waicka tosin ihmiset naisa usiasti iI paljo tekewät hei-
dän cuolemans muotoon, heidän taicka hywän eli pahan elämans,
heidän taicka tarckaudens «li ymmartämättömydens ja huolimat-
tomudens cautta, nijn on cuitengin Jumalan Kasi aina caikisa
naisä nähtäwä, joca caicki kaändä hänen Cunniaxens, ja ihmisen
taicka cmtuderi eli rangaisturexi ih nisen käyttämisen jälken mail,masa. Waan wielä

v. 27.

Catso cans
Kynttilä pai-
wan Saama.

?. Mitä si,hen. caickein erinäiseen Jumalan Edes-
cayomiscen rule, nijn se erinomaisesti tapcchtu hänen omille ja
uscowaisille L.apsillens: joista se erinomaisella mwalla seiso:
Teidän Taixvallinen Isan, joca teitä sydämmelliscsti racasta,
rierä reidän caickia näitä rarwiyewan. StlläHGßran sil-mät cayowar, caickia tosin, waan cuintena,n erittäin, nijtä
jorca händä pelkäwät- Ia owar rvallhurscar. Hän talllrra
heirä neuwollans ja corja cunniaUa. Nijncuin yxi Perhen,
isändä ei jätä tacaperin, että caickia perhcttäns etesmurehtia caj-

H h h h; kista

lacaickcinE-
rinäiscsti.

V. Z2.1
ps. z;: iz.
ks. 34: 16.rs. 7;: 2,4.
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kista laista/ wäestä ja carjasta, waan cuitengin hän erittäin! edes-
ratzo hänen omat Lapsens ja perillisens. Nijncuin myös itze Chri-
stuxesta seiso: erra hanjon caickein ihmisten XVapahtaja,

cuirenZin erinomarrain nijden usiMijien, jotca sen
Colmanncn artticuluxen jälken uscon cauttaitze työja owat hänen
Wapahtamisens osallisudesa. Nisn myös Jumala, joca tosincaickein ja caikille oikia Isä SN, cuitengin nijlle uftomaifllle Lapsille
ainoastans hänen erinäisen rackcmdens halun taita jaca ja heitä ha-
uen caickein erinäisimmän edescatzomisens alla vita ja johdatta.
Ach! autuatsijsowatainoastansine, jotca tämän Cor?ian, rac-
kan ja rickan Isän totiset Lapset owat, ja joilla se erinäinen osa
on hänen edescatzomisesans ja sylisäns.

Colmannexi, me wielä merkitzem: Mirka Tsimiturer
raja Jumalan simresit Edescayomijen rvo<ä ruiewar?
Wastaus: Se ensimmäinen joca täsä on Jumalan

jolla Hän caicki jo edeldäpäin näke ja wi-
susti Tietä mi'ä tapahtu mailmasa, ja cuinga cuingin asiaja rarwe

ionga jälken hän myös toimitta hänen tecons.idmisten cansa:
Muitten seasa on täsä asiasa merkittäwä yxi erinomai-en. asianba-

MonM Toj-
mttuxella.

i
Häncaicki."

?s.i;9-
lÄlsb. lai ich

ra: esimerkiri, Jumala Tietä jo aica edeldapani caicki ihmisten
työt, ja ne pahartin reor, joita eij hän icuitenaan päätä cohden
estä Hänen suuren'woimans jälken ja camta. wnan and a ne ta-
pahtua. Jolla se näkyis ikänäns »cuin Jumala suostuis siindijn,
jaettä syndi tarpellisesti jalwälttämättöwasti filte pidäis tapahtu-
man Jumalan caicki Tietäwsisyden tähden, s-llä ei Jumala tiedä
mitan tyhiaän, joca eijmyös itze työsä tanchdu samaan aicaan
euin Hän sen edeldäpäin ja tiennyt on: niincuin Hiin tiesi
ludaren Pettämisen Christusta wastan, ja jo monda sata wuotta
ennen cuin se tapahdui andoi sen julista Dawidin suun cautta: niin
että sijs sen pettämisen piti tarpellisesti nijn tapahtuman, cosca
Jumala sen nijn jo edelda tiesi. Eikös sijs tästä seura se, että Ju-
mala sillä tawalla suostuiZ eli olis syy syndim, cosca hän sen nijn
tietä ja anda tanabtu? Mutta täsä meidän pitä tietämän se; Ei
Jumalan Edeldä Tietäwäisys tee yhtän asiaa eli syndiä tarpellise,
M cuin tapahtu mailmasa, eikä mitan tapahdu, sentähden,, että
Jumala sen on edelda nähnyt ja tiennyt. Waan paljo enammän
«-aicki mitä mailmas tapahtu teke Jumalan näkemisen ja Tiedon

Mr-
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tarpelliseri siltäkin asiasta, M« ei taida coscan olla salattuna, hänsn
caicki näkewän silmäns ja tietons, edestä Mutta sillä wälillä ei
Jumala ole cuitengan cofcan jocu joutilascatzoja ja Tietäjä jostan
asiast cuin tapahtuman pitä, waan Hän sen edeldä tiedyn asianedescatzomisesa ja!hal!itzemisesa on totisesti waicuttawa,nimcuin me
cohta saamme cuulla, cosca me tulemme puhuman Jumalan Edes-
catzomisen toimituMa ihmisten Syndein ylitze. Maan ftl!»me
nyt ainoastans Jumala hänen Töisäns autuden asioisit,
ei harjoita Hänen Ehdoroinda XVoimaans., jolla hän caicki
woi yhtä haawa tehdä ja muutta, silla ilman sitä cuiu se olis sen
järjellisen luondocappalen Wapautta wastan, jonga täydellisyys
luondons puolesi seiso järjen Wapaudesa, nijn sillä tawalla cansse mieluinen palwelus jonga sen järjellisen luondocappalen pitä o-
sottaman Luojallens, tulis wäkinäisexi ja wastan hänen wapaata
tahtoons, jolla nijn se järjellinenWapaus tulis pois otetuxi; Sen-
tähden sijs on Jumala sitsnur hänen Voimano yhteen wis-
sijn Ordmngijn ja laliestyxecn, jofa Hän on yhtä Wsimalli-
nen, sen ilmoitetun Smans ja Tahtons jälken, sen Pahan estä-
misexi ja hywun edesautannsexi: sentähden hän myös on asettanut
woimalliset XValicappnler, jotca owat ulottuwaistt toimittama
caicki Hänen aicomisens, ihmisille, jotca nijta wapaudens jalken,
oikein eli waärin kayttäwät,hy.wäxi eli rangaistuxen: Nijn oli In-
daren cansa, hänellä oli suuri ja awoin tila, Cutzumus ja Syy,
seka Clmsturen että omain cautta tulla pois estetyxi
hänen pahasta aicomisestans ja almsudestans, waan hän ylöncatzoi
itze ne", ;a ehdollans teki Mä wastan, ja nijn esti Jumalan Wä-
licappalden woiman tykönäns omaxi wahingoxens; cusa sitä wa-
stan, jos hän olis Jumalan Wälicappaleille andanutsiau ja toti-sen waicutuxen tykönäns, hänen Kandymisexens, nijn hän cans
olis totisesti autUÄxi/tullut. Tämän sijs ft caicki tietäwä Jumala
jo edeldäpäm näki ja tiesi, ettei ludaxen pitänyt andaman faatta
itzccns autuden tielle minään Wälicappalen cautta, sentähden Hänmyös hänen Wanhurscaudens jälken sallei hänen mnnä oma tie-
tans jonga lb,än itzellens walinnut oli. Ia nijn sijs Jumala oli,
syytöin hänen cadotuxeens, nijn muodoin min han sitä itze työsa
pyysi estä nijden yhteisten walicappalden', ja wielä erinomaisestiomon Polcans w 'kcwäin Tunnus merckein ja Saa! nain cautta.
Näin nyt Mdcldä, DeckwaiMs ei ole Syy johongun. asiaanHhhh 3. M-
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joca tapahtuman pitä, enämmän cuin Mnistocan ci ole Syy
niihin cuin jo ennen tapahtunet owat, wa.,n ne asiat jotta tapah-
tuw t, owat Syy siihen, että Jumala ne nake ja citta jo cdelda-
päin hänen wälttäMätccmän caicki Tiecäwaisydens camta.

Maan täsä taidais jom wiela nylrin sanoa: Cosca Ju-
mala sinakm salli sen wiheliäisen luondocappalens langeta nijn
pahoin toihin.ioihin hän wHixi nake jatietä hänen olewan taipunen ja
walmin, eikös se ole hänen hywyttäns ja Pybyttans wasian, cuin
ei ban estä sitä? Wasiaus. Jumala tosin hänen Hywydestans
corja pois monen lapsena ja nuorena jotta hän langewcm nake ca-

tielle jos he eläisit. Waan HERran duomiot caicki owat
wanhurscat ja oikictt, waicka en me meidän hcickoudesam Caickia
kästtta taida; ei hän caickia nuorudcsa pois ota, waan han tahto
ni>sä wanhemmisakin harjoitta Hänen seka Hywyttäns että Wan-
hurscauttans: Hywyttäns osotta Han siznä että hän caickia alati
cutzu tygöns, ja pitä caicki ZKttuden wälicappalet heille aldisna hei-
dän V)anhurscaudens taas täyty Hänen edestuoda,
cosca se Hywyys aina ylöncatzotan, jolla hän sitten syystä weta ka-
tens tacaper-in wijmein sijlä ylöncatzojast ja anda langeta siindeilnns.
Nijncum esimerkin: Cosca yri ihminen wastan caickia, ja nijtä a>li-
nomaisia Jumalan neuwoja ja waroituria hänen Sanasans, .cui-
tcngin ehdollans racasta nijttä lihallisia haluja tykönäns ja tydyttä
itzens nijlla yli cuca, eikä aiwoitcan coscan Ma alaspaina, eikä
niistä luopua, ei pidä nijtä syndinäkan, ongos se sijs Jumalan
Wanhurscautta wastan, että Hän sencallaisen lihans orjan salli
wijmein himoistans largeta nijhin samoihin syndeihin julkisesti joita

racasta? Nijn että han sen cautta wijmein joutu
gin rangaisturen ja hapian, ja usein Pöwelingin kirwen alle? ci
suingan ole se Jumalan Wanhurscautta wastan, waan täsäkin
wiela hänen Hywydcns itzens nijn csotta, että han sencallaisen
mailman hapian alla, saatta usiasti sencallaisen ihmisen wasta oikein
näkemän synnin cadottawaisen woiman, josa han tule nijncuin
Mannasses rauta cahleins cautta ikänans cuin wäkiwallaisesti wcde-
tyri Jumalan tygö, niin cowan synnin rcmgaistuxen cautta täsä-
kin mailmasa. Nijn ludassin, jocahänen ahneudens synnin ra-
kastamisesta langeis wijmeln itze Chrisiuxen Pettämiseen, perästä
päin io kyllä näki hänen syndins cauhistuxen, jotahän nijn cauwan

oli
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oli racastanut, ja tuli cans hänen Langemurens cautta, saatemxi
Catummen tielle, nij.i etla se ensimmäinen Pararmuren osa hane-
sa jo löydyi, nimitläin, Cmumus »a paha mieli yli hänen tyons,
waan cosca da» stjca taas andoi Pirun lannetta itzens Epailyrcen
Jumalan armosta, nynmyös hän sen cautta langeis ijancaicki-
seen cadotuxecn hänen oman syyns cautta. Niin taita sijs Juma-
la suuresta syystä Sallia synun tapahturvan, josta ei sen wuori seu-
ra se, että hän sentähden Suostu ftndijn l« pahaan menoon.
Maan hän aina jongun hywan sijtä uioscatzo ja hallltze: tckcka
ihmisen Parannuxexi, jota Powcltngm kirwen toisinani pita edes-
auttaman : taicka muitten hywäxi, nijncuin Josephin myyminen
piti coco Egyptin maalle hywäxi muille esimerkin
ja peliätyxexi synnin juorusta. Semähden Christus myös sano,
että PMtcanit ja Portot, jotca julki Langemustens cautta pikem-
min näkewat tilans ja syndins, tutewat Phariseusten edellä Ta«-
wasten, jotca salaisten ja sisällisteu syndems alla ei näe heidän duos
mittua nlaans. Math. 2>: 3 Naisia caikist me nyt naem, ettei
taicka Jumalan CaickiTietawäisyys, elka' myös hänen SalllMl-
sens nijdeu tapahtuwaisten Sylein cansa, tee Jumalala syypa-
xi johongun syndijn, eikä myös ihmistäkan wahingon alaiscxi ,en
syyn tähden; waan caicki ihmiset, jotca ainoastcms Jumalan eteen
asetettuja wälicappaleita oikein uautitzewst, fthcn ilmoitettuun
Jumalan lärjestyxeen itzens azettamat, eikä oma Wapauttans
waärinkayta, taitamat, olla witzit heidän lumalans Isällisestä edes
katsomisesta sieluns jaruumins puolest,beidan ijancaickisexi hywäxens.
Tasta asianhaarast me nyt lulim pidsmmäld puhuman Jumalan
Caicki Tieräxväiftden tilasta, waan nyt me taas tulem meidän en-
diseenpuheseem,lumalan meidän Ruumim puolesi.

Me fanoim Den, että Jumalan'Caicki Tierawaifts,
on se enstmmeinen, zoca edellakay Jumalan suresa Edescatzomisen
Tvosa. Nyt me merkitzem nijstä Toisista, jotca owat Pää osat
ja Cappalet Edescatzomiftsa, cuin owat, Nlöspiraminen, ja

yli sen ylospidettäwan luondocappalen.l.

Rlöspitamineu ja sen. Toimitus seiso sijnä, että luma-
la se suuri Isä caicki Lai: hänen luoduistansa ylospitä heidän olen-
nosans, wahroista ja tukee heitä/ K sen MNMuattoman Juma-

la!-

MösM">m-



Oltnttosans.. lallifen luoman woimans uloswuodon cautta jacaa laille alinoma
heidän ylöspitnns, ja wijWein muutta heidän Mens heidän endi-
feen tyhjyteens. Njincuin esimerkin: Caickcm luottiin lait Juma-la loppun asti niin ylöspitä heidän olennosans, ettei yxikan Lai eli
fucu heistä coscan caicki pois puutu eli uloskay, waan nijn monda
Laita ja sncua cuin Jumala «lusta loi, nijn monda se pysy aina
loppun asti, cuin ei yhdesä nijn toisesa paicasa Luonnon waldacun-nasa; joista toistc aina sikiäwat M cansa luodusta Siemeneltä
ja syndywät toisten fiaan jotca pois cuolewat. loca caicki ei ole
tyhjä Luonnon teco,waan Luonnon HERran ja Luojan joca
non sijhen lärjestyxeen asettanut on-

Maan ei se suuri Luoja näin pidä caickia ainoastans lhei-
da« olennosans, waan Hän vlöspitä heidän myös samasa näosä,
suurudesa, coosa, muodosa ja carwasa eli farisä, cuin heille Luo-misesa annettu on. Nijncuin ne pienimmätkin rl,ohor kedolla ei
ikauäns toista cuin wiheriäistiZ färiä heidän caswaisans pidä canda-
man. Eikä muut Cuckaijer, Liliat ia muut, coscan toista carwa
ranna, cuin sen ioca heillä alusta on ollut, olcon se purpura carwa,
pMnainen,kellaincn eli muu,joisaheSalomoningmCunnian ylitze-
käywät ja itzecukin hänen oman kerran annetun coreudens pitä.

Muodoftms.

Tähän vlöspitämiseen tule cans se, että heidän Luojans
caicki heille anda cafwa maasta ja merestä , heidän Llatt»-
xens, waarrens, jararpeens. Jota warten Hän myös anda
hänen Auringons alati heille alas ja ylöskäyda, suuren waicutm
xen cansa, jonga cautta pilwistä ia siltä ylöswedetysta maan udu-
,sia raukene wesi ja Sade maan hedelmöitzemisexi, jotta työt caicki
itze Jumalalle tygöluetan, että Illmala anda Auringon coirra,
ja Sareen sara heille, ja Cunnian Jumala pauha werren
paalla, joilla puhein parsilla me syystä myös mahdam opetta mei-
dän lapsem puhuman ja tunnustaman alati meidän Luojam edes-
catsomusta meidän ylitzem, ja ei ilman ajatusta sanoa ainoastans:se sara »M, se pauha ja lirise ilmasi».

Tsvptisms.

HK. 14: 1,7.

rl»!. 29:3.

Wielä tähän Ylöspitämiseen cans tule, että se suuri Luo-
ja >a Isä iyeculleckin L.uodun K>aille anda hänen oman jaermmsen elaruxens, nijncum yhdells osalla on himo ia taipumus

Rawi«uosans,
itzecungin
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ruohon, toisella lihan, colmannella Matoin ja Marjain perän, ja
nijn edespäin, Luojan oman laitorcn jalken jo Luomisesta- Joni»
gatahdeit itzecukin elawä myös hänen luondons jalken on taickanopsa ja hidas, eli suckela ja wiecas hänen witzin elaturens ylösetzi,
män jakäsittämän, toisella taas owat tarcat silmät, niincuin cot-
kalla ja ilwexella, toisella tarcka haju hänen cohden,
ja nijn edespäin. Mikäs ahkerus ei ole nijllä piscaisilla Muurai,
sllla jo edeldäpäin cootaia canda yhteen paickaan hacoja ia muu-
ta ricka, palio suuremman cocoisen ja painoisen cuin he itze owat?
Mikäs Wijsaus ei ole MajawaUa metzäsä ja wedesa? longa
minä tiedän omasta coeturesta sanoa: Hän syxvllä hambMans
hacka maahan suuret coiwut joen rannalla, canda parkin sijtä joen
pohiaan talwexi rnaxens, ja ennen cuin Talwi tule, tele hän wi»sun weden pitäwän Padan poicki joen, nim että wesi patoa wastannouse ylös corkiammalle, anda sille jäänkylmettyä sen corkian we-
den päälle, jacosca sitte jää on wahwistunut lujaxi/ teke hän re-
jän patoon, jaanda weden, alda jään juosta wähemmäxi, nijn
että hänellä on hengen wetämän sia jään ja weden wälillä plaiscut,
larens. Silla wälillä on hän cans tehnyt itzellens saman joenran-
nalle wisun huonen sawesta, ricoista ja risuista, josa on colme trap-
pna, yxi weden rajalla, toinen ylembänä, ja cslmae wiela sttä
ylembänä, että hän saapi sijrtä macaustans sen jalken cuin wesinouse eli lasse, josta huonefta hän on tehnyt itzellens rejän sekä alle
että väalle jään, että hänellä on tila tarpens jälken ja jos wiholli-
nen tule, mennä mihingä hän tahto. Mikä Jumala wiisauden
Mi ei ole Silcki madoija? lotca silkin kehramisellä elättäwat
itzens; Niincuin Hämmahakirtin, Mca wercostans pyytäwät
karpaisiä ja muitaelumxexens? Waan cuka kerkiä eli taita ulos-
maalata caicki Jumalan ihmet ja Wiisauden jaliet, jotca joucot-
tain loistawat caickein luottiin menosa, elckttämisesä jaiedescatzomi-i
sesa? Jotta caicki Jumala siinä siwusa aina ylöspitä ja wahwista
heidän li<cunnosans, culkemisesans, lönnosans, fuoxusans, töisens
janijn edes päin- Ach! cuin Suuri «n meidän HGRram,
ja si»uri hänen woimans, jahänen XVijsimdens määräröin, l
weisarcar wuorHin HORralle, xveiftrcar meidän HER-
raUem. erc.

5.7.

Maan caickein näitten seasa, on erinomainen lunialan
liii Ylös-ErinomW
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Mlöspitämiscn Toimitus yli Ihmisten, joista hän erinomaisen
nmrhenpitä, heidän olendons, muotons, tarpens ja rawindons
puolcst, itzccusakin maosa, paicasa, soadysä ja tilasa. longa a-
sian itzecukin taita nähdä seka itzesans että muisa, hän auki
silmätis pitä ja todella catzele HERran töitä caikisacsian haroisa.
Ia waicka tosin Ihmisten seasa enimmän lyöty wiallisia heidän
olendons ja terweydens puolest nvt Svndijn Langcmuxen jälken,
tusa mondn rajaricko, cuuro, myckää ja puutoxen alaista on näh«
täwana, nijn owat ihmiset heidän tmmeluxens cautta itze Syyt
Men, seka usiasti itze siittämisen että muun wäärin kaytlämisen,
eli Syndisen menon cautta, josa moni tietämättömydestäkin ja
ymmärtämättömydestä exy, ja teke wian itzellens eli lapsillens, joi-
sta nyt ei ole aica enämbi puhua, mutta sanomme täsa sen aino-
astans, jos Jumala nijn ahkerasti ylöspitä caicki järjettömät jotta
tyhjän raukcwat, mikä murhe Hänellä sijs ei mahda olla nijstä
joccahän on luonut oman Cuwcins jälken, nijn callisti ostanutomaxens Poicans werella, ja nijn hartasti wielä Cutzu heitä ofal-
lismeen? Jos hän sen enammän anda, nijn hän cans sen wahem-
wän anda ja sen ylöspitä. Maan me pyrimme catzeleman, cuin-
ga se suuri Luoja ja Isä myös ihmellisesti -Hattiyc caicki ne joc-
cahän ylöspito:

Ihmiset.

Jumalan Halliyeminett eli -Hallin»», on, se jälkim-
mäinen Toimitus tasa Jumalan suuresa Edescatzomisen Työsä,
jollaHän caickem hänen Luoluins Taipumuxet ia Teot niin sowit-
ta ja käundä, cuin se hänen corkeimman Wnalms ja Wijsaudens

cansa yhten sopi. Tämä Hänen Hattimxens,
käypi yli caiken sen cuin Taiwaisa ja Maasa on: Tairvaifa/ hm
Hallitze caiken nijden P. Engelein Sotajoncon, ja oiendck caicki
heidän toimiturens ja palweluxcns Tahtons jälken. Ilmasi: taic-
ka Taiwan alla, Hallitze Hän ne suuret loistawat Cappalet.
Auringon, Cuun ja Tahder, itzecuingin hm.cn fi"ftns,sesa juoxusans, omasa eli lainatusa walofans. Totisesti en Ws
taida taydelliM ibmeddetlä Jumalan Hallituren awarutta jawij'
sautta TahteiNZin stasa ia cansa: Taiwäis ja ilma owat nimcum
sannalla täytecyr"Tal>deitlä, jotca näkymät meille rijncuin pickaisct
nastat, waan cuitengm owat määrättömästi suuret rungot, jotca

Amoastans ne lähimmai»
sch
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setkin tähdet ja plamtit joiden omaisudct pitkillä konsti-silmillä tai-
tan nähdä, owat monda tuhatta kerta suremmat cuin tämä Maa
jonga päällä me asiunme, waicka ne nijn pienixi meille näyttäwät.
Niin ettäesimerkixi, pxi Planeti me näem usiasti
edesäm, on Cahdexan tuhatta kerta suurembi cuin Maa, johonyxi
Stykin luodi sais lendä 140 wuotta ennen cuin se sinne kertiais:
nijncuin Saturnus on 3375 kerta suurembi cuin Maa johon yxi
luodi sais lendä :zo wuotta ennen se sinne pääsis, ja nijn edespäin.
Mutta wielä, net muut Tähdet jotca ylembanä owat ilmasa täy-
llä, nijncuin otawa ja caicki taiwan joucko, jotca ei yhdclläkau pit-
kalläkän silmällä näy surcmmaxi cuin ne nyt palialle silmälle lnäky-
wär, ne mahtawat olla hirmuisesti caucana Maasta, ja julmasti
suuret rungot, jotca cuitengin tänne näkywat, ja owat caicki sula
Auringot, nijn muodoin cuin he heidän caucaisen matcans tähden
Auringosta ei taida saada yhtän waloasi/ta; nifn etta oppinet tähtein
Tutkiat järjellisten Perustusten cansa owat päättänet, että yxi
Pysyn Luodi sais lenda seneallasia Tähtejä cohden Cusi sata ker-
ta tuhatta wuotta ennen cuin se sinne tulis, waicka yxi luodi yhde-
sa silmän räpäyresa lenda 62a kynärätä. Ach cuinga suuri Halli-
tus on tällä HERralla? Ach! cuinga pal»o Perehttä hänellä on?
Mcchdaisto siis sencallaiset määrättömät ja suuret rungot ilmasa
olla tyhiänä ja joutilasna ilman asuwita? Ach! cuinga suuri o«
meidän HERram, ja aaretöin hänen Hallituxens! Nijn owat
Hänen awaran ja wijsaan Hallituxens alla wielä caicki ne sanomat-
tomat hinduin F.air ilmasa, nijn myös pilwein, Saren, L.u-
men ja uckoistn tapauxet: Nijn Calain joucko Meresä: Nijn
caicki Elawar Maasa, joita hän käske hänen Tahtons jälken,
ihmisille ttlicka hywäxi eli wahingoxi jarangaistuxexi, nijncuin hän
Egyptisätin caickinaiset eläwät käffi ja nosti sen Maan ranMsiu-xexi, ja hänen oman Cansans pelnsturexi.

N.

Waan erinomaisesti taas, hänen Hallituxens kay yli
den järjellisten Luondocappalden, Ihmisien, joita hän osittainJärjen iohdatuxen, osittain omaarunnHn waatimisen, osittainhänen Sanans cautta hallitze. Ia ni>n owat Ihmiset ne, töiden
yli corkiammasa mitasa Jumalan awaran Hallituren toimitus i-
tzensosotta: ja että Jumalan Hallitzewa käsi jo Minnin cohdunsisällä on ihmisen ylitze, sen osottawat meille sekä lacobi» jaEsa-liii 2 un.

Enttäin Ih,
mistt.
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Ull, että Johannes Costajan esimerkit. Sinä Jumala on se, jo-
ca ihmisen sydämmen ja tahdon sowitta jakända minga hän tahto;
hänjsisälle anda ihmiselle toisinans sencallaisen pacotuxen ja halun
yhteen eli toisien asiaan ja asianharaan, johon ihminen itze ei tai-
da sanoa syytä, mixi se nijn on? siitä tute, että yxj ricasna, toi-
nen köyhänä, yriarwosa, toinen ylöncatzesa tule elämän msilma-sa, waicka tosin moni itzeckin on syy monijn asian haaroihin näisä,
cuitengin Jumalan sallimisen ainakm kätens caickein
yiipitä hywaxi eli rangaistuxexi täällä ia iiancaickisesti: tästä tule
wielä että yhden pita elämän waiwallisesesa ia orjallisesa, ja toimen
taas wapaammasa ja lewollisemasa titasa täfä mailmas. Täsa
Hallituxesa ei Jumala tarwitze aina anda caickia tapahtua luon-
non juorun jälken, nhncuin yxi Kellon tekiä anda hänen kellons
käydä, ja Myssyn teliä hänen Myllyns, siinä kaynnösä cum hän
kerran sijhen asettanut on, waieka cuitengin heldangin Pitä ojenda-
man ja corjaman nijtä cosca wica tule, ja HMitzeman että ne oikia-
ft taynnösans pysyisit, waan Jumala luonnongin yhteisen juorun
muutta, cosca asianharat, hänen Cumiians, ja ihmnen tarwe nijn
waati, nijn että Auringonam »itä juorlins pidättämän cosca
HERrän asia nijn waati; ja Manna pita Tanvast alas sataman
ihmiselle ruaxi, ja nijn edespäin. Jos me taddoisim coco kirlat
kirjoitta Jumalan ihmellisen Hallituxen esimerkeist ihmisien elclmä-
sä, nijn sijhen ainetta kyllä olis, seka siitä P. Raamatust, että
muista Historioist ja eoeturist, waan ei ai<a itzens nim enämbi so-
wita meille, Niin wielä cans Jumala on pannut Määrän ifte-
eungin elämän eteen, jonga yli ei yMn pääse, eikä myös joca
ela Jumal-n jarjestyresä, cucan ennen sitä määrä pidä lul.man
poistemmatuxi. Mutta tästä nyt tulis meille eteen ft kysymys:
eikös prikan ihminen cuole ennen sitä Inmalalda määrät-
tyä Wastuus: ei prikan tvsin pääse yli sen määrätön aja»
luounolllsM towall?, waan pitä moleman silloin cosca Jumala
on catzonm että hänen pitä hänen luondons rnkennuxen ia Juma-
lan tahdon jälken cuoleman: mutta sen täsä pitä tietämän, ettei
puolikan waan wähin osa ihmisiä pääse sijhen mäirättyyn aicsan,
waan cuolewat ennen aicojans, oman syyns, yiöllisydens, syndms
ja waärinkäytcäm<sins cautta. Cctzo tästä asiasi pidemmäldKmit-
tilwPäwän Sarnasa. Näin tarcasti sijs nyt, Jumal-n Edes-
catzsminen osotta itzens caickein Lnotuins, Natemisefä, Ulöspitä-
MifesH, jaHalli Waan

znkys 6:?.
Veut. 8: ;.
Ls. 41:18-2?.
V,u. z 27.

18:4.6.

Wob. 14; 5.

WI. 55: 24.
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Wsontäsa wielä tule mi Kysymys eteen: Gikös M
Jumalan Edescayominen ul«rruckan erinomaisisii Ihmi-sen Sielun ja sin Cöirren 'pliye, heidän eli pa-
hudens jältenä XVastaus: Tosin ulotlu, silla jos Jumala pie-
nemmät edescatzo: mixei sijs paljo enämmsn nijtä lsurembia ja
tarpellisimbia? Cuinaa waicuttawa Jumalan Edescatzominen on
coco Ihmisen Kandämisen Työsii, Cutzuinisesa ia sen Tiloisa,

wastudest Svnnyttämistsä, wanhurscari tekemi-
sesa, ia Pyhityxcsä/ sijtä olemme lawialda puhunet sekä Loppiais
Päiwana, cttä crinomaisest Helundai Päiwäna. Sentädden me
nytainoastanscahelcm, cuinZa t>?öta rekewä ja waicuerawa
Jumalan Sdescaysminen «n Sandein 'fliye, joira
ihmiser harjourawar mmlmaja:

Ia Syndiu«
gin siwuft.

Syndein ylitze sijs owat Jumalan Edescatzomisen Toi-
mittiret Colmenlaiset: Ensin, Toisen Can,
sa Seltrawaisir; Colmannexi, lälken-seurawaisir Toimima
xet. loisa caikist taas yhttn tulewat iallens ne samat Omaisu-
dot joista me affen puhuim, nimittäin: GdeUa T«tawaift!s; R-
löspiraminen, ja Halliyeminen.

Ensisi siis, Jumalan Edeldakavwaitten CHimirlw
Syndein cansa, on bänen Caicki Tierawaiftdens. Ei nijn,
että Hänen Edelda TietckVäisydensteksjongun Synnin tarpelliftxi,
josta me jo äffen cuulim. Waan Jumala caickia Syndejä aina
Cauhistu, eikä Jumalaloin meno coscan Hänelle kelpa. Sen-
tabden Hän myös alati Estä Snndia, sekä hänen Pyhän Z.akins
cautta Omasa ninnosa, että myös muittenlbmisten camta wa-
roitta synnistä; Nijncuin myös silaUisen Hengen Rijdan ja
Xvastanjanomijen caurra L.iha xvastan, jvfa nijn Jumala
harjoita yänen Ehdotoinda Woimaans, sen järjellisen luondocap-
palen wapautta wostan, waan cuitengin on woimallinen wahwam
jaulottuwaisten Walicappalden, Sanan ja Sacramenttein caut-
ta,Saarnaw>rasa ja monesi, muusa Masa. pane toisinanseans wchwat Estet syndia wastan ilman Walicappaleita, cosca
hän taicka Unijä peljatra synnistä/ nimcuin Abimelechia fecoitu-irest Waiwon cansa, taicka Elämän Langan poic-
kikicka nijncuin Pharaonild, e s a bän waillvis HERran Can-

liiiz ft^
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woiman wahenda, nijncuin hän andoi cu.'wct-
tua Icrodoamin käden costa tabdoi otta kiinni Jumalan Mie-
siä; E!i myis Picalsilla nijncuin hän tydiällä
hyminällä pcljätti Syrialaiset Israelin Lasten wmnost, ja Elisan
wapabti Engelein Socaj»ucou cautta Syrmlaislst. Ia nijn e-
despäi».

« l-''

7: s.

Toiseri, Cansa Seurawainen Jumalan Toimitus
Syndein cansa, on luonnon Vlospiraminen sen ihmisen tykö,
na jica Paha teke, jolla Hän hänen Pitkämielisydens cautta/ y,
löspitä hänen luonnollilesa Elämäfäns sen syndisen Jäsenet, jotta
hiin on tehnyt wääryden aschexi, niin ettei hän cohta wercxen ia
tuoren työn päälle cukista händä, waan tämangin hywydens caut-
ta wielä wetä handä Parannureen. Täsä sencallainen fyndinen
tule ylöspidetyri hänen luonnollisesi elamäsäns eliammän sen yhtei,
scn lutznnou juorun cautta Luomisen Sanan woimalla, cuin sen e,
rinomaisen Jumalan edescatzomisen cautta, »osa Jumala ei olesen wuoxi joutilasna eikä cansa waicuttawa syndijn, waan siinä ti-
lasa cuitenginSallihänen syndeinsharjoituxcen, ei nijn,ikänäns cuin
Jumala silla catzois läpi sormein synnin cansa, taicka että hän jotan
löyhittäis hänen Lakins waatimisesta,jaangarudesta taicka olis woi-
matoin sitä estämän, waan hänellä owat caickein wanhurscaimmat
Svyt tähän Sallimiseen,jollahän ei tahdo harjoitta täsä hänen ehdo-
toinda woimans ihmisen wapautta wastan, cofta ei hän anna nii-
den yhteisten ordinarie Walicappalden täsä estä itziäns pois synni-
stä. Waan sillä wälillä Jumala aina seka Lupcmrilla että uhcau-i
xilla ja rangaistuxilla cutzu händä Parannuxeen ia siihen iärjestyxeen
josa hän totisesti ja woimallisesti pääse irti synnistans. Josta myös
seura sitte, että Jumala pane wistin ajan ja määrän synnin
ereen, nijncuin hän sulki tien Israelitereille epäjumalan
rest, ja pani määrän Pirun Kiucuitzemisen eteen, ettei hän saanut
Jobin Hengeen costee, wa-icka hän hänen Tawaraans jaRuumi-
stens sai ruweta, ja nijn edespäin- lonZa päälle wijmein, Ju-
mala ojenda sen hywäan lllVskaymisien ja malijn, hänen
Cunnians julistuxexi, nijncuin Josephin wäarän Myymisen hänen
Wcljeins ja coco EsMin hywäxi: Jobin Kärsimisen Pirulda,
hänen iloxens: Marttyrein uloswuodatetun weren, waicka nijlle
wainoijlle cadotuxexi, nijn cuitengin hänen Seuracunnallens

tkcl-
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ikanäns cuin hoystaxi ja wahwisi«misexi uscosa Martyrein py-
sywmsydesta.

ne lalken seurawaiser Illmalan 3oi<
mimxer owar Svndein cansa, sekä HenZelliser RanZaistuxet:ylönandaminen, armon tacaperin pidättäminen, hengellinen So-
keus, ja Paatuminen, jolta me olem puhunet Kymmenendenä
Sunn- P.Colmin. Paiwast; että myös ne Ajallistr Rangaisill-
xer, waiwain, lautein ja maan rangaistusten cautta. Nljncuin
myös wijmein ne ijancaickijec rangaMuxer Helwetisa. Mut<
ta toisialda taas, cosca oikia Catumus ja Parannus armon ajalla
walijntule, nijn sen päälle scura, Sandein andexi andamus,
2irmc>/ ja Amuus.

Päätös.
«MMain nyt tarcka ja Edeocatzowa,
WM lan Sllma caickejn hänen Luotuins seka Tarwettcn että

Töitttn ylil;e. Catzocam sijs cuinqa me tämangin suuren
Armo-Tamaran tmdam täyttä meille totisexi hywäxi ja edu-
Mexi.

Ensist sijs, meidän tästä Jumalan Edescatzomisen Tutki-
sielsmisesta pita oppiman se: että Nijncuin Jumala on Luonut
meidän jsrjellisixi ihmisixi, ja t-ndanltt meille ne suuret lchiat,
Rlunnin ja SicllM, ja hän Itzc suurimmasta Paastck ne myös
Edescatzo, murehti, ylöspitä ja hallitze, erra me sii«a fi-wusa olemme ikänans cuin Jumalan apulaiset, ja

lahden iye cans edesnnnehdim meidam
Ruulnistam ja Sieluam ChriMisilla rawalla, ja laitamme
nijn etten me uloslanaeais Juma-
lan Edescatzomiststa: Mcrkittawästi sano Christus tasa Ewange-,
liumis: Cayocar Cairvan hinduja, yletyillä silmillä, Cayo-
ear, taicka oppicar Euckaisista kedolla, cuinga Jumala ruoikl ja-
wcatetta hui än? ja mm pita hänen Edeecatzomisens ja
Isällisen wuch ns alla. Eikö sijs paljo enamnwn me Ihmisetma!)dc> Jumalan Isällisen Edescatzomisen M itziam anda, coscaJumala meille cans yl, muittm luondocappalden on anda,

nut

Oppicam M

l.
Edcsmurchti-
ma» itziäm.
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nut sen ihmillisen Järjen, jolla en me ainoastcms taida käsiltä
Jumalan Edesmurehtimisen totuutta ja witziytta meidän ylitzcm,
cuinga st itze Luomistst uloswuota, nijncuin Isän edeömuredcimi,
nen lapsens yli wuota ulos lapsen syttämisestä; mutta m«ös me
taidamme nyt, meidän lärkem sikian harjoittamisen ja sowittw
misen cautta Jumalan Sanan Jumalan HMturen
alla, catzo«eteem jameistä murhetta pitä meillem totisexi hywäxi.
Sillä waicka Jumala tosin itze edescatzo ne järjcttomäckin, ja ca-
swatta ja malmista heille ruan maasta, waan heidän pitä cmtengiu
itze cans lijckuman, etzimän ja cocoman ruocans. Palio enammin
meidän pila se tekemän. Silla ei laista mitan saa. Ia erinomcuV
sesti olemme me welcapaat, meidän Ruumin nijn edescatzoman.

re«v. rz: 4.

ettei se ylöllisyden, juopumuxen, haureuden, mailman murhenlja
muitten pahain käytösten cautta tule turmeluri ja cukisietuxi, sillä
cuinga Jumala on welcapä sitä ylöspitamän, jota me ilze ehdollam
cukistam? Niin erinomattain pitä meidän suurta murhetta pitä-
män meidän Sielustam joca nijn paljo on Jumalalle maranut,
etten me sitä Synnin ehdollisen harjoittamisen cautta ulosrepis
Jumalan kädestä ja edesmurhtimisesta, josta.hänen pidais salli-
man hänen Wanhurscaudestcms langeta sen Pirun käden alle.
Ach! miras sirre aucra se ihmistä, jos hän coco tNailmatt

.woirrais, ja säis wahingon Sielullens? Sentähden sijs e-
desmurchticam meidän Ruumim ja Sieluni, Jumalan Edesca-
tzomisen alla, nijncuin järjelliset luondocappalet, nijn että me an,
namme ne Jumalalle eläwaxi/ ja orollisexi uhriri,

. joca on meidän järjellinen Illmalan palrvell,xem. Ia al-
Om jowirraco meiräm tämän Mailman muodon jnlken,
joca caiblla synnillisellä ahneudella ja petoxella tahto

. jtze eteens catzo. Nijn että meidän Hengem, Sielum ia Ruu-
mim aina löytän nuhtetoinna Jumalan meidän Isäm edes. To-
tisesti, ei Wap. lEsus turhan täsä Ewangeliumisa, cusa Hän
enimmitten puhu elatuxen ajattoman murhen poiskieldämisestä, si-
sälle wedä sitä erinomaista muistutusta: XVaan eyikar ensin Ju-
malan Waldacunda, jahänen XVanhurjcaurrans, nijn caic-
ki namär reille anueran. Nijn että caicki muu murhe, raadi<
mincn ja haaliminen, jonga minä teen itzelleni ruumin ylöspitämi-
sen tähden, on turha jakirottu, nyncauwan cuin en minä ole to-
tinen asuja j,a jäsen Christuxen Armon waldacunnasa j«l Pyhäin

zl,tK. »6:26.

».0m.12,: i'.2.

, 1^5.5-2;.

V. z;.

62.4 Wijdes Toista Kymmenes Sunnulttai P.



phteydezä. Sentähden siis oppicam tästä nyt ensin ia ennen caic-
kia etziman Jumalan Waldgcunda, jc>ca on XVanhurscaus,
iloja ralcha Pyhajä Hengejä, että me olem lEsuxen Wan,
hurscauden totisesa osall,sudesa,joca ei seiso yhtä .haawa coscan
mailman murhen ja ruumin lihallisen menestyren cansa. Caikistamuista murheista tahto lEsus meidän irti lastea ja eroitta, waontämän yhden Sielun murhen hän meildä waati wälttämättöms,
sii, niin muodoin cuin hänen Armo-Wajdacundans Tamarat o<
wat ainoastans ne oikiat Hywydet jotca meidän totisesti onnellisexiijancaickisesti tekewät, joiden suhtm ja ulcona niistä caicki muut
Tawarat owat catowaistt ja cadottawaiset, coscamenijta nauti-
tzem ulcona Christuxen ia hänen Taiwallisten Tawarains osallisut-
ta. longatähdm myös Wap. lEsus Ewangeliumis suurella kij-
waudella osotta cuinga mahdotoin asia se on, että yhtä haawa
taitaa racasta ja palwella lumalata ja Mailmoa joca Alammo-
nan jarickauden rackaudesta on sisälle oteltu. Sentähden sijs

Toisexi, Oppicam tästä tutkifielemisest, rodella pois
kieldamän caicki rauhatoin ja epäustosia ulosrvuorawa
wayan murher, ja vaneman caiten meidän uscalluxem
Jumalan meidän Ijam Edescayomisen päälle tNirä re
sljs surerra? Joca on andanut Elämän, se woipi Elatuxengin
anda, joca on Ruumin andanut, se woipi cans sen Werhon an-
da. Se ihminen ioca todella usco Jumalan Edescakomisen, hä-nellä on ainarauhallinen, iloinen jatytywainen sydän fuurimmasakin
puutoreja. Maan se ihminen, joca on sisälle oteltu mailman
rauhattomasta murhesta, ja scn turhan rickauden järjettömästä
halusta, hän ei taida oikein uscoo Jumalan Edescatzomusta, ehkä
hän cuinga sijta suullans pramais ja kerscais, waan hän itze työsä
kieldä Jumalan edesmurehlimisen, ja luotta itze päallens. Toti-
sesti, nijncui» coco mailma ja Luondo on yxi awara Schoulu
Jumalan Isällisestä Edescatzomiscsta caickein luotuin ylitze heidän

rawitzemisesans ja waatitzemisesans, niin cans se ioca tasa Schou-
lusa oikein käy ja siinä vppenexi tule, ei taida toisin cuin lapsillije»
uscalluren käsittä ainoastans tämän Isän tygö, ia hänen edescotzo-
misens alle caicki heittä. Taman totuden taitawat Pacanatki»
nähdä, joista moni on ahneuden ja mammonan rackauden turhari
tunnustanut ja duominnut. Cuinga tyhmät ja järjettömät sijs 0-
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wat ne Christnyt, jotta wielaUden Testamendiu suuren Walon alla
etziwät onnee tämän Mailman Loan osallisudesa, he ei saa cofcan
täyttäns, ennen cuin lapio mulda haudasa wijmein heidän Suuns
päälle heitetan. Eikös se ole yxi suuri tyhmyys ja hulluus ja pi,
mevs, cosca yxi järjellinen ja cuolematoin Sielu ja Ewangeliumin
M>lon alla opetettu Christitty etzi totista onne ja Sieluns tytymi--
siä:-'ijsä järiettömisä za catowaisisa cappaleisa, jolca nijn monda
sielua cadottanet omat? Totisesti, ei ole sillä sielulla wielä lästa-
kän oikiata Käfitöstä, eikä Sielusta, eikä Tulewaisest Elämast,
eikä siitä eroitlyest jocä on nijden näkywuisten >a näkymättömäni
wälillä, eikä coco tilasta tämän elämän jälken; joista cuitengin nhl,
la järiellisillä luondocappaleiila suurin ajatus ja murhe pidäis ole-
man. Malttamattomasti on se tosi, ja sen sinun pitä todexi löy<
tämän aicanas, että caicki Tamara ja rickaus jonga sinä coeoot
itzelles lihallisella ja EpäjumalaUella murhella ja juoxemistlla, fijna
kijnnirippu Kirous, sekä silloin cuin sinä elät, nijn ettei sulia sijlä
ole muma cuin rauhatoin. meno, murhe, tytymättomys, unetoin
Vs, siunauxen puutos, josta ei coscan mitan tule Jumalan cun-
nioxi, eikä lähimmäisen totiseri nwuxi, maan monen pahaxi miele-
n, mailman syndiftn elämän edes auttamiseri; että myös coscasinä olet cuollut, jälken jäämät wähän kyllä kijttäwat sinua sen e-
dest, nautitzewat sm kirouxesa, rijdasa, ahncudesa, tmcka hecu-masa ja muusa pahasa menosa, joca cairki Helwetisä wijmein pal-
kitan, jos ei parannus Armon ajalla walijn tule. Ach! cuinga
työläs on rickaan tulla Taiwaseen, owat lEsUM wahw«t fanatijancclickisesti.

Colmannexi wiela sanalla, Costa Jumalan EdescatzowaSilmä on awoi caickein Syndeingin ylitze cuin me harjotam, nijn
Vppican sijs täst, nijca MUM lihan haluja cohra munaans
rucahurraman, ettei Jumala nijden alinomaisesta racastamiscstaja harjoituresta sydämmesä, tulis waadituxj meidän lan-
gemau sitä rastombijn julki Syndeihin, meille sitä suremmaxihä-piari ja rangaistuxexi mailmanZin edes, ja muille Pahennuxeri,
ja Pirulle sitä suremmaxi tilan Kiusiwxim ja Epäilyxcn lanaetta-miseen ludcxen cansa. Ach! Autuas sijs aina, awoimilla silmil-lä,-rmouxesa, ja lavsillistsa uscalluresa, pitä itzens Jumalan E-descatzomilen ja hulluuxen alla. Ameu,

Hch!
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Ach! Rackahin XVapahraja lEsil Chrisie, jonga
camra Isä caicki, nijncuin hänen woimallisen Ganans
caurra, luonur on ja wielä vlospira ja halliye. Anna mei-
dän, ei ainoastans kijrollisesti rura rancallainen sinun cdes-

armos ja murra waicura myös mei-
sä sirä wastan yxi lapsillinen usiallus sinnn Isällisin ja v?e-
liellisen Edescayomises päälle, ettH me sinun edesnillreh-
rimisesas ydrä paljo»runsamman ja witzimmän rvaran run-
disim ja odoraisim, cuin jocll ftlringaN rickaus raja mail-
mas raica olla, errä nijn meidän perollinen liham hättcn e-
päuscoisestasilrustans, jolla hän rurhan wairvaa iyeens,
rulis pois wieroireruxi. Murra anna meille myös yxi ron<
sesti kijrollinen sydän, erren me/ joccameidän elämäram
loca silmänräpäys ainoastans sinun edescayomisestas ja y-
lospiramisestäs namiyöm, myös roisin sica bäyrräis cuin si-
nun Cuuniaxes- XVaan opera meira myös, ei wahemmin,
waan paljo enammin murehriman meidän Sielun» hengel-
lisesta cuin ruumin ajallisesta rawiyemisesta,ja anna mei-
dän aina olla wacuurerur sijra, ercer sinä rvahemmin ole
taipunut ja walmis meidän sieluam edesmurehriman: jaa,
errä me sijna ruttmillisesa sinun edescayomisis Speilisä ru-
ten sinun rackaudes, sen callrra myös rulisim wahwisterll-
xi uscosa ja sielum puolesi rarviruxi. Ia ole sinä nijn Iye
se caUihin ja makein meidän sielum rawindo ja osa: ja sijr-
ra meirä pian sinne, cusa Sinä Iye aina meille Caicki, se-
ka Aurinko ja xvalkeus, errä rawindo, waare ja caicki mi-
tä me halajam, oler olewa ijancaickijesi. Sinulle sijs joca
oler meille, caicki caikisä olcon caicki Cun-nia myös ijäisesi,
Amen-
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Kuudes Toista Kymmenes Sunnuntai
P. Tolminaisuden Päiwöst.

Esipuhe.
tiuorudesas, ennencmn pahar

päiroar rulervar ja wuodcc cojcas
olet sanowa -ei ne nmmUc tzelpa. Snnencuin Au-

ringo ja walkeus, Cuur ja Tahder pinnaxi rulcwat/ ja pii-
U?er t»»lewar jallens sareen jalken, Silloin cosia warriar
hlioneja wärijewär, ja watewar norkistawar iycns, ja
Jauhajat owar jomilasna erra be harwaxi ruller owar, ianäkö rule pimiaxi acklinan lapiye. Ia orver carua rvasian
suljetan, nijn erra aani waikene, ja ban heraja lin-
Nlm ääneen, ja caicki weisim waipuwar. Nijn
erra Cllcklllar pelkawär ja wapljewar riella: costa tNan-
delpuur cucoisiuwar, ja heinäsircar rajcaxi rulewar, ja hi-
mo caro: ennen cuin hopia side carte, ja culda läder juoxe
ulos, ja ambari rarvistu lähren rakona, jarams mene ricki
cairoonrvkona. Silla nnllda pirä jällen»maahan ruleman,
nijneuin se oUllr on! nain meitä opetta weilmistaman itziäm sekä

lsitä waiwalloista wanl-utia,eltaCuolemata wastan se wijsasSaar-
naja, Saarn. kirjan Llig. 12: v. I,B'

G»«n>. kjrj.
l2! i , 8.

Ihmisen ijäs
«» neljäofaa:

Ihmisen ikä Rackat Sielut, ,'aeton vbteisesii Neljään
osaan, nijmuin me sijeä cans 4 Sunnuntaina Colinin. Paiwast
wähälda cuullet olem.- nimittäin Ensisi on Kapjuden Itä, josa
ihmisellä ei ole wielä täyttä Jarien ylösharjcitusta eikä ymmärrys
siä, jongatähden hän ei myös silloin wielä taida oikein käsittä asio-
ja eikä asetta itzians sille yxiwacaiselle Cbristillisyden tielle ,'ongnu
toimen cansa; johon wielä cans tule Lavsuden Keweys ja muut
puutsxet jotca täsä iiasa löytywät, jotca estawät, ettei iMn saa
siaa heidän tykönäni, jota ne lapsillisetkin mielet jo muutoin tai-
daisit olla ulottuwaiset käsittämän.

tapaus,

Toinen on Nuoruden ikä, iosa iM, nijden wicain
siwufa min t«tä M luonnolliseni seurawat, wielä tygömle myös

te
«uowus.
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ft uusi luulo ja ajatus, että silloin ihmisen pitä walttämattömastl
cnluttaman hänen nuorudens ikä ja se nuori weri, caiken laisesa
lihan tydyltämisesä ja ilosa, eikä Man tilaa andaman obitze men-
nä nijN/ ettei hän ruumistans tMlä caickeen hecumalliseen ela-
maan, nijncuin Salomoni sano: tTlijn rulcam sijo, ja eläcäm

nijncal»rvan cuin me taidamme, ja namircam mei-
dän elamäram nijncauwan cuin me nuoret olemma. Me
eahdom meiram parahalla wijnalla ja woirella, al-
tain nnhotraco kewa cuckaista. Hlkan olco osäroin
meidän ilosiam; erra joca paicas cuulla saamisin, cuinga
»ne olem iloistr ollet: silla ei meille rasia muma ole cuin tä-
mä- sillahan aserra iyens mei-
dän töiram wasian ja soima meidän menom ftnnixi.
last me woimme hänen nähdä, silla ei hänen elämans ftwi
muiden canja. Ia tämä on se cuin Pawali sano: Nuoruden
himor wälda. Waan cuitengin on tällä ijällä st edustus, että
nijncuin Synnit ja pahat juonet ei silloin wielä ole pitkällisen har-
joituxen eautta ehtinet niin sywälle juurtua sydämmeen, cuin mie-
huden ja erinomaisesti wanhuden ijällä, nijn taitan ne myös wiela
kewiammästi ja picaisemmasti pois toimitetta ja alaspainetta.

Colmas on Miehuden ikä, josa ei amoastans harjoitus
ja Tapa syndiä tehdä, jo tee elämän parannusta paljon työlam,
maxi ja rascammaxi cuin ennen, mutta myös ihmisen Sydän ja
mieli jo silloin wedetän caickinaisten seka huoneen että muit-
ten mailmallisten ascaritten cautta pois hänen pää maalistans ja
tarcoimxestans, niin että hän tussin kerran saapi tila ja aicaa oi-
kein edesotta totiset ajaturet hänen autudestans ja ijancaickisesta
onnestans- Täsä iiäsä tosin ymmärrys on hänen ikanans cuin su-
rimmasa wahwudesans käsittämän caickia afioja juurestaasti, nijn,
cuin muutama Pacanallinengin Wijsas on sanonut, että wasta,
Ymmärrys jakäsitören woima tule täysimmällens 47 wuoden pe-
rästä, cosca Ruumis rupea tacaperin caswamon, nijn sielu jamie,
li rupe cukoistaman; waan cuitengin estä ft nuorudesta harjoitettu
tapa ja oma rackaus usian tykönä sen, ettei he wolickan mitan eikä
ota waaria tciicka pidä lucua enämbi Ymmärryxen cteen-asettami'Ma taicka asiain yri wacaisesta tutkistelemisesta, waan mielellans
ja ehdosta wiectäwät aicans simöwanhasaharjotetula tawasa fljhcn
osti cuin he niolewat-

5,p. 2! t. 7.
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Wanhuus.
Näistä ijänb
Ma me cuu
lim 4 Sunn,
Colman, pai
wäst, nimit
täin, l-uinqc
ihmiset eulla
fin ijällä pi
delan, ja mi
tä heilds wan
ditau, Wam
nyt mc catze
Km. nijtä hei
dan luonnot
listsalilasans

Waan täsia nyt seura se Neljäs ikä, nimittäin N)an-
huus, josa se Harma ja nmisewa ikä sisälle tule, josa myös caic,
'ki sen endisen elämän harjoitus »a Tapa on jo tullut Tarpexi, nijn
että silloin ihmisen tarpclliststi täyty tehdä sitä, mitä hän caickein

- ikäins läpi on harjoittanut tzens tekemän, sillä se wanha Tapa on
jo muuttunut Luonnoxi, joca ei taida muulla cuin ylönluonnolli-

> sella ja määrättömällä woimalla enambi toisten tilaan saatetta.
/lohonga Tule cans se, että talla Harmalla ijallä olt se työläs, se,
, ta uscoa sitä, että hän siliä ijallä enambi tarwitze yhtän ojennusta,
-että myös cuunnslla nijden nuorembainneuwoja ja opetuxja, silläl aina yxi Harma pää itzcns wijfambana pitä cuin jongun nuoren, ja se
tule hänelle hapickxi taicka on hanenCuiiiaans wastan että hänen pitä
nuoremmilda silloin opetettaman ia neuwottaman-Waan nijn paljon
cuin nyt tällä ijäila ihmisen totista Kändymistä estä sekä Tapa, että
Arwo eli.muu luulo hänen täydellisydestäns; nijn paljon myös sitäsama edes auttawat eli estawat ne muut wastuxet ia rasituret jotca
tällä Harmalla ijällä luon»ollisesti owat ja sitäseurawat, joitaSa-
lomoni näisä Sanoisa pickäldä ylösluettele, ja waroitta ettei ke-
nengan pidä sen cukoistawaisen Nuoruden tiloja fa cutzumisia sää-stämän jaylöslyckämän tähän määrälliseen ja cangiaan ikään asti.

Waar«t siis jaWastuxet, jotca tällä harmaalla isällä
loytywat, ylösluettele Salomo seurawaisclla tawalla: Ajarrele
sinun L.ll«jas nuorudesäs, ennen cnin pahar paiwär rule-
xvar- Wanhuden ijän hän cutzu Pahoixi Päiwixi, sen waiwal-
lifen rastaan ja tussillisen elämän tähden joca tällä ijällä on, »oca
estä Sielungin niin tarcasti ja kewiZsti jongun wacaisen tutkistele-nnsen ja onssimisen alle ottamasi caickia asioita, ja nijn namat o-
wat pahat päiwät sentähden, ettei ihminen silloin enämbi taida ei-
kä woi sen Harman janurisewan menons alla ajatella eli tehdä mi-
tan hän tahto, eikä sitä endistä mra ja tacaperin jätettyä opin j«
parannuxen tilaa palkita.

Silla silloin owat wuodet lähestynet, cosia ihmisen taylysanoa: ei ne minulle kelpa. Ia nijn tällä ijällä owat PahatPäiwät wielä sengintähdcn, ettei ihminen silloin enämbi kelpa itzchlensakän,, waan hän tuffindu omaan elämääns, ei ne päiwät kel-
pa, sillä Nuoruden ja Miehuden tuimuus, edus, wickelys ja woi-
M on poismmunut jacadonnut, ja Ruumis on työlaji ja can-

gi«-

6) a Cuudes Toista Kymmenes Sunnuntai P,



giari tullut, joca ei kärsi enambi eikä jWisia' eikä ulconaisia lijcu-
tuxia ja ojennuria.

Maan mitä erinomaisesti SiKmm tule, niin Salomoni
erittäin täsä merkillisesti puhu sen heickoudesta talla' iiällä, ja sano:
Gnuencmn Auringo ja VOnlkelw, Clu»r ja Tahder pimiaxi
tulewar: joiden cans me taidamme ymmärta caicki sen pistaisen
mailman eli ihmisen sisatliset walkeudet ja Loistot.' nijncuin Vm-
märrvxett ioca on Sielun Auringo ja Loisto, ja tule tällä ijätlä
aiman pinnari ja heicoxi, nijn ettei se enämbi woi kasitta eli näh-
da mitan salaistttta ja corkiambata asiaa; ja Duom<-
yemijen woima puuttU/ eikä ole ulottuwainen sauttaman hänen
maalians; Muisto cadotta pois caicki endisetkiu asiat/ eikä woi
katkea tilalle encimhi mitä nyt edespannau» Tahto on nijn luutu-
nut ja wahwistunut hänen omafa Rackaudesans ja harjoitetusa
tawasans, ettei se enambi waänny eikä käänny toisialte cuin se on
ennen jo nijn cauwan totutettu; Ajamxer ei saa siaans enämbi
wjsa uusisa ja oudoisa asioisa eli eteen asetuxisa, waan tydyttywgt
itzians ainoasians nijllä wanhoilta jayxikertaisilla muistutuxilla; Jaa,
caiken Elämän woima ja juuri/ joca on Sydämmesä nijncuin Au-
ringosa, Pääsa ja Aiwufa nijncuin Cuusa, ja caitisa muisa ihmi-sen osisa nijncuin tähdeist, heickone ja puUttu, ja jättä ihmi-sen ikanäns cuin tyhiaxi ja amiaxi, ja teke hänen toisen kerran
lapseri, n-jncuin se on wanha sananlassu: ne waahat «xl kerta
owat lapset.

Ia wielä: pilwer mlewar falletts farecn Mett, ftlijwa ja räkä joca on ihmisesä, jonga nuoruden ja meihuden M on
tainnut eroitta jy^räuwenda, otta nyt wallan, ja teke coco ihmi-sen weren vaxuri ja cangiaxi niiden tarckain la pienden sunndenläpi käymän, josta tule suuri kärsimattömys ja kelwottomus jon->
gun asian welwolliseri toimittamistxi ja käyttämiseni. Joista wielä

huonefa wanstwar, ihmisen Polwct, Luutjawatda Suouet, joidencansacoco Ruumin rakennus on yhten-
lijtetty, ja mjden paaile noja itzens, lukwat heicori ja woimatto-
maxi mjn ettasiftä wäristys ja wapiftmmen tule, eikä ihminen enäm-
hl woi canda hänen omaa painoons.

I^
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lawasewär notkistawar iyens. Kastwarret cadot-
tawat wadwudens, ia Selkäluu notkistu jaweta itzens couckuun,
nijn ettei idminen enämbi woi ylösojcnda itzens waan kaypi lyyly!-
läns ia hor;u jalc>nns päällä sinne tänne.

Jauhajat owat jounlasna, erra he harwaxi tullet
owstr: suusa owat harwaxi tullet, niin ettei ihminen tai-
da syödä, ja pienexi juuha eli purra sitä ruoca jota hän suuhuns
myllyyn pane.

Näkö ru!e pinnari ackunan läpi: Silmät ei taida
heida» teräns läpi selwästi catzoa, waan tulcwat pimiäxi ja so-
kiaxi.

Ower carua wasian silljecan: Suu jaHuulet ikanäns
cuin yhteen sulkewat itzens, eikä woi auweta niin että hän taidais
taicka ruoca oikein wastan olta, eli puhens oikein ulossanoa, jo-
sta nijn coco.

aani waickene, Hammasten puutoxesta, ja
huulden cangiudesta, puuttu caicki rouscuminen ja pnremmistn äni
suusa, nijncuin jourilasa myllysä.

Ia han heräja linnunänen, nijn että hän lule aiwan
unettomnxi.

Ia caicki Vl?eisim tyträrer xvaipuwar, caicki woima,
että puhua, äändä ja weisata raukea.

Cuckulat pelkawar jaxvaplstwar tiellä, nijn että caic<«
ki pensat ja cuckulat ikänäns cuin lijkuwat silmäin edes, cossa se
heickosilmäinen ja wanha waelda tiellä.

Mandelpuur cucoisillwac, Pää käypi harmajaxi ja
walkiari, Ia Heinasircar rajcaxi mlewar, nijn että waicka ih-
minen silloin on nijn cuiwettunut jakewia painons puolesi cuin hei-
näsircka, nijn cuitengin on sekin paino nyt hänelle niin rascaxi tul,
lut, ettei hän woi itzians eli sitäkän paino canda jakärsiä.

Ia Himo caco, sillä caicki sekä nuoruden himot owat
hänen ylönandcmet, että myös muu ruan ja juoman himo on ca-
donnut. Nijncuin Barsillai sanoi Dawidille mitä minun enämbi
on elämist, «mä olen jo cahdepan kymmenen ajastaicainen, tie-

dai-
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daisingömina, mikä hywä eli pahaolis? elimaistaisco sinun
welias mitä hän syö eli juo, taicka cuulisingo minä weifattten M
lausuitten ändak

Gnnen carke, ydin ja mehu ftonisa, ai<
tvusa jaluisa hajanduja raukene, ja caicki siteet joista coco rackelv
nus rippu ikanäns cuin löyhtywät, ja hengen xverc» käypi har-
waxi, ja ikänäns cuin ettei se enämbi käy nijn tasaisesti cuin ennen,

Ia culdalahde iusxe ulos, Weren paras cucka ia läm<'
min lacastu ja puuttuman rupe.

lit Hmbari rawisin lahren työttä, ja Rams mene
ticki caiwsntekona, weren lijckuminen ja ymbarinskäyndö Sv-
dämmestä suonijn pysändy, josta wijmein coco rackennuS hajoa j«
eriä toisestans, ia Sielu otta hänen erons Ruumista.

Namät nyt owat wanhuden nZn waiwat ja
niincuinme myös sen itze coetuxesta nclem, cuinga nurja, cangia,
työläs ia sopimatoin ihminen tällä ijällä on caickeen kelwolliseen toi-,
mituxeen sekä ruumin että sielun puolesi.

Sentäbden sijs, ?ljarrele sinun Nlwrudesasj
.ja ennen cuin nämät pahat päiwät tulcwat, ennen cuin Mieli wä-
hene jaRuumis raukene, ja Armon aiea rupe ohi menemän. A>
jarrele sinun L.uojas cuingas tulisit hänen yhteyteens, nijncaus
wan cuin, ymmärrys on teräwä ja ulottuwainen käsittämän Luos
jan Tundoo ja Tahtoo, ja Tahto on siinä tilasa että se taitan
wäätätsisiallecuinseluonnoftanson, ia nijn cauwan cuin syndi
ei ole wielä tullut Tawaxi, ja tapa wälttamättömäxi Tarpexi sinu,sa. Tämä Ajatus on tarpellinen, ensist: näiden jo nimitettyin
wastusten ia estettiin tähden cuin Na wanhalla ilällä löytywät jou,
cottain ihmisen tykönä, Toisen, on tcmcallainen Ajatus tarpelli-
nen myös, sen tietämättömän hetken tähden, jona meidän pitä
Luojan eteen astuman, ja tekemän lucu meidän ikäm ja caick insen osain edest, cuinga me ne olemma käyttänet Luo,an cunniaxi ja
palwelurexi- Sillä jocapaiwainen coetus meille sen näytti, että
yr. Nuori nijn plan tule täaldä pois lemmaturi cuin wanhakin, ja
jos silloin se puras ijan cucka löptän wäärin käytetyxi, nijn cuin-gas sitte pitä sen wanhurscan Luojan edes taitaman seisoa? Sew

Llll täh-



tähden sinä Nuorucamen puhdista sinun ties iyes
L.l,ojan Sanan jälken. tNiliun poicaiii, caickena sinun
elinaicanas pidä Jumala silniais edes ja lydämmcjas, M
carra erres Mlhingän ftndijn mielisty, ja Jumalanwasian tee. Ia tiedä errä Jumala carckein naiden tähden
sinun Dnomion eteen ajena. Mikäs on tämä woidetus j»ca
meillä täällä on meidän ilam ja sen osain wälilla muu/ cuin yxi jo-
capäiwainen sijnvmmen jalähestpMinenCuolcmata codden, jcnaa
cautta w« Luojan
stjs, ala Carumustas sijhen asti cuins sawaxi, joco
taudista eli wanhudesta / tul.et/ murra paranna sinus coscas.

rehda raidar. Silla ehrona raira toisin
tuin amulla oli, ja caickt namar HW IllMatan edes tapah-

Hla jeurasinun paha murra käännä pois
sinun rahtos. Tämän päiwäists P. Ewangeliumis meidän e-
ttem asctetan yxi nuorucainen,, joca oli sika psrahasa cukoistuxeftt
hänen ikans puolesta että hänen Mms jvea Lesti oli ainoa Po«'ca«,
Waan eikä hänen Nuorudens,. eikä Min walttämätoin tarwe
tainnut pidättä eikä estä handa molemon waan hänem
taydyi cuoM, ja cannettin cuolluna parten paalia I,M lEsusta
wasian Nain caupingis- Tästä asiasta me saamme lawiammaldN
tutkistella sen P. Ewangeliuminselityresä, johon pyytä! äm ArmN
lEsuxen Rucouxella, sanoden: Isä Meidän loca ero.

rl. 119: Z.

'lob. 4: 6. >

HM 18: 22^

Sen P. Ewangelmmm kirjoitta P. LucaG
Lug., 7:, v. i?>.

aiccm, 10»
ca Nain cutzutttn, jahancn caujjans mcm nww

Cosca han Cauputtgiu porttia lahcstyi, cätzv/ cuollut
ulos cannettin. joca olt Äitins ainoa Poica, oli
Lesti. Ia paljo CanpUMN Cansast hanm cans-sans. Iz. Cosca HEZira sen näki, amnchtt ban hancn

ja sauoi Äla M, 14. Ia mmi M
ru-
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rupeis paarijn. Ia candajat seisatit. Ia hän sanoi:
Nuomcmnen, ntinä sanon sinulle: Nouse ylös. 15. Ia
cnollu nousi istualle, ja rupeis puhuman: Ia hän an»
noi stn Ritillens. 16. Ia pelco tuli mikille, ja cunnioi»
hitlmnalata, sauodcn: Suuri Propheta on nosnut
meidän secam, ja Jumala on hänen Cansans etzinyt.
17. Ia tänlä stinoma cuulm hänestä caiken ludean ym»
bärins, ja caickein lähimaacundain.

Tällä erällä me tahdom catzella: Nijtä suuria pe-
rustupia, sijhen oikiaan walmistuxeen Cuo-
lemata wastan, nimittäin, meidän Cuole-
waisuttam, ja stn päälle fturawaHa ylös-
nousemisia, ja cuinga meidän nijtä wastan
iyem walmisiaman pitä? O HERra auta/ ja
anna menestyy!

P. Ew<mgeliumi ei tarwitze itzcstäns pitkä ulosMwi--
2WI tusta, silla sekä Cuolewaisildm esimercki ja todistus

tasa Nain Lessen Pojasc», on nijn selwä, ettei sijnä tai-
dakenelläkan olla wastan sanomista taicka epätlem,stä;että tämä lessen
poica oli totisesti cuollut, ssn me taidamme päättä sijta, että Wap.
lEsus ei ollut ennen Nain Caupungis cuin tämä Ruumis handä
wastan ulos cannettin, ja olis se cans totisesti hautaan wiety ja
haudattu, jos lEsus wähängan hiljemmin olis sinne joutunut M
tullut: Nijn ei olis myöskän tämä Leffi cmdanut mielelläns canda
hautaan tätä hänen ainoata Poicans josta hänellä niin suuri Cai-paus jos ei hän täydellisesti olis ollut cuollut: Nijn oli wiela
cans tasä sapuilla nijn suuri Cansan ia wäen paljous, joca kyllä
oli ulottuwainen todistaman hänen sekä Cuolemans että Ylösnuo-semisens totudesta; Että myös on meillä täsä Nainin Lessen Po-jasa yri selwä sen yhreisin Vlösnousimisett estcuwa ja
stus, jocatotisesti ylösherätettin nijn paljon Cansanlä näöllesi,, jolla Wap. CKristus osotti hänen, seka Caickmera-
wais>?dens joca hänelle oli annettu hänen ihmisen Luondons puo-
lest, että hän tiesi sopimalla ajalla asetta itzens saapuille luuri sixicosca Ruumis ulos cannettin; että myös osotti hän tasa hänen

Llll 2 Caic-

Nain keste»
Poica oli to,
tisesti cuyllut.

Ia ylöshers,
tetty.



Caickirvaldiaistldens, jolla hän taisi yhdellä Jumalallisella woi-
malla ja sanalla yhdistä S>elun »ällens ruumins cansa, ja sille
euoleelle totisen Elämän ja liicunnon auda; jongatähdcn hm myös
kielsi gitin itkewäst, ei nijn, että hän siliä olis tcchtmut poiskieldä
sitä Aitillistä Rackautta ja sijcä wuvtawaista whtullista murhetta
ja kaipausta Lapsen cuoleman ylitze, waan Wap. lEsus sillä tay-
doi otta täldä köyhäldä Lesselda pois coconans cacken murhen ja
itkun syyn, cosca hän. oli päättänyt hänen Poicans ylösheratta ja
anda hänen äitillens jällens. Waan tasa me nyt Sanalla ky-
fym: Costa tämä Leffen Poica oli totisesti cuollut, ja totisesti jäl-
lens ylösheratetty, misäs sijs hänen Sieluns mahtoi sillä Millä
olla? Jos se Taiwaisa jaCunnian waldacunnasa olis ollut, nijn
ei sitä olis taittu sijtä Cunniasta enambi tacaperin cutzua ja welä
yhteen pahenchaan elämään, nijncuin ei myöskän hclwetistä enam«
bi caida yhtan tacaperin tuloa ja palausta olla, nijlle jotca sinne
kerran joutunet owat. Waan nijncuin tämä asia monen muun
salaisuden ccmsa on meille tutkimatoin; nijn pidamms me sen sixi,,
ettei nijden Christurelda lihans paiwinä yiösheratettyin cuolluitten
Sielut, ollut wielä päalleus pukenut mjden kircasttttuin Sieluin
täydellistä cunniata, waan oli cuitenain Jomalan kädes, taicka
ulcona ruumista eli sen sisällä, wakka ruumista totisesti eronettuna,
Jumalan Wijsaan ja Pyhän tahdon Men, ioca oli hänen ihme!»
liftsä neuwosans päättänyt tehdäxens erinomaista tunnus merckiä
ja ihmettä hänen Cunnians julistamiseMnäiden Euolluitten eansa.
Waan mitä nvt erinowaisesti meidän Päci asiaam tule/,,nijn me
Nämerkitzem,

z:-«..

Snsist, Meidän Cuolewaisildelnwmtttta ja wlMc,
ra, ilman sitä cuin coco Luondo ja »ocapäiwäinen Coetteleminen
meidän silmäin eteen jocapäiwä asetta caickein cappalden hengelli-
sten ja hengettömäin raukemmista, muutosta ja catomista, niin
tänäpänä erinomaisesti tämä Namin Leffen Poica on pandu meik
te ja muistutuxexi meidän Euclewaisuteem: Nijncuine-
Tinomaischi sen järjellisenLlwndocappaten eli Ihmisen suurin Täy-
dellisyys ia onnellisuus seiso ElämM, ja tosin sencalluisesa elä-
mafH, foca itze elämän Lähteestc; Jumalasta on, joca on paitzi
«aickia muutosta, turmelusta, culistusta ja Cuolemata; Jonna
Täydellysen elämän se, suuri Luoja ja tlämän HERra alusta jmoi

myös-

I.
Ma nmiM
ta meille mei
>än Cuole-
Naisnttam.
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myöskin sille järjellistlle Luondocappalelle, ja pani hänen, hänen
sman Cuwcms ja Elamäns Speilixi ja ulosmalauxeri, nijn että
hänellä oli totinen osa ja osallisuus Luojan elämästä ja omaifuxista,
seka Walkeudesa, että Pyhydcst, wanhurscaudesa ia Cuolematto-
mudesa; nijn sitä wastan taas sen Järjellisen Luondocappalen suu-
rin Wiheliäisyys ja onnettomus seiso caiken tancallaisen Elämän
Puutoreja, Luonnon turmeluxesa ia cukistureft, jonqa me yhdellä
sanalla Cuolemaxi cutzumma, jott itzestäns on caiken onnettomu-
den m pahan olou, päällepito, ia loppu eli täyttämys, itze pchuus,
ja caiken pahan ansio jarangaistus. Tämä Cuolema on alcuns
saanut Synnistä ja Synnin Langemuresta, sillä nijn ie seiso: Jo-
na paiwana sinä fvör, hywan ja pahan tiedon puusta,
pirä sinun Cuolcmalla Cuoleman- Ia nijn Jumalan Kässyn
rickominen oli st ensimmäinen Syndi jonga ihminen teki Jumala-
tans wastan, ia se sama Syndi on myös nyt Juuri Cuole-
maan ia caickeen pahaan, silla Synnin palcka on Cuole-n
ma. N»n että silla samalla cuin Syndi tuli mailmaan, sillä sa-
malla myös Cuolema paasi mailmaan ja metna nijn hirmuisesti
aina ja wielä nyt mailman loppuun asti ihmisten lasten ja caickein
luotuin seas. Ia ei ole t«W hirmuisella wihollisella ja coco mail-
man Cukistajalla «noastcms ikänans cuin yn Coura jolla hän
murha ja häwittä ihmisiä, waan sillä on Colmenlainen hahmo
woima ja ota, ja on yxi Colmipmnen murhaja ja Tappaja: En-fist, on se HenZeUinen Cuolema, joca seiso Sielun eroituxesahänen Luojastans stjtä Corkeimmasta hywydestä Synnin cautta,se seiso ihmisen suuresa Taipuwmesa caickeen Pahuteen, suuresakelwottomudesa caickeen Hywyteen, ihmisen tyhiydesä taimesta hen-Zellisestä Tiedosta, Pyhydestä ja Wanburscaudesia, JumalanWihasa ja armottomudesa, ja caikesa Sielun onnettomudesa ja
wideliäisydesä. Josta Toisexi, seura se ijaneaickinen Cuolema
ja siirtyminen eli uloslyckäminen Jumalan Pyhistä Caswoista siihenmncaickiseen Helwetin Pimeyteen ja onnettomutsen, Piruin cansfijna pchiattomasa cadotureen cuopasa ja haudasa. Waanmcmneri, itze Läpikäytäwa ja owi tähän ijancaickisten hautaan ia«uopaan on se Ajallinen Cuolema, joca cukista coco Luonnon,
eatkaise sen Luonnollisen Elämän Siteen, eroitta SielunRuumi-stans ja tcke Lopun caiken tämän näkywaisen menon päälle; JocaCuolema myös cohta Langemuresta tuli ihmistn päälle, nijn e«5

Lltl Z WgM

6eu. Ht

Kom. 6: 23»
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waicka Adami ja Ewa tosin wiela elit monda Sata ajastaica jäl-
len Langemuxen, nijn cuitengin tulit he sillä samalla hetkellä jona
he JumalanKässyn ncoit Cuolemattomista ihmisistä Cuolewaisixi
ibmisiri, eikä tcnnnet enämbi yhtän hetkeä eli minulla olla mapaat
Cuoleman päälle laugemisesta, maan sait mta sen merckejä ja uh-
cauxia caickmaisifa taudelsa, pelwoift, wamoisa jawuisa tiloisa.

Tästä ajallisesta Cuolemasta, me sijs nyt erinomaisesti
merkitzem, että se on y>i Cowa ja Armoroin wieras caikille
Adamin Lapsille, jotca ikanäns coco maan pijrin päällä owar ia e<
läwat/ jonga armottomia käsi! ja comia couria ei vrikan Eläwa
ole mahdollinen malttaman mingän woiman Konstin eli Työn caut-
ta; o Cuolema cmnZa catkera fina oler, cosia ihminen jl-
nna ajattele, jolla «n paiwär, ja paljon callla,, ja

jururra, jano Svrach. Cowa ja Catkera si>s on
on Cuolema, Gnsist, hänen peliacrawaistn ja hawittawäi-
sin Muorons, wircans ja Toimirnxens mhden, sillä hän
repi irti toinen toisiftans ne suloisimmat ystäwät Sielun ja Ruu-
min, ja caicki mitä yhdistettynä ön ollut mailmasa, ystäwcm ystä-
wastäns, miehen waimostans, Lapset Wanhimmiftans. Se ha-
jotta coco rakennuxen luonnosa, za lyckä ulos caicki tyyni tästä iha-
nasta maitman fältistä ja cansakäymisestä, teke tyhiari caicki nä-
mät näkymättömät, Taiwan, Maan, auringon, cuun, tähdet,
ja caicki Maan Tamarat voiskätke ja eroitta ihmisten silmäin ede,
sta, ja pane hänen pimeyteen maan sisälle, ja nijn hän on se Hir-
muisin caickein hirmuisten seas.

tunkema M

»?r. 41: 1.

loca eroitta
caicki.

>. Toisixi, on Cuolema Cowa ia Catkera sentähden, ett
ta se on nijn coco Mailmalle ja caickille Adamin
Lapsille Kamasta alusia nijn Loypun asti. Cuolema xvalliye ha-
masta Adamista asti, sano Pawali, ja nijn tygöluke hänelle yh-
den waldacunnan ia wallan, nijncuin yhdelle Cuningalle ja Ty-
rannille joca harjoitta waldans yli caickein, jolla on helwetin wal,
dacunda, jonga wolda »a hallitus seiso sijnä/ että hän turmele
caicki nijncuin yri julma Tyranni, lyckä maahan C;mi! qat heidän
Istuimeldans, ne woimalllstt heidän arwostans, ne Rickat hei-
dän turwostans jatawarastans, ne wijsat heidän istuimestans, ja
teke ne corkiat yhtMisexi nijden alhaisten, ne suuret «Den pienden,

ia

On yhteinen.

Kom. 5: 14

8»?. i: i4>
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,'a rickat nijden köyhäin cansa, ne nuoret cuckaiset ja plantut nij-
den cuiwettunein oxain ja wanhain cansa. Achl sitä julma ja ar-
motoindaPerckajata joca nijn tasaista ieke caickein ihmisten, caic-
kein Saätyin ja caickein Luomin wcNillä.

Colmannexi, on Euolema Eowa ia mnwtoin sentHden,
erra si on nijnwWjawalrramaroin caikille ElawiUe
paalia: ei se catzo kemngäntila cikä tarMtta, olcon se ricas eli
föydä, corkia eli alhainen, ainoa poica , esicoinen eli m«u; tämä
köyhä Leffi olis kyllä suresti tanvmnut hänen ainoan PoiconK bä<
nelle lurwaxi ja elattäläri, joca oli hänen Kipinans, josta hänellä
suurin turwa lähin lumalata täfä mailmas olis ollut, nijnmiN!
Naamntujss myös niiden furimbain murhettcn ja kipuin ftcaan Kw
tan ainoan Pojan Cuolcma, waan ei Cuolema catzo sitä, eikä'
anna estettä itziäns kenengän tarpeelda eli hädaldä, jaa, ei se am
na ylöslykäta yhtan hettiäkan «li silmän rapaysta hänen määräty-
stä ajastans, waan se seiso: me cuolem, ja itloxem nijncuin
wefi maahan joraei pidZtera. -Hänellä on mararrv aica,
hänen Cuncamens lncu on sinun sora ei raira

uin että, cuca se on joca ja ei
ra? JocaSieluns hekvenn eli haudan kafist pckasta?

V.->r. 4: 16.,

'2 s!>mv34:i4.'
lol>. 74: 5.,

NÄiannexi> on Cwlvmc> wiela Cowl ja
tähden, että nijn wM ja walttamätZin cuin hän on. ha«n
misens puolesta, nijn ouoifii ja Tieramaroin on Hän hänen
hetkenOja aicans pnolest jona hän nck: eiCuolemN sano f<-
nelleckän sitä hctke jona hän tule, että jongmpidäis tietämän wal<
misia itzens sitä hetkeä wastan, ei, waan han ttile ja leicka poicki
ijän langan silloin cofta ei jocu luuleckan, sillä er ihminen rieda
aicans, waan nijncuin Calar jaadan wahinlollistlla on-
gella, ja nijncllin L.innm tasireran paulalla, nijn
ihmisten tapsit remmaran pahalla ajalla, cosca se 3s
kifi rule heidän paallens. 2°liäkelM sinuas huomenestaxvasta, silla et sins tiedä mirä tänapatta tapahnl. E«e
neda mira huomena rapahru, silla mikä on «Mn elämän?
Se on löyhkä joca wahaxi Heckexi Mlnra sitte caro..

lMtämätöiir

12»

,
VAjdennexi, on Cuolema wielä cowa- ja cMwaGngiw

tahdeu, ena si mle mnoastans tetran, ja Uä kerralla tefe
muuo

Ttilemnoa-
,si6ns>fcrmn«

63^Colminaisuden Paiwast.



muuttumattoman lopun caickem nakywmsten päälle, jos se tulis
ravi kerta, ja ihmisellä olis lupa cchvesti cuolla, niin illnan <päi,
lemäta se joca ensimmäisellä kerralla olis pahom cuollut, Uä toi«
sella kerralla walmistais itzcns paremmin cuoleman, eikä sitte nijn
monda sanomKtomda sielua jompäiwä waipms helwettin, cuin se
nyt walilettawasii tavahtu, ei, waan se seiso nijn: caickein ih-misten pira kerran cltoleman, murra jen jalken on duomio.Neb. y! 27.,

Cmldennexi, on Cuolema cowa ia armotoin cans sen-
erra si ihlnistett niscan päälle usiasii enne,»
, leickn pozcki Kanen kirwelläns ja wicattellans ihmisen

ijan langan jo ennen hauen määrättyä aicaans; Ma hänellä on
hänen otans, jollahän pistä, culutta, heiconda ja lyheudä elämän
langan, nimittäin jonga cautta ihmiset andawat wiettä
ja hucutella itzeiis ylpeyteen, riitaan, tappelurijn, juopummijn,

mailman murheisijn, joilla he weiäwät cuoleman jo
aicola päällens, cusa he muutoin olisit lainnet cauwan elä

määrättyyn aicaans ennättä ja keritä, senradden se seiso:murhajar ja perräjar «i pidö ruleman pt»oli ikaans. Ia
waicka moni sano, ettei prikan taida cuolla ennen cuin se määrät-
ty aica tule, nijn ei se cuitengan ole tosi cmkista ihmisistä, silla jo-
ca wähängän tutki tätä asisa ymmarryxen cans, nijn hän näke ,a
löytä sen, että caickein wähin osa ihmisiä pääse ja kerkiä sichen lail-
liseen määrättyyn paiwan asti, sillä se on wähin osa ihmisistä joca
tahto, taita eli ymmsrtä pitä sen oroningin, dietin, cohtullisuden
ruasa ja »uomasa ja muusa elämäsäns, josa hän taidais sailytta
terweydens siihen oikiaan ijan määrään asti, waan paljon enäm-
min cadotta terweydcns ja lyhenda enin osa hänen itans taicka he-
tumallisella ja ylollisella, eli myös sopimattomalla ><l wahingcllisel-
la rualla ia juomalla joca ei sowi yhten hänen luondons cansa, nijn
myös mmhella taicka muulla jumalattomalla ylpiällä ja pahamo-
nisella elämällä jonga päälle Pöwelin kirwes ja cuolettaminen seu-
ra, eli myös haureudella ja huoruden harjoittamisella, jonga caut-
ta ihmisen miehuus ja parus ydin, mehu ia woima ennen oicoians
raukene, tuhlandu ja tyhiaxi catoa, ja cuoleman ihmisen vaälle
tuotta Ia nijn caicki ajattomat ja äckinaiset cuolemat ei ole luo-
tu ihmisille cnolemari, nijncuin suuri osa yrikertaisesta Cansasiasano, waan ihmiset itze sen wetäwät vWens heidän oman ym-

mar-

Ia usiasti
nm aieoians.

i lior. 15-56.

Catzo tästä
KlMiinM
paiwana.

ks. 55: 24.

.. 2«.'

«z>. 37: 33.
54-
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märtamattömydens ja wäarinkäyttämisens cautta,nijncuin se käy-
pi Naimistengin js monen «uun asian cansa, että nijfä Jumalansallimisetta käypi nsiasti toisin cmn Jumala olis aicoinut ja tahto-
nut/ cosca ihminen juoxe ulos Jumalan ordningista ja Järjesty-
xesta ja oman psäns päälle luotta, ilman Jumalan ehimW Ru-
courenja muiden hänen Wälicappaldens cautta, wäaräsä aicoi-
mijesa ja päälle csHannssa jongun lihallisen ja synnillisen edusturm
päälle; siliä ios ihminen taita esia Jumalan Tahdon Antudengin
asioisa, jolla Jumala tahto caickia autuaxi, waan ei sen wuori
caicki, mutta aiuoastans harwat tulewat autuaxi, mixei myös siis
uijsä luonuollisisKkin ruumin asioisa Jumala salli estettä usiasti häs
neu tahtons? Ihmisen omaxi rangaistMxi, cosca hän Jumala»
Tahdosta /a ordningista poisluopu ja omia teitans juore jahywa>
xens tchto käyttcl. Ia waicka tosin moni ylölliuengin ja Jumala-
toin ihminen taidais jofcus ulcouaisesii onnellisesti naida eli muu-
toin elä mailmasa, ja caus pitkään ikään tulla, nijn on hänelläsitä surembi syykunnioita Jumalansuurta Pikamielifyttä sijnä a-
siasa ja ihmedellä hänen salaisia neuwojans, cosca hän nain cau-
wan wedättä hänen pahuttans ja odotta parannusta, jongapäälle
ei cuitengan cuk«n mahda luotta, waan p<ljätä Jumalan uhcau-
xia ja joca aicaisia rangaistuna, nijncuin me jo cuulim, ettei ne
jumalattomat pidä pääsemän puoli ikääns. Ia on se paras neu«
wo cnmSalomM sano:' poican, alä unhoda minun laki-
ani, mmm fittun lydalnmes pirakon minun MK
ne saarrawar sinulle Pirkan ijan, wlloderja rauhan.
Ia waicka tosin moni lumalmengin cuole warhaiN/ taicka heic-
kondesta ettei hän ole ymmärtänyt nijn kiytti caickia wälicappa-
leita hänen terweydexens cuiu olis pitänyt/ ja caickia waarallisia
tiloja ja reisuja wälttä joisa cuoleman waara on alla ollut, ele
myös Jumalan oman määrän ja tahdon Men täyty pian cuolta
pois mailmasta nuorella ijalläns, nijn on se yxi toinen asia heidä»cansans, joidencansa Jumala teke hänen caickitittawäiiM silmaus
ja neuwons jälken heille ijancaickiseri hywäxi, että he sen catttta tu-
lewat poistemmaturi sitä suuremmasta Sielun maarasta ja wahin-
gosta ja sijrtpxi warhain pois sijhen rauhallisembaan ja autuMZ
semban elämään. Ia nijn sijs on Cuolema yxi cowa ja c«tker«
wieras singintähben, että se nijn monda ihmistä entlM aicojans
pM«mmg jarepi Wilmsia.M M MU Sei-
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Seiyemannexi,, on Cuolema yxi Cowa ja Catkera
wieras cc» s scntabden, erra je rullesans 'stosherarra oman-
runnon paallecandamaN/ todistaman dilomiora iannet-

MsheMä
«mantunMln.

rainan ihmisin, töinen, M elämän Costa ne järjattömät
luondocappalct molewat, nijn he heidän luondons ja Jumalan
vrdningin jalkenraukewat tyhian, wacm Svnnin cawta on ihmi,

että tehnyt Cuoleman min
jjlilmvxi. ja arniottomaxj, että se muitten wahmgoin seasa cuin se
ihmisen päillemotta,pchätla omantunnon ioca tietä pahaa tel),
nens ja.caicki pahanpäinduomitzecosca se ylöshermetty on,
cuin meillä myös monda luonnollista esimerckiä siiden on, cuinga
monda hirmuista Euoleman Engeliä ja sanan saattajata
ho Euoleman yvlwon alla huvmaitzs ja ylösaiatcele, ja tule hir-
muOM rasitctmi wadimmästäfin coiran hauckinasta, lehden lij-
cunnoM sH krapisemisesta metzäsä, ja muista näöistä, josa Cuo-
leMM:'PDmiss Piru eteen asecca. ni-ile uscottomille caicklnaisia
petiÄtoxiä joista he tykmiltywät ja coconans evailyxeen langewat,

sen icke hänen oma pahm
deno, joca hänestä todista, ja ditomiye, ja paha omarun,
t>o aina pahimmin päin aja«cie. Ach! culnaa cowa jst catke-
ra sljs sinä Cuohma ottt, cosca ibmimn sinmi azaitele,, sinun

Neb.. 2-! «4^

Wijs.kichl^
!l. 2. ?. 4.6.
»I. 14.. IZ.,

luonnollisesa. ia omasa cilajas 1» saädysäs, cumqa armottomastisinä cukistat caicki Luojan laitoxet ja ihanat'Rakeunuxet,' cuinya
yhteisesti sinä yhdellä miecalla za kirwcllä pricki Kickat caickein luo,
tuin ijän M elämän, cuinga wäktämcktälnästi sinä ilman yhden-
gan tarpen catzomata ne nuorimmatkin Weftt jss plantut, ylösrc-
wlt jalacafiuwt maahan mätanemän, climga ajattomosii ja wä-
kiwallaisesti sinä. tulet monen Mielä terwcn ja nuoren euckaisen ia
Adamin lapsen päälle, cuinga suuren muntonn ja waibcAiren sinä
leet Jumalan tuotuin cnnsa näkywaisW riju nakymältömijn ja,
Mncaickisijn mahoihin, cumga wailiat, wcikerat ja kipiäl sanat ja
änen sinä puserrat ulos nijlda jotca sintin courais allo t< istelewat,,
ja cuinga surulliset käytö>'tt, ja werettö-
män hahmon, poislangennet posset, lacastunct huulet sinä annat
»iille jotca smun kässsäs>oway etkä jätä heille iälille muma cuin ca-
Ii pinnata,siimä-reirä> clNllematroinat siat,, jc> tyhion rliu<
min hahmon ja wgrjon. .Ach.'l cuinga. aiwan rnrhar fijs o-
Wat caicki. ihmijer, jotca cuircNZin nijn sinucrolnasti cla-

war.,
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xvar. XVa«m he menewar pois mjncuin warjo, ja rekewac
heillens huckan suuren murhen, he cocowar, ja ei rieda
cuca sin saa- Ach! Syndi, sinä rastas cuorma, cuinga suuren
wiheliäisytten sinä olet cow mai.lmay saattanut, cuinga monda
kyneldä sinä otet nijldaPybildäkinulospusertanutCuolemaan men-
nes, niinettä, itzeCuoleman woittoHEßrangin Christuxen piti
kauhistuman nwrhelilsen oleman ja itkemän sinua catzellesa Lazaru»
xen päällä- Ei rämä waiwa kä? 'flös tomusta, eikä rämä
onnerromuus caswa maasta, UZaan ihminen nimit-
täin Synnildä myrkytetty ja cuoletetiu, onnetromureen, nijn-
cuin cllllmain hijlden kipinac finZoilewar ylöMsin. Tule
tänne sijs sinä joca wielä olet terwe ja hyppät
cuin Metzäwuohi wuorteu paalls, tule janosta ylös sinun Isas eli

m 39- 6. 7<

>!,. ii: z;.
35.

loK. 5: 6.5.

aitis käärin-lijna, ja speila mnä cauhistuxella sinun turhuttas ja
catowaisMus, nijn sinä näet että catowaisus on sinun Isäs, ja
Madot owat sinun aitis ja Siftres, Sinun elämäs on Tuuli ja
hengi on sinun sieramisas joca pian on pois puhallettu, Sinun Tii-
ma klasis on alati juoxemas ja cuolema >uoxe sinua cöhden cungas
menet. Sinun Sielus asu sawisesa huonesa )oca pian haioa ja cu-
kistu jamaaxi raukene ja muuttu. Tule tänne sinä peldomies,
ja muista se, että ennencuin sinä ennätät nähdä ja sitoa monda
lyhdettä sinun pellollas, nijn taidat sinä itze olla täytynyt ja kypsi
cuoleman wicactehelda poicki hacattawmi, achl laita sijs että sinä
Wanhurstaudcn hedelmistä wiheröitzisit ja nisuin secaan cootuxi
tulisit elon aicana. Tule tänne sinä Cauppamtes, älä laste sinuncauppaas ja Räkningeitäs monijn wuoslm, ja älä murehdi nijn
paljon muitten welwoista ja welwottamislfta, waan muista alati
sinun-oma welcaas ja wälttämätöindä lugun tecoas sinun Luoias
jaDuomaris edesä, cusa sinä pannan pois wiralda ja sanoitan
sinulle: ree lucu sinun halliruxcsias ja sijtä hywydcstä cuin
HERra sinulle lainannut on. Tule tänne sinäDuomari, ja
Duomitze nijn muita, cuin sinä tiedät HENran Duomitzewan si'
nua ja caickia ihmisiä oikeudella jawanhurstaudella, ja muista se,
että sinun oma hetkes on cohta käsis,jona et sinä enämbi saa muita
Duomita, waan sinun pitä itze yhden wanhurscan Duomarin edes
seisoman / jolla ei ole Personan muodon catzomusta, oma lundo
on wierasna miesnä ja todistajana, ja Piru päällecandajana, ach
autuas sijs silloin taita seisoa ja Cuoleman woittajan lEsuxen o«

M m m m 2 salli-
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fallisudes olla, hän ei tule bäpiaän. Tule länm sinä Opettaja
ja HSRran pappi, joca Cuolemasta niin usein saarnannut olet,
ja monda ruumista olet hautaan kätkenyt, muista ja coettcle jos
sinä itze olet cuollut synnille j«elänyt lumslMe, >a hänen Laumal,
lens Mut esicuwari opifa ja ElämM; kyllä Cuolewcm httki au-
kaise sinun silmas näkemän nijtä nskymättomm asioita joita sinä
täällä saarnannut olet, ja anda sinulle tietä jos sinä hywään eli
pahaan päin olet nijden osallisudesa itze ollut. Tule tänne sinn
MapaaAdelsmies, rvaimo eli, catzo ja speila sijnä
tuollehesa ruumihisa sinun lvrkeuttas, sinun cauneuttas, sinun co-
teuttas j« leweyttäs, sinä pannan yhteen «rckuun ja maan racoon
Cuoleman jälkeu, ja tehdän yhtaläistxi sen nöyrimmän kerjäjZn
eanfa, ach! misa sitten on ft suuri nimi, cunnia, corkeus ja co<
teus? Ach! Syndi, stna rascas cusrwa, cuinga tyhiäxi-olet sinä
Euoleman cautta saattanut caicki Adamin Lapset, msaxi tuhaxi
ja tomuri, ilman armota ilman eroitusta japersonan muodon cm
tzomusia. Waan wielö.

Mckifuteen,
Mhon pitä y'
NÄMseman.,

Cahdexamiexi, on Cuoleulss coco mailmalle CowH >»

armotoin sijnä, ettei se pidä ihmistä »aan powesa ijancaickisesth eK
ka cocomns sammuta hända ulos, jonga ne Duomitut kyllä
sit> waan si wiepi ihmisen lianeaickisurecn, johon hänen
pira jällen» ylösnouseman maan parvesta, silla Cuolemataseura walttämattömafti Ylösnousemus jasitteDuomis. Sentsh,
dmmecatzelem/

Kosta mniffa
Että Ylös'

«ouftmus wi,
Mi tapahtu.

Toisixi, sitä ylösheratetty Naiwn Lessm PMs,, nijn<
cuin efiwwa ja todistusta sijhen joc«
Euoleman päälie wälttaNättömäsii seura. Nijnroin Christus hä,
nen anelläns ylösherckti tämän cuoliee» Lesseu Pojan, nijnhan
teke myös caicklin muitten Adamin Lasten cansH wijineiftä päiwä,
na, sillä herki mle, jonacaicki ne joeca jaa,
war cuutta hänen anens, ja.pirä cdesmlemanseen. Ia silloin caicki asereratt Chxisiuxen Dnomio istuime»
.ereen, ja HGRratule, joca walkeureen jaarm caicki cmn

peitetyt owar, ja ilmoina s>'dändett airvoituxer.

10K.5:28.29.
Kom. 14: IV.
, cor. 4l

5:10.!
KlHck.»s:;i.

Että se yhtewen CuMiitten ylösnousemus iisisti tule ja
Mvahw, ftn owat Pacanatkin taitanet wähäldn päättä Ll^on,
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non valkeudesta, cosca he owat tutkinet Sielun Cuolematjo-
mutta ja puuttumatoinba menoo, jonga päälle yxi toinen Mnä
pidais seuramsn, ia owat he csns ilman sitä jotacin päättänet sii-
tä alimmaisesta waihetuxesta jocaLnonnosa on ollut ja alati näky,
josta »riwijsas Pacsna on sanonut: Cuolema jora me peMm
ja pakenem, ei ora pois, rvaan waiherra elaman, se pairva
tule joca meidän jällen walkeureen saarra, jora moni pa-
keuis jos ei se iye edeswerais mjra cuoleira; cayo, cuinga
caicki mailmas nijn sinä naer errei mail-'
mas miran waan wuororrain laste alas ja
nouse jallens: kesä mene pois, xvaan toinen wuost ruopisen jallens, Talwi caroa pois, waan hänen cuucamens m-
lewar jaruowar sin jallens. No haura »naan raca Aurin-
Zon, waan päiWa ruopi sen ilmi jallens, ja nijn edespäin»
Maan cuitengin on tästä nijncuin muistakin SalMxista Paca-
noilla ollut aiwcm huikendelewainen ja heikko tieto ja ymmärrys,
nijn että heistä seiso: ei heillä ole roiwo. longatähden myös
Provheta HesechKl wasta cosca Hän kysyi haneldck,
joS hän useoi ne cuollet luut ewwsri tulewan,ja sano: sinä-HSR-
ra HBRm ftn riedar. Sentähden sijs lunmlan ilmoirerrn
Sana jaßaamarru, on se sama, joca meille tasä nijncuin cai-,
kisa muisakin Aliwden asioisa antza sen turwallisimman tiedon ja!
ymmärryxen. Itze Christus aiwan Vlerkilliftsti päättä Cuolluit-
len ylösnousemisen näillä Sanoilla: erMo re ole lukener Cuol-
leitten joca teille on lumalalda sanorru,
Joca sano: Minä olen Abrahamin Jumala,
mala, jaJacobin Ismala? Ei olelunmla cuollllirren Iwmala, murra Slarvirren. Joista sanoista me Werkitzem, että co^!sca Jumala ei ainoastans enmn ollutAbrahamin Isachin jaJacobinJumala cofea he elit, waan wiela nyt oli heidän lum«lans coscalEsus namät puhm, joca tapahdui muutamata tuhatta wuottK
jällen heidän cuolemans, sentähden M sijtä seura se, että fe mah-
la olla jocu osa mmgä jälken he wiela elawät M lumalatans nau-
titzewat Heilien clcnnaxi, joca ei oleRuumis, silla se on j§ aica m-
haxi rauwennut, sentähden fe sijs mahta olla Sielu jonga jalkm
be aina eläwät, jostame nijn jo taidamme, nähdä japäättä Sie-lun Cuolemattcmuden, nijncuin myös Saduceuxet näillä sanoilla
ChrWrelda tampcrin ajettin, jotca ei mumoiu uscomt Sielun

M m m m 2 suo-

NaybäU Wä,
HH» Lno«M»?
gin walkcuds
sta.

3encc» TjÄst,
36.

726.

ll^e^LkD"

sti RaMatM

52.

27.



cuolemattomuttawaanluulilsenraukewcn tyhjän ynnä ruumin can-sa. Waan coscaWap.ZEsus wiilä erinomaisesti so.no, että se sama
luinglaei ole cuolluirrcn waan eläwirren Jumala, nijn me
sijtä näemme sen, että niincuin Jumala on sencaNaisen CansanJumala, joca jo luonnollisesti cuollut on, ia elä Juma-
lalle, eijongun Sielun waicutuxen cautta Ruumin töisä, waan
nijncuin ne luonnollisestikin nuckunet ja macawaiset totisesti elä,
wat ehkä ei S«elu silloin Ruumin cautta waicuturicms edestuo;
nijn owatne, jotca Christuxen uscofa täalda erinnet owat, aino-
astansnijn cuin macawaiset, ja ei cuollet, jotta totisesti elawat
Jumalalle ja ylösnousemisen camta myös pitä yhdistetyn Sielun
ja Ruumin cansa sijhen puuttumattomaan Elämään wahwistet-
taman. Waan ilman sitä, nijn on coco Raamattu täytetty yltä-
kylläisillä Todistuxilla Cuolluitten yhteisestä Ylösnousemisesta lu,
malan wcmhurscan woiman cautta; sillä nijn se seiso Ijästä; Ju-
mala «ke ctloller elärväxi, ja cuyu ne jorca ei ole, nijncuin
ne olisir. Jumala on HGRran herättänyt, nijn hän on
myös meitäkin woimallans herätrawä. Nijn se seiso IG-
suxesta: Minä olen ylösnousemus jaElämä, lEsus on Syy
Ylösnousemiseen, ei ainoastans hänen Caickiwaldiaisudens jälken,
mutta myös hänen Ansions jälken, erinomaisesti niille ustowaisille,
sillä nijncuin ne Jumalattomat ylösnostetan maan powesta Juma-
lan wihan ja wanhurscauden woimalla, että wastanottcunan hei,
dan ansaitun Duomions ja rangaistuxens/ nijn ne Wanburscat
ylösnoufewat Christuren Ansion woimaLa sijhen ansaittuun ja u-scon cautta heille omistettuun elämään / »olla jo ne wanhanginTe-
stamendin uscowaiset aicaa ennen Christuren Lihan Tulemista swat
lohduttanet itziclns, että nijncuin hän oli se sama joca hänen we-
rens lijron caurra on lastenur ulos fijrä wederrömä-
'stä Cuopasta; Nijn he tiesit myös witziri sen cautta ylösnouse-
wans sijhen ijancaickiseen elämään / nijncuin Jobi sano: Minä
tiedän minlin Munastani ( Langoni ja goelin) eläwän, ja hän

' herärrä minun rVymein maasta, ja minä pucreran tällä mi-
),iun nahallani, ja minä simn lihasani nähdä Jumalan,
i Hänen minä olen näkewä, ja minun silmäni cayowar han-
dä, ja ei kengän ouro. Ia niin, nijncuin Adamifa caicki
cuolewar; nijn Christuxeja caicki eläwäxi rehdän, jaa Pa-
wali ftlwasti sano, että joo ei Cuoller ylosnouje, nijn on caic-

ki

l-"c. 2V!,zB.s

Knm. 4: 17. >
icar.6: 14.,
rl. ?°: ?. ,
1«K. Il: 25.'

l! 17. j

X,cl,. y: 11.

sob. 19: 25.
16. 27

Gocl, catzo
Joulun amu
Saarnasta.
I <2c»'.
V. 14-17.19.
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ti Saarna Christuxesta rurha, nijn el ole Christustan >flös<
nofimr, nijn on eaicki ufto rurha, ja jos ainoastans
elämäs olis meillä Toiwo Christrlxen päälle, nijn me oli-sun wiheliaisimmar caiÄia nunra ihnnftä; niin sano wielä
Pawali merkillisesti: Mixi he andaxvar Cuotluicreu päälle i-
yens casia, jollei cuoller ylösnousi. Se on, jos ci ylösnou-
semusta ole, m,kä sijs on nizstä, >olca waicka he näkewat ne Chri-
liityt Chrisiuxen,Tunnustuxen tähden alati wsinottawan ja
tettawan, cuitengin mieluisesti Mdawat itzens Castetta, että he
Seuracunnesa niiden molluitten sian jällen täyttäisit jaChnstuxen
tzunnustaixi itzens heidän siaons sisälle wihkiä nndaisit. Jolla ei
ole wW toiwo Sodan palcasta, mm hän sijs anda ja wanno
itzens Lipun ja Fahnan alle nichen siaan jotca sodasa nijn surkiasti

V. 2Y.

lc«r.i;:29>

veiling, «bs.
r-2. r-519-

cuoletetan ja tcipetan?' Ia nijn edespäin. Nijn tygoluetan tämK
ylös herättäminen cuolluista myös Pialle Hengelle: Jos
hänen Hengens joca vlösherärn Christllxen cuolluista, asti
rei<a; nijn pira sen jaman joca vlosherarri Chrisiuxen
cuolluista, rekeman reidän Ruuminne eläwäxi. Ilman
caickia näitä suuria Todisturia, nijn waati sen myös Jumalan-
wanhllrscaus, että nWe Hywille armo.siMa, ja niille Pahoil-
le rangaistus omasa ruumisa maxetan, sillä tasa mailmasa ei se
taida cosc>in tasan käydä, waan ne Pabat hywä cnimmilten täal«
länamitzcwat, mutta ne Hywät taas sitä wastan pahaa, sentah--dcn se on oike-n Jumalan edes, nijiä: raas rvaiwara jorca
reira waiwawar/ murra reille sorea waiwaran anda lewon
meidän cansam, cojca HGRra IGjus Taiwasthänen woilnanL lLnZellirren cansa.

Rom. K 11,

Ll. l9.

l: «K,

Tämä ,yt on Rackat Sielut, caickcin Adamiu LassmTila ja loppu tästä mailmasta,, ensist,, beidan pitä caickein Cuo-
lcman, ja cuoleman cautta caikesta tästä nakywZisestä menost»
eroltetuxi il» hajotetuxi tuleman. Sitte, heidän pitä jällcns ma<m
powesta Mosnouseman ja Duomarin eteen afctettaman LUqun te--
olle caickein heidän töidens ju ins cdest. Eikös naisä sijs mah-
da olla wabwarperusturcrja meidän jocapaiwäiscew
N)almisturcem Cuolemaia 3ich! joca näitä oikein

ajattele jn ci-ein Uico, nijn hän ilman epäilemätH
zalöoiä. itzens welcapM, jawaadituxi,, eltä. sangen suurellC-

to^



odella walmistamm itziäns joca päiwZ ia joca hetki sitä hirmuistaCuolemata, ja malttamatoindZ ylösnousemista wastan, ettei hän
silloin tarwitzis toiwotta ia ylitzetis ia warjoxens muoria ja
Callioita cosca se suuri Cmitzc.n Wihan pmwä ilmandu coco mail-
man yli. Sentähdeu me nyt msrkitzem

Colmannexi, Cumga meidän pKa WalmisiamHN
iyem slra wisiisii scijowara Cuolemara rvastan, errä
me wouolla ja riemulla jen lapiye Ijancaickiftreen päft-
sim? Totisesti, jos caikesa ChriKllchden harjol'tu>'esa ontarpelli-
nen Rucoilia neuwo ja ylöswalistusta siihen oikiaan maarinottami-seen ja walppauteen meidän wselluxesam ijancaickismta cobden,
nijn on se tasäkin asiasa erinomaisesti tarpellinen Rucoilla Davi-
din cansa: HGRra opera minua ajarreleman minun loppu-
ni, ja mikä mirra minun elämälläni on, neräxeni eträ mi-
tta erca««n räälda, cayo / minun päirvani on?ar kämmenen

finltn jaminun elämän on nijncuin ei mi-
tän sinun edejäs. Cuinga aiwan rurhar sijs owar caicki
ihmiser, jorca cuicengin nijn sururromasii elawär. Sela.
Sentähden sijs tähän Chrisiitliseen walmistureeu tule yhteisesti,
i3nfisi, jocapäiwainenmieleen jebdattamincn ja mielesä pitämi-
nen, meidän Aicamme joca hetkisistä cacowaisildesta ja
poisiuoxcmisesia, caicki caicki juoxe pois uiincuin wirta, caicki
catoa mjncuin warjo, yxi cuole ja raukene toisen Men, m/n että
caicki ineidan elämäni ei" ole mm cum yxi alinomainen Cuolemi-
nen nijncuin yn tulewa paiwa cuoletta pois sen eilisen paiwcm joca
ei enämbi tacaperin pl)örrä. Tähän tulemat »yös caicki ne Tau,
dir, 2>>iwur ja raftruxer jotca me alati sekä omasa ruumisam
tunncm, että muitten tykönä näcm, jotca ci ole muut cuin wake-
wät Cuoleman muistuttajat ja edellä juoxiat, joista meidän pita
ottaman itzellem joca aica suuren tilan ja syyn meidän walmistu-
xeemcuolematawastan, silla se sama Syy mistä caicki taudit ja
kiwut tulemat, on myös sama Svy «osta Cuolcma on tullut, ni-
mittäin Syndi, ennen jota ei ollut yhtan eikä Tautia eikä Cuole-
mata. Niin on meillä >oca päiwä monda muulta kehoitusta wal-
mistuxeen Cuolemata wastan, nijncuin cosca me, näem jongun cuo-
leman, cosca me naem Ruumita uloscannettawan, ia Ruumin
kelloja soitettawan, nijn meidän pita ajatteleman, M PM taita

st
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ft hetki tulla cosca minungin ruumini hengetöinna ulöscaunetan »a
minulle cuoleman sanomasoitetan» lacucas tietä cuinza caucana
ouolema on tälläkin hetkellä meistä? Cukas tietä mmqäcaltainen
cuoleman muoto händä cohta? me näemme ioca aica mjn monda
ihmisiäcuolewan, waancaicki erilailla, yxi cuole äckiä, töine»
pijnatan pitkällisellä kitumisella ja karsimattomydella, colmas coh,
ta kipiaxi tulduans. cadotta pois caiken ymmärryxen ja taidon,
neljäs saapi sen armon että raitihilla ja iloisella mielellä eritä mail-massa, wijdes saapi tuta ja wastanotta suuria ja armottomia o-
mantunnon veljätyxiä,ahdisiuMja kiusauxia, jotca tahtomat epai»
lyxecn lykätä jawaiwutta, ja nijn edespäin. Costa me si,s naita
caickia uscollisesti jocapäiwä ja nijsa joca aica eteen tulewaisisa ti-
loisa ajattelem jacatzelem, nijn sijnä on jo yxi hywä alcu sijhen wel-
wolliseen Msslmistuxeen Cuolemata wastan. Waan cosca me
wlelg

Toisin, cstzelem lahemmälda itze Syytä ja Juurta
cÄickeen tähän wiheliäisyteen ja carowaisuteen, nimittäin Svndia,
joca on caiken mihcliäisyden ja cuoleman S»»)/ alcu ja paatos, nijn
tästä me masta tulem saatetuxi sijhen erinomaiseen Walmistuxeen
Cuolemata wastan, joca seiso sijnä:
meidän» Shndim, jonga mallan alle me olemme itzem mieluisa
sti andanet, sitä racastanet ja palwellet, ja sillä tämän mihchäisy-
den ja rangaisiuxen päällem wetanet. Nijn että sijs Syy caickeen
tähän, on meidän omasa powesam, ja meillä on Svv meitä itziam
soimata tämän wälttämättömän muutoxen ja catowaisuden edestä.
lolMtahden sijs se oikein Malmista itzens Cuolemata wastan, joca
jocapaiwä coettele itzens, watitta ia murehti hänen Syndeins yli-
tz«, ano niitä anderi, halaja ja etzi nijstä im päästä, joca aamu
nostesans jaehtolla maata pannesans käypi läpi hänen tilans ja e-
lämans, japuhdista itzens ja omatundons cuolettawaisista töistä,
wahwista itzens ioca hetki sijnä aicoimisesa että tästedes todella wi-
hata syndiä eikä enämbi etziä tytymistä simä; ja tämä on se cuin
Pawali sano: jos me iyemme D»c>!niyemme, nijn en
ensinZän Duomica. Waan cosca me emme caikella tällä wal-
mistuxella mielä taida täydellisesti rauhoitta sitä peliattäwätä oma-
tundo, eli asetta caickia sen hauckumisia ja soimuja, eikä myös
wacuutta meitam ni/n witzisti sijtä aumallisesta cuolemasia, nijn-

N n n n ,cau-

,

Sv'
maan.
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cauwan cuin en me wiMi tiedä tttä Syndi on totisesti pois otet-
tu ja andexi, annettu, Sentähden tule

Colmannexi, tähän Walmisiuxccn, erra me rotijella
uscolla ia UscaUuxella pakenem Cuoleman Cukisiajan ja
XVoirroherran ISsi,xen Turwijn. lEsus oli se joca yxinans
talsi/a itze lyösä ylösnosti läniän Namin Lcssen Pojon Cuolema-
sta, iLlla hän näytti jo ennen Kärsinnstens ja Vtöenousemisians
hänen waldans Cuoleman ylitzp, joca walda siitt lälkcn päätetyn
Lunllstuxen Työnwast,; oikein ilmei tuli, cosca hän mli Cuole-
»nalle Helwerille sizrmaxi, ni n että nyt hänen caut-
tans on «luolema woirosa, Cuolema cilsa on si-
mm oras? Helrverri cula on sinun woi«oo5 Murra kijrös
olcon Junnaan, joca meille moiron andanur on meidän
HERranlEstixen Christuxen camra» NijN pian siis cuin ml
Sondins Tunoclva. ja fynnistaus luopuma Syndinen,.
tnnde tykönän-, Henqeloa sen maicmuren, että, hän sy-
dammestans bcckM lEiuxen Ansion rsallifuteen, ja Pyya
Hengl myös häucsa sm elta hän taita turmat-
lisejll, omista Ansion, Cuolcmenia ylösnousemi-
sin, niin että hän nyt stn couna on wacuutcttulEsuxen Cuoleman
ja ylösnousemisen osalliftrdesta ja cuickcin andexi saami-
sesta, nijn siltä samalla myös on se Slclu päasnyt irti Cuoleman
mallon alda sen Colnwnncn articuluxen jälken, ja hän on nyt
Cdristuxesa uscon coutca yxi totinen Woitto HERra yli Synnin
Cuoleman ja Helweun, eikä hän nyt enambi catzele Cuolemata
hincn luonnollifesa cmwasans ia cudottcimaisesa woimasans, maan
hän catzo hända nijn win se on Chrisinxcsa ylitzewoitcttu, ja se
woitto 03 bänelle nyt uscon mutta totisesti tygöluettu ja omistettu.
Ia niin hän t- i.la nyt todella ja suurella rohkeudella ja wacuutu-
rella ftnoa: Minaclan, ja Christlts e!ä minusa, ja minä e-
-län Jumalan pojan ujcosa, ja minä tiedän sen mitzisti, erra
ioca ujco l>anen pallcns/ hän elä hän cllolllttkin olis,
jajocainen joca elä ia lljco minun päälleni, ei hänen pidä
cuoleman ijaneaickisesii. Useo siis eli Christus usiolla käsitet-
ty ja omiste tu tW t<ke cnicki,. ja muutto meille sen hirmuisen Cuo-
leman ykdm mäkiäni uneri ia ionaa päälle seura se suloinen
ylöshcruminen ja nouseminen sijhen ijancaickiseen Cunnicn Elä-

mään.

3-
PakenemlSl
fmenTurwM>
Uscosa.

<

Uol. i;: 14.«

<

Wo teke caic«
ki.

lal,. 115 3.5.
26.

s/SO Euudes Toista Kymmenes Sunnuntai P.



maan. Usto on se ainoa wälicappale si-hen autualliften Cuoleo
maan, siUa se poisorca ja aserra Cuoleman pelwon, jonga
alla caicki ihmistt luonnostans macawat, mjncuin st seiso: jorca
piti Cuoleman pelwoj? caiden ikans orjana oleman- Tä-
män orjuden <a pelwon nyt Usto asetta ja poisotta, jocavpetta
meidän Cuoleman toisin ccchomc«n cuin se luonnostans on, nimit-
täin ei Mcuin jotanR-ngaistusta, Luonnon Cukistajata, eliiM-
eaickista fangiutta, waan nijncuinsenyt-Christuxesa tehty en yh>
cheri wijmeistxi eroxi synnin ruumista/ mafiari lewoxi ia unexi cai-
ken tyän ja waiwan jälkm, waelluxexi ulos maiiman tussista,
Syndymisexiyhteen uteen clämäsn,ja silrtymistxi siz!)enTaiwalliscen
canft käymiseen Jumalan ia Engelitten canft. Ia nimThristlls
on Cnolemans caurra hllcurranm sen jolla nuoleman U?alda
oli perkclen, josta Usto cmwastans taita tehdä itzellens hyödyty-
in »a woiton, nijn että wta enämman siis meillä on Uscoo ia Tnn-
doo Cbristuxest, sicä wäftemmin meillä on pelco Cuolemast jaylös-
nousemisesi. Ach! mistäs st tule, eta ihmiset al.ui nijn paljo pel-
käwat Cuolemata ia menewät wastahacoisin sitä wastan niincui»
yxi härkä leurajius paimlla? eikös heidän tietämättomydens ja u-
scottomudens ole syy sij«en? Mikäs packo on meillä Christityillä
tämän suuren walcn alla elä alinomaisesa pelwosa ja epäilyxesa
meidän tilastani cuoleman Men? Eikös meille ole eteenasetettu
nijn selwasti Tie, muoto, Järjestys, walicapPalet, ja Merkit,
joiden cautta me taidamme iulla wacuute uxi meidän tilastam, ja
tulla sijhen tilaan josa ei meillä ole syy peljätta cuolemata, waan
iloita sen yli, että lEsus meidän nyt sen cautta pelasta ja irti pää-
stä caikista synnin ja mailman waaroista ja petoxista. longa
tähden myös, waicka ne uscowaiset Lihans ja sen ulconaistn mc,
nons puolesta huocawat sen ylitze, että heidän pitä sen catkeran
cuoleman cautta poisrisuman heidän turmeluxens, joca ei ole mä-
kiä lihalle ja werelle itzesäns, ennen cuin he taitawat tulla puete-
tuxi Cuolemattomudella, nijn että he soisit että se cuolewai-
nen cohta ilman turmelusta e!ämäldä nieltäisin, mm cui-
tengin he sen sisällisen menons »a itze Piäasian puolesta aina hala-jamat tiäldä eritä, >a olla Cbristuren canft, ci kärsimattömyde-
stä mailman waiwam ia mscain yli, waan hilusta olla lEsuxen
taydelliscsä yhteydesä ja osallistwcsa, ilman jonaun waaran ja lan-
gcmuxen pelwota enämbi. Ia Wielä, nincuin enimmän osanN nnn 2 ty,

l
:

z Otta psis
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552. Cuudes ToW Kymmenes Sunnuntai P.
tykönä ihmisistä, Cuoleman edellä joucottain kaywät suuret
pitä maahan purjettaman, että sijs tancallaiset kiwut tulisit asete-
tuxi,ja Sielu turwalliseen lepoon jarauhaan saateturi cosca Ruu-
miin naita kipuja karsiman pitä, ni/n sijhen on Usco myös ft ai-
noa walicappale, cosca se meidän eteem asetta, että caicki mn-callaiser Riwur ei ole enämbi iocu Synnin Rangaistus joca wi-hasa tapahtu, waan yxi aumallincn walicappale meidän puhdista,
miseen ja taydellijeen wieroittamiseen pois, synnistä ja mail? >,-

sta ja yxi synnyttämisen kipu, ja waiwa sijhen uteen ijancaicki-seen elämään, jotca Kiwut caicki näin Chrisiuxen oznain
Kipuin cautta pyhitetyt öwat ja tehdyt meille Kywäxi ja autudem
edes auttamisexi. Totisesti cosca Usco nämät oikein tunde, nijn
hän sitä kewiämmasti woitta vli caicki Kiwut ja wmwat, jom e<nammän hän Jumalan larjestyren ia uscon Rucouxen alia on
wacuutettu lumalans ja lEiuxens Armosta ja läsnaolemisesta,

>. joca on uscollinen, ja ei salli hända kiusatta ylitze hänen woimans,

Ruumin Ku
WUtMtuscat.

l c«r<2o: IZ.
wacm teke kmsaurest lopun, että hän sen woi kärsiä. Mistäs setuli, että neP. Marttyrit caickein Kipuin ja Cuolemain tuscainalla olit nim rohkiat turwalliset ja iloiset? Eikös uscon woima
caickia tätä tehnyt? He näit uscosa Christuxen, he nautitzit usco-sa Edustusta, ja tiesit kenengä päälle he uscoit ja ketä he tunnustit,
jasaitaansa sildä woiman ja rohkeuden että suurella ilolla ulossei-soa caicki Cuöleman julmudet. Ia nijn sijs, jota wahwembi u«sco meillä on, sitä surembi kärsimys ja woima meillä myös on et-
tä ylitzewoitta caicki Kiwutja tuscat jotcaCuöleman cansa tulemat.

, Wielä, nijncuin Cuöleman tullest», pirun Aiusäuxer owat ra-
scaimimt ja julmimmat, cosca hän ihmisen täaldä eritesä tahto

, coconans ylosnicliä nijncuin se kitjuwu jalopeura; nim Usio on sesama joca täsäkin ylitzewoitta caickiKiusauxet ja Pirun tuliset nuo-
let, sentähden se seiso: orracar uscon kilpi, )olla re woirrasammucra caicki sin ruman mlisir nuolet.

Ia wizmcin, nijncuin Cuolema tullesans asetta itzens H-
misen eteen, nijncuin VM hirmuinen Jumalan Sanan jaana-

' ja ja aasialainen hänen wanhurscan Duomions eteen, jo-
sta myös Omatundo todista, ettei scn edesä taida cucan itzestänsstisowamcn olla; scntähdcn sijs on Usco myös täiäkin se sama ia
amoa, joca meidän eteem asetta lEsu/M/ cuin meille sila warttn

Kiufnlixet.
I?et. 5:3.9.

3p!i. s: 16.

Wihaistn
DlWMll)!!.

lied. 9: 27.
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on Isälda lähetetty, että joca l,sco hänen paallens ei pidä.
hllctuman, rvaan yancaickijen elämän saaman. Tancal.
laisella tawalia sijs Usco teke meidän urbolliseri Cuolemata wastan,
ja otta pois caicki hänen Astens, ja lEsuresa alaspaina sen mei-,
dän jalcaim ala. Waan jos Uscon caicki nämat suuret Toimitu-
xet ja itze Woiton Cuoleman yli pita meisä aican saattaman, nijn
tarwitau sichen, jonga me tasa walmistuxesa Cuolemata wastan
merkitzem

)ok. 5: 24.

Kom. 8:
37-

Neljannexi, että me sitä sama Mcoo harjoitam,
ja tonjesti udistemja Elämaja, sillä ei t»hiä säcki.

seisalia pysy, ei tyhia Uscon luulo ia warjo peljätä cuoiemata eli
poisota sen aseita, waan sijna pita oleman totinen Uscon olendo
ja Elämä, joca nijn pian cuin se on Christuresta osallisuden saanut
Catumuxen alla, myös cechta osotta itzens Eläwäri Cbristuxen toi
tisesa Rackaudesa ja Seuramisesa, ja caiken syndistu menon pois,
hyliämisesä ja kieldamistsä. Silla mincuin omatundo on erinomat-
tainCuoleman ajalla sangen tarcka ja walpas sen edesa scisewai-sen muutoren alla waaria ottaman caikista asioista, ja asettaman
ihmisen silmäin eteen caicken hänen menons ja elämäns, nijn em-
me taida kyllä sanoa, cuinga paljon se hywän ja pudistetun oman-
tunnon todistus silloin wahwista jarohwaise sitä cuolemata wastan
wenewätä sielua, silla jos hywa omatundo on täällä mailmas ol-
lesa jo Jumalan Lapsille yxi wieraspito, nijn ei ole>se wahembi wieraspito jarohkeuden walicappale heille, cosca hei-
oan taalda pois eriämän pita, costa omatundo todista heille, ettei
he ehdollisilla synneillä Jumalala eli lähimmäistä wastan, ole eroil-
tane! itzens pois Jumalasta ja Uscosta. Cusa sitä wastan nijden
Catumattomain omatundo cohta lpöpi maahan heidän ,a Duomi-
tze heidän, ellei Jumalan erinomaisista ja sanomattomasta armo-
sta , Catummen Armo wielä wäli?n ennätä. Sentähden si sonse sanqen tarpellmcn, että itzecukin täällä Arnion aicana cosca
wielä ymmärrys on woimasims ja Jumalan cutzu kirjat joca aica
ymbari <orwia lendelewät, wahwlsta h.men wahtzemisens ja cutzu-
misens, jocap'iwäisellä Uscon harjciturclla yhden" Pyhän ja Puhu-
tan elämän alla, ja wälttä todella caickia ehdollisia synde,a, ettei
nijn Cuolema hänen otans asehitcens cansa, nimittäin Syndein
eteen asettamisen cautta, Sielun ia ruumin eroa hirmuiseriN n n'n 3 ja

,Ia pidamlnc
Pyhä Eläma-

krov. 55:15.
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ja epäuew.'is?,'!, jonqatahdenmyös nmitl<n stas on aiwun tarpel-
lmcn, että cosca sinä Taulis Ma etzit wanlutusta Sovinnosta si-
nun lumalas cansss/NI!N pitä myös wisusti coettelmon cuinga
sinun on sinun lähimmäijca canja, jonga sinun

käärin fta»
ru callt racaperin andaman, silla cojca iumalacoiil pandin an-
da Mensoja maxa nnm hän on waarasianur, eli roaärin
ottanut, ja clälnän sanan Möen elä, nijn han saa
elä, ja eipidacuoleman. la', jos jocutietä cans wäära ca-

, lua saanens ali. M synnillisellärickauden rackaudella ja ahneudella,
niin on se cchtullinen, että hän catunwrms alla jacaa jamäärä
sijcä osan löybille ja muihin pyhijn tarpeisiin, että osottarens sillä
h uien catumurens to?nden, niineuin Zachcus teki ia sanoi: cayo

puolen nnnun rawararani annan minä waiw<u>
sille, ja josminä jongun olen , sen minä neljaker-
raiscst jallens annan. Mliuroin cusa wäarä rawara on
huones, nijn siinä ranlaistlw ja häwirys on
pericmoon asti. Ach sijs, mirä sina ibänäns reet, nijn a)ar-
tele loppua, ja nijn et sinä colcan ree.

W"la lLncallaiftcn ChristilliscenWalmlstureen tule cans,
tttä vri toimirra hänen ralons, seliltä hänen wel-
cans, jacaa rackaudesa osans cullcckin, jani<n toimitta, ctlci hä-
nen tahtens ja paha meno eli kirous tule jälken jamitten wa-
lilla; jotca caicki pitä tekemän wirla woimasa ollesans, costase on
tietämätöin wihinqä tilaan se romminm hctN ja cuolemcn tu!o
saatta ihmisen. Waan erinomaisesti wqötule niille Christityille,
että cuolemaan mennens, orraM Christillinen ero heidän o,
mildans, Jumalisten ncuwomisten, muistutusten, esirucoustcn
ja Siunausten cansa. Jos» tilasa sitten se täälda lidtcwäincn
Sielu turwallisesti wahwista itzens IGjuxcn Ca!ly'l EH-
tollijen Namiyemijella, iostil,'sttä cn saada, waan j)s h'n
pitkän matcon eli muun laillisen esten tähden ci taida ulottua sen
Pyhän Mian nautitzemiseen, nijn ei estä <e sijna data tilala sen
uftowaislin autuutta mttän, waan hän tnita yhtä hywin sillä Hen-
Zellijellä Uston nauriyemisilla, jalEsuxen Callijn Ansion
omistamijella Uscon callrra, wahwijta itzens lEsuren Tulemi-
sta wastan, wiriän.Uston Rucouren alla, silla se on ai.iakii pää-
lohdmuö täsä: loca usco minun päälleni ei hänen pidä cuo,.

le,

«. g«.z/r. 28: 5.
e«, :;.

H '
'

i-uc. 19: 8.

1.2!
6:ia -

13.
7- 39»

;8: 1.

654 Cuudcs Toista Kymmenes Sunnuntai P.



leman ijancaickiscsi 10h.;.' loh. i>: 26, l, jolla ei ujcosta
tätä lohomust ole, ei sitä myös mu!tltzeminen mitan

la owat cans ne muut läsnä olewaiftt tasa wclcapät Lu-
kemilelli, weisamisella, Nucouxilla ja Cdristimsillä Puheilla, si,
ta Sairasta ja cnolcwata wadwistaman ja lohduttaman. longa
harimrmen alla sitie se Chrisiillinen Sielu" taita
mielmjesti hänen Sielllns ILjuren hänen L.una-
stajano bäsljn, ja sanoa Dawidin cansa: Sinun käsis minä
annan minlln bengeni, sinä olet minun lunastanut,
HERra sinä totinen Illmala, fa p. Stephanin cansa:HGRra lEju ora miilun HenZcm.

ps., 31: 6.

äö. 71 59..

Päätös.
EWyt sljs Rackat Slelltt, me etemmä cuullet, mitkä owat
WM .perujwxet meidän WalmistcmsienCuolemata wastan,

nimittäin: meidän Cttolewa.ij,udem/ «a sen päälle seu«
rawainen walttamätöin Me olemma cans
cuullet, cuinga meidän nyrärvastan iyem rvalmisianmn pl>
ra. Muilta, at sijs;, kerran Cuolcman, kerran Ylösnouseman, ia
kerran Duomion etten asetettaman pita, ja sitten tnle yxi pohja-
töin ja puuttmnatoin liancaickisuus., Ach! cuinqa aiwcm turhat
owat caicki lbmiset, jmca cui:'engin mm susuttomosii clawat, de
menewat pois unncuin ja tefewat HMens huckan suurem
murhen. Cucas ajcme'e oikein sen, cuinga suuri muutos >a wai-
hctus cnilenqin cuolemasa t"pah!U ihmisen cansa, cosca se toinen

eteen tule, toinen nuno, toiset oja!urtt a toimn elämä
M nmmme locavämm meidän sil-.-ain edes joucmtam CuLlcman'
edeiläimxiita, todisturia ja seka ul,ona että omasa ruck
Mftn caiskmaisisa liwuis, ja wciwois, waan cucas n>!>
siä woarin otta, euca nmä ajrttele? Totisesti, Ma tätä oikeinl
ajattelis, ei sillä oiis bulua niin pal.o mailmcn per an juosta «asen Men itzenL sowitta- Ei silla hameella o'is nim paljo halNa
hanremeen, h'n todella Cmwutta muistcl-s;, ei
olis sillä «lpialla nin paljo halua corisiella ia caumslM sitä wihe,

ruumissani, jos hm joc.-päiwä muistells cuinga pian
hänen ruumins EuoKman cowan kynnen cautta tule matoin ruaxi

teh-
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tehdyn ja turmelluri; ei olis sillä ahnella niju paljo halua juosta
mailmanriistan ja loan jällen, jos hän todcka ajattclis cuinga ly-
hiäri hän yhtä hawa tu'e cuolewan cautta caikcsia tawarastans,
niin ettei hänelle jaa cuin yri alastoin ruumis ja muutama lauta
ymbärillens, cosca hänen nman.tomuxi raukeneman pitä. Ajat-
tele tätä sinä wanha joca jo Cuoleman ja haudan partahalla
waellat, ja ennen pilkä walttamätiömasti pitä astuman maan sisäl-,
le ruumis puolesi, ja Sielus puolesi asetettaman Duomion eteen.
Ajattele tätä sinä joca wielä luulet camvan cläwäs, älä
kersca itziäs huomenisesta päiwästa, sillä se taita toisin ehtona olla
cuin se aamulla oli, ja mitäs olet Jumalan Tahto wssstan, jocos
elät kymmenen, sata eli tuhannen ajasiaica? Sillä ei cuolemas ky-
sytä, cuinga cauwan ihminen elänyt on, nijncuin caicki cuin on
maasta, tule maaxi jäliens; nijn tulemat myös jumalattomatki-
rouresta cadotuxeen. Aä luota sen pääile, että sinä teet Puran-nuxen wasia cuolemon tulles, nijncuin Ryöwäri joca sai armon
wiimeiselläkin hetkellä, tosi se on, että RyowcKi sai armon wij-
meisellä hetkellä, waan mixei se toinen Ryöwäri cans saanut ar-
mo? waan meni helwettin. Cucas tcrwe-jarkinen ihminen
tois sen päälle coco hänen elamcins wnowata, että jos yxi suuri
joucko miehiä panis itzens hyppäman alas yhdest corkiasta Tornista,
ja yri nijsta olis hcngens säilyttänyt, waan caicki muut itzcns cuo-

päälle luotta coco sinun
elämäs että sinä sen yhden miehen cansa wiWi Luulisit wapaxi
paäsewäs cucolemasta? Pois se. Tosi se on kyllä, että Tsrinen
Camnms eiolecoscanhiliainen, cosca Jumala sen armon ih-
miselle anda, joco se tapahduis cuoleinan hetkellä. Waan cui-
tengin on se cans tosi, että hiljainen Cammus on aiwan har-
woin Torinen, silla silloin usiasti ihminen on sopimcnoin heicko
ja woimatoin <teens ottaman yxi wacaisia ojaluria ia nijn corkei-
ta asioita, Pirun kiusauret cans owac angorat, omatundo poltta-
wa, ja Jumalan Duomiot cans wanhurscat. Sentähden se sei-so: Tanapan, Tänäpä, josre cnulena hänen anens, niju
airar paadurraco ?'lia camnmstas

sairaxi ruler, murra paranna sinus coZca»
wiela fvndia tehdä raidar. Älä wijrvärä rulla,
ja alä Car»unustas Cuolema,: asti. Mllisia sica
wiha, cl»n lopulla pirä ruleman. Silla cuhunga Puu caatn

sijnä

Byr. l8: 27>

41:6.7.
13.

tteb. 4.7.

s?r. 18: 22.
23- 25.
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siinä st myös pysy ijancaickisest, misä Miisa sinä cuolet täalda, sii-
nä tilasa sinä myös pysyt ijancaickiststi. Waan te wanhurscat
lEsuren ustollisit lapset, jotca Jumala on wastaudesia synnyttä-
nyt yhteen elawäem toiwoon lEsuxen Ckristuxen ylösnousemisen
camta cuoilkism, yhteen eatomattomaan ja sastuttamattomaan ja
turmelemactomaan Pcrindöön, iosa syndymises te myös uscolli-
sesti, seisonet oletta, teillä on Cuolemasta m sen tulosta kyllä iloo,
sillä lEftls elä ja teidält pitä elämän- Cuca
cadorca? Chnstus on cuollm, ja nijjä caicki-'
sä me yliyewoitamme Hänelt camtans. Sencähden, joco,
re eläcre eli cuolecre, nijn ce HERran omar clena, ja joca
usto ei hän rule dliomioon, waan mene cuolemastja Elloin ei pidä yhrän cuolemara enambi oleman, eikä
kua, eikä parkua, eikä kipua pidä sillen oleman, fllla ne
endijer poismenir. Sentahden siis te Adamin lapset, olcon
teidän cupen ja teidän kynttilänne au-
ruar owar ne palrveljar, jorca HGRra tlllduans loyta
walwomast. Corisest sano» minä teille; hän fonnnsia hä- >
nens ja ajerra heidän atrioiyeman, ja «»le ja palTvele hei-tä- Ach, Cuoleman ajalla, WijmeiseUäDuomioUa, aura
meirä H.aupiae HERra Jumala. Amen!

z! ?et. i: z. 4.

>/ol». 14; ly.
,Kon,. 8: ;4.
> ?5. 36.
Knm. 14: 8.

5: 24,
,>.poc. !,i: 4.

7: ,4.
! 15 - 17.

- 37.

HGRra IGsu Christe, Sinä Cltollllirren ja Glä-
Witten Sinä joca sitä rvarren cuollut oler, erra
me sinulle ja sinusä ijancaickijesti elä mahdaisim, ach! ope-
ta meidän ajatteleman, errä meidän cuoleman, ja tämä
maallinen maja ja meno jättämänpirä, paina sencallainenajarus ja Tllndo p. Henges caurra nijn mei-
dän sielnum, erra se aina on meidän silmäim edes, ja pois
estä ja poista meidän st>dämMesiäm caiken tippumisin ja
mielisuosion näizä ajallisisa ja carowaisija. Ia walmista
Sinä meidän sielum nijn täällä ajaja, cuinga sinä sin rah-
dor oleman Pese si sinlm werellas,ja puh-
dista <e sinun Henges waiclnuxen cautta Sannista jacaic-
kein synnillilesiä rackaudesta. Anna, että me
sirä herkee ja sinun Tulemistas joca herki odoraisim, joca
meille, sinulle ajalla xviMi mlewa on. Ia cosiasi herki meilä lähesty, nijn anna sinun Armos silloin

O o o o sirä
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sica enammin meira lähestyn, ja anna Uscon walo ja woi-
ma silloin sira wäkewammaxi meija tlllla, cojca caicki luon-
nollinen nato, walo ja xvoima pois caroaman rupe. Auta
meira urhollijesti vliyewoirraman Silttlsa caicki Ruilznin
2'xiwur ja Sielun ja cojca meidän Aarsimisem
Mitta on, nijn ota 'slös meidän Sielum sinun ka-
sijs, janijncuin sinä iye oler meidän Duomarin sinä siulre-
naDuomion pairvana, nijn ole mpos iye meidän Esimie-
heni, Gdesrvastajam ja XVeljem, Sinä joca iye mei-
tä Cuolemasta lunastanut oler, ja meille caicki rvi-
hollijer N?oirranur. Josta sinulle olcon ijancaickinen Lun-
nia. Amen. Halleluja.

SMcmas Toista Kymenes Sunnuntai
P. Kolminaisuden Pmwäst.

Esipuhe.
pira oleman parembi silla All-

rinZo jscapäiwa wuosi caunna ichraläijest.
-HGRran wijjaus on ne nijn eroirranur. Ia hän

on nijn asiranur wuoden ajar ja paiwar. -Hän on
MlUlramar walinnur ja nnnden pairväin fuhren.

caicki ihmisir owar maasta, ja Adam on Mulla-
sta luon». Ia HGRra on cuirengin eroirranur heira fano-
marromasia nnjsaudcstans, ja on asirranllr momnaistr ra-
war. Nain merkillisesti Päiwäin eroiturisia wuosicaunna puhu
Syrach.Lug. 33:0.7-12.

i. Nijncuin se lihallinen Järki, otta pakennuxen ja luoc»
ka itzens monesa Jumalan Asttuxcsa jcr Ordnmgisa, ja sitä sama
tahto mielelans oina ojennella; nisn tcke hän myös sitä sijna asetm
xesa,jotla Jumala on yhden wGin päiwan, erinomattam sen wijc-
kocautisen S«bbathin, pyhittä täffenyt.

Me-

Moni pahene
Päiwäineroi-!
luxista,
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Colminaisuden Päiwäst. 655
Ms näemme Rackat Slelut, Miia se on, joca anda ih-misille tilan tancallaiseen louckauxeen ja pahennureen: nimittäin,cosca yxi Päiwä on niin dywä cuin toinengin. Yxi Auringo on

taiwahallg, joca nijn hywin yhden cuin toisengin paiwän teke ha-
nen ylöskäymiselläns ja juoxullans. Ia Cosca nvt caicki päiwät
alcuns puolesi jaetan Auringolda, nijn pidäis se myös nijn oleman,
ettei meidän pidäis yhtä päiwä paremmaxi catzoman, cuin toista-
can, eikä pyyembänä pitämän cuin Muitocatt. Tähän tule cansse: että cosca ibmillincn Järki tahto cans mielelläns lumalisnaitzens pitä, nijn hän anda sen nijn edes: meillä on jocapaiwä ede-
sclm Jumalala palwella, sentähden ei se ole tarpetiinen walita jo-
tacuta erinomaista päiwä Jumalan palwelureen.

2. Waan tähän Syrach itze lvasta merkillisesti, ja osotta
sen/ että tosin Luonnostans ei ole paiwain wälillä yhtän eroitusta.
Mutta cuitengin, nijncuin ei myöskan Ihmisten wälillä luonno-
stans yhtän eroitusta ole, ja Jumalan cuitengin hänen yhteisen
oikeudens ja waldans jälken ioca Hänellä on, caickein ihmisten yli-
tze, japyhän Wijsaudens jälken, on heidän wälilläns yhden sen-
callaisen eroituxen tehnyt, että yxi ihminen paljon corkiammasa
wirasa jaarwosa seiso cuin toinen, ia toiselle on annettu toinenlai-
uen toimitus cuin toiselle; niin on myös Jumalalla yhtä wapaa
ehto ia walda ollut, että tehdä yxi eroitus Paiwain wälillä, ja y-
lenda yhden päiwän toisen eteen, nijn myös määrätä yhden Pai,
wan toisenlaisiin toimituxim ja ascareihin cuin toisen. longatäh-
den myös meidän pitä nijn hywin tasäkm asiasa Jumalan wijsau»-
den asemxeen tytymän ja itzem myödyttäman,cuinme myöstydym-
me siihen, että me tunnemme itzem welcapäxi nijtä Ihmisia cunni-
oittaman, joitta Jumala itze on cunnioittanut, ja muitten yli cor-
gottanut.

lotca, emtM
gm Jumala
»n itze tehnyt.

Ia mitä taas sijhen tule, että meidän pitä locapäiws
Jumalala palweleman, nijn ettei tarwitais ainoastans yhtä erino-
maista päiwä siihen eroitta: nijn on se asia selwä, että meidän pi-
tä Jumalala myös jocapaiwä palweleman; Waan cuitengin nijn-
cuin Jumalalla on Wapaa ehto ja walda hänen wijsaudens jäl-
ken määrätä ja asetta yxi erinomainen Paiwä hänen yhteisen Pal-
welurerens sentähden, että ihminen olis wapacma silloin niistä

0000 2 mui,



mnista mailmallisista ascareista ja toimilurista, jotca muutoin sen
jocapaiwäisen Jumalan Palweluxen siwusa owat muina päiwinä
ihmisille esteri jaruumillisexi tarpexi, nijn olemme me myös wel«
cavaät sitä sama Jumalan wijsasta asetusta, ilman jotacma ojen<°
delemista ja Järjen neuwoo, lapsitlisefg cuuliaifudesa seuraman MJumalan cunniaxi käyttämän.

Ia nijn sijs M tule coco asia Jumalan oman Tahdon
ja eroituxen päälle joca ainogstans pitä oleman meidän ojennusnuo,
ram. Niin että ne jotca itze lihallisen lärkens jälken eroittawat ja
walitzewat päiwiä, waftoin Jumalan käffya jaRaamattua, teke,
wat suuren Synnin HERra wastan joca on ftlwasti meille kä-
ssenyt, että cuusi päiwä tehdä ja toimitta meidän ruumillisen Cu-
tzumisem töitä, ja se Seitzemäs Wiwä itzellens eroitta yhteistri
Palwelurexi. Ia on suuresti walitettawa, että wielä meidänginsuuren walkeuden aicana, aiwan paljon töyty nijtcl, jotca taicau,
xia harjoittawat tämän synnillisen päiwäin walitzemisen cautta,
jonga padan tawan he owat perinet meidän wauhoista esi isistäm
Pawm pimeydestä, jotca heidän epajumalallisilla ja taicauxllla tay-
letyillckpalwelurillans eroilit wisiit paiwät wijcoisa, ja pyhitit ne
witzeille pyhille miehille eli itze Pirulle cunniaxi ja palweluxexnnijn
euin Tuorstai ja Lauwsndai paiwät, joinaei kenengän pitänytkch-
rämän eli jauhaman: Uolewin päiwänä, ei pitänyt heiniä lyömän
eli harawoitzeman - Laurin paiwäna ei pitänyt peldo corjattamcm,
ja nijn edespäin- Act)! että tämä hapatus ja suuri pimeyden jää-
nös, wielä nyt hallitze Christittyin seasa, ach! euinga suuri tai-
eaus, epäjumalan palwelus, ja wäarinkayttämys nden Tesia,
mendin Wapaudefa wielä nytkin tasa asiasa tapahtu? Piru on jo
Niin sywäldä harjoitettu tähän pMyxeen ja, palweluxeen, että jos
jocu nijsta taicu/eista rupeais muuttaman nyt täsä hänen endista
tapaans <a heittämän pois sen epujumalallisen paiwäin walitzemi-
len, nijn lpn peljattä heitä öillä caickinaislla rcmuamisissa ja pelä-
Mxillö, Carjan ftcoittamisilla ja muulla tawaka, jolla Piru aino-
«lstans uscolta ja wahwista hänen palwelioitans ja taicureitans hei--
dan wanhasa uscosans, että he luulewat olcwan itze Jumalan mie-
len silloin ricotun, cosca sencMaisilla peliätyMä heila pyytan hei-
dän endiftsä tawasans filmipitä ja wahwista, tästä P. Pawalisanoo: Te Hmrce waaril; paiwlst, ja Cllucausisti ia ajoist

14
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jarvuosist: minä pelkän reira, erren minä turhan olio tei-,
dän tähtenne rvocä olcar niinclnn »Ninakin o!en,>
errä minäkin «lisin nijncuinre. Nyt, niincuin sijs ihmisillä
ei ole yhtanwalda tehdä jotan eroitusta paiwäin wälillä, cuin ai<
noastans sen, jonga Jumala taicka itze, taicka hänen wälicappa-
littens cautta tehnyt on, joca cronus sijna Pvbäsä Raamatusa
meille ilmoitettu on; sentchden meidän myös täsä Jumalan eroilixesa yxmäns pitä itzem kiinni pitämän, nim että me cuusi paiwä
teemme meidän laillista Cutzumistm työtä stn jocapZiwaisenluma,
lan palweluxen siwusa, waan sen Seitzemännen eli Lepo-Paiwan
eroltamme ja pyhitämme HERralle Jumalalle sixl Hteisexi ,nlki
palweluxeri ja Cunnioittamiftxi. TDä asiasta anda meille tila»
puhua Tämanpaiwäinen P. Ewangeliumi, johon mc pyydäm ar-
moo lEsMU Rucouxella sanoden sydämmsstäm: Ijä meidän
joca erc.

Sen P. Ewangeliumm kirjoitta P< Lucas/
Lng. 14: v. 1.

aican tapahdut/ että lEsus tuli nhdm
Pharistusten Päamiehcn huonestn Sabbatbma
rualle, fa he watttoitzit händä. Ia catzo, lDna oli Wesitautinen Ihminen hauen edcsäns. 3. IalEsus wastaten puhui Laiuoppeueille ja PharistuMe,

ja sanoi: Sopico Sabbatmaparanda! 4. Ntjn he wai»
kenit. Mutta hän rupeis hälieen/ paransi hauen, japä-
ästi meneinän. 5. Ia hän simoi heille Kenengä teistäNauta cli Aasi puto caiwooNs eikö hän cshta SabbatiN'
gan päiwana händä ylösota? 6. Ia ei he tainnct hän»
da tähän wastata. 7. Mutta hän sanoi wieraitle wer»
tanxen, cosca hän ymmärsi, cuinga he waliftit ylim-
mäisiä istumita/simoden heille: B.Coscas joldaculdaHäi-
hineutzutan, nijn älä ylimmäisen istu, ettci jocu cun-NlMftmbi sinua ole häneldä cutzuttu: 9. Ia uijll tule

O o o oz se
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l.
PhanseuM ci
yinmättänet
oikcinSabba-
tm asioita.

I.uc. 6: 6.

v. 9

se joca sckZ sinun että häncn on cuhunnt, ja sano sinulle:Amm talle sia, ja nijn sinä bapiälla lnenct alcnmm istu-man. 2.0. Mutta coscas cuhuttu olet, injn lncne ja istualcmmaiseen staan, että st joca sinun cutzmmt on, tulis
ja janois sinulle: Ystäwän, nouse ylemmä, silloin onsinulle cunnia mjldä jotca myös atrioitzewat. 11. Sillä
joca itzens ylönda, hän aletan: ja joca itzens alenda, seylötan.

Me tabdomlne tällä kerralle pitää tutkistelemista,
Saddachm ja Lepopäiwän oikiasta pyhitti
misesta, ja cuinga meidän se päiwä hywä-xem käyttämän pita, O HERm auta, la an-na caswos meille watista!

P. Ewangeliumis meidän eteem asetetam yxi PuheWap. Christuxen jaPhariseusten wälillä, Sabbathista,
sentahdenme sijs tahdom sijtä merkitä:

Ensixi, phariftusien Sabbarhinasioisit, joca seisoi synä: erra he luulir jen olewan waärin,
jos piri Sabbarhina keran parandaman, waicka se myös il-
man sutta työtä olis tainnut tapahtua. Sillä niin se seisoo: ja
he rvanioiyir Christusta, jos nimittäin hänen piti parandaman
sitä wesicamista Sabbathma? että he nijn olisit yhden asian woit-
tanet hänen paällcns. Jota ei he muutoin olis tehnet, jos ei he
olis sna synniUna työnä pitänet, että Sabbathina paranda. Nim-
enin me myös naemP Lucaxen tykönä: cuinga pharijeuxer UZar<
noiyir Christusta, jos hänen piri Sabbarhina paranda,
man sira ihmistä, jonga oitia lM cuirvecrunllr oli, errä he
nijn olisir canheen handa nastan: longa päälle
myös Christus silloin uijncuin nytkin Kysymyxen cautta wastaa hei-
dan ajaturims: Minä reilda, mira Sabbarhina sopi?
H-pwä rehda, raicka paha cehda Hengee rvapahra, eli ca-
dorra? Jolla hän nijn ylitzewoitli heidän ia tahdoi osotta sen,
että Rackauden Tvot ei ole sitä Palwelusia wastan, jonga mei,
'dän Jumalalle tekemän ja osottaman pita. Nijn samallamuoto

me
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me myös näem, Cosca Synagogan Päämies närkästyi ja piti pa-
hana, ettäChrisius Sabbathina paransi waimon joca oli 18 wuot-
ta sairastanut/ nijn Wap. lEsus cutzui hänen nlcocullatuxi: Si-
nä ulcocullattll / eikös cilkin reisin paasia Sabbarhina aa-
stans janauraans seimestä juoman? Eikös myös pidäis rä-
mä Abrahamin ryrar Sabbarhina paäsierraman rasta siree-
sta, jonga, cayo, Saran on 18 wuorra la nijn
wielä Monesa muusa paicasa oli Christuren ja Phariseusien wälillä
riita tästä asiasta; cofta lEsus paransi yhden miehen joca oli
wuotta sairastanut; nijn myös, cosca opetuslapset noukit
päitä Sabbllthina syödaxens, jotca lEsus ajoi tacaperiN/
widin esimerkillä / joca cosca hän isois, söi HERran huonen näkö-
leiwista, joita ei ollut luvallinen syödä muilla cuin Papeilla: nijn
myös Pappcin esimerkillä/ jotca rickowat Sabbathin Templisä
heidän wircans töillä; jonga asian Hän sitten paatta Hosean sa->
noilla: L.aupiurra minarahdon ja en uhria, ja niillä näyttä
sen, että Jumalalle enämmin kelpn Rackaus ja sen harjoitus,
cuin sen ulconaisen Palweluren työt, cosca ne sijhen ulconaiseen ja
nlcocullattuun menoon mnoastans pysandywät. loisto caikista
me nijn näem, että ludalmset olit suuresa Tietamättomydesä ja
ymmärtämattömydesa Sabbathin oikiasta pyhittämisestä, ja luu-
lit Rackaudenharjoimret, joilla me lähimmaisellem hywaä teem/
olewan Synnit ja Sabbathin rickomiset.

Luc. 13:14.

';;.'

„

"' "

Toisexi, me naem tästä pharisensien silllren pahuden,
ja roieckauden Christllsia wastan- Ia he warnoiyir haw
da. Ia niin luuraisit eli wäiyit händä ja waarin otit hänestä/
jos hänen tämän wesitautisen pili parandaman eli ei?

2,.
Wacm pqhu-
dcsta marstoi-
OCHnstusta.

Että me n»t mahdaisimme oikein taman asian ymmärta,
niin meidän pitä tietämän, että Sobbathin Rickominen ludanSeuracunnasa ja hallituxen muodosa oli poiskicltty Cuolcman
Duomion ja rangaisturen cansa: nijncuin me naem, cuinga yxi
mies joca Corweja haki puim Gadbathma, Jumalan Aac

jalken kiwiremn cuoliaxi. Senrähden si!s Pbariseuxetmyös nyt otit waarm Cyristuxesta, jos hänen piti tohtiman ja
rohkeneman paranda sitä .vesitautista ?li ei? Jos ei hän olis pa-
randanm, nijn sitten he olisit soimannet händä armonomude-

b?um. 15:32.
33-34 ' 36.
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ssj Seitzemas Toista Kymmenes Sunnuntai A
sia tätä wiheliäistä ihmistä wastan, jotaMänolis tahtonut aurta,
laicka myös woimarromudesta ettei han olis tainnut händä pa-
randa, eikä hänellä olis ollut yhtan Jumalallista woimaa, Ma
hän nijn olis caicki ne endisetkin ihme työns saattanut pahan luu-
lon ja epmlyren slls ihmisten tykönä, cofca se olis nähty, ettei hän
nyt rohjennut wuowata cahan työhön japarandamiseen ymmärtä-
väisten ihmisten läsnä ollesa, jotca paremmin olis tainuet tämäss
asian päälle itzens ymmärtä/ cuin ne yxikertaiset jotca ennen olit
catzellet lunnnsmerckejäns ja parandamisians. tNucra jo»
raas XVap. Lhristus olis hänen parandanur, nijn he cohta o-
lisit uloshuutanet hänen Jumalan Lain ylöncatzojari ia nckojari,
za wielä andanet Hänen edcs sijnä Corkiammasa oikeudesa, että
hän olis nijncuin Sabbathin rickoja kimitetty. Näin suuri oli nyt
heidän Pahudens, jolla he sitä suuremman ja edeswastamattoman
synnin teit, cuin että tämä tapahdut Rualla oles, johon hän oli
cutzuttu ystäwyden warjon alla, ja cuitengin ainoastans punvit
ansoja hänen eteens sijnä, joihin he olisit saattanet hänen kiertoa
loca asia caikille ja erinomattaiu sencallaisille lukeneille miehille ai-
wan sopimatoin oli, ja walitettawasti cuitengin yhteinen sen wiec-
kan mailman tapa ja harjoitus on. Maan wielä näytti heidän
suuri wieckcmdens is pahudens itzens cans siinä: että heChristu,
xen Kysymyreen päälle ei wastannet, waan he waickenit, cusa
cuittngin yxi selwä ja yxiwacaiuen, ihminen cohta totisesti ja wiiplt-
tömästi edestuopi ja sano ulos hänen ajaturens, erinomaisesti sijnä
tilasa, cum he olit, jotca riti oleman Doclorit ja Mestarit Isrsc-
lis- Waan tätä wastan me nyt merkitzem

Colmannexi, XVap. lEjuxen Wijsimden ja Caic-
kiwaldiaisuden: Ensist: IGsuxen 'WWuden: Että tämä
joucko wartioitzi Christusta , sc ci tainnut näkyä heidän ulconaise-
sta menostans." Mutta hän näki heidän Sydämmeks, nijncuin
se muutoin muallakin hänestä sanotan: että hän näki heidän aja-
ruxens, ja sanoi: Mixi re ajarrelerrc pahaa reidän sydam-
mijan? Ia cosca myös tasa Ewanqeliumisa sanotan: että hän
xvasiaren puhui L.ainoppeneille ja pharijellxille, nijn sen pi-
ta meidän ymmärtämän nijn, että hau wastais heidän aiatustens
päälle heidän Sydämmesäns, ftllä ei seiso siltä mitan, että he
lit suupuhstta pitänet tästä asianhaarasta kessenäns; jeca ei ollut-
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lvähäinen todistus Christuxen Caickmäkywäisydestä ja Tietäwäisy-
destä joca hänen ihmilliselleLuonnollens sijcä Personnallisesta yhtey-
desä jaettu oli. Waan tällä Kysymyxella- Sopico Gadda-
rhina paranda? Wap. lEsus cumoon löi caiken heidän wiec-
kaudens japetorens; sillä jos he olisit sanonet: että si sopi pa-
randa, nijn silloin ei heillä olis ollut yhtän syytä walitta hänen
ylitzens; waan jos he taas olisit poiskieldänet sen ja sanonet.- er<
tei se sorvi paranda, nijn hän olis woimalliststi ylöswoittanut
heidän omantundous; sillä Juvalaisista suuri osa tunsi ja opetti
senitze, että st oli luwallinen ylösautta Sabbathina Aasi eli här<
ka cosca he caiwoon putoisit, josta hän olis sitten taitanut sencal-
laisen päätöxsn tehdä: Jos nyt tämä asia on luwallinen tehdä nii-
den järjettömäin luondocappalden cansa, ilman Lain ja Sabba-
thin rickomata, cuinga paljon enämmin on se luwallinen tehdä II)-
misille ja Järjellisille Sieluille sencallainen palwelus ja rackauden
työ Sabbathin päiwänä? muutoin se olis aiwan fopimattoin asia
että ufcoa st, että Jumalalla olis suurembi murhe järjettömistä
Lnondocappaleista cuin Ihmisistä. Ia nijn se on tosi, erea hän
käsittä ne eairarvar hänen cawaludelans. Ia on se cans yh-
teisesti yxi suuri Jumalan Ladia, että taita wijsaasti ja isoweliasti
edestnoda Totilden, wihollisten ylitzewoittamiseri jatacaperin aja-
miseni. Waan

l<-ar. 3: 19,

Toisixi: lEsilxett Caickiwaldiaisims myös täsa
Wsesti ilmoitti itzens; cosca hän yhdellä rnpemijella paransi
sin wesiramisin. Cosca me ajattelem sen, cuinga sywaldä co-
co Ruumis ja weri tule tämän taudin rautta turmelluri, nijn et-
tei sijtä taida muu cuin cuolema seurata; nijn me naem että yxi
tancallainen ilman wälicappaleita ja läkityxiä tehch parannus ei
taida olla toisin cuin Jumalallisesta ja määrättömästä woimasta,
jolla Christus yhtä haawa poisotti ja culutti ne pahat märkydet
hänen ruumijstans, weren asetti ja puhdisti jällens hänen luonnol-
liseen tilaans ja lijcutuxeens, teki Sydämmen ja Täwyt soweliaxi
hywä ja terwellista werta jällens pitämän, jotca caicki ylitze kay-
wät caiken Luonnon konstin ja woiman. Josta myös nijn hänen
wihollisens tästäkin tunnusmerkistä täydyit nähdä ja tunnusta, hä-
nen sen totisen Jumalan ja Sabhathin HERran edestä.

Caickiwal,

P ppp ITlvt
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Npt me cayelem Sabachin ja Lepo päiwän
pyhittämistä.

perustus Saabathin pyhittämiseen, eli Syy Min-
garahden «ne olem welwollisit Sabbathia jaL.epo paiwa
pyhittämän, on

Sabbathm
Pyhittäminen
Perusta itscns

Ensixi, Jumalan oma L.epaminen ja pyhittämi-
nen jo cosca han fen Seiyemannen paiwan
eroirri muista, ja silloin K.epais, Siunais, ja pyhitti sin,
»osta wuota meidän welwollisuden että täsäkin meidän Luojam yh-
dencallaisutta ja Tahtoo seurata. Sanat jotcatästä asiasta puhu-
wat, soiwat nain: Ia Iltmala paatti Seiyemandena pai-
p?ana Cyöns cuin hän rehnyr oli, ja Aepais Geiyemande-
"" paiwana caiWa Cesistans cuin han rehnyt oli. Ia

Siunais Seiyemannen päiwän, ja pyhitti sen,
erra han hanes caickista reoistans, jorca Jumala
loi ja «ti. Se näky» tosin ikänäns cuin näisä Sanoisa ei olis-
kan yhtäu erinomaista Lakia eli asetusta ihmisen eteen pandu:
waancuitengin, cosca me caicki asianhaarat tarkemmasti läpi ca,
tzom, ni/n me nijsä paljon «nämmän iöydäm, cuin jongun Sano-
man ainoastans Jumalan omasta työstä Luomisen lopulla, niin et,
ta nijsä samoisa Sanoisa myös on ja macaa meille yxi ojennus-
nuora , mingä jälken Ihmisten Lepo Päiwänä pitä itzens käyttää
män: Sillä sen näyttäwät meille erinomaisesti ne Colme merkilli-
siä Sanaa jotca täsä seisowat: että Jumala sen Seihemännen
Päiwän Silmais, pyhitti, jaL.epais sinä päiwanä. Ensist
sijs, Jumala Siunais sen Päiwän, se sana Siunara, joca täl-
le päiwalle tasa tygöluetan, ei taita erinomaisesti nijn ymmärret-
ta, ikanäns cuin tämä Päiwä itzesans otis parembi ia onnellisem-
bi cuin ns muut päiwät; nijncuin myös ei sille Paiwälle jotan eri-
nomaista Pyhyttä itzesans yli muitten taita tygöluetta; waan se
on on selwa jatietty, että coco päälle catzando täsä on Ihmisten
puoleen, joille tämä Päiwä piti oleman Siunattu, cosca he sen
pyhitit, ja Jumalan esimerkin jälken talla päiwällä Lepäisit heidän
töistäns. Siunara on sijs tasa nijn paljon cuin tehdä osallisexi
jostakin wihistä hywssiä ja siunauxcsta ihmisia sillä päiwällä, silla
muutoin me tiedämme, että Luonnosta on yri päiwä nijncuin se
thinengin, yxi auringo luonnollisesti jacaa ja teke sen päiwän cuin

mnut-
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muutkin, sentähden sijs se Siunaus joca tasa tälle seitzemannellelygöpannan, pitä ymmärrncamän stncallaisista Luondocappaleista,
jotca owat soweliat Siunausta wastanotlaman, cuinowat ainoa-
stans ne Järjelliset Ihmiset. Waan jos se Siunaus siis piti
ihmisille hywäxi tuleman, ni n se Päiwä piti cans Pyhitettamän.
Se Sana puhina, on niin paljon, cuin eroitta jotakin pois sij-
tä yhteisestä bruukista johongun erinomaiseen asiaan ia Jumalanpalweluxeen; nijncuin se Sana pyhirrä myös usiasti Mosexen kir-
joisa nimitetan cuoleista cavpaleista: Cullasta, hopiasia, ja muu-
sia, ainesta cuin Lijton Arckijn? ja myös witzeistä Eläimistä, jot-
ca uhrein eroitettin ja pyhitettin. Mutta nijncuin taas Pyhittä-
minen jaPyhyys itzesans ei taida sopia ja tygötulla joNeculle cuol-
leelle cappalelle, waan ainoastans nijlle joilla se järjellinen olendo
ja elämä on, nijn sijs ei taida myös nijlls Järjellisille Luon-
docappaleille Ihmisille sowcliambi olla, cuin coco heidän mielens
ja menons itze Luojan mielen ja menon jälkensowitta, ja hänen yh-
tencalcaisuteens tulla; joca asia itzesans ei ole muu, cuin Jumala»
tans oikein palxvella. Cosca nyt sijs, yhdestä hengettömästä ja
järjettömästä Luondocappalesia sanotan, että se on Pyhä ja Py-
hitetty, nijn itzecukijn sen ymmärta, ettei sillä taita ymmärrettä
jotacuta Sisällistä Pyhyttä, johon semallaiset luondocappalet ei
ole coscan soweliat, waan se on nijn paljon, että se on johongun
erinomaisen tarpeseen ja käyttämiseen Jumalan Palweluxexi eroi-
tettu, mutta cuitenain Ihmisin nijncuin sen järjellisen li.uon-
docappalen puolelda, yhdellä pahalla ja iye luojalle ylös,
uhrarulla Sydämmellä: Silla cusa tämä ulconainen elaindenpyhittäminen HERralle ei tapahtunut Pyhällä Sydämmellä Ih-misen puolelda, niin sijnä myös itze eläin ia se uhri cadotti pois senhänelle tygöluetun Pyhyden, ja oli saastainen, cosca se Ihmisiloasaastaisella sydammella HERralle uhrattin ja annettin, nijncuinse seisoo: nämär ihmijer minun edejäni, janoHVßra, ja
caicki heidän kärrens työt, ja mirä he uhrawar, on jaastai-nen. Cmkista näistä sijs me näem, että cosca se ftnotan, että
Jumala Pyhitti sen seitzemannen Päiwckn, niin se on niin paljon:Jumala on Määrännyt ja asettanut sen seitzemannen Päiwän Ih-misille yhdexi erinomaisen käyttämisexi jaHEßranPalwelus-Päi-
wari. Tästä Päiwästa se nyt wielä sanotan: että Jumala iye
myös L.epäis Moin caikista hänen reoisinns cuin hän luo-

PPPPH nur
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663 Seitzemäs Toista Kymmenes Sunnuntai P.
nur ja sli> joca Lipuminen seisoi fijnä, että Jumala lac-
kais Luomisen Työstä, eikä enämbi edestuonut yhtän uutta luotua
cappaletta, sillä caicki mitä ikänäns Taiwas ja maa canda sisällans
Lli jo nijnä Emttcna Paiwällä luottlt/ nijncuin myös Jumalan
Siunawaisen Woiman cautta silloin ccms jo oli Perustus lassettu
caikein nijden slkiämistcn, jotca wastapiti luonnollisella tawalla
sdestuleman, nijncuin Massn Caswot, eläimet ja Ihmiset.

Täma sijs nyt on se ensimmäinen Perustus ja juuri Sab<
bathin ja Lepopäiwän Pyhittämiseen, errä Jumala iye sett
pmrvtttt io L-uomisisia, Siunais, puhini, ja silloin Z.e-
pais, meille Esimerkixi, että meidän pitä se Päiwa HERran
yhteisexija erinomaisen Palweluxeri Phhittämän, ja caikista Toi-
sta Lepämän, jos me tahdom siitä Snmauxesta ja Hywästä osal-
lisexi tulia, cuin Jumala sen Päiwän oikeillePyftittäille tygölukee
ja jaccia. Ia tämän asian Jumala ilman epäilemätä itze ilmoitti
Adamille ja Ewalle, nijn muodoin cuin he, jotca wasta Cuuden-
dena Päiwänä luotin, itzestäns ei sitn tainnet tietä, jotca fen sit-
ten ilmoitit ja uloslewitit taas heidän lapsillcns ja jälkentulewaisil-
tens; nimenin me sen taidam felwäsii myös nähdä japaatta sijtä,
että cohta naista ajoista Ihmiset rupeisit laffeman Wiicon luaun
Seitzemän Päiwän jälken, se on, sijtä seitzemannestä paiwästä
sijhen toiseen seitzemändeen, tekemän vhden wiicon: Nijncuin ss
Noachistcckin seiso, että hän odottiArkisa wicla cari kerta Seitze-
män päiwää, sitten cuin wesi rupeis laffeman. Nijn me näem-
me myös Labanisia, että hän määräis Jacobin palwelureen Sei-
tzemän ssjastaica Wiicon päiwain uguu jälken. Ia näemme me
myös niistä mmlmallistaHistorioisista, että tämä sama Seitzemän
päiwän lucu yhdesä Wijcosa Pacanainssin seafa jo oli
jatawallmen. Joista caikista me niin päätämme, että tämä Ta-
wallisuus Päiwäin eroituxesta ja jacamisesta on Jumalan omasta
ilmoituresta hänen alcuns saanut ja uloslewityxi tullut; ja nijn sen-
rawaisesti cans, että sen saman ilmoituxen jälken aina sitten ss
Seitzemäs päiwa pidettin Lepo-Päiwänä jo ennen cuin oinain
wuorella jällens udistetlin se Laki. Johon Jumalalla, joca ei «m-
-tän ilman syytä tee, ilman epäilemätä owat ollet hänen pyhät
syyns ja tarcoiturens, että Ihmisten näin aina ja alati se Seitze-
mäs Päiwa piti eroittaman ja Pyhittämän HERralle, ja silloin

mui-
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muista Toisia Lepämän, sin päälle, että he niin taitaisit tulla o-
fallifexi Mä crinomaiftsta Siunauxesta, jonga Jumala tälle Lepo-
Päiwalle oli tygölukenut japannut, cosca st oikein pidelän ja käy-
tetän; Nimcuin myös se on oikein m Codtuus, että Ihmiset sen-
callaisella HERran erinomaisella Päiwällä julki cocouxesa ja yh-
teydesä, aina uudesta mieleens muistuttawat> cmnga he owat caie-
ki sen yhden Jumalan ja Isän alla, ja caicki omat Hlnen Palwe-
lians, ,'otca wjn pitä kessenans toinen toisens cansa tämän yhden
Taiwan cnton alla cansa käymistä pitämän, ettei meidän Isäm'
tulis millan tawalla wihoitetuxi, eikä yxikän ylöncatzois toistans,
costa sen yhden Luomisen ja Aluun tähden Jumalan edesa, M on
niin hywa cuin toinengin, nijncuin Malachias sano:
Eikö meillä caickilla ole Mi Ijn? Eikö M Jumala
luonut tNixisi me sijs cayonime toistm?
Tämän syyn tähden sijs owat Ihmiset sidotut yhteen yhteisten ja
julkiseen heidän lumalans Palweluxeen-

Mtli. 2: lv»

Toinen perustus Sabbathin Pyhittämiseen, on
malan jelwn Rästyn Laisa: Muijia,
erras pOirar L.epo-Paiwän. loca on se Colmas Käffy Iumalan Laisa, ja yxi ylöskertciminen Ma endisesta Imnatan Laista
joca jo Luomisesa ihmisen Luondoon istutettu oli.

?- « .

-AHä
Lxock.2«>: z.

Me merkitzem tasa, että siinä Wanhafa Tessamendisälöyly monda Lakia, joista muutamat tulewat ludalmsten oire-
ko lakijn jaCeremonioihin, muutamat siihen Mailmalliseen
L.aKjn ja oikeuden asioihin; Nijncuin nyt ne molemmat olit
euamitten asetetut ja fowitetut luladaisten tilan Men, joisa cans
monda esimakusta oli nijhin Tulewaisijn asioihin ja itze
MM owat ne myös nyt enimitten poispannut, nijncuin warjo nii-hin tulewaisijn asioihin sitten cuin itze olendo eli Christus tuli, m
den Testamendin alusa. Sentahden sijs tule meille lästci Kysy-
mys: Jos Sabbarhi tuli ludalnisten Cere-
momallijeenlakiin eli ei? Si!'ä ios se sijhen tulis, nijn ft nyt
enambi ei snois meitä hänen pyhinamiseens. Waan seka niistä jo
«men sanotuista, että myös Kymmenen Käffyn julistamisesta,meftnlylla selwästi naem, että tämä Laki Sabbathin Pyhittämisestä
ei tule amoastans ludglaisten Kirckolakim, waan on jo perustettu

Dppp 3 itze
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itzeLuonnon Laisa, longa ylöskeitoiminen ainoastans se Kymme-
nen Käffyn Laki oli, jolla Jumala tahdoi sen luonnollisen Lain,
joca jo oli Svnmn cautta pian cum ulos pybitty ihmisten sydäm-
mistä, saattq hänen endiseen waloons ja kirckauteens. Ia ni»nbpetta meille Luonnongin Loki sen, että Jumala pitä Palwelda-man, waickacihän taida sitä sanoa, että erinomattain yri nijstä
Seitzemastä Pätwästä pitä sijhen Palweluxeen Pyhitettämän ja
eroitettaman: longatähden ms sijs luemme itze Sadbathin Py-
hittämisen joca wijkosa sijhen luonnolliseen ia sitten julistettuun
Kymmenen Kässyll Lakiin, ioca sitoo caicki ihmiset aina ja joca ai-ca; waan sen, että eroitta jocu witzi päiwä wijcosta jeco Lauman-
tain cli Sunnuntain sijhen Palweluxeen, luemme me sijhen Cere-monialliseen Lakijn, jonga Jumala taicka itze, eli muitten wäli-
cappaiitten cautta taita määrätä/ nimiltä ja meillen eteen kir-
joitta.

Ia nijn siis Sabbathin Pyhittäminen ei ole sencallainenLaki, joca ainoastans Smain Wuorella ludalaisille olis annettu,
waan se Perusta itzens jo itze Luonnon Laisa, ja Jumalan omasa
Lepämifesä ja Pyhittämisesi sijtä Päiwästä cohta jälken Luomisen,

myös sitten Kymmenen Kässyn Laisa, joca on Luonnon Lainylöskertominen, ja sitoo caicki ihmiset hänen cuuliaisuteens aina ja
joca aica: Että tämä Laki Sabbathin Pyhittämisestä, ei ollut an-
nettu wasta Smain Wuorella 2200 wuctta Men mailman Luo-
misen, sen me selwästi näemme enstxi: sijtä, että itze Jumala sen
jo Luomisesta eroitti ja Pyhitti itzellens erinomaifexi Palwelus
Paiwaxi, josta me jo ennen puhunet olem. Toijexi siitä: että
Jumala sen Colmannen Käffyn a?caa tällä Sanalla: Muista,
ettäs pyhität Lepopciiwcm. Se Sana Mmsta, anda meille coh-
ta sen ymmärtä, että tämä Lal» Sabbathista io ennen tietty ja
harjoitettu oli, silla yhden asian Muisto ja Muistaminen ei taida
tapahtua sijtä cum ennen ei ole tiettäwa ja sanottu ollut, waan
ainoastans sijtä joca jo ennen on ollut tietty ja tehty, jota me aino-
astans taidamme muistoon ja mieleen johdatta, nijncuin Jumalamyös Lakins julisiamisesa Sinain wuorella sen muistutti, että se
jo ennen annettu oli, cosca hän sanoo: Silla Cuurena f)aiwa-
na on HERra Taiwan ja Maan ja Meren ja caic-
ki mira nijja owar, ja Aepäio siiyemandma paiwanä:

Sen-
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Genrähden Siunais HGRra Sabdachin paiwan,
Hirn sen. Colmannexi; että tämä Laki Sabbathista jo oli tiet-
ty ja pidetty ennen Lain julistamisia Smain wuorella, sen me nä-
em myös sijtä, että ennencuin Israelin Lapjet tulitkan Sinain
Wuoren tygö/ nijn Jumala kaski heidän sinä CuudendeiM
päirvanä coora manna caxinkerraisesti «lin muina päiwina,
senrähden errei Sadbachia piränvr sen caurra ricorraman,
nijncuin lNfös Jumala Sabbarhin paiwänä ei andanm
rulla kedolle leipää, waan heidän piti caicki sittoiy
Vhdejä cohden oleman, ja se päiwä HGRralle
Nijn emme myös epäile, ettei ne P. parriarcbar sitä päiwäa
tarcasti pitänet, waicka Da ei Raamatusa mainita, nijncuin yh-
destä muutoin tietystä asiasta; Cuilengin näemme me monda merc-
kiä sen Seitzemanncn Paiwän waarinottamisesta jo ennen Most-
rengin aicoja, nijncuin me jo edeldapain Noachista ja Labemista
Den cuulim.

v

'6: 5-

Mitä taas Uden Testamendin aicoihin tule, niin me
naem coco Raamatnsa, että Wap. Chrisius, joca ei rullur la,
tm ja propheraira päästämän, murea täyttämän, ia hänen
Apostolins tämän Sabbalhin Pyhittämisen ainawahwistit ja ylös<
pidit; nijn etcä se cuin Chrisius toisinans sanoi Phariseuxia wa-
stan Sabbathin Moisa, oli ainoastans yxi Selitys Sabbathin
oikiasta Pyhittämisestä', jolla hän osotti, etteiRackauden Työt ja
harjoituxet ollet Sabbathin oikiata Pyhittämistä waftan. Muttacosca me sitten naem, että cohta Aposiolitten aicana, Sabbathi
sijrttin sijtä Päiwästa, sijhen ensimmäiseen Päi-
waan wijcosa, nijncuin me luem Apostolein teko kirjas, erra he
cc»connlnr ensimmäisena L.epopaiwanä, M pawali <aar-
naisi: ja myös Corinthialaiset ensimmäisnä Saabathin Paiwa/nä cutzuttin Pawalilda cocoon olmusaa ja köyhäin tarpeita cocoo?
man; niin me sijta taidamme päättä, että sencallainen muutos ei
tapahtunut ilman Apostolinen erinomaista asetusta, taicka Juma-
lan Kaffyn jälken, taicka Pyhän Henaen sisälleandamisefta,
man epailemätä, Wap. Christuxen Vlösnousemistn, ja Pyhän
Hengen näkywäisen uloswuodattamisen muiston, lotca tällä Päi-wällä tapahduit: Nijn että nijncuin sijna wanbasa Tesiamendi-sa Sabbathi, oli sen Ensimmäisen uscon ArtticuluM taicka

Luo
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Luomisen hywän Työn Muistucus; nijn Uden Testamendin Sab-
bathin piti nijden toisen Cchden Articuluxen hywiä Töitä meille
muistuttaman; josta Sabdachista myös muisiutta lo P. lohan-nes hänen Ilmestys kirjasans ja cutzui sen Sunnundaixi. Jobla mumoxella nijn cans wahwistctan se, cuin jo edeldapäin 0-
lemme sanonet, että itzs st Päiwa wijcosa »olla Sabbathi pitä pi-
dettäman tule sijhcn Ceremonialliseen asetupeen, wca taitan muu-
tetta ja sijrttä toiseen päiwään cosca asia min waati ja rascat syyt
siihen owat, waan se, että yri päiwa wijcosa pita Sabbathina
pidettaman jaHEßralle pylmettamän ilman yhdeltäkän, tacape-
rin jättämistä, <e tule Jumalan Kymmenen Kastyn Lakijn, jota
<i eukan saa päästä eli liemittä.

Hpoc. l: 10.

<«
>

««sturisa yli
Sabbathin
rickojaiu.

Cuings Tarpellinen tämän Jumalan Sabbathin PM-on, sen me näemme wiela Colmannexi, uijsä cowisichangarista Rangaisiuxista, jolla Jumala on aina uhannut ja
>'tze tyosä rangaisnut Sabbathin Rickoita, nimcuin se seiso: Mut-
ra jollette Minua clmle, nijn ertä te Sabbathin
päirvän nijn Minä sytytän mlett teidän portteihin joca
Jerusalemin huoner clilurcaman pita, jora ei pidä jämmu-se Männ Käskystä cuin caikista muistakin
Jumalan Kässyista tämä Päätös: Minä HERra sinun luma-
las olen yxi Kijwas Costaja joca costan Isäin pahat teot Lastenpäälle colmandeen ja neljändeen polwesN/ jotca minlia wihawat.

17: 2,7.
Äl. 31:14.15.

Neljännen, wiela tämä Sabbathin Pyhittämisen pe-
rustus on, meidän omasa Tarpesam ja Tarpellisudesam,
että me tarwitzem sen meillem hywäxi pyhittä ja eroitta muista pai»
wistä. Merklllinen asia oli se, että Jumala sen nijn et-
tä ne ensimmäiset Ihmiset cohra L.uHmifesia piri alcaman
heidän maallisen elämäns Sabbarhista ja sen pyhittämi-
sestä, ja ei muusta maan wilielemisesta eli Työstä, jonya Jumala
myös muutoin heidän päällens pannut oli- Silla cosca he Cuu,
dendena päiwänä luotin, nijn langeis cohta Sabbachi sisälle/ jon-
ga heidän piti Lepämisellä jaPyhittämisellä culuttaman, ennencuin
he tarwitzit iotacan muuta työtä eteens otta. Jolla päiwällä heil-
lä niin oli tila muistella heidän itzens ja coco mailman Luomista, ja
lumulntans nijncuin heidän corkeinda Pää HERrraans oikein

tun-
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tunnustella ia eteens että benijn nijnä cuutcna Työn päi-
wänä sitä paremmasa muistosa ja ikanans cuin Silmäins naösä o-
lisi: tainnet hänen alati pitä, ja caicki Työns Hänen cuuliaisude-sans ia hancu tarcoituxens jälken maan päällä toimitta ja tehdä.
Nijncuin me emme myös epäile sijtä, ettei Jumala esiwanhemmilo
le tällä paiwällä ilmoittanut itziäns erinomaisella Lemmellä, japu-
hunut heidmi cansanS", nijncuinMen aicaan ja sen jällen muutoin-
gin usiasti tawallinen oli. Ia nijncuin Jumala joWiarromudett

ja ennen Synnin Langemusta,tahdoi alcaa tämän maal-
6en. 4: ls.

lisen elämän Sabbathin pyhittämisellä, joca pita joca seitzemände-
«ä väiwänä hänen erinomaisexi Palweluxexens täytettämän; nijn
on se meille M jälken Langemuren sitä Tarpellisembi, että eroitta
ja pyhittä HERralle sen allainen Päiwa palwelureri, niin muo-
doin cuin ms muutoin Luonnostamme nyt emme tiedä, emmekä
taida tulla teitämän eli ymmärtämän meidän lumalam Tahto ja
fitä oikiata Jumalan Palweluxen muotoo; waan se sama
bathi ja Lepopäiwä on se, jolla Jumalan Sana ja caicki hänen
hywät Työns Luonnon ja armon waldacunnasa, meille selwästi il-
moitetan, ja nijn Jumala il;e Saarnawiran cautta puhu meidäncansam, ja jacaa meille sen Sabbachille jo Luomisesta tygöluetun
Siunauren, cosca me hänen Sanaans, todella cuulem, hänen
Hywia Toitäns tutkistelen,, händä ylistäm ja kiitam, händä ru-
coilem ja auxem huudam, ja caickia liackauden töitä harjoitan?,
joisa caikisa se oikia Sabbathin Pyhittäminen ja pitäminen seiso.
Nijn tarpellinen sijs cuin se on, että cuulla meidän Jumalan
Sanaa, ja nijtä muita jo nimitettyjä töitä tehdä, nijn tarpellinense on cans Sabbathina cocoon tulla että Ma tawalla sitä pyhittä-
män jaHERransa oikictta Palwslusia edesauttaman. In waic-
ka tosin calcki tämä taidais jocapäiwäkin tapahtua itzecullakin coto-
ncms, niin cuitengin on tämä soweliambi silloin tehdä, seka HER-
ran AastM rahden, joca aina on tancollaisia yhteisiä Cocouxia
racastanut ja niisä luwannot erinomaisesti läsnä olla, nijncuin myös
ne suur,et HERran Lahiat ja Tawarat joita siellä meille jaetan
Sanasa ja Sacramendeisa, owat sen wärdit, että me siellä saa-
rnilla mielelläm olem ja nijtä hywärem käytäm; että myös on tan-
callainen Palwelus SabbatKina sowelias ja tarpellinen tehdä sen,
tähden; sillä me tiedämme, cuinga meillä coco wijcko on tekemistä
maallisten jaruumillisten tarwetten cansa, moni clms Kayhydens
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tähden esiyy usiasti, mjn cttei heille jää yli sitä aicaa joll«he taidaiH
sit oikein HERrallePalwelustcms edestuoda; Mei Jumala itze oliS
heidän hywäxens suonut ja eroittanut yhtä erinomaista cocoo Pai-wäa sijhen: nijncuin me Melasin cans tiedam, että jos JumalanSana pitä oikein ja hyödytyren cansa tutkisieldaman, mjn on sij<
ben wälttämätlömästi tarpellinen, että silloin ihmisen EydZn iaSielu cans on wapaa ja eroitettu caickinaisista mailmallisista asca-rnsta ja murheista, jotcakyllä owat woimallistt ihmisen maahan
pain aina taipunen mielen sisalleottaman ja woittaman- Totisesti,
jos ei Jumala Wusaasia neuwostans ja armostans olis tätä päi«
wäa itze eroittanut ja päällepannut meille pyhuettä, niin sais Ju-
mala wähän kyllä palwelusta ihmisildä sijnä jocapaiwäisesäsa, waicka moni siitä kyllä pramaa ja kcrscaa, että han paremminsen taita cotona teddä cuin sijnä yhteisesä yhleydesä ja Cocouresamuitten cansa. lohonga cans wicla tule se, että Saarnamie-
hilla, joitaainoastcms muutama ja harwa on yhdesä Cocouresa ja
Seuracunnasa, ei ole sowelias tila ja aica joca hnonesa erittäin
HENran ilmoitusta ja opetusta caikille edestuoda, waan se tapab-
lu caickein soweliammast mjsä yhteisisä cocounsa, cusa caicki saa<
wat yhtäläistst ja yhtä haawa cuulla ia naulita HERransa Hy,
wyxia, ia yhdistetyllä mielellä ja hartaudella HENrcms edes olla
ja hända palwella. Nämät nyt owat Rakat Sielut, ne Perustu-
xet, Sabbatbin ja Lcpopmwän välttämättömään mlk- Pybitkä-
miseen ja Jumalan Palweluxeen sillä Päiwällä, josta sinä kyllä lv
mahdat sen nähdä, ettei se sinun wallasas ole sitä pitä emättä,
waan HERrra catzo itze sen jälkcn, ja otta suuren simmtöistas ja kuytöxistäs Handens wastan täsäkin asiasa. Scntähden
M: Muista, Muista, ettäs L.epepaiwan.

e. Maan nyt me kysymme: Cmcas ne öiki<n Gabba-
chir ja L.epo-paiwar owar wuodeja, sillä me nedam erra
meillä onmonda päiwa wuodeja, niincmn: Sl,n-
nundair, luhlar, Rucous-pmroär ja muur, nllewarkos
ne caicki sijs sen Colmannen alle HERranMestaus: Sen on tosi, että le wijckocaunnenl
Saddarbi joca sinä seiyemändenä päiwattä pira pideclä-
man, on iye Ilmmlalda ilman wälicappaleira aferctru,
jonga Pyhittämisen WelwollisuW on nijn suuri ja

ettei

Cutka owat
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Colminmsuden Päiwast.
ettei sitä taida yrikän Ihminen, ilman Jumalan Lain rickomista ja
Rangaistusta, liewtttä »a päästä: Waan ni/nmin Esiwalda cans
on täällä Maan päällä Jumalan siafa, ja Jumalan omaa Wir-
caa ylöspitä caickinaisten Christ.llisten asetusten ja Järjestysten
cautta; nijn sturapi sijtä se, että mitä Esiwalda Käste ja aletta
selwasä aicoimiscsa itze Jumalan Cunniaxi ja yhteisexi lvänen Scu-
racundanshywäxi, se on itze lumalaldä asetettu jaKäsketty, silla
min se seiso: Ic»camett cum iyens Esiwalda nastan
si on Jumalan Saatua wastan: murra ne jorca stra rvasian
owar, saawar Duomion paallens. Nijn se seiso wielä: Olcar

caikeUe mhimilliseUeSäadvlleHGtzranrahden.

Sunnunbm.

' "

Tästä sijs wuota se, että myös Itchlapaiwac,
suuria HERran Hvwiä Töitä meidän eteen asetetan ja selitetän,
nijn myösRucous-paiwar jotca Parannus päiwixi owat meil-
le määrätyt, owat Jumalan omat aseturet, jasentahden tulewat
cans nyt sen Colmannen Käffyn cuuliaisuden alle. Siilä jos ei
namät Pyhäpäiwat jotta Jumala näin walicappalitten caulta on
asettanut, tulis sen Colmannen Käffyn alle, ni»n silloin en minä
taida MM, Cuinga itze Sunnundaican joca samallamuoto wäli-
cappalitten cautta on Udesa Testamendisä lumalalda wahwisiettu
tulissen colmanenkyssyn alle? silla ainoastans lauwandai onlumalal-
da ilmanwälicappaleita lasetcttu SabbatKinpäiwari. Ia m,n sijs onse selwä asia, ecta sekä ettäluhlar jaRucous paiwät
jotcalumalalda wälicappalitten jaEsiwallan eli Smracunnan caut-
ta asetetut owat, tulewat sen Colmannen Käffyn alle, jonga»vält-
tämättömään cuuliasuteenme olem sidotut, jos me tahdom walt-
ta Jumalan wibaa, Costoo ja Rangaistusta. Josta
me nijn cuinga suresti ne exywät ja syndiä HERra wastan
tekewäc, jotca ylöncatzowat ia poisjättäwät Sabbathin ja Pyhä-
päiwain yhteisen pyhittämisen, sanoden: ei ne meitä Udesa Testa-
mendisä enämbi sido, cusa Wapaus caikista Säädyistä jarasitu-
xista on: ikänäns cuin Udesa lestamendisä olis wapaus caikista
Christillisista asetuxista ja Lain Cuuliaisudesin, eikä se turmeldu Li-
ha tarwitziffan Udesa Testamendisä yhtän waatimista, ristinnauli-
Kemistä taicka muuta pakottamista, jotca cuitengin cans sen Uden
Testamendin Sanat jupuhen varret owat, josta me edespäin wie-
la cohta saamme lähemmäldä cuulla. Ia nijn sijs sencallaiset

<l g 2, Sab-
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Sabbathin jaPyhä päiwäin ylöncatzojat ja ojendeljat, heidän tot-
telemattomudeilans ja ylöncatzellans Jumalala ja hänen Siahai-
sicns Christillisiä asetuxia wastan, tekewät itzens osattoman sijta
Siunauxesta, jonga Jumala muutoin jo Luomisesta hänen Lepo-
Päiwällens tygölukenut ja pannut sn, ia owat wicapäät JumalanPyhän Lain rickomiseen, ja seurawaisesti owat Jumalan wihania Rangaistuxen alaiset, joca tahto että hänen Lapsens pitä cuu-liaisuutta osottaman Hänelle ja hänen asetuxillenS, ei rangaistu-
xenjapelwon, waan omantunnon rahden, joca JumalanLapsilla aina on Walpas jawalmis caickia hänenKässyäns pitämän,
janijden Cuuliaisudesa itziäns harjoittaman ja ilahuttaman, ilman

>< caickia waattmista ja vakottamista. Mitä tacts mjhm p. 2lpö-
. stolirrenpKiwijn waicka ne owat enimmitten Pawin Seu-
racknnasta alcuns saanet, nijden edesmenneitten Pyhäin auxihuu,

ja palweluxexi; nijn on cuitengin, sitten cuin P. Lutheru-
ren cautta se oikia Christillinen Oppi tuli meidän seasam hänen en-
diseen waloons, se Christillinen Esiwalda ja Seuracunda netkin
tahtonut wielä jällelläpitä; niin että minäkin päiwinä on itzecukinChristillinen Sielu Esiwallan Käffyn jällen welcapaa ssjhen yhtei-seen HERran Cocouxeen tuleman, ja cuuleman Jumalan P.Sanaa-, ja sijta Kehoitusta saaman nijden P. Apostolisten opin
ja-Elämän seuramiseen. Jota myös itzecukin Christillinen Sielusitä mieluisemmasti tcke ilman watmusta ,a pakotusta, jota surem-
bi halu ja maku hänellä on Jumalan P. sanasia ja Hywistä Töi-
stä, joita hän aina ahneesti ja mielclläns wule ja tutkistele. Joi-
na päiwinä cuitengin,Esiwsllan asmixen jälken, itzccullakiN on lu-
wallinen jälken tehdyn Palwcluxens Jumalalle, harjoitta hänen
mallista wircans ascareita ia töitä. Ach! tundeca-n sijs Rackat
Sielut, näitä suuria ja bywia HERran asetturia meidän hywä-
xem, ja älkäm toiwottaco itzellem jotan Waoautta tancaffaiststa
terwellisista asetuxista ja HERran Pmwistä, sillä jos wielä neckin
ulconaiset yhteiset Jumalan Palwcluxet ja Kirkon menoin harjoi-
tuxet poislulisit, mitä sitten bywää niille, enämbi jalijlle jäis? ei
muuta cuin ne erinäiset itzewalilut c i opeturet ymmärtä-
mättömö.m keffeilajoca »mrkcsa? waan cuinga vyjywaiset, hyö-
dylliset japerustetut nettin owat, sen jocapanvämen coetus kyllä
näyttä. Mistäs caicki nö»lät wndau aicaiset.Secoiluxet opift ja
tlamasa owat tullet, mm näistä? Sen taita itzecukin ylöswalaissu

A-

WaannApo-
stolem päv

nag cunle-
inm,

676 Seitzemäs Toista Kymmenes Sunnuntai P.



EolminaMdm Wiwäst. 677
kyllä nähdä, tällä meidän ajallam, jona jo pian cuin joca nurkasa
ja tolasa on erinäinen Usto ja palweluren muoto eroitetlu sijta yh-
teisestä Jumalan Palweluxesta. loidenga elämä cuitenain
tä / että stjnclkin wiela hallitze Liha , cmckein muitten ihmisten ylöu-
catzeesja Duonntzemises, ahneudes, ylpeydes seka puheisa että
waattcisa, coston pyynnös ja nuusa sencallaisisa. Cucas oikein
ymmartawainen sen sois ja toiwottais? Että coco HERran Scu<
racunnan i-ackenus pidäis, rippumau ainoostans mjstä erinäisistä
huone cocourista cotona, ilman Saarnawiran ja oikeinRaamatu-sa opetettuin miesten hallitusta ja ojennusta? Nijncauwan cuin meil-
-lä on yxi Christiliinen Esiwalda, ja se oikia Kbristuren oppi Tun-
nustuxesss ja wircamme walasa, nijncauwan emme tarwitze toiwot-
tajonmmuuta mmitosta meidän Jumalan Palweluxesam jaKir?
kon mennfam, cuin amoastans sen, että Jumala pois ottais meil-
dä sen suuren wäärinkäyttämiftn ioca meidän Taiwallifen Oppim
alla on päafnyt mallalle, että enin osa, taicka Suruttomasti ylön-
catzo Jumalan Palweluxet, taickaulcocullaiststi kyllä wiriästl tcke
nijtä, waan amoastans tyhianttawan tähden hänen pahudens peit-
texi,.ikänäns cuin Kircon Seinät jaeais jotZnPyhyttä niille jot,
ca siellä käywät, ilman nijden Wälicappalden Sanan iaSacra-
mentcin oikiata käyttämistä heidän Parsnnuxerens ja Kändymise-
xens jotca nijtä nautitzewat. Totisesti tämä suuri wäärinkaytta-
mys ei tule poisötctuxi nijden erinäisten huone-cocousten cautta,
waan rucollcon itzHeukin wiriasti sekäKircosa että Cotona Elon
HERraa, että Hän ylöswalaise sekä Ssarnawircans että Esi-
wallan näkemän oikein tämän Puutoren, jaopelta heidän totista
neuwoo pitämän tämän wäärinkäyttamisen poishämmendämisestä,
ja edesseisoman pelwolla ja wäpistuxella heidän wircans HER-ran siasa josa he seisowat.

1C51.2,:18.2;

Mmm/ Mijas sijs si oiAa Gabbarhitt ja L.e
pH-paiwKN jg XVelwoUisims stifö? Wastaus:
puhuta, ston niin Mljoncuin, eroitta jotacin pois sijta yhtei.
festä lawallisudesta, johonqunerinomaiseen käyttämisten ja tarpe-seen, ja mädätä se joxicuri Jumalan Palweluxexi. Josta, sittenseura, että ,a Lepo-Päiwän Pybittänunen seiso sima,
että ihminen eroitta tämän Paiwän Pyjs «!!stä Muista PaiwiMWijcosa, ja määrä sen Jumalansa e. , s IM
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Sisällisesti että Ulconaisesti. Ic> seiso tämä Pyhittäminen sen-rawuisisacappaleifa:

Gnsist, tule tähän Pyhittämiseen, Se Ulc«nainenJumalan palwelus. Jumala tahto, ettei itzecukin ihminen ai-
noßans erinäisesti pidä handa palweleman, mutta coco Cansa ia
Cocous pitä myös yhteisesti Händä aina palweleman. Nijncuin
me joäffen cuulim, ja sen näemme p. Dawidm esimerkist, jo,
ca alati iloitzi ja halais olla HERran Huonen Cocouxesa, jap.
pawali kehoittl hänen Sanancuulioitans sencallaisisa Co-
couxisa itzens kiinni pitämän, ja ei nijtä ylöncatzoman, cosca hänsano: Caicka re Jumalan Seuracunnan?
<l>cracam rvaari rc»men toisistani. Gi 'flönandain sira 'ch-
reista Seuracunda, nijncnin Muummain tapa on. Sen-»
tähden sijs ne jotca tahtowat Jumalan Cansa olla, pitä cocoon
tuleman wWn paickaan, jawiMck ajalla Hänen Palweluxeens,
Jumalan Sanaa ja Hywia Töitä Cuuleman, lukeman, tutki-
steleman ja namitzeman, heillens opixi, ojennuxexi, lohdutuxeri,
jakehoituxexi Jumalan sitä hartaambaan ylistämiseen ja auxihuu-
tamiseen. Sencallaisen yhteisen Cocou«n ja Cocoontulemisen
myös waati sen Callijn HERran Ehrollisin lTlauriyeminen,
nijncuin me Corinthon Seuracunnasa tawallisen ollehen näemme,
että Udesakin Testamendisä Christityt owat cocoon tullet Jumalan
Sanaa cuuleman, Sacramenttiä namitzeman ja nijn HERran
Palwelusta tekemän- Nijncuin myös Wirtten weisamisec ja yh-
teiset Rucouxet sen wacttiwat. Nim että ne jotca ilman syytä y-
lönandawat sencallaijet julki, ja yhteiset Cocouxet, turmellewat
sillä ne erinäisetkin Palwelurens, ettei HERra tydy nijhin, joca
tahto Hänen oman Tahtons jalken sekä Julkisesti että erinomaise,
sti palwelda, ja caicki iyewalirur palwelllxer hyliätä: Ia jos
nyt ne muutkin Lailliset Cocouret jotca muutoin wijcosa taitan
meille päällen panda, sitowat meidän cuuliaisuteen sekä Saarna-
wiranetta Esiwallan Kasivlä wastan, Cuinga paljon enämmin
Sabbathi joca on itze lumalalda eroitettu ja määrätty yhteisexi
Palwelus paiwäxi, mahta sitoa meidän cuuliaisuteen? Nijn ettei
siis yhdeMan ole syytä eikä lupa tancallaisesta terwellisesiä ja au,
tuallisesia Cocouxesta itzens poispitä ja eroitta. Ia owat cans ne
suuret aumde» wälicappalet: Jumalanp. Sana, jaSacmmen,
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6/9
dir joita siellä jaetan ia nautita», sen wartit ja mahdolliset, että
me nijden tähden mietellan cocoon tulsm ja yhteyttä racastam-

Waan tasa me cuitengin sen merkitzem: G itze se oikia ja
totinen Jumalan Palwelus (joca amoastans sisällisisti tapahtu'
fydammesä) seiso sijnä ulconaisesa Kirkon kaymisesä,
Sanan ja Sacramenttem nautitzemisesa za muisaulconaisifa Töisa /

sillä caickia naita tekewät kyllä cuumasii ne Jumalattomatkin ja
ulcocullatut. Waan ne callidit Lahiat nimittäin: Jumalan Sa-
na ja Sacramendit owat amoastans ne suuret Walicappalet, »öi-
den cautta Jumala teke meitä hänen oikein Palwelioixens;
Nijn että se olkia Jumalan Palwelus seiso sijnä, ja se on se oikia
Jumalan Palwelja; joca lunialan p. Sanaa silla ahkeru-
della ja roimella clttlle, errä hän sijrä tule hänen
lans, ja hänen Cahrons, ja oikein Tun
man. Uscon hänen käsittämän, 3.ackallrra
«oasti harjorraman, caickia Sandia ja pahurta wihaman,'
ia nijn eroirerru Sannin pimeydestä ja palweluxesta K.epä-
ja hänen Jumalafäns, jaHäuelda coconans halliran ja johda-
reran. Että niin meidän Ruumim ja Sydammem on se oikia
Jumalan Templi ja asuinsia. !C0r.6:15>. 2C0r.6.i6. iPet.
H:?. Tämä nyt on se oikia Jumalan Palwelus, johon me lu-
malan Sansn oikian cuulemistn ja käyttämisen cautta tulem, ja
Sacramentin cautta sijnä armösa wahwisteton: josta me sijs naem
cuinga tarpellinen seka se edellinen asia on: että wiriäfti cuullalu-malan Sanaa; että myös se jälkimmäinen joca vn hedelmä sijtä;
että sen cautta tulla totisexi Jumalan Lapsexi ja Palweliaxi joca
Pyhydes ja Wanhmscaudes palwele hänen lumalatans caickena
hänen elinaicanans, ja tämä on se oikia Pslwelus, cuin P< Pa-.
wali sano: Andacar reida» Ruumin eläwäxi, jalll-i
malalle orollijexi uhrixi, joca on reidän roimellinen (eli jär-
jellinens 7<umalanpalweluxen. Ia alkarjorvirraco reitän rä-
män mailman muodon jälkeä,waan mlmrrakar reiran reidän
mielen udistuxen caurm. Se oy Isälle ja Jumalalledas ja jaastatom Ilmuilan palwelus; eyiä orwoja ja
stejä heidän murbeijano, ja pira iyens saastaroinnamasta. Muutoin ji's sin 1 ul, ona sira rotista Kandymistä ja udi- 7stettua elamätä, sinun catumatwmudesas jasynnisas, olisit cuinga <
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26.
wiriä Kirton käyjä, ja cuulisit 10 Saarna paiwäs, ell wca wijci!
ko käwisit ripillä ia HERmn Ehtoiiisella, niin ne ei hyödytä sinua
mitan, waan se seiso.- Teidän Sabbachiqn, cojca re mlenacocoon, en nnnä kärsi, Mimm Gielnn wiha reidan Inh-minä olen mistä simrrunut, minä wäfM sirakärftijäni. la, cuin te parhallans käsiänne nostane, nijn
minä käännän Silmäni reistä pois, ja waicta te paljon ru-
coilisirre,nijn en lNina cuirenZan reira cuule.erc. Ia nainsijs
waarallmen se uloocullattu JumalanPalwelns on nijlle ulcocullam-
ille,nijnettä,wijmein,se sama asia,joca snsist itzelumalalda on ase-
tettu jawalittu hänen omaxjPalweluxexens,ft ihmisten wäärirckäyt-
tömisen tähden muuttu Synnixi ja Jumalan Wihan sytöxi, nijn-
cnin ludalaisten uhrit jotcaJumala itze asetti, cuiteugin Juvalai-
sien wäärinkäyttämisen tähden wijmein tulit HERMe nijn cau-
histawmsen> että hän sanoi: loca härjän (uhrixi) teurasta,
«n nijncnin han meihen rappais: loca sambaan uhraa,
on nijncnin hän coiran mjcar raurais. erc. Waan cuiten-
gin ehkä näin suuri wäärinkäyttämys sen oikian Jumalan Palwe-
luxen ja Sabbathin Pyhittämisen cansa usiasti ja walitettawasti
löyty, nijn ei pidä sen wuoxi tämän wäärinkäyttamisen tähden,
se oikia Käytös ja Jumalan Palweluxen harjoitus nW chteisisä
Cocouxiftl poisdeitettaman, waan ne ulcscullatutkin ja Jumalat-
tomat pitä stntähden sijhen yhteiseen Palweluxeen waadittaman,
että he wijmeingän cuca ties Jumalan Sanan alinomaisesta eteen
asettamisesta taidaisit Jumalan armon cautttl saada paremman
mielen ja oikiat Parannuxen ajaturet.

Zf. 66: 3-

Toisexi, tule Sabbathin oikiaan Pyhittämiseen; Se
erinäinen Jumalanpalrvelus coronaja omasa huoneja, et-
tä me sitten, cosca me olemsijta yhteisestä Cocouxesta ia Kirkosta
cotia tulleet, cohta muistuttelem mitä me olem siellä cuullet ja op,
pinet, sillä jos me cotia tuldua cohta pcWclm pois caicki jallens
mielestäm, jaemme omaxem tee sitä cuin meille Kirkosa ilmoitettu
ja jaettu on, nijn ei meillä ole sijta yhtäu hpwa, waan Piru
tule ja otta pois meildä caiken hedelmöitzermsen, nijn että se olis
parembi olla pois peräti sieldcl cuin näin wchingoxem sitä lahiaa
kayttä. Ia niin pitä JumalanSana muuttuman meisä udexi e-
lanWi ja Christuxen totisexi Seurciwisexi, nijn että Sanasta ja

Sa-
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Sscramemeistä tule yri udesta SlMdy!!yt,/ uscowcuncn, Pyba /a
Henye!!inen ihminen, nijnculNKywä hedelmä sijta calliista Sieme-
nestä ulospuhkee ja caswM. Johon tule cans st/ että me jo en-
nen Kirkon menoo amulla nostes walmistam itzem Rucourella ia
auxihuutamisella, sa pyhitäm itzem HERralle, nijncuin myös sit-
ten jalkcn, Kiitorella kayttämme meille ojenmixeri sitä cuuldua
Sanaa, Muitten cansa sijtck puhumme ia ylösrakennamme sillä
toinen toisiam: Ia wielä cans waati se Christiliinen Rackaus
sen, että iolla se wara on, teke köyhm ja tarwitzewia osalliseri haV
nanenpoydäldäns, niincuin Job itzcstäns OlenZo,mmä
palani yxinani errei orwoi ole sijra
Senjälken sitten ei anna ne Cbristilliset Sielut myös tacaperin
jäädä heidän Lasiens ia Perhens Cuulustelemista, cuinga he ym-
martäwät ja hywäxens käytlä taitamat Jumala suuria Hywick
Töitä joita hänen Sanasans aina meidän eteen asetetan. Jos
sitten sencallainen Jumalinen Sabbachin Pyhittäjä jälken pääte-
tyn palweluxens tule ulosmeneman kedolle eli mualle, niinhän siel-
lä Luonnongin Kirjasia poimi itzellens caickinaista opetum caikista
yrteistä ja luoduista cappaleista Jumalan wijsauden, Caickiwaldi-
aisuden ja Hywyden ihmcttelemisexi ja ylistämisen. Ia nijn caic<
ki ja coco paiwa pitä Luojalle ja HERralle pyhitettamän-

/°b. ;i. ,7.

iN». 4:;?

Colmannexi, Sabbathin Pyhittämiseen tulewat myös
Rackallden Tyor, ei ainoastans ne HenZellisir, joista me jo
cuulim, waan myös ne RuumiUijer ja Ajallijer; joita me aina
olemme welcapät lahimmäisellem osottaman, jota asiaa myös
Wap. Christus Phariseuxille teroitti »a opetti- Silla Jumala
tadro L.aupimta ja ei uhria, nijncuin me jo cuulim. Tähän
tulemat Sairasten oppimiset ia parandamiset. Cuoleittcin hama-
wiset ja muut sencallaiset, jotca ei sodi Sabbathin Pyhittami,
stä wasian.

Neljannexi, tule Sabbathin Pyhittämiseen myös, pdi>
puaminen jaL.epaminen caikista maallisista ja mailmallitN
)Viran-Cöista ja tsimituxista: ei ainoastans niistä jotca wcls?
täwät Ruumin, mutta myös nijstä, jotca tekewät Sielun lewbl.
tomaxi ja rauhattomari, nijncuin owat: Lukea siitä MailmallistaWhsautta, kirjoitta Rächningeitä ja breifwejä. mailmaMsta asi-
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oista, Protocolleja ja muita sencallaisia, jotca wetäwät ihmisenSvdämmen maallisiin aiaturijn, ja estäwät woimallisesti Sielunlnjden Jumalallisten ia Hengellisten asiain tutkistelemisesta, ,a sii-ra Lewosta joca hänellä pila ainoastans lumalasa oleman. Tä-hän tulewat, Hyppämiset, dantzamiset, Comoediat, Spelit jaKortti-leickit, jotca owat wielä woimallisemmat poiswetamän ih-misen ajatuxet Jumalasta cuin ne muut Käsi työt, nijn että jotca
naita harjoittelewat Pyhä-päiwinä, rickowat suuresti Sabbathinja macawat HERran Wihan alla. Nijn bwctt caicki muut syn-
nit, nijncuin Juomingit eli juomiset, waatettein ylelliset corituret
ja muut, paljon rascammat Synnit Sabbathina cuin muina pai-
winä, cosca meidän erinomaisesti pitä meitäm HERran eteen a,
settaman raitijlla, nöyrällä ja alhaisella sydämmellä, seka si-sällisesti että ulconaisesti. Ilman caickia naita owat caicki ne ul-
konaiset Ruumin Työt Sabbathina poisiieldyt sentähden, että
Sielu sen cautta olis sitä soweliambi itzens lumalasa kimni pitä-
män, ja sitä sisällistä Sabbathia ja Lepo lumalaja wiettama»,
niin että nijncuin caicki Ruumin Työ jarasitus ja otzan hiki alcuns

Synnistä tullut, ja on kirouxexi ja rangaistuxexi ihmi-sen paallepandu, nijn on Jumala sentähden myös Sabbatbina
meille Lewon sijtäkin suonut, että me taidamme silloin ikänäns
cuin Paradijsijn jällens käändä meitäm, ja meidän lumalasamlewätä ja iloita. Waan casca me näin sanom, että meidqn
Ruumin pitä Sabbathina Lepämän Töistäns, nijn emme sitä
niin ymmirta, että silloin saapi coco päiwän maata ia nuckua lai-scana jo jomilasna, ei, sillä ei Jumalalla ole ybtan Palwelusta
meidän Macamisestam, waan caicki ajatoin macaminen sekä Kir-
kosa että Cotona joca estä sen totisen JumalanPalwclMn, Sie-
lun lewon lumalasa, Rackauden harjotturet ja muut, se on yri
synnillinen macaminen ia Sabbathin rickominen, niincuin caicki
muutkin Synnit. Namät nyt owat ne asianhaarat jotca tule-
wat sijhen oikiaan Sabbathin Pyhittämiseen, »osa erinomaisesti

owat welcapäät tutkisteleman niitä suuria JumalanHywiätöi-
M lotca owat tapahtunet Meille L.uomiseja, L.unastuxesa ja
/«hän Hengen Cuyllmisela ja armösit. To-

tisesti, joca tällä jo nimitetyllä tawallaia toimella pyhitti ja pitä
Päiwän, hänen päällens tule wälttämättöuiästi se Taiwan

Siunaus jonga Jumala on jo Luomisesi sen Päiwän päälle
pan-
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pannut ja lukenut. Ach! sijs, Muista, erras H.e-
pcpaiwan.

Maan täsä nyt taidais jocu sanoa: Ei Sabbatbin Py-
liittäminen sido meitä enämbi nizn paljon Udesa Tesiamendisa, sil-
lä P. Pawali sano selwästi: Alkan kenZan reira Duomicco
ruast oli juomasi, raicka maararM pyha päiwist, eiUde-
sta Cuusta, eikä Sabbarheisia, lorca owar Tulewaisten
warjo, murra iye Rurlmis on Chrisiuxes. Wastaus: Ei
P. Pawalin aicoimus ollut täsä päästä ja tyhiäri tehdä sitä, cum
jo ennen Langemusta ja silloin cosca ei wielä yhtän esicuwaa ja esi-
malausiaChristuxeen tarwittu, oli asetettu; >a myös itzeChristus
piti ja pyhitti Udesa Tesiamendisa. Waan me tiedämme, että
toinen on se H.ijckumarom «oijckocammen Sabbarhi joca ai-
na on seisonut ja seiso mailman Loppun asti, siinä oikiasa Seura-
cunnafa: toiset owat taas ne L>ijckuwaijer Sabbarhir ja p>?-
ha paiwar joilla on ainoasians päälle catzando Tulewaisijn asioi-
hin , eli muutamiin wisieihin Jumalan hywijn Töihin ja Pelastu-
xijn jostacinsuresta hädästä ja orsudesta: sencallaWa Jumala andoi
cans kassyn Mosexelle: iLnslmmäilena päiwana, jeiyeman-
denä Cuucaurena, pirä reidan piräman Soittamisen p?-
hän Sabbarhin muistoxi, se on pvhä cocous. Ia taas:
IHderandena paiwana Cuusta, ehroua, pirä reidan pira-
nian raman Sabbarhin ehrosia niin ehrojeen. Ia nijn mo-nesa muusa paicasa. Waan caikilla sencallaWa Sabbatheilla olijocu päälle catzando taicka jongun suuren Pelastuxen päälle Egyp-
tin orjudesta, Haamanin wainosta, eli muusta tilasta: eli myös
oli esimalaus niihin tulewaisijn Moihin, nijncuin täsä Pawali sa-noi, sentähdtn sijs ei ne enämbi sido meitä Udesa Tesiamendisa.

Waan täsä taidais jocu wielä sanoa: kirkon kaymi-
sir ja ne lllconaijer palweluxen muodor owar mnoa-stans rohjär ceremoniar ja waarimiscr, Watt-
han Testamandin saadut, joita moni kM meidangin ai-
canam epajllmalallijesti pira ja harjoitta, XVaan ei ole
jen wlloxi ftn parembi; lorca caicki olewan
Uden Cesiamendin Xvapamra ja walksurra wasian, joca
waari enämman firä MUista ja mieluisia palwelusia, hen-yes jarorudes? Wastaus: MeidänKirckoin Palweluxet ja Ce-
nmoniat, nijn muodoin cuin ne seisowat Jumalan P. Sanan >aRrrr 2 Sa-
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Sacramenttein oikiasa ulosjacamisesa ja nautitzemisesa, owatsen-
callaiset Ceremoniat joiden edestä meidän tule Jumalala aina kiit-
ta, ja ahkeroita nijtä todella itzellem hywäli ia autudm kayttä.
Ia toinen asia se on; että me sanomme meidän tawMiset Kirkon
ceremoniat, Jumalan Sanan ja Sacramenttein, harioituretole-
wan ne suuret ja wälttämattömät wälicappalet meidän Kändymi-
sexem ja autuderem, joidenga oikiasa nautitzemisesa ja harjoiture-
sa myös se oikia JumalanPalwelus seiso. Toinen asia taas se on:
jos me sanoisimme sen, että sijna ulconaiseja Jumalan palwelu-

xen jaCeremoniain harjoituresa tyhian tawan täbden ilman yh-
dettäkqn Kändymystä ja sisällistä udlstusta, sejsois se oikia Juma-
lan Palwelus, joca asia onwäärin, ja taita ltzeculi ylöswalaistll
silmä sen nähdä, ettei Jumala ole palwcldu sillä ulcocullatulla ce-
remoniain ja wälicappalden harjoituxella ilman sisäll,stä muutosta
japalwelufta. Ia waicka se on walitettawajti losi, että cmn osa
ihmisiä käypi Kirkos, cuule Jumalan Sanaa, nautitze Sacra-
menttick tyhiän tawan tähden, eiks cosccm tule sen paremmaxi, nijn
ei sijtä cuiccngan sen wuoxi seura se, että caicki JumalanPalwe-
luxen harjoitus ja ne Ceremoniat »oita siellä pidctan Sanan Saar-
namises ja Sacramemrein jacamises, pitä coconans poisheitetta-
män niiden waärinkayttauten tähden, ei, waan nijtä samoja Cal-
lil>ita Jumalan Tamaroita pita aineckin nautittaman, ja sitä e<
llämmin ahkeroittaman nijden cautta saatta wljmeinaän
rinkayttäitäkin käändä sille oikialle autuden tielle, ja siMn oikiaan
sisälliseen Jumalan Palweluxeen. Waan mitä taas Uden Te-
siamendin wapaureen tule, nifn me tiedämme sen, että me
Udesa Tesiomendisä nyt olemme wapaat Juvalaisten orjallisista
Säädyistä ja ceremonioista jotca olit esimalauret tulewaissin asioi-
hin, joisa yxi suuri jarasitus oli, nijnmin me sijtä olem
puhunet Joulu aamun Saarnasa. Nijn olemme me myös wa-
paat Lain kiromesta ja Duomiosta, jotcaCbristus on wavaaxi tel),
vyt hänen ansions cautta ja itze työsä tyqölukce sen wapauden chi-
lille ,olca bänen päällens uscowat ja itzens irti ja wapaaxi ottawat
Synnin palweluxesta. Waan ci sen wuori sickä se seura, että
me Udesa Testamendisa olem wapaat caikesta Lain Cuuliaisudesta
ja waatimiststa, sillä mjncauwan cuin se turmeldu Lihi ia weri
meisä asu, niin meidän tilam myös ei kärsi eikä canna täydellista

cnikesta waatimWn. Sentllhden sen sljallilenZi^
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menon ja ihmisen puolesta pita lumalangin Lasten wielä ai-
wan cowa waatimista ja pakotustacharjoittaman heidän omaa Li-
haans wastan, joca pita Ristinnaulirraman, cllolererraman
ja alaspainerraman, jotta totisesti ei ole wapauden waan rastan
waatimisen japakoturen sanat: Nijn samallamuoto sen nlconäi-
jenginmenon puolesta, ei Uden Tastamendin wapaus pidä si>
sällans eikä waadi meilda wapoutta Esiwallan cuuliaisudesta ja
Christillisten asetusten pitämisestä Jumalan Palweluren harjoitu,
xisa ja muila asioisa, waan paljon enämman sito meidän omaw
tudom, HERran tähden cuuliaisutta osottaman sekä Esiwallalle,
että Saarnawiralle caikisa mitä he Jumalan puolesta meille kässe-
wät ja päälle panewat, perustetun si)yn cansa Jumalan Sana-
sta, Jumalan Cunnian ja sixi yhteisexi hlMaxi. Ia niin pitä siis
Udesakin Testamendisä Lihalda hänen wapaudens poisotettaman,
ja waadittaman, ensiss, sijallisisii, himoin ristinnaulitzemisen ja
cuolettamisencauttajocapäiwä, ja sitten cans ulconaifesti, cai-
kisa Palweluxisa Jumalala ja Lahimmäistäm wastan, joista myös
se turmeldu Liha usiasti tahto saasta ja poispitä itzens, jongun lai,
tettawan joudon, commoditttin ja laiscuden tähden, ettei hän tah-
dois mennä millclläns klrckoon eli muuhun lähimmäisens palwelu-
xeen. Ia nim me sen Hi pidämme, että yhden oikian Christityn,
sisällinen rila pitä nijn oleman rackettu ja asetettu, että han ne
ulconaiseckin Palweluxetlumalans Cunniaxi ja Cnuliaisudexi, ja
lähimmäisens ja itzens hywäxi, rcke ilman waarimusta ja pa-
kotusta, iloisesta joca on se oikia,
Christittyin wapaus.

Mutta sinä sanot taas: Rappari nijsta
menoisia, cosia amoastans stjaUisesti G>'dan on

nijra ulconaisia palweljoim jocapaicas jorca sen:
xvuoxi ei ole oikiar Jumalan Wastaus: Se on tost, Lap-
pari niistä ulconaisista, cosca cocolumalanPalwelus ainoastans nijn-
cuin pysyndy, ilman totisi > kaändymista ja sisällistä muutosta ja Ju-
malan palwelusta; waan minä sanon: Lapparicans siitä sisisllisestä,
nijncauwancum sinä ylöncatsot sen ulconaisen Jumalan sanan cuule-

ja Saeramenteinwiriannautitsemisen, Esiwallan jaSaarna«
wiran asetuxctjoita Jumala on «tzekässenyt cuulla jatotella. Silla eise yri pidä estämän sitä toista, se yxi sinun pitä tekemän eikä myös sitä
toista poisjättämälu Jumalallemeidän pitä mielnisexi uhriri caicki se-
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käsisalliset ettäulcHnaifet palweluret andaman; lossina noet että ne
muut sitäulconaistapalwellistsswöariMMwat,ni,n otasinäjoca senymmärrät, sitä surembi tila ja syy sitä surembaan hartauteen ia esi»rucouxen, muille kehoituxexi sinun esimerckias seuramanja siitä kiin-ni ottaman.

. Jaa, sinä sanot wielä: Gi Jumalan waldacllnda eu,
le, mjn errä se rairais nahrä, silla cayo: Jumalan walda-cunda on reidan teffellan, ja sisällisesti teisa? Wastaus: Mi-tä Pyhän Hengen sisällisiju waicutuxim tule, cosca hän sisällisestiihmisesä ivaicutta catumuxcn ja uscon, iongacautta ihminen tule
osallisexi Christuxen wanhurscaudesta, Rauhasta ja Sowinnosta,
ja sijtä hengellisestä ilosta, joisa se oikia Jumalan waldacunda si-sällisesti seiso, nijncuin P. Pawali sano: Jumalan waldacun-
da on wanhurjcaus, jaRauha ja 110 PMs Henles; nijn
caicki ne waicutuxet owat näkymättömät inhimilliselle silmälle ulco-
naisesti, waan cuitengin nijncuin, caicki nämät suuret waicutuxetja Muutoxet ei tapahdu sinusa ilman Jumalan P. Sanaa, ja sen
wiriää Cuutemista ja käyttämistä hywäxes (silla usco tule cuulosta,
ja cuulo Jumalan Sanasta) Sentähden sijs on sinun welwollisu<
des, että sitä wiriämmasti HERran Huonesa ia Cocouresa käydä
ja cuulla sitä HERran P. Sanaa, ja sitä alati cotonakin tutki-
stella ja muistella, että Pyhä Hengi sais hänen waldacundans
sinusa rackenda, ja muutta sinun totistri Jumalan Lapstxiia Pal<
weliari; waan waroita siinä siwusa se, ettet sinä sijnä yhteisesä HER-rcm Cocouresa cuuldele Sanaa ilman hyödytyxetä, etkä nautitze
Jumalan Wälicappaleita tyhiän tawan tähden, waan annat hei-
dän matcan saatta heidän woimans sinusa sinun totisexi Kändymi-
sexes, nijn totisesti Jumalan waldacunda sinusa tule raketuxi.
Waan ilman sitä nijn näitten Sanain lahisin ymmärrys on se;
että Wap- lEsus näillä Sanoilla näytti PhariseuMe sen, ettei
Messiaren waldacunda tullut jollaculla Maallisella Cuningallisel-
la Cunnialla ja Pramiudella/ nijncuin Phariseuxet luulit, waanse oli jo heidän «ffelläns, nimittäin se sama Messias jocatämän
waldacunnan oikia Pää ia Rakendaja oli, jota ei he tundenet.

Näin siis Rackat Sielut, me nyt olemme suuresti welca-
paat HERran Sabbathia jaLepopäiwä seka ulconaisesti että sisäl-lisesti pyhittämän, cuin me cuullet olem. Ia jos se wielä nijngin
olis, että sinä sopisit elämän sillä ajalla mailmas, ettei se ulconcw
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nen Jumalan Palwelus olis juuri sijna cukoistuxes cuin sen itzecu-
kin Jumalinen sielu sois; ettei Saarnawirca caikisti olis siinä ti<-
lasa cuin pidais, mutta puutoria löydyis heidän seka opisans että
elämäsäns; nijn ei sen wuori ole sowelias että ylönanda ne yhiei,
set cocouxet »a Jumalan Palweluxet, sillä aina yxi ahkera Cbri<
siitty taita Jumalan Sanan yxikertaisestakin saarnamisesta hywia
opetuxia itzellens poimia, jacosca me oikein meidän elämätäw coet-
telcm, nijn me löydämme sen, ettei meidän elämämme wielä nii-
den yxikertaistenganSaarnain ja neuwoin cansa yhteen tule nijncuin
pidais. Ia jos taas Saarnamiesten elämasä puutos löpty, nim
siihen on Wap. Cdristus wastannut nain: taicki mira he rei,
dan kastewar pira, le pirakar, Mtehkac: murra heidän roi,
dens Mken alkar re cehbo: silla he sänowar, ja eiree. Ia
nijncuin me olem meidän kijttämättömydelläm tainnet weta pääl-
lem sen ja puutoren; nijn.pila meidän sitä wiriam-
«asti rucoileman Jumalalda andexi meidän syndiäm, ja että hän
wielä armabtais Seuracundans päälle, ja lähetäis uscollisia Työ-
miehiä sijhen.

Päätös.
MMyt Rackat Sielut, jos jollakin ajalla mailmafa en ollut
WM wäälinkäyttämista josakin asiasa Palwcluxe,sa, nijn on. totisesti tasa asiasa ja Sabbathin oikiasähittamisesä meidän aitanani yxi sanomatoin waarinkäyttämys,
minaa pain me ikanäns meitäm kännäm: Mixi rämä Canja rah-
ro
Hesa (ja xvaaraja Jumalan palwelllxeja) errei he Millan
rarValla anna kaara heirans pois sijrä? Walhe ja waärä'
Jumalan Palwelus on.se; costa ihmiset kyllä wiriasti, waan ty-
hiän tawan tähden, ilman yhdettäkän Parannusta, taika mielen
eli elamun muutosta tänwot Kirkosa ja Hsßran Cocouxesa, ika-
näns cum K'rkon Seinät tckis ketan Pyhän ja Jumalan Palwe-liaxi; Alkar lnorrako reirän walhejeen: janoden raja on
HSRran Templi, raja on HGRran Cempli, raja on

Templi. Murra parandacat reidan elämän ja
menon, niin Minä cahdon anda reidan asim raja paicas
yancaickisist. Mmra te luomrre reirän xvalheseen, joca ei
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mirän aura. Ia re olcna wiela sirreckin xvarcar, Ml»rha
mieher, huorinrekiar, walaparroiser, epäjumalan palwe,
liar. Ia rulerm ja siisorca minun edejani raja huonesä ja
sanorre: ei meidän mimn hara ole/ ehkä me reemnämar
caubisiuxer. pidärreko re sijs tämän huonen jsca minlin
Nimelleni on, Ryöwärirren kuolana? Cayo/

minä sin näen, sano HGRra. erc. Mitä se suun-Pal-
welus hyödyttä ketan, cosca Sydän ja coco elämä on pois Juma-
lasta? Heidän SMmmens tosin ulconaisesti, oli palawa
heidän epäjumalijudejans nijncuin Payi, ja he olir pala-
wac nijncuin wijnafia. waan ei he huuda Minua sh,
dämmestans, murra ulwowar wlloreijans. Heidän S'?-
dammens on jaerru/ ja he heidän ssndins: Mur-

ra hän rahro heidän alnarms cukista, ja heidän Atrc-
Vons häwirra.

Walhe ja wäära JumalanPalwelus on se, cosca coco-
nans st ulconainen Jumalan Palwelus poisheitetan, jaainoasians
cstona itzewalitulla palweluxella Sabbathi pyhitetä», ilman lail-
lista estettä, sairautta eli mutta syytä. Silla tältä ricotan ensist,
Jumalan Käffy, ja hänen HywätTyons ylsncotzotan joita hän
meille Sanans ja Sacramentteins cautta jacaa ja aina tarjona
pitä meidän Kändymisexcm: Toisexi, ricotan talla Esiwallan Kä-
skyt, joita me myös olema welcapät cuuleman HERran ja oma-
tunnon tähden, ja ylöncatzotan ccms sen P. Saarnawiran asetus
ja Työ, itze Jumalan ylöncatzeri. Colmannexi, tekewät sencal-
laiset yhteisen Cocouxen ylöncatzojat, yhden suuren Pahennuxen
HERran Seuracunnasa, nijlle yxikertaisille, jotca sijtä saawat
tilan seurata heidän esimerckiäns, ja luotta itzens heidän oman
luuldun sisällisen palweluxens päälle, waicka ei heillä wielä ole sitä
pienindäkan ymmärrystä sijtä totisesta sisälliseNä Jumalan palwe-
luxesta, jonga he kyllä muusa menosans jaelämDns näyttämät.

Waan yhteisesti, Coscas, ja minaPaiwänä coscan ettäm-
bi Syndiä tehdän, cuin HERran Sabbatbina ja Lepopäiwäna?
Coscas enämbi luodan? Coscas enambi turhia puhucan? Coscas
enambi cGeillan? Coscas enämbi hecumallisia ia haurellisia cansa
käymisiä DM? Coscas MmbiKortialyödän? Coscas enämbi

caup/
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cauppaa jarächumgeicä tehdän? Ealua culjetetan? Reischa alje-
tan? Ia caickia pahuutta tehdän? Cmn HENran Sabbathin ja
Lepo«Päiwäna? Ach! te Sabbathin rickojut ja ojendeljat, Mui-
stacatse, ettei HERra tätä Päiwä turhaan ja ilman suurta syy-
ta eroittanut japyhittänyt itzellens erinomaiseri omaxi Lepo Pai-wäxens jo ennen Langemusta ia hamasta Mailman tuomisesta?
Muistacatse, ettei Jumala turhaan, nijn cowaa waria Sabba-
thin Pyhittämisestä pitänyt csco Wanhan Testsmendin läpitze,
että caicki sen rickojat piti kiwitettsman: Muiftacat se, ettei Ju-
mala turhaan ja ilman syytä Sabbathin Pyhittämistä wetänyt
hänen P. Lakins sisälle Sinain wuorella, ja pani wiela sen waa-
roimxen sijhen: Muista ettäs Pyhität Lepopäiwän. Totisesti,
HERra joca on yxi Wijsas, yxi Pyhä, ja yxi Kijtvas Costaja
HERra, etzissele Isäin Pahat teor Lasten päälle colmandeen ia
nehändeen PolweeZ, niitä jotcaHända wihawat, ja ei hänen Kä-
ffyjäns pidä. Ala sinä Sabbathin oiendelja, pidä itzicks ylon-
wijfana, että sinä paremmin ymmärtäisit tämän asian cuin muut.
Jumalan Sana, ja tosin se yxi ilmoitettu Sana meillä raitilla
pitä oleman ojennusnuoraNa, mingä jälken me Duomitan wijmei-sna päiwänä. Jaa, jos ett minä olis rnllur, ja heille sitä
puhunur, nijn ei heillä olis sondia: mmca n^r, cosca nimit-
täin Minä olen heille caicki sanonut, ei heillä ole millä he lvn-
dms u?erhowar. Sentähden sijs, jos sinä tahdot witzi olla si<mm tilastas ja autudeNas, nijn, ole M wiriä -HERran huo-
nen jacocouxen racasiaja, Waan ei tawan tähden, mutta si-
nun totiseri ylöswalistuxexes Jumalan Tunnosa, caswamiseri u<scosa, Rackaudesa ja sinä totisesa lumalisudesa jaChristuxen Seu-
ramisesa,Tee strren corona sinun erinäinen palweluxes, coco
päiwon jälken, weisamisella, Rucoilemisella, muitten ylönraken-
damiselia, jacaickinaisilla Rackauden töillä. Nijn silloin sinulla
on hywa omatundo, ja se Siunaus jonga Jumala on tälle Päi,
wälle jo alusta tynöpannut, tule wististi Sinun ja sinun huonees
päälle, ja se pitä sinulle iloisixi Sabdarhixi cuyurraman, ja
HGRran Cunnmllisixi Simoin o» sinulle ilo ole-
wa HGRrasa jahän ruocki sinun Jacobin pertmijefi, ijan-
caickisesti. Amen.

SoK. 15: 2,

Nj-z: 13.14,

Caickiwaldias iMcaickinenJumala, jocaoIetHGR«
Ssss ra
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ra yli 2ljan ja Ijancaickisilden, ja oler, waicka rosin mei-
dän jocapaiwä Sinrm palweleman pirä, cllirengin Sinun
HVijsäudes jälken aserranllr wisiin Ajan ja paiwän myös
GinlM erinomaijexi palweluxexes. Me kijräm Sinlla, et-
täs meille, jorcayli coco n?ijcon nijn nomellarafcahalla ja
rvaiwalloisilla työllä rasireran, olee cuirenFin yhdcn py-
Hän L.epo-päiwän silonur, jolla Sinä ineira mjncnin pa-
radijsin suloiseen L.epoon wielä laster. tNlnra me wali,
«am syystä, erremme ole tarakan Simm XVijsasia ja hywäa
asetustas rainner welxvollijesti arwosa pirä, xvaai?. olemme
ftn pahembi Sinun pyhän päiwäs monella rawalla ricko-
«er, nydeu meille silloin uscorruin hywyrren wäärinkäyrrä-,
«nisella ja caickinaisilla sopimattomilla röillä ja ajcareilla,
zolla me olemrehner iyem sinunranZaistuxes alaisixi. An-
na meidän rämä simpi ftndi caruwaifella fydänmiella rma,
za pyhi si pois sinun Rackan poicas werellä. Vlösherära
«aicA Esiwatlar ja joiden se mle, pyhällä kijwaudella tä-
mä paixva caikista pahcnnuxista puhdistaman/ ja lsilla si-
nun Siunmtxes yli coco Maan xvcrämän. Anna myös
Saarnamiehille sinun p. heidän xvircans tällä
päiwällä aina nijn roimirta,cuin tämän oikiaxi pyhirra-
mifexi waaditan ja fowelms on. yhteisesti, waicura met<
dän Sydammesäm yxi prhäßackaus sinun Sanna» ja caic-
tijn hengellisiin harjoituxijn, erra me nijn hyxvin coco xvij-
«rolla meiram nijlläXVirworaisim, cinn myös alari sinun py-
hänä Sabbarhinas nijden yli iloiyisim, ja oikein todella i-
yem xvalnnstaisim, sinun palrvelus päiwääs nijn wiertä-
man Sinun p. Ganas tUtkistelemisilla, xveisamijella M
rucourella, cuin sinun pyhydes cans yhren ftpirvai-
nen on. Ia errä me myös sitten jälken
eo sin paiwan nijn clckltaisim, eecemme rurmelis sirä kel-
tvorromilla jaariruxilla, heeumallisillK mailman elämällä
ja ilolla, ja muulla jencattaijella, xvaan fen Jumalisillallltkistelemisilla ja harjoituxilla pyhiräisint, ja ca»i-
fas nijn canjakäymistä pidäisim. 2l»na myös, ei ainoa-
stans meidän Ruumin silloin lewära hänen ulconaisista röi-
fiäns, waan mvos meidän Glelum wapaana lihallisista a-
BMiMa ja mmheista,. levätä Sinuja, ja simm cansas si«
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la sijallifta Sabbachia oikein sinun HenFes woimalli,
fien w<ncllmsien caurra siihen asti cuin Sinä mei-
dänrasia punrrurvaifesta ja heicosta «enosta ulos johdarar
flnun ijancaickista Sabbarhms sinun edefäs wierrama»t
ijancaickisesti, cuule meira lEsuxenrahden. Amen!

Kahderas Toista Kymsnes Sunnuntai
P. Kolminmfudm PKwast.

Esipuhe.

Colmc: XVaan Rajaus on suurin nijsta. Nain
««nsM' sen Cbristillisen Rackauden corkeutta ylistäse P. Pawali/ i Cor. iz: v. 13.

Se Pyhä Apostoli Pawali, coco tasa Lugusa pitkälda
pubu Rackaudesia, ynnä hänen suurten omaisuttens ja waicutu,
siens cansa, cuinga Rackaus on kärsiwäinen, laupias, ei cadeh,
di, ei ole ylpiä, ei omaanS etziwä, eiwihainen, eiwaarä; waan
caicki wedattawä, caicki uscowa jakärsimä; loca ei myös coscan
wasyeikälacka, ehkä caicki Prophetiat lackawat, kielet waickene-
wat, ja Tieto cat». longa asian hän sitte päättä näillä sanoilla:
Murra Mwäc, Usco, Toiwojaßackaus, nämar Col,
me: XVaan Rackaus on suurin nijsiä.

iQot.lZilz.

4. 5- «<c.

v. ».

C"lme Hw>-
seu LHm:

Joilla sanoilla se P. Pawali tietä anda, ne Colme suurta
Hengen Lahia, jotca tasa elamasa tarwitan, seka Jumalan sen
corkeimman Hywyden källtlamistxi, että meidän Pyhittämisexem
jausconTodistuxexi, joillamyös on heidän alinomainen waieut»,

rens Jumalan Lasten tykönä mailman loppuun asti: Sillä ilman
Ujcora on mahdoroin kelwara Jumalalle. Ia ni/ncuin Cc»i,
w« ei ole muu cuin yri corkiambi uscon trappu ja niin-cuin Pawali sano: Usio sn wahwa uscallus nijhin joirsro»,

lleb, 11: s,
v. i.
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Toiws,

'. «

Rac?a»s,

»««.;: 28

wHran; nijn on silla myös erinomaisesti tekemista nijden tulewai-
sten janäkymattömäin asiain cansa joitta se uscosa odotta,ja ei mj,
sta epaile,waan.nijtä jotäälläkin catzele, janautitzesuuren wacuuluxen cansa nijden näkymattömam ja tulewaisienTa-
warain totisesta osallisudesta ja omistuxesta- Jolla wälilla st Loi,
stawa Uscon Kynttilä anda nähdä itzens caickinaisesa Hengen he-
delmöitzemisesä, nijncuin yriHywa Puu hänen wiheriäisisa ja run«
sahisa hedelmisäns, joiden stasa se ensimmäinen ja nijncuin yxi
Summa caikista, on Rackaus, jonga se P. Pawali täsä cutzu
suurimman caickein näiden muitten Lahiain seas: XVaan Rac-
kaus on luurin niistä.

Täsä meidän nyt pitä tietämän, Rackaus sen syyn
tähden ole suurin, että me sen cautta autuden ansaitzisim taicka am
tuaxi tulisim; sillä meidän Rackaudem ja caicki Rackauden Työt
joita me täsä heickouveft, taidamme harjoitta.- jos ne pannan Ju-
malan Lain ja sen angoran waatimisen rinnalle ja sen lälken punni-
tun, nijn ne pikemmin cadottawat,cuinautuaxitekewät meidän,
niinmuodoin cuinne owat sangen wajawat deicot ja synnillä se-
coitemt. Mutta Ujco, jongaPyhä Hengi Kändymisesa waicut-
ta, on se sama, jocavxinans Christuren ja amuden meille omlstll
ja omaxi teke, silla siri me sin pidämme, eera ihminen tule
wanburjcaxi U<c«n caurra, ilmanL.ain töira. Nijn että lä-
sä päallecatzannosa ilman caickia epäilystä Usco on täsä elämäsä se
suurin, ilman jotaei yxikän taida eikä wmchurscari eikä autuaxi
laetta eli tulla Jumalan edes, cusa sitä wastan caicki Lain Työt,
>otca Rackauden nimellä ulos»mrkitän, owat coconans ulossuljetut
coco wanhurscaxi ja aulUllxi tekemisen Syistä. Ia waicka tosin
Ujcc» ia Rackaus yhden wastaudest Svndyneen ihmisen sydäm-
mesa, ja hänen waelluresans, ui m eroittamattomasti owat yhten
sidotut, ettei ne ikänäns taida yrinäns eli paitzi toinen toistans olla,
enämbi cuin lämmin eli walo ei taida ikänäns olla eroitettu Wal-
liasta, nijn cuitengin cosca me ike Autuden Syistä puhum, nijn
sijhen tule ainoastans lEsus uscolla käsitetty ja omistettu, jonga
armosta ja ansiosta me wanhurscaxi ja aucuaxi tulem Uscon caut-
ta, ilman yhtän päälle catzandota meidän Rackauden Töittempäälle.

Maan
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Waan tacls, toisesa päälle catzannosa, costa emme puhu
itze Autuden Syistä eli walicavpaleista, waan coco Autuden
jestyxeftaja ordningista, nijn silloin taita witzisä päälle catzannosa

Rackaus olla suurembj cuin Usco ja Toiwo. Ia erinomaisesti on
Rackaus suurembj näiden syitten tähden: Enfisi, Vxi awu, jo-
ta lähemmaxi se tule yhten itze Jumalan cansa / ia itze lumalasaeans löyty, sitä callihimbi ja suurembj se myös on; Nyt, me tie-
dän,

, että Jumala hänen luonnosans on iye Rackaus, mincuin
myös ihmisesä ennen Langemusta wiattomuden säädysa oli ja asui
sula Rackaus, jsca oli se näköisin osa Jumalan Cuwasta jaMuo,
dosta ihmisesä, sen tähden sijs, jotajenammän nyt tästä Rackau-
desta taas udistuxen saadysä löyty sydämmesä ja sielusa, sitä enäm-
män ihminen myös on tullut jällens Jumalan cuwan caltaisexi ja
muotoisexi. Toisixi, on Rackaus myös suurembi nijn muo-
doin, cuin Usco jaToiwo lsckawat sijnä tulewaisesa elämäsä, sillä
silloin Usco muuttu näkemisen jaCatzomiftxi, nijncuin Pawali sa'

li»,

no: me waellKMmetaätla Ujcoja,jaeicay«mijes; Nijncuin
myös Toiwo taas silloin kandy yhdexi alinomaisexi Jumalan ja
caickein nijden toiwottuin Tawarain nautitzemisexi. Mutta Rac-
kaus se pysy tulewaisesakin elämäsi, ja silloin wasia tule hänen oi-
ttaan taydellisydens mittaan, silla sijnä mei-
jä. Colmannexi, on Rackaus myös suurembi sijnä, että se
on hyödyllinen ei ainonstans sille ihmiselle josa se asu, mutta se u-
lottu myös muibin ja muille hywäxi, cusa sitä wastan Usco on ai-
noastans sille sielulle gutuderi ja hywäxi josa se asu, nijncuin myös

H<?or. 5: 7.

Kom. 8: 24.

I /01,. 4: >7.

UH. 2: 4.

Toiwo ainoastans sen ihmisen hywäxi odstta nijtä tulewaisia Ta-
waroita josa se asu. Mutta Rackaus alati teke hywä muilleckin
ihmisille. Nleljännexi, Mckaus on se Maali jota Usco ja
Toiwo tarcoittsswat, siila Uscolla me kasittamme, ia Toiwolla me
odottamme sitä täydellista Jumalan yhdistystä, että me hänen can-sans Rnckaudcs ybtsn sidoluxi tnlisim, nijncuin myös Wap. IE-sus itze hänen Rucouxesans silil erinomaisesti rucoile, että hänenopetuslapseus pidais rackaudes yhteen tapdellisyteen tuleman Ju-
malan cansa. Ia nijncllin siis nain se Christillinen Rackaus lu,
malata ja lähimmäistä wostan, on se suurin niiden Christillisten a-
wuin seas, joita meidän pita täsä mailmasa paällem pukeman ja
niisä Chrissuren caltcnset olemon; dnjn anda meille erinomaisestitämän väiwamen P. Ewangeliumi nyt erinomaisen tilan M pu-

Ssssz hua.

26.
22: Z>

4.5.
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hua, cusa me erittäin tällä erällä tahdomme sijtä totisesta Lähim-
mäisen Rackaudesta otta meidän tutnsielemuxem, pyytain sijben
Armoo lEsuxen omatta RucouMa, sydämmeAiftst, stnodett:JK meidän, erc-

Sen P. Ewangeliumitt kirjoitta P. Matheus,
LuZ. 2.2: v« 54^

aican, cosca Phariseuxet sen cmlit, että
lEsus oli Saduceusten Suun tuckinnut,
nuit he yhten. 35. Ia yn Lain opettaja heistä

kysyi hänesdä, kiusaten handä, ja sanoi: 36. Mestari,
cuca on sumin Kässy Laisin 37. lEsus sanoi hauelle:Racasta sinun HENraslumalatas, caikesta sinun Sydä.
mestas, jacaikesta sinun sielustas,jacaikesta sinun Mielestäs.
38. Tätnä onensimäinen ja suurinKässy. 39 - Toinen on
tämän caldainen: Racasta sinunLähunäisiäsuijncuin itzesiuuas. 40. Nijsä cahdesa Kässys caicki Laki jaProphetat
rippuwat. 41. Cosca Phariseuxet coosa olit, kysyi heildälEsus sanoden: 42. Mitä teille näky Christuxest, kenm»
gä Poica hän on; He sanoit hänelle: Dawidin. 43.Hän sanoi heille: Cmnga siis Dawid cutzu hänmHEN-
raxi Heugesäi Sanoden; 44. HERra sanoi minun
HERralleni, istu minun oikialle kädelleni,sijhen astimin
minä panell sinun wikollises jalcais astinlaudaxi. 45.
Jos sijs Dawid wtzu hänen HENraxi, cmnga hän on
hänen Poicans s 46. Ia ei tainnut kengän händä mitän
wastata.. Ia ei myös yritän rohjennut sen päiwän Mrästhäneldaenambätä kysyä.

Tällä erällä me tahdom tMkistella, siitä TotiiesichRackaudesta meidän LähimmälMM wnjkg«.
O HERra auta, ja anna menesty:

Mitä



tähän Pyhään Ewangeliumlin tule, niin sijtä me na-
em, cumga yxi Lain opettaja Phariseusten yhieisesta
neuwofta tuli tiusaman ja coetteleman Wap. Christusta

Vbden Kysymyxen canft: Cllca on simrin Ansty L.aija? Jo-!
houga Kyftimyxeen hänellä oli erinomainen Syy seutähden, että
Juvalaisten keskellä, vri yhteinen rijta ja eroitus sijnä asiasa oli, cu->
ca Kässy heidän Laisans piti oleman se suurin ja corkein: Sillä
nijncum he lastit ulos 613 käskyä heidän laissns, joista 248 piti o-
leman Käffyä nijn monda cuin läsendä on ihmisen ruumisa; ia
z6s piti oleman Kieldoa, mm monda cuin on Päiwä WuodsS;
nijn ei he tullet yhten sijnä, cuca nyt naista piti oleman se corkein
ja suurin Kässy? Muutamat sanoit RmdariNKleickauxen sixi suu,
rimmari Kässyri, ilman jota ei ollut autuutta Seuracunnan sisäl-
lä: Muutamat taas uhrir, Muutamat Gabdachin
misin,js nijn edes pain. Sentähden sijs se oli taroellinen,ells nyt
piti Mestarilda Christuxelda, jonga he näit wijsaaxi ja ulottuwai-
sexi caikisa wastauxisa, kysyttämän, mikä hänen luulons eli ajatu-
xens tästä asiasta oli? Ia waicka tällä Loin opettajalla oli mielesäse aicoimus että Phariseusten tawan jälkenkiusata ja solmetaChru
stusta tällä Kvsymyxellä, johonhän sen syyn tähden ei olis tarwin<
nut pätc, cohden wastcta, waan aja heitä tacaperin eli solmeta
heitä jollan muulla kysymyMä jätlenS, waan cuittngin cosca hän
näki tämän Lain Opettajan Sydämmen, että sillä oli cans halusijnä siwusa saada ojennusta ja tieto tästä riitaisesta asiosta, sentär>
den Hän cohta myös sitä mieluifemmasti wasta hänelle ja sano:
Sinun pira Racasiamatt/ sinun HSRras lumalaras, cai-
kesta simm Adammestas, ja caikefia sinun Siettlsias, j<z
caikesta sinun mielesiäs. Tama on ensimmäinen ja sumin
Ixösty. Toinen on mman calmmen: Sinun pnä racasta-
man sinun L.HHimmäistäs nijncmn iye simlas. Näisä cah-
deja cnickt L aki ja prophemr ripuwar> Nijncuin'
nämät samat Sanat myös Mostxen Laisa ulosmmitetyt owat,
ja itze tyssä niw muodoin owat st suuriu KM) ja welwollisuus,
cuin että «icki ne muut Käffot lumKlan Sanan ja
tein nautitzemisista, UscoM ja muiste, ei tule meille Hywäxi,
me nijden omtta tule s,mttlu,?i yhteen totiseen ja »vilpittömäänlm
«alan ja LahimmWil ja sen Rack<u<den sekä sisälli-

he«

MifaoliSyY
Lain Opetta-
jan Kysymy,
xeeu.
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seen että ulconaiseen harjoituxeen, ajaturisa, puheisa ia Töiss.
Nijncuin se seiso: Laupiulta minä tahdon ja en Uhria. Hos. 6:6.
Math.n iZ. Lug. 12:7. Sillä waicka tosin caicki ne muutkin
Kästyt omat malttamattomasti tarpelliset aututeen ia ulottuwaisttheidän maalins käsittämän meisa, meidän ijancaickistxi onnerem,
nijn cuitengin jos ei nijdencautta ia alla tule sytytexi meisa se toti-
nen Rackaus, ei ne hyödytä meitä mitän, waan langewat sitäsuremmaxi edeswastauxexi ia duomioxi meille.

Mssa sneroi'
t«s

Nm
Za mitä nyt siihen ensimmäiseen, nimittäin Rackauteettwassan tule, jonga lEsus sanoi oleman sen ensim-

maisen ia snurimmm, niin sen taita Järkikin nähdä ja ymmärta
toderi, että se welwollisuus joca meillä on sitä wastan ioca on se
caickein corkein ia se corkein Hywyys, mälttämattomästi käypi yli
ja edellä caicki muut welwollisudet, ioca myös sen syyn tähden sen
corkiamman edestä pidettämän ia sixi tuttaman pitä. Waan co,sca Wap. lEsus täsä siwusa cohta sano: Coinen on rämän ettsaman calrainen: SinlM pirä racafiamom finun lähimmäi-fiäs niMcllitt iye simms. Nijn siitä taidais jocu pchendua iasanoa: Niin wahän cuin yxi ihminen taita Jumalan caldaineu iarinnalla olla, nijn wähän taita myös se Kässy Lähimmäisen Rac<
kaudesta pidettä samancallaisna sen Käffyn cansa JumalanRac-
kaudesta? Waan täfä meidän pitä tietämän se, ettei Wap-Chri,
stus täsä sano sitä, että tämä toinen Kässy on >chdencaldainense on yhdestä armosta, corkeudesta ja luonnosta sen ensimmäisen
Käffyn cansa, maan Jumalan Rackaudella on yxi määräisin l«
suuri edustus lähimmäisen rackauden rinnalla ja sen ylitze, nijn,
cuin ie Ensimmäinen Taulu käypi yli sen jälkimmäisen, silla Iu»
malata minun pitä Racastaman amoastans hänen itze tähtens ja ei
jongun toisen tähden; mutta Lähimmäistäni minä racastam Im
malan tähden, jongaRackaus on Perustus ia juuri siihen Rae-
kauteen jhlla minä lähimmäistäni racastan, jonssa tähden myös cossca Jumalan Rackaus waati meilda jotakin sencallaisia ioca nä<
kvis oleman minun lähimmäiseni rackautta mafian, nyn silloin se»
jälkimmäisenpitä myötämän sille ensimmäiselle, nijncuin Abraha-
mille tapahdui cosca hän tahdot uhrata hänen oman poicans, ia
muutoin cosca jocu Jumalan cunnian ja tunuusiuxen tähden on
waaoittu ylönandaman häne» omaisens ja cuoleman käymän.

Is

«96 Cahdexas Toista Kymmenes Sunnuntai P.



Ia nijn siis ei sano. Wap. lEsus tasa näitä molembia Kästyjä
nijn muodoin yydencaltcnseri, waan hän ftno ainoastans, soi-nen on tämän eli samancaltaitten, se on samasta waatimisen
ja welwollisuden woimasta, nijn muodoin cuin ne molemmat mo-nesa astanhaarasa tulemat yhten ja woimallisesti sitomat omantun-
non cuuliaisuteen; nijncuin ensist, yxi on Jumala joca ne molem-
mat Kässyt on andanut, nijn ettti se ole wähembi woima joca on
meille eteenkirjoittanut sen toisen Taulun cuin sen ensimmäisenään,
jongatähden myös jocaricko sen Kässyn lähimmäisen Rackaudesta,se sillä samalla myös ricko sen Kästyn Jumalan Rackaudesta. THi-
sexi, ei cumbikan näistä taita täytettä ulconaisella rackaudella,

< , 1

waan molembijn waaoitan coco Sydän ja Sielu, nijn muodoin
cuin caickiLaki on hengellinen ja waati hengen ja sielun sisällistäcuu-
liaisutttt- «llolmannexi, on nijllä molemmilla käskyillä yxi puuttu-
matoin <a ijancaickinen side ja waatiminen, joiden welwollisudesia
emme me ikänäns tule irti lasseturi. Neliännexi, on niiden mo-

Kässyin Täyttamys meille täsä heickoudesa yhtä mcchdo-
toin, nijn että uijn wähän cuin minä taidan lumalata täydellise-
sti sen sisalK asuwaisen synnin tähden racasta caikesta sielun ja ruu-
min woimasta, alati ja sisällisesti ja ulconaisesti ilman jotan puuto-

I s<»ll' 4'. 2»°'

sia; niin wähän taidan minä myös nijn tasaisen ia alinomaisen rac-
kauden sisällisen ja ulconaisen harjoituxen aican saattaminun lähim-
mäistäni wastan,sijnäsamasa mitasa ja uscollisudesa cuin minä itziä,m racastan. Jaa, jos lähimmäinen vita oikein Lain kässyn ja an«
garuden jalkenracastettaman, nijncuin meidän welwollisudem sentotisesti maati, nijn pita ensin Jumala sijnä welwollisesa täydelli-
sydesä racastettaman, nijn muodoin cuin Jumalalle ei yxikan muu
lähimmäisen rackaus kelpa, cuin se, cosca me Lähimmaistäm ainoa-
sians hanesä ja hänen tähtens racastam, josta myös seura että seon mcihdotoin tehdä täysi sille toiselle Taululle, ellem me sitä en-simmäistä Taulua taida täyttä, wijdennexi, wielä tulemat na-
mat molemmat Kässytcansyhten, Rangaistunsa, jotca wältta-
mattomasti seurawat molembain Kässyin rickojain päälle, sillä lu,
mala on yri kijwas Costaia yhtäläisesti yli caickein jotca ehdollansrickowat, seka sitä ensimmäistä, että sitä toista Taulua wastan HER-ran Laisa, ja wihastu silleckin,'oca ricko lähimmäisen rackautta wa-stan, nijn että hän anda hänen böwelille sijhenasti cuin hän maxacmcki mitä han on hänelle welca. Tasa ymmarryxesä nyt se toi-
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nen Taulu on samancaltainen sen ensimmäisen Taulun canfa. Jo-sta me kyllä cans jo mahdan nähdä tämän Käffyn painon »a cor-
keuden Lähimmäisen Rackaudesta, jota emme me taida tacaperin
jattä ikanans wähemmäliä waarolla jawahingolla,cuinvhtan mml-
tacan käffyä siinä ensiminäisesä Taujusa.

Tästä Lähimmäisen Rackaudesta me sijs nyt merkitzem sen-rawalstt asianhaarat:
Perusius lä<

Muisen Gnsist: MiN on perustus lähimmäisen Rackau-
minua rahden mcidan pira racastaman mei-

lähimmäistäm? Wastaus: Se Enftnmainen peru-
ftus jailutri sijhen on, Jumalan Rackaus, Me tttdäm-
me, että Jumala on iDe Rackaus mjncuin P. Johannes sano.
Hän on Rackaus sekä hänen Olemisens puolesi,, että mvos Rac«
kauden alun, puolesi, josta
min jarumuus Auringosta, jonga:ahden myös se seiso, Rackal,s
ow Jumalasta, 1loh. 4:7. Ia Jumalan Heuqi hänen lämbV-
mallauscaickiylöslammitta ja eläwäxi teke, jaRackaus on Hen-
gen hedelmä., lumaläsa owatEahtalaisetomaisudet. Toiset o«
wat Lijckumattomar omaifuder, nijncuin on hänen Maarättö,
mydens,, ijancaickisudens, Pumtumattomudens >a muut stncallai-
set, jotca owat jacamattomotyhdetleckan määrälliselle luondocap-
palelle; Toiset owat taas L.ijckl»xvaiser omaisilder lumalajä,
nincuin , hänen WWudens, Pyhydens, Rackaudens ia muut
semallaiset, jorca hän myös on jacanut ja jo luomilesa istuttanut
hänen iärftllisijn Luondoeappaleihins ihmisiin,, joisa myös se cansa-
wotu Jumalan Cuwa ihmisesa, seisoin Ia oli Rackaus erino-
maisesti se suurin omaisuus ja Jumalan Cuwan osa ihmisen Tah-
doja, jolla hän yxinans ja ylitzcn raickia luonnollisesta wipumuxe-
sta ja lambymästä, racasti hänen lumalatans sitä corkeinda hywyt,
ta, jahänefä yrinans!ll>itzi ja hänen Rockaudellans itziäns tydyt<
tk Ia nimcuin ihmisen sydämmesä silloin istui sen ylimmäisen
Rackauden jmiri, joca uloswuutt itze Jumalasta ja käänsi itzensjällens Jumalan hänm corkeimmanhywydens tvgö; ni>n ei se cui,
tengan wnlä pysändynyr siihen,, waan st Lämmin ja Tuli uloslev
tvitti itzens cans ulos Jumalasta hänen Luvndocappalittens Mö,
joihm Iumal«»lRockcus myös sidoi ihmisen, nijn muodoin cuin ne
Mcki, M Jumalasta ulcstullet ja hänen RackaudeM alla, olit käsi,

tttut.

i.
Jumalan»
Rackaus.

l/«t>. 4: z.
6e«, i: 2.

25».

6? 8 Cahdexas ToM Kntmnmes Sunnuntai P.



T«l. 3:14.

tetyt. Tästä sijs seurais ensin, vn totinen ja wiatoin Rackaus
Hmiseja hänen iye tvgöns, jolla ihminen corkiasa arwosa piti
ia racasti itzesäns, nijts suuria lahioja cuin Jumala oli hänelle an-
danut, Sielun ja Ruumin cansa, ynnä sen suuren Jumalan Cu-
wan cansa jolla ne olit ccmnistetut, 'joita hän nijncuin callihita Ju-
malan tawaroita rackoudesta ahkeroitzi säilyttZ ja puhdasna pita
Jumalalle hänen HERrallens. Josta itzens rackaudesta sitä edem-
banä oli cäicki synnin ja saastaisuden wieras rackaus, jota lähemaxi
silloin ihminen oli hänenlumalahansyhdistetty jasidottu,jongapääl-
le hän ainoastans taisi ja tahdoi tarroitta caiken hänen sisällisen ia
ulconaisen woimans, ja hänen Rackauttans caikisa ylistä ia julista.
Waan ei tämä HERran Tuli wielä tahangän puuttunut, mutta
se lewitti itzens wielä cans caickein muitten Jumalan LuZndocap-
palitten tygö, jotca myös samasa mitasa olit Jumalan Rackau,
teen suljetut; Tästä sijs uloswuoti yxi totinen jawiatoin Rackaus
lähimmäisen se on caickein ihmisten tygö, joita caickia
Jumala yhtäläisesti racast,, ja tahdoi myös caicki yhdesä rackau-
den siteesa kessenäns yhten niwotut oleman, nijn että näin Rac-
kaus silloin- nijncuin nytkin piti oleman stde.

Ia waicka nyt ihminen sen wMettawan ja hirmuisenSvndijn langemuxen cautta, coconans turmeli ja poicki catkais
caicki Rackauden siteet Jumalan ja hänen wälilläns, ja lyckais
itzens Perkelen nuorin ja ansoihin caicknn luwattomaan itzens, syn-
nin ja mailman rackauteen wieteldäwäxi jawedettawaxi; niin cm-
tengin co/ca Jumala hänen Poifans lEjuxen weren ja Cuole-
man camra pani Perustuxen jällens meidän ylöerackenuxem j«
Autuuteem, ja tahto meitä Uscon camra taas yhdistymän itzeenslEsuxesa, nijn tämä Rackauden Side tute jällens saman Peru-
sturen päällä ylösraketuxi Jumalan ja ihmisen wälille, nijn ettäcosca ihminen on Uscon cautta lEsuren Ansion osallisuteen tullut
ja Jumalan cansa sowitettu, nijn hän myös sitte on Jumalan py-
hään Rackauteen jällenssisälle suljettu, ja taita cans Uscon, eli senuscolla käsitetyn lEsuren woimalla Racasta hänen lumalatanstotisesta ja täydestä Svdämmestä, mielestä jawoimasia, tolisesa yxi-
wacaisudesa ja wilpittomydesa tämän nykyisen tilan mitan ja mää-rän jälken, niin että se Rackaus on Jumalalle kelpawainen ja o-tollimn. Tästä I«malan Rackaudesta ei teida toisin min ulos-
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wuota myös jallens stjnä ylösrakstusa ia kaandynesa! Jumalannuncun Jumalan Käffy wyos stn waati, yri totinen
handa Iyians ja lähimmaistans Minä s<«-

non, että Jumalan Rackaudesta wuota ulos iyiänswastan, että ihminen racasta itzians nijncuin Jumalan callista
Lahia ja Lasia, ahkeroitze sailyttä itzens ja hänen sieluns ja ruumins
Jumalan aseexi ia omaisudexi, puhdista itzens jocapaiwä synnistä
jacaikesta sijtä jonga cautta Rackauden sidet tule catkaisturija Ju-
mala wihoitetuxi; johoncans tule, että idminen, sitä rackautta
harjoitta itziäns wastan oman ruumins holhomisesa ja tarpellisesa

ilman synnin / ahneuden
eli muun lihallisen rackauden harjoitusta, silla ei yxikan wihaoma lihans, eliruumistans, maicka hänwiha lihallista himoja ja
haluja lihasans, waan elarra ja holho sira nijncllin HERra
Seuracllnda. Ia si «n joca Fö oma lihans,, ja ei-

lihatletts sira cunniata joca hänelle rute, nijncuin
lan Templille ja asumasialle. Maan tämän sman Rackaudens
harjoituresa pitck yhden Iwllalanlapftn aiwan tarcasti Maroitta,
man itzens siitä, ettei Kän sen saman alla, ota tila itzellen-s johongun
synnilliseen ja tumattomaan itzens rackauteen, että bän rupe
staman itzesans lihan himom jotca yllyttawat hänen yhteen cadotta-
waiseen ahneuteen ja mailman rackauteen, fen marjon alla että e«tattä silla ruumistans ja omians oman lchans mieldä myöden; jo«
hon moni otta syyxi JumalanSanat cosca hän sano: Sinun pila
sinun «yans hies sinun leipasssöman,»otca Sanat hepitäwat
ZumatanErinonraisen Luwan jaKaffyn edes caickinaiseen orjallisen
mailmqu tawaran perän juvxemjseen ja ahnehtimiseen ilman maa-
rata ja rajaa, cusa cuitengin nömat Sanat owat enämman Ki-
rous sanat ihmiselle rangaistuxexj julistetut, että sen sian cmn ih-
minen ilman Langemusta olis tehnyt työtä ilman wazwata M Wia>
suurella hauscutuxella ia keweydM.hänen ylöcpitamisexens, nijll
Hänen nyt synnin tähden pitä sen tekemän suurella orjudella ia ra-
scalla maan wilielemisella; joca orjuus jaTyo ttlitengin nyt Chri-
sturen cautta on mjn pyhitetty, ettei st Jumalan Lapselle enämbi
ole kiromeri, waan yri tumallinen ia laillinen Cutzumisen harjoi-
tus,, josa hän ei ainoastans alati murhella minstele sim hirmuista
Syndijn langemusta ja lumotoinda omaa rackautta, joca on Syy
N juunmcallaisten orjalliseen ja rasittawWm työhön/ mutta

myös

Josta
ihmisen oina.
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myös Uscosa lEsuxen päälle harjoittele tasa hänen lapsillista cuu,
liaisuttans lumalatans wastan, ja wahwista itzens uscalluxesa Ju-
malan tygo alinomaisen rucouren >a walwomisen alla; muutoin,
jos jocu racasta ihens mailmallisen hywän tähden, nim fe seiso: '
jocaracasta henge»is, hän cadonafen: murra jocaraja ma-
ilmas wiha henZens. ja sen lihallisia yllytyxiä, hän ruorca stn
iiancaickiseen elämän. loh. Math. 10:39. cap. 16:25.
26. Ia nimcuin »xi tancallainen luwallinen ja fynnitöin oma ja
ilzens Rackaus on Jumalan Lasten oikia welwollisuus ja rackauden
harjoitus, joca wuota ulosJumalan Rackaudesta; Nijn seura tä-
stä taas ja pila eroittamattomasii feuraman yri samancallainen
Rackaus lähimmäistä wastan, jolla mi Jumalan Lapsi
dämmeiiisesti nijncuin ilMns ia omalla rinnallans, racasta hänen
lahimmäistans, se on caickia ihmisiä jotca yhdestä Isästä ja alusta
ulostullet owat ja yhtäläisesti calcki Jumalan hywia töitä nnutitzc-
wat, ei tyhiästä luomon taipumuxesta, waan nijncuin Jumalan
käsialaja ja lapsia Luomisen, Lunasturen, ja sen yhteisen Cutzumi-sen cautta. Sanalla sanottu, se ensimmäinenPerustus ja lärje<
stys sijhen Christilllscen Rackauteen on tämä: Costa yxi Catuwa
jaKändywä ihminen Uscosa on saanut wacuuwxen JumalanRac-

kaudesta ja Sswinnosta, että han nyt Msu/en taDenracaste,
tan Jumalalda nijncuin yxi racas Lapsi hänen Isatdans, nijn M
ta Jumalanrackaudesta nijncuin yhdestä määrättömästä Elämän
Lähteestä caswa myös yxi lydammen Rackaus ihmisefä hänen lu-
malatans nijncuin sitä rackchinda ja totisinda Zsans wastan, jos
hon hän nyt jo Uscon cautta on yhtynyt ja yhdistetty, nijn että
tancallainen Usco,se on tämänRackauden hedelmällinen ä!lija a!cu,
josta sitte caswa ja uloswuota myös yxi totinen Rackaus JumalanLapftfa hänen itze, niin myös hänen Lahimmäisens tygö, jota hau

racasta nincuin itziäns Jumalan tähden ja lumal-asa. Ia täm»
on nyt se ensimmäisen Perustus ja juuri Lählmmaisen rackauteen.

IMHimmäö
smNackaus.

Toinen perustus jaISv? Lähimmäisen Rackauteen, on
lumalchn ehdoroin ja yhteinen kasty lahimmaijen
kaudesta, joilla Jumalan Laki ja coco Raamattu yhteisesti tay-
tetty on: Nijn se Msexen Laisa seiso: Sinun pirä racastaman
lahimmaistas nijnemn iye sinuas, silla minä olen HERm.Joita lamoja sanoja mtzös Wap. lEsus muitten st«s» ylöslenoi
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M P. Ewangelinmisa, ja sito yhten sen Käffyn cansa Jumalan
Rackaudesta, nijncuin me jo rmillet olem. Nijn on co.o Uden
Testamendin Raamattu täytetty tLncallaWakassyilla: HMc kel-
lenZan rvelwollijer olco, "waan ainoastans erra re roinen
roisianne racastarce,, Ma jocaroisia racasta se on
lain. Sillä se, ei sinun pidä hÄorinreken»an: ei sinun pidä
tappaman: ei sinun pidä warastaman: ei sinun pidä wäa-
«ä rodistusi sanoman: sinun pidä himoiyeman: ja rnira
muura on, se räbän sanaan sicheran: Sinun pitära-
castaman lahimlnäistas nijncuin iyias. EiRackaus rce lä«>
himmäijelle nnrät, paha, sinrähden on Rackaus Z.am

eli coco Lain sisälle pito, josa myös ft MtM Jumalan
Lasien Täydellisyys,o tule harjoitetuxi, ja luetalr heille täydellisy,
depi, Uscon tähden jonga cautta heille on osallisuus Christurentäydellisydestä. Nijn sano wielä Pawllli: Caicki L.aki <ch,
des Sanas nrmirram: Racasta H.ähimmaistasnijncuin iyias. Rastyin paarös on, Rackaus puheasia
AdammesiH , ja h>?wastä omasta tunnosta ja n?ilpirrömä-
M ustosia. Nijn muistutta tätä Rackautta itze Wap. Christussangen usiasti: UdentKstvn minä annan reille, »ora Nimittäin
Phariseustep lmolnnattomuden cautta jo on unohduxeen tullut,
waan minä jallens'teille udesta muistutan, erra te racasiaisirte

, reiran kestenan, nijncuin minä reirä racastin, erra re
toinen toisianne racasiaisirr«'. Sijrä pira caickein
man reidän minunoperuslaplexeni, joste kestenän, rackauden
pidarre. Se on minun errare racasiarre reirankeste-
nan,nijncuin minä reiraracastin. ItzeWap.lEsuxenSyli'lapsi
ft P. Johannes hänen Epistolisans alati päälleseiso suuren kiwaudencansa sen callijn Rackauden harjoitusta: Joca jano walteudes
olervans ja wiha weljens, hän on wiela joca
rveljens racasta, se walkeudes, ja ei hänesa ole pahen-
nusta. Gi se ole Jumalasta joca ei racasta weljens, sillä
rämä on ilmoitus, jonga te alusta clluller olerra, erra me
roinen roistam racastaisim. Ia rämä on hänen
erra me hänen poicans lEsuxen nimen päälle ujcoisim, ja
racastaisim roinen roistam. Jocainen cuin racasta, se onJumalasta ja rnnde Jumalan. Joca ei racasta,
ei hän runne Jumalara, silla Jumala on Rackaus. Jo»me

A»!N. 1;: 8/
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Viäev<«n.4.
I>in. dc f>crl.
VltX.

<;.i>. 5: 14.

1 1:

iZ: 34.
Z-

sob. 15: i«.

1)ak.2:y,10.

;:ie».
ii. 23.

i101,.4-?.8.
2«. »I.

702, Cchdexas Toista Kylnmenes Sunnuntai P.



me racastam roineu roisiam, nijn Inmala meilä/ ja
hancn rackandens on meisä. Jos jocu sano:
tNinä racastan lumalara, ja wiha roeljens, se on waleh,
telja, etc. Ia jocainclt cuin racnsta strä joca
hänen racasta sitä joca hänestä on, ja nijn
edespäin. Ia mjncuin ne totiset Christnyt erinomaisesti racasiawat
heidän heng liisiä trelnäns, soita! myös nmsä sanoifa osittain ym-
märretän, joisa he näkemät paljon hywä ia rackauden ansiollista,
jcca cutz'.i'an xveljellisexi rackandexi, nijn ci sitä wähemmin soi

tämä Kässy myös sijtä
jorracäru?eljelliseo rackaudes yhteisiä rackaUrra. Sllla caic-
lia Jumalakin on racastamit lEsures ja wielä rackaudes etzi eaic-
kein autuutta, sentzhden se seiso: Racastar wihollistan erra re
olisirra teidänIsanne pcjar jocaon Taiwais, stllä hän sälli
aurinFons coirra nijn pahain xliye cuin ja
da sara nijn waärille cuin wanhurfcaiUellZm. Sillä jos te
racastarre nijra jorca teitäkin racastawar, mira teidän stjra
palcka on? eikö pudlicanir nijn rees Sentahden sijs>
-HERra lifarkön reira, ja andacowRackauden
sin olla teidän seasaN/ ja jocaista cohran, nijncniw
teille olemma»

5r r-

2r-e. i: 7.

5:44.
46..

Colmas perustl»Vja
on itze H.»onnon L.ähimmaijyvs joca on csickein ihmisten ja Zb
damin Lasien keskellä: sillä caicki ihmiset owat meille lähiset ia lä«!
himmäiftt; Cuinga Lahistt me olem toinen toiselleni sen naytra
Raamattu cosca han sano: Ilnnala on caiken ihmizensil«lcunnan yhdestä wereM, cniken maan piirin päälle <rsuman.. Jumala vlis tosin tainnut alusta luoda usiamman
misen cuin yhden parin, nijncuin hän teki muut
linnut ja calat, jotca ei ole cnicki yhdestä pm ista tulleet, waan sil,
loin ei olis ihmiset ollet nijn lähiset kestenans nijncuin ne nyt owcit;-
Sentähden andoi!lizmala caicki ihmiset tulla yhdestä IfDä A<
damista, ja yhdest« Aitists Ewasta, että caicki' nijn Nmdisst itzensyhden luonnollisen weren ja suculusir en ssteencaulm niwo-
tun mei wlerari toinen toisillens; taWVM'!!' tzNi' s,,sv: Eikö meille cnickilla ole vri JM EM >rl Jumita mei>
«» luonur olet Mixi Me siis cayom ro:ncn roil ,??l

Me

Luonnon 3a,
himlnäisyy^
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Me näemme nijsa lörjettömisä luondocappaleisa, cuinga itzecukinracasta hänen sucuns ja lains, joca on yxi luonnon taipumus hei-sä; cuinga paljon sijallisembi Rackaus sijs pitä oleman uijden
Järjellisten keffellä, jotta ilman sitä, että he yli järjettömäin yhde-
stä weresta owat, taitamat myös lärMns nähdä ja ymmärtä
taman siteen ja welwolisuden woiman»

Se Neljäs perustus ja Sv? lähimmäisen Rackautein,
on sen Carpen side joca on caickein ihmisten kessel-

tarwitzs toistans; jonga cautta caicki ihmiset o-
wat lähimmäiset toinen toisellcns. Nijncuin Wao. lEsus myössen näyttä esimerkillä yhdestä miehestä joca oli ryöwarittcn käsiinjoutunut ja tarwitzi toisten apua. Ia nijn on se Wijsaslsä tällä-
kin tawalla sitonut caicki ihmiset yhteen, että se corkia jaricas tar-
w,tze nijden alhaisien ja köyhäin apua ja palwelusta, ilman joita
heidän corkeudens eli rickaudens ei auttais heitä yxin olles mitän;
nijncuin myös se köyhä taas tarwitze nijden toisten apua ja holho-mista, jonga cautta nijn räikille on »valmistettu witzi aine ja tilaRackauden alinomaiseen harjoituxeen, erra palwella toinen roi-
sians silla lahialla cuin igecukin jaanur on. Nijn erra Ri-
cas jakoyha nain rulewar roisians wasian, sillä HERraon ne caicki ja näin yhteisen tarpellisuden ja palweluxen
cautta yhten sitonut, josa nijn caickein tule alinomaisesa muistosaja harjoituxesa pitä se luonnin Laki ja opetus: Cuicki mira re
tahdotte, erra ihmiset pira reille rekeman, nijn rehkar <e heil-le, silla rama on s.aki ja propherar. Ach! cucas on se mei-
dän seasam, joca tästä welwollisudesta waaria otta ja sm jälken
itzens käyttä? Waan wiela

-
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i?et. 4: 10.

rrov. 22: 2.

IMK. 7: 12.

Jumalan mie-
lisuosio Rae-
teen.
Nol. 6: 6.

Mtb. 12: 7-

Se wijdes perustus ja tancollaiseen Rackauteen,
on Jumalan erinomainen Suosio ja hywa mieli Rackau-
den sillä cuinga ei hänellä pidäis oleman mielisuosio sijnn
asiisajota hän nijn usiasti meille muistuttu ja meilda waati? Mu
nu le kelpa Armo, eli Rackaus, ja ei uhri, sano hän. H.an-
piurra minä tahdon ja en uhria, sano Chrisius. Uhrit ja muut
Palweluxet taitawat ihmiset usiasti ulcocullaisudesta wäärinkayttä
ja nulla waiehdella ja peittä heidän petolliset sydammens, muttaRackaus ja sen totinen harjoitus kaypi ulos sadämmestä/ ja on

Hey-
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Hengen wnicutus ja hedelmä Uscosta, sillä Usto teke työtä
kauden cautta, josa ei taida ulcocullaisuus olla, waan se kaypi u<
los sydämmestä.

Qludenttexi, yxi wahwa Perustus, Syy ia Kehoitus
Men ChriWiseen Rackauteen, on Jumalan ja XVap. lEsil-
xen oma Esimercki, josa loista sula Rackaus caickia wihollisia<
kin wastan: Nijn on Jumala meitä racastanut, cosca me wielä
hänen wihollisens olim, ja andoi Poicans sowinnoxi meidän ede-
siäm: Niin on lEsuren oma Elämä ia estmercki tayna Rackautta
ja rucousta ihmisten ja Rackaudesta
hän tuli mailmaansijhen orjalliseen säätyyn; Rackaudesta hän an-
doi itzens cuoleman meidän edestäm: Rackaudesta hän andoi itzens
mailman pilcaxi ja nauruxi meidän tähten: Rackaudesta hän alati
rucoili meidän edestäm: Rackaudesta hän asetti Sanan ja Sa-
cramenttem ulosjacamisen Saarnawiran cautta toimitetcawaxi
meidän Autudexem, ja nijn edespäin. Ach! ongo se sis paljo,
että me kessenäm racastam toinen toistam, costa itze Jumala näin
yhtäläisesti on meitä caickia racastanut?

6.
lumalil» ja

ChnftlMU E-
simceck».
l 4: IS.

Seiyemannexi, yri suuri Syy jakehoitus Rackauteen/
sn myös Rackauden corkeus ja arwo, sillä Jumala sito nijn
eroittamattomasti yhten lähimmäisen Nackauden hänen oman
kaudens cansa, ettei se toincngan kelpa hänelle cufa ei sitä toista,
nimittam lähimmäisen rackautta ole, josta me näem cuinga cor-
kialle Jumala tahto ylösotta meidän lähimmäisem asian ja raca-
stamisen- longatähden se myös cunnioitetan corkeilla nimillä,
että se on st LuninFallinen L.aki, se on F.ain sese Lorkiamdi tie, se on Side, jonga cautta caic-
ki jäsenet owat lijtetyt sijhcn hengelliseen Ruumisten Pään
Christuxey cansa Uscon cautta, josta tancallainen Rackauden
ulostule, niin ette, eripuraisutta ruumift olis / waan caicki jäsenet
pitä toinen toifestans surun pitämän. Nijn näky tämän Rackau-
den suuri arwo wielä cans sijtä, errei Rackaus puum tasa elä--
mäsä nijncuin usco ja Toiwo, waan se on pysywäinen tulewaise,
sakin Elämäsä ja wasta siellä hänen ylimmäisen Täpdellisydens
sautta. Ia caicki se kehoitus jsnga me näin saamme sen Chrisiilii-sen Rackauden harjoituxeen, Rackauden Arwosta ja Corkeudesta,

U « uu se

7-
Rackaudm

arwo ja cor--
keus.

I'c. 2.' F.

Lj,!i. 4: 16.

I llor. 12:2?.
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se wahwistetan cans merkillisesti sifta, cosca me ajattelen: cuinga
caicli meidän L-Mmmäisem owar Jumalan oman Cuwan
Mer luodm, jota Jumalan Cuwa lEsus wi«lä caikisa tahtoylösrakenda. PidWö meidän sijs sencallainen Jumalan CuwajaKäsiala ylöncatzoman? Jota hän itze m n cunnioitta ja racasta?Totisesti, joca köyhälle, niinmuodoin cuin hän on ZumalanCu,
wa ja Käsiala, reke xväkiwalda, hän lairra hänen Tuo-jans, waan joca armahra, se cnnnioiye lumalaca. Iajocaköyhä Hliestele se häwäije hänen L.nojans, ja joca »loi?
ye koijen wahingosta, ei si pääse rangaise,nara.

?t 17:

Mg. 17: ;.^

Wiela Voijmeistxi, näky sen Christillisen RackaudenTarpclllsims, itze M Hengellisen Ihmisen olennosta ja
pää osista: Siltä nijncuin sen Luonnollisen ibmistn olendo-osatow«: Sielu ja Ruumis, ilman joita ci pxikän taida olla täysi
ihminen, waan cuilengin sillä eroiturella, että SiM anda Ruu-
mille elämän ja lizcunnon/ nijn että Ruumis ilman sieluta on cuol-
lut; Nim owat myös sen Hengellisen Ihmisen olcndo-ojät: Ustojaßackauo, nijn että jos jocumistä on poifa yhdestä ihmisestä,
niin ei han ole tay/i hengellinen ihminen, waan hän on cuollut,
Mä U<co ilman roira on cuollur; waan cuitengin on tämäkin
taas sillä samalla eroiluxclla, että Ujco on sen hengellisen ihmisensielu, joeaanda sille hengelliselle ihmiselle Elämän ia olennon Chri-
stuxesta, jonga ecutta me ainoastans wanburscaxi luetan ja eläm-
me lumalasa; mutta cuitengin mitä ihe hengellisen ihmisen osiin tule,
nim oyßackans siinä nijn wälttämätöin osa, että cusa ei sitä löydy
ihmisesä, sijnä ei myös ole yhtän Usco, ei elämätä, waan se ch«
minen on hengellisesti cuollut, ja hänellä on ainoastans tyhiä U-
fton warjo ia nimi ollut. Sillä niincuin Sielu tcke alati työtä
Ruumin jäsennitten cautta, niin Useoteke alari Rackau-
den camra, ja Ujco tule töistä se on, usco tule

Rackauden töitten harioituxista ilmoiteruri, että se totisesti on ih-
misesä la on souttanut hänen täydellisen maulins Christuren kasit-tämisesä, cosca hän jonijn cauwas on ioutunut, että Kän hänenetämans ja njcundons osotta jocapäiwäisisa Rackauden darioituri-sa ia toimituxisa. Namät nyt ow2t Perustuxet ia Svy Rackau-
teen Lähimmäistä wastan. 3!ch! cijatelcam sijs cuinga ccrkjasii me o-
tem sidotut Rackauden Miseen harjvitMM/ ja mitä meildä tasä-
km asiala Coi-

8.
Hengellisen

Ihmisen osat
M waatiwat.

tutin.

coi 1:4.

2: 17.

Kom. z; 26.

)«,2^2.,6.
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Toisixi, mitä wiela itze <isia<m tule, ni»n me nyt

Kysym: Mingälllondoinen jeChrisiiUznen Rackaus lähim-mäistä wastan Täjta sano Map. ICsus: Sinun pitä ra<
castamon sinun Läbimmmstäs, niincllin iye slnuas. Nijn että
M ihmisen omaßackaus lolla hän racasta itziäns pitä oleman ojen-
misuuora meidän lähimmmsem Rackauteen. Nijncuin si/s

Mlngä luon-
doistu! sen

Christilllse»
Rackaudcn pi«

Gnfist, Ihminen racasta itziäns totisesti, ustollisesii sa
wilpittömästi, ilman petosta ja ulcocullaisutta, nijn pitä meidän
lahimmäisim Rackaus oleman totinen, ujcollinen ja
rvilpitöin ilman perosia ja ulcocullaisutta. Me tiedämme
cuinga hywin itzccukin ajattele ltzestäns ja tahto itzellens, cuinga hän
myös suopi sen mielelläns että "caicki hänelle yhtä hy.wä ajattellisit
jatekisit, sentähden tähän myös hywin sopi se cndinen luonnon Lain
muistutus; mirä re rahdone että muut pitä teille tekemän,
ft rehkär te heille. Nijncuin minä ilMni alati wilpittömästi
hywä suonia teen, ja tahdon cans että muut minua wastan wil-
pittömästä sydämmesiä hywä tekemät, nijn pitä minun myös sa-
malla muoto itzem muita wastan käyttämän, ja puhtasia sydäm-
mesta heille hywä suoman ja tekemän. Sentähden se seiso: <l)l-
-con Rackaus wilpiröin. rackalw olcon
mcllinen reidan kestenän. Gnnäträkän roinen toijens
niara rekemas. Ia Nijn olcan toimellijec rackallde», älkäm
racastaco janalla eli kielellä, n?aan työllä ja rorudella. Ianijncuin lähimmäisenRackauden pitä oleman näin totisen jawilpil?
töman, nijn pitä sen

.1. .MMnt M

liam.l2 y.!i>.
4: 15.

3-13.
2«.

Toijexi, oleman myös Nhteijen lja caMlle lllottllwai-sen, silla Rackaus tunde ja pitä caicki ihmiset Lähimmäisens edest;
Jos hän on wieras, nijn ei hän pidä sen wuoxi wierasna, sillä measumme täällä nijncuin yhdesä Taiwallisen Isän huonesa tämänsuuren Taiwan caton alla, waicka cuitengin nijncuin monisa sensaman huonen asuinsioisa ja Camareisa; Jos hän on wierasta U-seosta ja nijn osatöin sencallaisista Kywistä töistä hengellisisa asioisacuin me nautitzem, nijn cuitengiu Rackaus catzele händä, nijncuin
sitä joca wiela seiso, sekä sen yhteisen Cbristuxen Lunasturen osalli-sudesa, että myös sen yhteisen Cutzumisen alla, joca wielä caikillealdisna seiso. Täsä ei Rackaus ulossulje nijtä lumalareomiacan,

Uuuu 2. waic-^

2.'



708 Caydexas Toista Kymmenes Sunnuntai P.^
waicka hän wiha heidän pahuttans ja syndejäns, niin bän cuiten-
gin kärsi »«ira pahoja hiliaisudcs. Meidän pira oforcamancaikille ihmisille caicke siweyrtä, sillä me olimma myös
nuuncn rairamarromar, coWacorwaistr/cxywäiser, pal-
wellen himoja ja moninaista hecumira, ja waclstmme pa-
hudes ja careudes, xvainoren ja rvihacen toinen toistan.Tähän nyt tule cans se Rackaus, jolla meidän pitä racastamanMeidän XVihollisiam: Minä sanon teille: 'Racastacar wihol-

siunarcar nijrä jorca reira rehkar nrjlle
hywä jorca reira rvihawar, ja rucoilcar nijden edestä jor-
ca reira wainowar. Erra re olisirra reidänlsälMe pojar joca
onTaiwaw.erc. Jos sinun rvihollijes iso nijn syörä hända,
joshän j.mo,nijnjuorahändä, silla rämän reer,nijn si<nä tnliser hiler cocoor hänen pääns päälle. Tästä Rackaudesta
uloswuota myös Rucous widollisten edestä, nimcuin itze Cbristus
teki, ja se P. Stephani: HERra älä lue heille heidän syn-
dianO. Ia cosca näin yxi Jumalan L«psi tule totisesti racasta-man hänen wihollisiansakin, mm silloin on lähimmäisen R«ckaus
astunut hänen corkiambaan mittaans tasa mailmasa, iosa wasta
oikein ilmandu hänen palawa Mondons, että se on yxi Tuli iaWalkia joca lämmitä caicki cuin sen eteen tulemat ilman eroitusta:ja yxi runsas kahdet >oca tydyttä caicki ia jacaa itzens caikille jot-
ca hänen tyaöns tulemat: ia nijncuin yxi hedelmällinen Wijnapuu
joca >acaa hänen mehuns ja woimans caikille jotca sicä tarwitzcwat,
eli auringo joca hänen lämbymäns cnikilie ilman eroimsia jacaa ia
lewittä. Ach! autuas on tancallainen hedelmällinen Puu josta

2 Nm.2: 24.

'lii.;: 2.3.

'

Kom. 12:20.

3.«. 2;: 34.
H,6t. 7- 62.

niin valio hywä uloswuc>ta ni/lle pahoilleckin, >,otca usiasti rancal-
laisesta lämbymästa tc-ilmvat tulla ylösjytytetpxi jakehoileturi myös
jotan hywa hedclmälä tekemän. ,

Colmanneri, Sen Christillisen Rclckanden Luondo on
wklz cans se, ettei st ainosstans nain sisällisesti ja yhteMi ulos-
lewitä hänen lämmindans lähimmäisen yhtze, multa se myös iye
Työja ja Ceosa lllconaifestickin osorca iyeno ja reke hywa
lähimmäisille. M ulcocullattu racastaja, se prams juullans ia
kielelläns paliou ja cahto ainoastans silla tydyttä hänen lahimmäi<
stns, waan yxi totinen Christillinen Rackaus se jaca itzens ulos
Tyoja ja Totlldefa, nijncuin Pawali neuwoi Corinthialoisia:
ojorracar reidan Rackauden Mercki, ja meidän kerstami-

3-.Me TyojA

sco». 8: Z4
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sim reistä, juNstst. Joca on erinomainen Rackauden luondo,
että je on laupias ja wajymärröin hywantekemisesä, ja iloi-
tze coscn hän saapi lähimmäistäns autta ja hywä hänelle tehdä, se-
kä hengellisellä tswallss hänen Sieluns' olennuxexi ja parannurcxi;
että myös ajallisesti Ruumin holhomisexi jacunnioittamistxi. Sen-
tähden P. Johannes sano nijtä whiä ia awuttomia Suu racastai-
ta wastan: jolla on tämän mailman ja nake rvel-
jens carwiyewan, ja julke häneldä sydämmens, cuinZast
Jumalan 2>ackaus päjy hänejär L.apsuca»leni, ältzäm ra-
castaco sanalla eli kielellä, roaan työllä ja romdella. Nim,
Pawali myös simäasiasa tahdoi coetella Corinthialaista cosca hänsano heille: sillä minä coettellen teidän Rackauden wacuut-
ta, jos se nimittäin ositta hänen totudens mieluisella ja runsaalla
annolla ja awulla nijtä köyhiä wastan.

Kl-ilc, 10:40.
4t.ete^

18. '

I«c. 2: 15.

2Cor. 8: 8°

Waan M meidän pitä tietämän, nijn otollinen cmn Ju-
malalle on se mieluinen ja puhtasia sydämmestä tehty ia osotettu
Rackaus ja apu sille tarwitzewalle lähimmäiselle, nijn että hän wij-
meisen Duomion processisa julkisesti coco mailman edesä heille eri-
nomaiscxi ja heidän Uftollisudens Todistuxexi ylösluettele
ja viistä heidän Rackaudens Työc, ja anda heidän sisälle otta sen
waldacunnan joca caickille totisille Uston harjoittaille jo mailman
alusta walmistettu on; Minä sanon, niin ottollinen cuin tancallai-
nen puhdas ja Uscosta uloswuotawa Rackauden osottaminen on
Jumalalle, nijn cauhistawa on taas sitä pastan Jumalalle yxi ul-
comllattu Rackauden harjoitus, cosca jocu ei totisesta rackaudesta
hänen lahimmaistans wastan, waan oman cunnian >a nimen täh-
den mailman cuulori ja itzellcns kijtoxexi tcke hywä hänen lahim?
wäisellens, jolla hän turmele ja tyhiäxi teke caiken dänen hywan
tecons ja andons, jossa P. Pawali sano: Jos minä caiben ra-
Varani culuraisin köyhäin rawinnofi, ja jos minä annai.<
sin ruumini polderra/. ja ei olis minlllla raekallrra, nimiltä-'
in sitä totista sydammen rackautta jocaJumalanRackaudesta ulos
wuota, nijn ei se olis minulle mirän hyödyllinen. Ia Nijn
sijs senChristillisen Rackauden uleonninengiu harjoitus pita"tapah-
tuman sisällisesta sydämmen rackuudesta, jaJumalan oman
kin iälken joca sydämmest i racasta, nijncuin se seiso: reidan
pitä oleman 'chmmäilett pojar, sillä hän «n laupias kifträ-i

UUUUS mär-

3- 4-

i c7or. iz. z.

1.uc.6.'55,;6.
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mättomiä ja pahoja cohran: olcar jenrähden laupiar,
cmn teidän IjänFjn laupias on, nimittäin sekä sisällisesti ettäulconaistsii, seka Sydämmellä, että Suulla, että »mös Työllä
ja totudella. Ia nijnolcar Iltmalan seurajar nimcMn rac«liar lapjer, ja waeldacar r<?ckaudes, nijncuin Chri-stlls meirä racasti, ja ulosannoi hänens meidän edestam la-hiaxi. Zloista caikista me cans näem, että sen Chrisiillisen rac<kauden plta oleman mieluisen ilman waatimista ja co-wita sanoit-
ta, nijucuin moni ricas teke, että hän cowudella ja caikella ylön-
catzella cohta sitä alhaisembata läbimmäistäns ennencuin hän aue-
ta hända, jacosca han'wijmeinZin autta, eli anda jotakin, nijnse tapahtu nijn tytzsti, cangiasii ja waNan tchtoans, jolla hän
mele caiken hänen andons, silla iloista andajam Jumalaraca-
sia- Senrähden ei sinun pidä cowendaman jydandäs, ei-
kä käsiäs, sinlm köyhän weljes edeo ftllkeman, sillä jos si-nä armorromast cayor sinun weljes puolen, ja er mitan an-
na hänelle, nijn hän huura sinun yliyes HERran rygö,
ja jerule sinulle synnixi, ja se sama HERra osotla sinulle sen,
että se omaisudes jota sinä nautitzet, ei ole fin«n omas, eikä ole si,
nun caunisten silmäis eli sinun hywydes tähden sinulle annettu e-
pajnmalari, waan se on hänen omans ja hänen lainans sinulle,
annettu sinulle coetuxeri cuinaa uscollisesti sinä sillä palwelet sitä
saiken tawaran oikiata HERra ja Isändatä, jolle sinun pita ra«scas tili >a lucu sijta tekemän, cosca sinä panna» pois sinun wiral-
das. Sencähden fijs, kaste nijrä cuin rickar räjä mailmas
owar, erlä he tekisit hywä, ja hywi<ä töija rickastuisir
andaisir hywallä mielellä, olisir awullisic, ja rallelle
panisit iyellens perusiuxen edespäin, käsirräxens
ijancaickista elämarä. Te Köyhemmät myös, räyrräkät
rätä töyrä, erca nijncuin tahro walmis on, te myös sen
.woimanne peräsi räyrraisirre; sillä jos jocu edellä mie-
llunen on, nijn hän on otollinen hänen warans jälken,
-ja ei <en jälken jota ei hänellä ole. Ia joca warasianur on,
alkänsillenwarastaco, waanparammin tehkän ryötä, ja
toimirracan käsilläns jotakin hywä, että hänellä olis rar-

. wiyewalla jacamist. Murea cawahrakar, elcer re anna
almuilatan ainoastans ihmisten edes, errä ce heildä nähräi-sin, nijn erre saa palcka teidän Ijäldän. M myös edelläs

tor/

Lp!,. 51 1.2.
co!. z: 12.
i l>et. 3: 8.

9! 7.

V-ut.'5:7.9.
87r.20!1;.15.

18.19.

2cor.«: li.
12.

1 c<?l. 16:2.

6p!l. 4: 28-
1-^.4:7.89»



7l«
M> > ,

tsrwella soira nijncuin ne ulcocnllarur rekewär errä he ih-
misilda cuttnioicerraisin. N7»»rra cosca sinä almu annar,
nijn älkön sinun wasen kätes tietäkö,,mirä oikia kares reke.
Mrrä sinun almus olis falaudes, ja sinuu Isäs, joca salata
des nake, maxais sen sinulle julkisesi. Ia olis toiwotettawa,
että tämä asia, sekä sen Christillisen Esiwallan asetuxen, että
kein Christittyin yhteisen Toimen jarunsauden ccmtta, olis sijhen
tilaan toimiteltu, ettei yhtan Ker/äjätä tarwitzis olla meidän sea-sam, nhncuin Jumala Iscaelitereille Kaffyn annoi, waan että
caicki tarwitzewat weljet saatetaisin sijbcn wapcmteen, ettei he tar-
witzis mailman edes niin huonolla ja ylöncatzotulla tawalla etziä hei-
dän elatustans ja rawmdotans.

öl2tK. 6: i.
2.3.4.

veut. 15: 4.

Waanwielä, tTleljännexi, on sen Christillisen Rackam
den Luondo cans se, errä se orra iyellens osan caiWa nnnsta
lähimmäisen ja waiwoista, ja on rvalmis
-Hengensäkin andaman weljens edest, cosca Jumalan Cun-
nia sin nijn waati: Ma jos jafenVarsi jorasin, nijn caic-
cki muur jäsenetcansä karsiwär, ja jos yxi jäsen cunniasäpidetän, nijn caicki jäsenet nrsös riemlliyewar. Sijrä me
tunsimme rackauden, «ra hän on hengens meidän edestam
panmlr: nijn pirä meidän weljemme edest meidän hengen
paneman. Se on yn heicko rackaus, cofca jocu teke joscus wip,
meingin läbimmäisellens mielixi jotan hywä, cosra ei se maxa hälle
paljo mitan, ja han sen taita tehdä ilman wahingota jacaipausta,
sekä tawarans että cunnians jahengens puolest, waan cosca oiki»suuri hätä lähimmäisen päälle tule, Min wasta Rackauden totuus
sikein tule coetelluri ja jofa lilasa wähemmarikin itze-cnkin Christitty on wel<-apä hywin coetteleman, cusa Jumala»Cunnia sen wactti, tttä hänen pitä siihen ylimmäistngin hätään an-
daman itzens hänen lähimmäifens pelastuxeu tähden jostan suurestasielun eli ruumin wahingosta ja wäarästa^

«f.
Onnesaljaon-
nettomudesa.

i^sr.i^Ls.

iM. Z:i6.

Olis meillä wielZ monda muma assanhaara waarinosta-
missä, sen Christillisen Rackauden oikiasta luonnosta, waan nan-
na aka meille enambi tila mjssäriMdä puhua, nijncuin sijrä>
cuinga Rackaus on caicki R.ärsiwä ja wedärräwä/ cuinga
ft en SHweliae caickein canja M rmhan Mndaja, cuinga ft

e»
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on joea tilasa vlösrackendawainen ja ilman pahenmHa,
nimcuin yhden oikian Cbristityn welwollisuus on se, että hän pitä

.itzcns pois usia,'i mW luvallisistakin asioista, cofta hän näke sen.Keicon lähimmäisen tuleman pahetuxi, jo-sta asiasta catzo MichelinPaiwän saarnasa; nijncuin myös, cuinga Rackaus on, yxi aldiswierasten holhoja, josta moni on Engelit wieraxi saanut, Heb.
13:2. Ia Nljn edespäin. Johon tule wielä cans se, että selChri-stiliinen Rackauy on U)aj>?marötn, joca ei costan suutu cli lac<

ka hywä tekemäsi, waan sen jocapäiwaisen udistuxen alla PMnHengm waicutuxesta aina tule corkiammalls corgotetuxi ia ki>nni«tetyxi hänen lämoynMns jota enäman ihminen caswa hänen uoi-stuxesans ja Jumalan cuwan päälle pukemisesa.

Kom. 14:15.
Z: 13.

i i;:8.

Rackauden e-
roit«s.

Waan täla me wielä kysym: pirakös rancatlainen
Rackaus näin oleman ja mlainen Kina ja caic-kia ihmisia Wastaus: on täsä Chrisiillisesä harjoituxe-sa cuitengin eroims. Nimcuin ensimerkixi; Minun wihollisllleniminä olen welcapä totisen m hywa tekewäisen rackauden nijncuiu
me jo Den cuulim, waan en minä ole sen wuoxi welcapä hänellesitä erinäistä uscallusta ja uscollisutta jota minä minun coetetulieystawälleni osotan »a hänen cansans harjotan, engäminä larwitzeminun sydändän hänelle ulospurka itzelleni wahinaori, sentahden seseiso.' pidä iyes i«ca miehen canja murra usco
tustin xhra ruhanncft. Engcl minä sen wuoxi larwitze olla pe,
lellinen handa wastan/ waicka en minä caickia taida hänelle uscoa,
nijmnuodoin cun minä en ole coetullul hänen uscollisuttans: Sen,
tähden se seiso myös Christuxesta: murra ei IGftls ujconur l-
yens heille, silla hän runsi heidän caicki. Ia Christus itzemyös kässe opetuölapsens, cawahraman ihmisia. Ni/n sano
myös se P. Dawid.- Minä xvihan rvieckaira hengia. Minä
wihan nijra jscca sinua wihawac tähdestä rodesta minä
heira wihan, senrahden owar he minulle wihollisir. Joi-sa sanoifa ymmärrettän Dawidin wiha, ei itze heidän Personia»s
wastan, silla silloin olis heillä ollut syy olla wiholliset Dawidille,
waan heidän vahuttans ja syndejäns wastan; waicka cuitengin
Jumalan lapsisa taita olla yxi wierominen sencallisten pahcmelki-
sien Personaingin seurasta jacansakäumisestä, sen pahennuxen täh-
den cuin he heisä aina näkewat.

Nijn

svr. 6: 6.

s«!i. 2: «4.

rl. 119:113.

rl. 139: 21.
22.
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Nijn on wiela cans jocuwähäium jawiatoin eroitus

gin Rackauden watilla, jolla meidän pitä racastaman yhteisesti
caickia ihmisia, ja jolla me racastsm meidän omaisiam, ja nijtck
uscowcisia Jumalan lapsia: semähden Pawali sano: relMm jo-
caiyelle nimittäin totisesta ja ylitzewuotawaisesta sydäm-
mesiä jarunsaalla mitalla, Luc.6:zB> Murra emmmirrett mil-
le jorca meidän cansa weljem uscosa owar. Nijn on se myös
ruumillisella taivalla, että nijncuin Rackaus alca itzesta jo omaisi-
sia, totta myös ensin meidän edeiam owat, mjn ei cuitengan sen
pidä sijhen pysändymckn, waan sen pitä muittengin päälle ulosle-
tviämän ja jacaman ihens yhteiferi hywän, waicka sillä eroituxella,
että omaiset owat ne ensimmäiset' sen tarwitzemisesa ja mu-tilze-
misesa»

6,1. si l».

Is.

i?ct. 4: i«.

Nijn on se wiela cans jocu eroitus, Rackauden mitasa,'
Gtiarnawircä wasian, josta Pawali sano: rundecar nijra
jorcareidän ftasan rekewät, jareidän Esimiehen owax
HGRrala., piräkär heica sira rackambana, heidän recons
tähden ja olc<nrauhallisir heidän cansans. JumalisiaOpet-
taita pitä meidän racasiaman nijncuilsEngeleitä, sillä jos Engelit
owat rackauden wardit ja ansiolliset, heidän sekä Pyhydens, että
heidän suuren Palweluxens tähden meitä cohtan; nijn ei wähem<
min sekä sitä sisällistä että ulconaista Rackauden harjotusta meilda
ansaitze museolliset opettajat, jotca itzeChrisiuxen siasa julistawat
meille Jumalan tahtoo, ja jacawat nijtä hengellisia tawaroita.
Nijn samalla muoto myös jacaa itzens Rackaus suuremmasa mitä-sa sitä ChnMifia Gsiwalda wastan, niiden suurten hywäin
töiden tähden cuin Jumala heidän cauttans meille osotta ja jacaa.
Ia nijn edespäin. Waan näisä caiklsa meidän pitä se tiecäman,
etten me yhdejakänracastettawasa ihmisesäracasia hänen syndijäns,
eli hänelle mielin nijtä edes auta ja läpi sormen catzo, sillä silloin jo
Jumalancunnia ja rackaus tule kärsimän, joca pitä oleman peru-
stus meidän lähimmäisem rackauteen, ja cosca se toinen tule rico,
luri, nijn ei se toinengan sitte enämbi kelpa, waan muuttu meille
synnixi ja wabingori. Tästä me siis wiela cans merkitzem sen, et,
tä se Nuhrelus wirca, jota sekä Saarnawirca, että
että myös muut Coristityt nijncuin ne hengelliset Papit candawat,
sekä heidän wircans, että Rackauden welwoWden puolesi, ei so-

Xxxx di

13.
tioH.
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di millän tawalla sitä ChristillW Rackautta wastan, waan paljo
onämmän owat heidän manauxens ja rangaistmens sulat Rackau-
den hsrjoituret, joilla he hywä meille suowat ja tekewät meidän
säilyttämisexem jostan Sielun, eli ruumin, maarasta ja wahingosta.

Ia cosca meidän wiela cans pita Mckaudesta Rucoile-
mun wil)oUisienZin edest, nijncuin ystawäingin jacaickein muit-
ten edest, nijn seiso tasa eroiius taas ainoaftans silna, että minun
erinäisten omain wilyollisteni edest,,pWnnnun rucoileman, et<
ta Jumala heitä kandäis sille oilialle parannuin tielle, eikä costais
heille sitä paha jallens pahalla, sillä Castgo ei ole meille ikanäns
lupa rucoilla keuellengän. Ia wcucka se P. Dawid ia Prophetat
toifinans näkywat rucoillen wihallistens yli costoo,, nijn owat hesen tehnet yhdestä Prphetallisesta je ennustawaisesta Hengestä, iol,
la he jo hengen ilmoituxen cautta owat totisesti nchnet jaftn jälken
witzixi ennustanet heidän wahingotans; Mutta taas Ujcon ja
Christnxen Seuracluman wibollisien edest, pita meidän nijn
rucoileman, että Jumala myös hcidan kaudais, nijncuin se seiso
Litbaniasa: erräs meidän, wlhollisillem ja xdainomiedillem
heidän FndiNL andexi annaisir ja heira Nnnaisir! Ia jos
ei he anna saatta itzjans parannuxeeu, että Jumala sitte heidän
pahudeus hillitzis, ja alaspainais/, ja wiMein tieldä, heidän pois
corjais.-.

1^1.it1,.,5:-441,.j

k1.!09:6.etc.
r«a. i^«.,

t»v..

Lom,' 16.' 20»,
6»l. 5: 12.

'

Ia cosca me nain Rackat Sielut/ käytämme itzem tämän
suuren" Christillisyden welwrllisuren harjoituresa, uftolliststi ja
rackahasti, caickia ihmisiä wastan, nijn wnoea sijcä monda sanoma--
toinda ja-Hvödvrystä: sillä Jumalalla on M erinomai-
nen Mielisuosio stjnaihmiftsa, ia rocasta bändä jäöens ja osu
hanesä/ sillä jos.me racasiam roinen roistam. niin Jumala

meijä, ia hänen rackaudens on tähdellinen meisa.
Illmala on RackailL, ja joca RacLaudes dan
lumalaja,„ ja, Jumala hanesa. Ach!' ihmistä,
josa näineallis'.vieras ia asuja maja pitä. Hyödytys snta,totise-
sta Rackaudestao,n consse„ettäsijnä on lun-lan Lopsilla vri ali-
nomamcw mercki ia Towsiuo dc:dan.
sestaNs ja Usiostans, silla jocamcn cuin racasta se on
malasta. ia umde, Illmalan», H: Ujco, teke rvora

Rac-

Rnckauden

,>K. 4: l2«
16.

LA., 5: 6.,
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Rackauden camm. Ia jolla tOncallainen todistus on hänen U-
stostans ja Lapsen oikeudesta Jumalan tykönä, hän taita myös hy-
wällä ia iloisella omalla tunnolla alati waelda hänen lumalans e-
des caiken suurimmanginristin jawaiwnn alla, ja taita sencallaisella
taiwallisella elämällä tehdä makiaxi ja ihanaxi caiken tämän mailman
eatkeran ia wastahacöifen elämän muodon. Ia Jumala on itze hä-
nen Ilons ja sumi ei ole waara, erra hän
hohdais reidan recon jar>?önrackaudes, jonFa re hänen
meens ojorirre. Sentäbden sijs, alkar unhorraco hywin
rekcmist ja jacamist, silla seucallaijer uhrir kelpawar Iu
malalle.

5.
5:17.

«cb. i;:i3°

Paatos.
MMämat owat nyt Rackat Sielut ne asianhaarat, iotca me
WM tällä erällä olem tainnet merfitä siitä Ebristillisestä Rac-

kaudesta. XVaan, auraHEßra, silla owar
ja ulcolliser owar harwar ihmisten lasien feas,

silla jocapaicka on Jumalattomia. Me olemma
kerralla puhunet sencallaisesta asiasta ja awusta, joca jo on aica a--
jettu manculkeuteen ihnnstcn seasta, joca jo on tullut ulos modista
ja mllnerista, )a on walhexi, liehacoitzemisexi ia tyhiaxisuun ja käytösten pramixi ja hyödyttömaxi warjoxi. Jos joscus sen
P. Pawalin ja Hieronymuxen ennustus mjsiä wijmeisistä ajoista
on taittu somitta mailman aicoihin, jalken heidän cuolemans, n«n
taitawat ne wähimmärikin mndän aicaam aiwan yhten lulla ja so-
pia: Nijn sawo Pawali: Murra sen sinun pira rieraman;
ta wijmeisina paiwi»m waarallijer ajar lahenewar: silla ne
ihmijer rulewar, jorcaiyiansracastawar, al)ttet,-terjcajar,
«flpiar, pilckajar, wanhemmillens rorrelemarromar, jotca
caicki.sen totisen Rackauden pumoresta tulewat, kijcramarrömar,
jllmalarromar, halurromar, sopimattomat/ laurajar, irra-
li<er, kiuckuijer, career. petrajar, ruimar, paisimer, jstca
racastawar enammin hecumara cum lumalara, joilla on
Jumalinen meno olewanans, murra sen woiman pois kiel-
dawar. Ach! cuitengin, että meidän pitä elämän sillä ajalla
mailmaa, jonanämät caicki todexi näkywät meidän päällem. Jos

Xrr>'2 st

skl. i2: 2. ~
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se olis se oM Rackaus, joca on Huorin tekläin ja huonein wä-
lillä, kyllä sitte ol.s wielä rackautta maon päällä, ei silloin olis
wiela Rackaus kylmendynyt/ niincuin Ehristus wijmeisistä ajoi-
sta sano r Hos se olis se oikia Rackaus, joca on Juomarille»wälillä heidän yhteisesä luopnmisensharjoituxesa, nim olis sitten/gin wiela Ma rackautta maan päällä ihmisten lasten seas, erino?
inattam tällä pohian perällä, cusa wijna ia olut owat ne parahat
lvalicappalet idmist» puheliuxi ja ystäwälliseWmäxi tekemän: Joswielä selän olis se oikia Rackaus, joca on niiden wälillä, jotta
Kjttäwät itzens yhteen, nijtä jumalisia wmnoman ja wibaman,
NM loydyis sittengin wielä kyllä rackautta maan päällä: Jaa, josse oikia Rackaus wielä sijna ainoasians seisois, että ysiawat raca-
Kawat yftäwitäns ja hywintekijtaus, ja ylöncatzoisil caicki muut,
Nijn wielä sittengin rackautta töydpis maan päällä meidän aica-
nam: Waan cuingas taita Pimeys tulla ja sopia ybten walkeu-
vencansa? Beliali Chrisiuxen canfa? Huorndm, Huopumisen,
?a muun Synnin rackaus, Jumalan ja lähimmäisen rackauden
eansa? Ia ainoastans lihallisten pstawain rackaus, ftn vhttisen

rackauden cansa? Ach ei ue molemmat fowlyd,en,
eikä se ansaitze sen totisen Rackauden nimee, ioea eroitta meidän
Vois Jumalasta ja.caitesta auiudesta, ia lijttä yhten Piruin jaKet-
wetin canjä» Se kirottu oma ia itzens rackaus, on mm suurelle
tawclle jo wallalle pääfnyt ihmisten seas, ettei moni enambi tiedac-
länmistän muusta milän, cuin ainoastans itzestäns ja chens liholli-
ftsta holhomisesta ja rac stamisesta hänen himoins ja haluins caw
sti; j?ca määrätöin oma rackaus on juuri cmckeen siihen totisen
Rackauden pumoxeen jocanyt on yti wallan Milmafa: josta ftu,
ra, että itzecukicorja wal!'i»ita ainoastans oman kattilans alle, itze-
«ukin luule dänens olewan ehdottoman HERrancaikenTawarans
Hlitze, »Wga hän luule surella syyllä että hänen pitä käyttämän sen
«moastans omaxi erinäisen hywäxens, ylpeydexens, cunniaxens,
coreudeMs, toisten sorttamisexi,ylöncatzomlfexi, ja awuttomudexi,
«i ajatellen että se on ainoasians yxi teisen miehen laina wahäxi a,
Ari annettu coeturexi cuinga sen cania Jumala cunnioitetan ja lä-
himmäisen rackaus harjoitetan- Täjw puutoxesta, ettti ihmisettäsä asiasaymmärrä' heidän oikiata welwollisutrans, owatNijn sywästi omalda rackaudeldans sistille otetut, tule sijs st. että
MM osg jottawahanM paremman jalay päällä seisomatsen

Mch.ZH-12,
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sen maallisen onnen puolesi cuin jocu toinen, ylöncatzo caikesta sy-
Lammesta sen halwemman lähnnmaifens, ja pitä coirans usiasti
parembana min canft weljens, on tyly ja cowa händä wastan M»
Hesa ja työsä, ja cnda itzsns silda ochaisemmalda cunnioitttta i«
mmarretla nijncuin epäjumalan. Ach! cuinga monda Jumalista
lähimmäistä en tullut kärsimän armottomasti, nyden ricafien ylul-
Uydencauttamasa, mcmasa, wattehila, komispeleifä ja mnisa
tuhlauxisa, ivtcast Christillinen Rackaus olis tainnut täyttä mo/
«en tarwitzewan huojennnxexi ia iloxi? Cuinga moni ahne watza,
ilman caickia ajatusta nijden köyhäin Christuxen jäsenitten päälle,
coco itzellens köyhildä, halwalla hinnalla elo ja jywä, ja saasta st»
ta callijxi ajaxi, että silloin kymmenen kertaisesti nylkeä hänen la,
himmäisens ja prä§ätä ulos raha ja culda hänen hiestans. Toti-
sesti cufa ei ole sitä ulconaisia rackauden harjoitusta ja hywa tecoa
lähimmäistä wastan, siinä ei ole myös yhtan sisällista rackautta,
sillä Puu tutan hänen hedelmistans. Nijden Jumalisten huocau-
xet iotca Taiwaftcn ylöslendäwät, owat kyllä »voimalliset tekemän
caiken sencallaisen Tawaran hyödyttömäxi ia kiroturi. Ach l mm-
stacat siis, Sijra ilmanduwar Jumalan lapjer ja perkelen
lapsir, joeainennnn ei re xvanhurjcalttra ei je ole
fia, ja joca ei racasia hänen weljens. Joca ei weljons
raasta, se pvlv cuolemaja» Muistacat, että Duo-
mion pmwänä caicki sekä totiset että petolliset Rackauden työt' sil-mäin etten tulemat, msa Duomio «aikein yli lanaetetan jtze
den jalken jaei Perssnain muodon jälken. Nyt M, Se on si-
nulle sanoreu o ihminen, miN hywa on, ia mira HERra
sinulda waari, nimirram, erras katker Jumalan Sanan, ja
harjorar Rackmltra, ja oler nöyrä sinun lumalans
Ameu!

14.

Ulck. s' A»

Ach simri pyhä Jumala/ uscMnenlja, joca osee
iye Rackaus, me kijmmlna sinua sinun Rackaudes edest,
erres ainoastans meidänEfiwanhemdaimsl dnmmijn finl»nRackautras ole, ia sin callrra chmisin si,cuclln-»
nan onnellisinta edcsmltlanuc, mntra rahdoc wiela sira sa-

monen walieappalen cauna meijä Waicuna ja ylösL
/ herarra. Mmm meidän rayty tlmneista, ettemme me

sstane cmki luonnosta»» meidän turmelluxesam ole sencaO
3Kui-
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laisella myrkyllisellä omalla rackaudella räyrerär, ertei, sincamra se pnhdas, ja selwa lähimmäijen racialls lnahdu elisaa sia meidän ryronam; murca myös iye ryöjä olemme senpahenchi sen parahan osan ijastäni cllllitranee enamman
meidän iyem, cuin meidän lähimmäisin, racastannjesa,
ja Ma rehner meidän lähimmäisillem monda waiwa ja
xvahinFora. waan anna Racas Isa meille andcxi rämä
puuros ja syndi > sinun Rackahimman poicas lEjuxen
Tähdellisen Rackaudcnja Rackaudesta roimirerlltt 2xäsimi-sen ja ansion rähdcn. Opera meidän mndeman oikei»l o-
man-rackauden <auhistus, ja sen rorijen rackaitden arwo
ja corkeus, japllhdisia meidän sydämmem caikesia saastui-sndesta. Anna sinun Rackaudes Tulen culucra ja polrm
meisä caicki luwaroin oma ja mailman rackaus, ja ylössx-
tyrä meisä sen camra yxi palawa ja tasainenrackans Sinuaja meidän lähimmäistäm wasian. Ia anna sekä sen luon-
nollisin sireen, jollasinä coco ihmisen sllcucunnan yhdestä
wcrestä luonut ja sen caurra yhren sironur oler, nijn myös
siliun poicas lEsuxen weren jolla me yhden ruumixi ja
SuZuxi osierur olem, olla meille yxi alinomainen kehoirusRackaureen ja sen Lvilpirrömään harjoicuxeen. XVieroiramyös meidän sydämmem rämän mailman caroroaisen ra-
xvaran rickaudcn cunnian ja muun maallisen onnen synnil-
lisistä rackaudesia, errei sen caurra sinun ja lähimmäisen
rackaus rulis lauhruman ja tacaperin käyinän, meidän ijan-
caickisexi roahinZoxem. Ack! Jumala pyhä Hengi, sinä
Rackauden Tuli, laina meille sinun armos, ylössyryra mei-
sä Rackauden halu ja cumuus, errä me Rackaudesa pala-
war olisini kestenäm, jarauhasa yximielisisti eläisim, ja sii-
nä siihen ijancaickisien rauhaan jarackauden majoihin ttt-
lisin». Amen, lEsllxen tähden, Amen<

M
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MhdeM Toista Kymmes Sunnuntai
P. Wiwast^

Esipuhe..
me Titttlttlstamme- meidän nijn han ott

Uftollinen ja Hurjcas/ joccr meille Sannit Andexi
anda, japuhdista mcirä caikesta Näin

puhu Apostoli, P. Johannes i. Lug.jav. Näisä Sa-
noisa me merkitzem.

i: yf

Nnsiff, Meidän wclwoMludem: Jos' me Cunnm
sia!' me meidän Että Sllun tunnustus/ ja Sy-
dämmen Uscallus ja ylitzewoittamus picä aina oleman yhdistet-
tynä, sm osotta P.Pawali, cosia hän jano: uscol-
la me XVanhursiaxi rulemma, ja Suun runnustuxella me
allruaxi rulemma». Jaa, Suun tunnustus... ci hyödytä mitan/
)os ei se ulosmle ensist yhdestä Syndeins ylitze yliwoitetusta ja ah-
distetusta omasta tunnosta ja sydämmestä, nijn että meidän Su-
umme tunnusiuxen ja puhen pita oleman Synnin Tunnon Hedel-
män,' nijncuin se seiso Tunne ainoastans sinun paha
ja ettäsolerHEßra xvltstan jyndiä Nijncuin se myös
on yxi luonnollinen woima. ja waicutus omasa Tunnosa, että co-
sia Sydammesä ja owasa tunnosa on rauhattomus ja ahdistus,

Meidän Syw
dcin Tunnu,

stus..

Kom. IQ! I.o^

i;^

nijn ei se taida pidotta eikä salata itzians, ennencujn st ulospuhke
»uheism ja lunnusiuxeen, jostahän wasta helpotctußja llewitetyxi
tule ja ikänäns cuin irti ja walloillenLpäafe. Sentähden P.
wid sano:- cosca minä rahdoin waikera sira, niuserruir mi,
»um luuni, miinm jocapäiwäijestä ircllsiani, ja sinun ta-l
ces oli ja päiwälla rascas minun nijn errä
minun nesteut cuirvi> nijncuin j?keillä cuiwa. Semäh-
den minä tunnustan sinl»n edejaL minun sondini, ja en pei-
tä minun pahoja recojani. Minä tunnustan
minun pahar reconi: nijn sinä annoir aiideri nnnzln son-
dini wääryden, Sela- Ia lnjncumM läman Tunnustlixenpita oleman stnSynnin yli särjetyn Todistus ja merc<

ti;.
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ki; mjn ei pidä toisialda sen Tunnustuxen käymän johongun juma-
lattomaan tunnustuxeen j i kerscamiseen syndeins yli, nijn että yxi
syndlnen kersca <a prama hänen synneistans nijncuin moni rohkia
syndinen ttke, ja silla enäuda ja täyttä hänen syndeins paljouden
ja mitan, nijncuin se seiso: heidän caswons hahmo wdistotheirö wasiatt/ ja he kerstawar ricoxistans, nij„cum Sodo-
ma, ja ei sala nijeä. Vl)oi heidän sielullens/ fiM he ige
satUtawar paöllens onnerromudcn.

Ll. 3! 9.

Waan tasa me kysymme, «ngo si ulkonainen SlttlN»
Tunnustus nijil rarpellinen, errei yxMn ilman sira mida
faada svndianL andexi? Wastaus: Cuinga tarpellinen syndein
totinen ja catuwainen Tunnustus on,' sen me jo naem näistä P.
Dawidin, nijncuin myös P. lohannexen edellänimitetyista sanoi,
sta. Mutta on cuitengin sillä ulconaisella Tunnustuxella se eroitus,
että nijsä ulconaisisa synneisä ja Payennuxisa on myös -se ulconm<
nen Tunnustus mälttämättömastt tarpellinen, seka sen tehdyn pa-
hennuin poisottamisen Seuracunnasta, että myös Sydammen
totisen catumuxen todistuxexi yli sen tehdyn synnin ja pahennuxen,
nijn että joea täsä tilasa ei julkisesti tunnusta ricostans, niin ei hän
myös saanijtä lumalalda andexi, sentahden se seiso: I«ca pa-
ha recons kielda, eihän menesty: waan joca sen tunnusta
ja hylka hänelle rapahru laupius. Ala puhu eoruurca wa-
sian, murra anna hapian rulla paalles, jos sma wiaUinen:
oler, ja ala hape runnustaisas, jos sinä rickönur oler, ja alä
ftdi wirca nastan. Ia waicka tosin se ulconainen Tunnustus
ei taida yhtän Sondia pois otta eikä somitta Jumalala, uijn on
se cuitengin tarpellinen pahennuxen poisottamisen »a lähimmäisen
lomittamisen tähden, nijn myös. JumalanKäskyn, ja Totuden
tähden, joisa meidän aina pitä waeldaman, jos me tahdomme
Jumalallekelwata- Maan mitä nijhin Salaisiin >a muille tie,
tälnättömiin syndeihin tule, nijn nijsä Jumala anda nijlle camwais
sille usiasti andexi ilman sitä ulconaista Tunnustuxeta, cosca he M
noastans Sydämmesans uscollisesti, camwatja Jumalan edes
tunnustamat, ja wielä cans jos omatu»do nijn tarwitze hänen ojem
nurexens, Saarnamiehens edes ilmoittamat ja tunnustamat hei<
dän ricoxens, sillä se ainakin on Pää asia täsä cuin me jo cuulim:
Tunne ainoasiaus siwm pahatec«s, erras oler HGRra was

staS
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sian jvndiarehnyr, ja V»aättdäcör rekan. Ia nijncuin siinä
totisefa Kandymisesa, tapahtu yxi uusiSyndyminen yhteen toiseen
elämään cuin ennen on ollut; niin on myös itze Synnyttämisen
Kipu ionga läpi me tähän elämään tuiem, ei Mikillä yhtäläinen
eli yhtä kewiä, ivaan culjetta Jumala tasa nijncuin sima luonnot-
lisesakin synnyttamisesä ihmisiä ihmeliisesti hänen wijsan neuwons
jälken: nijn että muutamat täsä chnnyttamisen waiwasa pääsewät
ikänäns cuin hetpolmalla waiwalla, cosca he ainoastans totisesti
tundrwat ia tunnustamat Jumalan edes heidän suuren
sydämmestans catuwat ja andexi pyytämät nijta lEfuxen cautta,

nijn Jumala sillä lasse hei-
dän irti synneistäns, ja anda heidän caiken elinaicans nautita yhtä
lewsllista ja iloista sydandä ja omaatundoo. Mutta toisille taas
Jumala tarpsllisexi tunde sen, «ttä hän heidän rascamman japil-
kallisemman Kiwun cautta culjetta ja synnyttä, ja anda tulla suu-
reen helwetin waiwan tundoon ja omantunnon ahdisimeen, nijn
että he cauwan ja suuren tuscan alla saamat caiwata lohdutusta ia
huuta pelastuxen jälken, jonga Jumala tunde tarpellisexi heidän
alendamisexens, ja että sen cautta sitä sywembi perustus ja juuri
heidän sydämmesäns tulis lassetuxi sijhen oikiaan nsvryteen ja al-
haisuteen; ja on meillä monda esimerckiä sijyen, että tämän nöy-
ryttämiseen ja sitä fywemmän wieroittamisen tähden pois synnistä
on Jumala monenHzlaisengin syndisen omanllmnon ylösnostanut,
että caicki hänen salmsetkiu tecons julkisesti Seutaeunnan edes tun-
nustaman ja nimittämän, ennen cuin hän on saanut lewon ja rau-
han hänen waiwastans; jostame nijn naem cans, ettei catumus
ole ihmisen woimasa ja tahdosa, waan Jumala joca tasa on Syn-
nyttäjänä hän itze myös culjetta ihmisen sen jalken täsä, cuin
hän tunde sen olemantarpellisen, sen pahan sydammen oikiaxi ylös-
pehmittämisexi ja noyryttamiseri, nijn myös hänsn Cnnnians j«r
hywydens julistamisen, ia muitten surultomain ylösherattäinise-
xi, heidän nuckuwasta omasta tunnostans ja ftlruttomudestans.
Mutta wielä tunde se hywä Isä myös monelle taas sengin tarpel-
lisexi ettei häw päästä nijtä wanhurscaitaka n sieluja irti nijden jo
anden annettuin syndein ja nuoruden ricosten tunnosta ja murhe-
sta, waan anda heidän coco elinaicans läpi tuta nijden nuorudes»
harjoitettuin syndein pistoxia ja soimuja, nijncuin hän teki Dami-
dille, joca myös wanhalla ijalläns wielä tunsi itzens rasiteluxi uuo-
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ruden syndein muistuturista ja pelwoista, joita wasta» hän rucoi-
le: Ala muista minun nuorudeniiftndeja ja yliyekä^misia-
nh nulrramuifia minua sinun laupiudensjaltzen, sinun hv"»w>fdes chhdenHEßra., Jota fe raoas Isä ilman epäilemätä
teke sen tchden» että hän sen alinomaisen nuoruden fyndein mui-
siuttamlfen cautta,.pits heidänwalppambana ja wstörillnembanacgickia syndiin langemuxia wastan tästedes, ja että he nijden mui-
stosta aina tulisit: kchoitttuxi Rucouxesa etzimän lumalalda ylös,
»yalistusta ja woima cgickia waarM ja wahingoita wastan, jotta
Wiela nytkin taitawats heidän edesäys seisoa., Sentähden sijs,
Oncuin <e rorinen Sannin Clwdo ja cmumus, on Pää asiaM; nijn. Tunnustacam Jumalan edes uscolliststi meidän syndim,
catucam ja andexi anocam nijtä, ja paetcam lEsuxen ansion Tur-
whn, ia parandacam todella meidän elämän, »a andacam senkaan Mn sitte >'tze culietta meidän.-Sydämmem sijhen ulconaiseenSuun Tunnustuxeen, nijn paljo cuin hän tunde sen olewan, bsNelle
kelwollisen/ meidän lähimmäisellem hyödyllisen, ,a meille itzellemtsrpellisen, totisexi, nöyryltämiftri Jumalan ia > ihmisten edes, ja
tayheUGpois. wierotcamisexi. Synnistä ja sen petoxista..

,.. »
' "

PemMitzensJumalan
?23"«MM»ur..

i Toilexi,.TnlicaMitten Tunnustus Peru.A nyt itzens lu-malan Wolljluden ia wanbuxsOuden päälle. Silla hän on u-lcdUiMN meilleSi>'tnir andexiauda.. Waan
lumMn WMhurDuotaMSyndein Mdexi saaniisten, sillä

gajälken Jumalarangaise meidän svndim, jaLaupius ja armo en
fe ionga,Mcn hän andexianda? Wastaus:se 'Sana XVanhur-scaus ei läsä haAm lähimmäistsa josa.se
merkitze,, Maxamista. Meidän ansiom jäle«n> josa ymmärryxesa
myös waOurftÄus za Laupius. aina owat toinen wists
Sencallaifen wanhuOauden tygö ei taida yxikän tWwata itziäns,
waan sijtä se seiso: HERra^canja) silla ei Mlkäil elawa ole waca sinlm edejas. Mutta
täsä meidän pita tietämän, ensist, että se on m»'ös pxi osa Jumalan

erra hän pira hänen L.ijr-
rons Z.tfpauxens: Sinun pita rierämän > errä
sinun lumalas on Illmala> usiollinen Jumala pirawai-
nen Kijrtons ja la_nijn Wunhurscaus on tM

nijn

l>f. 132: z.
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nisn valjon cuin Jumalan Totuus, josaymmänyxesä Dawid myös
usiasti tmwandu tähän wanhurscauteen ja sano: -HGRra, wa,
pahda miFua sinlmXVanhllrjcaudescaurra. Sinun oikia ka-
res on wanhurstautta, nemnitcan Zionin xvuori
stnu!» oikeurresrähdeft»

rl. gi: 2.

rt 48: il.i«.rcs:z>.
Toisexi, tule se stjhen Mlttlttltmattomaatt I«r-
- jota Illmala aina harjoitta ihmi-

sien cansa / jolla hän on Luwannut otta Parannuxen
hän seiso tasa Hänen Lupauxesans ja lärjestyxesans: Mutta cui-
tengin niin, ettti hän ennen anna sowitta itzians, ennen cum hänen
Wanhnrscaudens on täytetty ja tydytetty, lEsuxen ansion jama-
xon tygö lukemisen ja omistamisen cautta Uscosa, josa se catuwainett
syndinenLapsillisesauscaNuxesajuoxe lEsuxen Turwijn ja sijnä autu-
utta etzi- Tasä lörjestyxesä Jumala sitten anda synnit andexi ja
puhdista sen syndisen hänen synneistäns. Hohott se totinen Pa-rannus se ainoa Waticappale on.

8»?. IHI ly.

Tästä me nyt naem, ettei yhtän vmaisutta ole lumalasa,
joca ei taida olla Perustus meidän Uscalluxeen sijtä armollisesta
Sondein andexisaanusesta, joca on meille sitä suremmaxi Lohdu-
tuxexi, että me Parannuxen lärjestyxesa taidamme olla witzit/a
waacumetut meidän Syndein Andexi saamiftsta, nijn totisesti ja
wahwasti, cuin Jumala on Totinen ja Wanlmrscas hänen Lu<
pauxisans, ia Pysywäinen hänen lärjestyxesans josta ei hän ikä-
nä» s luowu.

tolmannexi, ja hedelmä tästä siis
dein andexi jääminen ja puhdistus. Silla, jos me Tun-
nustam meidän nijn hatt on UsiollineN ja Hurscas,
joca meille Sannit andexi anda, ja puhdista meitä caikestasano P. Johannes. Sandein andexi andämi»
nen seiso sijnä, että Jumala ei tygölue meille enämbi meidän
Syndiäm, waan lEsuxen tähden ne poisunohtä ia andexi anda.
puhdistus seiso sijnä/ että hän lEsuren werellä pese meitä syn-
nistäni ia tygöluke meille hänen Ansions jaLunastuxens syndein an-
dexi andamisexi, ja sitte myös lähiöittä meille Pyhän Hengen, <t,
ta me enammin ja enämmin taidamme udistuxen tilasa poisrisua

VYYY2 Syn-

l.Josta stMSyndcin an-
dejci saaminen.
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Synnin saasiaijuden m myrkyn, ja easwa Jumalan cmvan ud,<
stamisesa ja päällepulemisesa. Ia cosea me nain sanomme, että
Svndein anderi si»amil«n on meidän Tunnustuxem Hvodytys ja
Hedelmä, nijn emme me sitä nijn ymmärrä, että me silla Tunnm
siuxella ansaitzem Sondein, andexi saamista, nijncuin Pawilaifet
znnowat. Mutta tämä Tunnustus on paljo euammin yxi osa sijtä
ordningisiaja larjesiyxestä josa Jumala ui/n suuret Hywat Työt

tapahtua.
Tämanpnlwaises P. Ewangetlumss eteen asiteton meille

M halwattu, joca Unen sydammens sisällisen Tunnustuxens päälle
tuli wacuutcturi hänen Svndeins andexifaamisesta. Wap. lE-sus nakichanen Sydckmmens, että se oli synnin tunnosta nijn run-
neldu jayliwoittttu, Mei sijnä ollut ydtan tmwaa, sentnhden sa-
no Kän hänelle: poican, ole rllrwas, sinun Andis an-
neran andexi sinulle; Josta «siasta me pidammalda siiamme
cuulla sen P. Ewangeliumin tmkistelemists, jodonga me pyydmn,
me armolEsuren omalla RucoMlltl,, sMmmestä
O lNeidättl joca .

Sm P. Cwangeliumin kirjoitta K Matheus/
Ewang. Lug. v. 1..

astui lEsus Hahteen/ menijällens
ytttzsn, ja tuli oman Caupungijns- 2. lacaho,
he toit hänen etens halwatmr joca tnacnis wuo-

trlla. Cosca lEsus näki heidän nscons, sanoi hän hal°
watulle: Koiran ole hywäs tmwas, sinun syndis an»
netan antcxi simille. 3. Ia caho muutanmt Kirjan op-
penuist sanoit tcffeNans: Tämä pilca lumalata. 4 Co«
sta lEsus mM heidän ajatuxens, sanoi hän: Miri te
ajattelette paha teidän chdämlneseu 5 5. Cumbi on ke-
wicmbi sanoa; Synnit annetan andexi sillulle, taicka ft'noa: Nouse ja My.? 6. Mutta että ttidan pitä tietä-mau, Ihmisen Pojalla olewan wallau maaja siMit
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andexi anda, sanoi hän halwatulle: Nouse ia ota wuo.
tes, ja mem cstias. 7. Ia hän nuosi ja meni coticms.
3. Ia cosca Cansa seir näki, ihmettelit he ja cmmiotit
lumalata, joca oli ihmisitte andanut stttcalHaistn wallan.

Tällä erällä me tahdom tutkistella: CuinVa, ja mi-
fä)ärjestyxesä,ll)minen taita olla wlsii ia rva-
euutettu hänen andexi saamisesta
Jumalan edesa. Sinä Rackas lEsu, joca et

että me alinomnises murhes täällä oNsim ja
sijnä catoasim, mutta tahdot ne synnildH wmwa>
wt Sielut mieleilas Ewangeliumm Lohdutuxen
cautta Mens wirwotta ja llahutta; opem meitä
oikein, ei ainoastans tundelnan tM Sinun Hywy-
des Nickautta, luutta »nyös ymmärtämän, misS
larjestyrcsä me taidamme aina olla wawutetut ja
wisstt sijtä arluoUiststa Syudein andexi
sinun Cunniares, ja meidän antudexem! Amen.

MMlsNcuin ssjs Synnit ja Synnin RalMistuxet owat ne
WDD mut, jotca meille pitä andexi annettaman, nijn on se tar>

Pellinen meille tietä ja merkitä,, ennen caickm: MijaTt
ltijn vhben pitä oleman, ennen cinn hän raira ol-
la wacllluettll nijdett andexi jäämisestä:

Gnsisi, Hänelle pitä oleman Sannin Tundo, se on>
ei hänen pidä ainoastans tietämän sen, että hän on syndiä tehnyt/
mutta ne samat Synnit, pitä myös hänen omasatunnosans nijn tie-»
t»t oleman,' että se mjden täbden pelka Jumalan wihaa ia wam
hursramta, josta Synnin cauhisius ia Duomitzewoinen woima ss-tä iulkifemmoxl ja nähtäwämmäri tnl<, josta sitte tule omamme
non waiwa ia ahdisiM. NijMe näNllme täfa halwalusci, costwWap- lEsus sanoi hänelle: ole rnrwiw, nijn silloin ib

o!i peliäsiynyt ja turwatoin,,lijndeins tunnosta; ia costa hsn taas ftnoi hänelle: Sinun syn-
dis andexi annemn finlltte, niin silloin ilman cpailmmlä hänen

Mawacuuteb
W Syndcin
andexi ftami-
stsia', häneL»,
pitä olcmtm.
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omatuudons oli synneildä waiwattu ja ahdistettu, jonga Wap.
lEsus näki hänen sydämmesäns ja sen jälken puhutteli handä.
Ia on Omalla tunnolla jo luonnostans se omaisus ja woima, että
hän pelka ja wapise, cosca hän tietä pahoin tehnens, ja cosca wie,
la Pyhän Hengen waicutus ja lijcutus Men tule, että han Lain
Sanan eteen asettamien ja teroittamisen cautta, asetta synnit sitänahtäwämmasti silmäin eteen, nijn saapi ja tunde Omatundo Mä

, sitä suuremman waiwan ja pelwon, nijncuin Pawali sano: Z.ain
(caurra tule nmdo. Ia L.nki kehoitta wihan, ei
nijn ynimr:«n, että Laki kehoitta wihan erinomaisesti Jumalan ty-
könä, silla Jumalan tykönä ei taida tapahtua jotan muutosta eli
waihelusta, waan hänen wihans on ainonstans hänen wanhurscas
Tahtons että rangaista syndistä ja syndiä; Mutta Laki kehoitta
Jumalan Wihan meitä cohtan nijn, että se osotta meidän ole-
wan sen wihan ja wanhurscauden alaiset ja wicapät., jonga tun,
non hän meisä nijn waicutta, ia sen sijtä seurawaisen pelwon j»
waiwan.

l<um. 4: l.s<

Ia niincuin siis Vmamndo on se sama jolla tancällaisesa
synnin tunnosa enimmitten tekemistä on, ja on yxi ulos pyhimatöin
Jumalan Wanhurscauden kipinä ja todistus wiela Luomisesta ja,
liella caikisa ihmisisä; nijn me tahdomme siitä muutaman sanan
merkitä: Enstst: mikä omarundo on? Omatundo, on ihmi-sen omain ajatusten fljäUltten Todistus, jorca caicki hänen
seka sijaUisir erra ulconaiser recons, ja puhens, raic,
ka Duomiyervar/ eli kijttäwar, s.ain ojennus nuoran jal»
ten. Silla niin sano P. Pawali: He ojorcawar H.ain ryön
olervankirjoitetun heidän ft>dämmihins, ja nijn heidän o-
.macundons MnK rodista, jaheidän ajaruxenskesteuans ihe
paallens candawar/ eli m>fös heiräns rekewär.
Nyt/ ennen cuin nämat ajatuxet näin tietämät taicka canda, eli
syyttömäri tehdä heitäns kesscnäns, nijn vitä heillä Oleman yxi
ojennus nuora, minää jälken be sen tekewät: Tämän nyt Pa-
wali sano olewan sen H.uo>molhfttt L.M Pacnnoille, joca on
kirioitettu heidän svdämmijns, jonga Summa oit se cuin Christus.sano: Caickimira re rahdorce, ena ihmiset pira reille reke,
män, nijnre heille rehkar. Taman ojennus nuoran jäl-
len Pacanat Duomitzewat heidän ulconaisista toistans, nijn että

jos

Omasa Tun>«vsa. !<
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jos he tekewät tätä wastan, nijn ajaturet ja omatundo canda hei-
dän päällcns ja teke heidän wicapäxi ricoreen Lakia wastan. Ia
nijucuintämäLuonnon Laki onPacanoille omantunnon ojemls nuora;
niju on meille Ehristityille, ei ainoaftans tamä Luonnon Laki, mut-
ta myös erinomaisesti se Kirjoitettu Laki, ja wielä cans Ewange«
liumin Oppi, ojennuMuora jonga jällenmeidän omatundom pilä
vjendamÄN itzens, ja joiden waarin ottamisisa omallatunnolla pitä
eleman tekemistä, nijn että cosca ihminen tietä tätä callista ojennus
nuora wastan tehnens, nijn lange omanlunnon päälle sitä rascam-
bi soimu japelco. siitä, jota surembi hänellä on ta,
man Lain ja opin Pohydesiä ja Toludesta. Waan uijncuin tämä
bmantunnon tundo ja lijcutus on ihmisten tykönä aiwanerimaldai-
nen, nijn me sijs Toisexi kysym? rauaco rämä omarundo ja sin
soimll t)erari ulossammurerm ja tiicahltretta, nijn eträ ih-
minenon coconans wapaa sen heramijesta? Wastaus: Nijn
ulospyhkimatöin cuin itze LuonnonLskioN ihmisen sydammestä joca
lumatälda, sijhen sisälle kirjoitettu on,, nijn ulospyhkimatöin o»
myös omamndo, ihminen mabta etziä ylös mitä konsteja chan ikm
näns taita mailmasa. Tosi kyllä se on, että ne Jumalattomat
taitamat usiasii nucutta heidän omamundons,.nijnetteihe monijn
aicoihin tunne sen soimuj). heidän tehtyin syndeins ylitze,, waan o-
matundo nucku, ja Syndi levä owen edes> nijncuin Cainista sa-
notan, jaNlincuin cahlt-coira on MiWns owm taoana wiUxi aia-
xi. Joca tapahtu vsiltain nijden Derawanömam r«MnK> jot-
ca ei muusta synnistä mitan tiedä, cuinamoastäNs nijstä julki pahoi-
sta töistä, jacosca he tictäwat itzens wapaaxi nijstö ulconaisista jul-
kimcorista, nijn ei. he tee itzellens yhtan cmatnndoo nijsta, joita
ei Ke syndinä pidäckän eikä fynniri tunne. Osittain nucku omatun-
do cans nijden Sururromain jotca kyllä tieiäwät syn-
nin fynniri, waan owat itztt-.s sichen jo nijn harjoittanet>ettei he
siitä enämbi huoli Mltän, waan tekewatitzellens suloisia «jatuxia
Jumalan armosta, ja sen cautta wahwistawat ainoastans itzens
heidän suruttomudesans, ja jos jocu lostus tahtois heidml oman-
tundons päälle lyödä ja sitä ylöslijcutta, nijn he sen Mens maa-
han lyöwät jollacullamailmallisten-ihmisten haustalla cansa käymi-
sellä ja ajan u!u!la, ja nijn aina enämmin nucuMwat ja
wät sen, ei ilman sanomaloinda sieluns maarata ja wahingotaz.,
Waan wiela nuM tämä omamndo cans,,nijden paruneirren

>Keu. 4: 7>
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jotta jo owat cocouans tundemattomat,nijn ettei he enäm-
bi cuule eikä lunne yhtän omantunnon Ujcuttamista, mutta heidätt
smmundons on poldin raudalla merkitty, se on, ei he tunne
Mlambi mitan, enammän cuin se jocajostacin paicasta on raudalla
poldettu, nijn ett"i se paicka enämbi tunne yhtän kipua. Sencal-
laiset ihmistt macawat Jumalan cowan Duomion alla, jetca hänhänen Wcmhmscasta Dnomiosians on sallinut Perkelen padutta»
tnistn Ma, nijn ettei he enämbi tunne eikä huomaittze yhtan Py-
hän Hengen, taicka nuhtelemista ja ylösherättämistä, eli myös cu-
tzumista ja nemvomista. Joiden tykönä harwoin omatundo hera,
ja cosca se wijmein heräkin, nijn se tahto enimmitten puuttua lu-
daxen epailyreen ja cadotu.rem. Waan nijden toisten tykönä se u-
siammastiylösherä, jacosca sijtä oikein waari oletan, nijn on se
heille Ui hywä ja wälicappale heidän totiseen kandymiseens.
Ia nijn sijs ei taida yxikän ihminen omantundoans poissammutta/
waicka moni sen ajaxi nucutta, mutta se herä ainakin tvjjmem,cuin
ei ennen, nijn cuoleman hetkellä, waicka sen heräminen silloin hi-
liaisexi tule, ja se silloin nijlle catumattomille muuttu yhdexi ijan-
eaickiftsti calwawaxi ja purewari madoxi. Waan ilman naita
teloja cuin nyt sanottu on, cosca omatundo seiso oikiasa tilasa, nijn
vn sen luondo jaomaisus se, että se tunde caicki pienimmätkin syn-
nit, ja jota enammän se on ylöswalaistu, sitä arjembi ja wilppam-
bi se on ttmdeman caicki wiat, ston nijncuin vxi Silmä, ioca ei
/ärsi pieuindakän rickaja raisca päälläus ennencuin hänellä on suu-
ri waiwa ja wastus stjta. Tämän omantunnon waiwa ja ahdi-
stus sijs on fe sama ensimmäinen asteli, nijlle kändywille Sieluille
Christuxeen waldacundaan, cosca he Syndins tunnon alla peljä-
tetan Jumalan wihalda ja Lain Iylinälda, eikä näe edesäns mitan
muuta cum cuoleman ja cadoturen. Ia jota sywemmälle luma,
la Sielun tasa tilasa wlepi ja waiwutta helwettijn ja hänen wan,
hurscaudens tundoon, sitä selwcmmDi hän tule näkemän syndins
eauhisturen jacadottawiusen woiman, sitä puhtammari ja uscolli-
semmavi Cbristityxi hän wijmein tule, sitä autuallisembi on myös
nyt hänen tilaus ia synuyttamisens kipu, jostaft udesta Synnyttä-
jä Jumala itze,hänen ylös ojenda jateke sitä rackammari lapsexcns
ja aschexens, ja ynnä tämän halwatun ihmisen cansa, jonga sisäl-
lisen omantunnon waiwan ja turwattomuden lEsus kplla nW<saatta hänen jällens Turwan jarauhaan-
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Toisexi, pitä-tsmän Synnin Tunnon päälle cans seura-
man Sannin RanZaistuxen Tundo , nijnuM tällä halwatulla
oli hänen fyndeins rangaiftnxen tundo hänen Taudisans ja Sai»
raudesans, että hän oli halwattu, joca ilman epäilemätä oli mui-
stuttanut hänelle hänen syudins, joilla hun tämän rangaisiuxen oli
ansainnut. Ia tosin tapchtu tämä tundo nijn, että mm pian cuin
jocu Risti ja kärsiminen tule ihmisen Mlle, nijn omatundo cohta
tädistä sen olewau oiklan Rangaistuxen, jöngacantta sitte se Kär-
siminen tule sitä rascammaxi ja kipiämmaxi, cosca hän tietä kärsi-
wäns sitä, nijncum yhtä ansaittua rangaistusta. Cuinga pian o-
matundo taita ylös löytä syyn Jumalan Tuomioon, cosca ihmi-
nen joutu jongrm mastoin käymisen alle, sen osotta meille aiwnn
elawästi Josephin wchein esimercki, cosca he tulit Egyptiin sillä
callihilla ajalla wcheldäns eloo ostaman: he oli nuorella ijällan s
»Viattomasti ja armottomasti poismyynet Ifmaelitereille heidän

Josephin, sentähden, että hän oli caickein rackahin hänenIsällens, mutta cosca he sitten sillä cowalla näljän ajalla menit E-
gyptijn ostanlon elattlsta, oli Joseph siellä ylimmäisnä HERrana
jolla caicki Egyptin Elo ja Tawara hallusa oli, ja cosca Joseph
tundematoinna heilda, cowassi coettelli heitä jaotti pois heildä yh-
den welijstä, ja soimais heitä maan wacojixi, josta he suureen ah-
bistuxeen ja hätään tulit, nijn silloin omatundo cohtu siwi heidätt
ja mnistutti heille heidän nroxens, cuin he olit tehnet heidän wiatto-man weljens päälle, nijn että heidän Josephin cuulles täydyi omal-
la kielellans httsgaten tunnusta: Tämän me olem anjainner
Meidän ricoxellam weljem wasian: MH me näin, hänenfteluns ahdistuxen, cosia hän Nlcoilli meitä, j<t emme hän-
da cunUer: senrahden olem ms rahan murhesien iourllner.
longa yli Joseph sitten sydammellisesti sala itki, ihmehdellen Ju-malan neuwoo täsa asiasa. Waan eosca Joseph aina cowaili hei-dän cansans ja tahtoi tehdä heidän wielä wartairi, nijn taas hei-dän ftdammens wawahdui ja he hammäftpir kestenäno,
sansdett: mixi on Jumala meille näin Näin sijs
Rangaistus muistutta ihmisille heidän syndins, ja huomaitzewat ih-
Mlset. wasta todella sen alla, cuinga wäittämättömästi cajckiSyNdi
ansatze ja wetä wihan jarangaistuxen chmisey päälle.

2,
NangaistlyM
TuM.

ces. 4,f 21,,

CHlmannexi, Tancallainen siis omantunnon ahdigus,
3 i 3 z jo-
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oca näin tule Synnin ja senrangaistuxen tunnosta, ci taida tulla ase,
tctuxi js poisotetuxi, muutoin cuin amoustans Sviidein anderi
Saamijenja Sowinnon caurra lumalnn canja. Mutra-
mat ihmiset, cosca OMtundo ahdista.ja soima heitä, poisaja,
wnt caikella wäelln sencallcuset Maculla lihallisella hau--scuturella, iloisilla puheilla ja cansakäymisillä, juomisilla, kortin-
M muulla sulamisilla; waan nämätwälicappalet owatwoimatto-
mat sitä omatmlnon hauckumista ja waiwa estämän ja
cosca se kerran ylochercmliyt on. Jaa,.cosca se ilo ja ruusi eli
hauscutus on yli mennyt, nijn ei oli atnoasians se,,endinen waiwa
ja murhe Mns sijna, mutta myös se us< syr.di/songa hänon tehnyt hsncn juomisens jgsyrlNillisensajamculuttamisens cautta,
lisä ja enanda sanomattomasti hänen kipuans ia teke, hänen wiela

Ibngatähdenmyös sencallaiset ihmisep,cosca hcißei, muutoin coscan lepoo nijn hsnainjuotMtawat ja hauscuttawclt,, jollahe tosin heidän Lmantuw
dotts wähm: tystyttawat iauloswttttäwat fin hsiickumisGnijncaltt
wari, että he coconans ikanans cum tulemat pois heidän mielet-
bäns, ja,nijn >hywin tulemat luonnollisesti paruxi fa cangmxi hei-
dän »mmärryxesäns., että myös hengcllisesii wijmein paatuwat ja
cowcMwat',- josaHeslla/ei,ajnMn coscan-oikein,ast^'ole, wgan
hätä hc!dänwijmeMmiautiä'jä!kassttä. Za
mahdotoin asia,/ ctta raMitta omamndoo, mjn etteil fe jallens,ru-
M waiwanian, nijmauwan cuin ihminen ei o! 3 wisii ja wac-uutet-!
tn sijtä, että hän on sswitM lumalch ccmsa ja että hänen Syn-
dins on andM annettu. longatähdtN

lom ci taida
lulla poisow
tun' cmn syn-
dein andcxb
saamisen calch.

tahgn Syudeln
fcsti waadiian,se aumaMttkeVainey heidän puclelday, M-
ga päälle Mäp, lEws cachoi, niWwinK
seijö:' lEMnatzi heMn.Ufcons/jja janoi halwaMe: ftoi-
can, ole mrwa2> sinlM.:jynd,is andcxi.Wttecan ft>,
m,Ue. Niin etlä M Aico 01, st,,,joca tehoitta js saattoi lEsuxen
Mdaman-hänelle audli, ne joMt Undins., ,

- , - -'

Perustustal>än Niincmn
di on se ftma, joca on cäicki Ihmiset cröittanut pois Jumalassa,
ja tehnyt caicki hänen wiWs,, ja ftnijancaickisen cadotuxsn alai-

sta;

4.

Usto..
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fcxi; nijn owat nyt caicki Synnit lEsuxen täydellisen Ansion j<l
Lunastuxen Armosta totisesti maxetut, ja nijden
edest on.täysi, tehty Jumalalle, nijn että hän ilman hänen Wan-
hurscaMns rickomatane nyt taita andexi anda,costa ihminen ai-
noastans asetta itzcns sijhen Jumalalda asetettuhun ordNmgiin ja
lärjestmen josa hän tahto ja laita ainoast«ns ne andexi anda;
cosca tämä tapahtu, nijn silloin ei puutu myös, ettei se totinen Syn-
dein poisottaminen ja andexi andaminen sen päälle seura. Tämä
Jumalan Ordningi nyt waati erinomaisesii ensist, Cammuxen,
että yxi syndinen todella tunde, tunnusta, ja tatu hänen syndins,
ja sydammestäns halaja niistä luopua ja irti päästä, josta hänen
sitten Toiseri, pitä pakeneman lEsuMN, meidän syNdeim moxa-
jan ja Sowittajan tygö, ja Ujcolla eli lchsilliselia ustalluxella
Häneseen kijnni tarttuman, hänen ansioonpa maxoons yxinäns
turwanduman ja sen alle itzens coconans heittämän: sillä nijn Raa<
mattu aina Catumuxen ia Uscon yhten paane, nijncuin se seiso:
CehKät parannus/ ja Ustocar Gwangeliumi. Ia hänen
NimeeNs pirä isaarnarraman parannusta, ja Sandein an-
dexi andamusta caikis CaNsöis. Josta sittt seura yxi ilst Elä-
mä ja uscon hedelmöitzcminen Pyhydesä ja Lanastajcm Christuxen
tarcasa Seuramisesa. Mutta cuitengin näitten seasa on Ujco
yxinäns se, ioca sen autnaUisen SMejy andexi andamiscn wastan
vtta ja nijncuin se seiso: ei ihminen tule wam
hurscaxi Ä.ain töiden caNrea, rvaan Ujcon caurea, IGsu-
xen Lhristttxen päälle: Mutta ne muut /nimittäin Carumus,
ja ufi Elämä on osittain wälttcimätöin walmistus sydämmesäuscoon ja uscon käsittämiseen Christuxen tygö, osittain taas usconhedelmät ja todisturet iotca myös wälttämattömästi tarwitan sen u,
scowaifen tykönä. Täfä lärjestyxesä nyt, ja ei muusa, Usco wis,
sisti saapi syndeinanlxxi saamisen. Maan cosca me Uscolle tämän
woiman tygoluemme, nijn emme me sillä ymmärrä sencallaista u-
fcöo; joca tule ja caswa ihmisen omasta luulosta ja suruttomasta
ajatuxesta/ jolla moni jumalatoingin ihminen hallitzewaisten son-
dein siwufatygölukeitzellensJumalan armon ja lEsuxenansion,
ilman Catumusta ja totista Parannusta, joca on Jumalan muut-
tumatoinda Järjestystä wastan: Waan me ymmärrämme täsä sen
eiäwän ja autuaxtekewaisen Uscon, joca on yxi Jumalallinen Wal-
keus ja waicmus sielusi,, josa yxi syndins tundewainen ja cätu-

Zzzz 2, wai-

i: 15.

24: 47.
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7Z5 «Mexäs.ToM Kymmenes StUMMai P.
uscoll«ns, ia nijnCbri-

siMen yhdisty> että han totisesi tietä itzens Cbristuxen cauttacaikestahMistanspelastetuxi jsidti lasteturi, ja myös sillä sam«llasaapi Cdri,
stuxen mielenjguden luonnon,josahanuytusconwoimaNa waeldalu,
malan ja lähimmäisen Racksudesa, ja caiken synnin totistsa wiha-fa ja walttäNiftsä, eikä enämbi tiedollans saastuta itzians silla en-
disellä synnin menolla ja harjvituxM. Josta sitte seuruetta tlui-
«allaiftloa uscowaiselda taita Jumala nijn mahdottamasti poiskich
dä hänen Armons j« Svndein andexi andamisen, cmn hän on

yxi Totinen ja wanhmscas Jumala caitisa hä-
nen Lupauxissns ja SZnoisan^

H,e«. Zt, 4-

Ia tämä wacumus Syndein andexi saamisesta täfä ni-
witetyss lärjestyxesä, jonga me nyt merkitzem, ei
seiso josacusa ihmillistfä Puhesa ja Lupauxesa, waan se Perusta
itzens Inmalan Sanaja, eiainoastansyhteiststj,,cosca
coco Raamattu on täytetty armo lupauMa nijtä catuwaisija ja u-
scowaisia wasian; mutta myös erinomaisesi!, mjncuin Ensifi,
Sijnä Ripija, cusa Jumala erino,naistlla Ewanqclm<
min saarnalla hänen Sanans Palwelioin cantta anda julista
Hills catuwaWe ja uscowaisille Syndein andexisaamisen waeuutW
xeN/ niincuin se selwästi seisoa Joille re SMmrandexi a.nttar<
re, nijlle ne andexi anneran, sa joillere ne pihmre, niille ne
owm mmirtMtt TmxvnlMn jye lunmtan edes.
lotca Sanat meidän totisesti pita catzoman Jumalan omixi ja,
Mumattomiri Ssnoixi/ jotca lnyös nijneum ns Syndein andexi-
saamisen meille mm ne car.s sen meille itze työsa jaca-
wal ja sijlä meidän osallisexittekewat, ainoastans ettei meisa itze-
A puutosta ole,, ni/n että me olem ulcona Catumuxen ia uscolr
Järjestystä. Nhn owat ne Callic Sacramendir Toi-
siri, yri woimallinen waicuutus Syndein anderi saamisesta niM
enin ne jotta owat Sanan Sinetit: Se Caste on yxi wä-,
kewa wacuutus Syndein andexisaamiftsta, joca sitä warten lu<
malalda asetettu on, että yxi ihminen siitä wiWi taita päättä:
Nijn totisesti cuin minä tiedän itzeni Castetuxi ja sijna tehdyxi os«K

cuolemasta ja Häneseen yhdistetyxi,, niin totisesti!minä myös tiedän minulle caicki Synnit andcxi annetut olewan,
«i ainoastans silloin cosca minä olen Castetlu, mutta myös nijncmt«
wan cuin Mtlä el6n sen Easten Wosq, taicka wasta udesta siihen-

Lijt,

Wewacmtus
tästä tu-

le/ pcrlista i-
tzens luma<län Sanasa.

Riprsä.

Wlsicsa.
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tijtoon Catumuxen cautta sisälle astun, sillä niin Jumalan omat
Sanat soiwat: Tehkar parannus, jaandacon jocainen ha<
nens cafta, "Mjuxen Chnstllxen lTliineen, Syndein
xi faamisexi. Nouse, ja anna sinus casia, ja pestä pois
finun Syndis. Nijn myös sijlä Pyhästä GhrolliZesta,
ban minä Mtzisti päättä: Nijn totisesti cuin minä Njnä nautitzenLeiwän ja Wijnan, ja nijden cansa Christuxen Ruumin ja
ren, joidenZa Totuden itze Christuxen Asetus Sanat minnsa wah-
wistawat; nijn totisesti minä tiedän myös sijna Syndini anderi
jaawan, joiden msxoxl Christus itzens on ulosandanut, joca itzens
«vt minulle täsä jama caiken hänen ansions ja Tawarins cansa.
Ia nijn siis tancallaisten wahwain Perustusten pääse, wahwista ja
perusta itzens meidän wacuutuxem sijtä armollisesta Syndein an-
dexisaamisesta, cosca me ainoastans seisomme sima edellä nimitM
fa Jumalan larjestMsH, ja sen alla uijta hywäxem käytäm.

Lug. 225 iH.

Tästä nyt Cnudennexi, seura se Hyodytys nimittäin
Ensifi, Omantunnon Turwa, Rauha ja 110 jydammesa,
nijn että Sydän tule keweytetyxi /a ikänäns cuin irti lastetuxi, ja
ulospubkea Jumalan hartaan ylistoreen ja Cunnioittamiseen.Nnu sanoi Wap. lEsus sille halwatnlle: poican, ole hywäs
tnrwas, silla sinun ftndis anneran andexi, M nijn Syndein
«ndm. saaminen teke sen, elta ihminen jällens tule Turwsan j<r
rauhaan omasa tunnosans, nijncmn Jumalan woimallinen Sanamyös tämän halwatun sydammesä, cosca ei han pannut iftiäns
Jumalan waimtustawastan, yhden tanMaisen turwallisen Lewowwoieutti, ja coiken endisen pelwou hänestä pois otti. Tästä 3M->
hosta ja Turmasta se M seiso: erra nie olemma uscosta No<»n--hllrscaxi ruller, min meM on Rauha lumalan.canla,mei-!
dan H/LRram lEsilxen Christuxen eaurra. Nijn kaykam
sijs hänen tykons totisella sydammeNa, täydellä Uscolla)
prijcorenlt meidän Odamisam, ia pästetyt pahasia
sta tunnosta. Yhden sencKllaisen Syndeins anderi saamisestawacmuelun sielun, iloisen W ki/tollisen luonnon me näemme ussastisimä, P/Dawidisa; min me näemme Candaceresta Etluopinn!
Drotningin Camaripaiweii sta, enä cosca hän Casttttm Philip-purelda, ja wacuutettin sen cautta Syndeins andexi saamisesta,
min han meni ilouen tieräns myöden NWcM myös Fan».2zz z Z W

5 s.
lest«seurno>

, mantunns»».
' Tllvwn jg.

Kom. A ?.
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csthuonen woitla ttk!, M Mm, ettg bgn oli mllm Casietuxi-ia JumalanpMle Ia Dawid myös hänestänssano - anna, mh:nn cnnlla iä>iewlla, erra ne Lunr iba>sarken^rotet.
l6: ;4

kl. io.

Ia waicka tosin, Ihminen rara Rauha, Jumalan ih,
mellistn neuwon jälken, jöca hänen Lapseus monella tawalla culjet,
tä tasa mailmasss., ei aina tllrrawasti raida nahda ja wta
dammejanV, pahon wähemmin jotan iloo sen yli käsittä, wcwnsitä wastan tayw kärsiä monda synnin rasitusta ja kiusausta wiclä,
josta usiasti taos udesta kpäilewäisct ja rascat ajatuxetttcchtowat tä-
män waucutuxen ja wiliiydcn haneldä haMMetidä ja pcisotta:
waan-ei:sen wuoxi sen cautta tämä macuutus cocouans poiscatoa>
Mä nnncmn sewacuutus Jumalan armosta, perusta
lan QmasaWanasa,> jocu aina on ja pyw wahwaug ja lijMmaj
toinna; nijn se meidän puoleldam perusta itzens yxinans Ustoja
foila me totisesti olemma EbristuxcntkDtlänet > ja ei erinomaisestisijnä tuttawasa omanlunnonrauhasa-ja ilosa, jotcawulistä
towat kiusausten alla> ehkä usco sydämmesä ftn wuoxi salattuna
on, jongll me, nijstä muista uscou hedelmistä taidamMe nähdä mcil<
län P. Pawali sano: Il>malan Raub,a,
pi- yliye caiken cttä Jumalan Rauha, se
on, se sijnä ensimmäisesa Kandymiftsä wasiaudest Syndymise-
sä tehty Sewindo lumalan cansa Etzristurefa, taita sen wuoxi totu
sesii olla sielusa, waicka ei Järki sitä kasstä, eilä sitä joeapäiwäistä
OmantunnonRauha nijn luoneinkiusausten ja wihollisien alla aina
löy.däs eikä nay tuttawasti; siliä se jocapäiwäisen omantunnon
rauhan ttmdo ja se henaeLmen ilo> ei tnleitze uscon olendoon, jöca

pitä itzens kijnni Christuxefa, waan se on ainoaftans
vxi uscon päälle seurawaimlt «maisus, jota paA-nijden Pyhäin-

pitä oleman itze scn ilon tunnon puolesta, waicka ci itzs
ilon ja rauhan Syy coscan heilda poiscatoa niiden surimbaingan
waiwain >a ristiv alla/ costa he ainoastans,oikein itzens
wat, ja sen tietämät, ettei he jougun ehdollisen synnin cautta oleOa
ensimmäistä Rauhaa rickonet ja cumoon lyönet. Ia waicka,sijs
Usto tläin ej ösota eikä ilmoita itzicws aina tancallaisenßauhan ja
ilc N tMtawas« waicutnxesa, nijn on silloin kyllä tämän totuden o«
sotlamisexi jaUsdistamisexi sijnä, että se usco näyltä itzens nijsa

mui-

n,il. 4: 7.
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mmsa Pyhyden ja udistuxen hedcliiusä, nijiicuin Jumalan pala-
wasa Rackaudesa, synnin totisesa wihl fa, rucouxesa, ,Taiwan
ikäwöitzcmistsä ja m»n edespäm; cusatancallaiset. hedelmät owat,
sMä on myös aina, wacuutus,, waicka ftsin salatusta/mm cuilengin
totisesta uscosia ja Sudein andcD saamisesta;. Sillä jos me pab.
jon /onga me naem
harjoituxesta, nijn meille ««'fös, oman. päätöin jql>
ken/ »a uscon tähden,.paljon gnpexl ainteran.

Toisexi, seura tästä,- iye RanZaisiuren liewitM ja
poisottaminen: nimcum
weydens jMens. Sillä jpsUangaillufen anderiandamus japois-.
ettymus ei sturais Syndem andexiandamista ja poisottamista, nim
silloin ei ölistan ei<ka tapahwis yhtan andexi qydauiista, sillä Chri-
sius jonga täydellinen änsioiä cuuliaisus täsä meille tygoluetass) on
maxanut ei einoastans caicki SMnit-wutta myös caicki Rangai,
siuxet ulosseifonut., Ia wcncka tosin Jumalan Lasten wielä jalken
Svndein ande>'iNGwl<seWm ja M^Mism; tM»
waiwa ja tnutill.Msm> nijn ei he cuitengan nijtäKte enämbi.käv''
st niincuin jotacuta totisia RangaistusiE eli wiha lumillalda, sillä
caicki wiha jo Chnstnxen caut-^,
ta HjaUet JumalaM< ny,,
kWAtiltzsa aina langen tarhellissxi jMy»dM>ritsänen Lapflwis/'
sensisälla asuwaiftnlsynninxens pois mailmasta/Ma me tiedäm cWM pieainen Liha iN wevr
on, seminaallisen -onnen ja menestyr.'» al!a:wierMduman
rnfimmaisestälßickauEsta ja ahkerudOa/ ja maitman locaan .se-
canduman, ftntähden st on ÄrpMnewtttH st Mctznamen Hminen-
a-ina jä Vastoin.käy«
mistncaMw):,ya st WMewilMir en sitä.
ja Wca Kärsiminen AW ei ole enäncki wcu:
NalMistus Heille, waM-M cmmcchmen MstttjaMn cutiius
sten wtistri hhwoxi is ylöspitamistxi sen eikianMen. päätlä.. Jon-
ga edestä heillä wyos onsiiasurembi Svy lumalataiiusta-jli.kMQ
tä, joca cn sen saman joca alusta cli pandu ihmisen päälle wiöa-
ft MVMsxil ryt on,EbristMen.cauM nwuttanut,
meille phdcMuluaitWi c^nuiM/«'wilicappalM
xeem. longM)deckn.-lM

.

V)ij-
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Ia lvijmeill
Jumalan

Cumoitmm!-
mn M was.

wijmeijexi, caikesta tästä pitä seuramcm lunmlnn si?-
dammellinen »slistäÖ jaCuttmoirramitte»: nijncuin se stiso E<
wangeliumisa: jahe ia Clmnioirir lumalara. Iu-

LgM he perästä päin ihltttttelewat suuresti Jumalan wijfatl
ja Pyhän hallituxenia iohdatupeu yli heidän cansans, cuinga hän
niin monen suuren sekck sisällisen omantunnon/ että uleouaisen ruu-
min tuscan ja waiwan läpi, on heidän saattanut iloon ia cunniaan,
cuinga han myös on anda«lur ihmisille maan päällä sen «val-
lan, ioca hänelle yrin muutoin tygötule, että hänen puolestsns
syndia anderi anda ia NM totista pelastusta iulista ia omista cai-
kille uscowaisille jaustallisslle Jumalan lapsille, josta ei taida muu-c
toin seurata, cuin yri sydammellinen Jumalan alistaminen ja
Cunnioirraminen. loca myös on päa,maali jatarcoitus cairi-
sta Jumalan Töistä ja Teoista ihmisien cansa.

Opetus:' , ,^

Rackat Sielut, ajatelcat cuinga suuri Autuus taas tä-
mä on Christuresa, ettei Jumala ainoassans anna Syn-

tVV dia andexi caickille nijlis, jotca sitä totisesa Catumuxesa j«
uscosa etziwät ja pytäwät, myös anda heidän siinä Musa
tulla »acuutetuxi samasta armosta ja andexi saamisesta siinä hänel,
da asetetusa »rdningisa ja lärjestyxesä? nijn että Mi Inmalau
Lapsi jo täällä taita olla nijn witzi ja wahwa sen wamutuxen eaut-
ta hänen autudestans, caikisa tiloisa ja itzs Cuolemang,n hadasä,
niin totisesti cuin Jumala on yri Totinen ia Muuttumatoin Ju-
mala caikisa hänen Lupanxisans ja tehdysä läriesiyxesans. Toti-
sesti on se ihminen Autuas jo täällä Cbristuxesa, ja coco mailnm
wahta händä Autuari ylistä jakiistä: Auruas «n fe, jonga pa-
hat reorowar andexi annerur, ja jonga jvnmrpeirervt owac.
Auruas «n se ihminen, jollen ei soima waaryrra,
jouga hangeja ei wilppia ole- Silla cuja Sandein audexj
andamlm on, sijna on nrz>ös elama ja autuus, seiso mejdän
Catechismuxesam.

Ajatelc«msi,«
cmltga suuri
«ntnxs tämä
»N-

ps ! 2,.
'

'

Oniluj-es. Ia tosin tapahm caicki tämä autuus meille ainoassans
Christuxesa ja hänen cauttans, josta yxinans caicki Syndein an-
df)-i qOWWM M AutWs tvli, M li ole toijes a«-

5Ws
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mmca, ei myös ole mnma nimee Taiwan alla ihmisille
annetm, joja meidän pirä auruaxi tuleman. Hänen lu-'
mala on Armon isimmexi aserranur, uscon caurra hänen we-
reians, osorraxens sirä wanhurscaurra cllin hänen edejans!
ke.pa. Nijn errei nyr ole yhrän cadorllsta nij>ä, iorca IG-suxes Chrisiuxes owar, ja ei waella lihan, waan Hengen'
Men. Ilman tätä Christusta ci ole yhtän eikä Syndein andexi
saamista, eikä wacuutusta sijtä, sillä amoasians Minusalon reil-
lä rauha, hän on yxinäns wijna cuurnan sockunut, synnit
nut, ja Jumalan sowittanm, hän yxinäus myös on meille sen Py-
hän Hengen ansainnut ja toimittanut, jonga cautta hän Sana-sans tämän wacuutuxen meidän sydämmijn lukitze ja wahwista.
Tästä Totudesta meidän pitä sitä kijndiämmästi kijnni pitämän, co-!sca Pawilaiset caikella tawasa tätä oppia tahtomat epäilyxeen
tä, ja silla kijnni t«ckia caicki Lohdutuxen ojat jotca tästä
resta meidän päallem ni/n runsasti uloslvuotawat cocoßaamatusa:
Sillä heidansOovins jälken ei taida yxikän ihminen aiwan witzi
olla, eikä hänen Syndeins andexi seamisesta, eikä hänen Wan,
hurscaxi tekemisestans; waan ainoastans jougun hywau Toiwon
ja ajatuxsn niistä saada, sillä he ei pane Christusta yxinäns meidän
andexi saamisem ja Wanhurscaudem Perustuxexi, waan heidän
oppins jälken,pitä ne Hywät Työt myös ikänäns cuin hänen rin-
nallensasetettaman, joista heidän itzeckin täyty tunnusta, ettei n,
Mn taida wissisti tietä, jos hänellä on kyllä ulottuwaisesii hywiä
töitä autudexens. Totisesti on tcmcallaisen opin alla yxi mahdo-
toin asia, ikänans tulla johongun totiseen wi§iyteen.ja wacuutuxe»
hänen Syndeins andexi saamisesta ja autudesta, nijncauwan cuin
ihminen tahto otta jongun turwan hänen hywain Töittens tygö,
ja ei ainoastans lEsuxen tygö uscon cautta. Ia waicka tosin he
sanomat niin: Costa Pahat työt taitawat täydellisesti ansaita ca-
dotuxen, nijn taitamat sitä wastan Hywät työt myös olla nijncuin
ansio ja Syy autuuteen? Nijn me wastamme siihen: Pahat työt
ansaitzewat ja owat Syy cadotuxeen, sentähden että ne omat tay-!
dellisesti pahat, ja uloswuotawat ihmisen uscottomudesta joca onse alcu-svy cadotuxeen, waan ne hywät Työt uijdenPyhimbäingin
tykönä, ehkä cuinga hywästä jauskollisesta sydämmesta ne ulos wuo-
tawat, nijn ei ne ole ikänans nijn täydelliset että nijsä jscu ansis
<lj Syy Mutten pidäis oleman, sillä laki tvgstti caikin puolin si-

HH. 4:1a.15.
iM.2:1.2.
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fallisesii,a ulkonaisesti täydellista cuuliaisutla, jota ei yrikän sielutasa suresa turmeZuxesa taida aican saatta,sen siMä asuwaistn syn-
nin tähden;, waicka cuitengin Lain PitaNinen ia hywat työt owatwälttamältömästi tarpelliset yhdelle luNatan lapselle, ci autudcnansaitzemisexi, waan uscons todistamisen ja kijtollisudcnZ osottami-ftxi usion cuuliaisudesa lumalatans wastan, josta harjoitlixesta
Jumalan lapsilla myös on yxi lwwa oinantunnon todistus ja joca-päiwainen wieraspito>, cosca he tietämät itzens wapaxi cairista eh-dollisista ricoxista lakia wastaN/ ja sowitmwat heidän clämäus mie-
tnisella hengellä stn surimman maddollisuden perast Lain pyhän o-
jennusuuoran jalken; cusa sitawastan niillä lunalattomilla on «xipaha ja pm-ewa omatundo, coscZ be tietäwät itzens ehdosta Lakiawasian elawän ja pahoja töitä rohMsti harjoictawan. longcttäh,
den si!s se on sangen tarpellinen, että itzecukin toimitta itzellens Ju-malan P. Sanasta wahwauPerustuxen hänen tietoons ja oppijns,
että hcm nijn pitä itzecungin asian hänen oikmsa arwosans, ja walt-
ta caicki, secoituxetja, wäärmtcwlämiset siinä Puhtasa Taiwm

klov.t^l,;.

.
.

Waan ei sima ole wielä kM,, että me näin ainoastansDedam Christuxen ja hänen oppins näistä, mutta meidän pitä
myös ahkeroitzeman,. iyerxosä saada tämä xvacuunw meidän

iohonga Jumalan Sana ia ne P.Sacramen-dirneoikiatWälicappaletowat, joita meidän pitä nijn nautitze-
man ja käyttämän, että ne taitawst heidän wmmans ja waicum-
xens meisä osotta ja ilmi tuoda. Nijn että cosca me JumalanSanaa lueln eli cuulcm,, nijn ei sijuä ole kyllä, että me sijta ai,
noastans saamme sen tarpellisin tiedon meidän autudem asioista ia
lärielMefä;, mutta meidän pitä myös ne caicki käyttämän totise,
xi meidän elämän ojennVexi,, nijn että Christuxen Sana ja ovpi

meisä. totisesti Christuxen elämäxi ja Seuramisixi,. fitte
costa me hänen kerran Uswsa löytänet jakäsittamt Nijn
myös cosca Ewan.qcliuminLöhdutuxet meille eteenasetetan, nijn ei
ole stnä kyllä, että me ne ainoastans tiedam ia ilman pidembätH
ajottista mcillem omistam, mutta meidän pitä yhdellä MiisM ja
Mämmelliscllä tutklstelemisella ja ihmeltclemisellä yli Jumalan po-
hjattoman Armon jaRackaudm jonga bän on Chrisiuxcsa meille
Manut, Ylös lijcuttmnan. meidän Sydammem, että yhdellä wal'

mi-

V»itzetyM
Ma wacum
mXessmnnumv<-,i»!ii.
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mistetulla ja awoimellasydämmellä ja lapsillisella uscalluxella sencal-
laista Hywyxiä wastanottaman, >oca ei ole nijn kewiä asia cuin ne
jvlttilat sen luulewat, wasn tarwitz? suurta,a wiriätä harjoitusta
ja ahkerutta. Jota enämmän nyt me tancallaistcn hywäin cansa
lumalisesa tutkistelemiscsa aica wicttclem ja niistä sen oikian maun
saamme, sitä enämmän meisä myös caswa se sisällinen wacuutus
ja wisiiys: Ia että monella meidän aicanam ei ole tätä callista
wacuutusta, nijn ei se ole ihme, cosca ei ihmiset mistän muusta
wähembäcä murhetta pidä cum taiwaWen «siain ja
Tawarain tutkistclemiftsta ja oitiasta ymmarrpxestä.

Samalla muoto myös, A pyhä Caste anda
lan lapsille suuren wacuutuxen heidän Syndeins andexi saamisesta
ja aumdestans: sillä cosca me tuttistelem ja catzelem sitä nijncuin

pesoa josä me olemma Christuxen cuolemaan casierm
ja cuinga suurten Tawarain oliillisuteen me sijnä olem ylösotetut,
nijn että nimcuin hän astui meidän siasm, ja ynnä meidän luon-
dom cansa otti caicki meidän syndim hänen päällens; nijn stta' pa-
stan me taas räsä pääsimme hänen siaans, josa me Jumalan silmi-
sä catzotan nijncuin ne jotca ei oleckan mitän pahaa waan hywä
tehnet, ja jotca olemme maxanet caiken Synnin firouxen ia ran»
gaistuxen edestä, caiken sen mitä meidän racas Lunastajan, lEsus
meidän fiasam ja lihasam teki ja kärsii- Erinomaisesti cosca me
wielä muistelem, että me olemma castetut täsä coco meidän elinai-
cam edestä ia ylösotetut Jumalan Liittoon joca coco meidän elinaw
cam päälle seiso, nijn että meille jo echta sijnä P. Castesa caicki
coco meidän elmaicam synnit yhtä hawa owat andexi annetut, se
on, se Castesa annettu syndeiu-andexi andamiuen on sencallainen,
että caicki se wasta tulewa ja tapahtuma jyndein andexi saaminen
taalla, ei ole muu min ainoastans yxi kertoiminen ja wahwistaminen
sijtä andexi saamisesta joca sijna P. Castesa tapahtunut on; johon
tule cans se wielä, että me caickia nijtäkin syndeja wastan cuin me
tänäpäiwänakin olem tainnet heickoudcsta tehdä, taidamme loh-
dulta itziam tällä samalla meidän P. Castellam, jos me muutoin
wielä Casten Lijtosa seisom, taicka totisen Parannuxen cautta sii-
hen jällens tu'em ja sisälle asium. Totisesti joca tällä tawalla ala-
ti muistele sitä P. Castetta, hän todella löytä aina sen, nijncuitt
I?hden awHj«uncn L.ahren caickia sondia ja saastaismra^A a a a a 2 xva-

Casteest«.
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wastan. Mntta ehkä cuinga wahwa ja witzi nyt tämäkin autu-
allinen walicappale on Jumalan puolelda wacuuttaman meitä hä-
nen armostans ja autudesta, nim tiedä se, ettei sistä fen wuoxi stseura, että fentähden caicki itze työfä owat totisesti wahwat ja wis-jit heidän syndeins andexi saamisesta ja aumdestans, mutta itze-cukin täsä cvetelcon itzens oikein, cuinga hänen itze puoleldans asiat»wat? Se on tosi: että Jumalan puolelda ei nyt mitanpuutu,
euin me jo cuutim. Sentahden coettele myös nyt sinun
puoles jos siitä mitan puuttu? Jos sinä wielä ftisot sijnä Nscosa
jocaCastesa waicutettu on sinusa, ja siinä Lijtofa jaLupauxesa cuin

Kna Jumalan cansa sijnä tehnyt olei? longa sinä kyllä taidat näk-
dä Hedelmistä ja Uscon todistuxista jos nijta löyty sinun elämafäs
eli ei? Jos et sinä niitä löydä sinun tyköncls, waan sinä sitä iva-
sta» wielä hallitzewaistsa synneisä elät, ja palwelct synnisä Pirua
ja mailma ja omaa lihaas, nijn teids se, ettet sinä silloin enämbi
seiso Uscosa eikä sinä teydysä Casten Lijtosa, josa sinä olet luwan-
nut poisluopua Perkelest ja hänen meuostans, waan sinä olet ca-
dotuxen lapsi, etkä sinä sitte taida syyttä Jumalala eli Casietta sii-
tä, ettei sinun Syudeis anderi saamises ole ijancaickinen, mutta
sinua itzias ainoastans, costa et sinä pysynyt sijnä «utualiisejä
tosa ja tilasa.

NiM on se wielä myös sen -HGRran Ghwlltt
sett canfä, cosca me sitä callista Atriaa oikein muistelem ja catu-
muxela uscolla nautitzem, nijn se on Ui woimallmen Wälicappa-
le wacuuttaman ja wahwistaman meitä meidän Syndeim andexi
saamisesta, cosca me ajattelem, cuinga sijnä meille jaetan se sama
Christuxen P. Ruumis ja weri joca meidän Syndeim anderi an-
damiftri on uloswuodatettu, ja nijn cuinga Jumala joca kerran
jo on hänen Poicans Uhrin Ristin päällä ylösottamut meidän
Syndeim täydellisen maxori ja Sowinnori> nyt jallens anda mei-
dän sitä ftma syödä ja juoda, siri wacuutuMxi, että nyt Ma het-
kellä taas ft sama Ehristuren Uhri ja Sowindo meille udesta ty,
Zöluetan ja omisteta» meidän Syndein andexi andamisexi. Toti-
sesti, emme taida coscan fuurembata wacumusta meidän Syndeim
«ndexi saamisesta saada cuin tälMawalla, silla tähän Pyhään A-
ttiaan on Jumala yhten sulkenut coco Christuxen Lunasturen woi<
man ja stn cmlta anlait«l Tawarat, jotca hän nvt yhtä hawa ta-

l3
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fä meille ulosjacaa ja anda. Maan catzo sinä RacasSielu taas
eans sinun puoleldas, jos sinun Sydämmes myös on sijnä tilasa,
että se on oikein fowelias caikesta tästä hywydestä itze työsä osalli-
nen oleman? Jaa, <W sanot: Gikös ne sanar, jotca Ripijä
cgitzitle p. EhcoUijen wieraille jlllisteran Sandein andexi
snamijesta, nck jacoste caikijn jorca siellä sillain
Wastaus: Tosin ne Sanat tulewat caickijn ihmisijn nijumuodoin
cuin Jumala cassille hänen Armons ja ystäwydens ja osallisudens
tarjoa ja Maan ei sijtä wielä sen wuoxi se seura, että
fentähden caicki itze työsä tulewat osallisexi samasta armosta ja au-
ludesta,. mutta ainoastans ne jotca sijnä lijckumattsmasa Jumalan
OrdninMa ja lärjestMsä, nimittäin Catumuresa ja Ufcosa, seis
sowat: Josta sijs seura, että ainoastans ne Catuwaiset ja usco-
waiset tasa wahwistetan heidän Syndeins anderi saamisesta, waan
ne Catumattomat nautitzewat itzellens Cusleman ja Duomion; ei
nijn, että Jumalan armo olis woimatoin eli ulottumatoin caickia
tätä heille tasa andaman, waan ne Cammattomat M itze heidän
Catumattomudellans estäwat ja poishplkäwät caikenAumalan Ar-,
mon ja sen omistamisen heillens. Minä tahdon tämän asian me-
la lähemmalda sitä paremmaxi käsittämisen selitta: Nijn usein cuin
sinä menet Ripilles, nijn sinä asetat itzes sinun lumalas jaRippi-
Ms eteen, nijncuin yhden ftncallaisen Syndisen, jota hänen Syn-
dins waiwawat, ja owat hänelle nyt suuren mieticarwauden teh»
net, joista hän halaja irti päästä, ja Uscosa tulla wacuuteturi lu,
malan Armon ofallisudesta, ja halaja cans nyt sen P. Ebtollisen
cautta tulla wahwistetuxi hänen Ustofans ja sijnä udesa hengellisesämenosa ia.elämäfä. Nyt Racss Sielu, cosca sinä nain menet
Ripille ja synnin päästöön, niin myös sitte cans cosca sinä olet senjo saanut, nijn tutki tarcasii sinun Sydämmes: Jos se on ollut
tositetta sinun Syndis js endinen elamäs on itze totudesa sinuacauhistanut, jos sinä wielä wihat sitä, jos sinulla on turwalknen
Uscallus lEsures tygö, Mpysywainen aicoinms coco elamäs nyt
uhrata yxmäns lumalaöe palweluxeri ja uhrixi; taicka jos caickitämä on ainoastans ollut yxi tyhiä luulo sinulla ja luun tunnustusturhan yhteisin tawan tähden? Jos se edellinen Totuus za totinenmeno sinulla on, nijn silloin olet sinä epäilemätä wi§i ja wahwaMä, että caicki sinun syndis owat totisesti anderi annetut, faSynnin Päästö sn simM täydeäisestj mpghtumit ja sinä olet nyt
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wapaa caikista sinun Svnneistäs lEjuxen cantta. Matta ;'os si-nä toisin löydät asiat olewan tykötiäs, ja sinun Sydämmcs todi-sta sinulle sen, että siliä wielä pidät mielisuosiota smun synncisäs,
racastatjotan muuta Christuxen rinnalla, ja wiela edespyrit syn,
nm harMtuxesa, nijn silloin on caicki sinun Lohdutuxes ionga sinäRipistä saanut olet turha jatyhiä wario, jaa, jossinä sijna tilasacmMc kymmenen Saarna Päiwasä, ja Sata kerta wuodes
wisit Ripillas, nijn ei se sinua yhdestakan synnistä päästä, waansinä silla cartutat ainoastans sinun syndis paljoutta ja miltä, ja
nautitzet itzelles cuolcman ia duomion wielä palio Mamman cuin
«nnen oli. Ia waicka tosin Synnin Päästö täsä SaarMMiehel-da sinulle julistettu on, jonga sinä sinun petollisella tunnusiuxe3c>swalchdellut olet, jocaei myös taida nähdä sinun sydammees, mju
sinäkin caicki Syy langea sinun oman caulas ja nisias päälle, jasinä olet cadotuxenMinen. Jaa, jos wielä Rippi >lsakin olis
Osallinen sinunrieoxestas nijn että hän ilman waroitta,
mistä ja tutkimista julistais sinulle syndein andexi ftamisen sinun
ratumattomasa tilasas, nijn ei ftn wuoxi sinun asias fijta parane,
waan se cadonnut lammas macaa ainakin caooxifa ja cadotuxesa.Tätä pita erinomaisesti nijden ajatteleman, lotca aina ja usiastikaywätRipillä ja Ehtvllisella sen yhteisen tawan tähden, ja nam
titzewat nijtcl Pyhiä wälicappaleita ainoastans heidän suruttomu,
dens peittexi, cusa moni on fyllä Sata kerta naulinnut elaisänssitä Pyhä Ehtollista, waan ei wielä ole kertacan syndians andexi
saanut, waan enamminnijhinsidotuxi jawaiwutctuxitullut, silla jota
enämäniliminen wäärin käyttä Mtä suuria taiwan lahjoja, sitä
män hän sillä syndianscartutta, jaPiru saapi sitä suremman mallan
l)änenpaallens ja sito hänen sitäkijndiämästi hänen nourijns ja anfoi-
bins, culjettarens sitä rohkiammasti yhdestä synnistä nijn toiseen.
Ach! ettäcaicki ihmiset tästä asiasta oikian ymmarryxen saisit, ja
näkisit, cuinga cauwas meidän aicainen Christicundom enämman
osan puolesi on langennut Jumalasta sen ulconaisen ja ulcocnllatun
Walicappaldcn joca aicaisen nautitzemisen cautta, nijn olis toiwo,
että wielä jocu muutos ja parannus tämän wäarinkayttamifen
päälle sturais.

Ia mjncuin siis se hywa Jumala nmn monella jawahwal-
la wamutuxella nijtä catuwaisia ja uscowaisia ja elamans itze työsä
parandawaisia, wisiiyttäja wacumta hänen armbstans ja Syn-

dein
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dein saamisesta,, niin me >o cuullct, clem; nijn tule tähän
wLcuutuxen wiela cans se Callis Rucolls, että Jumala itze Py-!
bän HenZens Todisturen mutta meisä,, tahdoistygö sanoa ia juli-
sta meille, nijn myös lukita meidän sydämmihim tämän wccuutu-
>en, ja waiculta sen tunnon mcisa meidän kchoituxcxem händä yli-
stämän jaKanefa ilvitzcman. lohonga wiclä wilmcistxi cans tu-
le se, errä me caikella todella rvarciramme.ja Valtamme

ja ahseroiyem ja puhtasia elämä-
stä: sillä emme taida kyllä ulosftnoa, cuinga yhden sielu" lykönä
cosm se rupe syndeins tähden murlMscxi tuleman, «e caickcin pie-
nimmätkin riccxet joita hän on udesta jälleus tehnyt, ja joista hän
kyllä olis tainnut waroitta itzens, sen endistn anucxi saamistn wa-
cuutuxen taitawat hciconda ia wijmein peräti poisotta. Cusa sitä
wßan nijsä JumalanLapsift, se uscollisuus ja ahkerus jonga he
alati ofottawat, waicka heickoudesa, nhn cuitengin tonsesa Ju-
malan cuuliaisudefa ja Chlistuxen Seuramisesa, merkillisesti todi-
sta heidän uscosians jaSyndeins anderi saamisesta,silla se on moh-
dotoin asio, ettei Jumala olis heidän Syndiäns andexi andanut,
joidentykönä hän itze nijn palfon hywä jocapäiwä waicutta ja ai-
can faatta; silla sijca me ymmärrämme, erra me hänen run-
nemme, nimittäin meille armMscxi luinalcixi> jos me hänen

pidämme. loca hänen Sanan» pira, torijesi on
Illmalan Rackaus hanes tähdellinen, sijrä me tiedämme
että me hanes olemaa» Ia joca jano iyens hanes pvlV-
wan, hänen pira nijn waeldaman, cuin hanZin waelst^

Ruc«l!,rcha>

" Pyhän'
' mä« atla.l

51/oK. 2:5.

Ach! cninga tarpellinen Mon Rackat Sielut, että me-
täsäkin asias taas tarasti. Coettelem itzem, jos me olem täsa au-C
tuallisesa säadysaeli ei, cuia me taidam aina. olla
dän Jumalan armosta!« Syndein andcxi saamisesta. Act)!
ga moni on coco elinaicans culuttanm tmhasa wacuutuxesa ja luu-
loja hänen syndeins andexi saamisesta,, ja on fitte toisin asiat lvy-
tanyt cosm tosi on eteen tullut ja Cuolema sydammm
päälle wlcutta. Mikä Packo on meillä tämän smn-en walkeudew
alla jofa me elämme,, elä ja olla tietmnättömydesa ja pimeydesck

oikiasta tilastam. Coctclmt siis Mckat Sielut teilän /MTanapäiwanä pyrkikät siihen auluallisecn tilaan, cusa te taidatte
hlla wM ja wacMutelul teiM MNldestan,, sillä nämät.Sanar

Duo»
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foil. 12:48- Duomiyewar teidän wimeisnä paiwänä. Jos te taas nä-mät ainoastans cuulette, ja catzotte ylön, nijncuin se tottelemaloinhuone, nijn pitä teidän cmtengin tietämän, että Propheta teidänstascin on ollut. Autuas sijs on se, joca neuwo tottele, hän pela-
sta sieluns, ja jocarangaistusta cuule, hän tule wijsaxi.

Jaa, sinä sanot: minä olen Christina; ia sixiitzs ni
tttnnustan,sentäl)den ei se taida toisin olla, cuin että minä myös
Christuren oma ja hänenLapsens olen, joxi hän on minun werel<
lans ostanut? Se on hywin kyllä Racas Sielu, että sinä olet
Christitty jahäneldä ostettu, mutta catzo hywin jällen, jos sinä'
itze työsä ja toludesa olet Christitty, ja jos Christus uscon cauttaasu sinun Sydämmesäs, jos Christus elä ja waicutta sinusa, jos
sinun, elämäs on sowitettu Chrisiuren elämän jälken, ja nijn jos
sinä niintotinenChristitty olet itzetoZsä cuin nimesä? jos ei, nijn silloin
finä olet yxi petollinen Christitty, eiks se nimi auta sinua mitan e-
nämbi cuin ludalasia jot-ca ketscaisit heitäns sitä, että he olit
HERran Cansa ja hänen nimelläns nimitetyt. Jaa, sinä sanot:
Minä olen Casierm: Se on bywa, waan caiwa taas sinun O
dämmes pohia jos sinä elät sijnä udesa Syndymisesä ja elämäsa
joca Casiesa waicutettu on? Ongo se wanha Adami sinusa nyt to-

tisesti cuollut, taicka wieläkö se Hallitze sinusa? Mingäcallaisisa
hedelmisä sen uden syndymisen woima osotta itzens sinusa? Jos
pahat hedelmät löytywät sinun tykönäs, nijn t«dä se, ei Casts
auta sinua mitan, sillä Pun tutan hänen hedelmistäns, ja jocaft»

- nen Puu cuin canda pahoja hedelmitä, se tuleen heitetän. Sinä
sanot wielä: Minulla on Jumalan Sana, ja minä cunlen
ja luen sira: Se on caicki oikein ja hywä; waan tutki täsä taas
sinun sydämmes juuri: ongo Jumalan Sanan Siemen sinusa ru,
wennut hcdelmöitzemän? Ongo se saanut muutta sinun uteen elä-
män / nijncuin se luonnollinen ruoca muuttu sinusa lihaxi ja were-
xi? sillä nijn se taiwallinengin callis Leipä ja ruoca pitä meitä mu-
uttaman meidän elämäsäm, muut«in on se turha sinnn cuulemises

'ja lukemises cansa, nijncuin Christus sano hapalMesta joca caiken
taikinan happamari teki. Catzo perän jos sinä olet tullut wijsam-
mari, paremmaxi ja lumalisemmari Jumalan Sanasta? sillä ei
caicki jorca fanowac ainoastani HGRra HSRra, rule

> Taiwan waldaclmdaan. Cuinga moni suuren Tunnustuxen ja
Khwauden alla sen oikian ja Mhtan opin edestä, yn sen wuoxi

caic-

2: 3.
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CotmtnaWen Päiwäst. 74^
caickein pahin ja saastaisin ihminen, kirouM, ylpeydesä, haure-
udcsa, ahneudesa, becumasa, wihasa ja muusa pahennuxesa?
Sinä sanot wielä: Minä namiyen usiasti sitä cMsta HGR-
ran Ghrollisia: Se on hywä, waan catzo sydämmees, onqo
lEsuxeu P. Ruumis ja weri nijn nautittu sinulda, että sinun Li-
has ja weres walda ja hallitus on poiH toimitettu sydämmestä, ja
että lEsuren callis elämä, Rackaus, nöyryys, alhaisuus, si-
weys, puhtaus, laupius, kärsiwällisyys, jacoco Cbristuren cuwa
ja muoto loista sinusa? Jos ei, nijn tiedä, että sinä silloin olet
syönyt ja juonut itzelles cuoleman ja Duomion. Jaa, sinä
sanot wielä: Minä usion jatunnustan caicki sin Christillijen
uston arriculuxer ja cappaler: Se on oikein; waan mene taas
sydammees; ston st oikia Usco, jocayhdistä sinun Jumalan can<sa, ja Inmalan sinun cansas; joca ersltta ja wicroitta sinun pois
mailmasia ja itzestäs ja poiskieldä nämat näkywäiset ja catowaiset.
Jos sinä usior Jumalan päälle, nijn pitä Jumalan myös saa«
mau sinusa olla, elä jawaicutta, muutoin jos Jumala on eroilet-
tu sinusta, mingäs sinun uscos sinua sitte hyödyttä? Jos sinäusior IGjuxen päälle, nijn pitä lEsuxen myös oleman ja elä-
män sinusa, ilman on sinun uscos petollinen? Jos sinä uscor,
errä Chrisius on cusllur edestä, mm pila sinun
myös hänen cansans cuoleman Synnille ja mailmalle, jos ei st
tapahdu, niin et sinä usco Christuxen päälle. Jos sinä ufcoc,
että Chrisius «n Risitnnaulittu mailman edestä,
nijn pitä sinun vnna hänen cansans ristinnaulittu olemsn mailmal-
le, muutoin et sinä ole totinen Jäsen yhdistetty sinunPäähas Chris
siuxeen. Jos sinä usior, errä ChrisiuV on nijn
sinun pitä ylssnousemac cans sijhen uteen hengelliseen elämään,
ja yhdistettäman sinun Päähäs, ja hänen cansans wakldaman
des udes elämäs.

Hrnll. Ver.
ckriK. i!b.2.
c.->l». 4.

6->l. A 20.

Kom. s: H.

5.6.

Kau«» 6.' 4.

Yhdes Summas: Christmn Sikiämmen, Svndymi-C
uen, Risti, Kärsiminen, Cuolema, ylösnouseminen, Taiwaseen
Astuminen, pitä caicki sinusa tapahtuman hengellisellä
tawalla, muutoin ei sinun Uscos maxa mitän. Nijn wielä: lossinä ujcor pyhän Hengen päälle, nijn pitä Pyhän Hengen o-
leman sinusa, sinusa waicuttaman, walaiseman, elämän ja halli-tzeman, ja pyhittämän eli eroittaman sinua pois mailmasta hänen
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746 Mdexäs Toista Kymmenes' Smnuntai P.
Templixens ia asumasiaxens, silla ainoastans ne jotca waicutetau
Jumalan Hengeldä, ne owat Jumalan Lapset. Ia ni,n siisUfco caicki, teke ihmisesä, mitä Raamattu ulconaisesti
opetta: Raamattu ulconaifesti ulosmaala Jumalan Cuwcm; mut<»
ta, Uscon cautta pitä, se sisällisesti meisa tapahtuman ia rakettaman.
Raamattu! ulosmaalalumalan waldacunnan ulconaiftsa. bookstaftwisa mutta Usion cautta pita meistl oleman, sisällisesti. Raa,
mattu ulosmaala meille Christuxenulco päin, waan Uscon cauttahänen vita olemau meisa sijallisesti.. Raamattu ulosmaala. Ada-
min hänen Langemuxens ia plösrakennurens cansa; caicti pitä ole-
man meisa sisällisesti. Raamattu ulosmaala sen uden lerusale,
min; Se pitä Misa sisölliM oleman. Raamattu puin udestaSvndymisesta, udesta Luondocappalestk; caicki se pita meisa ta-
pahtuman uscon cautta, ja meidän pita' nijxi uscon cautta tuleman.
Eaicki, tämä sijs on uscon töy ja woima,, ja Jumalan oma woima
Mt«o,,joca uscon cauttalEsuxesa meitä tähän tilaan sama, tahto-

6: i^/
ly. 20,

8: 14.,

t.1b.1.^1>1>.6.

AM cmnaa paljonLohduntssa on niillä Sieluilla, jot-
ca- task lärjestyxesa omat saanet Pyhän Hengen Todisturen caut-
ta sen autuallifew wacuuttuxen heidän autudestans ja caickein
Syndeins'poisottamisesta, nijn että. he nyt tietämät caicki Syn-
nit oleman totisesti heildä poisotetut, jir että Jumalalla itzellä on
waldacunda ja asuinsia sijna synnistä puhdistetusa sydZmmesa.
Sillä hän polte alas meidän pahat tecom, ia caicki mei-

merenFwvreen heirra> nijn että, nijnwahän cuinse tallan jällens ylosloytta joca snwan Meren pohiasä macaa, nijn
wähänpitä niiden usivmaistsn Syndejä enämbi löyttaman. Ia
waicka tosin Perisiinnin saastaisus heisäkin wielä rippu, jonga yli
he alati murdehliwat ja sitä wasian,sotimat, nijn ei taida ne cui-
tengan Ehristuxesta pois eroitta heitä, eikä usioa ulossammutta,
niincauwan cuiner de ftw.stu johongun ehdolliseen syndijn,, silla ei
ole mirän Dllonntrapa,. st on, ei ole synnin tyqölnkemista ja pi-
dättämistä, niijä, owar Lhrisillxcs IGstixes', iorca ei

H.ihaw, waan hengen jalken. Murra niinä pai-
nina pira Israelin poha reco eyrrra:uan, i'a ci lö^rrama»^,

Judan ftndi ei pidä silla minä olen armolla
mw nyUe jorca u,ina iHrän.. Amcll-

Med 7-zy.

n«m. 8--1.,

!«-,. 50:



?s. 104: 4,

Acb HERra lEsu, joca nicille Sandein andexi
saamisen ja auruden ansaimmr oler, ja sirä Warren rullur,

ja pirun wal-
lanalda Jumalan rygö, saisimme Sandein anderi saami-sen , japerinnön nijden cansa jorca uscon canrra sinun pä-
alles oxvar, Sinua n;e ssdammellifesti kijräm si-
nun simren ?lrmos edesi. Murra opera meidän sinun P.
HenFes xvalkeudesa rämä -

sallisureen oikein ruUa mahdmsim, rHrisesti rllNdeman, et-
temme Me sirä roisin eyis cmn Sinä iye meille sen anda
tahdos. waicllra nieisa ja rorinen pa-
rannus, ja sijnä eläwä Usco sinunpäälles, )a älä anna
meidän rulla meilda iyeldäm jollaculla petollisella
parannurella ja uscolla- Anna meille sen laadun
Sandein andexi saamisen wacnums meidän s>dämmihim,
errä meidän sielum sijrä rauboireruxi rulis, ja me sinua i>
lolla sen edestä kijrräisim. Taicka jos Sinä sinun wijsa-
sia neurvostas ja puhista seistä oler sen, erra pois-
pidärra meilda sen rurrarvan rauhan ja ilon runnon, nijn
opera meidän cai<kia meidän rundemistam wastan, yxinans
ja ainoastans sinlln Sanaas meiram rurwaman ja usialda-
man, sillä se on Toruuo, murra meidän
mem on petollinen. Sijhen asti cuin me xvijmein rastahamarasta japlluttllwaisesia menosta, sijhen kirckaseen wal-
keureen sijrryr, siellä Sinun nähdä saamme, mikä
Armo se on ollur, errä sinä meira meidän wa-
puurtanut oler, ja sinua sen edestä ijancaickisiestt ylistä ja
ja kijrrä mahdamme. Amen.

P. Mickelin Pälwä.
Esipphe.

reer Engelis Hengixi, ja sinun palwelias lieki
newäisexi rulexi. Näin Plchu se P. Dawid PsalmisaBbb bb 2. 104:
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104-.V.4- loca Sanat nijsta totisista Jumalan Cngeleistä »m--marrettawän, ofdtta P. Pawali costa han sano: Hän teke Gn-
Velins Hengixi,ja hänen palwelians nllen leimallxexi. Hsbr-
n?: Joista sakoista me merkitzem

Nch. i: 7.

EngM »<.vat
luodm.
an. 2: i.

osi i- 16' '
'

t Gnstst, Että ne Gngelir ei ole iftncaickisudsstaolleet, waan ne owat rehdyr ia K.uodur, ilman epäilemätä Mail-man yhteisesa Luomisesa, cojca Taiwas ja Maa paärecrin, ja
caicki heidän jouckons. Cojca caicki owar luodut jorca
Taiwas ja Maan paalla owat/ ja
mar, Thronir, ja HlLßraudet, Xvallay ja halliruxel/nijn-

. cuin Engelit myös ufiasti Raamatusa Jumalan Sorajoucorij
, Tairvallijexi Soeajoucori, HGRmn Sorawaxi, ja Tai-
wallilen Sorawaen joucoxi, cutzutan, jotca nijden cuuden
Mailman Luomisen Paiwan sisällä edestuotiu, caiken muun Luo-
jan suuren rackennuxen ja joucon cansa- Ia owat Chrisiilliset s-
pettäjät sijnä ajatuxesa, ettg nämät Sanaarit luo-
tin lumalalda sinä Toisena Päiwänä, nijncuin P. Dawidin Sa-
nain järjesiyxesta tasa Psalmisa näky uloswuotawan / että he wa-
himmäxikin olit luodut jo ennen cuin Ihminen luotin/'nijncuin se»
P. lobingin sanoista on paätettawa,coscahän sano: Cujas sillo-
in olir, cojca aamu Tähdet Wna minuakiMr, ja caicki Ju-malan H.apier riemniyir.

oeu. 92: 2.
1
«eb. 9:6.
rl. 143: 2.

~ - »zov. 37: 7.

Toilexi, me naista Sanoista mcrkitzem / että ne H Ew
gelit heidän H.uondons puolest, owar Henget. Sinä teer
jVnFelis Hengixi, sanoDawid. Nijncuin Jumala on itzeHen-
gi, nijn owat ne P. Eugelit myös Henget, waan cuitengin yh/
desa mäarättömäsa eroiiuicesa, sillä Jumala itze onyri maärätöin
Hengi jolla ei ole alcua eikä loppua, waan nämät owat määrälli-
stt, iotca wasta Luomisesta owat alcuns saanet, nijncuin ihmisen-
ssin Sielu joca myös hengi ja hengellinen on. Ia nijncuin sijs ne
P. Engelib owat HenZer; niju on heillä myös pri hengellinen lij-
eundo ja waicutus, nim ettei he taita suljetta johongun ruumilli-
seen asumastaan ja paickaan, waan he culkewat caicki paicat läpi
ilman estellä, taita cans monda yhtä haawa olla yhdcsä siasa nijn-
cuin se seiso «ijstä pahoistakin Cngeleistä, että heitä oli yhdesa ih-
misesq coco Legio jss yli.Cuusii tuhatta jss cuusi sata engelitä- Ia

waic-

Henget.

M. 4: 24.

5- 9.

P. Mickelw743



waicka tosin ne P. Engelit owat toisinans näyttänet ja ilmoitta-
net itzens ihmisille Ruumillisesahahmosa ja Näösä, nijn ei ole heil-
lä stnwuoxi Ruumitta, eikä he ole näkywäiset, waan he otit ai-
noastans yhdexi ajaxi paällens iongun ruumillisen muodon ja hah-
mon, josil he puhuttelit ihmisiä, söit ja joit heidän cansans ei sille
tawalla, cuin ihmisille luonolinen o«7 waan ainoasians yhdesä
näösä ja päälleotetusa muodosa. Näistä sijs Taiwallisista hengei-
stä se P. Dawid, nijn myös P. Pawalt wielä sano: että he owat
L.iekiyewZlset Tuler, ja Tulen leimauxer. losa taas ei mei-
dän pidä ymmärtämän jotacin luonnollista tulda joca tosin on polt-
tama ja läpikäypä, waan cuitengin ruumillista ainetta tarwitze jos
sen pita lapikäymän; mutta niincuin Jumala iye on culurra-

cuin hänen määrätöin o-
lendons Täydellisyys, Cunnia ja Corkeus sen waan / ja nijsa ruu-
millisisa cappaleisa myös Walkeus ja walkia on yri erinomainen
täydellisyys ja omaisuus; nijn ne Pyhät Engelit owat myös Licki-
tzewäiset Tulet täynens walo, walkeutts, loistetta, josta he myös
Seraphimixl eli polttawixi cutzutan, josa ilman epäilemäta cans
on päälle catzando heidän kirckaudens, wijsaudens, Pyhydens
ia Puhtaudens päälle, joilla he heidän Luojans Kirckautta, Wij-
sautta ja Pyhyttä heidän mittans jälken uloscuwawat ja julista-
wat; niincuin myös heidän ilmoituristms mailmasa, cosca he owat
näyttänet itzens ihmisille, xvalkeisit tyldawifa rvaarreija cmn
lumi ja piMilen rutt, on Mut yxi todistus ja muistutus sijtä
Jumalan TaiwallMa kirckaudesta ja Pyhydestä.

24: 4.

Colmattttexi, me merkitzem, että se P. Dawid ja Pa-wali, cutzu heidän tasa Ilmmlan Gnsselixi ja palwelioixi.
Sinä reet Engelis HenZixi, ia palwellas liekiyewaifexi
tnlexi, eec. Gugeli se on nijn paljo cuin johon-
Zun Jumalan erinomaiseen toimitureen, joca on yn suuri ja Cun,
maa täynäns Nimi, joca ei tygötnle ainoassans näille Taiwalli-
sille Hengeille, muma myös caikille muille jotca lumalalon ulos-
lähettänyt johongun suureen Toimitnxeens maan päälle: nijn sen«
tähden hänen oma Poicans lEjus cutzutan Lijron GnZellixi,
hän oli uloeläheietty ylösrakendaman ja ndistaman Liitto Jumalan>a ihmisten wäkllä, ja sitä meille ilmoittaman. Nijn cutzutan
myös Operajar Cngeleixi, että he .owat uloolahetelyt mailmalle

BbbbbZ Iu-
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750 P. Mickelut
.Jumalan Rauha ja Tahtoo ilmoittaman; nijn samalla muoto
namät Taiwalliset Heugec-cutzulssn Gngeleixi, etlä he owat ulos-
lähecetvt Jumalalle Palweluita lokemäli, lu.nalan olinomaisexiCuynioittaNjsexi ja ihmisien hywSx,,,sentään se seiso: Eikö Ke
caicki ole palweluxcen nyl-
lc jorca auruden perimän pirä? Tuhannen kcrra ruharra pal-
weUr hällda, jafära kerca tllhalnien ruhatra sei>oit hätien
edcjans. He pulwelewat lumulllta alinomaisella Nlistoxellä ja
Aiiroxella, Huutain:
caicki maa on hänen Cunmarans. Aijrräkar HGR-
ra/ re hänen Engelius, re wakewär Sangarir, jorca hänen

roimirarre, -HGRra caicti hänen Sora-
xvatzens, re hänen palwelians, jorcareerre hänen rahrons.
He Palwelewat Jumalala myös/ cosca he toimittamat hänen
Tahtons ihmisten seasa, ilmojtcawat Jumalan Kaffyjä, warjele,
wat Jumalan Lapsia caikisa wasroisa, LioitenZin nijtä pieniä La-
psia, jonga tähden he myös tämän, pälwäises P.EwaMeliumis
cutzutan heidän Engelixens: Heidän Gngelins raiwais näke-
wär aina Minun Ijani cajwon, joca on talwnis, edes-
auttamat Jumalattomain Parannusta, ja liitä iloitzewat cosca yri
syndinen paranda itzens/ ja wicwät nijden hurscasten Sielm Abra-
hamin helmaan.

Sm'N.klr.s.'s.K 1»!. 2: 7.

2!i.Ac.

ttedr. i: I^.

V3ll. 7: iv.

L5. 6: ;.

rl. 103:20.2,1.

l2: 7,.

l5: IG.

l.uc. 16- 22.

Cosca ssis Rackat Sielut, IMala hänen P. Engeleit-
tens cautta teke ja jacaa meille nijn paljon hywä, ia cunnioitta
meitä hänen suurella Taiwallisella Wartiallans ja Sotajoucol-
lans, nijn mndecam Mtästä tällä Engelein Juhlalla, sekä Ju-
malan suuri Majesteti,Corkeus, ja Hywyys >meita cohtan; että

meidän welwolllsudem sekä Jumalala itzee wastan, jota
hartammasti ylistämän kiittämän ja palweleman,

hän meistä nijn suuren Waarin ia murhen pjca caikella ta-
watla; että myös tundecam Meidän Welwollisudem nijtä P. En^
geleitä ja Taiwan Wartioita wastan, sen Palweluxen ja Cunnia»
edestä cuin be alati meille osottawat, meitä ißdattaisa ja warjel-
lesa. Meidän welwollisudem sijs niitä P. Engeleitä ja War-
tioita wastan, ei seiso siinä, että meidän beitä pitä jolla culla Ju-
malallisella Auxiduutamisella palweleman nijncuin
Pawilaiset tekewät, jotca heitä rucoilewat, lupauxia heille tekewät,

Meidän Web
"bUiMm

hv«a coymn
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ia Mrckoia heille cunniaxi ylösrakendawat, sillä ei ne Pyhät ja
Taiwalliset Henget tahdo eikä waM meildä sitä Palwclusta ja
Cunniata,, waan suomat ja tahtomat ainoastans- Jumalalle sen
Cunnian anda ja tygölukea, uijncuin Enqeli sanoi lohannerelle,
cosca tahdot polwillans rucoilla händä: Caizo, erres sirä ree>
minä olen sinlm, ia sinun weljeis canjapalrvelja, ja nijden.
jolla IGjuxen Todistus on: Cumarraja Rucoile humala-
ra. Mutta cuitengin on meidän Welwollisudem, että me mei-
dän osotam niitä P. Engeleitä ja Taiwan Rudti-
noita wastan, ja CunnioitaWMe heitä, sen Palweluxen edestä
cuin he Jumalan Käffyn ja Cunnian.tnhden meiA osvltawat ja te-
kemät, jota emme taida coscan paremmin tehdä, cuin silloin co-sca me nijn käytämme itzem, josta me tiedämme heidän Ilons ja
Mieluisudens meidän palweluxeem. aina enämmin ja enämmin ca-swawan ja enänewän.,

lohonga sijs tule Enstxi se, että niincUin he itze oma?'Pyhät sa Puhtat Henget, jotca heidän iloons siinä ctziwät cuinga'
he taidaisit heidän lumalatans ylimmäisesä mitasa palwella, ja
hänen Tahtons caikisa täyttä; niin ei he halaja Myös mitan muuta
enämmän meildä, cuin että metkin pyydämme räikistä jemata hei-
dän Pyhyttäns ,i wireyttans, jaKijwauttans Jumalala Palwel-
lesa, että nijn meildäkin ja meidän tytönäm lumälaw Tahto ta-
pahtuis Maan päällä, cuin se lapahtuheilda vlhällHTaiwaisa,.>
nijncuin me meidän Rucouxes rucoilemV Ia cösca me sen te-
emme ja heidän esimerckiäns näin seuramme, nijn on nijlla Zlutu,'
ailla Hengillä yxi sisällinen 110 sen yiltze, ja tekemät he sijcä ilosta
sitte taas heidän Palmeliixens meitä cohtan sitä mieluifemmasti ja
iloisemmasti. Cusa sitä wastan, jos me Svndijw ja pahutecn i"
tzem waiwutqm,, ne Pyhät Nartiat tulemat murhelliscx.', ia teke-
mät sen Palweluxenjonga he luniÄlans cuulläisuMsta,.meitä MXl-
stan.osottawat, murhen cansa, joca meildä on yxi suuri kijttamat,
tömyys heitä wastan.

19:10.

Wam stmw
hcwanW«
"'.'.,.

6: io.

Coisexi> nijncuin nijlla P.Engeleillä Taiwais on yri suu-
ri 110, cosia yri Syndinenparannuxentefe; mji oumeidän wel<
wollisndem cnns se, että cosca me olem siMdim l<?:?sscnuet ja sillane P.Pengttmurhelliseri silottanet, r!sä ,?'

caisemmalla Cammuxella ja Paranneella pyyiän? - 110-ons

10.

nuxcn eautta,

Päiwa



onsjällensudista, nijn ettemme me meidän Catumattomudellam
ja wilpymistlläm Synnin juoxusa, cocon n.s ajais pois heitä mei-
dä tykööm, ia tekis heidän Palwelustans meitä cohtan sangen työ,
läxi ja wastahacoisexi.

ColmHNnexi, Nijncuin ne Auluat Henget, heidän Py-
hydesans ja Hywydesäns nyt owat uiju wahwiftetut, ettei he enam,
bi taida langeta, mutta aina sitä Taiwallisia Cunniaa namitze,
wat ja sijna asumat, uijncu,m se seiso tänäpana-' he näkewar ai-
«a minun Ijani cazwön joca«n Taiwais; Nijn on sijs taas
meidän welwollifudem, että me tancallaisia ja tätä nijn suurta
heidän Auluuttans, Hvwyttäns ja Pyhyttans, jaa, myös sitäkin
hywä jota he aina meille osottawat, mielelläm Kiitämme, ja sijtä
puhumme, jolla me nijn meidän Kijtollisuden heitä wastan oso-
lamme; sillä nijncuin en me muuta kiMisutta taida itze työsä heil-
le tehdä ja osotta, nijn. mahdamme me wähimmäxikiu »lista heitä
ja sitä hywä jota he meise alati tekewät ja jacawat, tuta jatunnm
sia; nh'ucuin mailmasakin emme me taida uijlle suurille Herroille
surembata kijtostatehdä, cuin etta me heidän hVwyttäns tunuenv
me, tunnustamme jaheille mielixi caikisa luwallisisa asioisa elämme.

Kijtä he.bän
Vyhyttäns ja
»ywyttäns,

Neljannexi, on meidän welwollifudem, ecra me llltt
malara lvdKmmellljesti heidän palU?eluretts edest,
jonga cautta Hän meille nijn paljon hywä teke, ja wariele meitä
nijn monista waaroista, ja että me alati Rucoilemma Jumalala
että hän tekis meitä soweliaxi heidän Palwelustans jawarjelustanS
oikein käyttämän ja »amitzeman. Sillä nijncuin heidän suurin
haluns ja ilons on, että heidän lumalans eunnia aina tulis edes,
autemxi ja julistetuxi mailmasa ia taiwaisa, jocaasia »n myös pää,
maali ja tarcoitus caikista heidans tsistäns; nijn enane heidän ilons
jahaluns sangen paljon sijtä, cosca me heidangin tähtens Juma-
lata kijtämme ja Cunnioitamme, ia he sen näkewät, että tällä
tawalla heidän palwelurens j« tyons cautta Jumalan Cunnia
tule edesautetuxi.

Jumalala'
kijttÄ hndän
PalwclMns

Nämät nyt owatßackat Sielut, ue welwo3isudet Mä
Pyhiä Engeleitä ja Teuvan Sangarita wastsn, joita m/ tällä
Engelein Juhlalla mahdamme mieleem johdatta, ja coetella mei>
läm, cuinga me Mkin welwoLisudesa olem käyttänet iAm nijtä

suu-
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suuria hvroiä töitä wastcm joita Jumala joca päiwä meille heidän-
gin cauttans osotta jajacsa. Ach.' cuinM moni meidän seasam>
ei ole ainoastans ylöncatzonut ja halpana pitänyt caickia näitä hy-
wiä töitä, ja luule caickl hänen menons tulewan alnoastans jongun
sokian lykyn jaonnm eli tapauxen päalie, jolla he nijn poiskieldlt-
wat Jumalan Isällisen Edescatzomisen ja murheu pitämisen mei-
stä; mutta myös on moni coconans poiscarcottanm ja ajanut ty-
kööns ne Pyhät Wartiat, hänen pahalla eläWiillänS, kirouxella,
wannomisylla, sadatuxilla, ja muusa syndisellä elämällä huorudes,
warcandes, ahneudes, ylpeydes, joillane Pahat Henget ja En-
gclit owat tullet mieliäns myöden palweluri, ja heille awoin owi
ja sia jätctyxi, että otta sisälle coco Stelu jaRuumis, ja johdat-
t<l heitä yhdestä synnistä nm toiseen, siihen asti että he coconans
lyckawät heidän sijhen ijancaickiseen Piruin luolaan ja cuopaau
helwetisä. Ach! cuinga suuri eroitus on canfKkäymiseu wälitlä mj-
den Pyhäin jaPahain Engelein cansa? Cuinga suuri eroitus oncans itze uloskäymisesa ja sopusa joca seura sen päälle? Ne Pyhät
mjden Pyhäin Engelein cansa tuleivat ja nijldä »«hdatetan Juma-
lan Pyhäin Caswom eteen ijancaickista Cunniatl nautitzemau, hei-dän uscollisudeus edesi, waan ne Pahat nijden Pahain ia Pimiä-
in Engelein cansa tulewat ja heildä talutetun ssjheu wedettomäan
helwetin cuoppan ijancaickista kirottua cansa käymistä heidän can-sans pitämän ja ulosseisoman. Ach! catzocan siis eteen armvn a-
jalla, ja walilcam itzellem se seura ja se Pyhä Cansakäyminen ta-sa wailmasa, josta sekä Jumalalla, että Mä Pyhillä Engeleillä,
ja meillä itzellä on 110 jariemu ijancaickiscst. Nijncuin nyt sij,
la P. Ewaugeliumista on syy ja lila puhua meillä, ei ainoastans
mistä P.EngeleistH joistame jo cuullet olem, mutta wyss nijsta
suurista Mmlman Pahennuxista/ joiden cautta sekä ne pienet Lap-
set että muut tulewat poisrewityxi Jumalan lasista' ia Engelei»
seurasta, coco Tmwayalle j« nijlle P. Engeleille suurexi murhexi
is poiswieroittamisexi; nijn me tabdom kerittä itzem lähemmäldasen tutkistelcmiseen, pyytäin sijhen Armo ICsuxen omM RucsMMa, l<ä meidän «s.

SenCcc cc
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Sen P. Ewangeliumin kirjoitta P. Matheus,
Ewang. Lug. 18: v. i.

Hetkellä tulit Opetuslapset lEsuren tygö, sa-
noden: Cuca on suurin Taiwan Waldacunnass
2.. Ia lEsus cutzui tygöns lapsen ja asetti senheidän keMens ja sanoi: 3. Totiftst minä sanon teille:

Ellette käänny ja tule nijncuin Lapset, nijn et te suin-
Zan tule Taiwan Waldacundaan. 4. loca Mns alen»
da mjncutn tämä lapsi, se on suurin Taiwan Walda.
cunnans. 5. Ia ioca holho yhden sencaldaisen lapsen
minun Nimeni/ hän holho minun. 6. Mutta joca pa>
henda yhden näistä pienemmistä, jotca uscowat linnun
päälleni, parembi hänen olis, että Myllyn kiwi ripustet-
taisill hänen caulans, ja upotettaisi» meren sywyteen.
7. Woi mmlmalle pahennusten tchden, sillä pahennuxet
cummingintulewat. Woi mitengin sitä Ihmistä, jon-
ga cautta pahennus tule. 8. Mutta jos sinnn kätes,
taicka jaleas pahenda sinun/ nijn leicka st pois, ja heitä
pois tykös- Parambi on sinun elämään onduwam
mennä, Mcka vaja rickona, cuin sinulla olis caxi kättä,
ja caxi jalca, ja heitetäisin ijancmckiseen tuleen. 9. Ia
jos sinun Silmäs pahenda sinun, nijn puhcaise se ulos,
ja heitä pois tykös. Parembi on sinun elämän melM
sillnäpuolla, cain simMa olis caxi silmä, ja heitetäisin
helwetin tuleen. 10. Cotzocat ettet te catzo ylön yhtäkän
näistä pienimmist, sillä minä lsanon teille: Heidän En-
Zelins Taiwais näkewat aina lninun Isani Caswon, jo-
ca on Taiwas. n< Sillä Ihmisen Pckca tuli autuari
Mlllän sitä, cadonnut oli.

Tällä erällä me tahdom tutkistella: Taiwan walda-
cmnmn asujat, cuinga ne Mä oleman Lasten cal-

dai-
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daistt, Ia mija asiasa ne piscaiset Lapset pita
oleman esimerkit ja ejicuwat meidän Kandy-
mistem! ja cuinga meidän, heidän sailytta-
misexcns heidän autuallistsä tilajans, pltä
caicki pahennuxet malttaman? O HERra au-
ta, ja anna menestyä'. Amm!

ja Tila, tähän Puheseen, jocaWap. lEsuxella nyt oli
hänen Opetuslastens cansa, sekä Lapsista/ että Pahen,
nurista, oli sekä Opetuslasten turhan Cunnian

do ja että myös heidän waarä luulons ja ajaruxens
Christuxen waldacunnasta ia sen hallituxen muodosta ja meno--
sta: He tiesit kyllä sen, että Christuxen Waldacunuan piti tuleman,
ja oli jo lähestynyt, mutta heillä oli se wäärä ajatus, että Christu-
xen Waldacunnan piti oleman mailmallistn, josa hänen piti näky-
wäisellä Cunnialla hallitzeman, jawapahtaman Juvalaiset Rsma<
rein orjudesta joiden weron la walian alla ludan Maa j-o enim-
mitten oli; joygatähden myös Zebedeuxen Poicain, Jacobin ja
lohannexen Mi, rucoili lEfusia, ilman epailemätä hänen Poi-
cains ymmarryren ja tahdon »älken, jotca olit ollet lEsuxenSchou-
lusss, että lEsnxen piti M hänen udefa Waldacunnasans istut-
taman hänen Po.cans, yhden hänen oikialle, ja toisen hänen wa-
semmalle kädellens, ja nijn suurixi HERroixi asettaman ja teke-
män. Tätä wäärä luuloa wastan M Wa». lEsus, otti eteeus
ja nosti hänen sylijns, pistäisin lapsin, jonga cautta
hän tahdoi, sekä alaspäin» heidän turhat ja ylpiat ajaturens itze-siäns, että osotta hänen Waldacundans Man menon, mingacal-
laista wakiä st waati, ja cuinga siinä pitä elettamän? longatäh-
den myös cohta sano heille: Tstisift minä janon reille: el-
let re käänny, ja tule nijncltin tapsit, nijn ette sunMan si-
jalle Tule Taiwan waldacundaan. Hän puhu tasa myös
Taiwan XValdacunnasta nijttcuin opetuslapsetkin, waan cocs-
nans toisesa ymmärryxesä cuin he, silla hän ymmärsi hänen Ar-
mons XValdacunnan, jota hän nyt oli tullut ylösrakendaman,
hänen Karsimisens, Cuolemans ja sen yhteisen Ewangeliumin
Saarnan cautta, joca ei ole tästä mailmasta, eikä maallisella woi<
malla eli muodolla HMa, eikä myös maallisia ja lihallisia asuna,

Ccc cc 2. kär,

Tila EhrG-
M puhtse»
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kärsi eli tee, waan hengellisia, mailmalda ylöncatzotuita ja alhaisia,
nijncuin tämä L.apsi hänen yrikertaisudesans, ei tiennyt mitan
mela cunniasta, maallisesta corkcudesta ja suurudesta, waan eli
sijnä wiattomudesa )a autuden tilasa johonga hän ymbäriasleickau-
fen eli Casten cautta oli ylösotettu, yxikertaiststi ja ilman päälle
eatzandota jongun mailman suurudcn ja cunnim päälle. longa-
lähden Wap. lEsus Myös tunsi tarpelliscri jakelwolliseri, että
asetta tämän piscaisen nyt Esimerkin ja esicuwari, cgickil-
le hänen Waloacundans asuille jaopetuslapsille, cuinga heidän
pitä täsä waldacunnasa nijncuin totiset ja yxikertaiset Lapftt sille oi-
kialle Isälle Taiwais yrinans annttut oleman, ja hänen Tahtons
yxinäns andaman olla heidän Oppins ja Elämäns ojennusnuoran
ja perusturen. Nijncuin Wap. lEsus myös hänen Opetuslap-seus, jotta haneldä neuwo tasa kysyit/ ehkä suuresa heickoudesa,
wijsa ja osotta sencallaiseen lapsilliseen elämään, joca hänen Wal-
daundans cans hywin yhten sopi, jacoconans piti oleman poiseroi-
lett» maallisten waldain ja HERrain suuresta näöstä' jacunniasta.
Sentähdm me sijs nyt tästä merkitzcm jakpsym:

Waan lmisas
lapset taita-
wat olla esi-

mercki kändy,
«niften?

! Enslst, Mijä ne pisiaiiec tapsit taicawar ölla
meille Gsimcrcki ja Lsicuwa Wastaus:
Tsti<est janon minä teille: ellet re käänny ja tule nijncum
lapset/ nijn erre smngan sisälle rllle Taiwan waldacuw
daan, sano Wap. Chr»stus. Mistä sanoista me merfjtzem ensistsen: Ettei Christus tasa ottanut Kandymisen Esimerkixi, yhtä sen-
callaista Lasia/ joca jo isombaan ikääni olis rullut, /osa jo se eh-
dollinen pahuus ja coirmis olis tainnut turmella hänen luonnollisen
wiattomudens ja yxikertaisudens, jonga ehdollisen pahuden cautta
myös Usco joca Lapsisa io siinä P. Sacramentisa waicutemi on
taita tulla sammutetun ja cadotetuxi. Waan hän otta täsa esicu,
waxi, yhden sencallaisen Lapsen joca wielä nijn piscainen oli että
hän sen taisi fylihins otta ja pidellä, joca sentahden myös sima
wiattomimmasa ijasäns taisi muille monesa asiasa esimerkixi olla,
.ni>ncuin Wap< lEsus myös muutoin ne jarjettömöt linnutkin
ja Ruckaisir kedolla pane meille esiinerkiri »a opettajaxi, joista
meidän jotan hywa, oppiman pitä, jacaMsta Jumalan Luoduista
ottaman tila ja opetus /ohongun hywaan awuun- Ia waicka
Wap- lEsiis täsq olis tainnut parchiten iyens panna Esimerkixi

ha-
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hänen Opetuslasteni eteen, nijn ei tahtonut hän cuitenqan nijn Cor-
ki«lle heitä cohta wiedä, waan tunsi sen piscaisen Lapsen esimer-
kin caickein soweliammari heidän heickoudeus ja nykyisen tilans jäl-
ken, josta Lapsesta han myös monda muuta muistutusta heille tW
tahdoi anda mieleen tulla; nijncuiu han erinomaisesti hänen rackav
halla osotli sen, cuinga rackaar ja ocollisec
ne pijcaijer lapset owar, Jumalalle, josta caicki Cbristilliset
wansiemmat mahtawat si<ä enämmän Nacastaman heidän
lapsians joita Jumalakin nijn suresti racasta, ja pyytä säilöttä
ta itinä autuallisesa tilasa, nijn ettei he jongun Pahennuxcn caut-
ta siica Armosta tylis pois eroitetuxi ja rewityxi. Waan cosca me
nyt sanomme sen, että Jumala ne Maiset Lapset pane meille Esi-
merkinKändymiseen, heidän wiattomudens ja yxikertaisudens täh-
den, nijn emme taas sitä osia nijn ymmärrä, että ne yxikertoiset
ja pienet Lapset owat wiattomat ja Puhtat Synnistä ja simnin
myrkystä, sillä sen me tiedämme, että he owat sijnuet ja
synnisä, ja Synnin Siemen asu heisä, joca jo nijsä pienisakin lap-
sisa usiasti puhkealulos ja ilmoitta itzens, wihoittelemisisa ja mui-sa juonisa, jotcawaicka ei ne ole wielä »otcu ehdolliset ja Cuotet-
tawmsct synnit, nijn owat ne cuitengin totiset Teco Synnit jotta
itzesäns ansaiyewar cadotuxen, waicka ei he itze tyosa saata ca-
dotta heitä sentähden, että ne sijna P. Easteja owat pois otetut ja
lEsuxesa andexi annetut- Ia nijn costa Lapset meille pannaan
Kändymisen Esimerkixi, nijn.ei meidän pidä heitä catzoman hei-dän luonnollisesa Turmeluxesans, Tsipumuxesans syudijn, eli?ie-tämättömydesäns ymmärryxens puolest, sillä sijtä st seiso selwästi:Albat Olco lapjer Taidofa, waan olcar lapjet pahudesa,
mutta olcar Taidoja caxdcllijet: Mutta meidän pita catzoman >heitä siinä tilasit josä he wielä owar mmrcen ihmisiensichreen; että he nimittäin owat totisesti Wasta udesta syndym se,
fä sillä autuari tekewässellä Uscslla lahjoitetut, ja siinä uscon til,-sa
yrikertaisesti nyt.eläwät, ja owat nri kertaiset cans plosajatt le-3
man ja tekemän joitacuitta ehdollisia lyndejä, joista de nm wapaat«
ja wiattomat wielä owat; owat nxikertaiset cans uscoman ja wa-''
st.an ottaman ilman Järjen wäärZ ojendelemista caicki mitä Isä eli fÄiti heille sano; owat cans uscolliset fil yxiwacmftt sijnä Mysä sjosa he nyt eläwät wanhimbaiw helmasa, ilman wilppiä ja peto,
sia; owat c>likeu mailina» Cunman ja ylpeyden ylöncatzoM/ waic-
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i.
MchyNists^

s^«<Wz.

is:

L^t,.4!22^Hc,

ka ei ehdosta ja ymmarryxesta, nijn cuitengin lapsillisesta yxikertai,
sudesta ja wiattomudesta, nijn että yxi Keisarin Printzi sima ijästi
ei taida pitä itziäns surembana cuin yxi kerjäjan lopsi, waan caicki
on heisä yxikertaifesii ja ja nijn edespäin. 'Täsä tila-sa ja päällecatzattnosa nyt Lapset owat pandut lEsuxelda mei3e
Esimerkin ja esicuwaxi, joista Christus sano: ellet te käänny ja
rule nijncuin tapsit, ere.

Owat sijs Lapset meise Esimerkin yli pään, Gnsist,
lttmalan Ellette I>aanny, sano Christus.

loca asia meille cohta muistutta sen, että nijncuin lapset to-
tisesti oxvar Jumalan niwittäin sijna p. Casie-sa, josa he owat totisesti wastaudesta synnytetyt, ston, UZ luon,
nollisesta Svndymisestä ylöscorgotetut sijhen Taiwalliseen eli hen-
gelliseen syndymiseen, wihan Lapsista Jumalan Lasten oikeuteen, ia
luonnon turmellusta tilasta Armon tilaan ja säätyyn, josa,faädysäarwosa ja Syndymisesä he wielä cans totisesti seisomat, nijncau-
wan cuin he owat sijna lapsillistsa yxikertaiftldesa ja wiattomudesa,
ja ei ole kerinnet wielä ehdollisen pcchuden, ja mailman Pahennu-
sten cautta karia itzeens mailman saastaisilleen ja seuramiseen; nijn
Vitä meidängin ahkeroitzeman taneallaiften Lasten tilasa eli sijna P.
Wastaudesta syndymisen säädysä seisoa, eli jos me siitä tilasta ja
Casten Ltjtosta poislcmgennet olem, nijn pitä meidän iällens Kän-
dymän sijhen tilaan totisen Parannuxen multa; Ianijncuin Wap.
lEsus tasci erinomaisesti lancallaiseeu Kändymiseen ncmvo hänen
Opecuslapfians, jorca jo ennen Chrisiuxen kändyner
ja Armon ril<ran rulleer olir, joira lllmala Racasii
nijncuin hänen llstowaisia lapsiano, Waicka he wielä olit ai,
wan heicot ja huikendelewaiset Lapset nijncuin tästä heidän kysymy,
xestäns näky, cosca be halaisit ylimmäistä istuinda ja nijn edespäin;
nijn seura, tästä se, että ei sijna ole kyllä, että me kerran Wa-
staudesta syndynet ja Jumalan tygö kääcyt olem, waan meidän
pitä sijnä Uscosa ioca meisä wastaudesta -ftndymisesä waicutettu
on, wielä caswamcm ja wahwisinman, meidän pitä sen locapäi,
wäisen Catumuxen jaParannuxen harjotuxen alla meitam aina la-
hemmaxi Jumalala käändaman,japoiskändamän meitäm itzestäm,
mailmafta ja Synnistä, ja alaspaiuaman sitä wanha Adamita jo-

'ca aina tahto ylöstulla ja suureri ja otollisixi itzens tehdä. Tancal-
lai-
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laiseen Kändymifeen meille sijs taitawat anda Muistutuxen a»noa-
stans nijden jotca totisesti wastaudesta N)N-
dynet ja käätyt owat, joita myös Christus Svleile hänen ermoF
maisella weljens rackaudella, ja ylösotta itzellens tehdyxi caicki m,-
tä ihmiset heille tekewät, nijncuin me naem v. s. cosca Christus
sano: joca holho sencallaijen lapsin, minun nimeni, han
bolho mmnn; Ia P< Marcus cosca hän tätä sama historiata
juttele, selwästi todista myös Christuren tasa ccchowan niiden
stittym Lasten päälle, cosca hän sano: cuca yhden rancaUaijcn
hapsen corjaminun nimeni, se corja minun, ja joca wahin
on teidän keffenan, <en pira oleman jumin.

9: 37.

9: 43.

Toijexi, taitawat ne pienet Lapset ccms olla nMe Esi/
merkin ja Csicuwaxi moneja Christillijeja Awllja ja h>fwaja
Työja. Tästä Wap. Christus sano: ellet te Käänny, ja Tule
nijncuinL.apstr; se on, tule nijden pienden lasten luondoisixi ja
ealtaisexi teidän elämäsan. Tähän sijs tule Enstri: ja
alhaisus, joca myös oli se pää maali jotalEsus nyt tarcoitti tä-
män Lapsen asettamisella opetus lasten eteen. Ia taita myös yri
pifcainen Lapsi olla se foweliain esimercki tancallaiseen nöyryteen,
nijncauwan cuin hän pieni l« wiatoin on mailman
eikä ole kerinnyt hänen wcmhemmildans eli muilda wielä tulla wtc-
tellyxi ylpeyteen ja itzestans pitämiseen, nijncuin se on walitettawa-
fti mailman tapa, että nijn pian cuin Lapset wähangän paäsewät
kielijns ja eroittawat mustan walkiasia, nijn Wanhemmat cohta
yllyttäwät lapsians itzestans pitämän, coreileman, waatettaman
itzians muita caunimmari, josta hiliaxin se luonnollinen oman rac-
laudm Siemen pääse caswamm ja wchwisiuman,
nijn että sijtä wijmein jaennen pitkä yxi suuri paru ja corkia eli yl<
piä Puu tule ja caswa, ioca ne muut matalat ja köyhät wesat y<
löncatzo ja alaspaina. Ia on se sangen murhellinen ja itkettäwä
asia meidängin aicanam, että monen wanhemmcm ensimmäinen
jawijmeinen Työlapsenscansaonst, cuinga hänen lapsens tulis
mailman jalchden coriain ihmisten caldaisexi, puuheisa, waatteisa
jakaytöxisa, olcon muuta ymmärrystä eli hywä tapa heillä jos tah-
tons;.iolla nijn Christuxen oma Esimercki ja Nöyryys coconcms,
unhodetan häwäistcm ja ylönttlhoturitehdan, ja caicki wierastenja Dacanatlisten maitten tftwat, puhen parret, täytöret jawaatet-
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ten muodot ia manerit sisälle wedetän, jotta owat taynä ylpeyttä.,
keweyttä, ja owat konsiillisesti sowitctut haureutta, hecumata, yl-
peyttä ia oma cunniata sydammesa ylösherätläman ja nostaman;
jamyös niistä todistaman. Ia cosca caicki tanMainen mallmKN tur-huus ia synnilliset tuwat alati lainehtimat Lasten silmäin edes; niinmenewät ne silmistä Sydämmeen joca on mielelläns taipunut tan-
callaiseen omaan rackauteens, heumaan ja ylpeyteen, josta ei tai-da muuta seurata, cuin että se jaapi pää asim ia cai<kilttz Lapsille ja wanhoille, tttä he caikisa ahkeroitzewm itze°löBs kel-
wata, ja mailman yhteisen muodon caltaistt olla, ja cosca DoinChrisiusta jahänen ja alhaisia muotoons heidän eteens
asetetan, nin he sijtä oudosta puheesta cocouans pahenemat, sitä
pilckawat ja ylöncatzowat, eikä catzo ihmisexikäu sitä joca tahto Kei,
ta pois neuwoa sijtä yhteisestä mailman muodosta ja elämästä.
Waan tätä wastan nyt Christ«s sano: eller te rule nijnctna
L>apjer, nijn erre juingan sijalle cllle Taiwan waldaclmdK,
an, nimittäin nijncu,n sencallaifet Lapset, jotta ei wielä tiedä tar-
hasta cunniasta ja ylpeydestä mitan, waan eläwät heidän lapsillise,sa yrikertaisudesans, nijn että yxi CuninZan Lapsi jaPrintzi ei a,
lattele enämbatä itzestäns,cuin yxi köyhän kerjäjäu lapsi cosca he yi>
desä seurasa ja leikisa owat; jos jocu heitä cunnioita nijn ei he ym-
märrä sijtä mitan, jos jocu taas ei cunnioim heitä, uijn ei he si,
takan vahasiu, ja nijn ei he tiedä sijtä turhasta Cunniasta nM».
Tasa sijs meidän pitä Lapsia ja Lasten esimerckiä seuraman, nijn
ettemme itzellem omista sitä joca ei meille tule, emmekä sitä cun<
maa joca meille tygötule käytä meidän ylpeydexem, ja muitten
löncatzehexi, waan olemme aina nöyrät ia alhaiset meidän sydam,
mesam, nijncuin se seiso: Mac iyefian paljo pirakö, waan
pirakät reiran nöyräin calcaisna. Oppicar minusta, sano
itze Christus,, erra minä olen siwiä ja
nijncuin tämä on caickein Christittyi», Cuningasten ja
alimmaisten suuri wclwollisuns ja caunistns, ja Jumala ainoa-
.sians nijlle nyörille anda hänen armons, waan on nijra

rvafian; nijn on tämä nöyryys cans erinomaisesti caickein
Opettaitten suuri welwMsuus, jotca nijn hywin täsäkin cuin cau
kisa mnisa Kwuisa pitä oleman Laumalle esicuwari, nijncuin se sei-so: Joca reiM jlmnn on, se olcoy Znijn culn nuorin, ia
joca ylimäinen on, se olcott nijncuin je pca palwele. )a
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joca reistä rahro rulla ellft-llmäisiri, hän olcon caic-
kein orja. 44.

Toisixi,' taitawat ne pienct Lapset olla mejlle Esimerkin,
UlcaUllxeja heidän wanbsmlxnns wgö, he, uscaldawar/caicki hei«
dän onnens heidän wanhembanis päälle) M murehdi mistän,
waan tytywäc heidän tahcoons ja andoonS; josa meidän pitä myös
suurella ahkerudella heitä seuraman, ja pcMieldämän caicki llhal-
linen murhe näistä maallisista, mjncuin Christus aiwan usiasti sitä
welwollisutta teroittss, ja ei ainoastans pane nijlä pieniä Lapsia,
mutta myös caicki H.inNlttkin ja kedon Tuckaiser meillä opettaftxi
siinä': 2llkär murehrico reidan henkenne rahden)mirä re
r« ja mira re jnorta, ja millä re werhdrra rcirän. Cayocar
Taiwan hinduja, cayocar«lckaisira kedolla, CeidaN Tai»
Xvallmen Ijan kyllä riera reidän caickia nai.ra carwiyewan.
Hän on nstollincn Isä, sentähden olcat uscdliiset lapset,
japangar caicki reidan murhen hanell paallens, silla hän
pira murhen reisiä.

UscallMsa.

32.

l l>et. 5: 7.

Colmannexi, owat Lapset meille Esimerkiri cans,
dammellisijä Rackaudejä wanhembians wastan, joca asia taas
on se wälttämätöin Uscon hedelmä josa ne tonset Jumalan Lapset
erinomaisesti Christuren caltaisexi tuleman pita, ja osottaman hei-
dän Uscons yhdescl witpittömascl Nackaudesa lumalata ja Lähim-
maista wastan, nisncuin me muutoin usiasti siftä asiasta cuulem,
josta me ainoastans nämat lohannexen nyt muistutam:
Rackaus on Illmalasta, ja jocainen ct»n racasta, se 0N lu-1
malasta jarunde Jumalan. Joca ei racasta, ei
hän runne Jumalara, sillä Jumala on Rackaus. Jos me
rarasiam toinen roisiam, nij,t Il,mala meijä, ja ha,
nen rackaudens on raydellinen meija, ja nijn edespäin.

Rackaudeft.

l SoK. 4: 7.
8.12.

tTleljänncxi, owat Lapset meille Esimerkin wielä cans
UsioUisildesa ja , ci he tiedä mistän peroxesta
eli ulcocuNaisildesta mitan, waan andawat coco Svdammens
aldixi; nijn meidängin pitä oppiman Lapsista oleman Uscolliset, y-
xiwacaiset, totiset ja sisalliset meidän lumalam Palweluxesa, an-
daman hänelle coco meidän Sydämmem, ei lähestymän Jumala-
la ainoastgns Suulla ja tunnustuxella, ja sydändä Mailmalle ja

Ddddd lihal-

Uscollisudeft,
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lihalle andaman, sillä ei cukan taida cahta HERra palwella,
taicka hän toista wiha, ja toista racasia. Anna sijs poican mi-
lwlle sinun ja sinun silmas piräbön minun ne,
m. Murra ulcocuttarruin Toiwo caro, ja hänen liscaUu-.xens lllle nijncmn hammähäkin wercko. Nijn pois
panFar caicki pahuus jacaicki peros, ja ulcocl»llaist,s jara-
telw nijncuin asten jMdWer lapsucaiser etc. 1 1.2.

krov 23' 26

52K.8:13.14

LVijdennexi, owat Lapset meille wielä Esimercki ia o»pettäjät, Mailman ja sen nlrhudcn ei he tee
eroitufia Cullan ja Wssten, hopian ja Tinan, Corkian ja alhai-sen walillä, waan caicki owat heille yhtä. Naisä on meidän wel-
wollisndem Lapsia seurata, ja ylöncatzoa ia coconans poiskielda
caicki mailman rickaudcn, Cunman ja Hecumsn halu ja Hanoit
tammen: Mär mailmg racasiaco, eli »niran cuin mailmas
on. Sillä caicli cmn mailmao on, ,2.chan himo, silmäin

ja elämän coreus, eife ole Isäsi, waan ft on »nail-
masi- loca ei xviha Ijäns ja auians, ja emändarans, ja
lapsians, ja weljäns, ja si<arirans, japäälijexi omaa hen,
Zeens, (se on, joca ei wähemman racasta heitä cuin minua, ja
wiha heidän syndejäns joilla he tahtomat estä teitä pois minun ty-
köäni) ei si taida olla minnn Opemsl.!pZem. Ach! cuinga
harwat cuitengin, ja cuinga tyolasti ihmiset, joilla muutoin suurikin
tjelo ja eoelus on, tahsowat tietä mitan sitä totisesta synnin, mail,
man ja itzens Poiskieldämifestä, josta cm-cntzin itze Chrisius mjn
usiasti muisiuttn, ja Taiwan waldacunnan teke mahdoltomaxi nijl-
le jotta ei sen Poiskieldämisen alle itze tpösä anna itziZns.

Milman y-

lI«K. 2:15.
16. <

lug, l6: 24.

Clldennexi, wielä owat Lapset meille Cstmerkixi cans,
heidän lttonnHllijcsa että he ilman pitkä o
jendelemista uscowat ja wastanotcawat mitä heidän wanhcmdans
sanowat, ia sen jälken tckewät yxikertaisudes. Niin on meidänwelwollisudem, että waicka ei meidän pidä caickm hengeia ll-
<coman, waan coetreleman henger, nijncuin ne jotta jo ym-
martäwäiset Lapset owat, niin cuitcnstin mitä niihin hengellisiin an-
tuden asioihin tule, wlca Jumala on meille hänen Sancuans il-
moittanut ia yli caiken lärien mitan kaywät, nim ei meidän niisä
pidä meidän larkem cans ongimau ja ojendeleman, waan luma-

la»
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lan
ottaman »a fturaman, orrain fanFixi ajatllxen
Christuxen clmliai<uden alle, lletcn se, mä Jumala «slonpal-
dijest woirehda, caiken jen cuin »m puwileM

2c°r. loi 5.

Lpl,. ;: 2».

Wiela taitawat Lapset monesa muusa awusa olla meille
Essmerwi ja op«ettajaxi, nijncuin Soweliaijudesa eli
Sowinnosa heidän keffenärlS, niin että cosca he rijtanduwat picai-'
sudesta, niin he myös picaisesti jacohta jallens ilman Coston pyvn-
nötä sopiwai ia tulemat ystawäri jällens: M myös Carellden ja
pahansilomijenwalrrämijejA, joista ei meillä ole tila enämbi
puhua nyt, waan ne caickiowat itzesäns selwat/ ja tulemat mm,
ban Christillisydem welwollisutten secaan, mjncuin me mualla nip
siä jo cuullet olem. Sentähden me nyt keritämme itzem sijhen toi-
seen osaan. Ia nijncuin siis nyt ne pienet Lapset näin monesa H-
siasa owat meille pandut Esimerkiri ja opettajaxi, joita meidän pi-
la seuraman, ia ilman sitä Lapset eläwat yhdesa niin autualllsesa
tilasa sen Pyhän Casten cautta, joita Jumala sydämmellisefli ra-
tasta ja tahto säilyttä sljhen ijancaickiseen elämään; sentähden fijs
on erinomaisesti myös meidän WelwollisudemChristuxen on«n kä>
ssyn ja waroituxen jälken, että metkin itzecukin puolestam, pyy-
dam säilyttä ja edesautta näitä HENran planltuja siihen autual-
liseen Armon jäätyyn josa he owat, seka opilla että Elämällä, ja
että me erinomaisesti sijtä itzem waroitamme, ettem me heitä jon-
gun Pahendawaisen epin ja Elämän cautta poiswieroita
sta,ja nhn ole Svypat heidän codotuxeens. Semahden me nyt

Soweliaisu-
besa ja muis<»
awnisa.

Nljncum Mlapset näin o,
watmeibäu?-
pettajam,

Ia oivat ImmalanLa<)iat,

Toiseri, tahdom merkitä Ewansselmmin johdatuxen jal
ken, pahennurisia, ja cuinga tarpellisesti meidän nijtä walttä,
män pitä,sekä Lasten että caickein muitten tähden, jos me tohdom,
me ilman edeswastausta ja angarata wihan duomiota HERran e>
desa wijmein seisoa. Tästä sijs Wap. Christus sano Ewan.qeliu-
misa: Murra joca pahenda «fhden naista pienimmist, lorcauscHwar minun päälleni, parambi hänen olis, erra
kiwi ripusterraifin hänen caulaans, ja upocerraisltt meren

woi mailma pahennusten tähden: Sillä pa-
henntlxer cummingin tulexvar. U?«i clnrennin sira ihmi-Ddddd- M,

-SentHden el
"«ldan pidä
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M, jonga caurra Pahennus!rule. erc. Naista Pahennuxistame mcrktzem ,

, Gnsist, NMa pahenttltl on Wastans: Pahennusmemtzeyhtä L.ouckausta, cosca jocu pane toisen eteen lotan sen-
callaista hänen tiens päälle johon hän taita kaydesänsloucata
Nijncuin itze Jumala sano: Gi siium pidä paneman fobianereen iorakin, johonczahan combastms, waan sinun pfta
pelkamän sinun lumalaras: Silla minä olen HERra.Nijncuin Sokeus tapahtu ihmiselle Jumalan tahdosta ja sallimise-
sta; nijn tygöluke ja ylösoita Jumala myös sen ilMens tchdyxi>cosca jocu sille Sokialle hänen tiens päälle pane jotan hänen eteensjohon hän combastu ja M jos hänainoastans anda hänen
ewxis käydä, nijncuin se seiso: 2xirotm olconjoca laske sokianexyman tiellä, ja caickOCausa sanocan , Amen. Ia min-
tuin M)t on m Wxellus ja Tie psa me Christuxen
opin ja elämän Lyhdyn jälken waellamme ijancaickisutta cohden;
nijn owat myäsLouckaus ja Combastus Kiwet tasa, caicki ftcuin
taiteesta meitä meidän Christillisydem juoxusa, sekä opisa että elä-
mäsä, ja anda meille tilan langeta syndijn. Sanalla sanottu:
Pahennus on caicki se josta me taidan, pahemman tulla> taicka pe-
tollisen opin, eli pahan Elämän cautta; loca Pahennus taita ta-
pahtua jeka wanhoille ja yxikerraisizle cosca he muilda tulemat
saateturi heidän pahaa esimerckiäns opisa eli elamäsä fturaman, er-
iä erinomaisisti nijllc pijcaisilie lapsille, jotca ei wie-
lä ywmärrä waroitta itzicms mailmau pahennuxista, waan owat
tarcat seuraman ja osottelcman caickia mitä he muisa ihminsä na-
kewät ja cuulewat puheisa ja tZisa, joiden pahennusten cautta he
tulemat Jumalasta pois wieroitettlxi wääraän oppijn e!i elämään,
ja se Castesa waicutectu usco tule coconans poissammntetuxi,, ja
be nijn cadotuxcn alaisexi ja omari jallcns tulewat tehdyn- W)i
sijs cuitengin sitä ilnnistä, jonga cautta tancallainen Pahennus
tule, ionga, cautta JumalanLapset tulewat pois Jumalan Kasista
ja autudesta rewityxi, ja helweltijn lykätyxi.

Mus Paheinnns on?

Louchaus.

v«»t. 27:18.5
l

,
. Toisexi, naista Pahsnnuxista: n t Christus stno, , että

niiden pnä tuleman:- Sil-
lg pahennuxcr cummingin mlewac. Ei Jumalan Tahdosta
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Päiwä.
ja päälle panosta, joca ainawihaa ja estää Pahmnuria ,a Pahuc.
ta; waan mailman Pahudesta, joca coconans on
des, ja seurKwuisesti rans sula pahutca uloskylwa alan
ymbari mailman, josta ei taida toisin cuin walttämättömästi jcu-
rata caickinaiset Pahennuxet ja muitten Ihmisten ja erinomaijesti
Lasten Pahendamiset ja luowuttamifet pois silda Christel,
xen opin ja elämän tieldä, sille lewiälle mailman ja cadoturen tielle.
Nijncuin yhdestä rastasta japarandamattomasta taudista seura malt-
tamattomasti cuolema; nijn Da alinomaisesta mailman Pahudestaseura wälttämättömasti ja tarpellisesti caickinainen Pahennus ja
Langemus pois Jumalasta. Ia nijncuin Pahennuxet owat seka
Sisalliset että ulconaiset; nijn tulewar ne woimallisesti mailman
Pahuden kessellä edesauteturi ja uloslewitetyxi wihollisten wirey-
den ja ahkeruden cautta: Gnstsi, Saranas joca on Paä ia zuu-'
ri caickeen pahuteen ja pahennurcen, caikella tawalla ahkeroitze hä-
nen waldacundaans uloslewitta ja wahwista joca on synnin wal-
dacunda; ja sitä wastan Christuxen waldacunda wahenda ja ruki-
sta, jonga tähden hän alati teke työtä ftn päälle cuinga han taidais
ihmisten Sydämmet caickinaisten Pahennusten eteen asettamisella
ylitzewoitta ja nuottacms kääriä. Hän on Murhamies MstaFen-'
tähden myös hänen pää-asians ia tecons on, eitä murhata ihmi-
sien Sieluja, ja käydä ymbari nijncuin kiljuwa Jalopeura etzimW
saalista jota hän sajs ei ainoastans tappa, mutta myöscoconans y!ös>
niellä. 3lch! cucas huomaitze sen, cuinga wiecas ja lsuckela tämä
wihollinen onaicaan saattannln hirmuisia Pahennuriaihntistenseas,
joiden cautta hän nijn paljon sieluja jocapaiwa ahdista pois Juma-
lasta ja waiwutta cadotuxcen Coijexi, Mailma itzestans ja
hänen luonnollisesta Pahudestmrs on Mestari caickijn Pahenliurijn,
ilman jota Piru ei taidais ylösnosta Pahennuxia; sillä Mailma
on hänen Wälicappalens jonga cautta ban caickinaisilla pahenda-
waisilla pltheiUa ja Töillä hänen wiettelyrijans niin kirotusti
hyöty ja menesty, ettei sitä taida kyllä walitta ja ulossanoa, jota
wastan Jumala nijn usiasti ja cowasii käffe meitä waroittaman i-
tziam: Hlkar andaco perra teiran / pahar jaarinlxermrmele-1
war hywar Tawgr. poican jos pahtljuonifer sinua haucur-
telcrvar, heihin juostu. Rri wiecas ihminen hau- l
cllttele, nimittäin pahalla puhella ja työllä, lahimmaistano, ja
johdarra hänen pahalle tielle. Mailmasa haUltze se colmi pai- l

Ddddd 3 nen
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756 . P. MickeliN
nen epäjumala, Lihan himo, !« elämän soreus,
jota coco mailma suuresti racasta ja palwele, sentähden ci siitä tai-
da muuta seurata, cuin aiwan wahingolliset Pahennuxec ja Louc<
kauxct nijlle pienille ja heicoille Christuxen lapsille heidän ijancaicki-

onnettomudexens. Colmannexi, Önm on yxi
pahendawainen Synnin asumasia, ilman,,ola ne u conaiset Pa-hennurtt ei wois mitänwahingoitta, sillä Aha on itzcstäns taipu-
nut ja mieluinen caickeen padaan, ioca stncähden myös mielelläns
suostu Pirun ia Mailmcm etten asettamisiin ia seuramisim; ja nijn

wanha ihminen on se joca itze himoins cautta exyxis itzens turme-
le, ja tarttu kijnni mielelläns mailtmn vahennuxijn »a esimerckei-
hin, janiiden cans lichacoitze ja tydytta itzens/ ia wijmein ni/sacocouans turmele itzens. Ia coscä hänen eteens Jumalan Sana-
sta asetetan se Wahingo joca sen päälle seura,nijn hän sitä wastan
asettele Syndia cteens, nijncuin yhtä kewiätä rickaa joca wähällä
taitan poisotetta japyhittä, sillä Jumala on Armollinen, Chri-
fius on caicki mnxanut ja poisottanut, minä nautitzen Sanaa ja
Sacramenlteja >a mitä muuta taita olla, jolla se turmeldu ja wie-
cas Liha ja Luondo händäns lohduttele la tydyttele hänen surut-
tomudesans. Woi sijs mailma pahennusten tähden, siliä Pahen-
nuxet cummingin tulewat.

« «ma» t,'
ha» cautta.'

Npl, 4» m.'

Pchennnfet
swat Cahta,
!aifc<:Annct-
»awmus

Colmannexi, me merkitzem, että pahcnnuxer eritti
maijesii <>war Cahralaijer, nimittäin Annettu pahennus,

pahennus. Se 2lnnerrl« pahennlw tapcihtu ensist:
WääraUä opilla, cosca jocu opetuxens cautta anda loiselle tilan
ja syyn toisin ynuuärtä sc» uscoa yhden autudens asian cuin se itze-
stäns on, ja sillä saatta toisin erymän pois oikialda tielda ja syndiä
tekemän, nijn myös cosca jocu pahain ja rietasten puhecren
caurta kehoitta Syndia racastaman ia hywällä pitämän,
joiden cautta Christuren hengellinen Ruumis tule sangen pal/on

silla heidän puhens vmbarildäns nijncum
ruumin maro, ja culutta nijncauwan että ruumis wijmein san-
gen wähaisexi ja puuttuwaiseri tule; Tähän tule wiclä cans, co-sca «chdcsta ja roijesia Sannista puhuran, ei jonglln mieli-
carwauden, waan juurenmielljuofion. ja ikänans cuinker-
icauxen canja; Cosca Hengellisistä asioista. Jumala» Sanasta,
lumalisuden totisesta harjoitmesta, Jumalan Saarnaw>rasta ja

,6: 6.
'2'
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muista Seuracunnan hyödyllisistä asetuxista, pilcalla ja ylöncatzel-
la puhutan, ja tehoan mahdonomaxi coco autuden tie, josta mo-
ni tule luopuman pois caikesta Jumalan oikianPalweluren kiiwau-
desta jahatjoituxesta, ja pitä sen hapiänä että olla lumalisna ja
Cbristuxen seurajana; näistä le seiso; heidän caurrans Tornden
tie pilcaran, he pllhuwar röyckeirä janoja, jorcaturhar o,
war, ja yllyrrawar tawattomuden carttta lihallisiin himoi-
hin nijra jorca tosin owar nijrä xvalrraner, cuin exyxis
xvaeldaroar: ja lupawar heille xvapauden, xvaicka he iye
turmell»xen palweliar owar. tTle owar wederrömar lahter,
ja pilwer jorca nmlis paalda ymdarins ajeran, joille on
kätketty, synFiä pimeys ijancaickisist. Toisexi: tapahtu an-
nettu pahalla Esimerkillä, josta toiset kiinni otta-
ivat, ia sitä seuraman rupewat, »osta tapahtu että wähäkin hapa-
tus caiken taikinan bapatta; tämä pahennus tapakin caikisaSää-
dyssä: nijiicuin Operus Säadyla, jonga seka Puhen etlä Elä-
män päälle caickeiu silmät catzowat, zotq wastan sentadden P. Pa-walisano: ?Mamkellen2än josacuja pahennusta andaco, er-
tei meidän wircam lairettais. Totisesti, cusa oopettajat pa-
hoin ja pahendawaisesti eläwat, stjnä vian Seuraita carttu ja Pi,
run waldacunda hyöty ja encme. Gsiwallan Saadyja, tapah-
tuwat Pahennuxet, nijncuin Dawidin Huorudesta ja Murhasta,
josta se seiso: erras rämän Työn caurra <aarir HERran wi-hoUijcr pilckaman, pira sinun Poicas rotijesti cl»oleman.
Ia lerobeamista myös seiso, että hän hänen epäjun.cuudens caut-
ta saattoi coco Israelin sondia tekemän. Nijn tapahtumat tancal-
laiset Pahcnnuret wielä Huonen jäädyfa, cusa Lapset ja pakolli-
set wisusti cctzowat perän, mitä heidän Wanhembans ja Isan-
dans eli Emäydäns tekemät, joita seurata ja osotella he pitäwat
erinomaisen Cunnian ja tarpellisuden edestä, olcon se kirouris,
Jumalan Sanan ylöncatzomists, lähimmäisen petcxes, ahneudcs,
ylpeydes, coreudes, warcoudes, juomiseseli muusa.

2?et. 2:
18. i9>

V. !/.

icor. 5: s.

2c«r. 6: 3.
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Oterm pahennus taas on se, cosca ihminen Gnsist:Nijlle sijallisilleylosnoujewMe pahoille hilnoille anda sianja wallan tykonans, »a nijn plidenda chms; josta hänen Sil-mans, talcns ja jalcans cans tulemat hauelle wijnlei!, vahennuxe-
P, nijn että hän nijtä käyttä jynnin asehixi, ja wälicappaleixi joi-

den
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den cautta hän sydammens himot taynä j.' i'mcj tuopi, ja niin am
da itzens langelnistn tilaan ja waraan. Toijexi: cojca jocu
padenda iyene. cli pahene sijrä Torijcsia Opista ja pchästä
Elämästä, nimuiin ludalaisct pahenit Christuxen omasta Opi-
,sta ja Elämästä, ettei se sopinut ydkm mailman inuodon cans; josta
Christuö itze sano: Amuas on se, ioca ei pahene minusta.Nlin tapaylu scncallainen otettu Pahennus usiasti wiela' nytkin,
että mailman lapset coconans pahenemat Jumalan Sanan saar-
noista ja sen Totudesta, nisn myös Christuxcn elämän muodosta,
fentähden se seiso.' tämä on cowa puhe, cltka woi sira cnul-
la? pahoirraco rälna reirä? silla Christus on ludalaisille pa-
hennuxexi, Grekeille hulludexi. Johon cule cans, että
moni pahene Jumalan halliruxen muodosta täja mailmaja,cosca hän anda ne lumalijer paljon karsia waiwaa ja y-
loncayerm, josta ne muut ottawat tilan luopua pois caikesta lu,
malisudenahkeroitzemisesta, ja mailman jalken juosta, sentahdense seiso: Cojca waiwa cli waino rule Sanan tähden, nijn
hän cohra pahene. Costa lumalifutta wibatan ja wainotan,
nijn silloin monda pahenewar, ja kesteiläns pctcarvar toi-
nen roisens ja wibarvar toinen roistans kestenäns. Sen-
tähden myys cosca se Tvranm Autiochus andoi surkiasti surmataihmisiä ymbarins-leickaurcn ja Sabbathin pitämisen tähden, nijn
seiso sen Meu warcitus Raamatusa: tNnrra minä nenrvon lu«
?iara, errci hänpahumis rästä jurkiudcsta, waan nnnstais,
ettei si rangaistuo rapahtllnur heille cadoruxexi, waan
meille Niin sano itze Christus myös:
ra olen minä puhunut reille, enene pahenis erc. Tancal-'
laisisa oteluisa Pahcnnurisa, on se, jolda näin pahennus otettu
on, wiatoin, waan se joca illnan syytä yhdestä hywästä asiasta ot-
ta itzellens pahennuxen ja sijtä pahemmari tule, hän itze on Syy
Men pahennuxeen ia wchingoon joca sen päälle seura, että hän
sen cautta codoteturi tule; sillä se mahta olla mingäcaltainen Pa-
hennus tahtons, joco annettu eli otettu pahennus, josta ihminen
pahenda itzens, nijn loppu sen päälle on ainakin tämä: woi sira
ihmistä cuirengin, jonua caurm pahennus rule, nijncum me
cohta saamme cuulla. Eentahden me nyt

l V7eljännexi, merkitzem: Mikä WahinZo jaRangai-
' sius rancallaisten pahennusten päälle seura? paremdiolis

hänen
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hänen, ecra kiwi ripusterraisin hänen caulaans, ja
nporerraism meren sano Wap. Christus. Joilla
sanoilla annctan ymmärtä st cowin AjallisenRangaistuxen muo?
to, joca ei ollut tawallinen Juvalaisten seasa eikä Laisa kaffetty,
W3M ilman epäilemätä oli paranoilda ia,Svriala'sllda sMe we-
detty, nijncuin me nacm että loppen asuwaiset upotit carisatalu-
dalaista yhtä hawa mcreen. Ia nijn olis sencallaisille Pahennuxi-sa eläwaisille ihmisille huokiambi se, että he näin npotettmsin me-
ren sywyteen, ennencuin he nijden pahennusten cautta ennättäisit
monda muuta'pahenda heidän canscms,. ja rascammaxi tehdä
sitä ijancaickista rangaistusta joca niiden päälle wijmein
mättomästi seura. Joista ijancaiWsta hclwerin
fiuxisia myös Wap. Christus täsä stno: N)oi mailma pa-
hennusten ra>den, woi cllirenZin sitä ihmistä, jonga
caurra pahennus tllle. Joca ei leicka pois sira pahm-
dawaista Larca eli jalca, hän heirerän ijan'ai<ck sien tu-
leen, parambi on sinun silmä puolla elämään sijalle men-
nä, cum sinulla olis caxi silmä, ja heirerräisin helwerin tu-
leen. Se sana N)oi, asttetan täsä caickia autuutta »a autuaxitulemista wastan, joca käsittä sisällans Jumalan Wihan tunnon,
Kirouren ja ijancaickisen cadotuxen, nijncuin Wap. Christus tan-
callaista Woi ja kirous sanaa huuta yli Phariseusten Cahdexan
kerta Math. ja päättä hänen buutons wijmein näillä sanoilla:
Ce kärmer, ja kvMrmerren sikiät, cmnZa re waldarre hel-weun Woi sijs cuitengin sitä ihmistä, jonga caut-
ta Pahennus tule, ei se pysänny siihen, että hän aiuoastans ise
cadotuxeen ja l-elwetin tuleen heitetän, waan sen cautta tule myös
moni muu sielu helwettijn, nijncuin se seiso, että yri ihminen taitahänen wapaudensakin wäärin käyttämisellä ruan cansa, cadotta senjongaedestä Christus cuollnt on, josta ilman epäilemätä seura 7e,
että jota usiamman sielun vxi paha ihminen on saattanut pahenda
ja seuraman hänen esimerckiäns, ja jotausiammasti myös sitä sa-ma syndiä hänen cuolemans jälken täsä mailmasa harjoitetan, jon,
ga hän on opettanut tekemän, ja jota lewiämmälle myös se samasdndi on itzens uloslewittänyt ihmisten secaan, sitä rascammaxi jahirmuisemmaxi myös sen ihmisen rangaistus, joca on ollut syy ja
alcu tancallaiseen syndijn, caswaa ja enäne helwetisä, nijn eltä sesuurin Syy ja Duomio langea sen päälle joca on ollut PäämiesE e e e e s^n
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fijhen sondiin, joca udesta ygöluetan sille samalle Duomitulle sie-lulle helwetisa, nijn usein cuin muut ihmiset sitä häneldä opetettua
syndia harjoittawa täällä mailmasa: nijncuin me sen elwästi nä-
emme lerodoamisa, että cosca hän oli sisälle wetänyt ja opetta-
nut Israelin Lapsille Epäjumalan ja wasikan palweluxen, Nijn

cuoleman, nijn uft-in cuii, sitä harjoitettin, cutzuttin leroboamin jonqa
cautta myös ilman epäilemätä nijn usiasti cuin Israelin Lapset sitäsyndia teit, niin usiasti myös tämä syn)i leroboamille udesta ty-
göluettin, hänen Pijnans udistamisexi ja lifämiieri helwetisa. Niinmyös, mikäs mahtoi olla syy siihen, että se ricas mies helwetisii
Nijn ahkerasti rucoili häncn Wiiden weljens edestä? Ei hän sitä
tehnyt rackaudcsta, silla nijllä Duomituilla hengeillä helwetisa ei
taida olla rackautta enämbi, waan hän ccki sen pelwosta itze täh-
tens,että hän pelkais sitä, että niin usiasti cuin hänen weljens tääl-
lä maan päällä harjoitit sitä sama syndia jota hän oli opettanut
heidän tekemän, nijn usiasti myös hänen Syyns ja rangaisturens
udistettin ja lisättin helwetisa. Nijn todista ja siri sen pitä myös.se P. AuMstmus Lucheruxen todistuxen jälken, että sewaarän o-
pettäjän Ariuxen,, joca poiskielsi Christuxew liimaluden, Pijna
ja waiwa helwetisa alati rasww j»enäne,, nijncauwan cuin tämä
hänen wäärä oppins mailmasa menesty ja uloslewiä. Näin suuri
sils wahinao nyt seura Pahennusten päälle, johonwielä cans tulese, että cosca sencallsinen Pahennus ja paha tapa kerran on pääs,
Nyt watlalle ja tullut tawari ihmisten seasa, nijn ei ole se enämbi
alcajan eli sen synnin päämiehen wallasa sitä tystytta eli! asetta ja
poisotta, waan siinä on Piru woimallinen sijpeja sille lisämän ja
ylössytyttämän sitä, niincuin yxi Tuli, palo cosca se on waldaan
pääsnyt, nijn ei se, ole sytyttäjän woimasa enämbi, että sammutta
sitä, waan se yldy »a enäne sytyttäjän ja monen muun sanomatto-
mari wahingoxi ja häwityxexi. Nijn samallamuoto myös sama
wahingo seura nijden orermin pahennusten päälle, Cosca jo-
cu on tullut pahemmaxi taicka Jumalan Sanan saarnoista ja totu-
desta, eli jongun Jumalisen Jumalisesta elämästä, että ston pois
eroitettu mailman elämästä,, eikä sowi mailman muoden cans yh-
teen, nijncuin me näem, mikä, hirmuinen Loppu oli Juvalaisil-
la ja Phariseuxilla, jotm. otit pahennuxen Christuren Pyhästä
Opista ja Elämästä., Woi sijs mailma Pahennuxen tähden, ja
Woi cuitengin sitä ihmistä,, jonga cautta pahennus tule.
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Wijdennexi,n»aan miras meidän sijs pira tekeman,erta
mepabennuxista ia niiden ranZaisiuxistairripaasisim? Wa-
siaus: M»«ra jos sinun käres, raicka lalcas pahenda si-
,«ln, niin leicka ne pois, jaheira pois la jos sinun
Silmäs pahenda sinun, nijn puhcaise se ulos, ja heira pois

sano Wap. Christus. Näistä sanoista me sijs merkitzem,
mitä meidän pitä tekemän iye puloestam, jamitä meidän pitä te<
kemän muirren puolesta? Ensist, meidän itzem puolesta: Leicka
pois sinun kares ja jalcas, puhcaise ulos sinun silmao, ja
heira ne pois Wap. lEsus tahto, että itze pahennu-
sten juuri pitä meildä ylösrcwlttämän ja pois heitettämän: nyt
me tiedämme, ettei ne ulconaiset Jäsenet, kädet, jalat, eli silmät,
ole synnin juuret itzescms, waan ne owat ainoastans wälicappaiet
Sielun toimituxijn ja töihin, ja owat itzestans ilman Sieluta cuol-
let ja lickumattomat, joitta meillä ei möys ole lupa turmella eli pi-
lata ilman senWijdennen Käffyn.rickomata ja rangaistusta HER-
ran Laisa. Waan iye Juuri sekä Syndiin että caickeihin
nitten toimituxijn ja töihin on iye ja Sieluja,
joca kaste Jäsenet tekemän caicki hänen haluns ja tecons; nijn et,
tä sijs Wap. lEsuxen tahto on täsä, että meidän pitä sen pahan
Sydammen ja pahoilla himoilla täytetyn Sielun Juuren ylösre-
pimania alaspainaman, nijn että hänen lihallinen himons ja haluns
joca hänellä on syndijn, taicka warcauteen,eli wäryteen,ahneutten,
ylpeyteen, epäjumalan palweluxeen, juopumiseen, haureuteen ja
nijn edespäin, minä sanon, nämät himot ljotca Sydämmesä tai-
tamat olla tancallaisijn syndeijn, pitä cohta P. Hengen woiman,
ja Jumalan P. Wälicappalden, Sanan, Sacramenttcin ja
Rucouren camta, Sydämmesä alaspainettaman ja tucahutetta-
man,ennencuin Sielu kerkiä lasenicten cautta nijtä himojans
työhön jatoimeen saattaman; Ia sitte cosca nain iye Halu yhteen
eli toiseen Syndijn on rucahurerru, nhn ettei Sy-
dän halajakan enämbi sitä aiwoittua syndiä tehdä ja harjoita/
totisesti, ei silloin enämbi Käsitän eli lalca, taicka Silmä mitan
pahaa tee, waan ne owat silloin jo poicki hacatut ja pois heitetyt,
silla cosca ei Sielu tahdo eikä halaja mitan, nijn ei silloin Ruu-
minaan jäsenet tee eli toimita niitän sielun tohtoaa wastan; ja tä-
mä sijs on nyt, poickihacata ne pahendawaiset jäsenet, että asettaja alaspaina caicki Sieluja ylösnousewaiset halut jahimot, ja co<
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sca se on tehty, ja halu sitä cli tätä syndiä tekemän poistucahutettu,
Nijn ei sicte m ulconaiseckan! Jäsenet cnämbi mitan paha les, elipahenna ketan, waan ne owat niincuin cuoletetutja poisheitetyt
ftncallaisista toimituista, »a tekewat sitä wastan sen käänm ja pa-
hoista haluista puhdistetun Sielun käskyä ia tahtoo ny sijhen Ky-
wäan. Ia nain on parembi onduwana ja rajarickona eli silmä-puolia, st on, paitzi ia ilman sen wanhan sisällä aluwaisen ihmisenhaluin tydyttämista ja täyttämistä,, sisälle mennä elämään, cuincaxikertMen lasenitten, se on, sekä fisallisten himoin että ulco<
naisten pahendawaisten töitten täyttämisen mnsa, mennä hclwet-tijn ja ijancaickiseen tuleen. Ia nijncuin Wap. lEsus tancallausten Sanain cautta on tahtonut caicki Pahennuxet meilda poiskiel,
da, itze Pahelmusten Juuren eii Sielun himoin cUaspainamisella
ja tucahnttamisella; nijn onlhän tällä wertaurella myös erinomai,
sesti cans tahtonut eteen asetta meille sen, errei meida ? Christil-harjoittts ole lihalle ja werelle nijn kewiä ja alc<-tia rvo, cuin se iloinen mailma sen luule, waan meidän vita
sijna pelwolla ja wapistuxella laittaman että me autuaxi tulisim,
zongatähden Hän myös täncallaisilla cowilla ja carwahilla sanoillaja teoilla ulosMÄala meidän Christiliisydemharjoituxen, että sijna
pitä poickihacattaman kädet ja jalat, uloscaiwettaman silmät ja
poisheitettäman, nijncuin saman Maisilla sanoilla myös se sisä-lli-nen Sielun udistaminen ja Lihan alaspainaminen tietä annetan,
mmcuin se seisoa Cuolermcar K.ihan töitä henZen cttlltra. Ri-
stin-mlllircar liha himoin ja haluin cansa. Cltolerracar rei-
dan Jäsenen jorca maan päällä owar, huoruus, sastaisuus,
häpiällinen himo, riems halaus ja ahnells, ja tämä on ss
Mzn C!>ristus tata sama astata puhuis sano Marcuxen tykönä: sil-lä caicki pirä Tulella fuolarraman, ja jocainen uhri pira
suolalla fuolarraman. Marc. 9.-49. se on, nijncuin uhrit mui-
nen piti suolalla Herralle niin pitä meidän,
tekemän meidän Sielum ja Muumim uhri HERralle otollisen,
Jumalan Sanan ja Ristin Tulen ja suolan polttamisella ja cuolet-
tamisella. Ia nain siis meidän pitä meifä itzesäm ensin sisällisesti
kuolettaman ja tucahuttaman caicki lihan himot ja halut, ettei ne
pääse ulospuhkeman ulconaisijn töihin meidän läsenittem cautta
Wista Pahennus taidais tulla ja uloslewitä. Maan.
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Toiscxi: mllirren ihmisien puolesi, mjn weidan pi-
ra, Ensist iye ryöza cans n?alttänlän caickimaistr paheN-Pa
nurer seka opisa ja puheisa, ecm Glamaja, sillä )oca pa,
henda yhden naista pienimnnsi, jolca llscowar mmun pä-
älleni, parembi olis hänen, että kiwi
banett caulaans, ja uporerraisin nieren fywyccrn. Ia nijlt
ei meidän pidä puhuman eli tekemän mitan paha, ci amoastanö y-

xin ollesam, mutta myös muitten läsnä ollcsa, e> ainoastans sen-
tähden että caicki syndi itzesäns on pahuus ja wäryys, ja taita cci-
dotta, meidän itze, mutta myös sentahdcn, että muut sen cautta
tulemat meidän,tähtein pahemxi ja Duomitun ja helwcttijn lyrä-
tyxi.

Wälttäulän
ycmiuxet.-

Coisexi, meidän wälttamän ja pois pitämän
caikesta fijrakitt clun pahaxi näky, jaa monesta
siatzin asiasta josta me-nscm jen pahencwan
ja pahemmari n,??wan. Sentahdcn P. Pawali sano: rcalr-
rakar eaickia cinn pahaxi näky. Eikä taida fe cftä meitä' cäsa
mitan, että waicka asia itzesäns ei olis paha wacm luwallinen, cui-
tengin cosca minä j)edeldäpäin tiedän ia näen sen, että se yxikertcu-
nen waarinkayttä sen synnixi, ja cuitengin teen sen, nim niinä jo'
silloin olen tehnyt itzeni wicapäxi pahennuxen syndijn. Tähän tu-
le se opetus, 'siitä Chrisiillijesta ja si-n waa--
rinkaytr«mijesia, iosa yhden Christityn pitä sangen ja
waarin pitäwäisen oleman, ettei hän ketän pahendais niiden lu-
wallistengin asiain ajattomalla harjoittamisella. Me tiedämme
että Jumala walchasa Testamendisa oli eroittanut
ja wisiit ruat joita heidän piti syömän, joisa Jumalalla oli hänen
wW Syyns ja päällecatzandons sekä esimalausten, että Cansan cu-
rittamisen ia pitämisen päälle heidän aisoisans, waan cosca Chri-
sius itze tuli mailmaan Udcn Testamendin alusa, mm silloin caicki
nämat rasittawaiset menot ja warjo-asiat piti pois toimitettaman,
ia se Christillinen Wapcms nijsta ulconaisista säädyistä, ruocain
eroituxista ja muista esimalamista sisälle tuotaman; ennen cnin nyt
caicki tämä asia ja muutos taisi tulla hänen toimeens Udesa Testa-
mendisck, nijn piti niiden pmmartawäisten Christittyin suuren waa-
rin tasa muutossa pitämän, ettei he nijtä yxikertaisia olis pcchenda-
net heidän saadulla wapaudellans, sillä cosca ne yrikcrtaiset ja op-
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pimattomat näit sen, että ne toiset nyt sitä wanha lakia wastan,
söit caickinaisia ruokia ilman eroitusta jarangaistusta, m ei pitänet
enämbi caickia wanhan Testamendin jublapäiwia >a niin edespäin,
mjn he pahemt sijta suresti, ja epäilit coco Jumalan Sanan, senoilian opin ,a Religionin tetudesta, ja ajattelit ettei Jumalan Sa-na ja pysywäinen eli totinen, cosca se nimlaadan mu-
utta mieliä ,n»öden; tätä wastan nyt piti Cbristittyin, erinomaisestiniiden deicko uscoisten läsnä ollesa oleman aiwan tarcat,ettei de hei-dän wapauttans nijsta' ceremomallisista ja Lewitallisista Säädyistä
,a Laista wiela tarwmnet harjoitta nijn yhteisesti, ennen cuin caicki
ennätit tu!!a opetetuxi täydellisesti ja ylitzewoittawaisesti uden Te-
stamendin Wapaudesta nijstä ulsonaisista ja wijW päällecatzonno-sa ludalaisille annetuista Säädyistä ja aseturista; jos he täsä asi-esa toisin teit, nijn he sillä suuren pahennuxen teit, ja saatit ne y-
xikertajftt epäilemän coco opistans, ja lanaeman pois sijtäpaca-
nallisuteen. Sentähden se seiso: Heicko ujccista corjarcar; yxi,
nimittäin ymmärtawäinen ja joca on jo opetettu sijtä Cbristillise-stä wapaudesta, kyllä usco saawans caickinaisia syödä, waanse heicko, joca ci wielä ole käsittänyt sitä Christillistä wapautta
«iistä warjo-asioifla ja säädyistä, si?ö caalia, ja caickia maan ca-
swoja Lain jälken, waan ci nijden eläinden liha jotca olit kieldyt
wanhasa Testamendisa, sentähden sijs, jos sinun weljes sinunruastas, ja wapaudestas caickein ruocain syömises, rule jurulll-
jcx eli vahetuxi, nijn cr sinä waella rackaudes; ala sira rual-
las «dora, jonga rahden Christus on cuollur. Josta me
nijn näem että yri Christitty taita luwallistengin asiain ajattomalla
nautitzemisella ja senChristiilisen wapauden wäärinkäyttämisella pa«
henda ja cadotuxeen saatta hänen yxikertaisen weljens ja sisarens.
Cuinga tarcka itze Wap. lEsus oli caikesa hänen menosans nizsa
pienimmisakin asioisa, sen me näem Raamatusta: ei hänellä olis
ollut tarwe mara weroa Romalaisille, waan cuitengin, ettei hänen
olis pitänyt pahendaman ketcln, ja stn cautta andaman alimmai-
sille esimerckiä eli tilaa uppiniscaisuteen Esiwalda wastan, sanoi bän
Pietarille: errem me heira pahennais, nijn Mene merelle,
heira onges, ja ora st cala cuin ensin ylös rule, jaarva hä-nen sullns, nijns rahan: ora je, ia anna heille mi-
nl?n jasinun edestas- Nijn sano Pawali hänestäns: CaMja

. minulla on walda, waan ei caiH ole hywäxi. Caicki ro-
sin
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sitt owar minulle luwallijer, wäan ei caicki ole rarpelllsir.'
eikä tapahdu parannuxexi. Älkän känZcn oma
canoco, waan roijcn. Nljdeu LuwMsicn, wapaitten, ja
synnittömäili töitten secaan mvös moni lukc, Dal!r>annjcc, Spc,
lir, Comoediar, sorrin waarecten parrcr, ja muut
sencallaiset: Waan nämat asiat pila meidän catzelc-man taitta
iyejäns ulcona heidän synnillistä harjonustano, toicka siinä
Vhreisela barjoruxesa cuin ne
sä; iosne'sijnaedcllisesä!päällecatzannosa taittaisin tehdä joscus il,
man synnitcl wisiisä tilasa, ajasa ja paicasa, nijncuin Dawid dan,
tzais ja spelais HERralle cunniaxi, ja muutoin tmdcus tapablra
josacusa wiattomasa ilon tilaso, nijn cuitengin sijnä ylöllistft har-
ioituxesa cuin ne nyt owat mailmasa joca aica, paiwä, ja Sab,
bathin cocourisa, nijn emme lmda coscan catzoa heitä luwaui»ixi
ja synnittömäxi, nijn muodoin cuin niillä on M synnillinen tarcoi,
tus ja maali, joca cohta teke sen luwallisengin työn pahari ja pa-
hendawaisxi: sillä caikilla meidän Christittyin töillä pitä clemcm
maalina jatarcoituxena Jumalan cunnia ja lähimmäisen rackaus,
nijncuin se seiso: Cunnioirracar Jumalala teidän
ja Henge<an jörca Jumalan owar. Jos re syötte eli
juorre, eli reerre, nijntehkar caicki Illmalan Cnn,
niaxi, jaolcar ilman pahennusta caickille. Caicki mira re
reerre/ puhella eli ryollä, nijurehka: caicki HERran lE,,
silxen tTlimeen. Että he Jumalan meidän AVapahrajam
opin caickifa caunistaisir. Wähimmäxikin se on tosi, että caic-
ki lihalliset Dantzit, comoediat, Spclit, kortin leikit, ja ylpiät
waatetten parret, owat suuret Synnit ja Synnin harjoitum, ja
nijn peräti tumattomat, Ensist: Saddarhin paiwinä, joca
yrjnäns pitä HERralle pyhitettäman ja eroitettaman palweluxexi
jacunnioittamisexi,suuresa hartaudesa, yxiwacaisudesa, janöyrydesa
sekä sisällisesti että ulkonaisesti; catzo tästä 17 Sunn.WEolm.päiwäst.
Coijexi: cosca ne tapahtumat raicka hallrcuden ja ke,
hoitramisixi, eli rahan woittamisexilähimmäiseldä, nijncuin toti,
sesti caicki se raha jonga sinä Korteilla ja Speleillä saat sinun lä,
himmäiseldas, onyri kirottu ja warastettu omaisuus, ja jocamyös
toistalda nijn tuhla hänen omans, hän waarasta itzeldäns ja sildälöyhäldä jota hänen olis pitänyt auttaman, joca nijn on M rastassyndi Seitzemättä kastya wastan.
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Colmannexi, cosca ne muinakin pmwina tapahtumat usi-
asti, ja MäajaUa cojca minun olio minun lähim-
mäistäni palweleman ja muuta hywä tekemän, jota wastanRaamattu sano: errä nmuramar rawarromasii waeldawar,

ci ree waan jourilasna <i>n>ar, ja niin culuttawat eh-dolliseftiTuchudcsa parhan aicans, joca cuitengin nijn callis on ia
paljon mara- lTleljannexi, cosca sencallmsia turhia töitä teh-
dän paljon ja usiasti, pienden L.asten läsnä olleft, joidensydän
on nijncuin wari, johon nijden wanhain tapa ja elämän muoto cu-
wandu ja kiinni tarttu, ja seura heitä caiken elinaicans. Nijncuin
totisesti caickein Christittyin caikisa töiscms pitä catzoman nijden
pienden Lasten ja muiden yxuertaisten päälle, ettei ne heistä pahe,
turi tulis ja johongun synnilliseen ajan culuhun harjoitetuxi. Ach!
Woi cuitengin sitä ihmistä jouga cautta pahennus tule. Mutta
joca pahenda yhden näistä piemmmist, jotca uscowat minun pälle-
m, parambi hänen olis, että myllyn kiwi ripustettaisi» hänen cau-
laans, ja upoteltaisin meren sywytecn.

2i-,ief. .-ii.

17.

Colmannexi, meidän näisa caikisa pitä wiela waroittss-
man sitä, crremme ora pahennusta keneldakan wiarto-
malda. Sillä nijncuin meidän ei pidä andaman kellengän Pa-
hennusta ; nijn ei meidän myös pidä ottaman pahennusta josta cu-
sta hywästa asiasta, nijncuin Jumalan Sanan saarnasta, ja niiden
jumalisten Pyhästä elämästä, cosca se ei, sowi yhteen mailman
elämän cansa. Nijncuin ludalaiset pahenit Christuxen Persona-
sta, hänen istns maasta Nazarethist, hänen opistans, niinettä
moni opetuslapsistakin sentähden coconans luowuit pois Christuxe-<
sia, nijn pahenit he wielä hänen cansakaymisestans syndisten can-
fa, hänen Tmmusmerkeistäns, Sabbathin, töistä ja Parandami-

ja csikesta hänen elämästäns, ettei st sopinut
man cansa, sillä se oli halpa ja alhainen, nöyrä ja kärsiwainen,
jaa, coeo banen kärsimistns jaLunastuxens Salaisus oli maimalle

Waan caikista näistä se seiso: aumas «n joca ei
pahene minusta, eitä myös minun elämMlli jota minun Lap-
senj mailmsssa sturawat ja taca ajawat.

Ei pidä myös
oltamau P«'
hcmiulm.
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Paatos.
MWäin sijs Rackat Sielut, meidän pitZ caicki Pchennuxet walt«
«MM Mmän, jos me tahdom cadotuxm waltta, sekä pienoenLa-

caickem Lhristittyin, jaa Pacauaingin seas, sillä
pshan elämän cautta cule Ilnnalan nimi pilcaruxi pacanain
seas. Meidän vita joca paic<?sa Tunnustaman rohkiasti Christu,
sta cosca fe waadltan, eikä wähöngan myötämän hänen Sanans
totudesta, jos me talidom Pahennuxista wapaat olla, ja siitä wa<
bingosta cuin fen päälle seura, että Jumala sen cautta poiskieldy-
xi:u!e, ja me jällens lumalalda. Olcar sijs ilman pahennu-
sia, siKaludalnisille, errä Grekeille, ja Jumalan Seura-
cunnalle. Ach sijs, jos re llämar tiedätte, aumat olerra rs/
josrsnijra reerre. Te tunningar ja HGRrar, muistacat st,,
jota corkiammaliu yxi Puu seiso Taiwan alla, sitä usiambi sen pääl-
le catzo japistä itzens stn coco Cansat catzowat teidän
elämänne päälle, ja pitäwat sen cunniana, että taita seurata tei-
dän elämatcin, catzocat ja muistacat, cttet te canfacoscan saattais Cansa fyndiä tekemän ia siitä elmvästä Jumalasta
pois luopuman. Te Gaarnamieher ja Duomarir, muistacatse, «ttä teidän Opistcm ja Elämänne muodosta coco cansan elämä
ja onni aiwan paljon rippu, ja se yhteinen Cansa sowitta itzens eh-
dosta teidän jälkcn. Ach! Hlkät sljo andaco yhdellcckan pa-
hennusta josa«lja, ettei meidän rvircam lairetais< Coetel<-
cat teitän, jos te Pawalin cansa silmällä omalla tunnolla taidattesanoa: Seurarcar minua, ja cayocar nijra jorca nijn rvacl-,
dawar, cuin mc teille esieuwa olemma. Teille caikille on
annettu walda HERralda ja woima caickcin cotkeinimal-
da, waan hau rahco cuinZa re halliyerta, m coe-
rella cuinZa re asirarce, ja jos te waellarre -HERran rah-<
don jälben; ftila rvoimallisist pitä cowa Dlloniic»
»nän. Te Ijär ja airir, Ijannar ja Gntännar, muistacat se,
että teidän Puhellen, Käytösten ja Elämänne päällä seiso Lasten
ja Pakollisten onni ja onnettomus, autuus ja Cadotus. Ach.'
mikä kiljuna se mahta olla helwetisä, tosta lapset wanhembians,
ne nuoret wanhoja soimawat heidän cadotuxens tähden, sinä, sinä
olit Syy minun cadotuxeheni, waan silloin on hilainen catumus,
silloin sinun Pahennuxes wasta näyttämät heidä» wahingons jaki-
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rotan woimans ilamaickisesa pijnamisefa ja polttamssesa. Ach!
woi cliitcngin sitä idmista jonya camta Pahennus on tullut. Woi
ijancarckisesti, woi ttn,an loppua, mjn siis, että jocaiyen meistä
pira edestalw Jumalalle iuZmi rekemän, Dnomircam nijn
rotnen roisiam, errei erecns pane lol.'ckausi<teli pahennllsta.locainen meistä kelwatcan lahimmaijeUeny
sijnä cllin on, parammxexi. Ia Cayocar, erler re
cayo ybtäkän näistä pmnmmist: silla minä janonreil-le:, heidän EnZelins Tairvnis uäkewär aina minun Ijani
cajwon /, jocaon Tairvais» Amen.

1;.

KQM. i;: 2^

Ach> Racas Isa, SiNa joca hamasta Lapfudesia
pidar n«ista nijn suuren waarin ja nnlrhen, olet sijnä p.
Castesa meidän sinun Lapsixes ja Tairraan pe«
rillisixi, oler sinun pyhät EnFelis ia ne simrer Taiwan
SanZarir affcrannr meille warnoi,ri> ja oler sinun p. Sa-
nas ja nhcaustes caurra warustanur meitä caickia lange-
nmxia ja pahennuxia wafian, ja kästenyr meidän siurara
nijta pieniä Lapsia vrikerraislldeja, alhaisudefa ja mail-
man vlöncayesil. Anna meille armollisi-sti andexi, erra me
meidän Khaltijella japahendawaifella elamällam olen? nijn
monda Lasta pahendaner ja sinusta poisNoierorraner, ne
f)<fl)är EnFelit rykom pois careorrnnet/ ja meid«n iyem si-
nun wihas ja cadoruren alaisixi rehner. Acl) ora pois »nei-
M caieki ftnnirja pahennurer sinun L.apses lEfuxen täh-
den, johonga jepaha mailma aina loucöa iyens, ehkä ei
hän pahennureen >ihrän andannr ole. Anna meill»
sinun pyl>a HenFes, joca on wisauden ja Taidon Hengi,
jonFa MaMudeja me mahdaisimme nuhrercVmasti Vaelda.

lneira sijnä Lapsen tilafa johonZa
sinä meidän sijnä cocForranur oler, erra me Kap-
sillijeja nscalluxcla sinlln päallcs, ftdamniellijesä
desä, alhaisudefa, Raciaudefa, vrikcrraisildesa, ja caiken
mailman rllrbaw cnnnian ja rawaran >slöncayomisesa ja
powNetdannieja, ainoastans ja abkeroiyisim si-
nulle kelrvata jaelä.. Hiiliye racaslfn caickein

woima ja edeskaisminen niaunwsir, siinm p.
Sunas, cnriruxes jaRistis canrra, jawedä nijden caurra

woi-
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P5. 34: ).

Sielu» Rss<
windo.

maiimnn L.apser racaperin heidän juo-
xtlsia sinun
nen V7nonnis, ertci nijden heicor mailman pa»
Henttusten caurra nllis rllrmellllxi ia Sinusta pois wieroi-'
rentxi, waan jäästä heistä iyelles wicla yxi pyhä Siemen,
josta Sinä iyeUcs >'hden pyhän Gcllracunnan cocoor ja
xvahwistac ymdari mailman. Joanna nijn meida»» elä ra-
ja combastus-laxosa, Sinulle Cunniari, sinun Aapsilles ja
caitille ihmisille ja ylösrackennuxexi, siniln p. G,l<
GnZeleillcL ilon, ja meille iyetlem ijancaicnsexi aurude-
xi. Amen!

Sahdes Kymmenes Sunnuutai
P. Lolminaisuden Päiwäst.

Esipuhe.
jaCayocar cmnga -HERra on Smloinen:WMD al,ruas on se joca Häl:c?n rurwa. Näillä SanZil-

la meitä Jumalan ja hänen HlMydens wastan ottami-seen ja nautitzemifeen kehoitta se P. Psalmisa ;4-v. 9.
Ia nijncuin se on epäilemätöin asia, ettei täsä P. Dawid puhu
Ruumin waan Sielun Rawoinnosta, joca pila tapahtuman lu,
malan ia hänen Hywydens maistamisin ja näkemisen cautta, »m-
-marryxen silmillä ja Tahdon wastanottamistlla yhteen totiseen ma-
cuun ja naulitzemiseen; nijn me tästä merkitzem:

Ensist, Mikä on Sielun Rawindo ia Se
on itze Jumala, hänen tNaistacar, ja
car, cuinga HERra on Suloinen, eli Hywä alen kielen
jällen, sano Dawid. Sielun Rawmdo tosin on ja cutzutan
Jumalan P. Sana jolla me lumalalda alati rawitan sijhen i/an-caickiseen «lamaan, jongatähden myös se cutzutan Riescaxi jolla
meidän pitä ahkerasti rawitzeman itzem, nijncuin P. Pietari sano:

Fffff- Ha-
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Halaircar sira rerwellM Sananriefea, nijncllm asten ftn-lapsucaistr, ecra re stn cauroa caftvaifirre, josre muu-
toin maisianer e«ä HGRra on Suloinen. Nijn
eutzu P. Pawali Jumalan seka Riescaxi, että wahwa-xi ruaxi, ja nuhtele Hchrereitä, että heille wielä piti annettaman
riesta ja ei wahwa ruocaa; Ricscan cc,ns hän ymmärlä ne yxi-
kertaiset opincavpatet sifta Christtllisestä opista joifa lapset ja ne
alottawaiftt ensin opetctan heidän Chrijliliisydens tundoon, waan
Mahwanßuatt cansa, hän ymmck-cä ne corkiammat osat jaSa-
laisudet, jotcam«itä johdattamat wahn cmbaan Wtöxeen la Tuw
do on, Jumalasta ja hänen omoisuristtu s, Christuxen LunastuxenTyön Salauxista ja asianhaaroista, ,a s> yhan Henaen Arno wai»
cutusienlarjeMestä, xosir me, Cutzln isesa, Wasiudest Syndy,
miftsä, Wanhurscaxi tekemisesa, ja Pyhittämifesa, Pyhäldä
Hengslda johdatetan Jumalan totiseen seka Tnndoon että oftlli-suteen Christuxesa. Waan cuitengin tarcast, puhuen, nijn Sana
itzesans, mm muodoin min se on Mi Aani eli Bookstafwi, ei ole
Sielun rawindo, ulcona hänen sisälle pitoons jota hän meille il-
moitta ja jacaa, nimittäin Christusta. Waan st on pikemmin se
Siemen psta se corria ja enlUs Caswo syndy >a Easwa nieisä jocn
myös sitten hänen Muotons ja cuwans meim rackenda, cuin on
Christus: fentähdenei fe myös seiso; että Jumalan Sana saapi
muotons meifä, waan errä Chrisins saapi hänen mnstonK
meisa, Sanans cautta, foca on hauen Waununs jaWaattens,
jvsa Hän ilmoitta ja jacaa itzens meille, mcisa Mä ja syndy, ja
nijn hänen MMtons meisä rakenda. Sencä!)den nzyös itze Chri-
stus sano ihestäns; Minä olen Elämän joca tule mu
nun rrFöni, eihän sinnFan ilo, joca fica ftö, ei hänen pi-
dä cuolemun. Waan meidän pitä tasa se tittamän, että cosca
Christus cutzutan Elämän Leiwäxi jameidän Sielum Rawinnoxi,
lujn ci silla ole ulossuljettu muitten nijden corkiain Personoin o<
sällisuus sijn>i yhdefä lumaluVen olemlstsa, mutta että Innala
on erinomaisesti Ehristuxesa itzens ja hänen hywydens.meille ilinoit-
tcmm ia jacanut, sen suuren Lunassuren T»ön cautta, lotahywyt-
ta hän Sanasans Pnhan Hengen Waicmusten cautta meille jo-
capniwä omista, Ma haluiM Uston suulla Na wastan otam ja
mutitzem»
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Jumala sijs Itze on sen ufcowaifen Sielun Rawindo:
Maistacar, cuinga S«l«inen HERra c>n, sano Dawid.
Jumala hänen määrattömäsa Olennosans, on fecaickein corkein;
Täydellisin ja Autuain Olendo, ja nijn se caickein corkein Hywyys,
nijn totisesti sijs, cuin se järjellinenLuondocapvale on yhteydeja ja o-
fallisudesa tämän Jumalan cansa, nijn totisesti hän cans elä jara>
witan Hänestä, ja on autuas.

2D

Ia nijncuin se famaZlumala cans on iye Rackans, fsse corkein H^wvys/ionga Rackauden ja Hywyden pohiatoin
de, ei coscan taida olla jacamatoin ja wuotamatoin,waan se itzens
uloslewittä ja jacaa caickein hänen luotuins ja erinomaisesti Ihmi-
sten päälle, sanomattomisa Hywisä Töisa, sekä Luonnon että Ar-
mon Waldacunnasa, nijn sijtä taas wälttämättömasti seura se,
että nijn totisesti cuin yri Sielu itze työsä uscosa nautitze Jumalan
Rackautta, Hywyttä ja caickia siitä wuotawaisia Hywiä Töitä,
hänen Sieluns totiftxi kaandymlsexi ja yhdistyxexi sen corkeimman
Hywyden Jumalan cansa, nijn totisesti hän myös elä ja on ra,
wittu hänestä ijancaickifeen elämään. Ia nijn sijs iye Jumalaon meidän Sielun» se oikia rawindo ja elämä. Ia hänen p.
nans on se antuallinenWälicappale jonga cautta se callis rawiy,
dv meille jaetan, ja taidamme me cans Jumalan P. Sanan cu,
tzua meidän sielumrawinnoxi, niinmuodoin cuin se sama Sanahänen callisten jaEwangeliumillisten Opemstens cansa. Jumala-sta ja hänen Hywisia Töistäns, rawitze meitä, ja teke soweliaixi
aseixi, että haluisilla maulla, Pyhäu Hengen waicutusten alla,
wastan ottaman sitä taiwallista leipä jarawindotaChristusta hänen
lmsions ja hywäin Töittens cansa. Nimcuin se callis HGRra»
zLhrolltnen myös on yxi Jumalan armon wälicappale, jonga
cautta lEsus meille erinomaiseri rauxi tule, ja me rawitan hanm
P. Ruumillans ja werelläns. 10H.6:53,

17.
": »5.

<..
' '

Ia tosin on se suuri Jumala sen ufcowaifen sielun ra-
windo, ei aineastans hänesä Itzesäns, lchn muodoin min hän
ja elä yhdesä uscowmsesa sieluja uscon camca, mutta myös caicki-sa hänen Hywisä Töisäns, joilla hänen Lapseus jocapäiwa tunds-
wat heitäns rawituxi, sekä Armon että Luonnon waldacunnasa.longmähden se P. Dsswid myös ei iloinnut ainoastans sen ylitze,
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rc 7z: 25. Tawarans Tai-tonsa ia Maasa, waan ban iloitze <nyos jaylisti handä nijden a-
jalllstengm hywäin töitten joillachän alati rawittin luma<lalda; Nljncuin hän täUin Pselmisa erinomaisesti nimittä, ettähumala oli cuuliut hämnMcouxens wiboWans wastan, ja pijrit<
tanyt hänen EngeleillZns;joifa l)vwift MH hän myös sai maistaja catzella hänen HERrans hymyttä jafuloisutca, ja niisiäkin otti
nyt syyn sanoarens: Maisiacar ja cayocar, cuinga HGRra
ON silloinen: Aurnas on se ioca häneen turwa.

V. 7» 3-

Toisexi, Merkitzem me nyt itze Namiyemista: Tästäsano Dawid: Maijfacar jaCayocar. Waan tasa taidais coh-
ta jocu sanoa: cuingas Dawid tasä pans Maistamisen, Cayo-m<sen edelle? Elkäs meidän ensin pidä Cayoman, se on, ym-
märyxesa Tundeman Jumala ja hänen Hywät Työns, ja fit-
te wasta Maistaman, se on, meidän Tahdosam wastanot-
taman ja nautitzeman sitä tuttua Jumalala? Wastaus: Tosise on, että Naimisen ja Tundemisen pitä edellä käymän;
sillä cuinga minä Tunyematoinda taidan maista ia wastcm otta,
sillä tawalla on moni ottanut myrkyn meden edestä? Ia pe,
toxentotuden edestä? Jaon se lijckumatoin Totuus, että toti-
nen Jumalan Tundo pitä käymän Jumalan käsittämisen ja omi-
stamisen edellä, nijncum ei myössän ne Jumalan tundemattomat
taida halaitackan Jumalan osallisutta ja nautitzemista ftn samanheidän Tundemattomudens tähden, sentahden myös Dmvid tä-
sä Psalmisa
wat hänen töitans, ,le 'flöswalaisian, ja sijtä sitte itze macuun
ja Jumalan nautitzemiseen johdatetan. Waan täsä meidän pitä
tietämän se, Se ihminen joca on nähnyt taicka saanut tiedon yh-
destä cappalesta taicka opetuxen, lukemisen, kirjoituren eli muun
cautta, nijn hänellä kyllä on jocu, tundo ja käsitös siltä coppale-
sia, mutta cuitengin nijncauwan cuin ei hän itze ole sitä coettellut
ja maistanut, nijn ei ele hänen tundons ja käsitöxens täydellinen,
waan cosca hän on itze cyösä maistanut sitä hänen omalla suullans,
nijn silloin wasta hän todella tietä ia tunde sen cappalen; nijn että
tästä omasta coetuxesta ja maistosta on nyt tullut hänelle oxi uusitundo ja taydellisembi Kasitös, sen endisen tiedon päälle: mjncuin
moni kyllä teitä että Sockeri on makia, sen yhteisen tiedon ja ni-
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men mutta, waan cosca hän sen itze on maistanut, sitte wasta
hän sen oikein tunde omasta coettetemlsesia cuinga mukia se on: Ia
nclin sen ennen tietyn asian päälle nyt, sen maistamisen janautitze,
mifen cnutta/ on tullut wasta uusi ja Ma tieto ja cundo, sen coet-
telemisesta. En minä tahdo mitan puhua niistä, jorca longun
cappalen fuuhuns ottawat, ja cohta oxendawat sen pois jatlens en<
nencuin se pääse mihingään waicutuxeen fmisc,.- en myöffän niistä
joilla coconans on wicamausa, joista ei se ole ihme, ettei he saacoscan oikiaa macua ruasta, waan fe makeinginruoca maista heil-
le pahaxi; nijncuin caikille lihallisille ja sokeille mailman lapsille
hengellisten asiain ja tawarvitten tundo on halpa ja ylöncatzottu>
jongatähden ei he myös saa yhtän macua nijstä, eikä seurawaisesti
surembata oman coetuxen tundoo, waan he synnin ja mailman
turduden mausta joca heidän lihallens suloinen on, waipuwat e-
nämmin ja enämmin heidän pimeyteens ja alinomaisen mailman
nautitzemisen cautta wijmein cad ottawat coconans pois sengin pi-
scaisen tunnon palan joca heillä sijtä oikiasta hywDä on tainut oHss.
WuttamepuhumtasanytsiisäelawHstälumalanja hänen hywydens
tunosia, cosca yxi sielu,fen jo enen haneldatietyn Jumalanynähänen
Hywäin Töittens cansa, erinomaisen Armo waicumxen eli hywan
työn alla, wasta oikein ja nijn tule näkemän la maistaman, ettäsiitä cohta seura coco hänen Tahtons myötämiuen ja heittäminensen Tunnon alle jonga hän nyt on käsittänyt bänen lumalastanstämän coetuxen cautta, josta sitte cohta eroittamattomastt seuracans itze työsti Jumalan Nautitzeminen ja totinen yhteys hänencansans. Ia joca nain on tullut maistaman Jumalala hänenhywydesans, hänesiäme wastataidam sanoa, että hän runde ja
sn nahnyr nijncuin sitä waftan se seiso: errä iHca jM-
dia ceke, se ei ole Illmalara eM rlmdenur, paljo
wähemmin hänbä maistanut eli naulinnut. Ia tancallaisesta Ju-malan ja hänen hywydensmcistamifestaeosca se jo itze namitzcmi--sexi on muuttunut, jasielu on sisälle otettu sen Jumalanrackaude,
sta, seura sitte aina yxi uusi walo jaylöswalistus ja caswo, tämän
Jumalan Tundemisesa, nijn että jota usiammasti l,än saapi mai«
sta ja tuta eli coetella Jumalan waicutuxia hänesäns, sila enäm-
män hänen Tundemisens myus caswa, jongatähden myös Cbri-sius sano.' locn mimm rucasta, minä tahdon bandä raca-sia, ja ilmoimn iyeni hänelle- Semähdeu sijs, cosca me

Iu-
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Uscon cautta,

NVN'I2

Jumalan P. Sanakin luemme taicka Ehrlstililsyttäm harjoitam,
min ei meidän pidä tytymätt ainoastans sij>en tietoon
ja kasitöxeen, jonga ulcocullacutkin taitamat saada sinä, waanmeillä pits oleman aiwan tosi ja sumi halu ja kiwaus simaharjoi-
tuxesa, että me siitä oikian maun IMWm ja tulisim woitcwxi ustonjaRackauden tielle, että sittecaickinais?n hengellistencoetusten ia wai<
cutusten alla meidän Tundsmisem ftZ enammm caswais ja enanis.

Ia tämä nyt on maista -Jumalala hänen hywydesans ja
catzella händä, cosca me totisesta coetuxesta ,a maistamisesta tun-
nem hänen, ja itze työsä nautiyem hcmdä: Nijncuin se seiso nijstä
jotca cuolewat, että he maistawar cuoleman, se on, ei tunne
ainoastans cuolemata hänen nimens puolesi, waan itze työsä coet-
telewat cuoleman, ja nautitzewat händä, ja owatcuollet; joca ei
ole tyhiä ajatus, taicka tundo, waan itze coetus ja nautitzeminen.

Colmannexi, wälicappale, mingä cautta me tulem tsw
Maiseen autualliseen meidän lumalamnamitzemiseen, onUjco.
Sijtä P. Dawid sano: m»ruas on <e, joca häneen Turwaa.
Tämä Turwaminen Jumalaan, ei ole muu cuin se autuaxi teke-
wäinen usco, ja uscallus Jumalan päälle, ei ainoastans Christu-

ja hänen Ansions ja Wanhlirscaudens kasittämisesä, jonga me
wasta Uscon silmillä oikein näemme ja uscosa oikein maistamme,
mutta myös Jumalan omaistamisesa caiket; muun tarpen ja wai-
wan alla, jota Usco ainoastans etzi, ja hänen yhdistyxesäns hänen
onnens ja lepons halaja saada ja löyta. Tämä Usco Kiusauren ja
lvaiwanalla coetellan, josa hän sitä paremmin tule maistaman lu<
malans hymyttä, cosca hän kiusauren uunisa poldetan ja puhdiste,
tan sen kijnnsrippuwaisen saastaisuden loasta ja ricoista, ja sitä
Pyhää ja Puhdasta Jumalala hänen hywydesans sitä selwemmillc»
silmillä tule catzeleman', maistaman ja nautitzeman. Ia nijncuin
fijs Jumalan Sana on se autuallinen Wälicappale Jumalan
puolesta, josa hän ilmoitta itzens ja hänen hywydens Uscolle ja yh-
distä itzens sielun'cansa, josa me myös saamme nähdä ja maista
Jumalala jahänen hywyttäns. Nijn Usco taas on Wälicappale
meidän puoleldam, jolla me tämän amualllsen Rawinnon totisella
maulla wastan otamme, jolla me myös nijncuin sillä oikialla hää-
waattella puetetut, nimittäin Christuxen Wanhurzcauden pusulla,

toti-
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totisesti nauritzem Jumalala hänen-bywydefäns, seMhden sijs,
andacar suura mllepojalle, errei hän rviyastms, jare buc-
tzttifitcc rleUe, Ma hänen wihans syrn? pian; tNmra au-
war owar ne jorca häneen ujcaldawak.

P 5 2! 12.

Mä sijs on että «e olem
Mttuar. Alunas on se;oca hänen Ciuwa, sano Dawid. Jo-
ca nimitrain Turwa sen Jumalan päälle, jota hän nyt on maista-
nut ja itze työsä nautitze. Nijncmn tstisesti meidän Autudem täsä
elamäsä jo siift Jumalan seka totisesa Tundemisesa, että hänen
Yhteydesans. Josta me toisesa, paicala olem cuullet pidemmäld.
Autuas siis on fycn Turwaa ja Uscoo Jumalaan, hän sn autuas
ei uscon tähden itzesäns, waan hau on autuas Uscon cautta josa
hän namitze Im ai ta >a hänenhywyttäns, jongacautta hän nyt
on totinen Jumalan Lapsi, on wanhurscas Christuxeja, on

Hengen Tvgölukewaijett Armon ja johdatuxen alla,
-on Jumalan perillinen Cunniasa, jauiju eaikesil Autuas. Sil-
lä nijncuin Jumala et P. Sanans tähden mnoastans tule meidä»
tygöm, watcka hän LupMens tähden meille paljo hywä teke,
waan hänen suuren Rackaudens ja Poicans Lunastuxe» tähden ia-
caa itzens meille, P. Sanans cautta, nijn me myös eläwän Uscon
cautta tulemme tghän autualliseen tilaqn ja Jumalan nautitze?
miseen.

losa mesle»»
autuat

Suu».
Paastos, esi-
puhe.

Cuinga suuri autuden Tamara sijs se on, että ms näin is
taalla nijn suuresa mitafa jaamme maista ia catzella Jumalala, ja
nautita hänen Häafalistns Känen huonens runsaita tawaroita,'
puetettuna hänen Poicans PuZulla ja hää waatteilla,
sijtä anoa meille tilan myös puhua tämä P. Emaussliumi, johon
me anocam armoo jayjöewalistustalEsuMßucouxella,Sydäm-
mel sanoden-' Isa meidän, joca ere-

Sen P. Ewangeliumin kirjoitta P. MatheuS/
Ewang. LuZ> ?.2<; v. i.

aican, sanoi lEsus Juvalaisille tämän wer-
tauxen: 2. Taiwan waldacunda su. Euingan
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wcrtainen, joca teki Häitä Pojallens, 3. Ia lähetti
Palweljans cutzuman cutzutuita häihin / ja ci he tahto»
net tulla. 4- Taas hän lähetti toistt palwcljat,
dcn: Sauocat cutzntuille: catzo minä wallnistin minun
Atrian, minun Härkäni ja syöttiläui owat tapetut, ja
caicki owat walmistetut, tulcat häihin. 5. Mutta he
catzoit ylöu ja menit pois, yri Pcllollclls, toinen Cau-
pallens. 6. Mutta muut otit kijni hänen palweljans ja
pilckaisit heitä, jo tapoit. 7. Costa Cuingas sen cnuli,
wihastui han, ia lähetti sotawakcns ja hucutti ne lnur-
hamiehet ja heidän Caupungins polti. 8. Silloin hän
sanoi palweljoillens: Häät tosin owat wallllistctut, mut»
ta cutzututei ollet mahdoUlstr. 9. Meugat sizs teiden
haaroin, ja caicki jotm te löydätte, cutzucat Häihin.
iQ. Ia hänen palweljans menit teille, ja cocoisit caicti
cuin he löysit, pahat ja hywät, ja Häähuone täytet-
tin wiemista. 11. Nijn Cuingas meni catzoman wierai-
tans jahän näki Mä yhdm Jymisen, joca ei ollut wa-
tetettu hääwateilla. 12.. Ia hän siuwi hänelle: Mä'
wän, cuingas tänne tulit, ja ci sinnlla ole Hääwattei-
ta s Nijn hän waikeui. 13. Silloin siuwi Cuningas
palweljoillens: Sitocat hänen Kätcns ja lalcans, ot°
tacat ja hcittäkat hända ulconaisen pimeytcn, siellä pitä
oleman itcu ja hainlnasten kiristys. 14. Silla nwnda
on cutzuttu, mutta harwat owat walittut.

Talla erällä,ne tahdom catzella: NiftäTalwallisia
heidän Corkeudesalw;a Awarudesans,

nijn m)>ös ntjden oiklaln Hääwaatetten Mu-
oroo ja Tarpellisutta.

lumMiHä.-
ttten Corkcus
ky.

MMäideu Taiwallisten Hairren Corkeus ja Awaruus, näkyMzM .iLnsist, ,'ye Siasta ja Htlonesta eli Salista josa
Vldetan: zoca on Taiwan waldacunda. Caic-

tl
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Colminaisudcn Paiwäst.
ki micäTaiwasä tehdä» ia tapabtu, se on Corkia, ylhäinen ja
Cnnniallinen. Waan mikä Maasa tapaylu jatehden, niin muodoin
cuin se on maaginen, on turha, alhainen ja catowa. Waan 'cuiten-
gin tämä Tanvcis josa nyt uämät Jumalan Haat tapahtuwat, ei,
ole se Jumalan Cunnian Taiwas ylhällä, siltä jotta nijden häit-
ten wieroixi kerran owat siMelgsfetut, ja Ua pöydällä istumat,
ei ne enämbi tule mönstringinläpi käymän eikä ulosajetuxi. Maan
Jumalalla on hänen Taiwaans wiela cans Maan päällä, hänen
p. Seuracundans, ioca ei wähän todista sen sotiwaisen Seura-
culmm suuresta arwostaja Corkeudesta, että st on Jumalan Tai-
was ja asuinsta. Seuracunda se cutzutan Taiwaxi ja Taiwan
Waldscunnaxi / Ensin sentähden, että Jumalalla on sijnä hänen
asilunsians erinomaisella läsnäolemisella ja hallituxella, sillä Ju-
mala asu mielellans ja haluisesti ihmisien lasien seas ja heidän co-
couxesans, nijncuinhänen CaupunZijans, jonga tähden se myös
seiso: Corkiar ja cunniallijer asiar sinuja ftarnaran,
myös toimitetan, sinä limmlan Cauplmgi. Cmnga ihanar
c>war sinun asiunsias HGRra Zedaorb, ja sinun Alrraris. >
Jumalan Caupungi on ihana wirtHinens, joja Corkeim-
man asumisir öwar. Iltmala «n hänen kestelläns,'
senrahden st Ma, p<v. Ia nijncuin Jumala asu Cunnion
Waldacuunasa hänen <a Cunniasans, niin hän tasaasu hänen Armosans jasen toimiturisa. Toisex:, Seuracunda
cutzman Taiwan roaldacunnari, hänen CuninFasians, joca on
Taiwallinen jaitze Jumala, ja erinomaisesti sen päästä, joca on lChrisius, jonga Perusturen päälle tämä Waldacunda myös
rackettu, nijncuin sen luckumattoman Callion päälle caiMa helwe-
tin woimaa ja portteja wastan. Colmannexi, se cutzutan Tai-
wan Waldacunnari, niiden TaiwaUisien Tawaraitt, tähden,
cuinsijnä ulosjaetan, cuin on: Wayhurscaus, Syndein
andexi andamus, elämä ja autuus. hänen-Hallim-
xens Muodon tahden/joca ei ole Maall-uen, waan Tanvallinen,
P. Sanan ja Sacramcnttein cautta. Wijdenncxi, sen Taj-
waUijen jaromlen ojaMjuden ja rähden, joca tä-
sä racketan Taiwan ia Maan, Jumalan ia ihmisten, Yliän Chri-
sturen, ja Mofsiammen sen uscowaisen Sielun waiM, joca onse oikia woima ja waicutus nijstä HaiD, joistanyt Ewangeliumisa
puhutan / nimittäin Jumalan Pojan OdistymisestcZ sen ihnÄisen
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Cahdes Kymmynes Sunnuntai P.'
luonnon cansa. Ia n»n sljs näitten Waidaclmdain wälilla, cui»
Jumalalla on seka' Taiwasa että Maasa, on mjn suuri side ja yh-
teys näiden HMen mutta, e-tä se on aiuoastans nijsä, vri HER-
I"/ ulco, yxi Caste, vxi Jumala ja caickein Ija, joca
HN caickein paatta, caickein caurra, ja caickisa. Ia nainnäiden Häitten Corkeus näky itze Hää Salista. nimenin myös

Awanw, silla lumalälla on banen Hää Salins ja Seu-
racundans coro mailmasa, jonga päälle ei yhien loppua ole.

..«, 6«l>u. 4.5. b.

,«0 ~ «
' '"'

Toisexi, Näitten Häitten Corkeus ja Awarus näky, ir>e
Cuningasia, jocaon se suuri "Humala Tairvaisa, Taiwan ja

'Maan Cuningas Tosin Wap. lEsns cans cutzu,
tan sa on erinomaisella tawalla tämän Waldacunnan Cuningas,
Haldia ja Pää, niinmuodoin cuin hän sen on omalla werelläns
callisti kyllä omarens ostanut, jongatäddense myös seiso: Hän on
Jacobin Huonen, se on, Seuracunnan, CuninZas yancaic-
kisest. Nnncuin han itze myös sen tunnusti PilaturtUe. Maan
cunenain niincuin tämä Jumalan Poica tasa ia ncksä Häisä oli seMa, jolle nämät Häat pldettlN ja jdnaa häitä nyt wieraille walmi-ssettin, niin sijs täsä Cmingas joca Häät teki »a siihen cutzui, on
Illmala si Taiwallinen Ija ja ensimmäinen Persona erinomai-
sesti, joca myös, ynnä Pojan ja Hengen cansa, on se.ijancaickltten, cuolemaroi»s, ja airvan XVijfas
CtmmZas, yli caickein cuin iaiwaisa ja Maasa ownt.

2.
Cuningafia

cuin on I»,

F0>7.18: 37.ec 4.

rc 9;: z<

Tämä Clmingas M P. Ewangeliumis nyt ulosme ki<
tan sa maalatan Känen ja Cutzunnsesans, En-
W, nijncuin M Ricas Cuningas. longa rickous täsä Ner<
tauresa meille etten asetetan/ osittain hänen palweliams pHljous
deft jotca hän llloslaketta' cutzuman wiermta; osittain cans 'tt?ies
rastett paljoudesa, itca ei wähälla taida tulla rawituxi, nim-
tuin ne myös monencallaisella pöydällä hänen runschilla
tawaroitla rawitan ia juoceta^; wielä myös tämän Cuninqan suu-
ri waraja rickaus eleen asetetan niisa torkeija ja calleijaHercln'»»sa, HaK roaareeifa «l muisa Lahioisa j illa wi,rat Cu
cunmo'tetan »6 caunistetan. Ia n-jn ban on v« -HERra yli

l.caickeitt, ricas caickein yliye jsrca handa aurenshnrawar.
Elkös sijs midän alaljomssilj kerjajain pidäis tämM Nlckssan Cu<

nin-

Ricas.
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Colminaisuden Pätwäst. 789
ninganCutzumistacuuleman? Ach! cuinga tyhmät owat ne, jot-
ca sitä maan saastutlawaista locaa, culda ia hopiata, ei tahdo
waihetta tämän Cunmgan Taiwallisia Tawroita ja lahioja wa-
stan, waan maan rawalla nimcuin siat alati pyytämät tydyttä ja
täyltä itzens, ylönandain ne taiwalliset Tawarat jotca catomatto-
mat ja ijancaicliset owat, ja poisrisuin ne caliit haäwaattet jotca
heille jo sijnä P. Castesa annetut owat, solia he ainoastans tel>
wolliset tämän Cuningan wierat ia morsian laitamat olla.

Toisexi, wiclä tämä Cuninqas tasa eteen aseteta» wierail-
le, niinmin ja laupias Cuningas, jongatähdenhän

lhminen CuninZas, joca Ihmisiä'
l-acasta ja ihmisten Lapsille mielclläus tekehywä, ja cans sen todi,'
sturexi onandanut oman Poicans tulla, että sen cautta
ihmisillä stta surembi oikms olis häneseen ja hänen Tawaroihins,
nijncuin Morsiammella sen lihallisen siteen ja yhteyden cautta on
oikeus ja osa hänen yckans ja awiomlchens Personaan, nimeen,
cunniaan, tawaraan ja caickim hänen edustuxijns. Taman Cu-
ningan Laupius ia Hywyys hänen wierailans cohtan ei tule coscan
estetyri hänen Rickaudens ja suuren warans tähden, nijncuin mail-masa usiasti ia enimmitten ne rickat ahneuden ja rickauden epäju,
mallism rackauden tähden andawat estä »tzens tekemäsi hywa wie-
rahille ja nijlle pienille. Maan tämä Cuninaas hänen Rickau-
dens cans paln ele caickia, anda sitä caickille uloscuulutta, caic-
kiu sen naulitzemisern cutzu, pacotta ja waati, ulosiacaa hanenHaa-
waattens caikille hänen pöytäns oikiat ja pywwäiset
wierat olla, nijncuin Idäisellä maalla se tapa on ollut, että wie-
raille uloslaettm sencallsisia waatteita, ionqa tawsliisuden päälle
lEsus täsä Ewanqeliumis ilman epeilematä catzo, Mä muutoin
ei Cunimalla olis nijn suuri syy wierasta ulos aja pöydästä, jos
hän ei oliss tarwnnut hänelle hääwaattetta, ja wleras sitä saamacans ei olis wostunottanut.

pias, v. «.

Ll. 49: 15.

Colmannexi, tänä CunlnaaS täsa nlosmerkitän wielä,
nijnwin yxi Wanhurscas ClZmnFc-o, joca hänen Hywr>dens »-

löncatzoira ei iätä rangaisemata, e>ka anno kencnqän lahiari hy-
liata hänen ensin, yhtci esti, costa coco Maa ja Can-sa Bncatzo hänen Cutzumistns ja R>ckaudens tarjomifen, läheltä
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hän Sotawakens hucuttaman ja polttaman heidän Caupungins ja
asujans, nijncuin hän teki ludalaisille, ja nimcuin Jumalan So-
tawäki owat caicki luodut cappalet mailmasa, wesi, walkia,
miset, pedot, taudit, ilmat ja muut, nijnhäncans, cosca hänenWcmhurscaudens, wiha sytytetän synnin jakijttämättömyden sy-
tölda, ylösnosta caicki namät ihmisiä murhamau, häwittä,
män ja hucuttaman. Nijncuin wielä caus erinomaisesti, Tä-
mä Cuningas etzi ia Msnströitze itze cuugin erinäns, ja jongahän
löyta alastoinna nijstä totisista haäwaatteknsta jotca hän itze anda-
nut on, olcon hän muutoin ulconaisen näköns puolesi niin kijldäwä
jalammasten waattehilla caunistettu cuin hän tahto, sen Hän pois
eroitta, anda sitoo kädet ja jalat, ja heittä sijhen ulconaiseen
meyteen cusa on itcu ja hammasten kiristys. Josta me nijn na<
em, cuinga wälttämättömästi sekä Jumalan Armon ylöncatzojat,
että hänen Armo-Tawarins ulcocullatut nautitziat, jotcakyllä lu,
malan Haasalisa ja Seuracunnasa asuwat, ja sen Tawaroita Kir-
kon käymisesa, Ripisä, jaEhtollisesa itzellens omistelewnt, waa»
sijnä siwusa paitzi sitä totista haäwaatetta, uscoa jalEluxen osalli-
sutta mailmcm hecuman, cunnian, jarickauden rackaudelda sisäl-
le otetut ja vliwoitetut owat, minä sanon, cuinga wcilctamättZ-
masti tancallaiset wierat pita Cuningan Mönsiringin alle käymän
ja hänen Wandurscan wihans oljexi aseteltaman, nijncuin se sei-so : Se rule vri paiwä, joca on palawa nijnclnn päyi, sil-
loin caicki ja lumalarromar pira olenmn olkeo

. UGckla jcn ruleivan pairvan pira heidän, lano
Zebaorh, eikä pidä jarräman heille jlllirra eli oxa.

Tämä Cuningan Monstringin ja Wihan Päiwä, taita nijden kel-
wottomain wierasten eteen tulla jotäsäkm mailmasa yhteisten maan
waiwain jaranFaisiusten ällä, se taita heidän eteens tulla ta-
paturmaisten Taurem ja eyimisien alla, joiden alla omatundo
tule ylöslijcuttwxi hänen lihallisesta lcwosians ja asetetun ihmisen
eteen siri angarimmaxi Päallecandajaxi, Todistajaxi, ja wijmein
Duomarixi; ja sitte erinomaisesti tämä cowa Mönstringm Päiwä
ilmonduCuoleman ajalla cuscl cans se muuttmnntoin Päätös seu-
ra caickein petollisten wierasten )a Cuningan Tawaraiu nauntzcit-
ten päälle jotca heidän alastomudesans ja
tääldä ericlwät, etm h- itze työsä.eroltetan pois Cuni ja hä-
nen Tawarains osalllstidesta ja heitetän sijhm ljancaictlseen pahan

5?,.?9:;l-H7
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tekiäian carsinaan ia ruoppaan; jonga päälle Wielä wijmeisexi
seura se yhteinen Julistus heidän DuomiostanS, sinä juurena
Duomion cosca SielunRuumnn cans mllens »hdi-
sietona pitä sen wijmeisen excecutionin ja Duomion alle käymän
stjhen pohjattomaan iiancnickisuden järween ,a pätzun- Ach! an-
dacam sijs tämän Cuningan Rickauden lcautta tulia meitäm ke-
hoitetuxi totiseen haluun ijancaickAen Armo Tawarains pe-
rän, ja nijsä ainoastans meidän tytymistam ja totista onneeni etzi-
män japitämän: andacam hänen H.aupian kehoitta
meitäm yhteen lapsilliseen Uscalluxeen hänen Armons päälle, että
hän ylösottais meidän hänen Rickaudens ja Armo Tawarains
wieraixi ia oikeixi Perillisexi sekä taalla että ijancaickisudesa hänen
Cunnians pöydällä: Zlndacam cans hänen seka ajaAisilla että ijan-
caickisilla witzoilla warustettu 'Wanhursialldens, waicutta meisä
pxi pyhci Pelco ja Murhen pitamys, etten me hänen hywyttclns
halpana pidäis, hänen Cutzuitans wainois ja pilckais, ja nijn
emme wedais hänen Sotawäkeens meidän päälleni, meitä wihasalyömän ja hucuttaman. M! eikös meidän jo caikista näistäkin
pidäis tuleman kehoitetuxi tätä Cuningasta cuuldeleman, ja nijden
oikiain wicrasten watteita meillem toimittaman joilla me tälle Cu-
ningalle totisesti taidamme kelwata> täsä corkiasa ja awarasaHaä-pidosa.

Waan wielä Colmannexi, näitten Häitten Corkens
Awarus näky, itze Eliasta ja Morsiammesta jolle nyt namät
Häät pidetän ja joibin wierat nijn awaralda cutzutan: Vlkä on
Illmalan poica, jonga Isä nvt ajan taydellisydesäUden Testamen-Mdin alusa, hänen ijancaickisen Pöätöxens jalken, johdatta hänen
Morsiammens tygö, se on, sen Ihmillisen Luonnon yhdistä' hä-
nen cansans, niin että niincuin muutoin mies )a wuimo yhdexi li-
haxi tulewat ja yhdcxi Personaxi muodosa luetan, nnn
myös nyt lumolan ja Ihmisen Luondo totisesti yhdcxi Personari
ja Cimstuxexi tule. Cllinga corkiat siis ja arwamattomat nämat
Häätowat, tämän Taiwallisen Yljän >a Jumalan Pojan tutki-
mattoman ja cuitenain totisen wihkimiscn ja ybdistämistn cansa ia
«utta hänen Morsiammeens, sen itzecukin taita itze asiasta ym»
märta, i-nga saloisutta ja sywytta ei yxikan ole ulottuwamen da-
«en lyhiällä jarjellans ulosmittaman, waan suurella ihmettelemiä

sel-
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scllä täyty tunnusta ja cunniejtta Jumalan pohiatoinda wijsauttg
tasa asiasa,

tNorst<m, taicka se ihmillinen Luondo, ,'onga JumalanPoica täsä yhdisti hänen lumaluden Luondons cansa, oli tosin
'halpa ja alhamcn, suuren turmeluxcn ja heickouden alainen, waan
,ei meidän nyt täsä pidä eatzoman sitä hänen luonnollisen tilaus jal<
ken Langemuxesia, mutta sen jalkeucuin se nyt jällens viti ylettä-
män ja corgotettaman sijhen ja wielä corkiambaan Cunniaan cuinse alusta luotu oli, ja asetettamantancallcisen määrättömän Yliän
rinnalle hänen Morsiammerens ia rackahlmmaxens. Ach!
telcam wielä oikein tämän Salaisuden srwystch ja mitä tämä mei-
hin waaranda; Tämä Awio-Mteys Jumalan Pojan ja ihmisen
.Luonnon wäliliä, on se ainoa Perustus ja Juuri nyt meidän ylen-
dämiseem ja yhteyteen: jallens Jumalan cansa; Täsä me caikin
olem jällens tullet kihlatuxi Jumalan cansa hänenMorsiammerens»Täsä jatämän cantta owat cmcki Wieratkin saanet nyt Morsiam-
men oikeuden, tulleet Jumalan Pojan Welijxi ja Sumlaisixi sen,
luonnon cautta jonga hän meidän lihastam ja werestäm päckllens
otti ja sijhen Taiwalliseen Cunniaan hänen rmnallens corgotti.
Tästä sijs se seiso, että Smracunda ja caicki uscowaiset siinä owat
hänesä nyt ilman ja sasiaijurra, joca Salaifus on
.siluri, nimittäin Christllxesta ja Seuracumiasta; Sanyari
.caunista iyenscunniallijesi, ja Cuningan
hänen caunisiurejans, ja Morsian seiso bänen oikialla tä<
dellans sulas callimmas cullas, jora )7lleiyer hänen

'Xvans seurawar, ia wiedän ilolla jariemulla CumnZan ril-
paan, ia rämä on Cariyan Emändä. Tätä yhteyttä Solo<
moni hlnen Corkiasa Wnsusans ihmcllisellä suloisi>del!a ulosmaa-
la, ja sen ruunnllisen awiosäadyn nimen alla eteenaselta sitä halua,
ikäwöitzemistä ja rackauden cuumutta joca on tmnan Wän ja Mor-
fiammen wälillä ilman lackamata. Me tosin tala elämäsä tämän
Vlicln ja hänen HäittensWierat ja siinä hänen Taiwallisten Hercu,
ins nautitziat olemma, enämmän cuin häncn täydelliset Morsiam-
tmns, wjncuin me tästä Ewangelinmist näem, wsan cuitengitlsen tällaiset wierat, joilla jo uscon cautta totinen'Morsianimen oi-
keus ja arwo tämän Yliän tykönä on Raamatun sclwäin todistu-sten Men, jongayhteyttä me myös jo täällä totisesti namitzem,

Ms

Catzo tästä 2
Pääsiäis Ääi?
Wän EnsiplK

he..
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Mäjoca HERraan on se «n hengi ha«en
canlatts, waan sijnä Tulewaisesa Cunnian HäWisa se sama
yhteys ja Mick, naulitzeininen wasta tule taydellistxi jawapaaxi cai-
kesta puutoxesta ja wchollisten eftehW. Gkös näisä caikisa W taas
näitten Häitten arwamatoin Corkeus sanomattomasti pistä itziäns
meidän silmmm eteen He Yliän ja Morsiammen corkeudefta? nijn<
cmn myös heidän Awarudens tästä ibmelliM näky, cosca me e-
rinomaifestt csstzelem tätä Ylkä hänen erinömaistfa Morsiammen,
LunastnsM HääpZiwaM Pitkä Permndaina, cosca hän «ocC>
mailman sdesia seisoi jarippui Ristin hirsipuun päällä HZnsn
CruuWsans ja huusi: lährekätl»losSiomn!tvrrärer, ja cayel,
car CuninZas Salomor sijnä joäahänen aitins
hänen cruunanur on/ hänen Hääpäiwänäns ja hänen jy-i
dämmens ilo,päiwanä.

Waan wielä r7eljäuneirt, näitten Tmwallisten Häitten,
joita Jumala nain jo täällä hänen Maalliftsa Taiwasans pita hn-.
nen Corkeus ja Awarus näky iye Häistä ja nWä«

Hercuisia cuin nijsä iaetan: -Häär täsa ei
ole muu, cuin se autuallimu aica Uden Testamendin alusa, jona
Jumalan Poica astui alas Taiwast, otti meidän ihmilljsen luon-
dom Neitzy Mariasta hänen paallens, ja sijnä päälle otetusasydesä cans itze työsä toimitti ja täytti sen suuren Lunastuxen Työn,
ja nijn walmisti csicki wieraMv että HMä wahwa tygökäymys j«
osatlisUNs piti olemanCunmgan jaJumalanArmö-pöydälle jahänen
Tawaroittens nautitzemiseen. Silla min se on tawallinen, että Juma-
la sekä wanhasa että udesa testamendisä nijden armo tawarain o-
sallisuden, johon hän syndisiä cutzu ufton cautta lEsuxen päälle,
nimiltä ja «teen asetta Meille Häitten ia Eytollisen cuwauxen alla,
nijncuin se cans muitten seasa seiso: XVijsaus rackenst huonens,
ja wuoli sijhen seiyeman payasia, ja reurasti teurans, se^

lOsr.^l7.

CatzotästM
kuperjadKma
esipuhe.

rl. 8: 7.
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coirri wijnans, ia walmisti jalähern Yor-
keista CaupunFin saleista cuyuman, Tnlcar ja jyobär minlm
leimastani, erc. Sinä walmisiat minullepoudan ja paner

mmulle. Monda tule idäst ja lannesi ja pira A«
drahamin Iftchin ja Jacobin cansa istuman Taiwan wal-
dacunnas: amuas on jejoca leipä Illmalanwaldaclm<
nas, janijn edespäin, »Ma caikilla ymmärretän Jumalan Ar,
mo Tawarom oftllislMs, cuin Christuxen cautta meille.aMttu

Hhhhh on.
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VN> joidennautitzemiseen Jumala meitä alati cutzu; nimettä nä-
«at Haat wiela nytkin päälleseisowat, niinmuodoin cuin Innalamailman loppun asti cmckia fyndywita ja tulewita ihmisiä aina an-
.da cutzna saman lEsuxen ansion osaöisuteen, nijncuinjo Mail->«an alnstakw Wanhafa Testamendisä ennen Ehristuxen Tulemi-sta sama Haa psyta caickille walmistettu oli siinä luwatusa Wai-mon Slemenesä, josa-myös caicki uscowaiset itze työsä naulitzit
mitä Talwalllsia lEsurelda ansaittuja hercu/a ja tawaroita Usco-sa ja Ma ijancaickiseen elämään rawittin. Waicka euitengin seyhte»sin ja erinomaisin, cutzumus'ja tygö kaymys näihin tapahdut
Udesa cosm se i.eäwsitty Ylkä lihasa ilmandui mail-
mam ja andoi teurasta itzens ristin Puun päällä, syöttiläs jauh<riri mailman syndem edestä.

«eu. lf.

Naista me nyt taidamme wZbällä paatta, mitkä itze ne
corriat Hercur owat »oilta wierat naisä Häisa rawitan, nimittäin
ensin ja ennen caickifl MänlG<uxenXVanhurtcans,jonssa hän
meille hänenCuotemans KarsimisenMutta on
hurscaus myös mumom yhden,rawitzewan jaeläwaxtekewa» ruan
nimellä meille Raamatusa etem asetetan, cofca se seiso: joca ftominun libani, ja juo minun xverenif hänellä «n ijancaicki-
nen elämä. Joca ift ja janoN?anh:lrlcaurra, sen pirä ruo
leman rawimxi. longa cansa seura yxi totinen «lallisilu» I»»-
malan canft sen Sowinnon cautta jocaon tapahtunut lEsuxesa,
joca nyt Mä Armowpöydälla omisietan sille joca Ustolla
jaHaäwaatteella caunisiettu on. Tästä taas utoswuotawat caic-
li muut pyhän Hengen Armo<L.ahmr: nijncuin Jumalan ja
IlLsilxen erin«mainenTundoja Macu hänen Hywydefans ja
Rackaudesans; Pirun ia Synnin Lapsin
oikeuden wacumu» Jumalan tykönä; Rmcha lumalasa ja
Jumalancansa; IloPyhäsäHengesa'/. jotca caicki uloswuota<
wat sijlä autuallisesta osalllsudesta Jumalan cansa, jonaa lEsus
Meille anftinnut on, joilla Jumalan Lapset nain jocapäiwa rawi-

Joi,. 6? 55.

tzewat itzens j« maisiawat heidän Måns suloisutta, kerscain
widin cansa: Cuinga calli» on sinun llmmla, et-
tä ihmisten tapjer sinun sijpei» warion alle uscaldaW>ar.

juopllwar sittlw huones runfaista rawarolsta, ja sinä
junat henä hecumalla »ijncuin wirralla. Mikä hatu siis

mah-
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mabta ollatämän mailman lapsilla sanon mim nmlä, täyttä Hiäns
tämän mailman logalla, ia siihen kirottuhun ahnenten wäihetta se
hengelliner halu ja macu niisiä catomattomsta Taiwan tawaroista,
jotca ei maisia millengän sijnä ahnesa watzasa, totisesti on heidän
paru sokeudens ja coettelemattomudens syy tähän tyhmyleen, ettei
he wiela ole nähnet paljon wähemmin maistanet lotan P. Hengen
taiwallisten waicutusten woimaa. Cuingas taica yxi sokia färeistä
oikein Duomita? Taicka yri mautoin ja miistamatoin suu rawin-
nonwoimasta oikein pulma ja jutella? Ei Sica tiedä muusta cuin
maan tongimisesta, eikä yxi Maallinen ihminen muusta cuin Mä
Maallisista ja catowcnsista, joisa hänellä on hänen tvtumisens ni»n-
cauwan cuin hänelle mailma menesty. Waan toinen käsitös ja
macu näistä Hercuista on Jumalan pöydän oikeilla wiermlla ja lap-
silla: Coco meidän Christlllijydem näiden Häitten cautta werra-
tan yhteen corkiaan ja ihanaan Haä-pitoon ja Ebtolliseen, nijn-
cuin se myös totisesti on: Sillä mitä meidän Christillsydem Ope<
ruxijn tule, cosca me sijnä opetetan ja wacuutetan Jumalan ar-
mosta, lEsuren Wanhurscaudesta, Pyhän Henqen lohduttawm-
sista waicutuxista, Lasten oikeudesta, ja sijcä ijancaickisesta Perin-
nöstä Taiwaisa, nijn taita itzecukin sen helposti nähdä, että caicki ne
owat sanomattomat lahiat jabywät työt, joilla sielu yldäkyllä tai-
ta tulla rawitturi: Waan mitä tcas sijhen ChristiUijeen Elä-
mään ja lEsuren Seuramiseen tule, jota myös meidän Christilli-
sydem waati, nijn tosin tämä ruoca ei maista nijn yywin sille li-
halliselle watzalle ja mammonan palwelialle, cosca hän cuule, että
tasa pitä mailma ja liha poislieloämän ja («olettaman, johon onsyy hänen turmeldu macuns ettei se parassan makein ja
ruoca hänelle hywäri maista; mutta yri taiwallinen sielu joca usco»silmillä ja suulla on jo tullut näkemän ja maistaman hänen totistahywääns ja onneens, cuinga se seiso Jumalan yhteydesä ja Cbri-
stuten muodon caldaisudcsa, nijn myZs Wapaudesa Synnistä ja
mailman muodosta, se ei taida toisin cuin surclla halulla alan ty,
dyltä jarawita itzens niillä taiwallisitla hcrcuilla ja lahjoilla lEsu,
ren ahkeran ja tarcan Seuramisen alla, jongatähden myös tästäharjoituresta uloswuotawa hywä omatundo cutzutan ja on heillevn jocapäiwaiuen wieraspiro. Näistä me taas Rackat Sielut,
näemme näiden Häitten Corkeuden ja. Awaruden, cuinga cor<kiat Häät Ma meille Uden Tcstamendin yldäkylläisen mitan jäl-

HHHHH2 ken
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796 Cahdes Kymlmms Sunnuntai P.
ken pidetan, jacuinga corkiat ja awarat Hercut nä,D meille jae-
tan, itze Jumala, ja lEsus hänm Wanhurscaudens eansa, ja
coco Taiwas ja caicki on meidän omam, Mä cmcki owat nyt meil-
le walmistelut, caicki owm meidän, ja me olemma Lhristw'xen. Caicki owar meille Cbristuxen caurra attnetm- loca.woitti», sin pirä Caicki nämar perimän. Ach! alkäm sijs

. nijn käyttäkö itzeem, että me wijmein Caickm näitä paitzi tulisim,
jotca Caicki nyt nijn luureja pahoudesa meille.aldisna ja tarjona
owat.

22.
2;.

Hom. g! 32.
lal,. 1: 16,

5.WmqW.

l5.
Ul. 6.12.

ludalsistt.

Multa wielä Wijdemiexi, näiden Häitten Corkeus fa
Awarus näky cans, XVierasten sanomattomasta paljoudesta
jn monencatlmsildesiH. Sillä el alhaisiin häihin cutzuta pation
wieraita, waan corkeisijn häihin paljon ja monencallaisia wierai-
ta cutzutan. Coco Mailmalla on WieramOikeus näihin Häihin,
sillä Cuningas on walmistanut Häät ei Poicans waan coco Mail,
man Hywari, Poica ja Ylkä cans ttt pannut itzens ulos Ristimpäällä ja coco mailman edestä/ hän cocotta kätens cocs
päiwan caikille Cansoille, anda myös Ewangeliumins saarnatta
caikille Luoduille. Waan on cuitengin eroitus ajoisa ja muisa a,
sianhaaroisa itze Eutzumisen puolesi. ludalaistlle Cuningan lm
pausien ja Män Syndymisen cautta heidän piti st-ensimmäinen Cunnia jaEutzumus tapahtuman, jonga tähden he
myös Ewangeliumis cutzutan Cutzutuixi, jotta jo Prophetain caut-
ta ennen Ehristuxen Tulemisia cutzutut olit. Waan cuitengin nijn,.
ettei Pacanat silloingan tästä oikeudesta ja osallisudesta päätä coh-
den taicka toconans ulossuljetut ollet, sillä Euningan Lupaus sijrä
siunatusta waimsn Siemenestä oli yhteinen, ja lEsus oli caickein
Pacanaingin odotus ja toiwo. Ia waicka tosin ludalmset sen
"linomaiftn j»pitkällisen ylöncatzen cauttn cuin he osotit Jumalan
Cutzumisia wasian ennen Ehristuxen Lihaan Tulemista, jo olit we-
tänet päällens Euningan wihan ja Duomion päätöxen joca cohta
heidän ylitzens tsimitettawa oli, niin cuitengin piti wielä Christu-
nn Tulemisen ilmestyxesä heille nijncuin ChristUM Suculaisille
ensin, Eutzumisen armo ja cunnia tapahtuman näihin häihin, jo-"
ca tapahtui IHhannes Cassaian cautta, nijncuin yliän ennomai-

vstawän ja sen ensimmäisen Uden Testamendin Saarnajan ja
humawan äänen caulta, ynnä muiden Apostolitten jaopetuslasten

lal,. 1: Iti
A«»n. y: 5.

Mwän EDpuhe/
Sen. 22:13.

4y: 59,

UM, 20: l
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cansa emen Christuxen ylösnousemista- Niincuin Suculaisckemaallisellakin tawalla ltmoitetan häiden walmistus jo ennen cuiN'
ne eoconans walmukan owat, niin piti täsä myös Juvalaisille
Christuxen Suculaisille ensin tämä suurp walmistus ilmoitettamalr
ja jo edeldapäin wieraixicutzuttaman canlmuxen jaUsion Saar»'
Mn cautta, nijn muodoin cuin mca e>li.«M ja Tai-
wail waldaellnda la tämä nyl oli se
MN Culzuminen josta Ewangeliumis puhutan.

Muttts cosca tämä Cutzuminen työlassi wastanotettin lu<
dataisslda, joista ainoastans sangen harwat sitä cuuldelit, nijn sen
päälle sstte wielä feurais Toinrn Luyumus, silloin cosca jo caickr
oti »valmistettu. Jumalan caritza uhrattu ristin pälle, ja caicki
olit edeMpnet cuin tapahtuman piti Christuxen CuoKmcm, Y,
lösnousemisen ja Taiwaifeen astumisen cansa, nijn ns toiset Pal,
weljat ja Apostolit jälken Christuxen Ms- astumisen
wahwistaman fita Saarna Chrisiuxcsi, jotca myös
malla oikeudella cutzuit itzens Illmalan palrvclioixi, sitte
he erinomaisen lähetyxen jafullmahdin cautta tahan wircaon eroi j
tettin ia wahwistettin, nijn myös Pyhän Hengen julkisen nloswuw»
dattamisen cautta caickinaisilla lähiöillä sijhen warusteltin. JM
tämä nyt oli Toinen Eutzuminen Uden T<stamendin alufa.

2^

i CoIVH s.
I 4: I.

Wnan cosca ncnnät wierat ja Christuxen omat Suculai/
fet teit itzens mahdottomaxi tähangin Cutzumiscen ia sen päälle seu<rawaiseen Hääpitoon, heidän Kijttämättömydens cautta Cimino
gan Palweljoita jaOpettaitawastan, joitahe pilckaisit ja
nijn tosin Cuningas wihasa andoi hurutta heidän ja poltta heidänCaupunZins Titus Vespasianuxen cautta, jolla nijn tehtin loppu:
coco Indan maan ja sen cuculuisan hallituxen muodon
waan ei sen wuoxi Cuningan Cutzumus eikä hänen Haäpitonswie-
la sen tähden puuttunut, waickaludalaisetylönannettinja hyliät-
tin, mutta tasiä seurais cohta sh yhteinen ja awara Colmas Cu-
yuttlinen, caikiUe pacanoille jaLuoduille ymbari Maan pirin.
Nyl caicki Ne jotta ei ennen ollet sijhen erinomaiseen Zudansan Liittoon sisälle- suljetut, tulswat yhteisesti Cutzutuxi lEst-xenHäihin ja hänen ansaittuin Armo Tswarains osallisuteeu. Tämä'suuri ja yhteinen Eutzuminen tosin jo alcoi cans Christuxenftn astumisesta/ cosca Christus andoi Apostolelllcns Kassyn ja^

Hhh hh Z wab

.

"°.

Dem. Z2121-.
Ll. 65:1.

öl»tii. 28: IY^
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7Z 8 Cahdes Kymlnynes Sunnuntai P.
wallan saarnata caikille Cansoille jaLuoduille, waan witengin sit-
te jälken Juvalaisten ylönandamisen tämä Cutzumus tuli enäm-
män ikänäM cuin Pacanam omari, cosca caickl ludalaisten Edu,
Mxet ja oikeudet siirttin Pacanoitten päälle, ia nijn ludalaiste»langemuresta tapahdut P-icanain <a coco Mailman rickaus ja au,
tuus. Ach-' catzelcam sijs taas tästä naiden Häitten Corkeutta ia
Awarutta nijn, että me, jotta Pacanat olem olleet, waan nyt
ludalaisten ja totisten Lasien siaay ylös otetut, uscolliset wierot
ja nautitziat olemnaisa Jumalan Häisä ia hänen pöydällans lop-
pun asti, ertu Cuningas sais syytä meitä samalla wihalla jacadotu-
xella etziä cuin muinen hänen omaa Cansaans, totisesti, jos Ilt-
mala ei nijra luonnollisia oria armarahnur, cayo, ei hän
smuakan armahda. Ala ylpeile, waan tiedä, errer sin«
canna jlmrra, iwaan juuri canda slnun. Jos nämät owat
tapahtunet sijnä luoresa, mixei ne myös pidä tapahtuman sijnä
cuiwasa puusa?

Koni. 11. 11,

l»s. 6o: 4.5.

v. 21.

v. »s.

6.
Palweliolsta.

Waan wiela Cultdennexi, on meillä cans syy tutkistel-
l<, uäiden Häitten Corteurra ja awarurca, Cuninaan palwel-
joisa ja Cuyuijsa, joiden cautta bän näin suuria töitä taimitta
ja tele: Palweljat owat Saarnamieher ja Operraiar, joista
Cuningas on yhden coco erinomaisen ja yhteisen Säädyn raken,
danut ia asettanut hänen Waldacundaans ,

ja andanut heille eri<
nomaisen Lain jaOjennusnuoran mingä jälken heidän pita käyttä-
män itzens heidän wirasays ja Säädysans. Tämä Wiran Cor-
keus ja paino näky meille kyllä itze Maalista ia Toimituresta jota
Jumala täsä tarroitta ja tele, cuin on caickein ihmisten ijan-
caickinen corkein Onni ja Auruus, ja caicki ne caromarco,
mar Christurelda nnjaitur joiraJumala naisaSa,
wisija astioisit meille edescanda ja sen caurra siluria röira
eoimirra. Josta me nijn näem että tämä Sääty Jumalan eri,
«omaisesta aseturesta on wälttämattömästi nijden caickein corkem-
bain ja tarpellisimbmn Wircoin seasa Christnpen waldacunnasa.
Itze Christus candoi tätä Wircaa lihansPäiwinä ja oli Ma haa-
wa Ylkä että Cutzuja, joca uscollisesti huusi: Tulcar minun
rygoni caicki jorca teette ja «letta rajcametur. Iacosca ei hän itze tainnut eikä tahtonm alati omasa Personasansa
«akywaisesti sitä wirca toimitta, asetti hän opettajat hänen sia<

Hans,

zwl». ii: 23.
Ls. si: i - z.



Hans, ja warusti heidän hänen omalla Cunniallans, Nimelläns ja
arwollans: jocareirä cl,ule hän n,ule Minua, j<r joca tei-
dän han Minun. SentäOden he myös
nyt owat CuyujarChristuxenlHälhin; he owat puhemiher m
kihlajar yliän Christuxen ja Morsiammen Seuracunnan wälillä,
joiden pila taluttaman Morsiamen Mäns tygö uscollijesti; he
owat Sowindo - mieher Jumalan >a ihmisten walilla;
Jumalan L,äheexxer Christuren siasa, ja Jumalan Salai,
sutten Huonenhaldiar. Joiden Paljoudesta ja Awarude,
sta Dawid jo hänen aicanans iloitze ja HERra ylistä: HER-
ra anda Sanan silrella Eu?anFclisicrein joncalla ja st
cuin asil hlloncja jacaa saalit. Ia waicka tosin tämä wirca
on ma,lmalda ylönccchottu rilcatlu >a wainotlu, nyncuin nn itze
Christuxengin esimerkist näem, ja cans se on wähin joucko mail,
masa jocaheidän Cuhumistans tottele ja wastanotta, nijn on cui,
tengin Jumala ftn nijn laittanut ja luwannut, ettei sen Toimi,
tus pidä ainakcm tyhiän menemän, nijncum me naem cans tästä
Ewangeliumist, että waicka fijtä Toisest Ilidalaisten Cutzumiscstseiso, erra meni pellollens toinen cnupallens, ja he ta<
pc>ir pHlweljar, nijn cuittngin sen saman Cutzumifcn aicana sen
yhden Pietarin Saarnan cautta kändyi yhtä haawa 3220 sielua
lEsuren Uscoon; Nimenin wielä cans sitte jatke»csco Häähuo-
ne rvieraisia. Ach k Autuas on siis se Palwelja joca
tämän tarpellisen Cunmgan Wiran ja Toimituxen uscollisesii
seiso ja totissa wieraita hänen Häälupaans taita >. oota, bänen paw
kans ei mene tu: hc>n cosca st suuri Mönstringin Päiwa tule. Au-
tuas on cans se Wieras joca mielmststi seura Cutzumista ja anda
kihlata itzens hänen Mamis, ja aina hänen Haawalteellans pue,
tettuna seiso hänen pöl>tänswieresii. Maan Kirottu olcon se Pal-
weha joca teke HERrans Työn taiscasti ja petoxelln. Kirottu
cans se wieras ,'a Sanancuulja joca HERran Palwelewaista
Wirca ytöncatzo häwaise pitckaa is wainoo nijden muutnnam pe-
tollisien tähden cuin sijnä taitawat löylyä. hänen palckans on se
tuin ludalaisilla oli, joten Christusta ja hänen ApcMeitans waio
noit ja tapoit, nimittäin se ajallinen 5a izancaictinen häwitys ja
«adetus.

5

-1»5.e8:12.,;.

V. 5.6.

v. I».

Klatll. 19:28.

Seiyemanllexf, maiden TaiwalWeu Häitten Ccrkeus
ja

?.
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inawarus wielä cans merkillisesti näky meille, nijden Callisien
Haäwaarerten m»,odosta m Tarpellisudesta: waau nijncum
me tästä asiasta cohta, Eputta niincuin Opin Cappalexi olemme
«iconet puhua., ftmähden me myös sen siri jätämme.

Näistä caikisia, Rackat Sielut, mitä me nyt pubunet
! olem / ottacam meillem Muistoxi seurawajset asianyaarat nihyelda'.
Ensist, Että Jumala se suuri Cuningas sekä Luonnon, että Ar<»
mon, jaCunnian waldacunnasa, CuyuCaickia ihmisia hänen
Armo Waldacundaans ja sen Tawaroitten osallisuteen lEsuxe-
fa, niinmuodoin cuin hän on nämät Häät ja Poicans lEsuxen
Lihaan Tulemisen caikille hywäxi andanut tapahtua, eiyhtän ulos,
sulkein, Palio wäKemmin cutzuin ketan hänen wahingbxens, joca
olis hänen Pyhyttäns ia Hywyttäns wastan, sillä Jumala ei rah,
do errä ;c»nFun pidais huckulnan, waan erra jocainettiyen»
patamuween Mannäis. Nijn mä se joca täsa Salisa ja YH-
icydefä löyty ilman häawaatteita, hän on itze syy ettei yan
olenijtä Cntzumiscn iälken päällensottanut; catzo tästä asiast pi-
demmäld Loppias Päiwän saarnasa- Sentähden myös Toisexi,
Mmstacam tästä, että Tasta yhteisestä Jumalan Cuyumijes
sta moni ja enin oja oera iyellens tilan SurllttHNureen eli
UlcocuUaruhun Jumalan Tarvaroirren nauriyemijeen: Mo-
ni coconans anda estä itzens pois naista Häistä ja lEsuxen yhtey<
dlftä hänen Peldöns eli Cauppans, se on, hänen maallisen jll
mailmallisen ascarens ja nmrhens cautta, jolla on hänen Duomi»
ons selwä ja wälttämatöin edesäns. Waan yxi osa naulitze tosin
suurellakijwaudella Jumalan Armon Tamaroita, Sanasa,a Sa-
cramenteisä, ja mmsa Lbristillisyden harioituxisa, waicka he cui»
tengin owat alastoinna caikesta totisesta menosta Christuresa, mail-
inan ja itzens racastajat, ja nijn Cuningan widaN alaiset, >osta asi-
asta lue pidemmald 2/Sunn. P.Colmin.Päiwäst.

«zzw<tat«'st'

Näistä Mm
Mä JumalaCutzuCaickia.

2?«t. g: 9.

Josta lwM
otta tila» wä-
rin käyttämi.'

lolka me Colmanneti merkitzem, että Jumalan Haa-
huonepa ja Seuracllnnaja raalla owar ja aluwar secaisitt

ja pahar ilman «roitusta, niincuin yhdess pellosa josa
nisut ja shdacket yhdesä caswawat ja sallitan olla elon aican asti

ylösrepimatä, sillä ios CunilMs rnpeais hänen PalweljainS
cautta täällä tarcasti ylösrepimän ja ulosjuurittaman caicki ohdac-

ket

tu-
Icwat stcaift'

xi.
.MtK.!z:2s.
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ket ia jumalattomat, nijn ilman epäilemätä sen cautta tulisit cans
m puhtat nisut ja Jumalan lapset wabingoitecuxi. longatähden
sijs ne suuresti erywät, jotca tahtomat poismennä muille maille ia
eroitta itzens coconans Ma yhteisestä Ewangellumillisen Seuracun-
nancocouxesta niiden sijnä löytcäwäin vabainexain ja jumalatto-
main tähden, cusa ei cuitengan wco mailmasa ole löyttawatä vh,
tsn aiwan puhdasta maan paicka cmfist oddackeist; itze Coristus,
Apostolit ja caicki Pyhät owat asunet kesscllä ohdackeita ja juma-
lattomia/ ja simä loistanet cuin kynttilät loppun asti, jonga cautta
myös heidän Pysywäisydms !a Woittons on tullut
sitä näköisammäri ja sitä enammän siunatux» monen ohdackengiu
puhdistamisexi ja hillitzemisexi hänen calwostans. Ne jotca sencal-
laista Pyhäin eroitusta Seuracunnan yhteydestä teroittamat nijn<
cuin wälttamältomari,, he catzowat ainoastans sen wäärinkäyttäs
misen puoleen joca Seuracunnasa loyty niiden pahain cautta,
waan ei he catzo nijden Hywytcen ja surten Armo Walicappalden
ja Tawarain päälle, jotca wielä cans sijnä oikiafa Näkywmsesä
Seuracunnasa owat, heillens ja caikille hywäxi ja autudexi jstca
nijtä oikein nautitzewat» eikä he myös catzo sen päälle, cuinga
mahdotoin asia se on ainakin, että cusan löytä täsä mailmasa sitä
siwan puhdasta ja wiatoinda paicka ohdsckeist ja wihollisist; Piru
joca on mailman isändä kiucuitze ymbäri mailman ja löytä nuo-
lens sian joca paicasa. Josta asiasi catzo cans, 4ja s Sunnunt.
Loppiaisesi.

iCor.il:!^

Neliännexi, muistacam naisia cans Cuningan wan-!
hursialma, joca ei jätä hänen Häähuonettans ja sen wierait<U
catzomataja etzimatä, waan se seiso: Nijn CuinZas meni ca-!
yoman roieraimns, ja hän näki siellä ihmisin joca ei ollut'
waatetettu Haäwaareilla, jakassi cans sitoa hänen katens ja jal<
cans ja heitettä ulos. Tosin on Cuningas jo andanut Palweljoil<
lensakin käskyn ia wallan,etta pita walpasia silmä jacotzömusta hä-
nen wierastensylitze, ja ulosjuuritta pahennuxia, waan ei he
ulottuwaiset tähän suureen toimituxeen esikisa asianhaaroisa;
nella cans owat heicot silmät näkemän caickia sisäldä/ monella taas
carsaat silmät caickia oikein catzoman ja Duomitzeman, sentähden
Cuningas itze tasa pää asian toimitta, jonga silmät ei näe wäärin,
ioca cans itze ojenda ja wahwlsta caiken sen mitä hänen uscollisetliiii Pal-

WaanCllnlllo
gas on Wan>
hurscas, joc«
catzoperä».

V. 11.

20:28.
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Palwehans täällä owcn hänen Sanans oiennusnuoran jälken teh-nee ja duominnet wierasten kestella. Za CuninZns näki siellä yh-
den ihmisin, ei mjn, että coco Haähuonesa oli ainoastans yri
paha ja ulcocullattu, waan wertauren cautta puhuen, taicka sevxi ruli ensin bänen silmäins eteen joja hän cohta tahdoi tehdä ja
esotta esimerkin muille waroituxexi, taicka se oli yxi coco sijtä suu-resta joucosta joca hänen caldaisens oli, josta hän alcoi hänen Mön-
stringins pitämän ji» caickein vaälle täyttämän, nijncuin me sen
muutoin tiedämme, että monda on cnyurru, iotca sen armon
waärmkaottäwät, waan harrvar rvalirur, joca myös on Wap.
lEsuren päätös tasa Ewanacllumift. Ach! cmnga ongs'raxi ja
muuttumaltomaxi tämän Cuningan Mönstringi ja
ja Coems tule sinä suurena Winan ja Duomion Päiwänä, se»
Christus He osotta Wiimeisen Duomion Saarnasa, »osta lue se»Päiwän Ewangeliumin selitys.

,cor. 4:z: lv.

Sentähden
latttacam

Haawatttt u
Sentähden wielä Wijdennexi, muistacam tästä, roi-

mitta iyellem ne oikiar , joisa me ainoastans tai-
Hä'tten jaJumalan pöydän wierat. Io-st« me sijs nyt tahdem catzella.-

» Niiden oikiam Haä-Waatetten Muotoo ja
TarpelKsitMta:

Mansisi, merkittäwä on se asianhaara, että m/ncuin sen wa-
litettawan Synmnlangemuren ensimmäinen waicutns ia
tapaus, oli se, että Langemuxen j -lken cobta Adamin j<t

Gwan silmät alzbenir, ja he ackaisir «ra he «lir alasti, jafi,
doir Hteen Ficuna lehcia peirrexi beillens; nijn sira wastansen päälle annetun ia rekdnn Armo Lljcon ensimmäinen Hedelmä-
oli, että Jumala Gsiwandemmille reki hameet nahoista ja
.puetti heidän alastomudens nijlla. loca Tolmitus ei ollut il-
man merkitzemistä: meidän EsiwanKenbaim Aiastomus oli yxl ess-
cuwa heidän cuolemattoman Sieluns alastomuteen, jolla Ke nyt
olit wailla sitä rallista lumalans Cuwaa, joca ennen sitä/ deidan
Sieluns corkia caunistus >a cruunu oli. Waan sitä waftan ne
Hameet nahoista Luoja keille veiltepi walmisti, o>it esimalaussen ulosluwatun Waimon Siemenen ja wiatto-

Hääwattem
M«?w.

«eu. 3:7.21.
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muteen, jolla meidän Sielum häpiällinen alastomus jällens piti
peitettäman. Nijn se on wi<lä nyt, nijncuin silloin Adami häne»
Luojans duomion edesä turhan pyysi veittäFijcuna, Lehdillä hänen
haplMsta Alastomuttans; nijn seiso wielä yxi Sielu, jonga Sil-
mät Jumala on awannut näkeinän hänen alastomudens ja oman-
tunnon ylöelijcultanut, häl«n Luojans edesä hapiällä ja hämmästy-
rellä,coscahännäkehanenscadottantnSielunsaparahancaunisiuxen
ja cuinga hän sen Pyhän Jumalancuwan puutoxen cautta nyt on wi-
heliainen,sokia,ja alastoin,jota hän turhaan hänen oman Wanhur-
scaudens cansa pyytä peittä ja kätkee., Mutta nijncuin Jumala
silloin Adamille hänen haviäsäns ja alastömudestans josa hau seisoihänen Duomarins edesä andoi paremmat waarcet; niin wielä
nyt se Sielu joca on oikein tundenut hänen oman wandurscaudens
tyluyden ja saastaisuden, tule lumalalda pueteturi todellisellaXVanhursiaudella, joca on ulottuwainen sekä peittämän Sielun
endisen häviän ja alastomuden, että myös sen jällens caunistaman
jaLuojallens kelpawaisexi ja otollistxi tekemän; Nijn että se seiso:
Anna sinun pappis (Hengelliset pappis) puke heiräns uoan,
hurscaudella, ja finun pyhas riemuircan. Ia rämä puku
on se sama, jota CunilMs tasa Ewangeliumis caipa myös silda
alastomalda wieralda, cosca hänestä errei hän ollur waa-
rererru Haarvaarreilla, jongatähden hc,n myös piti haahuonestss
«losajettaman ja cadotettaman. Tästä siis ms

rc i;2: 5«

V. li.

Coistxi Kysyn»: Mikä raja Haa-XVaa«en cansa ym-
Marreran, ja mikä se on Wastaus: Ylivään sanoin, -Hää,
waare tasä ON/ si hengellinen Sielun caunisius, joca nijl-
däwaadiran, jorca rahrowar Jumalan Armon-Tawaroi,
sa totisesti osalliset, ja sen Tairvallisen Cuningan silmi<a
oikein orollifer olla. Waan josme tahdom tämän asian hänen
erinomaisisa asianharoisans ymmärta, nijn meidän pitä sen Raa,
matun omalla selityxellä ulostoimittaman: Nyt me näemme Raa-
matusa cahdesa paicasa, että iye Christu« nijsä yhteen waatteseen
jaPucuun werratan, ionga meidän pitä paällem pukeman. Nijn sans
Pawali. Vukecat paallen HERra lEsus Christus. Ia wielä, z
ee cuinCastemr olerrateoletraChristuxen päällenne pukener.<
Waancuingas taita Chrisilw tasa olla sMMa että hääwaate
yhtä haawa? Wastaus: Meidän suurenWapahtajam Personasi,
»n nijn monda corkiaa omaisutta jaTaydeMttä/ että hän eri

Iii ji 2 pääl-

SeonGChrWs.
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päällseatzannosa laitan yhtä haawa monella nimellä meille hywäpi
mainilta ; Silla nijncuin hän ybtä haawa on sekä Pappi, että
Übri, että myös Alrrari jonga päällä uhri walmisietan; niin tai?
ta Hän Myös sopiwaisesti olla yhtä haawa, sekä IWa, että Ra<
windo, että myös Haa-waare, joja ja jolla me ainoastans Ju-
malan silmisä otolliset olemma.

Il haNM '

d«ns.

Waan jos me wielä lahemmäldä tutkim, milä erinomai-
sesti Wap. lEsuxm Persomsa on, jocaWaatten cuwauxen alla
meille eteen aseman? Nijn sillä taas Naamatusa seiso, että Chri-
siuxen p. 'Wanhurjcäus usiasti Waattcn nmicn a!!a mcitie e-
teen pannaan: Nijn kersca jo hänen aicanans s,'tä Seuracunda
Esajaxen mautta monda sata wuotta ennen Cdristurcn Tulemitta:
Minä suuresi iloiyen -HERrasa, ja minun Sielun riclMli-
ye minun lumalajani; filla hän puerci nnnlln auruden
waarrelUa, jaroerhorri minun LDanhurscallden han-eella,
niincuin Vlkä caunisterru papilliseUa caunistllxclla jaMor-
sian caunisterru caunijturejans. Ni N sano P. Johannes:ia iLmannän annetkin pute banen puhralla ja kijldärvällä
slltilla, joca Gilcki on Xvanhurscaus. Tämä Cbri-
siuxcn wanhnrscaus jonaa !>än niincmn meidän ainoa Mali-
miehem on meille tomiittanut, »a jsnga cautta me ainoastans Ju-
malan cdesäUscosa luetan, ei ole muu, cuin Chri-
stuxen Täydellinen Cuulia>suus, jolla hän seka caicki Teki ja
ti mitä m> id/,n olispitänyt tekemän oikeuden käsittaniiftxi jällen sij-
hen iiancaickiscei, elämään, että myös Aarsei c icki mitä meidän
olis pitänyt Msi an nancaickiscsti sen wihoitetun Jumalan wan-
hurscauden täyttämisen, ja tämä nyt meille tugöluetan.

L5. 6« lv.

isH°c. 19:7.8.

;: 22.
24.25.

3: il.

IF, 24.
Tämä Cbnssuren Manlmrftaus, nijn muodoin cuinse nyt lumalalda Svndiselle Tvlöllckemijen caurra omissetan,

ja Svndiseldataas Ujcolluwastanoreran, taitan aiwan
sti werratta ybteen waaucscen, niinmuodoin cmn se monesa sncansa ylmn tawm sowitena: Nijnmin enstst, ensi il-
mainen vaä-tarcoinis on se, rllä penta Rnnmm alastomurm
ia I->apiara, ioca nyt iälken langewuren puhdistttlttlle sllmilie ondäpiallmen ia carrett 'w i, n»'n eriä ne suresti waatecccn pää svota
jatartoMa wastan syndiä tekewät,, iolca ehoollans alasti pnäwät

hei-

Catzo. v«m.
11«u.
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hcidap rindans ja muita paickoja, jongun lihallisen suosion ja hi-
mon nijncuin nyt waattet cwat asetetut tancallaisen
alastomuden ja synnin tilan peittexi; Nijn Chrisiuxen Wanhur,
siaus täydellisesti peittä caiken sen luonnollisen ja werisen clasto-
muden ja häpiän josa me synnymme ja elämme, ja teke meidän
caunin näköiscxi ja otollisexi Jumalan Silmäin edesii. Josta myös
jo Dawid uscosa kerscaa: Auruas on se, ionga ftnnir

la wielä seiso: osia minulda-walkiar waattet,
jolla» sinus pukisir, errei sinun alasiomudeo
Toisexi, Se toinen Waatettcn tarcoitus on, että warjella ja
lammirra Ruumista n>ilua, Valmaa, cnumurra ja paha laa-
ra wastan; Nijn warjele meitä l-
nmalan luli-polttawata wlda wastan etten me sen sätehilda culute-
tais. longa muna myös se luonnollinen Sydämmen kylmyys
Jumalala wastan tule pois omuxi,za syoän täytetyn puhtalla Nac-
taucclla ja hmulia hänen Racasta Isans ja LunasiaMs waftau.

7?s. 32: i.

z:.iB.

Colmannexi,Waatteet rairawar cansCaunistaaRuu-
min cosca ne järjelliscstiiatoimellisesti sowitetan jakäytetän, ia ei ase-
teta nijla >o sanottuja waatetten paatarcoituxla wastan, nijncuin ne te-
kewät jotcacaickinaisien kewiain ja turftain waatcttcn cautta ihmisten
lihallista muotoo toca ajawar ja racastawat, ja cosca erinomaisesti
waimon sääty, »är,ettömälla ja muodottomalla itzens uloslewittä-Misellä ja caickinaisella cummittelemistlla yli sen mrjelllsen ia ym-
martäwäisen luondocappalen ocklan mahdollisuden ja arwon, can-
gastele ja alati asettele itziäns nijden liehacoitzewain silmäin ja mail-
man edesä, joca totisesti ja syyllä on yxi caudistus m suuri pahen-
nus yriwacaisten ia puhdasten Jumalan Lasten silmäin edesä, jota
wastan myösccncki lijwat Jumalan Aseet, seka ennen että erino-
maisesti Lutheruxon «jasta, cosca mailman turhuus on aina surem,
.mnlle wallalle pääsnyt, owat kirjoiltantt, ja erinomaisesti se P.I^aamottuniin usiast, nroitta, cuinaa ei kenengan pidä caunistustansttzimän turhisa wa n «-iso Mllistsii sieluncaunlstuxesa. Nijncuin
r.vr, minä sanoin, Pxi siwolll-en ja mnniallmen wasnen parsi secamMa »l>den ihmis r; niin c> unista corliasa milasa Sielun JS-suxen p. Iwanhllrftaus, nijncu n rarilijs.-lia cmmistnxella <aun nialia Jumalan slmmn >des, ia caickcin n,,den "'ydcnn Enqe,
lem ja CherublNttin pulMa sirrase ja näösä. Näisa nyt waa-

liii, 3 teet

PiM
Pmandcli
Saarna,

~ ,6 «si_u/.'i6:'
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sos
teet aiwan soweliasii taitan werrnta Christuxen P.
den pugun ja hameen cansa.

Waan cosca me näin sanom, että Manblltscalls o»
niiden oikiain wierasten ja Christittvin oikia Haamme ja puku,
niin meidän pitä tietämän, että meidän pitä Cbristus joca on mei-
dän cahdella tawalla päällem pukeman, taicka <ewanhurstaus, jolla meidän alati Jumalan Häähuonesa pitä cau-
uisteltuna oleman jos m? tahdomme otolliset wierat sijnä olla,
on Catajainen: Ensin on, Ujcon wanhurlcaus, cosca Kändy-
misesa jaWanhurscaxi Tekemisesä yhdelle catuwaiselle Syudiselle
Uscon cautta omistetcn lEsuxen Wanburscaus ja ansio, jgtämä
on se Wanhmscaus jolla me yxinans Jumalan edesa Itzifuxesawanhurscat ja aumat olsm. Waan tästä seura cohta se Tsmen,
nimittäin Elämän wanhurscaus nijncuin sen edellisen Hedel-.mä ja Todistus, joca taas on cahtalamen: Sisällinen N)an-
hursiaus, että meillä on totisesti Christuxen Mieli, olemma ü-
ber luondocappaler, Jumalan luonnosta «jalliser, olemme
Henger ja Hengelliset, en me racasia eli ia nijn
Jumalan L.aki o>l kirjoirerru ia isiurccm meidän
meen. Josta sitte seura itzestäns se ulconamen elämän Walt-
hurstaus, Chnsturen rorisejä Seuramijeja, ja mailman

iyens poiskieldamisesa, että meiscl ja meidän Elämäsän, to»
tiststi on Chrisiuxen muoro ja eattaisims, että me noudaram,
me hänen asteleitans, ja totisesti waellamme nijncuin Chri-
stus waelsi; ja wihamme sira lihalda jaasturerrua hamer-
ra, ja nijn en me mijan sowira ir>iäm mailman muodon jal-

Johon tulewat caicki muut Christicyn welwollisudet: olla
yftons Tunnustuxesa, wiriä Jumalan Palweluxe,

Jumalan Sanaa, nautita Sacramenttiä, ru-
coilla, ja weisata: Lähimmäistä wastan taas olla nöyrä, racas,
oikia, armelias ja raitis ja nijn edespäin. Tämä Elämän wcm-
hurscaus pitä sijs nain oleman Uscon wanhurscauden eroittama-
toin Hedelmä ja todistus, nijn että cusa ej tätä ole, nijn sijnä ej
myös ole sitä toista. Ia waicka tämä on tasä meidän heickoudesam
wajawa ja puuttuwainen, Nljn se puutos alati siitä edellisestä tayi
tetan ja palcitan, lEftren wanhurscauden tygö lukemisella Uscol-
le. Josta asiasi lue pidmmäld 6 Sun». P. Colmin- Päiwäst.
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Ia tämä nyt sijs on, että olla puetettu sillä oikialla Hääwat-
tella.

Waan cuitengin wielä, josme tämän P. Cwangeliumin
johdatuxen jälken, tahdom nämat Hääwattet eroitta ja erinäns
catzella, itze Juliasta !oca on lEsus, ja Hercllista cuin on IE-suxen wanhurscaus ia Armo-Tawarat, nijn tarcasii puhuin, st
vika Haawaare täsä on, se catumuren alla waicutettu eläwä ia
aumax ttf.wä Ujco ja Uscallus lEsuxen päälle, joca sisällens
käsittä lEsuxen eläwän Tundemisen, nijncuin se P. LutheruS
wyas tämän vmwättä, ja on cans Usco se sama walicappale jon-
ga cansa me Christuxen wastan otamme ja jonga cautta me Chri-
stuxen päällemme puem. Niin eltä Ujco ja Christus ei coscan
taida olla eroitettuna toisistans yhdesä Hengellisesä ihmisesä, e--
«ämmän cuin Sielu ja Ruumis ei coscan taida olla eroitettuna
yhdesä ruumillisesti eläwäsä ihmisesä. Näisä sijs nyt seiso nijden
totisten Hääwaatetten Muoto ja caunistus.

Ia Usco hä-um paauM.

Colmannexi, Mits tancalaisien Haä-waatetten Car-
pellijureen tule, nijn sen me taidamme jo nähdä nijstä cuin edel-
lä sanottu on, tämän Cuningan Wanhurscaudesia, joca ej
salli yhtän wierasta hänen Huonesans ilman Hääwaatteita. Sen-tähden ms nyt ainoastans lyhyeld merkitzem:

Hääwaattet
owat Tarpel-

M.

.
Tancallaisten Hääwaatetten Tarpellisuus näky, Gnsist,

ssjta, että Cuningas walttämättömäsii ja erinomasesti Cayo ftnperän, jos caittlla wierailla on Haäwaarreira eli ei, se on,
jos heillä on sitä elawätä llscoo eli ei; semähden se seiso myös:
-HERra, finunMmäs cayowar Ujcoo. Ei hän täsä catzo ai-
noastans sen perän, cuin wiriät he owat Hänen poytäns wieresistumas, Kirkosa kaymäs., Sacramentiä namitzemas ja muutapalwelusta tekemäs, waan Hän catzo sen perän, jos nämat caickitapahtumat Ujcosta, Jumalan Tunnosa ja bänen eteenklrjo,tetusa larjestyxesans. Jos sinä ulconaisessi edes astuisit caic-kein callimmasa^Cullasa, Pärlyisä ja SilW HERran pöydäl-le, ja sinulda tämä corkia Taiwan Caunistus, nimittäin elawckUsto ja lEsuxen Wanhurscauden osallisuus puuttu, niin et olesma Jumalan silmisä ja duomiostr toisin cu»n yxi Sica joca lullal-la «calleM klwillä puetettu on-

li.'

5. z.
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Toijexi, Haäwatetten Tarpellisuus näky, Cunuman
cowasia puhesta jen alastoman wiera»rygö: CuinFas siltaranne tulir/ Ia ei sinulla ole haäwarreira. Ei Cuningas ta-sa soima hända warcaxi, Huorintekiaxi, ryöwärixi, Juomarin,
eli muuxi julki- pahantekmri, sillä nijstä taisi hän olla wapa luon»
nonssin woimalla, ja sencalaiset julki,svndisetcans wistimmäxinä-
ken-at ja tjetawät heidän duomions. Waan Hän caipa täsä hä-
nelda Häawaatteita, jonga päälle mailma ei tahdockon vmmär-
tä. Josta me nijn näem, ettei sen totisen Cdristillisyden asia tule
ulos sen päälle, että me ainoastans ulconaiststi hurscat olemia
waoaZt julkiricoxist, waan Jumala tahto sydandä ja sisällystä u-
disiusta »onga Usco waimtta, josta silte se ulwnainen itzestäns
ra. Waan wiela-

Colmannen, Hääwatetten Tarpellisuus näky, Cunin,
Zan anFarasta Duomiosta yli sen alastoman wieran: Sirocae
hänen tkarens ja jalcans, orracarja heirrakar hända ulco-
naileen pimeyteen, siellä pica oleman iccu ja hammasten
kiristys. Ach'. nijtä cowia Sanoja ja ukon pauckinoita raitille ul-
cocullatuille, fotca täällä HENran Pöydän wires nijn lewiänä,
ccrcana ja wabwana istunet owat yli monen muun näösa ja woi«
masa, Ach! Mingäs nyt matca vita? helwettijn ja stjhen ylim-
mäiseen pimeyteen, pois cauwas Taiwan pöydäldä, Piruin rapa,
purtilohon >a tulilwisen jarwen moppaan, izancaickiseen nälkään,
puutoreen, piinaan jawalituxeen. Ach! cucas näitä ajattele, co-
scawiela aicaolis paranda asians? Ach! cucaUscoo meidän Saar,
nam, silloin cosca wielä Saarnalla ja Sanalla woima.M Pa-
rannuxeen ja Pelasiuxeen helwetilM

Päätös.
MMyt siis Nackat Sielut, ottacam taas tästäkin tilasta waa,
MA ri, etten me turhan eli wahingoxem olis cuullet tänäpänä

tancallaisia suuria Taiwan Totuuxia ja meidän Cuninaan,
Toimituxia hänen Huonesans. Jotta caicki Hän teke meidän täh-
tem ja tarcoitta nizlla meidälrhywäam, cuinga me Hänesa osalla
suden ja osan jällens saistm, jotta synnin jamailman rawalda nijn
cauwas Hänestä pois wieroitetut olem. Me sijn«
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P. Casieja jo warhain kyllä ennätetyt talda Cuningalda hänen
wierairens,ja sijnäkihlatut,ja/o cans wihityt meidam Maän hänen
Morsiammexens, waan mitäs se auttoi Juvalaisia mjtä
mäistä wieraita, että he Jumalan pöydän cutzutut wierat, yn<«
bärins leicatut, ja caickein Tawarajn ulconaiset nautitziat olit, co-sca ei he seisonet ymbärinsleickauxen Lijtosa: eikä siinä Hää waat-
tesa jolla he sijnä puetetut olit? He olit ainakin alastomat ja watlla
caickia caunistusta oman pohudeus cautta. Se «lastoin wieras ei
tiennyt mitan sanoa cosca Cuningas tuli ia puhutteli hända, waa»
hän waickeni ja piti menemän sanan puhumata Duomion alle ja
helwettijn. 3lch, mikä esi dantzi ja alcu tancallaisesta Duomiosta
jo täälläkin monelle eteen tule, cosca omatundo Taudin eli wasioin-
kaomiftu alla ylösherä, ja hämmästy, ymmärrys tule Taudilda
nijn sidotun ja secoiteturi, ettei hän taida mitan ajatella eikä estel-lä itziäns, Sydän omantunnon rasituxen ja solmun alla wärise ja
wapise, ja näke Duomionsl edesäns. Ach! autuas sijs tule cosca
händä cutzutan oikialla ajalla, ja nijn tule, että hän lumalanstotisesa osallisudesa etzi ja löytä hänen rawiudons, elämäns ja ijan»
caickisen autudens. Sentahden sijs te totiset lEsuxen pöydän
wierat ja Morsiammct iloitcat ja wcisatcat: Minä simrest iloi,
yen -HGRraja, minun sielun riemuiye minun Illmalaja-
m: Sillä hän puetti mimm auruden waarteilla, jawerhor-
ti minun hamella; nijncuin callnisiet-
tn papillijella counisiuxeUa, ja nijncuin Morsian caunisiet-
tu caunilSlxejans. Sillä nijncuin hedelmä cajwa maasta,
ja siemen purcahra, niin anda HERra HER-.
ra XVanhurjcauden ja 2>ijroxen 'sloskävda caickein paca-
nain seas. Amen!

V. 22°

6561.'1V.1K

Ack! HERralGstt Chrisie, sinulle olcön ijäinen
, että sinä iyes meidän luondom canja nijn lähes si-

tonut ja kihlannut oler, että meillä oikeus sinun rygos
jasinun häihio ja Tawavais nauciyemisten on, johon sinämeitä ujcollijesti cl,yur ja xvedär. Ach! anna andexi
meille meidän kijrrämärtömvdem janmdematromudem ra-
lakin
jasiunaus, että sinun pöyräs enämmin ja enämmin totisil-
la «?ierailia ja poioriju caikista le juurrunur

Kkkkk hai



halu tämän m<ttlman rawan jalkett, jonga alla enin Ha ei
taida oikein nähdä sinun Hnonees raiwaUista runsaurra,
eikä saada macua sinun ja hcrcuistas, joiden
seasa sinä iye se paras rawindo ja siellln oler pue<
ra meirä elävään Uscon Hääwaatrella, ja sinun wanhur-
scaudes pttlulla, joja me aina ja 'fxinäns Cuningalle orolli,
ser xVicr«r olemma, ja sinun tNorsiammes edustuxia mei-
dän ijancaickijexi hvwäxem saamme nautita. Ia cosia si-
nä rämän rllrhan mailman ja jcn lihalda saasinrerun ha-
meen coconans meildä pHisnsnwa nijn anna nwidan
sinun pöyras jä GhroUijeo hercmlla wahnMertuna suurel-
la nscaUurella, rohkaisemisella ja ilolla rulla cuo-
leman portin läpi ja sihen meen Elämään sinul»
Cunniasas, joja me saamme istua ja asim sinun pöyräsrvic-
resä ja picä Ehrollisia sinzln eanjas ijancaikitesii, au-
ra ja noedä meirä sinä Corbiammast Col<
minaijttus. Amen! IlLftlxen camra. Amen!

Uahdes Kymenes ja Esiznäinen< Sunn.
P. Solminaisuden Pmwäst.

Esipuhe.
WMHiMmun Jumalan, minun Jumalan, mixio nnnlln <f^MMM lönannoir? Niin ja huusi lEsus mu nen rip-

pssjsgns ristmhtrsipun päällä. Mach. 46. Owat wa-
tittajan Sanat ja ihwinellinen äni, jonga werta ei ole cuutunut
aina alusta maitmaa. Silla mikä taita ihmcUisembi olla, cuin lt-
tä totinen Jumala totiselda lumalalda luk ylönannctuxi. Sen-
caldaisia ihmettä ei ole ennen cuuld», eikä wasta taida
tulla. Me otamme nW sanoisa waarin:

ICfus walib
ta. ,

i:c> Cnca täsa walitta sa huuta, nimittäin, IGlus lusmalan ainoa poica, armo ja romutta. Poica joca
Htt
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on isäs ja isä hänes. Poica, ionZa callrra orvar caicki
dm, jorca raiwas ja maan paatta oicvar. Poiea/ jola caic-
ki wijsauden ja taidon rarvarar Väckryr owar. Du isäns
cuuliainen Poica, jonga rnoca oli, cuä ha» reti se» rahdon
joca hänen läherri, ja räxrri hänen cecons. Jonga tähden,
hän myös sai sen todistuxen lumalalda ia Isaldo; rämä on je
minun racas poican, johonga minä Nyt seisoi
tämä lEsus sijnä caickcm pyhiminäsi hänen Lunast«xens Wiran
työsä ja toimituxesa, jongahänen Mns hänen halduuns andanut,
ja hanen päällens pannut oli, Silla hält lllosandoi iyens mei-
dän edesiäm lahjaxi, rlhVixi ja Jumalalle makiaxi hajuxi.
Ia waicka hän näin oli Jumalan oma, ainoa poica, waicka hän
oli täsä Jumalan pyhjmmisä toisä ia loimituxisa, nijn cuitengin
walitta hän ja huuta: Minun Jumalan mips
annoir^

,cI,P. 14: 15,

?ol 1: 6.

F°K. 4: 34.

2.

Että hall y,-
lönanuetan.

Mistä tämä Vlönanwminen uloswusta ia mikä siihen syy
ollamahta? Ensin, ItzeSlönandaja, on tasa Jumala, jon,<
ga Wanhurscaus nyt toimitti j« täytti Jumalan Neuwon Pää-
töstä Chrifluxcst, sekä coco hänen Kärstmisesäns, ettck täsä Ylön,
andamisesa. Sillä IGfuy on ulosannerrn Jumalan aiwo-
n,n neurvon ja jaannon jalken. Jonga tähden lEsus walit-
ta Psal- 69' 27. -He xvainowar sira joraslyönet oler, ia jur«
telexvar sinun omais kiplla, joirais haxvoirranur oler. Mer<
killiset öwat lEsuxon sanat. loh. »o: 18. Sen kastan minä
sain Ijaldani. Mikäs oli tämä Isän käffy? Jumalan tahto,
ja ijancaickinen neuwo ihmisen autudesta, jota neuwo hän nyt tah-
doi poicans cautta täyttä ja toimitta. Sillä jos minä tutkistelen
lEsusta hänen lumall»dene puolesta, niin on tämä lM? ei
miksn muu, cuin Isän tahto ja ijancaickinen neuwo ihmisen Sucu,
cunnanlunastuxesta, lEsuicm cautta, jonga toimituxen isä pojal-
lens andanut ja hänen väällens pannut oli, jonga tähden myös
lEsus itze sano: Minä tzijran HGRra, jocaminun on neu-
wonur. Psal. 16: ?. Wielä wannotulla walalla hänen päällens
pannut. HERra on wannonur ja ei cadu sira, Sinä oler
pappi ijancaickisist, Melchisedechin jääden jalken.Psal. 1 id:
4. Tahä'l Isan tahtoon ja neuwoon lEsus ollut tytpwäinen.
Sillä mitä rkänäns isä reke, sira poica nijn eeke.loy.

Kkkkk- 5:
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Cahdes Kymmenes ja Ensimltläinen Snnn.P.
5:19. Jos me jallens catzelemma Händä puolesta,
erinomattain Alendamisen Säädös, nijn oli tämä käsky hänen ty-
Zöns taas, Isan neuwo, että hän olis tehnyt mitä Isa tahdoi:Poica lEsus 01l Jumalan pnlwelia, joca itzens Jumalan kädenala nsyryttMyt oli; ja nijncuin hän M Jumalan palwelia, joca«N r«imellisest rekewa, nijn oli hän myös tasa astas Jumalanpalwelia, ja mitä Jumala oli löytänyt, hänen wijsaudens ja wan-hurscaudens jalken, ihmisen lunastaen tarpellisexi, nijncuin
lonandamilen, sen on myös lEsus lllosseisonut, ja pitänyt ftn,sen karsimisen ia waiwan edestä, joca lumalalda hänen päallens
pandu oli. Glko minun pidä juoman stra Calckia cuin JKminulle andöi? longa wuoxi hän myös cutzutan Jumalan Ca-
nyaxi i«ca poisona mailman S^nmr.

M, 52; 13.

Ml. l§< li.

Colsixi uloswutta tämä Ylönandaminen, niDa L.ll«-dmlda Cappaleildn, Silla lEsus tuli Syndi-
ften kastu; Math. 26:45. Nimcuin puolittain Sarannlda, jol-
let i/a Jumala ok sallinut wallan helwetin hirmuisuden cansa än-
getä lEsuxen paalle, jonga Mden lEsus walitti,a Sanoi; tä-
mä on pimeiden walda. Se on, se walda, joca Satanallaon Synmn camta Syndisien ylitze, jonga cansa hän tasa, juuri

, samalla hetkellä, cuinlumala hänen ijancaikisesa muwosans näh-nyt >a päättänyt oli, nijncuin raatelema Jalopeura Hyökyi, lE-fmen ylitze. Cuin Satana ensimmäisen kerran oli astunut 'lE-ftiren pariin Corwesa, niin seiso, ja perkele meni hetkexi poi»
hänen Mitä HM silloin hetteri meni pois, sen hän nyt
wijmeiseldä palais ja tacaisin otti, nimittäin, caicken sen woiman,
caiken sen haikiuden ja hirmuifuden cansa, cuin helwetis on, ru-
peis lainehtiman lEsusta wastan; Puolittain taas tämä ylönan-
daminen muoti ulos Ihmistldä ja heidän Gvnneildän». Sills.cosca Isä oli hänen meidän edestäm Svnnixi: niinmacaisit caicki mailmm Synnit tämän wiattoman Earitza» pääl-
lä, joidengaylitze han itz>e furkiasti walitta: H.ukemarromar wai«war owar minun pijrirräneee, minun Svndmi owar mi-nun orraneer kiinni, niin erren minä nähdä mida, ne owarusiammar cuin hiuxer päajäni. Costa nyt lEsus oli melasi,/ftn cantta, että Jumala tygöluki hänelle caiken mailman synnit,
wIN tqytyt hMen myhs MM wew, kqM sen cmn

web

Si,Mal^

2l: HZ.
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Ihmisilo.
2 Tor. 5:21.
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wslca ansainnut oli. Svndi oli ansainnut, että meidän ptt» lu-
matalda ijancaickisesti ylönannetuxi tuleman; ZEsus ottitaman
ylönandamisen waiwan päallens, että me pelastetut wihan ylon-
«ndamisesta, olisime mahtanet armoin ylVs otetuxi tulla.

Misa tämä «slönandaminen seiso? Mika ylönandami-
nm on, taidamme parhain ymmärtä meidän omasta elämästäni ia
waelluresiam. Costa yxi lapsi on miflannut hänen Wanhembans,
nijn hänen täyty watitta: Minun Ijan ja Airin HMisir (ylö«
nannoit, jätit) minun. Tämä hyllämincn ja ylönandaminen luo
sen onnettomuden myötäns että taincallainen lapsi on mistannut
holhojan, edeswastajan ylöscaswattajan. Hänen walituxens on:
Minä olen otwo ilman isättä, ja minun Airm on nijncuin
lesti: Costa Sotawäki ylönandaCaupungin, nijn wiholliset asiu-
wat sinne sisälle, ia eläwät cuinga he tahtomat. Nijn että ylönan-
daminen pita sisälläni, ei ainoastans puutoxen caikesta sijtta cuin
hywä on, mutta myös yldäisyden caikesta sijtä cuin paha on.
Christuxen lEsuxen Plöyandaminen ei ole sijs seisonut paljahasa
llutlosa, nijncuin Jumalan lapset ahdisiuxen aicana usiasti luule-
wat heitäns ylönannetuxi, walittain. HGRra minun,
-HGRea unhorri minun; ei myös lumalnden eroicramisisa
Ihmistidesia. Ikänäns cuin Jumaluus olis ylönandanut IH--
misyden, sillä lEsuxen waiwa oli Jumalan pojan waiwa, jonga
täyden tarwittin, että Jumaluus pysi)i muuttumattomasa yhdisty,
xesä Ihmisyden cansa; se oli ylimäisen papillisudeu waiwa, coco
MailmaNi Sowinnori, cosca )Gsus andoi iyens lunastuxen
binnaxi caickein edestä. Miläs sijs seisoi rämä lEsuxenylönandaminen? Lyhykäisesi sanoin, fijnä, että lEsus oli nyt
tällä hetkellä hänen Sywimmäsa Alendamlsens fäädyfH, ja waic>
ka hän, nijncuin Jumalan ainoa poica, oli ennen tundenut hänen
Tvkönäns yldäisyden Jumalan lohdutuxesta ja woimasta, nijn na-
mat caicki nyt puutuit häneldä, ia hän sitä wastsn ncM päälläns
Jumalan wihan lainet, cui» hända peljätit ja waiwaisit. Kä-
sittä sentähden tämä lEsuxen Ylönandaminelt sisallans, ensin,
että Illmala caiken hänen ilons ja lohdmurens kärki pois
"ZEsuxelda. Costa Jumalan hywys tutan Sydamesa, silloin
taita il>minen iloinen olia, hänen Suurimisakin waiwoisans; hän
pira sinsillana riemuna, cosca hän moninaisiin kiujamiin
K.an«e. Jos minä waeUaisin ahdisiuxen kestM, nijns

K kk kk; wie-
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wirworar minnn. Syy on tämä: Sillä HERra ilmoitta
itzens Sieluja, nijucuin yxi Armias Isä, joca hänen parastans
etzi. Maan sitä waftan oli lEsureZa Tekeminen wihoitetun lu->
malan cansa, jocä caiken lohdutuxen ja ilon bli häneldä tacaifin
ottanut ja pojes kätkenyt, nijn että hänen täydyi watitta: Custe-

owat käärineet minun Mbäri, ja Belialin ojac
peljanr minum. Helmerin Sirer tiedoir minun, ja cuole-
man paular ennärir minun. Silla waicka Christuxen Ihm-sys lumaluden cansa seisoi muuttumattdmasa yhdistyxefä, niin
oli cujtengin Jumaluus hänen ilons, rauhans ja makeudens niari
Ihmisydeldä tacaperin pitänyt, cominuir raäioz
m Kum2Nlr»s p«cremr. Se on, pojespeilti ja pidätti lu-
maluden paisteen ia satehet, että Ihmisos olis tainut waiwa-
tuxi tulla. Tähän tuli myös että nijn muodoin cuin Jumaluus ei
walaisnut tasa lEsuren ymmärrystä, eikä ylösherättänyt sitä aut-
teleman sen sisällä asuwaisen Cunnian päälle, niin langeisit caicki
Ihmisyden ajaturer ainoastans Synnin, Jumalan wihau, ram
gaistuxen ja helwetin paickain päälle.

rc i,z: 7.

?s. lg: 5.6.

Synbcin
CauhistustM

näös, ja can-
oaimies.

Toisex, käsittä lEsuren ylönandaminen sisZlläns sen, er-
tä heidän canhisillxesäns seijoir hänen Silmäins e-

oli ottanut caiken Maiiman Synnit
ia nijncuin Jumalan Caritza nijtä cannoi, nijn hän ni-

la ei sitten enä poisheittanyt, waan piti ne tykönäns aina haman
cuolemaan ja hautaan. Nyt tiesi ja tunsi lEsus tarcasti, pieni-
mängin Synnin mailmasa, hän tiesi ja tunsi, että m olit nyt hä-
nen, ja että hän ne oli päallens ottanut, mararens nijden edestä.
Sentähden, minaäcaldainen cenhistus Syndi Humalan edesä on,
Sencaldainen cauhistus oli se myös lEsuren edesä, ja mingä rcm-
gaisturen syndi myötäns tuo, sen tiesi myös lEsus, hän tiesi, et-
tä hänen tämän rangaisiuren alle piti nyt coconaus astuman, ja
nijn lanFeman jett eläwatt Imnalan käsiin. longa päälle sijS
lEsuxen ylitze langeisir caicki Sanninrangaistuxer; Sillä niin
pian cuin ihminen tule lumalalda hyljatyxi la ylönannetuxi, nijn
pian joutu hän chdistureen ja waiwaan, ajallisen että ijan-
caickisen cuoleman ylitze, nijncuin me sen ne-emme paulista. Niin
pian cuin -HERran läri hänestä, nijn pian rupeis
paha hengl HORralda händä waiwaman. Costa nyt lu<

ma-
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malasli lEsuxen ylönandanut, nijn cohta langeis hänen ylitzens
Jumalan wiha. Sielun waiwa, jatana hänen Helwetin lau-
mans canfa, >a cnckinaiset ruumilliset rangaisiuxet; Sentädden
seiso hänestä, errä hän huusi juurella änellä ja andoi hen,
nens. Auta HERra / mieä ahdistus ja Sielun waiwa tämä on
mahtanut sille Siunatulle lEsuxelle olla, cosca Isä näin katki
caiken lohdutuxen hanelda pois, ja sitä wastan caiken hänen wihans
hirmuisuben ja pauhinan sallei langeta hänen päallens; tämä on
ollut se oMa ja täydellinen helwetin ahdistus, tusca ja waiwa.

Mrc. l?: 37.

Cuinga tarpeMnenrämä lEsi»xen
daminen olluron? Se on coconms wälttämattömasti ollut tar--
pellinen meidän autndem lahden- Sillä ensin, on lEjus sillä
rawalla
käandyi Jumalasta pois, hylläis ja »lönandoi hänen- Caicki mw
dän syndlm ne owat poispoickemisir Jumalasta. Jos re
järre, (cli ylönannalse) Hänen, nijn hän
dän, Sanot mliincn Asana Ässälle. Tämän tähden on lEsuren
täytynyt Isan hyljämist »a ylönandamist kärsiä, että hän olis So-
wittanut Jumalan, etten me hancaickickisest mahdais hyljatyxi tul-
la. Toijexi, on han tällä roimirrannr meille wapaan

lsän t>'Fc>. humala ahdisti muinen tykööns pois
Syndissn ihmisen Edenissä, tMoin silla ofotta, elta ihminen
oli cmsainut lumalalda nancaickiststi ytönannetuxi rulla. Nyt co»sca lEsus täsä tuli Ifäldöns ytonannetuxi, nijn toimilti hän sillä
jallens meille Jumalan Armon, tacaperintulon ja wapan tygökay-
non Isan tygö; Nijn e>ta t-dexi tule mitä Pawali sano: thri-
sinxen Caurra meillä on ujcallusia caikella roh-'
keudella, l,scsn caurra hänen paöllens.

Tarpelliscsn.

i: 5,

25b10n.i5:2

HK. A l?«

Collyanneri, on han sin cantta pelastanut meira
Saranasta. Saimalla on walda caikem Syndisten ylitze; sillä
luonnosiam me Synnyme hänen waldacunnasans,
olem me wihan lapsi r. Nyt, cosca lEsus tasä ylönandamise-
sans oli sockenut Cuurnan, candanut kirouxen U«
Ihs liwnut wihanuiahan, nijn hau sillä sen mattaan saatti, että
me hänen werens ciutta taidam ulos astua SatananWaldaamna-
sta. Hän on meirä pclasianur pimeiden xvallasta. Neljän

nexi.

2: 3
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81<5 Cahdes KyiUlnenys ja Ensilttmäinen Sunn. P.
»mi, onhan wielä ralla ylönandanijellans meille

Esicuwan, nimittäin, että me hänes huomaitzisim ja nä-
kisim ikänänscuin yhden Speilm, Hengellisiin ja Svwijn Ahdi-
stuxijn, nijn että cosca se hywa Jumala, hänen tutkimattomanneuwons jälken, sallij joIWM hänen Lapsisians tähän ahdisiuxen
Schouluun ja kiusauxen Uniihin japätzihin joutua, me silloin, tä-
män lEsuxen Esieuwan jälken, tancaldaisella ajalla taidaisim mei-läm oikein täyttä, ja ei ainoastans me, mutta myös itze ne, jotca
ahdisiuxen tules istnwat, taidaisit tasä lEluxenCuwas nähdä,
cuinga he heitäns laittaman, ja millä he heitäns lohduttaman pi-
tä. Nyt taincaldaisista Hel,ZeMsistK kiusauxisia ja Ahdisiuxi-sia, pitä talla hetkellä Ewangeliumin tilan jälken, jotakin pidem-
mäldä tuleman edespannuxi. Sillä Milla' ruocoilcam: Ija
Meidän, erc.

Ewangelmm loh. Ewang. M4I v.'46.
aican, oli siellä yxt Cuningan mies/ jonga

Poica sairasti Capernaumis. 47. Costa
2Esus oli tullut ludeast Galilean,

meni hän hänen tygöns, ja rucoili hända alas tuleman
ja parandaman hänen Poieans/ joca oli cuolemallans.
48. Sanoi siis lEsus hänelle: Ellet te näe Tunnustäh-
tiä ja ihmeitä, nijn et te usco. 4Z- Sanoi Cuningan-
mies hänelle: HENra, tule alas/ ennen cuin minun
Poican cuole. 5c lEsus sanoi hänelle: mene, sinun
Poicas elä. Ia Mies uscoi Sanan, jonga lEsus sanoihänelle, ja meni. 51. Nijn hänen mennesäns, cohtaisit
hänen palweljans hänen, ilmoitit hänelle, ja sanoit:
Sinun Poicas elä. Nijn hän tutki heiloä hetke,
jolla hän parani. Ia he sanoit hänelle; Eilen Memän»nellä hetkellä ylönanooi Wilutauti hänen. 55. Ziiju I-sä ymmärsi sen fixi hetkeri/ jolla lEftts sanoi hänelle:

St-



Sinun Poims M. Ia hän uscoi/ ja tmcti hänen
Hnonms.

ylööluetusaEwangeliumisa, Cuningan Miehss
däm yhden Esimerkin nijhin Hengellisiin Sywihin Kiu-
sauxibin. Gnsisi kiusais lEsus händä sinä muoto, er-

ra hän lähetti aistin hänen'sliyens, sillä hänen poicans sai-
rasti cuolemallans. Tosin oli tämä M Armotyö lumalalda tätä
miestä cohtan, waan sencaldainen armotyö, jota liha ja weri
ei tahdo mielelläns tuta japitä jongun armotysn edest, silla st tuo
kiwun myotans, on catkeruden cansa secoitettu, ja maistu ensi-
mälda lihalle ja werelle carwahaxi. Toisixi coetteli jaKiusais
HERra handa Nuhtelemisella, ettei hän parembata waar'ol-
lut ottanut HCRran Sanoista ja ovetuxesta, ja ei wielä nytkän
tshtonut ennen uscoa, cuin että hän näki ihmeen ja tunnusmerkin.
Camalmsesti käwi lEsus tasa, tämän Miehen cansa, ihmisen a-
jatuxen jalken. Mies oli suuresa murhesa hamn poicans tähden,
ja olis tarwinnut Ewangeliumita ja lohdutusta, waan lEsus ty-
Zöpuhuttels handa Lailla; Miecka oli jo tungenut itzens Miehe»
Sydämen läpitze (sillä lapset käywät Sydämestä ulos, ja jällens
Sydämeen) »a mm olis Mies tarwinnut parannusta ja Sitomi-
sta , waan lEsus tahdoi hawoitta sitä enamin ia enämin, pannen
kiwe cuornian päälle; Cmtengiu ehi lEius talla ei mitan muuta
cuin tämän Cuningan Miehen oikiata ia totista hywä ja parasta.
Sen hywän lEsuxen tapa on sencaldainen, että jota hän tahts
lohdutta, sen teke hän ensist murhellisexi, jonga hän tachto y-
lendä, sen hän ensist alenda; jonga hän tahto parata, senhän ensist hawoitta, ja jonga hän tahto wiedätaiwaisen, stnwie
hänensist helwettijn. Ia nijn tahdoi hän myös käydä tämän Cu-
ningan Miehen cansa. Wielä Colmannexi kiusais lEsus hän-
dä nijn, errä han roijella rawaUa handa cuuli, cuin ikatt
hänenrucouxens olican. Mies rucoili, että lEsus olis tullut
«las. Tämän rucouxen tosin lEsus cuuli, waan sen sian cuin hä-
nen olis anomuxen jalken pitänyt menemän alas, ei hän mennyt-
kän, waan paljo enämiu nuhteli ja soimais händä» Cuitengin
wimeiseldä kasti lEsus Cuningan Miestä menemän, hänen poi,
cans elä; joca taas oli yxi cowa Uscon coettelemus jakiusaus.
Sillä ensista soimata Miestä epäuscon tähdtN, ja sitten wielä
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panna eteen cowan ujcon ceettelemuxen; teetellä itzians, ikanäns
cuin ei hän tahdoissa» autta, Salatta awun coconans hetkexi aic«
pois/ oli ilman epätlemattaä sywa coetus ja wäkewä kiusaus.

Waicka HERra lEsus nyt tällä tawalla kiuftis tätä
Cuningan Miestä, nijn cuitengin han jällens autti ja lohdutti myös
hända. HERra autti ja armahti hända, fijnä, ettei han tygö
lukenut hämlle häneu putoxitans, waan kiruhti awun cansa, paransi
hänen poicans, ylösheräitihZnesäuscon, wahwisti hänen uscons,
jaSaatli coco. hänen huonens uscowaisiri. ,

Naista caikista otamme nyt tilan, phdcsä Qpin pää Cap,
palesa, lyhykaisydesä edes pannaxen, ja tmkistellaxem tätä kysy-
mystä :

Minga tähden st hywa Jumala, Muutamain
hänen lastensyline, tölsinans salli langeta
syrvat ja corvat hengelliset ahdistuxet ja kiu-
fauxet? OHENraauta, ja anna menesty. Amcn!

EMyt täsä meidän eteem otetusa tutkistelcmuttsam, ja että me
MM tämän kysymyxen sitä paremin ymmärtä mahdalsim, nijn

otamme waarin, lensin:
1.

Henycllmen
Kiusnus tule
Jumala.

Aeneldä tämä kiusaus tule, ja cuca sen lähereä?
Se, keneldä tämä kiusaus tule on Jumala. Dawid hän sano:
Sinä oler minun painanut alimaiseen caiwoon, pimeyteen
ja sinun hirmuisudes ahdista minua, ja pacor-
ra minua sinun aalloillas. Sma annar minun nähdä pal,
jo ja siiuria ahdistuxia, ja raas sinä haer minua ulos maan

Nijn sanoi myös Hanna mmnen: HERra wie
siluren abdistuxeen, ja Sijrä ulos jällens. Nljn sano myös
Job: Caikixvaldian nuolet 0,l minusa, joiden Sar<
pä minun henkeni, ja Jumalan cauhistus rarcoirra muum.
Jumala tunde meidän täydellisesti, ja, caicki nul,'i nmsä on sekä
ulconaistst että sisallisest. Ei hän ainoastcms yhteisesti tunne mei<
ta, cuinga keicot me olemma, nijncnin Dawid sano: -Hän nerK
minga caldainen reco me olemme, hän muista meidän ro-
muxi. Mutta hän tunde myös itze cungin ihmisen erinomaittain,
mitä häness on. Hän lunde itze cungin meistä/ cuingc, wäkewät,

laic-
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taicka cuinga heicot me olemma, ja mjn mitä me kärsiä woimme,
ja taman hänen tundons päälle, perusta hän hänen uscollisudens.
lumala on uscollinen, sano Pawali, joca ei salli reirä killsa-
rastine teidän woiman, waan hän reke ktusauxesia lopun,
erra re sin woisitra karsia. Hän tunde meidän paljo parem-
min, cuiu me itze meitäm. Moni. luule itzens wäkewämmaxi Mtt
hän Wgan, waan Jumala näke hänen suuren l>eickoudens. Mo-
ni jällens luule itzens aiwan beicoxi, waan Jumala näke mingä
woiman hän hänelle jo andanut on. Ia nijncuin nyt Jumala hä-
nen Lapsens tunde, nijn sen jällen hän myös pane cuorman heidän
päällens. Sijnä Siwusa on myös Jumala caickiwaldias, joca
caicki canda hänen woimans ftnalla. Joca taita wiedä hel-
wetijn, ja sieldä ulos; hän on Armias jaLaupias, sillä hän cayosen puolen, joca radollmen ja Särjetyllä hengellä on, ja
joca napisi HZnen sanans edes. Nyt tämä CaickitietäwZ,
tämä Caickiwaldias ja Armias Jumala, on se, joldanämät kiu-
sauxet tulewat. Ei sywemmät, cuin hän näke ne hyödyllifexi; ei
pidemmät, cuin hänen Woimans, mam-än pannut on; ei polta-
waisemmat, cuin hänen Armias Sydämens sen myöde» anda.

lv«r.l0!l3.

Uol». i: z.
N 66: «.

Me otamme täsä waarin, mikä erinomactain Jumalan
toimitus näisä kiujauxisa on? Näisä kiusauxisa, Jumalan lasten
tykönä, löyty monet cappaleet, joista owat muutamat synnilliset;
nijncuin kärsimmättömys, napiseminen lumalata wastan, epäile-
wäiset puhet ja ajatuxet etc. taincaldaiset ei ole millan muoto Ju-
malan työt ja toimituxet, silla Jumala ei ole, eikä taida olla Syy
sijhen cuin Svndi on- Waan se euin Jumalan toimitus täsä
on, seiso i:o sijnä, että st hywa Jumala, cosca hän sen ymmäl-
lä tuleman hänen Cunniaxens, jaLastens autudcxi. Silloin julista
hänen w Hans synnin y!itze> Sen päälle / että hänen lapsens mad-
daisit oikein tuta Synnin cauhiuden >a mitä Syndi ansainut on
janijn muodon tulla peljätetyxi Synnin tähden. Sitä wastan,
2:0 Cosca yri Uscowainen Sielu on harjcmdunut ja tottunut tain-
caldaisen ahdistUM alla wahwistaman itziäns Jumalan armon ja
Christuxeu ansion lohdutuxella, ja nijdeu cansa ulos sammuttaman
ja ylitzewoittamcm ahdistuxen cuumuutta, nijn teke nyt Jumala
nijn, että han tämän lohduturen salaa ia tacaisin otta, eikä annasen, On Ustowaisen tykönä mitän waicutta- Näisa molemmisa

Nlll 2 cap-
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cappaleisa ei tee Jumala mitan cuin olis hänen pyhyttäns wastan,
paljo enämin tule se Jumalan cunniaxi, ja Sielun hywäxh, että
Jumala hetken aica sata hänen lohducuxens; sillä sen cautta oppi
Ucowainen sitä paremmin tundeman syndins ja wihMisydens.

«. Kä»e«sunmans
MW hywW

Tasta uloswuota lohdutus sille Uscowaiselle, ahdistelulle,cosca han huomaitze ja näke, ettei se ole Satana, joca händä wai-wa, nijncuin han luule, (waicka se ruma Sielun wihcmms tain»
caldaiseft tilasa ei nucu, waan tarcasti walwo, ja hänen tulisillanuolillans Sielua wajy) waan Jumala itze, jonga hywyden
nen eohtaans, hän ennen runsast tundenuc on, waicka hän nyt
»udolta muoto käy hänen cansans, ja hänen armollisen caswonshäneldä salaa. Nijncuin Jumala ci tee tasa mitan wastan hä-
nen wcmhurscamtans, nijn ei tee han myös tasa mitan, hänen
Hywyttäns wastan, wam kändä. wijmsin caicki sielun, hywäxi
ia autuderi.

Io« <w
dntus, «m
Jumala ltzetzil ttke.

Edespäin otame waarin, että Gyndi on se sama, fonga
. tähden Uscowaiset,'outuwat taimaldaisijn kiusauxi/n. Zos ihmi<
«en olis pysynyt Wiattomnden tilasa, niin ei olis ollutcan yhtän
cuolema/ eikiusauxia, jotca owat eläwä esimacu helwetin cuole-
masta; nijncuin myös Taiwaifa ei löydy yhtän euollon waiwa',
waan syudi on se, joca cuoleman waiwat matcan «Vaattanut on.
Tosin ei ole yhtän cadomsta nM, i«tca IGsilxeft owar.
.iLika heidän Syndiäns ena löyrä HERran Duomion edes
Cuitengin asu syndi wiela heisakin. Synnit tosin owat heille caic-
ki andexi annetut, waan heidän täyty wiela tuta, cuinga se laki
.jHca Ksinisa on, ft»ri mielen lakia wasian. Nim että syn-
nit taitamat yhtä hywin andexi annetut olla, waicka ufcowainen
wiela tunde synnin weiman tykönäns. Josta seura, että
tämä ahdistus, ehkä cumga suuri tufca se on, niju ei se cuitengan
ele jocurangaistus, waan ainoaftans yri walicappale pyhyden e-
desauttamisexi. Niin muodoin cuin se on vri rangaistus, niin«n Christus sen ulos seisonut ja uscowaisildans vojes ottanut,waan
niin muodoin cuin se on y>i läkieys, niin uscowaiset saawat sitätoistnans maista ja ulosiuoda. Minä sanon toisinans; silla waic,
ka Syndi, joca on syy kiusaurisn, «ina löyty Uscowaisteu tykönä,
«ijn ei cuitengan he aiw ole ahdistuM, waan ainoaftans silloln,
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cosca se nijn Jumalalle hywaxi näky. lällens: niin ei coyta nä-
mat kinsauxet caickia uscowaisia, eikä yhdellä tawalla, eikä oma
Mäkan rascahimmasti, joilla enimmät synnit owat; waan ehkä
Synnit owat syyt kiusauxijn, nljn on Jumalalla cuitenain mitta
fadesä, cuinga paljon hän culletkin hänen lapsistans, ulosjaca tä-
stä ristin picarista- Muutamat saawat hätäisesti maisia tästä muu-
tamat pisarat, ja harwoin sengin; muutamat yldäisesti ja usein.
Hänen tutkimattoman neuwons jällen/ emittä Jumala mutaman
lävsens, wähcmbäin syndein tähden paljo rasrahammasft, cuin
toisen, jolla enämbi ja suuremmat synnit owat; joca myös on merc-
ki fijheu, ettei kiusauret ole Jumalan lasten tykönä erinomaiset
synnit rangaisturet, waan ainoastans Sielun catkerat lÄityxet.
longa tähden ei pidä myös kenengän ajatteleman, ikänäns cuin
ne olisit suurimmat Synoifet, joita Jumala näin tällä tawalla
euritta.

Wielä otamme waarltt, että, ehkä nämat hengelliset kiu-
sauret, ei ole ruumilliset heickoudet, nijncuin muutamat, wähän
perään ajattelewaisit luulewat, nijn cuitenain nämat ruumin heic-
koudetkin owat enimittäin aina läsnä, ja tekewät Sielun waiwat
ja ahdistunet sitä rafcammari. Nijncuin Satan, cosca hän ihmi-
stä kiusa, otta tarcan waarin ihmisen luonnosta, ja sen jälken cuitt
hän tnnde luonnon, sen jälken wirittä hän myös werckons. Jol-
la hän näke elewan taiwutetun luonnon hecumaan, sitä hän myös
hecumaän kiusa ete. Nijn käyttä mßs Jumala ihmisen luonnon
hänen waicutuxijns; Mjna sanon wielä: Nijncuin Piru hänen
psshoisa kiysauxisans, sorvitta itzens ihmisten luonnon ja sen rftken-
nu>-en ja weren jälken; nijn Jumala hänen pyhisä kiusauxisans
myös otta waarin siitä. Ia waicka Jumala on itze caiken Luon-
non Mestari jaLuoja, nijn ei hän cnitengan ole Syy caickijn nijhin
tuoudoin eroituriju cuin nyt löyty ihmisten scasa: Sillä Jumala
«yt luonnollisen Sijt-
tamisen cautttl Wanhewmisi, josaNimiset, fijNä yhteisesä lurme-
luxesans itze, seka Sijttämiseu waäriMyttämisen, että muun lait-
toman elämän muodon cantta, ruasa jn juomasa, ja muusa, V-
tzasti toimittamat itzellens toiset weret ja seurawaWi toistncallai'sen luonnov, cuin ilman fit« wäälinkäytlämist olis tainnut tulla,
ja caiken Sijttämisesä istuttawat lapsijns; josta nim siura,
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8 52. CahdesKymlttems ja Ensimmäinen Sunn.P.
että nijncuin itze Luonnot tulewat lumalald, nijn Luondoin ja we-

secoituxet, mmttoxet ja waihetuxet tulewat itze ihmissld, jo-
hon cans sitte ihmisten ikäin muutoxet, taudit ja muut paljon tele-

Jumala, caickein luotuins Isä, cuitengin,cosca ihminen on kändynyt hänen lapsexens, ei lygölue hänelle sitäendistä wäärinkäytöst, jollahän on tainnut saatla luondons rasitet-
tawammaxi ja sopimattomammaxi caickijn waicutuxiin ia myös
kiusauxingin; Waan sowittaitzens se» heicon luonnon jälken, mal-
mista sen Ristin Schoulusa, ja wahwista, ja cans wedättä jo»,
gun kärsimättömyden jarqstammau murhellisuden hänefa, ja lait-
ta hänen oman luondons waiwat hänelle terwelliseri curituxexi ia
hywäri wijmein. Nijncuin se muutoingm niisä terwe-luondoisisa-
kin ihmisis tapahtu, että Eusa sencaldainen luondo o«/ joca ilman
sitä on mmhellinen, siihen pystywät ne Hengelliset kiusauret sitä li-
kemmin ja sitä rascammasii, ja taincaldaisella ihmisellä on sitä
waiwalloisembi kiusausta wasta» seisoa. Sillä nijncuin ei mail-
malliseckan lohdutuxet woi keholta taincaldaisiä ihnM, nijn ei
woi he kasitta helposti Hengen lohdutustacan. Nijncuin caicki sei-
sywat sen corkeimman Jumalan kadesä, nijn tule myös meidän
ajatella, että jotca Jumala on aiconut johdatta tähän kiusauxen
Unijn, nijsä onhan myös jo walmistanut luonnon sen jalken,taic<>
ka monincaldaisten cowain lautein cautta andanut heidän luon-
dons sencaldaisexi tulla, että he waiwcm ja-ahdistuxen sitä parem-
min tundisit. Ia nijn on sijs naisä kiusauxisa paljon luonnolli-
siakin, cuitengin caicki sen suuren Jumalan käden ja hallitu-
xen alla.

Ips
l»mem,->l)?>
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rm» "<>"fu
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Toisin; Curca näiden hengellisien ahdistusten alaan,
' nerrur Hwar/ja kera ne Jumalan lapjer
ne wastaudesta Syndyneet. Tosin täyty lumalaitomaingin ustast
sencaldaisia helwetin kiusauxia maista, ja heidän omatundons on
heille cuin yxi poltawa helwetti. longa tähden heidän molembain
lewottomudens mouefa Asiasa yhteen tule, nijn että ne itze catke-
xuden ja sen tunnon wuoxi owat pian Cuitengin
cuin me näitä molembia catzelemma likemmä, heidän luondons
puolesta, ja cuinga waiwat cummaldukin wastan oletan/ nijn löy-
ly suuri eroitus. Hurftasten kiusaus on Isällinen curitus, ja tu-
le armialda Isäldä: lumMtomaiu ahdistus/ onwanhurscas
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rangaistus, ja tule widoitetulda lurualalda. Hurscat ottamat
tämän ristin maljan wastan tytymmsella mielellä; Jumalattomat
tuscauwm sen ala jakiroilemat heidän hetkens ja päiwans, ei sää-
stäin HERra heidän Luojansakan. lällens; ne jotta ensimäisen
kerran ahtan portin läpitze Jumalan tygö waeldawat,
taicka jotca jo Armontilas ollet owat, maan owat sijttä langenet,
ja jäliens tahtomat käändy, he joutumat enimittäin näihin cowiin
ahdisturiin. CuitenZin on tasäkin eroitus, nimittäin: nämät tule,
wat wasta kiusausten mautta walmistetuxi armon oftllisuteen ja sen
nautitzemiseen, maan Jumalan lapset ne jo seisomat täsä armon
osallisudesa ja sen nautitzemisesa. Nijn en sijs erinomattain lu-
malan lapjer, joidenga naita kiusauxia ja waiwoja kärsiä taot».

oli M racas Jumalan lapsi, mies Jumalan mielen jälken,
ja cuitengin täyty hänen walitta: Minun siellln on silrkmea

ja minun elämän on juuri M helxverriä erc. Hi-
ffias oli lumal,m lapsi; cuittngn, täytä hänen myös walitta:
-HERra minäkärsin rusia, huojenna se minutda. Nijn olise Mela Jobin cansa, hän walitta: Ehkä minä n>ielä händä
auxbundaiftn, ja hän cuulis minua-, nijn en minä ujcois,
erra hän «ulldelis nunun andäni. Sillä hän rundele mi-
nun ruulis päällä, jaenändä minun haaxvani ilman
rä. Gi hän anna minun henZeni wirwora, xvaan
minun murhetta. Tosi on se, että Jumalan lapset, ahdisturen
nunisa ollesans, luulemat itzcns suurimmixi mmalattomiri. Waanse en ainoastans heidän luulons, ja omat cuitengin Jumalalle vac«
kahimat, jota he cchdisturen yldäisyden tähden ei taida käsittä. He
walittamat, ettei heillä ole usco, että uscon lampU on coconans
sammunut ja sen woima poiespoikenut,. ja ci taida eikä moi käsit-
ts, etta usco cuitengin wiela asu-HenZefä, sijnä caikein
mäsä. Heisiä on usco, waan e, he tunne sitci, se maca salas.
Ia rämä jalarmusco, on heidän tzstoltomndens, josta he lun-
dewstt hirmuisen waiman ia ahtzistuxey.

iLS. ?z: 14.

l?. »8.

Nämät pita otetun'tuleman, puolittain nijden
ahdistettuin tähden, hnlle lohdu uccxi, tosca he Jumalan Sa-,
nasta ja hurscasten esimerkistä näkemät ia huom'itzewät> että Ju-
malan lapset ainoastans omat ne, joi?a HERra näin curitta;
puolittain jällens muiden tähden, ellei he, costa he näkemät yh-
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den Jumalan lapsen taincalbaisefs ahdistuxeja,a Sielun waiwa-sa, "mahdais händä Duomita, ja pitä yhden jumalattoman ja
famnau lapsen edestä, sillä sencaldaiset mmottamat Vuomiot, o-'
rvat cauhistus jasuuret synnit HERran edesa. Wsau

Mijä naulat ahdistnxet ia kiusattxet leijo-
Ne seisomat mnomattain cahdesa cappalesa. no Että

enicki Jumalan Armo, ja lEsuxen rackaus, ja niistä uloswuo-
lohdutus tulewat Sielulda coconans kätketyxi, nijn et-

Dawid: Mixis HERra
nijn caurvas mener, ja mscan ajalla sinus pei.rar? Että Ju-
malan Armo jalEsuxen Christuxen rackaus owat suuret ja calli-
hit tawarat, sen tietä ahdistettu Sielu Jumalan sanasta, ja ufw
sen, muista sen myös, että hän nijlla on taitanut itziäns loh-
dutta, waan nyt ei pysty ne häneen, eikä hän niitä tunne, ja jos
hän nijtä coketm ia sowittele päällens, ni/n sydän aina soti ja pu

Kmsauxtt
fowat armon
mon pms
«ml,e,a.

rl. 10: i.

siä wastcm, usiastiei ihekän tieten syytä siihen; ainoastans että
sydän on turtunut/ suljettu /a ikänans cuin cuollnt. Syy on cni-
tengm tämä, nimittäin, että ufco ei ok ihmisen tyä ja toimitus
waan HERran, ja se hywä Jumala hänen tutkimattomain, cui-
tengin pyhäin syidens tähden taraperin pidättä hänen walons ja
waicuturens, joista usco tule, ja ei nijden cautta waicutta ihmi-sen tykönä. 2.a Cosca armon tundemminen tuletallä tawalla kät-
ketyri ja tacaperin pidetyn, nijn Svnnir, joco ne sijs orvar
ennen andexi annerllr ft>nmr, raicka sencaldaijer joista en-
nen ei ole paljon rvaari piderr^, rupewar xvasiudest ela-
wäxi tltlenian. Mitä nijbin edellisiin tule, niin on sen ahdiste-
tun murhe se, että roaicka hän on luullut ne häuellens anderi
turi, nijn on hän cuitengin itzens sijna pettänyt, nijn muodon cuin
hän tunde jaymmärtä, ettei hän wielä ole nijden nlitze tehnyt oi-
kiata catumusia. Mitä jällen jälkimmäisiin tule, nijn owat nämät
hänen tykönäns selkiät todiftuxtt sijhen, että coco meidän Christil-
lisydem, elämäm, catumurem, uscom on ollut sula ulcocullaisuus
Jumalan edesä, ionga hän nytwasta oikein tunde ja ymmärtä.
longa tähden caicki synnit nyt seisowat hänen edesäns, heidän suu-
rudesans, nijncuin ne jotca ulottumat hamaan taiwaiseen, erino-
maltain, cosca hänen mieleens wielä johtu, cuinga paljon hyw»
hän endisijn aicoin, on lumMda nautinut, ja sitä wastan cuin-

ga
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Za kijttamatöin hän Jumalala wastan ollut on. TD ilmesty myös
HERran poltawa wiha synnin ylitze, ja aukene sen ahdistetun e-
teen ikänans cuin helwetin kita, »osa se wiheliäinen näke hänen ca-
domxens, Silla niinmuodoin cuin ei sielu ena tunne armon loh-
dutusta tykönans, eikä pysty Christuxen ansion osallistiteen, nijn
ei taida hän muutoinkuin duomita itziäns, niincuin sitä, jonga
coco perindö helwctisä on. Me taidamme tästä picmscsti
tä, misä ahdissuxesa, pelwosa, ja hammastyxefä taincaldamen
Sielu parca olla mabta, nijn ettei ilman kymleita taita catzo
nen päällens. Silloin saaden sen ahdistetun tykönä nähdskynelei,
ta, wuotawaiset silmät, wapisewa ruumis; tuta hämmästynyt
Sydän, cuulla catkera huutoo, walituret, parcu ja usiasti sadat-
tclewaiset puheet, M hän, hänen tundons jälkeen jo istu pala-wasa helwetisä.

Taincaldaiscsta ahdisiuxesta uloswuota caxi; i:o Että
ruumis coconans Lvasy ja sen woima pojes cato. Dawid sa-
no: tNinlln muoroni on mullrrllnur murhesia ja on wan-
hennur, silla minä ahdisietan caicbllda pllolilda. Minun
v?oin»ani olt cuirverru, Nljncutjn cruusin muru, ja minun
kielen rarrn sillml lakeen. Minun sydämen oi» nijncllin
lartu weden waha minun ruumisani. Minun paiwani o-
war cuiuneer nijncllin sawu, ja minun luuni owar pol,
derur zujncuin kekäle, Minun sydämen on lyöt'? ja cuirvee-
mnur nijncuin beina, nijn erra minä myös lmhodan nu
nun leipäni ftöda. Minun luuni rarcuwar minlln lihani,
minun huocuuxestani.

JostaRmmb
!"" "">y-
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e:c> Muur jorca taittcaldaislä ahdistuxm cayelvwar
ja näkewär, he pahendawar itzens näistä usiasti, ja tailawat pi<
caistlda tulla wicapäin Jobin ystäwäin duomioin. Ettäs, sijs o
ihminen! mahdaisit sitä paremmin ymmärtä Sielun tilon ahdi-
siuxisa, nijn ota waari näistä Dawidin, taicka Hemanin sen Estä-
hitin Sanoista: Minä macan cuollmrren stas,
Nljnclnn haawKirerur, jorca haudata macarvar, joira er st-'
na sillen nnlista, ja jorca ködestäs eronecllt owar. Cosca
yxi sodan meteli ja tapellus tapahtunut on, >'a nwnda on hacattu
ja maahan caatunut,nijn cuollehet ruumihit macawat w,heliäisyde<
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sä toinen toistns jäällä, tulemat myös tvijmein joucottain cuorpijn
riepoitetuxi, jaläjäpaiyin, ei nijn paljon heidän tahtens, cuin paljo
enämin, ettei he n jlleeläville, heidän hajullans mahdais wc!h>n,
gori olla. Ei sillen enä kenaän ajattele heidän päällens, waan heikänäns cuin raadot läjäpäisä mätänewat; ei kengän taida sano,
tämä on sen ja sen hauta, nijncuin nijden cans käy, jotca rauhas
huudatan, jajoidenga jälkimuisto wähängän aica pysy eläwittmseas. Nijn on se sen ahdistelun cansa: hän luule, «ttäHEßra
on hänen coconans unhottanut, cosca hän ei ena' yhtäkän murdet,
ta hänestä pidä. ' longa tähden Dawid sano: jotca tadestäs
eroirecut owar, nijn eltei hän heitä enä suojele, eikä mitan hy-
wä heille enä osota. Ei tosin täsä kielletä sitä, ettei Jumala mui-
sta cuolluitakin; sillä HGRra tarke caicki hänen luuns, ettet
Mibän niistä murrera. Waan täsä osotetan ainoastans, min«
gacaldaiset sen ahdistetun ajaturet usiast owat, nimittäin, hän
luule itzens lumalalda coconans hyljätyxi ja unhoteturi, jonga
tähden hän walitta. Mixis HERra heität pois minun Sie,

peität Minä olen raadollinen ja
wäeroin, että minä nijn olen, ininä kärsinhirmuisilttao, errä minä lähes epäilen.

?l. 24:

Tama lyhyeld ainoastans nyt on yri ulosmalaus, niiden
ahdisiettnin tilast, seka sisällisest että ulconaisest, joca nijn on se
suurin wiheliaisys, cuin täsä elämäs ylös ajatella taitan, ja jota

owat ikänans cuin leikit.
Ei täsä löydy sen ahdistmm tykönä ena muuta, cuin salattu ja
kätketty Jumalan armo, ja nijn muodoin cuin hän epäilyjen cansa
ottele, yri. Salattu ja kätketty usco, joca ahdistetulla ikawöitzemi,
sellä itzens ilmoitta, ja joca sywistä huocuaxista ja huudosta tuta
taitan, nijn muodoin cuin coco uscon woima silloin on yhteen ra<
scasten yuocauxeen ahdistettu^

tNixitas sij» lllmala Sallr hänen lapsen»
iourua ramcaldaisiin Sswyn ahdlstuxijli?. Nacas Siclu!
me tunnustame mielelläni,, nijn täsa, cuin caikisa muifa asioisa,
meidän ymmärtämä.' ??den, ia sydämen nöyrydesä, cunnioitam
Jumalan ja tutkimattomia neuwoia; cuitengin

me ymmäkräm, jamilä Iwnlasanasans ilmoittanut on, si-
U tä
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tä me puhumme ia sen me tunnustamme. N,jn me tunnustan» siis,
ettei Jumala tätä tee sentähden, ckänäns cuin ei hän wois ia tai»
dais pojespcista sencaldaisia kiusauria, sillä hän on Caickiwaldias,
joca caicki woipi; ei sengan tähden, ikänäns cuin hänm olis suuri
ilo sijtä, että hänen lapseus näin waiwatan, silla hän on sydame,
stans Armias. Waan niznmin humala caickisa tarroitta hänen
cunnillns ja meidän autudem päälle, nijn leke hän wyös tasa:
Salli sijs Jumala nämät cowat tiusauxet cohdata hänen lapsians,

i:o Sentähden, erra tonnenCammllo ja ssmiin
heidän <en caucca «»ahdais rulla.
malan lapset tarwitzewatcalumusta,ei heidän
Sonnin tielda, mutca myös jocapänväisencatumuren. Se tait«
picaisest tapMua, että luMälan lapset, yhtäpätä nautitzesans
HERran suloisuutta, taitawat picaisest langeta suruttomutcen,
ja waicka ei he cohta salli synnin tulla täyteen waldaan heidän ty-
könäns, nijn ei he cuittngan ole tarcasti walwowaiset syndiä wa-
stan, salliwat silloin ia tällöin synnin Sumun ia picaisuden käydä
ylitzens, ioidenga cautta P. Hengi tule murhelMxi tehdyxi. Se
taita myös tapahtua, että aina hamast heidän kciändymastans,
muutamat synnit, läwät lijcutlamatta ia sala macaman heidän ly-
könans, iotca piain taitswat saatta Sielun suureen waarahan.
Sentähden salli Jumala hänen lapsens, jotca owat Surutiomu,
denwaaras, taincaldaisinkiusauxiin langeta, että he itziäns, tar-
kemmast cuin ennen, koettelisit, Synnin cauhiuden »a mitä se on
ansamut, sitä paremmin tuta mahdaisit; Sillä »ota enämän ih,
minen tunde synnin, ja HERran poltawan wihan, Sielusans,
Synnin ylitze, sitä enäman tule walitus ia waikeroitzemusräretyxi. Silloin wasta huomaitan cuinga cauhisiawainen M ru-
ma Satanan cuwa on, ja cuinga wMottawa se on ia olla pitä.

On Catumu,
M edesautan«us.

2:0 Toinen, Svy tähän sallimiseen on se: eeraUsco sen-
caurra mahdais- coerelluxi, puhdisteruxi ja wahwisietuxi
tulla. Tosin on niiden ahdlstettuin suurin walitus se, ettei he tun
ne lykönäns. Waan usco on cuitengin yhtä hywin
heisä, >a ei amoastans se, mutta myös, että usco mm muodoin
heisä tule puhdisietuxi. Culda on culda, waicka se paljon loan
cans peitetty on; cuin se tulen läpitze käynyt on, ni»n se tule puh-

Mmm mm di.

'Uscou coeius
ija puhdistus
ja wahwisius,

B^7Colminaistlden Päiwäst.


