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wahwistakat wäftnet kädet, ja tuetkae
näändynec polwet. Sanokar heikkomielisille:
olkat turwasa, ja älkä peljäkö; kayo, teidän
Jumalanne tule kostamaan, se Jumala joka
niaxa, hän tule ja wapahta teidän. Silloin
awaran sokiain silmät, ja kuuroin konvat au-
tenewar.

Luc. 24: v. 17.
Mitkä puher ne owar, kuin te pidätte

kestenänne käydelanne, ja otetta murheUiset?



Ensimmäinen Kantzapuhc
Vhden Lakiin sidotun ja armoitetun Sie-

Km walisla.
Jumalalansa ja Wapahtajasansa sl)daln-

mesta tycywäinen sielu 01l joutunut tutca-
wuteen ia kantzakäy.iiiseen yhden toisen ih«

Miscn kantza, joka oli Lakiin sidottu, ja oli sisällisen
sielunsa tilan tähden ioumnm kaikellaisten muutosten
alle, ei ainoastansa sisällisesti; muna ulkonaisestikin
näkyi se oudori ja kamalaxi hänen menonla ja elä-
mänsä puolesta sen arinoiretun sielun silmis.» >a nne-
lestä: että se Lakiin sidottu sielu parka oli niin tay»
tetty kaikellaisilla surulla ja lewottomudella; sillä ei
hänen tilansa ollut senkaldaincn, kuin niiden armoi-
tettuin sieluin tila on nalnäwa ja ymmärrettäwä,jot-
ka hengellisesä köylwdesa ja sydämmen murhella iso»
wat ja janowat lEsmen ja hänen
lupaurisansa Jumalan sanan jälkeen kiini rippuwat,
kuin heille eteen kirjoitettu on, joka sanoo että lie i irH
rawittaman; mutta sillä Lakiin sidotulla näym ai-
na yhdet pimiät kaftoot, ja ei mnuia kuulunut hänen
kielensä päällä, ?li suustansa ulos käywän, kuin yri
surullinen ia raffas huokaus wisen perään: ja ha-
waitiin myös se, että hän wälistä oli ylpee,puoletoin,
toisinansa taas hämmäftpxisa beikkomielinen, wäli-
stä hän kunvalla naurulla ianlönkatzella sekä ikistän-
sä että myös muista ihmisistä puhui, toisinansa oli
hän ääneti kuin kiwi, ettei hän fanakan wastanut,
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»välistä nähtin hän kaukaisisa paikoisa käwelewän,
käsiänsä wäändelewän ja kaswojansa Taiwaseen päin
nostclewan, niinkuin se, joka pahoin tehnyt olis ja
hapiällistä kuolemaa odotta; mutta wähää sen jäl»
teen taisi hän itzensä muitten kantza huwilella, waik-
ta se huwilteleminen näkyi olewan yxi waadiltu «e»
siendeleminen.

Se armoitettu kuitengin löysi tvkynänsä suurmhalun sen päälle, että hän olis saanut tietä sen mur«hellisen ihmisen tilan, niin hän otti yhden kerran a«
jasta erinomaisen waarin, ja osasi nähdä, että se mur«
hellinen sielu käweli kaukana metzän partasa,,osase
Lakiin sidottu rupesi kuikuttamaan ja Hiljallensa ah-distawaisia huokauxiansa wuodattamaan, niin n«nise armoitettu hänen tygönsä ja aiwan rakkaasti sitämurhellista terwetti sanoden: Jumalanrauha olkon
sinun kantzas, joka kaiken ymmärryxen ylitzee käy,
hän walaiston sinun sielus ja taitos lEsuxesa Chri-
stnresa; waan <i se armoitettu saanut yhtäkän wasta-usta sildö ahdistetulda, muuta kuin pimiän jakama»
lan katzannon. Niin sanoi taas se armoitettu: lu-
mala olkon sinulle armollinen jasiunackon sinua, ja
tysyi häueldä,'Millil,en mahla sinun sielus tila olla,
ja mikä on se, jonga tähden sinä niin lewotoin olet,
janiin usein yrinäisydesä käwelet, wäändelet käsiäsja kuikutat, johonga se murhellinen sielu ei tainnut!
wastata mitän; mutta wai olemisilla ja suuttunella
katzannollansa andoi ymmärtä, ectä se armoitettu o-
lis hänen yriu lättänvt japois mennyt.

Mutta se armoitettu tulee aina enämmin ja e
nämmin kantzakärsiwällisyteen sitä toista kohtaan lii,
kuteturi, niin että hän hengellisesta rakk'"d"sta astui
litemmäfi ja spdämmellisesti smwi sitä toista: O si<

nuas!
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nuas! sinä hämmästynyt siclll parka, älä anna sa»
lanan sit'o sinun kieldas la sillä patjalla woitelcmi-
sellas peitä sumasi uiutta käytä paremmin sinun kie»
les Jumalala kiittämän >a wiheljäisyttäs wa»
littaman, nin se sarana-? paha aitominen, kuin
hänellä on sinua wastan kohta ilniei tulee: eli jos si-
nun ajatuxes on se, «ltäs salaisesti :äsä mctzan laa-rosa tahdot rukouxcsa wihcljäisyttas cdesmoda, niin
langetkamme molemmin Jumalan eteen polwillem-
me, ja wielä kaswoilkmmekin, ja ynnä HERra
lEsustarukoilkamme, joka itze on niin sanonut, et«
tä kusa kari ja kolme eli usiambi minun nimeeni ko-
koon tulewac, siinä tahdon niinä olla heidän kestel-
länsä. Match. 18: 20. Mutta ei se milläkulla tah-
tonut tapahma, että se Lakiin sidottu jollakin muo-
to» lannisti itzcnsä sen armoicemn rakkaita edespano-
ja kuuldelcmaan; mutta kuicengin tapahdui se wii-
mein, uiin he molemmin langeisit polwillensa ja.
kaswoissensa alas, jo!'a se armoitettu sielu tuli siitä
nmistmemri ja sydämluclliftsii liikutetuxi hänen kal-
liin Wavahrajansa ia sieluina Män lEsuren we-
risestä kilwoimrcsta yrticarhasa, jonga tähden se ar-
moitettu sen Lakiin sidotun lähimmäisensä edestä kyy,
nelden kantza smrawaisella tawalla rupeisi rukoile»
maan, sanodcn:

O! Imlnanuel! Jumala meidän kansiam-
me ja meidän syndisten edestämme, sinä siunat-
tu ihmisen sukukunnan N?apahcaja H<LRra
lEsu Christe, joka yhdesä personasa, Jumala
ja mies oler, ja meidän Jumalamme sydäm-
mellisen laupiuden kautta tänne meidän tyköm-
me maan päälle tullut oler, syndisten sian as-
tuman ja hcnges meidän edestämme andamaan,
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sen kansia meitä Jumalan «vihasta ja duomio»
sta, ja siira oikeudesta ja «vallasta, jonga sa<
tan svnnin langemisen kautta meidän
mc saanut oli pelastaxes ja «vapahtares meitä,
T si , sinä meidän «ve',i«ylkämme, joka sen si»asa knill ine ihmiset ijankaikkisesti, kadoteccnin
hengein scasa, «vairvatuxi rulla täytynyt olis,
olet ilze yrrirarhasa Jumalan «vihan ja hcl«ve<»
tin waiwan alla «vcrra hikoillut, jotka päälles
lar.geisir, kvstas omisa erinäisisä rukourisas ma-
kaisit; kirkasta nyr iye, o! sinä ihmisten raka»
staja ja«vapahtaja, sinun siunattu «verikilwoi»
tures sen ja arwon puolesta meille ja
meisa, errä se rietas «valda, jonga pimeyden
hengi epäuskomme ja syndimme kautta yliyem-
me «vielä i.?ellens omistaa, sinun kaurcas mur»
retufi ja kukisteruri tulla mabdais, ja me us»
kon kautta sinun »vercsäs, joka meidän luna-
stu emme dinda on, rohkeuden saisimme, kar,
kotaisimmc «vihollisemme, sillä me olemme si<
»«un oinas, ja ci hänen omansa. Sinä olet
sanonut, HERra pimeyden waldakuw
nan ulosläheteryillc: Jos re minua eizitte, niin
saldlkar näitten mennä. tTtvr siis! o meidän
Immanuelimme! he cyeic ja löysit sinun, sinä
nousit ja muut pakenit, niinkuins sanonut o<
ler, niin salli myös meidän mennä ja niistä
siteinä «vapari tulla, joilla «vihollinen meitä
sitonut cn, ettäs meidän siasamme sidottin, ja
Niinkuin Imnalan vviban uhri lammas suiru,
tus Golgathan «vuorelle sinuas ra«
luretta ftlleic, jofas ristinnaulirrin; ja «vielä
ficreMn kesteUH kuolenmn hätää, «vaikka )u,

ma,
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malalda ja ihmisildä hyljättynä, ett lakannut
sndisten edestä tällä smoisella sanalla rukoile,
masta: Isä anna heille anderi, sillä ei he tie»
dä paremnnn. Anna H!LRra lEsu meidän
mennä! anna meidän ustoa, että me pelastet-
taisi».' tosin anna sinun piinas, ristis ja kuole»
mas joutua meille iloxi.

Sicte kosta he tästä rukourestans olit ylösnos-
net, rupeis se armoitettu sicä surullista tygö puhut»
telemaan, seurawallci tapaa: rakas roelmni, kosta
meillä nyt niin hywa tila on omista erinäisistä tar»
peistämme keffenämme puhua, ja minä hawaitzen,
eitä teidän tilain,' sicä waati, niin rukoilen minä, et-
tä minua ustoo tahdoisitte, ja sen asian ilmoitaifitte,
joka teidän sydämmenne päällä makaa, mingätahden
se niin rastautttiu ja waiwatlu on: lohdeis tapah-
tua, että Jumala tämän meiDän yhdesä olemisemme
siunaa, niin »ttä c? lohdmuri ja huoicmxi tulette:
minä olen tcilän pimiästä ja kamalasta kaswoistann»
kauwan aikaa hawainnut, että te sulunne puolesta
olecra kowin ahdistettuna m waiwattuna olleet.

Lakiin sidottu 'vastaa wihdoin se on kyllä to»
si mitä l.> siviocte, ja ehkä kuinga mielelläni mmä ci<
laani ihmisille ilmoitta tahdoisin, liioicengin teille,

minä a.aaxi ja minulle kalchakärsiwällisexi o"
lewan hawaihm, niin se minulle su;reri estcri on,
että minä nun p'l)om ibmisiloä olen petetty, etcämi»
nä sen paälcam)l olen, «i sillen enää ustoominuani
jollekulle ibmijelle; sillä hc kewiästi toinen toisensa ha»
tään ja äärimmäiseen waaraan autta taitanut, mut»
ta sicie kosta apu ia neuwo parbaim- tarwitan. ovoat
he niin neuwottomat, kuin sekin ioka itze on
ja hywiä nel.wo)« tarwitzee. Minä surkutteltn si-
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tä, joka ei aikananS itzcstäns waarin otta tahdo,
ja Jumalan kansia paremnnn itzens tucuri tehdä,
kuin rippua ihmifisä

Armoitettu. Ei niin ajatella mahdeta; silläse on aina parembi etziä wikaa itze tykönänsä, kuin
toisten tykönä; toisten ajatuxet n»e uscin wäärin
otamme; se tapahtu myös, etten me uskollisesti seu-
raa toisten neuwoa, waan yhdellä ia toisella ta<
paa exymme, ja kosta nain tapcchm, että me o»
»nan erymisemme kaulca onnettomuteen itzemme saat»
«anet olemma, niin on syndi kahdenkertainen syyttä
lviatoinda ja säästä itziäns jonga tykönä suurin wika
seisoo. Sillä walillä olkon sen kansia kuinga hy-»
lvänsä; annas nyt kuulla mikä waara on saatawlsa:sillä nyt on wieläaika, ja meidän Immanuelimme
«li lEsus, jonga wcri kilwoitusta yrtitarhasa, me
jo tutkistelimme, on totisesti meidän kansiamme täsä
«rinäijesä metzän maasa, ja meidän yhdesä olemi-
siamme sinnara tahtoo, jos me Hänen edsäns yri»
kertaisud-sä »neitäm käytämme. Se knvistelee Hä«
nesä, että sielut, jockaHänelle Hänen pyhimmän ja
kallimman werensä kustaidanet owac,pimeyden hen»
gen kahleisa fangattuna käydä täymwät, joillakuj,
«engin Hänesä lunastus on, ja samnalla ei yhtäkän
oikeutta enää heidän togönsä ole.

Lakiin sidottu suurella pelwolla ja waiwalla
»vastaa: minä koen j>dändäni teidän edesän!'e awa»
ta, sillä minä jo paheestanne helpottawaifen herkkä<
yden tykönäni hawaitzen, jota minä pitkään aikaan
<n sydämmesäni tundenut ole. Lyhokäisesti sanoin:
minä olen onneloin ihminen, joka kuokman ja kado>
«uren oma olen, jaen kujan suojaa näe: käännän mi»
nä itzeni kuhunga hpwänsä, niin minä Jumalan wi»

halla
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halla ja armottomuutta uhmata»; >a hclwetti kitan-sa lawialda ammunda, eli ioka silmail räpäys minun
onnctoi>wa kuolemani heckee olotta. Ia se kuin
wielä surkutcldawambi on; nnnä tiedän ecta luma<
la parauinlren syndein edestä wastan oica, muna ko,
sia minä isiäni parauda pyydän, niin minun asiani
pahemmari tulee minä etzin Jumalaa, <a 'öydän
perkeleen; minä pyydän clamatä, ja kuoleman
wa langee mun päälleni; minä pakenm syisiä, ja
syndi ama minun si.ngiri otta: engöstminä ole onne<
toin ihminen, ja peraci rastas kuorma maalle, joka
nyt monda wuotta tasa tilala minua
kandanut on? Minä olen loisinans itzcsän tätä
luowutta kokenut, itzenikowaxi tehnyt, ja niinkuin
muutkin ihmiset elää aikonut, saadareni jo? gun bel<
pon wiela «läisäni, mutta sekin on lewottonnlttani
lisännyt, joka iälkenpäin on rasictawaisemari tullut.
Ia tämän puolesta ett te ihmetellä mahda sitä, että
minä se ihminen olen joka suutun elämään, mutta
myös pelkän kuolemaa; sillä en minä itzclleni yhcä-
kän apua näe enää ajaasa kuin ijankaikkisudcsa, en»
gä muuta loppua kuin kirouren. Minä sanoin ttil«
le, että minä ihmisilda petetty olen, ja työiasti nyt
itziäm ja tilaani jollekulle ustoa ustallan; ei se niin
ymmärreitäwä ole, niinkuin olisit he tietens ia ehdol-
la wietelleet minua ja tähän minun lewottomuceen»
minun heittäneet; ei niin, minä tunnen, se on oma-
turmellureni japahuteni, joka minua waiwaa; mut»
ta sen kautta, että yxi ja toinen minun tilastani osan
ottaneet owat, ja minua muwoneet, kosta minä hy»
wäsä aikomisesa kysyin Keilda, kuinqa Jumalan cy»
gö tulla taittan, olen minä kaikkniaisecil willityxee»
joutunut. Senkaltaisia ihmisia olen minä etzinyt,
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jotka Jumalaa peliännet owat ja heidän kansia-
käylmstänsä rakastanut, jongarahden omasta mene»
styrcstan! minä heildä neuwoo kysynyt olen. Kaik,
ki siinä owat yhtä pitäneet ja minua »vakuutta,
nect, että kaikki hywäri tulis, jos minä uskollise-
sti itzeui parsiman ja pysyn aikomisesani käätäxe-
ni itziäni Jumalan tygö. Mutta siinä he owat
erkannect, että muutamat owat sanoneet, en mi-
nä hclpoo cli lohdutusta pyytä mahda, ennenkuin
palnius pois luoMltettuna eli yliwoicettuna on;
mmitamac owat kaffcneet minun tunnustamaan syn-
tejäni, ja uffomaan, mutta muucoin kaikki turhu»
dm ajatoret yyljämaän, itzellcni lohdutus ottamaan
eikä itziäni waiwaman: ja kummalle puolen minä
itzem kaandänyc olm, aina mahvoctomus tiesä ol-
lut on. Toismans minä itzeni kowittanut olen, ja
niinkuin wakiwal!a!!a itzc paällmi, yhtä ja toista,
joka näkyi minulle okwan liesä, pojcs heittänyt
jo ga kautta minä sisle muilda naurcttawari jou-
lun:!! olen, ja ouiaisilleni lcwotto>uud.xi, mutta
kattdenkcrtaistri waiwari ltzelleni: ja näin minun
sisällinen len ottonnlteni sen wliori ei ole seisahtaa
nut. Ml!lna>Nl'in ajatusten jälken olen minä toisi-
nans aiatelluc: kuka tiesi sinä waiwac itziäs tur»
Ma asioilla, ei Jumala niin wisuun käy; silloin
minä tuuleen kaikki asiat heittänyt olen, öykännyt
lewottomllncmi wastan, muitten esimerkin itzclleni
a uri ottanut, saanarcni itziäni wirkkuisexi ja i-

mucta kaiken sen kansia, niinkuin näette,
'WMminä kliit nqin kadotettu ihminen, sillä sondi
«Wyhlä julma ja woimallinm minusa, Jumalan
wiha ja duomio sydändäni ja omaa tundoani run-
telemat, muita armo on sieluldani salattuna. Mi-

nä
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nä näen niin ihmisten paljo puhuman sitä kuin
hywin kuuw, waail minua ei se aum
teldawin on se, ma kosta yri ja loinen sei» kuu»
le, etten minä ole täydellisesti tytywämen siihen tuin
he edesruoneec owat, kutzuwal he minun yripäise»
xi, yuitendelewcuseri, paljo paraan aiattelewaiftri
ja niin edespäin, niin että hekin suuttnwat tuu!<
la minui» lewolcomuttani maimuawail. Nyt olei»
minä sydämmeni ceille ilmoicmnut, olettako
näin wiheliäista kulillet, sicä minä rukoilen, mä
minulla sen sanoisitte?

Armoiterru. Oikein mun ystawani! engöst
minä oikein nähnyt olc, että te syvanmustänne le»
wotoin ia lurullinen ihminen ollet otetta? Mmca
HERra on tänäpaiwanä teidän tustanne >a sur»
leudenne puoleen katzowa, hän on teille osonawa
misä wika sekä teidän ja muitten tykönä seisonut
on; ia teitä neuwowa hywin ja sopiwaiststi, mm
«ttä te Jumalala tämän päiwan ed.sta ylistätte.
Sillä wälillä halajan minä wielä yhdesä afiasa
teitä kuulla: Vstäwani sano myös yriwokaisesti
minulle: millinen teidän nuorudenne tila ollut on?

(Se heikkomielinen ja waiwctttu sielu woi»
matcomudens tähden e» juljennut ajamxians enii»
siin aikoin takaisin kääuda, tahdoi niin miclclläns
waiolemiftlla tämän asian ohitze mennä, ja nnsti»
nalla >a, kyynelillä itziäns estelemän rupee. Tä-
mä tekt taas sen toisen halullisemmari saadax>nS
kuulla, jos täsä erinomaiset weren wiat ja julki»
scc sonnit ja rikoret olis ollec, joidenga kartt' wi»
hollinen tilan ottanut oli ja »voimansa wcchwista,
nul tälnän sielun epäuskoja, longarähden se ar-
moitettu rukoilee toista lyhykäisesti nuorudensn ti-
laa ilmoittamaan. Lakiin
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Lakiin sidocru wastaa: kuinga minä itkuni
ja tustani tähden taivaisin ajatella eli puhua siitä
huwittawcnsesta ajaasta, jona minun sielullani niin
monda suloista heckee oli, kuin päiwiä ja hetkiä
wuoteesa on; sillä muutamat olit moninaisella siu-
nauxella krunamt, minä olin silloin niinkuin muut-
kin ihmiset, ja niinkuin Christityt owat, mieluinen
oppi-naan, tarkka käsittämään kaikkia tuin suloinen
ja taroellinen oli; minä käwin lirkbsa, kuuloelin
Jumalan sanaa, luin aamu ja ehtorukoureni, niin-
kuin rakkat wanhembani minun käffit; nuoru»
den kansta kaikelle nuhtettomalla tawalla minä
myös 'tziani huwitta taisin, ja kosta niin waadit-
tin, olla min siwiä ja taitawa, kuin muutkin nuo-
rukaiser, ja aina oli minulla hupa aika. Erino-
matcain minä toisinans mielisuosiolla ajattelin lu-
malan, taidan ja autuuden päälle, jona sydam-
meni niin ihastui, että minä monda kerta kaupun»
gista ulosmorin, saadareni metzistösä yrinäns sen-
kaltaisilla suloisilla ajaturilla itziäni huwitella. Mi-
nä rukoilin, minä ukin ja huokaisin Jumalan ty-
gö, niinkuin Isäni ja sanoin: jos niin on, että
sinH, mun Isäni, olet minun kantzani sillä tiellä
jota mun waeldaman pitä, ja sinä annat minul-
le leipää syödäreni ja waatteita werhoitaxeni (ja
«nnat, könhät wanhembani menestyrestäni ilo saa-
da, wcukka ei heillä waraa ole sen päälle knstcm»
da) niin sinnn HERra, HERra, pitä oleman
minun Jumalani, ia tämä kiwi, minun maalli-
nen sawi majani, pitä Jumalan huonet ja tem»
pli olcman et se on kyllä tosi, että minun heiko-sa lap<ud'sani, ?, 8 ja 9 ajastaikaisena, jotain
fMmmesäni hawaillin, kuin »li littas/ mutta
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kosta ci sanoihin ja töihin ulosmurtanut, niin en
minä enämbätä sen ylitze itziäni waiwannut, kuin
että minä wähän Jumalan edcsa häpesin, ja sen
si>ällä asnwalstn pahuden unhohdin. Jos ininä
parhaasa nuorudeiu ijäsä, toisinans tästä cli muu»
sta pahudesta, omaa tundoni wastan tekemään ke»
hoitettin, niin suuri »väriseminen ja hämmästyssen siwusa seurais, >a mun täydyi kaikkia senkal-
taisia synnin liloja wälcää, joilla joku häpiä ih»
misten edesä oli.

Armoicecm. Mutta kuinga niihin ajaturiin
tulitte, että itzenne paralida tahdoitte, kosta teidän
nuorudenne niin yrikcrtainen oli? Ecteko siihen
aikaan Jumalan lapsen olemanne uskonet?

Lakiin sidorru. En taida sanoa, että mi-
nä erinomauain sicä perään ajattelin, waan sen
minä muistan, että niinä heckinä kuin Jumalan
waldakunda muistooni tuli, ajattelin minä: Ach
kuinga hywä Jumalan ja Hänen pyhäin Enge<
leins tykönä olla mahta :c. muctä taiwallisten ja
maallisten wäl,llä minun miclcsani oli waihemxtt,
Minä olin yhtä tytywäincn kumbi hywänsä mallan
pitänyt olis, muua pahanelkisydesä ja julkisift»
synneisa ei, m nH menestynyt; mutta etten minH
salais sitä salaisinda alkua tähän minun lewotto-
»uuteeni sen ensimmäisestä aluusta, niin pickäldä
kuin minä ticdän, tahdon minä edespäin ilmoitta,
kuinga sitte minulle tapahtunut on: mitämar, te,
niinkuin uston tiesa harjondunut mies, intä päät»
tä taidatte, jos minä täsä murhesani wielä autet-
ta taittan eli ej. Helmajyndini eli luondoni e-
rinomaisin turmelus mli wihdoin minusa niin wal<
diaxi/ että se kaikkein ensin murheseen ja hämmä,

styxecil
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styreen Jumala» edesä saatti. En minä jongun ih-
mis n sitä suingan nuhielewan kuullut, mutta hawai»
tzin kuittngin, ecca oma im doni tämän ylitze y!.lwa»
kainenduomari oli, waikka minä taas suloiset aja»
turet Jumalasta ja aumasta tunsin, jo>!gatäl)den
minä päätin, parcmdarmi itziani; mutca paraimure»
ni wiipyi aina buomiseen paiwään, ja syndi yh ä hy»
win aina end sen waldansa piti. Hetki aikaa senja!»
ke:» erinomainen tapaus osandui,minä haastettiulu-
nialan duomion eteen, engä muum tiennyt, kuin että
duomion sinä hetkenä koko mailman ylitze käymän
p't ; silloin ästen minä oikein tunsin, että Jumalan
waldakunda minulle suljettu oli, ja rukoilin sidäm-
m risesti, että Jumala minulle aikaa jättä tahtonut
olis, ,'iin minä täydellisesti itzeni p rannaisin. Ju-
mala soi minulle myös ajaan, (silla sitte on jo 22 a»
jastaikaa) ia taidat arwata, että minä niin juuren
hämmästyen jälken, niin paljo kuin tykönäni scijoi,
koin tehdä par umusta. Nyt kuulla ja koetella mah»
datte, jos parannureni oli oikia? minä luin uperasti
hy "ia kil ioia. iotka parannuxesta puhumat, jamitä
Jumala immseldä waati,osottawat, ennenkuinHän
ihmislle sowileml on; minä käwin kirkosa wiriästi,
kuuldelin mielelläni kowia kammus saarnoim, mut»
ta ei nxikän mm kowin nuhdella tainnut, ellen minä
kowemba tarwitiawan luullut. Senkaldaisten ih«
mistm kan§akä,mnstH nunä noudatin, jotka Juma-
lisina pidemn, ia Keitän mttawudesansa mielisuosion
löysin, lioitenqin ilabum se sieluani, kosta he Ju-
malala, Hänen v'ckäm,es'si)denS ic,

edestä syndistm kansa ylistit....Si-hen aikaan minä
mnilten wikain puoleen rupeisin, ja ko»
wasti kaiken kiwastuin, tosin

«nti»
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entisten parhaitten ystawäinikin tykönä. Minä asetin
heidän ereensä lohanncien sanat.- kirwes on puun
juurelle pandu; jokaiiim puu kuin ci hywäa
mää kanna, pnä hakattainan poikki »a tuleen heitet<
tämän; ja se oli minulle ilori, ,os ioku senkaltaisten
muistutusten kautta johongun murheseeu sielustansa
saatettin, niinkuin myös se minua ilahmti kosta mi«
nä pienenkin muuioren omasin waellurcfani nain; mi<
nä rukoilin wiriästi, itkin, luin ja kirjoitin yötä ja
päiwäa. Muutamat rlit siinä luulosa, että minä
hourauren päähäni saanut olin, lioitengin kosta he
näit, kuinga huolimatoin minä waatteisa, tawoisa,
ulkonaisesa siweyden olottamisesa muira kohtan olin,
ja niin edespäin. Sillä hvwän tapainen olla, pidin
minä siihen aikaan pakanallisutma, ja sinä merkki,
nä sen pidin, että kansat olit ylpiät, maalliset, tikä
lumalatans tundenet.

Armoirerru. Nyt: minä taidan sanoa, te o-
lette yriwakaisimmalla tapa itzenne runnelleet, mut»
ta ystäwan sanos minulle, kuii-ga se päätynyt on?
tuliko sydän jostuS johongun hywyceen muuteturi,
senkaltaisen oman työn teon kaucca?

Lakiin sidorru. Ach! se on juuri se sama joka
jälkeenpäin minun tuhandeen willityxeen ja lewotto»
mutcen saattanut on. Niin sanoin, wielä tänapänH
wanha sydämmeni jamieleni minulla muuttumatoi»
na on, waikka silla ihmisten edesä mumoren warjo ole<
wan näkyi. Woi! ihmettä, mikä ihminen ilman
wermista ulkokullmsudesa ja turmelluresä minä olla
mahdan? mutta kuule edespäin, mingä yriwakaiscn
katumuxen ja paran "ixen minä itzeldäni kuin muil-
dakin waadein: Pa 'inkin tykönä minä wiat näin
ja sydämmestHlli he , huolimatcomudens ylitze o<

. Pisa,
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pisa, ja pcchen?awmftm esimcrkeinsä clamäsä kiiwa-
stum Wähimmäxikin paiwäu wiikosa minä paa<
stoisin, ja huonoo ruum stani, joka muutoinkin sai»
raloinen oli waiwais,!,: iyiäni Jumala» duomiolla
uhkaisin, ja kerran Jumalan kantza haaste sakonmääräisin, että, jos minä edespäin liipaoxeni rik-
kolsin, Hän silloin minun perkeleellä hyliätä sais.
Multa sydämmeni oli paha M pysyi pahana; to»
fin, tomutta sanoareni: koko nuoruteni aikana ei
niin pahoin mun kantzan ollut ole, kuin se sittejoudui kosta minä parhaitin itzcni paranda aiwoin:
kateus, haiklus, oma rakkaus, mailman rakkaus
:c. sydanumsä owat wallan päällä ollet, että mi-
nun tänäpänä wielä hawaita jawatitta täyty mi,
tä lEsus sanoo Marc. 7: 21, 23, fisäldä iluui»
sten sydämmPa tulemat ulos pahat ajamxet, huo-
rudet, salawuoteudet, miestapot, Warkaudet, ah»neudet, pahat juonet, petos, irstaisus, pahansuo»
mus, Jumalan pilkka, ylpeys, hulluus, kaikki
nämät pahudet sisälda mlewat ulos, ia saastut-
tamat ihmisen. «Vihdoin on myös ensimmäinen
halu Jumalan sanaan ja rukoureen, nnna halun
kantza pahaa wastan seisoa, pois kadonnut: katzos
näin lana sydämmeni kansia on! Minä luulen,
«tä jo täysiri ihmisen wiheliaisydestä sanottu on,
ja tämä teitä nliwoittc, mahta, siitä että minä o»
len se kaikkein onneloin maan pääBä. Minä olen
muita kuullut; jotka samalla tapaa tnölä tehneet
owat kuin minäkin' mutta wähemmallä lewotto»
mudella, ja kuitenain he tasaiset menoisansa vwat,
aina yhdellä mielellä, pvsywäiset aikomisisails, ja
kammuresans menestmvät: iolka, kosta Ke w>!'doin
eteenpandnn määrään joutumat/ kaikkea hywää
lumalalda toiwowat. Ar»
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Armoiccrru. Minä olen jo kylliri knullnt lei»
dänsmtuteldawista tiloistanne, ia hawaitzen, ma te
sen wuoren tygö tullet otetta, josa Jumala tulesa
jyngeydesä japauhinaja, puhutteli Mosesta, jonga
tygö kuiiengin ej yritän kansasta mennä rohjennut,
ja siellä seisoa HERran edesa. Mosexen wirka tei-
dän on fanginnut ja se ej syndisillemuuta saarna kinn
kadotusta, ia syndi otti tilan käskystä eli kiellosta ja
tehoitti teisa kaikkinaisen himon Rom. 7: 8. niin
muodoin u >'e ole ihmeteldäwa kaikki mitä liiastanne
sanonet olette. Minä taidan myös teitä makuutta,
ettet te ole se ainoa, joka meidän aikanamme tällä ta»
pa pahojn liloömlluc on: minä taivaisin sanoa teille
wielä jos minä itzelleni siihen aikaa an»
naisin; aiwan niin olen minäkin työtä tehnyt, ja kai-
ken coiwoni kaikkinaisen pahuven niittämisesa kadot-
tanut. Mucca kiitetty olkon Jumala, joka minun
wiheljäisen pnoleni katzonuc o», ia sulasta laupiude-
stans minua auttanut, jonga suhten minulla myös
niin suuri kantzakarsiwalllsys teidän kanhanne ollut
vn, jota erä kuin minä teidän kamalat kaswonne
nain. Mutta ystäwän! sanos minuNe, etteko niin
pilkan aiaan sisiste ainoatakan ihmistä osannet, joka
teitä Wapahmjan lEsuren tygö, ja siihen lygökäy-
misecn Inmalan tygö, kuin syndisillä Hänen kaut-
tanson, osotta tainnut olis? eli etteko joskus kirjoi»
sa, ole löynnct sitä armoo täysinäistä oppia sowin-
nosta lEsuxesa, että itzenne sinne käändää tainnet
olisitte, ja armoo armosta etziä, niinkuin meidän E«
vangeliunlillinen oppimme niin kaunisti puhuu?

Lakiin sldoccu. Tosin minä olen palio luke»
nut ja kuullut lEsuresta kauniisa kirioisa: Hän on
päämääränäni ollut kaikisa sillä sitä

V war«
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varcen ol.'n minä synnin ylitzewoitta ja poispanna
kokenut, että minä syndeini anderi saamisen lEiuren
tähden saisin. Mutta kosta minä cn sitä pyytä tai-
da, että Hän synnin tykönäni hywarens ottais, niin
en minä myös Hänen sowinnosans osaa otta tainnut
ole, eli sen kaucca tygökäymistä Jumalan tygö jaa-
da, niin kauwain kuin pahuus minusa wallitzee. Sen
minä tunnustan, että niin usein, kuin Wapahtajan
lEsmm kärsimisestä, rististä jakuolemasta jamun»
sta sei'.kaltaisesta jongun saarnasa pulnntin, niin mi-
nä sydämmesäni weren liikkuman tunsin, ja sydam-
mestäui sen päiwän lähestymän toiwoin, jona minä
mahdollinen olisin, uskomaan ja lEiuren ansioo i-
hclleni oniistamaan, joka kuoleman syndeini edestä
kärsei. Mutta sen luwanm armon päälle, joka meil»
le Evangeliumisa edespannan, cäyty meidän halwa-
tun miehen kantza Match, 9. ensin ylösnosta, otta
wuocemme ja menemän, eli sundisen sydämmensä y»
litze hallitzemoil, ennei, kuin pyhäin yhteyteen tulla
saadan; sillä walillä olis se kauhia rohkeus omistaa
itzellens lEsuren ansioo; tosin se olis, tehdä lEsu»
sta synnin palweliari, josta kaikki oikiar Opettajat
uskollisesti waroiwat; jongatahden myös Pawali
Gal. 2: 17, sanoo: josme, kosta me tahdome Chri»
sturen kautta wanhurstari tulla, löyttan inyös itze
syndisiri, o»go W Christus synnin pois se.

Ärmoirelru. Woi! Ihmis raukka, kuinga
pahoin sinä Pawalin ja muut usiollisct ymmärtänyt
olet! niin wäaräsa ymmarryresä ei he sillen Christu-
sta saarnannet ole: tekis myös joNl sen, niin hän i«
hensä raffaseen edeswastaureen ja duomioon welka-
pääxi tekis: kaikki mitä te Christuxesta, syndein an»
deri saamisesta :c. sanonet oleita, se on edestakaisin
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ja wäänueldy Evangeliumi; )a minä laidan teilä
wilcyctä, ctcä jos talla tapaa Christus wajtan orca
koetan, niin koko elon aika sen kanya kyllä termistä
on, eikäenämdäcä löytä tama kuin te jo löynnet o-
leua; nimittäin, että jota pidemmälda ft käy sttä
pahcmmali lullan. Minä taidan wisicytta teitä, ct«
la se on erinoniainen Jumalan lembeys <a Isällinen
murhen pito teidän ylitzenne ollut, joka sen estänyt
on, ecm te jv epäilyrcen ole seisahtanet, jayhra haa»
wa lopun cläniänne päälle tehnyt. Mitä le luulet-
te? mmgarähoen Jumala lEsuren ulosandanuc W?
taikka sul>'.>ta armosta syndisiä ylösetzimään ia roa«
pahtamaan? eli luulenako, eitä lEsus mailmaan
ainoastans duomariri lähetetty on, e»
roitcamaan ia iyhimmästä lärkclubän heille cygosa»
nomaan, että he yriwakaisudens tähde», itzenölu»
malan waldarundaan mahdollisiri tchnet owät, että
he niin muodoin ei edespäin jotcuuta llinastusta Hä<
nesä tarwitze: jälkimäisembi teidän puheenne kantza
yhteen sopii; muna se on wäärin, et te niin Evange,
liumin oppia Christuresta ymmärtä mahda.

Lakim sioorcu. Mitä? oletteko sicä lai kan-saa, >oka tahtoo olla ilman lakia, ilman parannusta,
kampausta ja sotaa, >a ihmistä suruttomixi tehdä,
löyhillä luuloilla eli tyhjillä tygösanomisella Cbnsim
fen ansiosta, ,a hienolla puheella uskosta, jonga me
pikimcldäiis itzellem tehdä taidamme? Woi! niin mi»
na walitan, että minä taas olen peceiyxi tullut, ja
ennenkuin minä edemma joudun,rukoilen minä, et-
tä mun tyköäni menisitte pojes; sillä puolestani sanon
minä selkiästl, minä tahdon yammästyris syndeini y»
litze paremmin kuolla, kuin tehdä itzelleni määrää u»
stoa, ja silla ainoastans ulkopain omaamndoani woi»
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della, siihcs kuin se wastuudesti helwetisä heräjää,
ja siellä synnin tuta täyty.

Armoiccrn,. Minä rukoilen, ettet te ole äkil-
linen, enä nnma turmasti dnomicesa, kuin uutta pe-
tosta peljätesä: se pitä kohta näkymän, että itze olet»
ta itzenne pettäneet, ja oikialle tielle saatetta tarwi-
tzette. Ei se sieluille, siinä tilasa kuin olette, ole
outo, että heyripindaiftt owat, ja waikka he itze le-
wsttomudella, haikiudella ja hämmästyxella täytet-
tynä owat, «ctä he lähev epailewät; owat he kuiten»
gin wahwasa epäuffosans niin itzewiisat, että jos jo»
takin heille edespandaisiin, kuin heille ylösrakennu»
xeri sopis, niin sen he täydellä woimalla puolestauS
pois lykkäwät, ja waikka he tilansa waärän olewan
näkewät, niin he yhtä hywin ne yxiwakaisimmat to»
tudet peloxina pitäwät, niinkuin te nyt teette. Ku-
ka on teidän sallinnut, eli mikä oikeus teillä on muit»
ten uskosta ja osallisudesta Christuresa päättä ja duo-
mitä, joka et wielä siihen tulleet ole? te kiepitzette
puheijanne täsä asiasa, niinkuin itze olisitte eroituxen
totisen iawäarän uston waliilä tundenet, jakuiten»
gin kaiken puheenne alla, että pienindäkän sanaa li-
skosta maininneet. Mutta minä teidän lewottomut»
tänne joillakuilla sommilla en lisätä tahdo; minä tah»
Von sen kantza paremmin liemittä asian, että minä
teille osotan misa wika seisoo: Minä ymmärrän, et-
tä kosta ce ensimmäisesä ylösberättännsesänne sitä
yhteistä uffon wäärin käyttämistä näkemään rupei-
sitte, jolla ihmiset kaiken wäarydensä peinäwät (sil»
lä jokainen sanoo, minä uffon, ja sentähden minä,
autuaxi tulen) ja «siinä samafa oletm ylitzewoitctu-
xi tulleet, samasta hapiällisestä wäärin käyttämisestä
itze tykönänne; niin te siiloin senkaltaisen epauffallu,

M
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ren ustoon käsititte, että te yhtä haawa sen oiti»
an ja mäyrän usion hyljäisicce; »nutia sen siasa
tykönänne pä.Kirce, senkaltaisia töitä tehdärei.ne,
kuin Jumalan ja ihmisten edesä todistais parem«
masti perustuxesta eli aluusta, kuin silla luuldul»
la uffolla oli. Sanalla sanoin, uskon oletta erin-
omanain pitäneet ustollssntena ja yrimakaismena
taikisa teidän töisänne Jumalan cdesä, joka puo-
lestansa puhuman piti, ja ce uskosta cdesänne ei
puhua eikä kuulla puhuttawan tarwinnct, aiko-
mus oli aiwan suun, cnga minä sitä ihmettele,
että t< siinä miclesä rupeisiite nuhtelemaan, ja
ajaturisanne muica ylönkatzomaan. Uskon kuiten-
gin, jos mahdottonmden, >oka tiellänne oli, kohta
nähnet »lisittä, niin kowain nnhdctienne kansia
muircen yl.tze olisitte siihcs kuin näh»
dä saanet olisitta, kuinga asia il;e kanaanne käy»
nyt olis. Nyt, ulkoisin niinä, kowain nuhdetten-
ne kansza muille rauhan jätätte.

Lakiin sidottu. Ah! tosin, mutta se tulee
siitä, että minä tähän aikaan en ketäkan niin wi-
heljäistä näe, kuin itze olen.

Armoitettu. Ia kuitengin pilkallisesti pu,
yutte niistä, jotka, niinkuin itze sanoitta, hienu-
kaisesti ustosta puhumat, siitä minä sen nähdä tai-
dan, että he wiela paljo ylönkatzottawimmat tei-
dän silmisanne owat, kuin te nykyiscsa cilasanne;
ja waikka te omaa lewottomuttanne kauhistutte,
öykäätte kuitengin sitä, että te paremmin kuolla
tahdotte siinä, kuin itzellellcnne wäärän uffon te-
kisitte ; sillä oikiasta ustosta et te sanaakan lausu.
Se on selkiä tundomerkki, että wicla siinä oma-
sit tahdosanne riputts, jonga kmcha te kohta aluu»
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sa päätitte auttarenne itziän, ja suuria
ihmeitä tehdärenne. Scnlähden et n EvcuMliu«milllscsta uffosta tietä tahdo, ja sillä wälliia ct ce
lEsuren kautta Jumalan tykönä jotakin hywää
tonvoakan mida. Sillä uiin kauwan kuu, ec te
aiwomiun määräänne asti kerinneet ole, niin tei-
dän lewottomudenne ja häpianne se enäncc, i>aniitä te ainoastans onncllisiri kutzutte, iocka aino<
astans talla tiellä pysywaisec aiwocufisans olla tai<

puolensa pitää, ja kosta lotain kustanda,sen kestää woiwat, sillä (niinkuin nyt sanoitte) he
toiwowac kaikkea hnwää, kossa he päätarkoiturens
woittawat; seon,koffaheheitä!w niin hr,win paranda,
l'a kaikki asiainsa haarat niin sowma tainnet o»
wat kuin tarwitan, niin heillä srmdeins andexi
andaminen on, ja he mahdolliset luinalandakundaan owat. Mutta minä ystäwäni ceille

muuta uffoa tahdon, nimiitäin, että se
Mgacähdcn te muica onnellisina pidätte, on juu»
ri heidän onnettomuiensa, r.nnna, kai-
kesta siitä kuin ininä teidän tilastanne kuullut o-
len, mielinä taidat, niin se ainoin olis se, että
te 'ohenne 'siiumineet olette; sillä niin monda,
kuin tällä tiellä mielinouttensa ja lisänd!)misensä
löytämät, he owat Phariseuxet ulkokullatut,
jotka omaa wauyurssanttans ylösrakendawat:c.
Laki heidän tykönänsä ei ole paätarkoimstans »voit-
tanut, ja hei.ä kukkein oniain töittensä woimansa

tnhiäfi tchnyt, sentahden omisa coimimri<sans he kiit>re!>! l'->iwat, ja Malla elämän ticl«
la waeldawans pa.!,sisowat. Mutta en miua
suuresti ihmettele hitusia ia siwiä luondoisia, ioc-ka wahalla waiwaa iyensa siweymn ja kunnialli,

suteen
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suteen ohjata andawat, jongatähden he myös itze«
stänsa huwän luulon cekewac, ia uffowat hywää
itzestäusä; senrähden ei myös se ole ihme, että sen»
kaltaiset piräwät puolensa, ja omasa ivääräsä wan-
hursiaudesansa edespäii, pyrkiwät, Mutta että
sieluc, joisa laki on woimaansa tullui, ja stmdi
käffystä tilan ottanut, ja herättänyt kaiken hinwn,
niin että he juuri lähes kadotusta ja sy-
dmmmnsa lewottomudesa huura raycywät; Minä
wihcljäinen ihminen kuka pelasta mmuu iästä kuo-
leman ruumista Rom, 7: 24, että senkaltaiset, sa-
non M!!,a, wiela tällä tiellä pyrkiä tahrowac, ja
sen kautta ikeno pu!)dista>i; se oi! se-
ka ihmeceldäwä eitä surkuieldawa. Minä, inin-
kuin hywä ystäroä, ncuwon rcirä, että n aika-
nansa, niistä epäluuloista ia ylönkatzecsta kuin ceil»
la uskosta on, karkaatte; silla täia ce,lle ei muu-
ta neuwoo jalilla ole, kuin camä ainoa, ja nyc
paras aika on siihen ruwcta, nimittäin, langeta
lEsuxen jalkain )uureen, rukouxella ja kyyneleil»
lä etziä uskoo, ja uffon kautta osallisuna siinä lu»
nastuxesa, kuin meidän kaikkein edestäm Hänen
siunatusa werensa wuodaitamiscsa ja kuolemasa
tapahtunut on. Eli etteko te kostan ole lukenet,
mica Petari niin sydammellisesti Corneliurelle ja
niille kuin hänen kanaansa olit julisti, sanoden:
Jumala julisti rauhan lEsuren Chrisiuxen kaut-
ta, joka kaikkein HERra on; ja taas: Hänestä
kaikki Prophetat todistamat, että jokainen kuin u«
sioo Hänen päällensä, pitä Hänen nimensä kaut-
ta synnit andexi saama»? Act. 10: 36,43. mut'
ta lninä mielelläni lietä tahdoisin, mitä laija kan-saa se olis, joitten tähden te Mm minua pilk»
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saisitte, peljäten minun teitä pettämän / heidän pe-
tollisella opillans.

Lakiin sidottu. Minä kuulen mihin niinä we«
detän, että ihmiset käffenänsä uMsta kansasta pu-
huwat, joka sekaamme ylösmllct oleman pitä, ,oilla
tapaa on hyljätä Laki, ja ne murhelliset eli s>)ndeins
ylitze surulliset sielut senkaltaisina ulos huuta, jocka
Lain alla seisomat; mutta itziäns uffosta ja Joma-
lan lasten oikeudesta kerstamat. S« on tosi, etten
minä senkaltaisia tunne, engä heidän kirjojcms lufea
ustaldanut, sillä minä olen ystäwildäni siitä komin
haastettu, mutta se minuakarmii, että minä katu-
maisten syndisten murheesta Jumalan mielen jällen,
joka saatta katumuxen pilkallisesti puhuttaman ?uu«
len. Sentähden minä teidän puheittanne hämmä-
styin , ja luulin teidän oleman yhden heistä, joka mi-
nua sieluni murhesta määrään wapameen ja suruft
tomuteen nyt saatta tahdoi.

Armoitettu. Wai niin» minä kuulen että te
sielunne murheen jakaikkein tarpellifimmar asiat pe>°
rusiatte paljaisiin huutoihin, jytka ihmisten seasa liik«
kuwat, m senjälken duomitzttle. Teillä onniin muo»
Voin järjellisen peräänajamren puutos; lioitmgm sii«
nä, ectä minun duymitzette siihen asiaan mikapäaxi,
josa itze olette tietämätön,, mahimmän et muuta tie«
dä siitä, kuin juoxewat huudot myöden andamat.
Tämä kliuluu pahasti. Za minä luulen, että tei-
dän ystäwänne owac niin pahoin neuwvlm, kuin te»
kin, jakieldäwäi muita siitä kuin ei he itzckan, ricdä,
mutta ei minun siihen mitäkän tule, maan sen kuin
minä näen uffon minä. Teidän asianne näyttä pa-
hoin ulos; teidän käändymisenne on määrä, jatei-
dän uffonne hl! min, kmnel ensmZän ussv: se otis
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toiwoleccapa, ma kaikki ihmiset senkaltaisen tien hyl»
jätäymlnarraisit, siihen heillä suurin syy olis. Mut»
ta tätä wastan, jos jokuylpiään mieleen itzensä for/
gona, hyliää lain, ja uffoon turmaa, waikka hän
suruttomudcsa elää; ia totisesta käandymisen murhe-
sia pilkka tekee siitä joka Jumalan mielen zälken on,
ja sturawaiststi ahdistettuja sydämnma waiwaa; uiin
st on waarallinen poikki tie; sillä kosta joku senkaltai-
sesi lihaNistsa wapaudesa uffoonsa osotca tahtoo,
murhellisten sieluin soiinaiuisella, niin on st fyndilu»
malan edesä, mutta ihmisten cdcsä on se lähes st sa-
ma, kuin te aluusaime teine, kosta-kaikkein ihmisten
teidän duomioittcnale käymän piti. Jumala kaikkein
crywäisten ihmisten moninaista ymmärläinättömyttä
armahmkon, ja oikialle tielle saattakon!

Lakiin sidottu. Minä hawaitzen yillnlärtä-
mättömydeni ja pyydän anderi tyhmän käytöreni täh-
den ; mutta koffa parannuxeni wäärän olewan näet-
te, jonga päälle minä niin woiHa wuotta työtä teh-
nyt olen, niin osonakat se hywyys minulle, ia sano-
tat minulle: misä se oikia parannus seisoo, joka py»
hän Raamatun kanha on yhteen sopiwainell.

Armairmu. Sen pita kohta ilmei tulelnan:
muna yhdellä ja toisella sanalla tahdon ensin osotta,
misä edellistsä, joka niin hedelmätöinä tapahtunut
on, wika on seisonut. Siinä seurawaistt on waari
vtettapcma: ensimmäinen teidän ylösherättämisennt
oli hvwä, jona te synnin laista tunsitte, janaitte, et-
tä asiat sielunne kansia pahoin seidit; «löysitte i>»
henne kadotettuna ja duomittuua ihnnlenä, joka el
ainoastans ollut siinnyt ja syndynyt synnisä, mutta
Myös kaikkena elinaikananne tehnyt Jumalan käffyä
wastan, ja ijankaikkistn kadoruren wikapääxi tuM.

B 5 Sil-
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Silloin oli aika kysyä Wapahtcnaa, joka Evcmge»
liumin ilmoitta, ja tcidan mmkum köyhän, mrmel»
dunen ja wihelläisin syndisen, olis silloin pitänyt ma»
han langeman, nöyryttäman itziän ja laupmtta Hä»
nen jalkains juuresi» etzimän. Teidän olis Wapah»
tajasa alallans pysyä pitänyt, ja armoa ja säästä»
mistä, ustoo ja syndein anderi andamista, sowindo

inaroo lEsuren Jumalan Pojaan weresä huuta-
man, oman tunnon puhdistureri ja rauhari, ia sitte
katzoa perän mingä woiman se myötänsä tuoo, pa-
remmin eläreiine kuin sna ennemmin. Mutta te o«
lena erynec, ja lEsuren siasa wanhan Testamcndin
walicläjää Mosesta siurara ru.roemm, josta kirjoitet»
num seisoo, että kosta lum.ua Sinain wuo»
rella häilen kantzans puhui, paisti hänen kaswons »iin
kirkaasti, ettei kansa hänen kajwoins kirkkautta ka»
tzilla tainnut! hänen räydyi peitteen r>>
pustaa. Tämä Moseren kaswoi» firklaus merkitzl
luinalan pyhää kiiwautta ja korkeinda wanhnrsta«
utta Laisansa' mucca pcicei tpäustoo, ia woi»
lnaccomucta ihmiftsä Jumalan waiihurstaudcn kn-
wautta kestämään ja Lakia täyttämään Kosta nyt
Moies peitetyillä kaswoilla Jumalan puolesta, ilmoic»
.ti teille Jumalan pyhyden, m teidän suruuil ia m»r>
Heseen itze ylitzeime saatti, el ce silloin omaa woimat<
lomutanne mndenet, ja uudcr. wälimit»
hen lEsuren pcräan kysi)a ruwennec, ja sowindoo
Jumalan kantza Hänen kauttans etzinet, waan Mo«
sereia pysyitte japäätitte tykönänne paratarenne me«
,noanne i'a senjälkeu Jumalan tahtoo lehdäxenne. Et
te ajatellet puutostanne lykönäime tävttärenne itze
t"ösa sitä kuin tahdosa näkni, waikka s«
c.k<lmin pelwoii ja wapisiurexi Jumalan eSesä ku-

tzua
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hua taitcu olis, joka teidän waadei tähän paäiöxeen,
kuin jorikuri hywäxi tundoxi. Mutta kuulkat edes-
päin erhetyrianne ensimmäisen käändymisenne alun-
sa: ct te siihen tytyneet, cna Moses peitetyille kas-
woilia puhui kanssanne, muna koitte myös sitä että
peinen !>änen kasiboildans pois saanet olisitte, että
hänen kirkkaudens nähdä saanet olisitta, se oil: te o»
letca n? salaisimmat waatimisec Jumalan kastyisH
ulosmckinec ja pnmänet teicän si sallisinimistä sowai»
stupsta jaKaluin taipumWa oinaan ja luomin kap-
palten vakfaurecn pnydistaa. Nain oleria mluonet
nahDä Mosexen, m itzenne hänen kanMns, paista-
vaisena Lain kirkkauitcn alla pyhydela ia wanhur-

senjälkm oletta aikonet kuulla Evangeliu-
nun kutzulnista ja tulla lEmren tygö, mutta silloin
et te olis larwinnec mllaHänen tygöns, niinkuin wi<
heljainen ja om.isa nmnosa kadotettu syndinen, siel-
lä armoo ja laupiutia keriäman Hänen ansios täh-
den, waan niinkuin totinen sielu uffollisuden todistuspiwosa, joka ainoastaus alakirjoitusta ja sinettiä Hä>
neldä kaipais, että syildi joka 10 hyljätty oli, myös
anderi ammaisin. Tämä on nyt salaisuus teidän
pitkällisestä paramillxenne työstä, joka Jumalan ede<sa niin wäära on, kuin se itzesanskin peräti mahdo-
toin on päämääräänne woittarmne. Muitten fta-sa mahdatte tasa waarin otta. Se wäarä luulo»
jonga itzellenne uffosta Vapahtajan päälle tehnet o-
lecca, joka ttille silmämaäränänä parannuxenne al-
la ollut on; jos wietä niinkin olis, että te kaukapäin
HENralda armoo ja woimaa rukoillet olisitte täyt»
tärenne aiwotustanne, ja woittaxenne odotettua hur»
fiautta ja pyhyyttä, niin et ce kostan sitä uskon kam<
ta chinet ole, herättämisenne «luusta oletla te So-

cim«-
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cinianein kansia Wapahtaian lEsuren eteenne a»
settanet niinkuin pyhyden esikuwan, ja seurawaio
sesti heidän kanhans rippnnet Moseren laisa, to-
sin itze Evangeliumm myös lairi muuttanet, ja
sen waatiwana wälikappalena pitänet saadarenne
kaltaisuden Chrisiurcil kantza; mutta sowinnon sa«
laisuden Christuxen kuoleman kautta edestämme,
syndein andexi saamisen »a voanhurstaxi tekemisen,
armosta Christuxen tähden, olena kaikki ohitze
menn«, ja näin on koko tie edespäin teidän pa<
rannurenne työ ja teidän aikomismne takaperoinen
ja mahdotoin' asia. Ei se siis ole ihmet, että te
olette wäsycetty ja niin hywin suumtte elämään
kuin pelkällekin kuoleinaa: Jumala teitä ja mui»
ta senkaltaisia pahoin ulostulleita sieluja armah<
takon!

Lakiin sidottu. Ah mitä minä kuulen! sen<
kaltaista saarna en ole aikanani kuullut, iokn niin
koko minun autuuteni rarmnuren ylösalaisin
kaatanut on: todellakin ei mitäkan cnaa jäliilla
ole kuin kelpaa. Mutta mistä se tulee että minun
lcwottommeni on niinkuin huojettu, sen siasa kuin
minä kaiken toiwon itzeldäni jo ulkona olewan
luulisin, sillä ystäwäni on todellakin kohdanut sy-
dämmeni erhetyxesäns? Mutta rakkani! sano kuin»
ga nyt kantzani käymäl» pita? jos joku aika wie»
la jalilla on ehiä ja löytä Jumalan armoo, niin
luulisin wielä tahtomani elää,

Armoirccru. ystäwäni mahta wielä w«t-
ban seisahta ynlbäxi juoxewaisten ajamstens kans«
sa: HERra on läsnä, nyt affeu minä lupauxen
jälken osotta tahdon, misä syndisen oikia paran»
yus seisoo; ottakat ai:'oc>stWs waar< siitä lähesty-
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waAestä ja kutzuwaisesta armosta, niin toiu«s siitä
woimalliscsti itzens osottawa on sydämmesänne, ettäse pian autemxi tulee. Pawali on epäustoisista Iu»
dalaisista sanonut, jotka epäuston pimevdesä istuit,
ettei he Mosesta eikalEsusta kaswoihiin nähdä tain»
net, sillä peite rippui heidän silmäins edesä; mutta
kosta he käänsit itzens HER.an tygö, se »n: sen
HERran joka heidän ostanut oli, 2. Petr. 2: 1.
niin peite pois otettin 2. Cor. 3: 16. se on niin pal-
jo sanottu: ei Moses tahtonut syndisiä tygöns wetää
ja heille wanhmstautta wirqallans anda,waan niin-
kuin Apostoli toises paikas sanoo: Laki on kurittaja
Christuxen tygö Gal. 3: 24, sencähden koffa MoseS
syndisen käsittänyt ja yliwoittanut oli, ja si)ndcins
tähden hänen kadotureen duominnut, niin hänen wel»
wollisudens on käändä eli anda wetää itziänS HER»
ran lEsuxen tygö, koettaxens kuinga Hän kaikella
laupiudella kohtaa wiheljäisiä, tekee heitä ansiostansa
osallisiri ja heille sen wanhurstaudeu lahjoitta joka
Jumalan edesä kelpa.

Lakiii: sidoccu. Edellisten suhten hawaihen
minä jo kuhunga päin asia kallistuu, ja minun tav,
ly tunnustaa, että se on siunattu mui«?ucus Raama-
tusta syndisen käändymisen ylitze, jota en minä cnncn
ymmärtänyt ole. Minä kiitän Jumalala, joka mi<
nua waiwaista muistaa tahtonut on, ja ininusse lä«
män hywän tilan toimittaa; tämä o» kaikketikkin
merkki siihen, että Hän wielä minun edesäns laupiu»
den löyta saldi. Nyt minä teisä rippua tahdon,
tehkät minun kantzani niinkuin teille hyrväri näkyy,
ainoastans te nunua oikian parannuxcn ja uston sa>laudesa neuwotte; teitä minä uffoo ja totella tahdon.Armoitttru. Ei niin, Jumala minua siitä
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warjclkon, että minä Mosexen ja meidän Wapah-
taiam lEsuxen siaan astuisin, ja sicluc minusa rip-
pua anuaisin, Mosexen otetta le tundenec, waan ei
lEsuxen, nyt cäyty Mosexen, lohannexen ja mo-
nen muun lEsuxen edestä ulos tieldä pacia, la
jokaihen puolcstans huuta; jälkeeni tulee se jongaken»
gän rihmo!a en ininä ole kelwollinen päästämään,
loh, i! 27, Hämn tulee kaswa, mutta minun pi»
tä wahe? emän loh. 3: 30, tosin lEsuxen tygö ku-
hun minä ceitä, joka myös itze rasitettuja simdisiH
n?gö'is kukuu, sanoden.- tulkac minun tygöni kaikki
jotka cyöiä teette, ja olme rastautemt, minä tahdon
ttita ceidäu picä llwon löytämän teidän
sulmllcnile Match, i,:28, ei Hän tee niinkuin Mo»
sis, n!!ä Moscs kiroille; murca lEsus siunaa ja lau,

wiheliäisiä wlcille, olctte kuullet milä
Phariftuxet tästä lEsiixesta todistit: Tämä, sano-
wac he, wastan orra syndisiä ja s»ö heidän kantzans
Luc, 15:2, tämä korkia suku ei sitä kärsiä ivoinm;
sillä että he olit tottunet rastaita kuonuia ihmisten
päälle panemaan, niin he lEsuxen siwiä kansakäy-
mistä rasitecruin ,a armo kerjäwäisten sielnin kantza
paheruit; multak,it>s Jumalan! wastoinPha'riseusten napinaa, sanoo kuuengin Historia, että
mondaPublicani ja syndistä atrioitziclEsuxcn kans-sa Matth. 9' ic>, nämät jamuuc todistuxct nyt teille
tehoimxexi owar, ja teitä wieraspicoon aumallisesa
yhdistyresa lEsuxen kausia kutzuwat, Hänen sowin-
donsa osallisuteen. niin culkat, tosin iulkat nyt,
niin surkia woimatoin ja wäsynyt kuin te olette! nil-
kat, sanon niinä, lEsuxen tygö, lamMai Halien
«teensä maahan, rukoilkat armoo, ei ensin taitaxen-
ne jotakin hywäa tehdä, waan taitaxenile oikein us-
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koa, ja uston kautta täsittäxenne sowindota, jo-
ka Hauen weresänsä ja kuolemasansa tapahlunut
on, teidän ja koko mailman syndein edestä, ja
sen kantza saadarenne syndein anderi andamisen ja
elämän lEsuren nimesä. Minä takaan, että lE-sus on kalliista ja pyhimmästä niinestänsä tilin te-
kewä, silla niinkuin Hän kutzutan, niin Hän vn
myös, nimittäin lEsus pxi Lunastaja, joka on
kansans synneistä lunastanut Match. 1:21, Hän
on teidän sydämmeenne ja uffoonne sinetin pai-
nawa, joka on walittuidcn lasten hengi, josa me
taidamme astua Jumalan eteen ja hnum Abba
rakas Isä, ja sen sinetin tähden, joka lEsuren
ristillä merkitty on, ja lEsuren kuolcmal» hedel-
mä on, pitä Jumalan duomion seisahtaman, son-
dein ahdistaminen raukeman, satanan päälle kan-
net.lakkaman, ia Laki duomitzewaisen woimans
kadottaman. Plitzen kaiken tämän pitä suloinen
Jumalan rauha ylöskaymän, joka sydämmen sie-
lun ja mielen sisälle otta ja edespäin siunaa ja
warjelee ne alati Christuresa lEsuresa, Phil, 4:niin saatte tietä ia ymmärtä, emi lEius jo<
ku paljas esikuwa waiwaisille woimattomille syn-
disille ole, waan Hän on kaikkein ensin sowindo
ja armon lähde, täynäns armoo ja tocutta Isä-stä; ja kaikille niille jotka Hänen wastan ottawat
anda woi«uan Jumalan lapsiri tulla Job. 1. 12,
14, mutta sitte ,a kosta tämä syndisen tykönä sel-

keydensä woittamit on, niin woiina osotta itzensäluinalata pyhydesä ja wanhurstaudesa pa lwele-
maan, ilman orjuden pelkoo ja ilmail Mosexenwaatimista, Elian ja lohanneren kliwautca; sil-lä heidän «n, sanain minä, kaikkein täytynyt as-
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tua ulos tieldä Hätien edestänsä, joka sanoi: ta-
ho, minun Jumalan, minä tulen, Naamcmisa on
minusta kirioicettu, sinun tcchtos teen minä mie,
lellani; ja sinun Lakis on minun sydämmesäni,
Pf 4: 8. Ebr. ia: 7. Silloin saatte totuuden
lEsurm sanoista hawaim: kaikki owat sille mah,
dollifet joka ustoo Marc, 9: 23. etkä itzellen wä-
kiwalda tehdä mrwitze, josta ei yhtäkän totista sy-
dämmen parannusta seuraa, niinkuin tähän asti
kantzanne tapahtunut on, niinkauwan kuin C!>ri,
sturen csikuwa parhasta päästä on teidän silmä
määränänne Mut, Hänen sowinvons osallisuden
siasa, Tasä mlee nyt yri toisestansa oikiasa iäv
jestyrcsäns sinulle arnionetnri ia fiunaturi. Sen-
labdcn rakas ystäwani, onakat armo wastan ia
käändäkät teitä Vapahtajan lEsuren tygö! tul»
kac kondaten edes sen armelian Armahtajan ty-
gö: Hän tietä parhaitin kuinga surkia tilanne on,
ia «ttä te Wapahtajaa tarwitzette; semähden a-
settakatasia eteenne, niinknin ei teille iongun muun
fanha olis tekemistä, ei muun perään kysymistä,
kuin lEiuxm, eikä nmusa apua tiedä knin Hä«
nesä. Jos silloin jongun salaisen liikumxen sy,
dammesa hawaitzette niinkuin kysywäisen: mitäs
tahdot? niin huuda, lEsu Davidin poika ar-
mahda minun päälleni, minun waiwanen sieluni
lvaiwatan hirmuisesti perkeleldä! ala hämmästy
jos sydämmesas joku wastaus nousis, niinkuin tah-
Vois lEsus sanoa: ei ole fowelias otta lasten lei-
pä ja heittä penikoille: älä hämmästy, sanon ini-
nä; älä sumu älä pakene; huuda sitä enämmin
armon perän, ja anna lEsurelle oikeus, että se
min on; mutta kumngin, HENra, syöwät pe-
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nikatkin «iistä mmuista, wcka heidän Herrainspöyoäloä pniowat. Ia silloin lEsus teiiä alllia-
wa ia t'ldnn sielunne parandawa on. Katzo tä-
mä on sy wiscn oikia paranmlxen lyö, täbäll
viis teidän ennen 22 ajastaika itzen-e a d.zman o--
tänyt, kosta te oman sananne lälten Moftxecha
Ininalan dnomion eteen daasttttin ja puramMM
lupaisitte, niin oisitte toinm m:cs o ec f;nn nyt.
olette; kuttakät kn:t>!ngin Jumalaa, että wielä on
aikaa: kaho?at wlfuun perään, ettet te
wäärawi urmo lä-jesty-eldä wiiwycellä itzi n an-
tia. Alkät olko incn, niin että le yi),
tenä b«t'enä huudalle lEjuxcn perään, ja taas
käännätte Mosex.n pnoj^n; iosta tulee, että
ihminen echetty cikialda laidalda. Alkät ibmistcn

täsi siasa tlllFo, sill.: enin o'.a cu wo.a,
räin sanomain ja häälywäin Kloin päälle a-
siasa perustettuna. Kcmsa ei n:t ymmärrä, kuin»
ga he Isssuren ia usiun ohitze menewan sanoa
täitten, M he tieloss jälk.n > ikomsid-nsa, kai-
kenlaiset aj.ituret lEsuxcfia nat, Laut
alla uffo, scn p!w'cha cltä he elämän 0-
jmuuvcn EvangelKlmin b.kftarista olawil, ja
loismans arm<.!n p,'ra n htt>,k uca: l ii ä täl?: äxms.Mulla lEms 'cnwo: loh 5: 3'),
R-anmniita' sillä niisii ce luuleu- leillerne jan-
k<ikk!ftn e'aman ol'>wim: ja ne o?at ,i,'tka todi»

minusta. Ia le lahdo t!illa miniin ty,
le !a Sillä boMwMayc pikemnim sn !!elnvo - p ärö«

xen, eitä sicc>> kuin !>> Jumalalle
lay,!a el owat, h,: wastl heiläns lsotta
la,)loa'at. M.-lta,ah selkläsii Pawatt lä»
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män ftkannuren seltttä josta Evangilmmista Laki
ja käsky »ehdan, kosta hän Gal, 3: 21, 22. ta-
noo: jos Laki o!is annettu cläwhi tekemään, niin
tosin wanhurffmio mlis Laista. Muna Racmat,
tn on kaikki sinuln ala, ett-> lupaus an,
necaisin uston kanita lEiuren Christuren pöälle
uskowMlle. >a ainoastans eaktoo Apu,
sto!i elämän ja autiuden lEsmcn ussostä edes-
luotta, ilmali pimindäkän katz.mdom enncn tehdm
e!i wasta tchtawän työn päälle, josia hän niin
selvästi puhuu: Nom. 3: 24, 25 he tulemat il»
mm ansiotansa wa, hmffaxi Hänen armostansa,sen lunasturcn kautta kuin on lEsinesa Chnstu-
x?sa. lonqa Jumala on ar.non-ijiuimexi asetta»
nut uskon kautta H nen weresän''ä, owtlaxens sitä
wanhurstauita, kinn Hänen edes, ns keloa, edel-
läkäywäistcn sondein andki andan:isin kautta. Ia
taas Eph. 2:8, y. armoja te oletta autuari
tuilct, uffon kautta, ja « re itze teistänne' Imua-
lan lahja se ~on: ei töistä, ettei mikän itzänH
kerssaisi.

Lakiin sidocm. Mutta lmmaa se on mat>
dollinen, järjellinen <bm jolla etu on itze
luka Ruinattua, senkalta,ecu w>cra n
lietson seiahta taiimut on; sill' koffa n»t asian
minulle osot,nce, on se niin se'ki', minä itze
bokimiv n jalken nähdä t-jda. ettei se muulla ta»
paa vmmärretca laitta, kuin »wt sanottu on?

Armoicettu. Te mahdatte sanoa; mutta
kuulat wie ä »ri sana teid n määrästä luulostan-
ne usson lalaisndesa: te olttta «tzmet armoo taita»
w.nnle olotta ce.t n olewan Jumalan lapsen, waan
<i luUaxcn Jumalan lapftxi; näin oletta te tahto,
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net olutta ltzmne oleman st, jota et te totudesa
olleikan: Mldaiteko nähdä mikä waaryvs ja erh«-
tys tämä on? Mucca wää:N! nyt toisin tämä o,

sia ja katzo w'su,'M. ettäs lasten oikeu-
teen otettu» lu!ec, sittt etämäsä sen osot-
ta. (-i Äläkän sanain harkka m«ld'm wäliiläm
l),wi>N töistä, nilNruin uffon hedellmst.: ylösnou»
stuan pidä, ai me «mm jaamme uskon,
ja Jumalan lapsin nilemme- lasten oikeuita seu<
raa uffollisud.!! »a tuuliaisuden harjoitus: yri feu-
raa toistanö jilnr! lämä, niinkuin marjo seuraa
ruumista/ ja k,na on totinen, sima mröskm
<e coinen on. Mm-n piremman selkeyden tähden,
lahoon mma maiinca/ että fyndi'en ensimm ttsesti

löyttän nilö? tahto hywäa leke»
joka ty a jaken itzesans :a puo-

lestnns fywä, multa knilengm lapsiiiisesta nne-
kaumas ecoitettuna, ioka sitä elawäa,

uskoo seuraa. Edeili kuullan aina malitetta».
wan> tabtu nm,u!la on, M'i<m täyttä «n
minä sica ll.'l'dä Ron, 7: 18- mura jäikimmäise-
sä se kiunn: >mnä woin kaikki sen kautta >oka
minlin w kiw tekee, Ch-inuren. Phil 4-13.
Ilp Lcdälr? uing: n ikuisesti re ensimmäiiestä y-

ro ri muulta!; mmta ftnjäiken koetteiemissta tai-
datte nyc sa?oa, että woima mäl)embi olml on
kuin aikomm : surnwaisesti on siliä peru-
stus, koffa 'e «en ?m>da maa-
limme!' yloshe a ':!?!i sy''d:sn tykönä uudcsta syn,
dy!>eit,el lasten l>,n>vn lvcrosia otetan, nilnkulN
myö' koffa e!,!m,mäinen innlnos, joka ulkomaisesi»

C 2 pit««
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pidecän: Mä mom ,älk.nv.'>n cdesä ha-
weca täyty sekä wistawaist.n cekoins, eitä myös
tehtain syndeins yltze: lionenynl mcisä chmi-
n n kumilla cy»'anvt un Esimerkixi; IE»sus san-i Peeriä:: Macw. 19: 29 ,okaimn, kuin
luopui huoneista, taikka pelloista :c. cli m >utta ulkonai»
sic tapansa minun mmmi tahdcn, h'uen pim sata»
kenaiiesti saaman, «iankaikkisen elämän perimän.
Tänä on erinomattam sanocm ustowaisista sielui-
sta; muna kosta suku cffen herätetty ja aucuude-
stans murhetta kaudawa fyndmen, eli lupaurcn
lähden, kilin täsä poistikldämisc» siwlihM ripustet-
tu on, eli l?w!.'ttomud,'stcns kaikistamaallisista ka poleista itzi ns eroilemaan rupee,
unhohtain pääasian, joka on KL lEsuxcn ninun
tähden, ell ni-nknin Opcmswpsi, wai-
»io!i aikana pikemmin hylkä maalliset
kuin kiedä Christiirens; niin on asia wäörin ym«
märre ty; päätarkoitus wöärä, ia wihdoin pahoin
p cko, niin että se poiskielt!) c!j lakaisin oletan,
ja ftn kautta poickttldämmen itze häiwri tchdcn,
eli moös lumal.au edesH sydammesäns k.ukcsta
luottamMz omiin töihin paljastaan, ia oppia
saadan-, Mä ijZnkaikkmen elämä on Jumalan lahja
ja lEsmeia meidän HERrasamme
Rom. 6: 23. mutta kosta m« sen siunatun labian
saanet olemma, niln me lEsuren rämen tähdenkewiästi ja mieluisesti poiskieilämme sen kuin ma-
i'man on, Sllla se on niinkuin wuodateltu woi><
det koko siewsa, <a saatua hänen mama ja koikke
mailmaa ja mitä siinä on: sydän
sme mieluisesti ja kewiästi pojesikeld astuu,
iioitengin mitä haluin tulee maallisten kappaldm

tpgö,
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Ranstapuhe. 37
tyoö, ,en werraltomau tytyw ls dcn tähden lE-suxesa ja taiwallisisa menoisa, lumkni» ilowa mai-laa hometlunen leiman tuoretta lyrsä wastan.Tasa ei enä palkan puoleen katzoa torwita, ft on
jo hywin waihelettu ,a maxetlu, satakmuiksti lE<ssuren nimesä: tila on arnw.t ttu ja auluas, ia
paaili exl olemma witzit jjc,nk'.ckki esia elämästäJumalan Vst'wäni ei mahdahuolia niistä, ivtka näkymät uln.ex, suuremmat a»sieleet, )i sentähdcn heille monen muun snhten jo»
ku etu oleman naky>s; sillä kaikki milä Jumalanarmosta lehdän, hywä, o!is se paljo sli ma-
ha; amocsians se sydänunm rvyiydesä tapabtu,
ilman katzaneota palk, n eli kiitoren puoleen ilMwsi dä: ja rämä on tundo-merkki, ettem me itze ota
itzeliem ki-msia, sui wähemm!» perustumattomasta
luulosta oman kaswandomme tähden yölkatzomme
ja duomltzemme muita. Näin on mitten sieluinkantza laita, ,o!ka lEsuxen nimen tähden jotain
kieldänet omat: l)e omat nöyrät, alhalsit, rakkat
ja simiät, ja kaikcsa heidän menosonsu lEsurennöyryys, siw?s, armo ja rakkaus se loistaa. Ei
he mirckän cmssoxi tykön>in« sitä iue, etsä he n-in
eli näin tchnet omat: raljola wöhemmm loimamat
he muita, jolka ei sitä samaa tee; sillä kaikk' mb
ta he omat ja heiöä on, tunnustamat he ansaitzc-lnattomari armoxi, joka heilit I?suxen kautta ta-
pahtunut on; ja ftn siwusa niitä n-onia pllut!?xl'a
häpewät, jolka kaikisa heisä rippuwat. Tcmäntähden nabdän. «iti kosta Pawoli sen matelinkalitta, jongn w.'är't Apostolit olit nostanet hänenker!cam'>'cns ylltze lE'uxesa, maikka ei hän löit-
teu!< puoiem katzoa tahtonut, wchdoin luli waadi,
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tmi, jotakin kä'.simisist.us ja öistä, s lu,ttele-
man, "im edesandoi h'n, eclä täia cilas Mui
tuhmasti, i. Cor. n: 23. ja taas ?amo han: Iu»
malan armosta minä olen se kuin nnmi olen, ja
Jumalan armo ei ole minusa onu, 2. Cor.
15: 10.

Not olen minä te lie mun ntto-i
sti Evangeliumnl sol snde'a il oittaimt, j ka on
Christus, kuin ynnä-s meille I malalda tehtn'on
wiisaudexi, wa hursta,dtxi, ja lunastus
xexi 1. Cor. »: ZI. Hancsä tul e meidän etziä ja
löpta kerffauxemme, mutta ei itzesam eli omisn töi>
l-am. N>)t on ««ka «ltä minä .eirän kotia men,
na anliiM, ja siellä edespäin lumamn edesä tut-
kia ia t'tä asiaa koetella. Adakat Jumalan ar»
mon tenä hallita, ja kondaten astukat armo«istui-
men lE«uxen tycö rukoilemaan armo; perustakat

ussallurenne Hänen päällens, niin edespäin
kaiken sen ylitze kuin minä teille sanonut olen, se»
HitMn löydätte, etkä silien tätä seuraa täsä
maala katua tanmtze, Minä kiitän suloisinva Wa-
pahtajaamme, joka t':l!ä teidän kielenne si»
teen awannut on, teiden kow sta tapauxistanne
«riwakaisesti puhumaan: Mma kunnioitan myös
Hänen laupiuttas siinä, että minä ja
rauhan löytänyt,olen kailesa kuin minä cei«
dan kanaanne puhunut olen; toiwon että te paci,
tarkoitmcni puhellani käsittänet oletla, nimittäin
läändäxenne teitä pois
mutta en minä mitakan hywäa hyljätä tahtonut
o e, )oka totudisa hywa on; kaikki mitä ei-tapw,
du uskosta ei kelva, waan hi.lzättämän pim. Ta-
Mn katM annan minä leiden sielun ja rulin.lu

plwle«l
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puolesta Jumalan armon halduun, oka edespäin
täyttämä on mitä sekä minulda ja uildä pumm.

Lakiin sidottu. Kniuga taidan minä ki to,

rclla tnm teidän mielulnsudenne?a hrwan tahton-
ne minua kohtan? Jumala teitä smnaikon, ia !os
mna sen päiwan elän, ia se mitä sanottu on mi-
nun päälleni tä»tetan, niin minä ijti en sisä un»
hobla taida. Mutta rakas ystäwäm, älkät lii-
rutlalo eritesmme minusta, kärsssät aikaa, että mi-
nä yddejä ja toiscja asiasa teidän aiacuxianne ja

ncuwoianne tuona mahdailn, e-
rinomaitam ieuiawisa asian haaroisa: taidais ta-
pahtua, ltta minä, ioka io löodcn itzeni a!wan
hywasä tilisc», lostn likimitten mii.kuin toincn ih-
m ne», koffa minä teid n lasnäolemi enne niistän,
tohtisin toiscnkaltaistri joutua, ja wastauudesta en»
tisten taoaujlcni ylitze murheseen langeisin. Erin»
vnnutain yri kohta mieleni tulee: minä tunnen hui»
kendelewoiseu ludämmeni ia pelkän, että mi?ä, jo»
ka nyt löydän itzeni walnmi, syndisen waimon,
Petarin, Pnblikaiun ja tuh!a,a pojan kanssa mc-
kamaan lEsuxen Olkain juuresa, ia arnioa kerzä»
wän, ku'a',ld' tulisin woitetuxi, ja mastoin tah-
toani ia jongun wian ja lanaemuxen
täyttäisin: mitä tuuletta, pidäiffo minlin koko a»
siani silloin bukkon heittämän, ja entiseen epäloi»
wooni taas seisahtaman?

Armoitettu. Warelkon Jumala ettei- salan
s-nnin, kauha meitä annosta pljöläisf
Ebr. 4: ,6. sanoo: Kaykämme edes ustallu ella
armon<istuimen <ygö, että mc lauomden saismme,
ja löyd iw me silloin armon, ki sta me apua t<n»
witzemma. Minä taidan täydellä jyiMsanoa, enas

C 4 jos
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jos satan se wiekas «vihollinen taas teille soimais
kaikki ne synnit, joita te kaikkena elinaikananne
tchntt oletta; ja jos han wielä huoniamata rocis
teicä johongun uuteen kiusauxeen, niin lukekac se
enammin hänelle kuin itzellen, sillä hän on itzealku siihen; muna ellei hän sen kantza teitä jana
tahdo, niin haastatat handa kanssanne lEsurentygö, siellä kuul maan hartaita rukourianne, kuin»
ga te itzenne lEsuren kuoleman, Kaawain, we-
ren, ristin, wandeitten ja werisen hien päälle luo»
taue, sen esirukouren päälle, jonga Hän kuole,
,nc>»la ristin päällä teidän edestänne teki,
ia ftn woko:: päälle jonga Hän MajestecNlistsa v«
lös".o':sellusans teidän edestänne woini; niin olin
liu>'ä i:. bwu, että hän pian takaisin astuu ja

sillä on hämllä mnrkky, mutta teil»
l- on se clamc, m lerweys. Pulkat scmähden
)i!;:diast! uff,o,n halus.i ,a rukouxisa HEsurcngö, älkat wä!'ysö kahomast Hauen päallens, ja.
Hänen ristiänsä kilwesannc kandamasta, niin te
nähdä saatte, cicei Hän teildä kieldä taida majaa
;a siaa awarusa sndamincsans ja pyhisa hacur-oi-sansa, jotka nieidän lähteet, roa-
paat kaupungimme ja taiwalliftc wuorten rockot
»wat, joihiin me itzemm? sildä pahalda ja ?aili!>
da hänen tulisilda nuolildansa ratkea taidamme.
Tmwalla te aina aamu-wirtenne wcisata mahda:»
te, ws wielä väiwäkiu pilweilemään rupeis, sa<
noden: N:o 358. v. 1,2, Z. ja 259. v.
?, 8, 9.

Lakiin sidottu. Aiwan lohdullinen nenwo;
Jumalan olkon kiitos senkaltaisen turwan ed<stä!
syQämmeni mndee ejäwän woiman siitä. Minä

toiwon
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toiwon että st un'ös
on, koffa st p«rhau'n Muna
iniuun wiela kerta kusyä, kosia minulla n'a o7>,
sillä st on Jumalan kädesa, jos minä niu: vian
enää erinaisesti saan teidän kantzanne puhua. Mie»
leeni johtuu, cnä waikka «r.iuä olen,
ja omasa woiniasani itziuin autta lablon-n; iin
kaiketikkin löydän sieluia, ;o.ka e»sim.<iststä
dymistnsä «luusta itz-ns lEwxen lygö käändänet
owat, ctzinet ja löy uxl wahwan perusturen, ja
täydellisesti syndeins andaniisen saanet, cli
tullet wcmhnrsiari tchdyri :c. Mitä senkaltaisista
luulette? Owacko ne sim kackesta
murhesta, kiusaux.-sti, rististä ja kärsimisestä wa-
paat? silla Apostoleitten oppia «n minä toisin mu»
märranyt ole, kuin että oikiat CKristuyt ja lu<
malan lapse: kaikki owac ristinkandaja:, ja Kan-sa joita Jumala' ihmellisesti johdana; longa >ni
niinkuin estkuwasa Israelin lasten nloskaymiksta
Egnplistä näemme, ja kaikesta heidä:- malkastans
kinsauxen korwen lspihc, luwattuun Canaan niaa-
han.

Armoircrru. Siina teillä on oikeus; mut-
ta wika seisoo siinä, että te kaikki teidau wissily'
fenne ja rasicuxenne Evangeliimullisena ja CKri'
stillistna nn'.r!)::,?, pilani oletta, sencähden oletca
te alati siiua vmynet Mucm nyt pitä teidän ym>
märtänlän, että ne kärnmistt joista sieluseurasa ja ylne'.>desä osallistrj tulee, ne owat k,''
konons toiscsta laadusta; »iinkttin Petari sen ne>
ta anda, kojra hän saiwo: että ne waiwlN k','n
Christnrefa owat, on se kmmia iora Enqeiit näi),
dä himDltzewctt. 1 Pet. 1 >l, 12. tämä on siiz

C 5 joku
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joku muu, kuin senkaltainen waanmuS ja mielen
halla josa te tähän asti ilman Christusta olleet o»
lecca. Mutta minä dchdoisin neuwoa ysiäwääni,
nyr ensin tekemään itziäms hywin tuturi lEsuxen
kansia, koctellarensa Hänen sowindonsa wolmaa
ja salaifntta cläwäsä uffosa, sitte lEsus pitää
murheen teista kaikisa nilsä carpeisa, kotttelcmuxi-sa, risteisä ja kärsimisisä, jotka teitä kohdata tai,
tawac. Rakkaus kaikki kewendä, paitzi jota kaik»
ki kärsiminen ei ole tuettapa; ei sumgan,-jos me
wiela kaiken tawaramme kulutaisimme köyhäin
rawinnori, ja annaisimme ruuniimme polvetta niin
ei se olis meille mitään hyödyllinen i. Cor. 13:
3, mmä puhuisin kanaanne Evangeliumin oikian
kärsimisen salaisurista; mutta ft saacais minun
snurcen lakeuteen, niin etten minä tällä erää sii-
tä stliitä taidais; minä menen nyt sen ohi-
tze: jos Jumala niin sowitta, että me toistensaamme kesienämme puhua/ ja te sillä wälillä,
tomden siitä kuin minä nyt sanonut olen hawai<
ta saatte, tahdon ininä sywemmäldä itze asiaan
mennä, ectä nähdä saatte, kuinga oikia Christn-
xen risti on EngeKin )a lEsuxcn ystawäin himo,
muna itzewaldaisille ja ylpeille ihmisille seka käsw
tämätöm että MZlutom. Tosin, cäsä on pyhiin
karsiwälliws ja usto Ilmest, K, io. ja py«

nähdä saadan ne sydäminel/isec Jumalan
rakkauden ihmet i!)M!st>,'N lapsin kohtan.

Lakiin sidos:». Nyt kiicos lulnalan! käan«
nau minä itzeni laisella toiwvlla Wapahcaiani ja
HERrani lEsuxen tygö, ja tahdon esteleinätä

sitä tietä kuin Hän minua johdattawa
on, olis se surusa eli ilosa. Muna kl)lla monda

löyc-

42 Ensimmäinen



löyttän, jotka kosta he jongun nnmtoxcn entisestä
tilastani hawaitzcwat, se.» wääränä pitää lohti-
wat.

Armoitettu. Se on tosi! teillä on kewiam«
bi löyiä kymmenen tuhana optttajaa, kuin yhtä
Isää Christuresa, i Cor,
ainoastans ftn puoleen kuin silmäin edesä on, e-
<i pääldapäin näkyy, ja kosta st heidän tierons
jälkcn kailki on jarjestyresäns, min he stn tilan
hywänä pitäwät; nmtra ei se kostan niin tasai»
nen olla taida, ettei wielä käytöxisa, tawoifa, pu»
heisa ja waatten parresa jotakin taioitetcawa ole.
Jos niin tapahduis cttä senkaltaiset teitä josta"

kusta wäärydesta soimais; niin siweydesa uston
riMimisella lEsuxenne turwisa andakac se «hi,
tzenne mennä. Vstäwäni mlee myös tietä, ettei
teille siinä wääryyS tapahdu, sillä enristn paran»
nuxenne itze alwoitte sillä tapaa, että tt kaikki
kuin teitä kohtais laiticce ja duomitzitce; nyt mah-
datte hywänänne picaä/ samalla tapcm taas koh»
daturi tulla; lioitengin niildä, jotka teitä waäran
kiiwaudenne tähden kiittäneet owat, jota teidän
nyt hänma täyw. Kuitengin rukoilen nunä tei<
tä INuren rakkauden tähden ja oman swlunne
ijankaikkisen mcnestnren tähden, kaikkia sanain
riitoja wälrämaai'., >a wisiisti itziän warje!ema-a!l
ettet te muica ylönkakois, siliä se suuren
gon teille tekr«-, murra inuiiten kerffaus senkalta»
sta tilaa wastan ei teitä' ensingän wahingoitze:
sillä sen kaur.a ilmandu wielä se waino, longa
Jumala waiilion siem«nen lEsuren ja kavmccn
wälille pani Luom. K, 3: 15. K'ärsi siis mielui»
sesti lEjux<n rau§a ne kärmeen pistit kuin oa-ai

ylön<
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ylönkatze, syljet ja pilkka, jota tt kyllä kandas
lawarre, koffn te Jumalan ja teidän walillänue
tiedätte, etla lEsns teidän ainoa kerstauxenne
v>'. Nyc Jumalan rauha, joka kaiken ymmar-
ryren ylitze warjelkon teidän sydämmcnne ja
miclcime Cbristuxesa lEsuresa! Ia niin anrioit
he loinen toisensa Jumalan ia Wapahtajan kal<>

lim huomaan, sydamnullisella sylclcmisellä,
ja meni kumbikin kotians.

Runnia olko,» Ijalle ja pojalle ja pjhällt
Hengelle nyc ja ijankaiMsesti

Am en!

Wielä
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Wicla vxi Toinen

Kaikkinaisista tapauxista
Kuin

Eyestuletvat siinä armottkusa / pyhä-
sa ja cutuasa Uffon

Kahden Personan lvtilillä
Nimelda

N N N N Z

Zvtka edelläpäin
Olit woittanet toinen toisensa likmäisen
psiäwyven sen kautta, että pxi heisiä oli palwel-

lut toista hywälla opilla ja muwolla hä»
nen ahdistemsa tilasansa.



Colvtz. 4: 6.

Teidän puhenn? olkon aina suloinen ja siio<
lalla sekoitercu; crcä re cicdaisicre, kuinFa ceu
dän pirä wastaman ilzekutatin.

Marc. 9: 10.

pitäkär suola teisänne ja rauha toinen
toisenne kansia.

Col. 3: 17.

Raikki mira te teette sanalla eli työllä, se
cehkär kailki lUsuxen Nimee,, za
kiicräkät lunmlaa ja Isää hänen kauttansa.



Jalimmäinen Kantzapuhe,
Johannien ja Thoman wälillä.

. lohaimes.
huomenda! rakastettawa weljen Tho«

mas, että ininä wielä kerran sinun ter-
wena ja hengi sa näen, siitä minä suure-

sti ihastun.
Thomas. luinolan olkon ijankaikkinen kii«

tos, tämän ja kaiken muun lukemattoman ar-monsa edestä, minua epäkelwotoinda syndistä koh»
taan.

Johannes. Siitä hetkestä asti, knin me
wiimein Mambren kedolla toinen toistamme puhut<
telimme, olet sinä nmmn miclcsani tisein olluc, ja
minä olen halainnut nähdä sinua, cngä tätä tie<
tä nylkän tullut olis, sinua puhutceltmaan, waan
minun suuren haluni lähden.

Thomas. Jumala sinua ftn edestä siunai-
kon, minä myös sinua siitä wiZcman, että minä
olcn suuran lkawöinnyt nähdareni sun:., monen-
laisten tähden, ja toiwon, että siuä nyt»
kili samalla yviwakaisudelli >a arwostclcmisella
luins ennengin ihes minua kohtaan kayltä, tahdoit.

Johannes. Sen mma Jumalan armon
kaut.



kautta raddon te!)da, hän itze minulle siihen siu»!naurmsa lainackon, mncta että me yhdesä olla
saisimme, ilman estellä ihmisilda, niin sencähden

erinänsä eli kamariin itziksäm olemaan.
la tehkamme niin; innlta että päi»

wällisen aira on lähestynyt, niin käyfäm me ensin n»
nalle siellä ine yhdcsä puhukamme, jotakin ylösra-!
kenoaon!sta, sitä knin m!is sielun aumuderi.

Icyannes. Se on oikein, istukamme nyt ru<
«alle, «n kckorclla naulickani herkuja, kuin ccecm»,
me rakecm o>.var, ja lmnalaca
jokapäiväisen !e:wä>: lneisle anda.

Tholpas. Ia kunnia olkon Isän ja
jan ja Pyhän Hengen niinkuin se on ollm
sta :r. silla micn nnnnun mlee ja muihin minun!
aliani haaroin, niin on siinä täydellisesti
Jumalan hywyden ihme; että ininä wiela elän
ja Jumalan lahjoin »amitzen. -

lohanne?. Sen ruoka maista miinalle inu»
ri hywälle, loka Kwansä Isän Jumalan arnna,
sta kädestä otta; sillä jos se «mmbl e!: wähnnbi
vlis niin se on siunattn.

Tboma?. Siri minä sen pidän, että jo<
kamen senkaltal!>'n ei kysy monia raäria, sim wa»
hemmin ioimkuila herkuin, siNa hänellä on cycy'
waiiicn sydän lumalasansa.

Johannes, Sinun lunlollas on hnwä pe»
7!!stus, n,sto'! ianija kokonans hywin ysncn
sopii; mnria niin mvös ihuiistä, jutka 1,0

lästi malcaroac, ja scn kant-
ta ci luinaln mls,

Thomas. Senkald,nttc minä kaikkein n il>,l<
jäisimdinn pidä'.!/ multa mingä kiiloxcn me lu>

ttlalal<
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lohannexen ja Loman wälillä. 49
malalle cmda taloamme, joka ynns sen luonolli»sen leiwän kantza on andanut meille raktan Poi»
kansa yhden ijankaikkisen elämän leiwän
ftn siuuacun rawlUlwn kuolemattomilla siel -'llem-
me. Jos ustoccomat tiedäisic mikä siunaus sen
alla makaa, niin a t>iiä ahncuven ja epäuffon
pauloisa sillan fangicaisi. v

Johannes. Ei luingan. Mutca le
meille, jotka asiaa tutkimme, surklMelennsella
HERran edesä heica Milista, jotka wihamiehel-
dä hänen tahtonsa jälken sangmlt owar, jos
Jumala annais heille armon parannuren.
2. Tun. 2:2;, 26.

Thomas, Minun sydämeni toiwotus on Iu«
malan tngö, että I,ä„ kaikk.a ihmisiä armahdais,
tttä > n waldakundansa maun päällä lisän-
nyt ia moni raukka syndinm synnin palweluxe-
sta ja orjudesta pelastettaisi!,.

Johannes, Sama toiwotus kaikilla Ju-
tan lapsilla picä oleman. Nm me sinua, O! Iu«
mala, meidän kallista Luoiamme m armollisinda
Lunastajamme kiitämme, sinun kaikkein sanomat-
toman, armois edestä meitä kohtan; muimi scasa,
ettäs tällä erää meitä ruumiillisti tarpems«lla ru-
alla rawinnut olet: anna edeskinpain se olla mei-
dän halumnle kllnnioitta ja ylistä sinun pyhää
niiuees, ja ilmoilta että sinä meidän Jumalam-
me olet hywä ja kaikkia fchcan armias, mutta
erinomatiain niitä kohta», mka sinua rakasta»
wat, knulewac, j, sinun päälles uffowat.

Thomas. Kaykämme nyt ylös Kamariin
keskenämme puhuma', erinäisistä tarpeWsta asi-
oista; jotka sielua hpöomtäwät.
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Johannes. Se sydännncllisesti ihastutta mi-
nua, ena minä talla erää sinun miclcs ja sydä»
mes lewollisembana löydän kuin wiimein, kosta me
toinen toistamme puhumiimme, nyr on pyyndöni
saadarcni kuulla, kmngas siclus puolesta olet woi-
nuc, silte kuin minä wiimein sinua puhuttelin.

Thomas. Kiitos olkon Jumalan! sanoxeni
sinulle, on minulla se ilo, että minun epätoiwo»
ni ja lewottomutcni kohta lakkaisi koffa me toi»
nen coiststamme erkanilnme ja suuri helpo sydam»
mcsäni sen kautta tapahdui; ja Evangeliumisa o»
len minä myös, joca pidcmmeldä sitä suuremman
walon löytänyt, siinä suuresa yhteistsa mailman
sowindo uhrisa meidän edestämme lEsuren siu-nacusa weresa. Se tuli minulle jm.ri silkiäri,
kuinga Jumala ylistää siiilä rakkanrr isa mei,
tä k ohran, errä kosta me wiclä sylidiiel. olim<
me on Christus meidän edestännne kuollur, niin
me siis paljo enämmin ivarjellan hänen kaut-
tansa wihan edestä, että me nyr hänen werem
ia kantta wanhurstaxi ruller olemme. Rom.
5:8,9. Sama Jumalan osotettu rakkaus,
minukun sydammcllisen isomisen ja halun sytytti
tämän wanhurffari tekemisen perään Jumalan Po-
jan wercsa, ja olin näkewanani Evangeliumisa,
niinkuin selkiasa speilisa, minun ristinnaulicunWa»
painajani, kuinga hän minun tähteni ynitarhasa
Jumalan wihan alla werta hikoili, ja kuinga
hän täynänsa wandeica, werta ja haawoja, kiro»
urena minun tähteni ristin puusa rippui, josa hän
myös minun ja kaikkein rikkoinen edestä rukoili;
minun awa>ttu ustoin silmä ei kylliri tähän ristin
salaisutm katzella tainnut, sillä minä witMi ha-

waitzin,
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waitzin, että »ninun lunastuxeni, wanhurstaudeni,
rauhani ja puhdistureni, wercn kaucia minun sy>
däm,neheni snta wuoti: niinkuin sanat kuulumat,
tunsin minä myös woiman, nimittäin lEsuxen
Jumalan pojan n?eri pesee ja puhdistaa mi«
nua kaikista muum synneistäni; ja Hän on so-
lvindo minun ia kaiken mailinan syndein cde,

stä I. loh. i: 9. ja 2: 2. ei se ollut wähemmin
aucuallinen, nähdä lEsuxen ylösnousemisen kun-
nia woötconensa kaikkein PäaruhlinaitMl, woi-
main ja hallitusten ylitze, ynnä caiwaseen astumi»
ftans ia minun istumista Majcstttin
oikialla kädelle, niin kuin heimolaistani, edebwa-
stajaani ja esirukoiliani, joka wanhurffas on; silla
Haimi puolellansa on nyc kaikki oikeus jawoima, jo»
ka kaikki Hänen ulkomaisillensa hywari joucuu.

Johannes. EnFöstä minä sinulla sicä sit-
nonuc jos sillä ustoisic niin sinä näkisit Junia»
län kunnian loh. 11' 40. senkaltaisen uston Ju-
malan Hmgi s»ndisisä waikncca, kosta he oitian
tawan, itziäus käändämäan osawat.

Thoinas. Mahdat uskoo, minä olen useill
ajatellut sitä tila, kuins minulle, syndisen pscau-
nuxen ja käandyinisen oikiasta ymmärryx st.i an-
noit: en minä sitä ennemmin tehnyt eroitnsta
käändämisen wälillä Jumalan wgö, ia
misen wälillä HERran lEsuxen tygö, joka
meitä ostanut on: niinkuin en rma myös ym-
märtanyt tehdä jotain eroitusta uffon wälillä Ju-
malan paäll: ja uffon wälillä lEmren päälle.
Siue niin minä täsä jälkimmäisesä löysin eri!lo>
maisen selkeyden; sillä käändä ihensä Jumala»
Ygö ja ustoo ecta Jumala niille kostaa jocka
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Hända palwelcwac, on kyllä oman tunnon jäl«
tm comus ja oikem. Murta meidän syudeimme
wikain ja oman woimatcomudemme tähden niin
st ilman walmliesta stisahcaa epäustoon, epätoi»
woon ja wihdoin epäillyreen )a paacumiseen; mut-
ta kaatä itzensa lEsuren tygö ia u<
stoo Hänen päällciisa ia Hauen kautmn a tulla
Jumalan tygö, katzo se anda ustalluren, tygö-
täymysen, rauha» ja autuden.

Johannes. Se on pääasia, ja sitä paitzi
ei ole yhtäkan tietä eli pclastusta lain kirouresta,
vmautunnou kandecsta ja kuoleman huomiosta,
joidenga alla me epaustosamme fangitcuna ma-
kamine.

Thomas. Kaikki tämä on ja, ja Amen mi»
nnn sydämmesani, ja luen sen aucudereni, «tta
niinä oppisin tundeman Christurc», ja Hänesä
löyrcäisin, ettei minun wanhurstaudeni laista
olisi, waan joka tule uskosta Christuxen päälle
Phil. 3: 9.

Johannes. Niin sinä olet, niin kuin minä
hawaitzen sielus puolesta, koko tämän ajan hy,
win woinut.

Thomas. Tosin kiitos lumolan! sillä la-
tvalla että minä syndisen waimon kantza alati
lEfuren jalkain juuresa mama, heikouriani Hä«
nen eteensä kanda Hänelle waiwojani walitta, ja
Hänen suloista ja rakasta sydäntänsä syndisiä koh»
tan oppia tundemaan tulla saanut olen, ja kcchel-
la kuiiiga Hän syndisiä wastan otca ja syö hei-
dän kantzansa ja heica siunaa, minun täytyy to-
sin wielä Hänen edesänsa minun kowan sydäm-
meni vlitze watitta, jolla se on, minuun spdmlimel-

ia.
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läni sowittaisani hänen rakkaudensa rinnalle, jo-sa Han andoi itzensä minun tähteni haawoicttca,
runnella ja knoletetta, aiwan wähä rakkautta ta»
tä wastan itzesänsä löyty: minä hapcen ja kuilumnsen ylitze, mutta hänen sowindonsa ja esirukou»rensa huojenda minun jällcnsä ja sydammcni su,
lawaiseri tekee, ja sen pehmittä.

Johannes. Luuleckos siis nyt, itzes olewan
wanhurffapi tehdyn?

Thomas Pri aika oli siitä minulla suuri
murhe tictareni jos minä senkaltainen olin; mut-
ta että minä joka päiwä erhetyxia hawaitzin, >ot-
ka wa!'oin minun tahtoani minua siitä epäilewäi-
ftri saatit, täydy» minun jättää se murhe, ;a sen
siasa al>keroita iheni, joka hetki faadaxeni sitä
wanhurffautta, joka ustolla tulee lEsuresta. Si-
tä warcen pidän minä itzeni joka päiwä Wapah-
taiani ja Hänen pyhän ristinsä tygö, jonga mi-
nä kaikkia minun wikojani ja crheryriäni wastan
panen, ja näin ou tämä munin jokapäiwäinen
aamu wirceui.

warjel meic Engelicres kautta, pääld kar-
kauxist pirlln julman, poikao pyhän piinan
tähden aura long wälillcm pancm ja sin rl»,

mau, Iol! tiedäm synncistäm pois pi-
run ivallan alda pääftvx.

Tämän kautta on jokapäiwä sydämmelleni ol-
lut ttla ylistää Wapahcajaani lElusta, ja wä-
listäns on fe ilosta ja ylistyxistä ollut niin syty-
tetty, että ininä edespäin wiela olm weisanwit:

Jos kaikilla puilla ja ruohoilla wiela o-
lw sk,'> nnocri ja kieli, jos linnut ja pedot
caidaistr myös kielillä laulaa, ei
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täysin, Jumala» poikaa, Jujusta
kiittä cairais.

Johannes. Jumalalle meidän Isallemme
ja HERralle lEsnrelle Christurelle olkon kunnia
ja ylistys ijankaikkiftsti tämän autuuden tiedon e-
destä syndeimme anderi andamiseri! en minäkän
muu ta tapaa tiedä wastustaa kaikkia sen ruman
ja oman sydammeni juonittelemisia ustooni wa»
staau, waan tama on taas minun sanani, cli a»
Mureni parsi, eli minun jokapäiwaincn aamu ja
«hlo wirreni.

Sinä iviaroin rvikapäiden cdest, armon
ha!n't kuolemaan, ettäs päästäisit meic
pirun kädcit, Isäs lapsir soit tulemaan, rvel-
kam inaro:r, lain täyrir, ineill armon ja arvun
näycir, piinas ja kuolemas kautta.

Thonms. Katzos kuinga huwin meidän tie«
tomme yhteen sopii täsa korkiasa aumdcn asiasa.

Johannes. Mirei niin? sillä Jumalan kan<
san pitä uston paa<asioisa aina hywin yhten so-
piman, sillä heillä on ainoastansa yri Jumala,
Mi HERra, yri Lunastaja, yri Usto ja yri Ka-
ste, ja katkoin pila armosta wapahdetnxi tuleman
lEsuxen Christuren ansion lähden Eph. 4: 5.

Thomas. Se olis tonvocettawa että kaik-
kein tantza niin totud>-sa tapahduis; silla niin
kuin minä luulen, niin Christie uffowaistcn ke»
silnäinm kaunistus ja wouna seisoo yrimielisyde-
sä, yhdistyresä ja rakkaudesa.

Johannes. Niin on se wanhudesta ollut,
ja min sen wicläkin oleman pila. käy-
kämllil ldenmläri, ja ilmoita tlyt ne tarpeUcl a-

M,
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siat, joidenga tähde» sinä alunsa sanoit, toiwo»
nees nähdä minua, ja puhua minun lauhani.

Thomas. Minä ihastun siitä wapaudesta ja
sinun mielisuosiostas minua kohtan, mm täsa kuin
kaikesa muusakin; sillä puutoxesa senkaltaisista y>
stäwistä, jotka ei ole sidotut omiin edeltäpäin ka»
sttettyin waäriin luuloihiin uffon salaisudesa, on
minun täytynyt seisahtaa monesa asiasa oinaan
heikkoon tietoonii, josta minun mmvoa kysyä tar<
peltinen olla pitänyt olis. Se ensimmäinen asia,
josa ncuwottelemmen tarpellinen olis, on ensim-
mäinen:

Mden Christityn Pyhittämisestä, sen
tarpellisudesta, stlt luHnnosta ja

laadusta.
Johannes. Hywin! ininun weljeni, siitH

minä mnäpänä kantzas mielelläni puhun, samal-
la halulla, wisieydcllä ja ihastuxella, kuin entisel-
läkin kosta me wanhurstaici tekemisestä ke-
skenämme juttelimme. Asia on tarpellinen ja pe<
räti sowelias weljesten kesten tutkistelta. Nämat
molemmat, nimittäin syndisen wanhurffaxi teke-
niinen Aa se sitä seurawa pyhittäminen owat ke<
stenänsa niin likisesti yhdistetyt ja toisiinsa sidotut,
ettei se edellinen ikanänsä menestyä eli jälkimäi-
sembä paitzi kestää taioa. Mutta että me tien
suurembaan selkeyteen täsä asiasa itzellemine wal»
luistaisimme, niin tabdZmme heidän imilonsa ja
pubien narunsa, folka oikialda ja tvaftmmalda
puolan tämän tovkian uffon pääkappaleen häwäi-
ftwät, eroitta, Namäl owat, ne julki»
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set Jumalan armon ylönkatzoiat, Mka häpiaNi»
sisä aiaturisansa ustosta, siitä sanasta pyhicys pilk«
kaa t kewäc: näitten joukkoon wiMä rapaa lne<
<an myös ne, jolla cli taitamcmomudcsta eli waä<
rästä uffosta ia uston wanhurstauuamisen tiedo»
sta, ei pyhitystä ninutettäwän kuulla woi, 2, Ne
jotka omaa wanhnrffauttansa rakenda kokewat,
seisahtawat ulkokullalsuteen eli ulkonaisen kauni»
stcttuun menoon; piläin itzensä lujasti löihiin, pi<
täwat ne suurena ja niihin luottamat. Nämät
jälkimäiset jutt.l.wat kyllä pvhiwrcstä, mutta il-
man oikiaa ymmärrystä sowirtamiststa, ussosta ja
wanhurstari tekemisistä; jonga tähden heidän pi-
hansa naista paakappaleista ihmisten töitten ia te<
koin päälle itzensä nojaa ja siinä luuri kylmäkö
stoi-i n on, ett! pian siihen luuloon seisahtaa täit»
laisiin, niinkuin olis se yhtä kaikki, jos me wan»
hurckaxi tehdyt olemme eli ei, «moastans me py-
hityxeen astumme.

L>omas Aiwan niin, rakastettawa welicn
nyt sinä cnltt sen asian päälle joka minua paljo
waiwaimm on; silla senkaldaista ihminä, joista
sinä molcmmin puolin olet puhunut, löyttän täl<
la paikkakunnalla inonda, ivcka juuri
lewottomat owat. Minä olcn kowin peljanyt si'
tä, ertä eli suuri tietämättbmys cli wiho?lisen petos
sen alla maannut olis; mmta nyt minä suuresti
halajan kunlla kuinqa sinä pfthityrm cd^spa!'«t.

Johannes. Meidän Wapahtcuamme lE<sus Christus, joka meille lumalalda rchry on
wnsauderi ja wanhurstaudexi. S>llä niinkuin
«l yhdelläkän syndiftlla ole jotakuta Jumalan c»
Vesa kelpawaa wanhurstautca, ellei hän uffon kaut<

ta
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ta Christuren wanhurffautta saanut ole, niin ei
hän myös wacloa ta!da, cllei Chriltus
itze häl.en pyhydensa ole; ymmärrä tämä seura»
waiselle tapaa: häländynyc kaikkiin en-
sin ustolla Christuxen ansion wastan olla, jona
Jumalan Hengi Christllren hänen sn-
dainmehensa sowicta, joka lEmxeu tuolemasa ra<
pahtunut on meidän cdchanime, ja siila seuraa
syndein anderi andaminen, -onga Raamattu ku-
tzuu wanhurffaxi Rom. 8: 33/ 34- >a
ynnä samasa rauha Jumalan kantza ja lasten oi-
keus Jumalan tykönä, silloin myös ynnä uffou
ussaldaminen sydämmcsä, uffon elämä, Hengeu
esikoiset, Chrisius meisa, uusi ihminen ia uusi
luondokappale Christuresa itzensä naytcawät. Ta»
ma usi elämä on io itzejänsä ia itze puolestansa
pyhä, niinkuin se myös on Pyhän Hcngen wö
ja Christuxen elämä sytytettynä uffoscmune, jolla
määränsä puolesta on yri mieli, tahto »a halu
Christuxen kantza: hänellä on myös rmr>indon!a
ChristurelVa Evang liumin sanan fauna; se ma-
kaa lEsuxm sydämmellä niinkliin imewa lapsi äi-
tinsä rinnoilla, eikä salli kowin toukatta: Imua»
la itze kandaa kärsiwällistä Isan sydändä haiwä
kohcan, sillä hänen alkunsa on Jumalan sndmi-

cli humalan silMsestä lanpiudesta IEsl»«xcsa Tämän elämän pita nyt lisändymän, >asen alla sielun woimiin ibiansa lcwittaman nii!l-
kuin ymmärryrecn, cahtoon, mielcheen, haluun,
ja heitä kaikkia ujkou kuuliaisuden ale taiwutta<
man, mielnisesti Jumalan «hcoo'tekemään: Tä"
Nlä jalkimäiscmbi knfzumn r"!'i

Minä sunnustan, e«a camä c>!s
V 5 ly.
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lyhyt ja selkiä pyhityren edespano ja selitys; kw
hunga siis itzensa poiskieldäminen, oman elämän
kuolettaminen, risti ja karsiminen ia muut senkat
daiftr laäwac? eikö ne myös pyhityren sowi?

Johannes, Kaikki nämät kappaleet sopi<
wac pyhityreen, niinkuin se silmäin
nähcawasti Apostoleiten kunnioitettawista ktrjoim<
rista nähdä taic,'an: sillä taidolla ainoastansa tä-
stä asiasta puhuttaman pitä, ettei itze«sä poiskicl-
dämista, omaa elämän kuolettamista ja muuta
senkaldaisia silda sielulda waadita, joka ei wielä
ole saanut elämää Christuresa; sillä se olis niin
muodottomasti tehty, kuin opetta kuslluna syndy<
nyttä lasta, ftömaan, käymään, pukemaan pääl-
llens, wötä tckcmäan ja niin edespäin. Mutta
.Hengm esikoiset pita edeltäpäin ihmisesa oleman,
5e on niinkuin astön sanoitin, hänen pita ensinssaaman se elämä knm on, ja sitte pyhydesä
waeldaman, eli elämän niinkuin Jumalan lapsen
rulee ja sopii.

Thomas. Eikö pyhityxella myös ole hänen
wiM ja jarjestyxensa aina sen jalken kuin
Nstosi kaswatau?

Johannes. Tosin pyhityxeNa on hänen jär<
jestyxensa, jotka Apostoli erinomaisten Ctmstillisy»
den ikäi« alla ylös!uctte!e, kosta hän muutamat
kuhun lcwsiri, toiser nuorukaisixi ja toisit Isiri
Chrisinresa i. loh. 2: 12, iz, ,4. tähän silpii
3uyöK wcrtaus totisesta wiwapuusta josta lEsus
ptthliu loh. 15:5. Minä olen rviinapuu te e»
Uete cxar, joka nnnusa pvs>>s, ja minä häneja,
h<s.n kanda paljo hedelinitä; sillä i man minu-
LV et re n>c>i «nitään ce!)dä, mokmmac nämät

lvcr-
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wcrtauret taitawasti totisen CdrlsMisen pyhityxen
meille osoccawac, siinä ma he i itze
istuttamista Christurehen )oka edellä kanman pun;
silla niinkuin lapsi ja ora ei taid > laswaa, luo-
mstua ja olla otollinen, ennen kuin he ,om'un o»
lennon ja muodon saanet owat, niin ei myös jo«
ku uffoii hedelmä cli joku pyhitys sen ihmisen ly<
köna löytyä c«ida, joka ei wi.lä hengellista llä<
mää Christuresa saanut ole, t.'sa sanoccm: ilman
minura er re woi mirän tehdä. 2. Osoltawat
he itze pyhityxen järjcst",ret, jotka heikoin, jotakin
wcchwimbain ja juuri ivcchwain orain kauha yh>
desä puusa cdesnmalatan, niinkuin uiyös lapmden,
nuorndeu ja michuden ihmisen iiän kancla. Nai-
ta järjestyriä tulkistcllesainme, tahdomme wahän
seisahtaa ja Apsstoli > sanat sim wasten oiemilire-
remme käuttä, ja kuulustella mitä hän niin yhde-
stä tuin toisestakin järiestoxestä puhuu,

1.) Niistä jotka lapset owac Christllresa sano
hän: vakkac poikaisini, minä kirjoitan reille,
errä reille synnit andcri annecan. Kosta nyt pe-
rään aiacellan, mingä autu> n »a pnhän sielun le-
won, ilon ja rauhan se sytyccä niitten lailda,
omisa tunnoisansa duomittuin ja kadotettuni syn«
disten tykönä, että he täydellisesti saanet owat so-
winnon <umalan ja syndeliua anderi saa-
mism, jona omainunlion duomio. lai» kannet ja
kirous on pois »telin, .m romchurffaus, elämä ja
rauha siaan tullln, niin silloin kohta hawaitzml»
me mielesamme jolckon kauniita, wirkkuisia ja e!ä-
wiä wesoja, siiliä e!ll'.väsa ö!>» ja

eli uudesti hengellisia lapsia.
Namät o.rcn, niiiliulu jo sanotin pyhät uudes,

halu-
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halujansa, woimasansa ia tahdosansa, josa hemieluisena iloisia ja pyhällä tawalla lumalamja Karitzam laupiuden, armon ja sowinnon edestäylistäwac. Tätä hengellistä lapsucm owat Pa«wali za muur Apostolit karkottanet, kosta he E-pistolisansa ästön syndyneitä ja ustowaisia pyhiri
terwectäneer owat; mutta yhtä hywin edespäin
manawat heitä, pyhyttä Jumalan pelwosa nou»
dattamaan.

Thomas. Sitä minä ajattelen, kuinqa ar>
miasti Jumala näitten lasten ja imewaisten suustaitzellensa kiitoxcn malmista, ja kuinga täytetyt heilolla ia halulla olla mahtawat sen suuren lau«
piude,' ia arnion ylihe, kuin heille tapahtunut on.

Johannes. Totifestikin; ja se joka näitten
pnoleen tatzoo tahtoo, laupiuden tähden heitä au»
luma pitää lävw», mutta ei kahoa senkaldaistenulkonaisten kappalden puoleen, joita kaikki ulko»kullatut nuiutoin aikoin saada taitamat.

Thomas. Kiitos olkon Jumalan! niin tai-
tamat lapsetkin Chr-sturesa olla pyhät ja aumat,
siinä että heillä pyhä halu on, rakastaa ja ylistä
armollista Jumalalansa syndein andexi saamisenja omantunnon rauhan edestä.

Johannes. 2) Sanoo Apostoli nuorukai-
sista, re olerre wäkewär, ja Jumalan sima py»syy reija, ja te olecv: pahan wonraner. Nyt
,ne tiedämme sen, kosta lapsi oikian ainn
rinnoilla maannut on, ja jälkenpain HMmbinaw!los!i!ansa hywan ruokomisen ia ylöskaswmcami-sen naulinnut on, niin ymmarryren ia ruumin
moimat lapselle hywäri heitänsä osottamaan rnve>wac, niin mä hywiu kaswattttu nuorukaii:en ilze

M
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jo tietä eroituren hywän ja pahan, awuin ja pa»
hain kurjen, työn ja laistuden watille tehdä, ja
wanhimmat silloin jo ihetyösä saawat nähdä to»
disturen, siitä rakkaudesta kuin äicin rieffalla ha»
nen sydäminensä on tullut istumuri: hän halulla
teke heidän tahtonsa; hän wälra mitä he pahaxu»
wat ja hänelle itze w>U)ingollinen on. Näin on
myös asiac armosa wahwistetcuin sieluin kantza,
jocka alusa ei jougun turmclewaisen ruan eli wa»
hingoittawaisen opin kautta jotakuta wikaa saa»
uet ole. He owac wäkevväc, lilmalan sanapysyy heisä. Ei he ainoastansa ymmärrä eroitta
pahaa ja hywää, muna myös owac siinä tilasa,
«ttä he pahan woittawat. Usto ei ensimmäiseen
kukoisturen eli ilon ja riemuun saadun Jumalan
armon ylitze seisahda, waan kaudaa hedelinänsa
ja tekee Jumalan tahdon. Turmellus lihasa, jo»
ka endisesa lapsuden ilosa työlästi hawauin, m»
tan nyt paremmin, ja yriwakaisesti wastan sodi»
tan, ei toisin kuin hywin kaswatetcu nuorukainen
lapsilliset aikansa wietet ja tawcn pojes panee.
Tasa harjoitta hän itzensä kaifkinaisisa Cbristilli»
syden harioimrisa, niin kuin iokapaiwäisesH itzen»
sä ja mailman poiskieldämisesä itzensä kuolettami»sesa eli wanhau ihmisen pois riisumiscsa, alino-
maijesa walwomisesa siwämmsa ja uuelensä ylitze,
että ne lEsuresa Christuxesa säckeläisiin; sodnsa
ustosa kaikia perkelen amlmmisia ja myrkyllisiä
nuolia wastan, eccei ne sydändä sytycäisi, ja niin
edespäin woimaa ja wakee kaikeen tähän lönM
usto yldäkyllaisesti Christuxesa, jos hän, niinkuin
eläwa ora, nestettä ja ydindä itze puusta imee,
«ikä tarwitze peljätä sitä, että joku lendawa turi,

las
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las eli hyttynen handa turmella taitaa, waan yh-
ia hywin r.kanansa hedelmänsä kanda, se on, Hall
ala i harjoita itzensä awuisa, rakkaudesa, toiwo-sa, kacn oailisydesä, hiliaisudesa, laupiudeja, ly-
tywäisydesä :e. Kaikkia rata usto waatimata te»
kee, !oka se sama on, kuin Apostoli näillä sanoit»
la sanoo! ce olette wäkewäc, Jumalan sanapysyy nisä, te olette woittaneer"ia wiela woit-
taie pahan. Tainkaldaiset owat nyt wahwistu-
necc orar siinä cotiftsa wiinapuuja; he kandawat
hed-lmäina, mucca heidän helmansa ci ole joku
teejkeldy cli itzewaikmectu luonnon awli ja u>lko<
kullaisus; waan cäsa owat puhtaat cläwäiftt Hen-
gen hedelmät, niintnin apostoli muitten seasa ku-
tzuu- rakkaus, ilo rauha :c ja pane tämän ty«
gö ettei näitä wastan ole Laki Gal. 5: 22, 23.
näin Laki nyc ujkon kautta ivahwisteran Rom.
3: zi. se on, Chcisturcn taydcri tekeminen osoc«
ta woimansa waatimat., rakastamaan ja telemaan
mitä Laki anoo. Knicengin näillä uuorukaisilla
ei misan asiasa ole kerstalcapaa, waan siinä cu>
noa<a, ercä he lE.ur.n Jumalan pojan werella
iunastetnc ja wapahd-mc owat, joka myös nyc
joka paiwa ftkä wahwistaa j" enamin puhdistaa
heitä kanstarippnwalsista syndcin saastai surista; sa-
nalla sanottu: Cbristus lEsus on m pysyy yrin
heidän waichursinit.nansa ia pnhl'tenänsä, ja suul-
la ja sydammellä mwi tlinnnstawat ettei yhde-
sakan roiseja ole autuutta, ci mvos ole muuta
nimee raiwan alla ihmilNle annettu, josa mei-
dän picä anmaxi tuleman. Teko K. 4: 12.

Thomas. Oikein weljeni, tämä mahde-
tan syystä Christilliseri pyhuyferi kutzima. Pe«

lavi
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lari armollansa tainkaldaisia pphiä ymmärsi niit-
ten walirmidclt kansia Jumalan aiwoiruren jäl,
ken Hengen pyhittämisen kautta, kuuliaisuteen
ja I'Lsuxen Christuren wercll priistocramiseen,
joille hän eteenpäin loiwona, ar»non ja rauhan
li>andymistä 1 Pet. 1:1, 2. MutM mingäkal-
daistt owat no miehukkat ja wahwat oM wiina-
puusa lEsuresa.

Johannes. Apostoli sanoo: T< Isat tun,

sirre sen joka aluusta on; se on, nämät owat ar«
mosa, uffosa la rakkaudesa wahwistetui,: he owat
Jumalalle kokonansa lannistettuun ja uhrattuun
tilaan saatetut: Jumala on heisa sekä luomisen
'ttta lunasturen puolesta »voittanut päätarkoituxen,
sa, että he, Christuxen täydellisen warren mi-
tan jälken Eph. 4: 13. nyt seisomat puhcaasa ia
yriwakaisesa rakkaudesa, wsta Johannes näin pu»
huu: me tunsimme ja ustomme seli rakkauden,
jolla Imnala meitä rakastaa, Jumala on rak»
taus, ja joka rakkalldesa pysyy hän pysyy lu,
malasa, ja Jumala hänesä, siinä räyrctäll rak-
kaus mcisä, cccä meillä on rurwa duomio,
päiwänä; sillä niinkuin hän on, niin olemma
me myös räja niailmasa. Ei pelko ole rakka»
udesa, waan räydellillen rakkaus oja pois pel»
won; sillä pelwolla on waiwa, nuirra joka
pelkä ei hän ole täydellinen rakkaudesa; senkal»
dais« ne owat, jotka miehirl Christurcsa kutzu<
tan, joidenga meno ei ihmisille niin otollinen ole,
wacm paremmin Jumalalle kelpawa, tasa asiasa
owat he parumbain puun oxain kaldaiset, jotka
alhaldapain näkywät paljairi ja silojiri, mutta heie
däll sisällinen runsas nestensa puhke ulös lalwa»sa,
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sa, josa heillä on lukemattomat kukoi'awaiset we<
sai, wtka hedelmänsä kandawat. Muita emme
tarwitze pidemmälda wiipyä näisa, silla heidän
tilansa suuresti astuu plitzen tiedon, kuin meillä

mima. Sen me kuuengin edesmoduista A«
postoiin sanoista nähdä taidamme, ettei nämät
fieluc ole kuokmasa, pimeydesa ia duomion alla,
minä cahdvn sanoa, ei he ole ilman sisMistä elä»
man, rauhan ja autuuden cundemnsta lEsuxesa,
palioca wähemmin owat he epäroiwosa, wapisturesa
ja nrjuden velwosa fangnut, eikä rarwitze he enäm»
bi Jumalan wanhurstauven duomiota kärsiä sie«
lnnft iuuremmäri puhdisturexi ja autlilidensa kor<
kiamari milari: ei suingan, waan ehkä kuinga
kuiwiri he ulkoo pain nakywät, etcä hoidan me,
uonsa on taiwasa, on heillä kuicengin, ehkä mo«
nen heikonden >a wajawaistldui alla, yhtä hvwili
tuhansittaisin elämä, woima hengesänsä heikombain
oxain suhceen: jos wiclä niin olis, että nnmät
ulkopäin enämmin oläwixi ja wihcriaisimmiri na>
k^isiwät.

Thomas. Tämä astuu ymmärrnxeni yl tz->,
ja minä tydyn siihen fnin jo sanottu on: nyc mi<
nä ymmärrän että pnhitvrellä on hänen oikia pe»
rustuxensa wanhurffari tekemiftsä, ja on sen to-
tinen ia siunattu hedelmä. O kuinga onnclliset
me olisimme, jos monda senkalraista Isää meidänseasamme löydnis?

Johannes Se olis wistin toiwottttawa;
»uutta mitä mahdamme sanoo, kosta me matte»
lemme> että Pawali aikanansa jo »valitti Corin»
tereille sanoden: ehkä teillä olis kymmenen cu,
harra opettaja Christuxesä, niin ei teillä kui>

tengan
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tengan ole monda Isää, sillä minä olen teit»
Chriftuxesa siinänyr Uivangeliumin
kancca. i. Cor. 4: 15. Hän tahtoo sanoo: aina
scnkaldaisihin wara lövttään, jotka kowudella sie-
luja hallitzewat, ja uskon puolesta herrat heidän
»Mensa olla caycowac, tuhannen yhten fiaan sii»
lä laista saada taitan; mutta Isää Cyristuresa
owat harwac, jotka niinkuin riestalliset imettäjät
Evankeliumina, ja Jumalan armolla ruokkiwat
ja kaswattawai hengellisiä lapsia.

Thomas. ArmalMkon Jumala se näkyy
niin ulsS, ja me jaamme siihen tylyä: HERra
wahwistakoon, llietkoou ja »varustakoon itzekuta-
kin uskollista työmiestä ja edesseisoja wiinamäesä,
ja heiden lukunsa lisätkön! Käytämme uyr edes»
päin ja puhllkamme keffenämme

f>ol?kleldaMlststss
Johannes. Tapchtukon niin, koska jo sa-

nottu on, että se sama pyhityreen sopii, muttcr
tämä poiskieldämincn on niin painawa asia, ettH
siitä erittäin' tutkia mahdelan.

Thomas. Puhukamme siis lyhykäisesti jcl
stlkiästi.

Johannes. S< on myös mahdollinen, ko-
sta me jo edelläpam sekä sen perustuxen ja oikiail
jarjestyxen osotcanec olemme; sillä niinkuin lait»
pnhityren kantza on, uiin on se myös poiskieldä-
misen kansia; se on wanhurffari tekemisen ja elä»
wän »ston hedelmä.

Thomas. Se näkyy, niinkuin moni tah»
dois poiskicldämisen wetä ensimmäiseen käändymi-
stcn, ja owat siinä luulosa, mm m? lEsuxen

t päälle
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päälle ustoa caida, oilicnkuin edilläpain tau,
delliftstl olemma itzcinme poiski.lda»et

Johannes. Uswsa maan paikasi, on senluuloi,ia ihmisiä löyicy; mutta mitä se muuta on,kuin yxi v!a Phariseustcn ja Pawilauien hapa<
turesta, joka sydämmesä mataa, ia omaxi wan»
hurstaudexcns, ihcns» vlösrakcnda taheoo. Sillä
kuinga se tapahtua taitaa, että iye se on lihMnen ihminen, pnä kieldämän tizensä, mailma kiel-dämän mailman? Ia mikä on ihminen, ilman
uffoo ia elämää Chrlsturcsa, muu kuin se on,itziwiisas, itznvaldaincn, ja itziäns rakastawaimi,
chminen, ja wielä paallisexi mailman turhulta >okaikkia pahatta täynäi s? senkalcainen
musta Ransa muutta nahkansa, ja pardi Mkunsa ler. 13: 23,? G sumgan, siihen lanw
tan woiinallisembi käsi; M ellei Jumalan »voi,
ma waadeis itzewiijasta ja ylpiää ihmistä, ja el<
lel lEfuxen armo senkaltaisen ihmisen oman hyl,
dytyren ctzikkoo suretais, niin ei hän kostan itzi>änsä poiskiellais; sentähden sanoin minä uiyös,
että poiskieldäminen on wanhurffax! tlkemisen jl,
uffon hedelmä, jonga kautta ihminen senkaltaisl,
sta woimasta ja wäesta osalliseri tulee.

Thomas. Eikö naista Chrlstuxen sanoista!Match. 16: 24. Joka rahroo minun perästui
tulla, hän kieldäkän ilzenja, ja orrakon ristin»<a ja seuraan minua, taittais sitä päätöstä tchda, ettei kukan seuraa lEsusta, eli Handä swraca tahdo, joka ei edeltäpäin itziäns kieldänyc«»
le; josta näkyis seurawan, että meidän pjtä w
sin kieldämän itzcmme, ja sitte seuraman Ha!däJohannes. Tämä asia usiasa. paikasa K
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vangelisterein tykönä evespannan. Vhdelä paita»
sn sanotan: ILsus sanoi Opecuslapsillells: Macch.
l6: 24. Joka tahtoo minun peräsäni tulla, hän
kieldäkön issensä. Toisesa taas: Hän ry-
gölUa Ransan ja Opetuslapsinsa, ja simoi heil-
le samat sanat, Marc. 8: 34. Mitä Opetuslap-
siin mlce, joika ,0 uffosa seisoit, niin namäc m»
nai heille enämbaän lisändyNliseen lnanaur«r> so-
weit, mutta se ialkimmai»'emb> Raamatun paikka
osoita myös, että se selkiä asia on, neuwoa kaik-
tee kansaa itzms poiskieldämistn taroellisudesta,
ainoastans siihen oikia perustus uffosa lastomn.
Paljasta luonnollista ihmistä ei lEsuren Opetus-
lapseri kutzua raitta, sillä hän on oma Mestarins,
joka omaa mieloänsä kaikisa tuulee ja seuraa;
sentähden st ihmiselle enslmmäi-esä heräiämisesäns
aiwan tarpelline» on/ tielä se, ettei hän ilman
Christusta, ja omasta woimastans sillen itziäns
poiskieloä laiva; sillä jos hän sillä tapaa kokee,
niin asia yhtä hywin Jumalan edesä jää loimlc»
lamata: hän kajoo kyllä niihin asioihim loltz liä-
nestä ulkona owat, ja niistä luopuu, mutta pi-
däträ kuitenkin oman rakkauden ja oman tahton-sa sydämmesäns. Jos wielä niin olis, että ih»
minen itzens halpoin waatteisun pukis, jos härt
kaiken rarvarans kuturais köyhäin rawittttoxi,
t Cor. iZ: )- Ylönannais wirkansa ja elamrensa
heinon, waellais inaata ja me«a ymbärins:c.

, Kuitengm niinkauwan kuin se ilman ustoo ja ral,
,tk«utta lEfuren lpgö tapahmu, niin ei hän itzi-i'ä>,s eikä mailmaa tielvänyt ole, ja niin lawoil»

kieldälNisänsä tähden wielä itzestänsä pitää,
«ii« ttzistt ylöykatzoo, joika ei hsM samaa tietä
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seuraa; ftnrawaiscfti ei hän, oikelsa asiclcisa sitä
nöyrää lEsnsta seuraa.

Thomao. Sinä puhuc poiskieldämisW
niin, ettei nuiuilla sanaakan ole sitä wastan <«-.

minun rakkani pant minun eteeni oikia
poiskieldaminen.

Johannes. Minä tahdon sen suurimmasa
tyhl)kals»dcsa tehdä: oma poiskieldaminen saa en-
simmäisen alkunsa siinä, että ihminen laista jaa-
lemn itziäns pclkämäan ja kauhistumaan, ja kai<
kesä menoisansa näkee itzcns olewan paljaan saa>
staifuden, kauhisturen ja kiroupn Jumalan filmi-sa. Kosta Evangeliumin kutzumuS silloin, senkO
laisena kuin hän, kassee händä tulemaan Chri-
stuxen tygö saamaan armoa, niin hän ihellens
t>äpe?; sillä hän on syndinen ja taynäns häwA
stystä ja pilkkaa, että l,än työlästi publikanm
kansia rohkenee nosta silmäns raiwaseen päin,
ja rukoilla armoa: kuitenkin yhdeloä Puolen hätä
ja toiselda puolen armo pakolta händä siihen, el<
ta hän tuhlaia pojan kauha päättä tykönänsä sa»
noden: Minä nousen, ja käy» Isani tykö Luc,
15: 18. mutta cällä syndistlla ei vle mitään us»
kalienpa; Isä kohtaa händä kestitiella, st on-
keffcllä hänen kaändymisens heikroo aikomista jo
surklltewawaa tilaa, Jumalan suuri rakkaus ih»
misiä kohcan itzensä osotta, jonga Hän Poikani
lähettämisen kautta mailinaan julistanut on, !«

hän nyt tunvee, että Jumala myös händä <w
mahtawa on. Mutta tä,nä syndinen silloin ei näin
sanoo: Isa minä olen pilkan ja wanvaloisen nM
kan waeldanut, niin ja niin paljo pahaa kärsinyt/
ja fikain rawcm hyljännyt; nyt minun uulel

waal'
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raatteet saaman pnä, sornmren sormeeni ja snn»
rc» wicraspidon:c, kaikkia naica osm minä wai-
walloiftlla kocio talollani ansainnut, waan hnnsanoo: Isä »ninä olcn syndiä rehnyr rauvasta
nastan ja sinun edesas, ja en ole sicccn mah-
doliincn, sinun pojcircs ruyurra. Katzos näin
sy>,dmen itzens kieldä. oman rakkaudms ja oman-
kunnians kohta ensimmäisesä käändymisesäns Iu»
,Ne>la» tygö; mutta ei hän, waan Jumalan ema
knrituxen ja armon Hengi koko työn täsä tekee,
ja tekee hänen, se on syndisen, kaiken oman wei»
mansa kanha synniri ja häpiäri: silla paitzi tätä
ei knkan syndinen Jumalan tygö palaita taida ja
wapahdeturi tulla. Nyt sinä nact, että tämä on
kokouans toinen alku itzens kieidamiseen, kuin ko-
sta ihminen, joka ei ihiäw' eikä omaa woimatto-
muuctans kaikkeen siihm kuin hywä on, oppinut
ole cundemaan, pitää itzens kuitenkin hywänä ja
woimallistna tekemään ja jättämään yhtä ia toi-
sta hengellisisä menoisa, joidenga tähden hän silte
muitten suhten simrennnan oikeuden autuuteen saa-wansa luulee; cli myös, kosta surullinen sielu pa<
nee pois ja kleldä woitlar.ns sm kauna
oman tunnon lewon, ja Jumalan yst.jwyden: tä<
mä ei suingan ole kieldaä <a nöyryttä itziansa,
lvaan paremmin korgoca ja kunnioitta itziansa,

Thomas. Kaiken tämän minä ylön hywin
tunnen; mutta joko silloin itzens kieldaminen on
täydellinen, kosta aluusa, niinkuin asten mainit-
tin, «siat oikein tapahtumat?

Johannes. Ei, se on silloin tustin aljettu<
na; sillä niin paljasna ja alastoinna kuin syndi»
«M ilman KliMs om'.a wanhurstautta, tulee Iu-
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malan tygö, saamaan armo ia lcmpiutta; niin tyl>
jänä ia paliastttiuna pitä hänen eteenpäin aina
oleman kaik-sta luottamisesta itze paällens ja o»
mi», löihiins- Talä se iokapäiwä tapahtilman
pirä; Joka minun peräsäui culla tahtoo, hän
kieldäkön inens; st on, älkän yhtään arwio itze
päällensä pango ?c. jos hän Christl!p<n wanhuo

ustosa, ,'nnä lasten oiktud:n ia luma<
lan rauhan kantza saanm on, ja muut stnirtt
H',rkm, kuin sin temastctlm tvasikan
ija rakeeun ilo < atrian kantza mhtaia pojaalle ku«
watan; niin kaikki nämät owat paljaat armolah<
jal, jotka ilman katzomata spndisen ennen osote»
tun ustollisuden puoleen, ainoaftans lEsuren am
fion kauna ja Isän yhteisen rakkauden tähden ih>
misiä kohmn ulosjaetan. Jos sielu rahmisengin omaa
ans»oo ja mahdollisuutta cahän sekoitta, ja itzians
Millä mielinä, niin seisoo hän waarasa kadotta-
xens siiä hywaä kuin hän saanut on: jos hän
muitten ylitze, jotka hän itzisns halwemmaxi nä»
kee napisee, ja kuitengin samaa Jumalan armoo
ja ystawpttä kansiansa uautitzewa» nähdä täytyy,
niin hän pikimmäldäns napisewaisten rvömiestm
kansia wiinamäesä on kulilla saapa: ora se kuin
sinun tulee, ja mene matkaas; karokkos sen»
tädden karsaasti, että minä hywä olen? engi
minä saa tehdä kalustani mitä miltä tahdon?
Match 20 14,, 15. Katzo nain »vaarallinen on
ft Christillsydess, ustoa itzeheensH jotakin hpwää.

Thomas. Minä hawaitzen, ettei poiskiel,
bäminm siinä sesso, että me moninaisisa
sisä asioisa meitämme mmnamme, niinkuin waat-
M parresa/ tawoisa, «loin menoisa, puheesa ismuusa



muusa käytöresä; en me cnsmgän siitä itzlllem jo-
takuta pääasiaa tehoa saa.

Johannes. Sen olen minä jo sanonm, et»
.tä kosta se tapahiun ilman rakkautta lEsuren
tygö, niin se pikcmmin on oman kunnian ja kor-
goicamisen etzikko, kuin nöyrytcäminen ja pois-
kieldaminen, liioitengin kosta me sima miellsuo»
sioo etzumue ja jotakin siihcn luotamme; mmia,
tätä wastan, jokainen jolla ci ole muuta päälle
luocetrapaa, ei mihi..gä hän päänsä kalistaa, ei
mitään Ma hän alastomudcns peiltä, ja isvwan
sielunja rawita t.uda.s, waan aiuoastans lEsu-
>lcn wanhurstaude», ja Häneja niinkuin totiscsa
sowindo alrarisa löyrä pesänsä, Psal. 84' 4,
miuä sanon, eccä jokainen tcnntapainen roaelda
oikiaa poiskieldämistu tietä.

Thomas. Eiköstä meidän myös mailmasen wahiligollistm etuin kautza poiskieldamän pidä.
Johannes. Kaiketikin; mutta mailma jasen rakkaus, on juuri niin sywäldä juurtumit, ja

niin luonnollinen kuin ihmisin oma rakkauskin on,
sentähden mailman poiskicldämisecn, niin suuri to>
tisen uston kaucca lapahmuuc sydammcn yxiwa-
tainen muutos waad tan, kuin omaankin poiskicl-
dämiseen. Apostoli loh. 1 Epist. 2! ib. sane',,:
Lihan himo, silmäin pyyndö, ja elämän kore-
us, ei se ole Isistä, waan se on mailmasta,
senkaltaisilla on istuin ihmisen sydämmesä, ja scu»
rawaiftsti en me mailmaa pojes ki.llä, cllen me
myös näitä kantzasyndyneitä mailman himoja ia
wiettelewälsiä sielun haluja tukahutta ja alaspai«
naa. Hvliätä ja poiskieldä yhtä ja usiaubia
Mailman ulkonaisista «puista, on itziäns rakasta»

E 4 wal<
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waiselle ihmiselle mahdollinen, lionenkin jos hä-
nclle wielä lälille usiaMat, ia ustoo sen mahan
edestä, kuin hän kieldanyc on, saamansa taiwaan
waldakunnan, paitzi sitä, jas wiela oppimattomat
ihmiset kiittäwat ja ylistäw.-c händä tänlän ede-
stä, jotka ei oikiaa määrästä poiskicldamisestä e<
roiica taida, ja sentähden sen kuin parhaitin sil-
wisä loistaa ja wähemmin kelpaa kovkiari arma-
wat, ionga kanttjl he pettawät >a turmelemat se-
ka itzensa että muiia. Sentähden on se juuri
kamala asia ulkopäin alkaa poiskieldämista, eli
senkaltaisten kappalten hyljamlsilla iotka ihmisten
silmisä loistamat, ja kuitenkin sen alla tykönänsä
pidettawät ihiäns rakastaman sydamlnen ja maa»
rat tarkoiturct. Tämän asian lEsus seliltä, ko«
stn Hän muori-saarnasansa opcrm, ettei meidän
pidä andaman almua, rukoileman ja paasto»
man, cccä me ihmisildä nähtäisiin ja kunnioin
tercaisiin, sillä, sanoo hali, niin rekcwär myös
«lkokllllatut ja owar saanet palkkansa, ui,
mittäin ihmisten kiicoren ja kunnian. Mutta tä-
tä mastem osotra hän, ectä ne iotka jotakin pois-
kieldäwat cli andawat, pita sen uiin r>rikcrraisesti
tekemän, eccä «vasen käsi tussi,, sen nctä, mitä
oikia cekec. Macch. 6: K--6. Näetkös, kuinga
yxikertaiseil sydammen oleman pitä oikiasa pois»
ficldömisesä! in kusa sydämmeu usto ja rakkaus
lEsuren tygö on poiskieldamisen perusturena, siel-
lä päätarkoimret myös yrikertaisiri tulemat: sil-
loill ei enää mailmcm rikkautta, kumuaa, humiH
päiwiä, hekumaa ja muita latomaisia kappaleita
palkan tähden pojeskicltä, maan sen puolesta ma
ne rastaat, waiwaloiset, jt» ihmiselle esterihenget-
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hengellisesa ja sisällisesä kaichakäymisesa Jumalantainpa, jongatähden hän löyca itzens niin welka-
pääri kuin mielniserikin halnjanja hillitzemään, ja
mabdoliisimmalla tawalla sydändansa huojeuda<
ulaan: pääasia tasä on,
mon kauaa mieldänsä ja sydandanja' Christuresa
lEsuresa, ja Hänen kauttans häkäyttä rakkaut-
ta niitten kappalten tygö, jotka autuuden täyttä
naucmdo estäwac.

Thomas. Etkös oikiaa muowo osotta tah,
do, kninga Christittv itzens ja maillnan pojeskielda.

Johannes. la, lyhykäisesti siinä kuin nytseuraa, joista ota wisu waari.
1:0 Picäa hän itzens kaikkein töittensä kans-sa paljana kelwottommena, ja parahimmat tekon-sa pal/ana wajawaisutena ja raadollisutena, niin

monen hänesa rippuwain wikain suhten, waan
luotta yrin ja ainoastans armoon ja laupiuteei»
lEsurisa.

2!Q Hän tunde kyllä itzens Jumalan ystä-
wydesä ja armosa seisowan, mutta ei kuitengan
itzestans enambätä pidä kuin muista ihmisistäkän.

Z.o Hän uöyryltä itzens kaikkein alla, tuten
emaa mahdottomuttansa ja wo:mcltto!nutcansa,

4:0 Hän surkuttelee Jumalattomia, ja hei»
dän syndeins kautta saatetan wastamidesta entistä
wihcljäisydens tilaa, ja Jumalan häncllens olo»
lettua laupiutta muistnttelelnaan, keffa hän Iu«

heidän ja kaikkein ihmisten ia ihe edestän-
sä rukoile, että Jumala heitä armaina Mdois.

5iQ Jos hän Jumalan wir,vottawaista ar>
moo wälittaisin kaipais, niin ci ba'n kostan lu-
maiata syytä, waan omaa epäuskoansa, omaa

E 5 rak»
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rakkauttansa, huolimattomut ansa ja poispokke<
mistä,sa oikiasta annon lähteestä lEsuxesta, seu»
rawaiststi et hän tilaansa kaunistella koe sen tans»
sa, Ma hän sen pyhänä pimeytenä pitää, niin,
kuin Jumala aikois ftn kautta puhdistaa hänen
sicluans.

5o Jos hän wastoin tahtoansa tykönänsä
täMn wian löydäls, niin kunnioitta ja ylistää
hän enämmin Jumalan pilkaumlisytta, »osa hän
senkaltaisen wihcliäiscn raukan ylöspicää, kn,,, hän
Mma raadollisuuttansa ihmettelis; ehkä hän lu<m.uan edesä sieä hapee, ja sydämmestä
damusta ja puhdistusta lEsuxen weresä rnkvile,
ja kaikkein satanan soimuin, lain uhkausten, ja
oman tunnon duomioilttn kauha, jotka hän niisa
tiloisa nindee, lykka itzensä armo« istuimen Chw
sturen tygö.

7:0 Jos hän iloisina hetkinä tunde s«tanan
sisälle annosta sydämmelans itziansä uuclittäwä:stt
ajaiuxet ylösnouseman, saadun annon ylitze, niin
luowuua hän ne kohta itzestäns sanoden: arms ei
ole edeuuna minun, kuin lEsus sen minulle ja
muille syndisille suoda tahtoo, jotka niinkuin köy»
häc ia isowaiset Hänen tygönsä tulewat.

8:0 Ei nän ustalla mitään raketa itze tel>
tyin a!ko!nst:nsa päälle, silla hän tunde si'däiuemeus huik?ndclewa>suden; waan huokaten rukoi-
le, että IE us neuvollansa handä jobdatta tah»
dois, kaikisa räyitä mitä hänelda puuttu, ja h<b
nen ustoans lisätä.

90 Jos hän wihatan, niin siunaa hän ,'äl«
lens, ios hänen päällens walhettllan, niin työlä<
sti rchktnee hän sanoa kuinga asian laita on, «l«

tei
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M hänen palajansa sen kamca walhetteliaxi soi<
maiuri tulis; waan kaikki Jumalan halduun an»
da, nikouMa että Hän lEsnxen tähden senkal»
täiset jliurct synnit andexi anona rahdois.

iQlo Jos hän joloakulda kunnioicetan, niin
hän fodämmcsäits sitä hnpce, ja sen siwusa näin
ajattelee: los tiMisit kuinga minä ihestäni huo-
no Jumalan edesä olen, niin sinä senkaltaisen M»
toxen jättäisit.

n:o Jos häneldä joldakulda neuwoo moni»
naisisa asioisa kysytän, niin ei hän usto misää»
asiasa wiM waftawansa enämbä kuin Jumala»sana tilan anda; mitä muuhun tulee, niin osotta
hän ihmiset lEsuxen tygö etzimään Hänen tykö-
nänsä neuwoa.

l2!c? Jos hän joskus tilan näkee mailmasa
edesautetuxi tulla, niin ei hän ainoatakan luwa»
toinda affelda sen perään astu.

lz:o Jos hänellä Porwarillinen elatnrm
keino ja kauppa on, niin pysyy hän siinä, kui<
lenkin niin kauppaa teke, kuin ei hän sicä kau<
w«in aiwoo pitää, ja niin mailmaa wiljelee kuin
ei hän ensinkän sitä wiljelis; sillä hänen Kalunsa
on aina kokolemma taiwallistn Isan maata päin.

14:0 Ei hän pidä «nsinkän murhetta koota»pensa itzellensä rikkautta, kunniaa ja hywiä päi«
wiä; waan suurella plräanaiaturella ja rukourel<
la Jumalan tykö etzii, kuinga hän taiten ne edut
joika nän jo saanut on, kämca taidais, ecta Iu»
mala kunnioitettftisin ja lähimmäinen sen kautta
palwellaisin.

15.0 Kossa hän hywää tekee eli muita pal«
welee se» woiman jälken kuin Jumala lainaa, s<
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li hcngelliscstä laikka maallisesta hywydestäns; nä«
kee tM aiua omm heikkoudcnsa sen alla, eikä
uffo kossan täyttä welwollisuutmnsa.

i6:c> Jos mailma ahdistaa häuda, pelkaH
hän itze caitamat.omudellansa andanecnsa tilan sii<

ia mitä edespäin tulee, niin lähin sitä kuin
hän r.ckoile salaisten rikostens anDcri andamusta,
jättä hän Jumalansa !>aldun ja ehtoon, kuinga
hän edespäin hänestä murhetta kandamcm pirä,
ja niin edesp.un.

Thomas. Taita jo olla kylliri sanottu ta,

sta asiasta; kukin mahta nähdä että tämä chystä
poiskieldämiseri kutzua taittan. Edespäin «kee
minun mieleni kuulla suma

ILvangellUMtlllsesta murheesta.
Johannes. Me tahdomme myös tästä pw

hua, ia ftn pitä toistamiseen selittämän, mitä tä»
hän asti sanottu.ou sekä pyhityxestä että poiskiel-
dämisöstä. Mutta paremmaa selkeyden tahdin,
täsä kappaleesa tahdomme yhden osan asioita e<
roitca, joita ymmärtämättömät ihmistc tämän o'
pin kappaleet sekoitta kokewat, ja kutzuwar ne
Evmigmumilliseri murhexi, waikka m ci eminkän
siihen sowi. Senkaltaiset owat i.o Jumalatta»
»nain rmlnnllistc vangaistnxer, eli ne yhteiset
waiwat, >olka, ihmisiä, niinkuin muitakin
kappaleita mailniasi kobmwat: näillä ei yhtään
yhtcyitä ole nffon ja Eva„g>:liumin kaicha, waik,
ka Jumala myös ne käaudä lapsillensa hywaxi.
l2iO <l)n llnnnoiliscn nnclen lcwottomus ja pii
meys, jotka ih nisillä luonosta löyt-
län, joihiin ne ei iMMnduniet ole, sen

waä<
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waärän lobducuxen sowitta caheowat, että luma»
la Min kätkee l»<ildä, kuritta heitä, ja
niin cd.sijain, wnckka ci he wicla ole oppineet
tu»iX'»man itziansä <ifa Jumalala. z:a Se sa«
laincll onlancllnnon '.vaiwa, yhdistettynä epäloi-
wolla luiualan t»gö, tynimättömvdella oinaan ti»
laansa, ja huckendelcwaisudella kaiklsa l,änen lei-
sänsä, joka niimn tykönä löytlän, jotka luma»
lan sanan ilolla wastan ottaneet oivat, mutta
stttc poislncncwär, ja cnkahutotan sinusta, rik>
kaudesta ;.: eläinäu hekumasta. Luc. 8: 14. 4c»
Ne wairvac kuin Lain roirä scurawac kaikkein
niitten cykönä ocka niisä rippuwat, ja täydellise»
sti kirouxen alla owo.l. Gal. 3: 12. ja Se
waiwa. mielipaha, sydänunen halla ja kaikki
naisit custae kilin ne pääUmsä wcräwär, jotka
«li sanomiia ymbari knljttiawat, sotiwnt erinc»
maisten puolesta, joira he mielesänsä
kunnioittawac; eli myös ajaanomasta kiiwaudlsta
nunca laitcawat ja häwai cwät; ia sen svyn tah»
den siellä ja täällä weistan sanotan, ja tawatto»
mudensa lähdcn kaikilda snriöildä ja kulnnallisil»
da ilnnisiloä hyljälläwäri tr.lewat.

Thomas. Minä ymmärrän, että senkaldai»
set kohmdcssa EvangeliumMsta murhasta eroim»
laman pitä: unitta annas nyt kuulla misä st oi»
kia murhe seisoo?

Johannes. Se kutzutan Evangeliumin mur-
heeni "kuin niitä uffowaisia kohtaa aitloastans ja
paljaan Evanaelnnuin tähden. Niinkuin i o Et»
ta he tulewai wihattawiri, wastansanoturi, pil»
katnxi, wainoturi, ulossuljetun, lvödyri ja fan»
gicuri Christurm NKnm, Won, Evaugeliumin

tunnu»
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tunnusturen ja Chrlstillisen elämän lähden. Sew
kaltaisilla murh«lU «li wainolla ku>n Evang«l»u«
Miia seuraa, Marc, 10: zo, silloin uskomaista
koetellen, >os he orvar juurirerut ja ratetur, ja
nstosa Col. 2:6, )os he owat
wapaac pelwon hengestä, ja saaner sen siaan
wäkewyden, rakkauden ja rairriuden hengen 2
3im> i: 7,8, silloi,» ei he tarwitze häwerä mci»
dän HERrannne ILsuren todistusta, eikä nii«
fä jotka Hänen fangins owar, waan parem«>
min olla osalliset Uivangeliumin waiwasa, )u»
malan woi,nan jälken; joka heitä pyhällä k«B
tzumisiUa kuyunur on. 2. Tim. 1:8, 5».Thomas Tasa asian Haataja, langtt jo»
takin minun mieleeni muistutlareni sinua, nimit-
täin, että senkaltaista Cvangeliumin murhena en
me tällä paikkakunnalla peljätä tarwitze: Klicos
olkon Jumalan! meillä on lembiä ja armollinen
Esiwaloa, loka Eöangeliumln opin anda wapaus»
den ja suojelttren maasa nautita: täällä saa jo»
täinen rakastaa ja palwella Jumalala ja Wa»
pahcajaa suurimman woimansa' perästä.

Johannes. Se on tosi, meidän maallam-
me läsa asiasa on werratoin «VustuS, ja olis toi-
wotetlawa, että asuwaisel sen wapauden 11-ma»
lall, kunmari käpttä taidaistt, kilctä Jumalalasen eliesta, ja Esiwaldaansa siunata; eikä wapa-
uvelle tilaa hengelliseen elkiwallaisuteen opisa ja
«lämäsä annais. Muisa maakunnisa täyty uionen
täcä wapautta etziä, kalunsa ja hengensä kaupat»
la: muna ajatelkam kuitenkin mikä elkiwalvaisus
ja wäärin käyttäminen talä kallista wapautta
wOan tmioäy ftasawln« harjoiletau, yhdeldä puo<

len

78 Evankeliumillisesta murheesta.



len Jumalan sanalla suurimman ytinkatz ri, ja
pchemmari elämäri kuin pakanain seasa etziä tait>
tmsil,, ia coiftlda pnolc:; n'is<urar> ia monmaisexi
ihmisten jonga klvcca Christlllinen
usto, rakkaus ja yrimielisys paljo kärsii, »oka
kuitinkin wahwistnrena mcivän
oleman pidäis. Tämän tähden se wielä meidän
seasam wielä tanäpäna tapahlu, että se ivka yri»
kertaisesti pysyy Evang.i,umisa ja Christuresa, ja
uskon yhteydela »a pudtaudesa lum.,!iststi «lää
ahkn'oitzce, ivutuu naururi ja pilkari ihiuistm la«
sten seasa, Siinä se pysyy: mä tusa ristmnau<
litcu saarnaran ia usioran mailmasa,
siellä "on »Hän ludalaisille pahcnnuxexi ja Gre-
rille hulludexi t. Cor. i 23, niinkauwan kuin
mulma mailmana pysyy niin Apostolin sanat lu-
jana seisoo, m hän kuuluu: niinkuin se silloin
joka lihan jälkcn syndvnyc oli, wainois sitä
joka hengen jälkcn syndvnyc oli; niin st nyt»
kin rapayru, Gal, 4: 29. Mailma sanoo nyt
niinf!lin «nuinasinakii' aisoina: N)äjykäme wan-
hurffasta, sillä hän tekee meille paljo rvaiwaa

asetta iyens meidän cöirremme «»asian, ja
nuhrelee meitä, errä me sondia teemme Lakia
wastan, ja soimaa meidän menomme synnixi.
-Hän sanoo rundewansa Jumalan, ja kehuu et-
tä hän on Jumalan poika: ja nuhrelee mitä
meidän svdämmesämme on: rvölästi me woim,
Me hänen nähdä, sillä ei hänen elämänsä so-
wi muiden kantza, ja hänen menons ou peräti

pitää meitä ryhminä ja
tv.'lc ä meidän teitämme niinkuin saastaisutta,
ja sanoo wantM-staille wiimein hywin käywän,

jo
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ja kehuu crrä Jumala on hänen Isänsä, !Ain
kayokam siis, hänen janansa oicvar todet,
ja koerelkamiuc, mikä loppu hänellä on, Joshän on rorinen Jumalan poika, niin hän hän»
dä autta, ja wapahtaa hänen wainonncftcn

käsistä. >V Häpiällä ja pijkalla
handä, ercä me näkisinnne, kuinga Jumalinen
hän on, ja ymlnärräisinune kuinka kärsiwäili»
nen hän on; me tahdomme händä dnonura
häpiälliscen kuolemaan, silloin hän curan sa-
noistansa, Wiisand Kirj, 2: 12--2Q.

Tähän culee myös lEsuxen kchoitus Ope-
luslapsillens, "äin kuulnwa: Jos mailma reirä
wihaa, niin rlerkäv hänen ennen minua wi,
hannen kuin teicä, murra et re ole mailmasta,
wa«n minä «»aliyin teidän mailmasta, senräh-
den mailma «vihaa teitä. Muistakat sitä sa»
naa kuin minä reille sanoin: ci ole p-lwelia
sunrcmbi herraansa, jos he minua waincnsic,
niin he myös ceirä wainowar. Murra kaik»
kia näitä tekewäc he reille minun nimeni täh-
den, sM ci he tunne sitä joka minun lähcrri.
Joi). '5: i3"2i.

Thomas. Minä löydän sen kaikki todexi,
ja niin muodon Jumalan kcmtza ei sillen ole kar»
simistä paitzi ollu:; mutta sixi minä sen pidän, et-
tä ftnkaldaisten waiwain alla taicawat he »htä
hywin olla auiuat, tytywäiset ja iloiset; sillä o<
stttain olm minä sen hawainnut, etm parhaiten
silloin Vapahtajan karsimiseen, hawaistpxecn, si»
teihiin, hanwoin ja ristiin katzellan, kosta mailina
kowennnin ahdistaa. Senkaltaisina hetkinä liet<
tän sydammestä lEsusta kiillä, kaiken sen edchä

kuin
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kuin Hän meidän tähtcmme kärsinyt on, ja sm
kautta meidän karsimismme siunaurexi muutta,
etten me waiwu cli wasy.

Johannes. Se on, kuin minä entW kans»
sapuhttta päactäisani sanoin, nimittäin, että ri<
sti' salaisuus on Engeleille ja lEsuren ystawilk
Mielinouteexi, mutta hulluderi kaikille ylpeille ja
omaa tacoansa seuralaisille ihmisille: Täsä on
pyhäin kärsiwällisys ja usto. Ilm. K. iZ: ic>.sen suloisen kansakäymisen lahden, kuin lEsurel-
la on omains kaicha ristin alla, niin he ei ha-
wetä eikä peljätä larwitze, waan pikemmin iloi-
tzewat ia hywisä mielin owat mailman pilkan al-
la. Sen nahdän Pawalin todistuxesta itzestansa:
pyhä Hengi jokaiyesa kaupuligisa tunnustaa,
ja sanoo siteet ja murheet minun edesäni ole,
wan: mutta en minä siitä lukua pidä, ennä
tottele paljo hengestäni, että minä juoruni päacs
täisin ilolla, ja sen nnraan jonga minä olen
HERralda lEsin-elda saanut, todistaxe/u E.
vangeliuniia Jumalan armosta. Teko- Kirj. 22:
23, 24.

Lhomas. Se jää siis firi, että jos nffo-
wajset jotakin mailmasa karsimat, owat he kui»
lenkin aumat eikä peljätä tarwitze.

Johannes, Witzisti se sixi jaa: mutta ei
kuitenkcm saa sen wuori ylönkatzoo wihollistansa;
kewiästi se taitaa tapahtua, että joku Jumalan
ystäwä huomamata tulee loukmuri, ja iss hän?
wihollistans ylönkahoin, kauwas hänen kantzanS
silloin menee, nim hän tvölasti ilman hengen waa»
ra paeta taitaa. Asia sclma itze itzensä, kosta
me peräänajactelemme misä rauhallisudesa, nöyry-

F desä
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desä ja hiljaisiidesa, jokainen Christittp karsinw
sinjä nlla löywmän piiä: Uii kostaman pahaa
pahalla, eikä kirourclla kirousta, ivaan parem»
mm siunaman, cicren errä he owar kuyuruc
siunausta perimään, i. Pet. 3: 9. Senkaltai-sen esikuwan on meidän meille jätiä-
nyt, joka ci kironnut kosta händä kirottin, ei
uhwannuc keosta Hän kärsei. 1. Pet. 2: 23.
Woi kuingi kewiästi täsä asiala mieluiset sielut
«rhettyä tattaa, ja niin tawoin Wapahtajans a»
fielcista poispoiketa, ja kadotta entisen rauhansaja aumudensa.

Thomas. Se oli tarpellinen muistutus: sil»
la minä hawaitzen myös, että moni karsii useinjoka ei millän tapaa Wapahtajans kaltainen ole,
<i edeltäpäin mielen yriwakaisudesa kaikkia koh»
tan, eikä jäljestä pain hiliaisesa, siwiäsä ja sopi»
waisesa käytöxesä niitä kohtan, jotka händä louk-
kawac. Se kaiketikkin meidän aikanannne ta«
pahtu, että yri toistansa häwäisee, ja toffa joku
tällä tapaa wihaan syiymvri tullut on, niin ei
siica parembata sitten tule, kuin häpiä häpiästä,
torat torista, walbeet walheista, kandeet kandei-
sta, ja niin kaiken tiecä pitkin.

Johannes. Kaiken kärsimisen alla kuin mo-
lemmin puolin tällä tapaa sadetan, ei suinkan
aumat olla, sillä silloin ei sanoa laitta: en minä
slrä tottele, eikä minun hengeni ole minulle ra-
kas; waan soditan oman hengen puolesta, jakär»
sicän omasa rakkaudesa, mutta ei niinkuin Chri-
ftitty.

Thomas. lohonkun määrään olen minä i»
tzmi senkaltaiseen kärsimiseen saattanut, ja »älje»

stäpäin
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stäpäin wasta näcn, että erinomainen Jumalan
kasi minun ylöspimnyc on, wka wähittäin lewol»
lisutcn minun lällcns auttanut on. long.uähdm
minä itzcni welkapääxi löydän. Muita jocka sa»
maan waaracm joumwat, kaikella armeliaisudelta
kohtamaan.

Johannes Jos sen kerran eli uNammat e»
rät koetellut olet, niin karia finuas iästä lähin,
ja opi nyt niin ostomaan lumalas ia Wapah»
ta,as päälle, ettet sinä ylpnums sm ala kälke,
sinun pitä oleman kansiakÄrsiwällisen, ei ainoa»
stans niitten kanha, joika samaan waaraan jou<
tuwat, mutta lmös sinun wihollisteskin ja »rai-
noittes kansia, maikka et sinä heitä kostan itziäs
wastan sytyttänyt olis. on niin meilä o-
pettanut: Rakastakar, siunackar, rchkär hywin
ja rllkoilkat niiden edestä, jocka teitä rvaino,
war ja rvahingoicrawar, Kö errä re olisirca
teidän Isanne pojat joka on caiwaisa;
hän silldii auringonja koitta niin pahain yliye
kuin hyrväinkin. Matth. 5:44, 45. Täsa a-
siasa osotamme yxiwakaisuden uffosa, ja kärsimi-
nm on silloin Christillinen; ja ne jotka kärsimät,

tunnustamat sen mitä Wapcchcaja
della meille sanonut on: loh, 16: 33. Näicä o,
len luina teille puhunut, ercä teillä minusa
rmlha olis. Mailmasa on reillä tuffa.

Thomas. Minä toiwon sydämmestäni, a«
, lati pkaxeni ristinnaulimn lEsuren silmäini ede»
sä, ia Hänestä oppia hiljaisucia, rakkautta ia kär»
siwallijyttä, että minä Hänen edswastaustansa
nautita saisin, kosta, joku kowuus minua kohrapi.

Johannes. Sinun toiwotures on hmva,
F 2 mutta
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mutta karta kaikkia tiloja, jotka huomamata tai»
tawat ihmisen waaraan wetaä. Senkaltaiset o»
wcu ne wahiugollisec kirjat, ihmiset joiden kauha»
käymises ollan ja kirjoituret, jotka muitten ylön»
katzeella, walheella ja häwäistyxillä täytetyt owat,
ja paljaan myrkyn ia kuoleumn, ustolle ja rak-
kaudelle jälkensä jättämät.

Thomas. Minä olen myös muutamia sur«
futeldawia esimerkkiä siihen nähnyt, ja minulla on
läpsi syy senkaltaisia waarallisia liloja wältta.

Johannes. Niin sinä kyllä sen löydät, <t<
ta me aina ja jokapa!kas olemma waarasa läsH
niailmasa, eikä mailina ole meille niin kewiä wa«
eldaremme läpitze: ms tarwitzenlme Jumalan suo,
jelewaa kättä ylitzemn«, ja itze lEsuxen seuraama
me, kusa hywänsa me olemme, meidän tulee kiin«
diästi pitää meitämme nöyryteen. Alkam koffan
mailmaa heikkona ja halpana pitäkö, waan pa<
remmin itze mcitamme, jotka täällä joka päiwäwaarasa seisomme, että me epätoiwosta itze ty«
kömme, aina miehulliset Christuren uffosa olisim»
me: silla rämä on woirro jota mailman wow
ra, i. loh. 5:4, st sotamies oikein molemmi»
puolin katzoi asian puoleen, joka sotansa aika»»
itzellensä kekoitnxcri seurawaistt muistutuxet kirjoi!»
ti, näin rukoillen:

Seiso taustan wahwan wahwa Sangar,
minull ole liuna luja, angar, piruu
wastan, kust kohtaisin, sorii saisin, kuin pääl»
leui pahoin ain haasta.

Jumal olec minun wäken, elon, minl,n
turwan, apnn, aucuun, ilon, minun aseen,

kilpcn,

84 Evankeliumillisesta murheesta.



kilpen, kans -"allion: Isän ihanan kuin anrat
han, alda wainoUistcn wallan.

Ntailma miilua paljon waiwaa walhell,
wainoll, roirull aiwall, ci edes tahdo rorurr
tuoda: minua warjcle, suojele, älä
anu sen pahutt minun simat.

Hengeni HERra haldulw annan, Ist ä<
lä minua ylönanna! poikas pyhän piinan täh,
dcn: siipeis all pääst, am hädästä! rykös tur-
loaan täyden roden. Psal, N:o 43: v. z, 4,5, 6.

Thomas. Nyt olen minä mielestäne hyö-
dytyillä knullut siima M k.ippaleesa, kulje nyt
»vielä edespäin samasa nsiasa.

Johannes. Toiscri »iin Evangeliumilliseen
mutheseen luetan kaikkinaiset cpäuston, pimey»
dc», lihan ja petkelen koettelemiset, jotka osittainwaiwalla ja osittain suloisudella, tahtomat langit-
ta >a seiirawaisesti niitten kautta waiwata oikeita
ustowaisia Naulat soweliasti myös tähän saa,
tenä caiican, silla se joulu eri»omattain heidän
uffonsa koectelemiseri ja wahwistanuseri, jongatäh-
dm Jumala wihollisten heitä kiusata saldii.

Thomas. Tasa asian haarasa minä mie<
lelläin sinua kuulen ja toiwo», että se nykyisen
tilan puoksta nunna suuresti hyöbytcäwä on.

Johannes, päännes kaikkiin kocttelemi,
siin on perkele; sillä petari sanoo: hän käy
ymbäri niinkuin kihuwa jalopeura, ja e«zii ke>
nen hän niclis, 1. Pet. 5: 8. hänen vn kewiH
sitä tehdä 1:0 lidamme ja weremme kanrca, joka
itzeläina on täyuäns, la sentähden pi>

pahoin haluin ike»s wietclda saidi. 2:0
F 3 Mml-
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Mailman ja sen haluin kautta, jotka likisesH
hlimolaisudesa lihan kantza stisowat, ja z:c> epä»
ustomme kautta, joka itze pimeys on, »osa satan
malkani meidän päällemme itzensä tungee. Ia
että taiten asia tmkistellaisin, mm edeltäpäin sopii
sanoa: ei se meille ole miiikän kunniari, että sil-
lä rmelcwalsella wihollijella perkeleellä on tyköm-
me voipaa käyminen, ja seurawaisesti ei meille
cnsiMn ole kerstainista siinä, että mcicä koetel-
lan, niin että m: sen kautta jongun arwon Ju-
malan edesä woittaisimme; ei suinkan, ei siinä
mitään kevstaimpa ole; sillä se on onnettomus ia
surk-teldawa synnin langemisen waikntus, joka
meisa rippuu, niii kauwan kuin me tätä maallista
rmimista suljetamiue. Mutta Apostoli kuittnkin
osstta maille muodon, woittaremme ja käsittäreln-
»ne kunniallista kcrffausta kiusaustamnie alla,
mitcäin: jos mc ustollamme saranaa wastansei-somme; ja siihen on meillä woima Chrifturclda,
niin kauwan kuin «te ustosa seisonune., Sentah'
den nyt ustowaisille sanotan: Sirä ce wastanseu

ustosa, rieren, etca ne waiwar
tapahcmvat reidan weliillenkin mailmasa, i.
P.t, 5: 9. Apostoli kutzuu täsä sicanan päälle»
karkauxet ia kiusauret waiwari, eli murh.ri ja
hadäri, joidenka läpitze kaikkein lEsuren wcljein
mailmasa käymän pitä Kewiästi se käsitettä
taittan, mitkä pimiät hetket jokaitzelle sielulle, jo<
ka lumalatanz ja Wapahtajans kohmn yriwa-
kainen on, nämat tuottamat.

Thomas. Kaiken tämän tahdm, löydän
«lina tarpelliseri ja hywäri sen, että sielut uffon
urholilsuteen kchoitemxi tulewat, enei, he heikko»mielit
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mielisyteen langeisi, kosta he wihollisen tulisit
nuolet hawcutzewat; sillä niin minä ymmärrän a»
sian, ectä wihollisen päällekarkausteusa kansia,
kohta häpiällä takaisin astu« täytyy, jos me oi»
kein woimaamme Christuxen ust»sa kaytcä tai-
damme.

Johannes. Sinulla on täysi oikeus siinä;
muutoin olis aiwan waarallinen puhua kiusauri»
sta, lioiteukin niin, että sielut sen kautta heikko»
mielisyteen osawcu: ustowaisilla on Immanuel puo»
lellansa, j<i woitto on heidän

Thomas. Mutta eikosta meillä kiusauri-
staiume ja waiwoistanuue siia hyödytystä olla tai-
da, että ne meitä puhdistamat syndcimme saa»
staisud!sta?

Johannes, Ei meillä syndein puhdistusta
mijan muusa ole, kuin lEsuren Jumalan Pojan
weresä, niinkuin Apostolit Pawali, Pctari ja
Johannes selkiasti todistawat. Se tapahm to»
su,, emi mndän paha luonnomme toisinans »uo»
nelda waiwalda ja kärsimisildä alaspainemri ja
lannist?curi tulee, jonga tähden Pctari sanoo: jo-
ka lihana kärsii, se lakka synnistä, i. Pct, 4:
1 se on, luondo tulee hcikori ja estetan synnin

mutta ei itze p> hdistiis siinä sei»
so, himo on jalillä lihasa, ia omatundo on saa»
stai-'m siihen asti knin lEsuxen weri sen puh,
distaa töistä eläwäcä lumalata pal-
welemaan. Ebr y 14.

Thomas. Se kelpa Minulle hywin, mitä
nyt vhlcisLti sanottu on; mutta minä
halaian k'.'ulla jomin oidcmlnaldä sinua itze kiusa»
jafta ja hauen kiufaurnans: sillä siinä yhtä ja

F 4 toista
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toista taidais edestulla, kuin minulle tarpeellisexi
neuwoxi »ouduis.

Johannes. Minä tahdon mielelläni edespäin
asian seliltä. Ia 1:0 kiusajasta, niin se on, se
waicha maro, p.rkele ja samnas; päämies pime»
yd.sä ja kadotcttuin waldafuiuiasa, Jumalan wan-
nocm wiholl-nen, joka ylpeydn,sä täkden koko lah«
konsa kalista kodsta''sa walkeuden waldakunnasta
uloshcitcttin, ja äärimmäisen p mc»,,ec>! siellä i»
Mkaikkiststi piinana syöstin. Tämä on siite ih<
milen ja hänen langlinisens kauna, saanut maan
jäälle sisällikHyllliseil, josa hän snr.ncisa ja hä»
»vaistyxisä Jumalala wastan cpäl.ston lapsila hal<
litzepi Hänen lnondonsa omoisudtt
vwat: wihn, kiukku, n-albe, pews,. wiekkaus, ka<
tens, ylp'ps, önkkäps, häwaisns, kosto, :c. sen<
kaltaisten kansia halli l;ce hän käändymäclörnisä syn<
disisä ja pitää heitä tahoonsa jäljen sangirrm
na, 2. Tim 2! 26. Hän waati hnrä »linkuin
orjoja kaikkia sitä kuin Jumalan nneldä wastan
on tekemään. Silla hän itze palaa wihasta In,
nialatawastan, ja HErran woide!tualEsustawa<
sian öykkää, estärensä Hänen lunasttttujansa siuä
autuudesta, joka heille sen siunatun sowindouimn
kautta lEsuren ausaitcu on. Niitten taas,
jotka saldineet owat Jumalan heilänsä kuhun,
kaandä ja pimeyden wallasta ja Poi-
kansa kunnialliseen waldakundaan siirtä, seisoo
hän perään, ja juuri sukkelalla tawalla etzii hau»
klttella, wietellä ja estää, jos he hänen wickkau-
de s ja walheeus kautta wastauudesta cpaustoon
tottel,mattomuteen la muihiin rikoriin langeisil, ia
niin Jumalasta luowuit. Kaikki lainkalcaiset wi>

holli»
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hollisen ja tariond.lennstt, rsiowai»
sten tykönä, kutzman tiusauxeri.

Kewiäni se ymmärrellä lullan, kuinga sowel-
jasti wihollinen heitä lahcstya laitaa, kosta aino-

sicä cllä he wiela owai inail,
masa, ja, niinkuin jo sa,wrtin, hcillä on liha >a
wcri, joisa he mailman hcngcn kansia sidomt o»
lvat, ia hcillä on silmin ihminen, kadoturen lap,
si, cli niinkuin Apostoli nunnoin sanoo, wanha
ihminm asuwana cykönäns, joka himoin kautta
exyxisä itzcusä rm-mclce, Eph. 4: 22 Tämä
synnin ihininen, ia wanha Adam li hasa, on kyl-
la ja ustowaisisa Christur«n kansia ristinncuililtu,se on Christuxcn ristin ja sen womian kautta kuo-
letettu ja fangattu heioän wcmhurstari tckcmise-
säns; mutta se elää wielä, ja wiinleiseen hengen
riutumaan asti pitää wanhan pahan tapansa iä»
liilla; jongatähden p rkcleella ei puucu tilaa kiuo
sata ja lewottomari saatta uskomaista.

Toiseri kosta minä itze kiusaurista puhua tah»
dou, niin on maari otcttawa: 1,0 että perkele
wälittäin tnlce niinkuin alastoin hengi, että mi-,
na niin sanoa mahdan, niin cnei hän werta eli lihaclawurensa ora, jota Zlpostoli tarkoittaman näkyy,
Epl). 6: 12 näillä sanoilla: pahoja heugiä n>a-
stan caivvan alla, alkukielen iälken kuuluwac sa-
nat näin: pahuuden hcnrlcllisvttä wastan rai»
wailisisa asioisa, joka ci ole kuin stn ru-
man cnlistr nuolet, Eph, 6: :6, Silloin hän
myös waarallisin o/> päai'ekarkaurlsansa; sillä hän
huomamata luikahtelee »ninkuin karme, epäuffon
pimeyteen, ia Jumalala wastan hawäiftwltä aja-
tuxia, sanan wtudesta, ja sowinnonwi<t

F 5 ftyl>s
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Zc>

seydefta edeStuotm lc. eli myös waäran walon,
ylpial ajacuret itzestänsä, muitten ihmisten ylön»
kntzella, ia wihdoin sylyttä wihaan, kiukkuun, pe«
tölli wtt'n, wiekkautccn, walheften, kateuteen, ja
min .3,späin, jondenga kautta hän ihmiset per,
kei'tteu kalcaisiri sydämmisans tehdä pyytä. Kiu»
sauriinsa hän ajaan aiwan hywin somitta tietää,

kosta hän parhaitin tuliset nuolensa sydämiin am,
bua caima, ja tuleen sylyttä, jona hän itze siinä
synuerysä lulesa hallikee ja sielua waatii Kaik»
ki ne juonet, joilla hän kiusausta kaunistella ko-
kee, owac sula pcios, niinkuin itze kiusauskin. E»
simerkixi: ylpeyden ja wihan hän sillä edeswasta,
<tra hän stclulla olewan hywän syyn i-
tzcsta-isa jotakin pitää, sen eli toisen hnwyden täh»
den, ja seuraivaiftsti syy wihastua, kiiwastua ja
kad hria niicä, jolta ei handä arwosa pidä. Josse si'h n tulee, että se kiusauxen hetkellä syttynyt
sielu, toisen tnkönä jonqun täyden wian löncää,
niin pikimäldans se mpahm nmä kiusaia tahtoo,
nimiiiäin: että haluttomus, wiha ja kosto sydäm-
men sisälle otta ja hallitzee.

Mlilla tätä perkelen sukkelaa juonda ilmoit»
ta ja maahan lyö kallis Wapahcajamme selkiä-
sii, koffa ''»an Pemriu kpsoulyxeeu wastaa: kuin»
ya usein hänen weljellänsa andexi andaman
piri. jos seiycmäsä terrasi: oli kyllä? Hän o<
sotta ?icä sen kertaa sciye»
män rapahtllman picä. Sopimattomuden ja
wal)ingo>'., lynga eripuraisuus ia kateus armoite-
tulle sielulle mottawat, ojotta myös lEsus sa-
maja tilasa werraurella siitä welkaan jomunesta
palweljasta, jota, saadun kaiken welkans anderi

«nvg»
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andamisen jälkoi, itzMns oikeuoen olewan luu-
li, kowasti kohtai' itziaiUä me-
nettä, ja iunri tyyni häneldä welkmisa wattia,
roastauudesta mli ed duomtturi ia ior«
niin heit^yri, siihen asti cna hau wiiiu-isen ro-
poin asti maxoi sen roelaan, »oka hänelle
oli anderi annettu, Matih. i«! 21. :c. Tällä
wertaurella Wapahtam er n.'!natlain armoitettuja
sieluja wiholli en kawalista estää
ja suoMa pyyrä. Silla jos hän wastauudesta
siihen buoneseen pääse, josta hän ennen on ulos-
lähtenm, niin oita hän stitzmiän muuta hcnssee
kantzanla, jotka handa pahemmat owac, ja asu-
wat siellä, ja sen ihmisen wiimeiset culcwat pa-
hemman kuin ensimmäiset, Luc. 11: 25,26.
G siis kiusaur n hetkenä eli muullaisin ole aikaa,
itze kantzansa tuckistvlla, wihan ja koston, y!p,'y<
dm cli muun senkaltaisen oikmdesta ja sopnvai-
sudesta; waan suurimmasti tarpellinen on mc,
kohta Apostolin terwellisstä neuwosta wacria 01-
ta, iskä 1. Pct. 5: 9. nain kuulu! Sitä re
stanstisokar wahwar ustosa, ja sitä warcen jo»

olla puececcuna kaikella Jumalan so,
ra-aseilla, että perkelen öawalar päällekarka-
nustr woitaiNn wastansiisoa, Eph. 6: ii. Ta»sa pitä kaiketikin roalwottaman ja rukoildaman,
ja uston kilwellä ensunmäisei sen ruman tuliset
nuolec scunmntettaman, ennenkuin sydän niitten
kautta liekaan syttuy.

2:0 Niin perkele mailman kautta Jumalan
ystawiä kiusata kokee: tämä rapahtu silla lapaa,
eccä hän yhdeldä puolen smyccä halun ja pyyn-
nön mailman kunnian perään, niinkuin rikkau-

den,
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den, ystäwyden, keidon elänian ja muun arwonpernan :c cli myös coiftlda puolen, saana pelkä-
maan ylö, kitzctta, wa-noo, köyhyna ja muuta ko»
wulttta. Tasä on nyt se tarpellinen, että yriwn<
kai''ndesa >,ffe>mme, ja itzemme Jumalan halduun
ja murhan ala heicamnle, ja varjelemme mei»
dän jvdämmemme ja taitomme IHsuxesa Chri»
stuxesa, Phil. 4: 7. Joka Demaren kantza ha-
lajaa rärä «nailmaa, karsti haari rikon ustons
puolesta, ja wihdoin mailinan orjaxi joutuu, 2.
Tim. 4: 0. eli julkisesti, koffa ei hän enää Iu«
malan tlmdoo tottele, waan täytä woimaa sicä,
käin nwiimalle ja mrhudelle kelpaa, ehi, eli myös
S »non no.dan kantza olotta k«ikki!:ai'set lumali»
suden ja hurst.isten ystawyden hankkiot, sen kaut»
ta woittarei.s rahoja, wattka sydän wielä on
karkcrasa sapesa, ja iväärydcn solmusa, Teko
Kirj. 8: iB'<2i Silloin orjanrappurar owar
ynnä ylöskäyner ja rukahurraner nisur, josta
Wapahcaja lE,us werraureja neljän laisesta kyl»
wöpellosta Luc, 8: ?, puhuu.

3 o Nun sacanas jokapaiwä ja hetki turmel-
dunen lihan kautta, haukuttelee sielua'himoitze,
maan täinan elämän hekumaa, laiskuutta, hau»reuna, saastaisutta ja kaikkinaisia syndisiä aMM
wietteicä, cli uhkaa händä ir.aallisella wastoinkay-
misella, sairaudella, toyhydellä, näljällä ja niin
«-»espäin, sen kautta estäxensä ja luowuttaxensa
ibmista Jumalan ja lEsuxen uskosta ja ujkalluxe-
sta. Kiusauren hetkinä parhaitin huomatan, mi»
iä raadollista ruumista me täällä ajaasa
me, jolla ei amoastcms kaipawaiftcn eli wältt.v
mätttzyiäln tarw«tt«ns kanpa ole tekemistä, ja mei>

tä
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tä astaroitzcmaan saaica, mi,mi myös onsä, paitzi kaikkea täiä, uwnclla tuhannella wai«waloisildHa, ,ocka sielua rasimnv.n ia waiwawnt.Mira Pawali sanoo, se casä todexi tulee' lihahimoilee henFee wastan, ja hengi lihaa wa«
stan: uäinäc owac wasta,, roinen toistansa,
Gnl. 5! 17. K, iccngin ei luinalan lapstr ole
welkavääc lihalle, lihan jälken elämään. Sil-lä ,nc lihan ,älkeu eläunne, niin meidän
picä kuolemau, umcra jos me lihan ryöt hen«
Fen kautta kuoletamme, niin me saamme elää.Nom. 8: 12, 13 Tällä mpa on Christitty jo-
kapäiwä tasa mailmasa kessella kiusauxen korpee,
Mlilta ei hänellä siinä mm,ca kerstausta ole, kuinse, että hän woiton, ustolwsa Christuxcsa pitää.

Thomas. Mii,ä suostun sinun puhesees liu-
sauxisia, ymmärrän myös, mingätähden sinä uiiu
wisuun sen tietä aimm, ctcei Christitylle paljaista
kiusaurista ole jotain kcrstattapa; sillä sinä olet
tainnut kohdata senkaltaisia, joika itze asiasta pal«
jon puhumat, ja wähän cli ci ensingän woimaapysi)wäi>yteen osota, kosta kiusaus päälle langee.
Mutta kaiken tämän tähden, ajattelen minä kuin<
ga tarp<llilien se on, katzoa joka silmän räpäys
lEsuxen Usson alkajan ja päättäjän päälle, ja
Hänen kalliilla werellansä toiwoamme wirwotta,
ja siwaldl sooälnmeinme pihtipieliä, että kjusaja
näkis, minää kansan kantza hänellä tekemistä on;
j»sta taiwas todistaa, «ctä he woircaroac hänenRarilzan weren kautta, ja Hänen todistuMi?sanau kanrra; ja ei he heidän henncenja
kuolemaan asti rakastaneet. Ilmest.
ii. Jumalan olkon ijankaikkisestl kiitos! eitä

mci.
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meidän I'3suxemme kaiketi rveljäinsa kaltainen
oli, crrä -Hän armollinen ja ustollmcn
mainen pappi edesä olis, sorvitta»
maan Ransan syudejä. Ebr. 2: 17. Hän rai«
taa ja tahtoo nyr armadraa nicidän hcikkouc»
ramme, sillä -Hän on kaikisa kiusattu, uilnkuin
mekin, kuitenkin ilman synnicä, El>r. 4- 1;.
Ellen me «vihollisen unisten nuolten kmsanria wäl>
la taida; niiil on meidän puoillaiume se, loka
wcchingon palkita ia oman tunnon jallens puhdi-
staa cauaa: lEsuxemme wiatlomuus tulee ineille
hywau, za Hänen M-Papillinen uhri-werensa
priistoma meidän sydämmemme, että wahingot
paracan.

1.-hanncs. Tämä sielulle oikian woiman
anda, aikoin saa, eccen me niin monesa
waar.isa tar-.vihe waan uffoo ja seisoo
warriaisansa kuja ne hywät cläwäc lähteet o»
wat, ja josa Illiuala meille pöydän walmista»
nur on rvihollisiamme rvastan, ja on iye kil»
penäinme ja auringona; siellä pila satanan, li,
hai» »a mailman, yhden erän toisen jälkeen hei»
tänsä lyödyixi näkemän. Ellei HENra joka wä»

-k wä on sodasa, olis meidän puoleldanune, ja el»
lei Wmnläinen Pappi uhri weren ja wiraan kil»
wen kauha olis josa walkeus ja wan>
hurstaiis ftlitca itzens imidan toiwollemme, niin
me surkia olisi.n, joidenga wiho!llst>m ede»
sä täydyis hapiään tulla; muita nm nff.waiset
satanan joukolle sa<ioo taitawac! kokondurar kan-
sat, ja paeckac kuitenkin; ueuwoo ja
ei se nuxikän tule: puhukac kcst.nänue, ia ei
sekän seiso, sillä cäst on ImmanulLl, Es. 8:

9/ 12.
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9, io. Sinä mahdat ustoo, cicä st harmilta si»
lä ylpiää kuulla seukalcaista sodan aandä
ja nähdä senkaltaista rohkeutta sen kanjzan n)kö<
na joka halpa ja ylönkatzolcu on, nilnkuin Ju-
mala» kansia olcwan näkyy.

Thomas Se on autuallinen, nähdä mirä
meillä on ustalleuawana, ia ymmärtä woiniaan,
sa, ja tuten tieiH miikä edusturet meillä Wapah»
tajasa lEsuxesa ja Hänen kauhansa on.
siwllsa mieleni johcu, mitä nuorukainen Bawio
teki, joka monesa asiasa oli esikuwa Christuxeenja yxi oikia Christitm, siinä että hän ei ainoa»
stans jalopeuraa ja karhua wastcm mennyr, ia
lambaan heidän suustansa ulosom, mutta myös
sitä puolettoman suurta, raudalla ja kuparilla,
keihäällä ja miekalla warusiemia saiMria Golia<
thia wastan, ja Zebaochin »nmesä il<
moitti tälle Israelin Jumalan pilaajalle, ettäsora oli HERran; ja siinä samasa otti edes yh»
dm niistä wudestä siliästä jorka hän ojasta roa»
linnut oli, pani sen lingoousa ja paiffais Golia»
thia otzaan, että hän lanaus maahan kaimoillen-sa, ja sitie hänen omalla miekallans hakkais pois
hänen päänsä, i, Sam. 17: 34. lc.

Johannes, Juuri niin on asia meidänkin
kanstamme, kosta ia niin kauwan kuin meille Im»
manuel kantzamme on: meidän ustomme silloin
aina niin witzi on, kuin Dawidin lingo, ja IE»suren wiiden siunatuin haawain woima on wake»
wä »vihollista lyömään: suuret merkit ja ihmeetHomme kautta Jumala jokapäiwä tapahtua an-
da; ainoa aamu wirfi, wihamiehen sotaioukoe ha-
jetta taitaa, toisincms se tapahcu, että Jumalan

Kan-
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Kansa wcisulla >a ilo huudolla wihollisen päälle
karkaa. Merkittäpä esimerkki taban meillä on
I.'sapharisa ludai, BunillFasa, Voffa ivoimal»
lisec wiholliscc, Moadin lapset, Aininonin lap«
ser ja heidän kanstansa myös nniira, händä
ivastan sotimaan tulit. losaphat silloin waki»
nens astui HENran eceen, tunnusti oman woi<

muita ustalsi Jumalaan
ia apna rukoili. Silloin ha>
nelle »a hä-ien scurakuimallensa sanoa andoi, että
heidän piri kävmän edes, seisoman ja kayoman
-HsLßran aumurra, joka heidän kanaansa oli.
Se tapahtui myös niin; sillä paiwäa jälkcn kar»
kais »viholliset hänen päällänsä, mutta losaphat
siisoi alallans, ja asetti ainoastansa muucamat
weisaiat joukkonsa ».'teen, jotta korkialla äänellä
»veisaisit: Niicräkäc HERraa, sillä Hänen lau-
pindcns pysyy ijankaikkisesti. Tainan kiitoswir,
ren alla mitalliset toisiansa wastan rupeisit afti»
tansa käändamääil, siihen asti että he kaikki olit
itzens keskenänsä surettaneet, ja sicce losaphat
joukkonja kantza astui edes saalista jakamaan, jo»
ka aiwan Kmri oli. Smjalkeen palajaa hän i»
lolla Jerusalemiin ja Jumalan pelko ruli kaik
tein waldakundain päälle maalla, sicie kuin he
kuulit HENran sotinen Israelin wahollisia wa,
stan. 2. Aika K!ri. 2c?.

Thomas. Tämä oli lirhollinm sota, ja niin
kaikkein Inmälan kansan he>?g.llist»n wihollistcll
kantzi käyköi'! Nnr taitaa jo kullixi olla puhuft
tu Christitcyin kärsimisestä, rististä ja kinsaurista:
minä hawaitzen että täsa asiasi, paljo puhutan ja
kirjoitttan, joka wahan kyllä hpödptystä ja ei ei»?

siukän
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sinkän tähän sowi: mitälnax suuren osan puole<
sta taitamactomudesta, eli etten me wiela oiuaa
woimaamme lEsuresa tunne. Muna paäcöreri
tahdon minä ajaiuxmi sinulle ilmoitta hengellisista
wihollisistauune: se on niin minun mieleni astu»
mtt, nunniin satana io koko aikansa edestä kal-
liin Wapahcajamme kuolemasa ja ylösnousemisesa
on häp!ään rullut; siinä on hän oikeudmsa mei,
dän yl,ihem!ue kadottanut, ja hänellä ei enääwcch»
waa pa.kkaa maan päällä ole, waan tänäpä na
on hän täällä huomena siellä; ja kusa Christu-
zcen woima ia woltto hänen kohtaa täytyy häilenasemensa uloslähcee, joihiin hän turwais. Hän
on niin muodoin ryöwarin tapainen, )oka walke»
utta piiloillee, ;a warkain pimeyd>sa meitä lan»
gettti kokee: muita me olMma walkeuden lapset
jotka ei hända peljätä tarwitze. Meidän liham-
me, ja se wanha ihminen lihasa, on myös, niin»
kuin sanottu on, Cdristuren kantza wanhurffaxi
ttkemisesämmc ja uffosamme ristinnaulittu, ja me
sodimme hänen kantzansa, niinkuin kahlekoican, jo»
ka ei edemlna pääse kuin kahleet myöden anda»
wat, ja niisä haukkui, niinkuin katumatoin ryö-
wäri ristin päällä, lioicenkm kosta perkele sylyttä
ja kuoleman hätä hända ahdistaa. Mutta ei mei»
dän ensinkän händä armot tule. Engä muun
puvlesta händä pelkää, kuin jos hän pääsee ir>
rallensa, ja taas wainoo meitä. Aiwan niin tu»
lee meidän kahoo mailman puoleen, niinkuin »uyos
Pawali puolestansa todistaa, sanoden: Christuren
ristin kaurca mailina minulle ristinnaulittu on,
ja minä muilmalle, Gal. 6: 14. Ongo finul<la jotakin tätä minun ajatustani wastan?

G lohan-
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Johannes. Ei enfinkän mitään; toiwon ai,
noastans, ettäs kaikkena elos aikana taidaisit täl«
lä tapaa wihollistes puoleen katzoa, ja elämällä
ja woittawalla uffolla kiindiasti lEsuxesa tippua,
niin et sinä t> rwitze peljätä, waan iloita ja woi<
ton pitää. Silloin sinä myös taidat olla kel»
wollinen MlliUe julistaman autudemme tunde<nnsen hajua, ja itze seka esikuwalla että puhtaal»
la opitta olla Jumalalle yxi hywä haju Chri<
stuxesa, sekä niiden seasa jotka autuaxi tulewat,
että myös niiden seasa jotka hukkuwat: Näil»
Ie tosin surman haju kuoleman, mutta toisil<
le elämän haju elämäxi, 2. Cor. 2: 14, 16

Thomas. HERra sinun toiwotuxes tävt,
takön, ja minun kantzani sanokon siihen Amen!
Nyt halaan minä sinua tuulla

Jumalan kätkemisestä lapsildansit, ja
Hänen Isällisestä kurituxestansit.

Johannes. Pyhät owat kutzuneet sen lu,
malan kätkemisexi, loka Jumalan tähden kuicm»
gan ei niin ole, waan heidän mielestänsä se ai-
noastansa niin olewan näky. Asian mma wena»
uxella setittä tahdon: me näemme, kumga aurin-
go, kosta sakiat itzensa meidän ja hänen
wälillans asettamat, näkyy niinkuin pimitetyxi;
sillä pilwet estäwät meildä hänen paisteensa, mut»
ta itzesäns «i se niin ole, hän tungee walonsa
kanha läpi pilwein, ja sen tekee, että meillä o»
päiwä, ja kaikki mitä me tarwitzemme nähdä
taidamme, waikka en me auringoca oikiasa kirt»

nähdä taids. Niin on myös lait«
mei»

98 Evankeliumillisesta murheesta.



meidän kanyamme ko ms hetkinä; sillä kosta he
walille tulcwain pilmyitcnsä ia kiusaustansa kantza
Jumalan tasnaolcmisen suloisen ja ihastunawaisen
tundemiscn ja maun meilda estawät, niin sanotan:
Jumala kätkee itzensa; kusa paremmin sanotta»
man pidais; Jumalan hywyden tnndeminen ja
maku on minusa nyt jvhonkuun määrään pimi-
tettynä, en minä tunne Handa silla tapaa, kuin
minä tottnnui olen ja mielelläni soisin; kuicengin
vn HERra minun waloni, eikä toisesa muusa
minulla huwimsta ole, kuin Hänesä: ellei minun
päiwani niin kirkas ole kuin tätä ennemmin, on
hän kuitcngin minulle siunattu ia autuas.

Thomas. Kutzutango tämä Jumalan kat-
temisexi, niin ei se mitullle zoku tietamätöin asia
ole, silla senkaltaista minulle usein tapahtu; mut-
ta minä luulin, että Jumalan itze, ilman meidän
watille tulewain epäustomme pilwiä, moneri wuo»
deri lapsildansa Hänen a kätkemän ja lymmyttä-
man pici; andain heidän syngiäsä pi,cieyd'sä istua,sen syyn tähden, että he sen alla juurta jarain
oman woimans oppisit tundemaan, eli että he o»
man rakkaudensa jäcörisä sen kuoletalsit: niinkuin
minä luulen, niin muutamat tällä tapaa asian
ymmärrä tahtomat.

Johannes. Se mahdetan seliltä niin eli
näin, niin en me kuitengan muutta wanhurstaut-
ta tunne eli tunnusta, waan sen, ;oka ustolla tu-
lee; jonga myötä myös on kaikki Evangeliumilli-
set wakuudet ja lupauxet, meidän ustollisimmanImmanuelimme jokapäiwäiftstä lasnaolemisesta ja
Isällisestä suosiosta hamaan mailman loppuun a-
sti. Mitä siitä lulis, jos me pimeydelle suurem-

G 2 man

99Evangeliumillisista murheesta.



ma>i woiman ,a kunnialliscniman waikutuxen, kuin
walkcudelle lukisimme? Eiköstä Apostoli Johan-nes sieium jokapailo«l»M, sisallisestä ja pcstawäi»
sestä puhdistuxcha puhu? kosta hän i. Joh. i:
6, 7- Jos me sanomme, että meillä on osalli-suus hänen kansiansa, ja waellamme
sä, niin me walehrelemme, ja en me tee ro»
tuutta. N7mra jos ,ne walkcudesa waellam-
me, niinkuin jängin walkeudesil on, Niin meil»
lä on osallisuus kestenämme, ja lEsuren Chri-
stuxen -Hänen poikansa weri puhdistaa meitä
kaikesta synnistämme.

Thomas. Talla tapaa Hänen Isällinen
kuriturensa ei suiugan miu waiwawa olla taida,
kuin ihmisesä sen olema!? pita.

Johannes. Tämä ou lähes yhtä kaikki e«
dellakaywäisen kansia; silla kaikki waarat ja wai»
wat, kuin Jumalan ystawiä mailmasa kohtaa,
seisomat Jumalan edeskatzomisen alla, eikä edem»
ma mennä taida, kuin Hän saldii. Sentähden
ja että Jumala kaiken alla I'allisen peräankatzo»
misen, mieli- ja sydämmensä suosion omillensa o-
som; niin pyhät Jumalan ystawät, uffalluxesa
Jumalan lvgö, ja rohkeudesa wihamiestänsa wa-
sian, uämäc murheensa silla ihanalla ja lohdul»
lisella nimellä, Isällinen kuritus kaunistaa tah-
toneet, waikka ne eritcaisjn perkelelda, synnildä,
epäustolda, mailmalda ja lihalda matkan saate-
tan. Sillä silmäin nahtäwästi owat he nähneet,
että kaikki heidän waiwansa niin paljolla Isälli-
sellä lembeydellä-ja laupindclla on !ekoitettuna ol»
lut, ettei he syystä sanoa taida, Jumala kät-
kee itzensä, eli että Hän sydammestänsa heicä

«zur-
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Ml.rh«Nis<xi saatta: he näkewät jokapäiwä, että
Ha!» »iinkuin heitä armahca, ja heidän waa<
raina hulle hywärl ia hyödytyreri kaäiidä. lom
'gatähden ne Jumalan saldimisen suhteen, luma»
lan IsäUistri kuricuxcxi kuhua taittan, mutta jos
tähän sowitta tahdocan, mitä lElus Pyhän Hen-
gen nuhdtt wiraasta puhuu, niin se on itze Wa<
pahmjan ajamsta wastan, joka selklästi tekee eroi,
luxeil mailman rvälille, joca pyhä Henni nuh-
telee synnin tähden :c. ja Cbristliren opetusla-
sten wälille, joita -Hän kaikkeen totureen joh-
datte Sopii siis Hengen nuhde-wuka erino-
n-atciin ensimmäisten ylösheräccännseen, kosta <:e«
luc pimeydestä walkcuteen, synnistä
«>e«n, saranan ivallasta Jumalan tykö kääc,
t<män pica, Act. 26: 18, Tasa ensimmäiftsHparam.uresa, kosta sielu Jumalan wiela picäck
paremmin duomarina kuin Isänänsä, niin MH
isnlllsM kuriturella eli Ilimulan lymmyccämisellä
«i ole hänen oikia siansa: niin muodoin kuin sielu
silloin ei lapsen hengee ole woittanut, joka yxin
opena hänen tundemaan ja auxensa huutamaan
Jumalala Isaxema.

Thomas. Minä luulen että Pyhä Heng!
alati nuhtelee pahuutta, joka Jumalan lapsiftl
ripPuu.

Johannes. Jos me tahdoifimme sanoa, et-
tä Jumala lapsiansa rangaisee, waikka se kuritu-
reri kutzunaman pidä is, niin se sillä tapaa felirel-
tämän pica, että Jumalan Hengi yleistä itzensHheidäli hengensa kautza, seisomaan sitä p«haa wa-
stan,. ja niin tawoin tukemaan heidän raadollisut-musa, jouga t)e armona ja ei rangaistuxena pidä:
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seurawaiststi ei se heidän uiMi stansa Jumalan
päälle wahmdä, waan paremmin lisätä micaa,
niinkuin Apostoli kirjoitta: Naikki jorka luma>
lan Hengelda halliran, ne owar Jumalan lap,
set. Hän panee Mela nämät sanat tyaö: ec re
ole saanet orjuden hengee, että teidän iwiels
pidäis pelkämän, mutta te olette saanet rva,

litruiden lasten hengen, josa nie huudamc 2lb,
ba rakas Isa. Se -Hengi todista meidän hen»
gemme kansia, errä me olemme Jumalan lap,
set, Ron. 8: ?4, 15, 16.

Thonms. Minä tydyn tähän selity een,
ta uiela jotakin: mitäs luulet siitä sananparresta:

Mnanda eli uskoa iyensä Jumalan
tahdon alle.

Johannes. Se ei suinkan saa olla joku sa»
nan parsi, waan itze lyösä ustowaisisa sieluisa i<
tzensä osottaman pnä

Thomas, Minä uston samalla tapaa, ja
pidän asian kallisna; muua on syy peljätä, että
moni seisahtanut on paliaseen sanaan, jonga he
ilinan perään ajatusta kielmsa päällä kannatta-
wat: ja sentähden halain minä kuulla siuua sinä.

Johannes. Tätä en me suinaan ohitze mem
nä mahda; silla se on suuresti painawa asia, ja
niin autunllinen ockiasa vmmärryxesänsa, kuin se
vn waarallinen kosta se wään.l ymarretän: mei<
dän tulee tämän siwusa ajatella:

Jumala on vanhurskas, pyhä ja kiiwas
Jumala, >oka ei tahdo eikä taida kärsiä pahna,
»vielä wälMnmill yhdistyä sm kantza; Hänen nu-

hansa
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ha„sa on sangen rastas, jolla Hän uhkaa syn,
disiä, Manatz. Ruk. v, 5. Ia cäma Hänen wan-
hurstaudensa kiiwaus, joka Lain kautta olliasa
tunnosa, duouuolla, peljättämistllä ja kiroucella
ylitzekäymisten läho.n itzensä ilnioitta, on hywa,
oikia ja pyhä itzesänsä, mutta joS syndinen siihenleisahta, ja niin alastoina ja palmsna, kuin hän
ilman lEsusta ja Hänen wanhurstauttausa on,
jättä itzensä Jumalan tahtoon, niin ei se paljota
toisin ole, kuin perkeleitten kantza jouma äärim-
mäiseen piinaan; sillä se on oikein Jumalan e-
desä, kostaa niille tulen leimaurella, jorka ei
Juinalara cundcnet, ja niille jorka ei meidän
H<LRran lEsuren Christuxcn EvanFeliumicatottele. Jotka wairvaa kärsimän picä, ijan-
kalkkisen kadomren, HERran kaswotsta, ja
Hänen kunniansa wäkewydestä, 2. tzhch 1:6,
8, 9- Täsä kohta nähdan mitä se merkitzee, et»
lä syndinen, kosta hän wicla synneisänsä sidottu-
na seiloo, lunialan tahdon ala itzensä lykkä. Jos
hän tämän ymmärräis, ia perään aMteliS tuin»
ga kowa ja rastas se sielulle on, wanhurstauden
angarutta cli Jumalan wihaa syndein ylihe ulos»
seisoa ja kestää, niin hän mielellänsä kohta duo-
nuo istuimesta armo-istuimen tygö itzens käännäis.

Jumala on ynnä laupias ja armollinen
Jumala, joka mielellänsä langenneita luondokap»
paleitansa armabtcm, ja Hänen laupiudensa puo-
lesta niin oikeudella sanotan: Jumala tahtoo
kaikkia ihmisiä auruari, se on: pelastetuiri siitä
kadotuista, johon Ke Hänen jalken
langennet owat. Tätä laupiasta tahtoansa on
Jumala Evangeliumin kautta meille ilmoittanut,
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joka sanoo:' mä koitto ylhääldä, se on, lEsus
Jumalan Poika, on Jumalan sydämmellisen
laupiudm kautta meira eyinyt., roalaisemaan
niitä, jotka pimeisä ja kuollon warjosa istu»
rvar, ja ojendamaan heidän jalkansa rauhan
tielle, Luc. i: 78., 79. Hänen on Jumala kan»
soille lurori andanur, Es. 42 6. Ia Juma-
lan armollinen tahto on Hänen kauttansa pela-
staa syndisiä. Hänesa kerstaa wanhur-
stautta wastan, silla laupius on tämä wälimiehcn
itze Jumalan wihan sywyieen wienyt, kaikkia wan-
hurstautca ja Jumalan lakia täyttämään, ynnä
heidän waacimistensa kantza, kandamaan syndein
rangaisturet ja duomion, ja ihnusiä wiattomalla
werellänsä sowittamaan- tämä n>eri joudut niin
ftndeisten lunasturen hinnaxi, i. Pet. i: 18,
19. Ia jokainen sy!!dinen sielu nyt osotetan Ka»

ritzan tygö, joka meidän edestäm taptttu on, siel-
lä laupiuna, armoo, Hndein anderi saamista,
wanhurstautta ja amuutta saanmn. . Sentahden
huusi Johannes: Rayo! Jumalan Rariya, jo»
ka pois otta mailman synnit, loh. 1: 29. Jo»
kainen syndinen kuin nyt tulee lEwren tvgö, iöy»
ta laupiuden ja saa rauhan Jumalan kansia, hän
tahtoo ja taicaa ilman ehdota itzenfa Jumalan
tahdon halduun anda, josa hän lepää, hywin ai»
koin tulee ja on aumas.

Thomas. Eiköstä se ole yhtä hywä, jos
syndinen tämän eroicuren tehdä tietä eli ei; sillä
koffa hän yrikertaisesti Jumala!» ta!)don halduun
itzensä anda; niin tahtoo Jumala, joka parhaiten
tietää ja ymmättä mitä hänills mrpelllstn olla tai»
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taa, ja oman hywän suosionsa jälken hänen kans»sansa tehdä: eiköstä se ole hywä ia aucuallinen?
Johannes. Tasa korkinsa asiasa ei se sei-

sahda paljasten luuloon, silla me puhumme tasä
Jumalan tahdosta, ei niinkuin st itze lumalasa
on, waan niinkuin se syndistsa itzemä ilmoitta ia
tiettäwäxi tekee, olis st siis syndein tähden kado-
turcxi, cli Christuxen tähden aunmdexi. En ms
koffan sitä sanoa ca.da, että Jomalan tykönä jo-
ku senkaltainen wihau liikutus ylösnousee, joka
lewotcomudtsta, kiukusta )a haikindesta alkunsasaa, waan Hänen pyhpdcnsä ja oikeudensa stlit-
ta itzens Lain kansia, ja sen hurstctt waatliuistt
kostosa, wihasa, waiwoisa ja ahdistuxisa langen-neesa lnondokappaleesa, jonga ylitze Jumalan wi,
ha joutu kadoiurexi, min kauwcm kuin ei st Ju-
malan kansia sowitmu ole; mutta Jumala kui-
teiigin itzesänsä pysyy senkaltaisena kuin Hän i»
jankaikklsudesta ollut on, nimittäin, pyhänä, rocm»
hurffasna, ja ynnä laupiasna, armollisena ja hy»
wäna Jumalalla, tosin suurimbana hywyytenä ja
muuttumattomana täydellisytenä, iosa ei yhcäan
piincyden eli walkeuden waihetusta ole, eli pie<
nindakän wastanhakoisutta laupiuden ja wcmhur-
stauden wälilla: kaikki Häncsä käsittamättömäsätasaisudesa, yxinaisydesä ja>puhtaudesa owat. Sm»
tähden siinä paljo seisoo, että syndimn sielu, sii»
tä tilasta ulospäasee, jonga Jumalan wan-
hurstans kadotnrexi lepää,'ja lum,iKni
ale saamuri tulee, siellä mikä lu,
malan hywä, otollinen ja :c.vdMncn tahco c>,
lis>, Rom. 12: 2, Tämä ei taida tapahtua, el-
l« syndinen Evangeliuiuillista kuhmuista wastano-
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ta, ja käännä itzcmjä lEsuren tygö, tunne syn-
dejänsa, ja rukoile laupeutta, syndein andexi saa-
mista ja puhdistusta lEsuren talliisa sowindo»we-
resä. Tällä lapaa Jumala päätarkoicurensa Poi»kansa lähettämisellä mallinaan woma, siinä että
-Hän korjaa meitä lapsirensa lEsuren Christu»
xe» kaucra, -Hänen hywän tahtonsa jälkeen,
-Hänen kuimialllsen armonsa kiiroreii, jonga
kaucra Hän on meitä siinä rakkasa orollisexi
tehnyc. losa meille on lunastus -Hänen wercn»
sä kautta, nimittäin syndein andexi andannzs-Hänen armonsa rikkauden jälken, Eph. i: 5,
6, ?. Sillä lAsuxen 0,l Jumala arwon>istui-
mexi asettanut uston kautta Hä«:en werejansä,osorrarensa sitä wanhurskautta kuin Hänen e»
desänsä kelpa, edclläkäywäisten syndein andexi
andamisen kautta, Nom. 3: 25. Ia kosta svm<
diser -Hänen werensä kaurra owar rvanhurstaritullet, niin he warjellan Hänen kauttansa uni-
han edestä, Rom. 5: 9- Tasa me nyt näem-
me, mitä se oikein ymmärtäii, mcrkitzee, oikein ja
vmari edusturensa andaa itzensä Jumalan tahtoon
ja huomaan.

Thomas. Mutta kuinga sinä sen asian ym«
marrät, että sielut onnen huomaan, se on, jos
armo cli armottoumus heille osotettaisiin, heitän»sä Jumalan tahtoon andamaan pitä.

Johannes Tämä ermomattain tapahtu en»
simmäisesä kaändymisesa, koffa syndiset turmelu»rensa, ynnä oman tundonsa ja Lain Puomion
faicha sen ylitze tundewar, ettei he, senkaltaisina
kmn he silloin owat, Evangeliumillista futzumista
luWills ChnstMlz tygö, tuulla uffalla: waan
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epauffon ,a orjuden pelwon kauna siitä estywäc.
Mmm enei he täällä iota pidnuualdä sna sy<
wemmäldä wajoisi wiheljäisyteen, niin täytyy hei-dän kaikeukkin Jumalan lupaurec wastan occa,
niin että he, '.vaikka piiritettynä HERran ran-
gaistuxilda ia wihalda, kuitengin enämmin taric-
tuun Armoon usialdawat ja kuhmuista priistoi-
tus rverecn seurawac, joka parembata puhuu
kuin Abelin iveri, ia uffowat, että JumalaPoikansa lEsuren Christuxen kuoleinan tähdensynnit anderi anda. Tala tilasa niin puheenpar-
si, anda ilzensä Jumalalle onnen huomaan, e-
li jos armo eli armottomuus osoreran, on yri
ja sama, jos minä sanoisin: O! suuri, ja
wanhurskas Jumala, jolla oikeus ja ivoima on
hyljätä »uinua, ja jos sinä nyt rangaisec mi-
nua, min ei minulla ole mitään sitä wastan,
waan ainoastansa N?apuhrajan lEsuren py-
hiu ansio ja kuolema, ja siihen minä il?eni lyk»
kään, sen päälle perustan minä tulemiseni, u»
stalluxeni, rukoilemiseni ja heikon coiwoni a-
wusta ja ylösaurcamisistä Hänen kaurtansa.

Thomas. Minä luulen, että tällä tapaa
on jc aina hywa andaa itzensa Jumalan tadtoon.

Johannes, se on niin, lioitenkin ko-
sta sen alla ei ymmärretä joku ftnkalcainen, ran-
gaistus, jonga David jumalattomain witzauxeri
kutzuu, Psal, 32: io. joita p.choinlekiär kärnwät
koffa he rikostensa tähden rangaistan, ja kärsiini»seliänsä ne sowittmvnt. Senkali.usi;a rangaistu-
xella uffon ja wcmhurjkari tek misen tilasi, ci en-
singan siaa ole. Sit!.e tulee meidän myös tietä,
«ttei jyndinen alati sima orjuden pelwosa seisoa
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tarwitze, joka «nsimmaistsä ylösherättämisesä ta»
pahtu, ja cpäiiedosa ja epäilyxesä seisoo; sillä ko«
sia ustö tullut on, niin se kuuluu: en me ole
saanet orjuden henZcc, että meidän wielä pi»
däis pelkäinän, roaan me olemme saanet wa»
lirruin lasten-Hengen, Rom. 8: «5. Ia toise»sa paikasa: Christuxen meidän <HER-
rannne kaucra on meillä uskallus ja rygökäy,
nn's kaikella rohkeudella uston kautta <>änen
päällensä, Epl). 3: 12. Minä puhun tasa jol-
lakulla «roituxella; sillä moni siihen erhetyreen o»
sannut on, ia luulee, että rangaistuxen ja kuri«
tuxm synnin poispyhkimän ja kuluttaman pidäls,
jonga kuitengm Jumala Christuxen tähden andexi
anda, ja puhdistaa on,anrunnon siitä Christu»
ren weren kautta, Ebr. 9: 14. Mutta mikä
Paawilainen kysymys olis st, paälleseisoa sitä, et-
tä Jumala ne synnit, jotka anderi annetut owat,
wielä muistojansa pidais, ja arlnoitmua niitten
tähden kauwan aikaa rangaisis? lehnekö luonnot"
linen Isä niin? eli taimneko je anderi annetuxi
sanocta, joka ei täydellisesti ole myöden annettu
ja unohdettu? Syystä se sanoa taittan, että st
syndi, jota Jumala wielä ringaistuxella ja duo«
miolla etzii, ei ole anderi annettu elilEsuren we»
xellä poispyhitty. Eri asia on, se, kosta armoi-
tetut syndiset, lihasansi rippuwan pahuuden, ja
niitten siilä alkunsa sc.aneimn umcen wikain yli-
h!, HERran Hengen muisiutuxet tundnvat, ko»
ff, he taas epäuffolda waiwatan, ja senkaltaisiin
ajuriin osawat, että Jumala wastauudesta hei-
hin entisten wndeinsä pnoleen katzoo. Mutta hei-
van tul«e. «tjä Hengi silloin heidän heikko-
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uttansa alitta tahtoo, niin muodoin itzensa nnt
heidäil hengensä lanjja yhdistyä, ilmoittaxensa ja
hukuttaxen»» sica pahaa, ccca he jokapaiwa, hei-sa rippuwain wikainsa kantza, lEsuxen tygö tul-
la mahdaisit, ja Jumalan Isäll,stä sydanda Ha»nesa koetella siusit, niinkui» Hän itze kansallensasanoo: Esaj. 44: 22. Isiael älä nnnua u»
nohda. Minä pyhiil siluin pahat rekos pois
niiinluin pilwen, ja sinun syudis ininkuin su«
mun: käännä sinuas minun sillä mi-
nä sinun lunastin. Ia taas: Es. 43 . 24? 25.

sait minlln tvötä tekemään sinun synni-
säs, ja olet tehnyt minulle waiwaa sinun pa-
hoisa teoisas. Minä, minä pyhin sinun yli-
yekäymises pois minun tähtem, ja en muista
sinun s ndejäs. Kuiteng!!! ei tnsta saa tilaa St»
ta, ajatella, että Jumalan kansa suruttoman ma-
ilman kansia yhtä tekis, ja tahdois laitoin ja
nuhtetoin kansa olla: heillä on, sanoo Apostoli:
Nom. 8: 2. Hengen laki, joka eläwäri tekee
lEsuxesa Thristuxesa, ja hcicä synni,: ja kuo-
leman laista wapahra. Muutoin niin siitä wis»
sit olla taidamme, että, jos syndein poispyhkiH»
»uinen kumureja ja rangaistunsa seisoman pirä,
niin rangaistusta ja kuritnstc» taalla ajaja kyM
kestää, ja helwetin tulda sen siwusa ijankaikkisu-
dcsa, mutta ei kuitengan siltengan uloskuluteturi
tule, niinkuin selkiä esimerkki nähdan pahoisa hm»geisa ia kadotetuisa sieluisa.

Thomas. Mihinga siis se kelpa, jonga py-
hät owat Jumalan kuritureri ja rangaistuxexi ku-
tzmmc?

Johannes. Kosta Jumalan Isällinen ku«
ritus
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ricus ja rangaistus siiliä ymmärryxesa otecan, kuin
jo mainittu on, eli niinkuin Apostoli sen tahtoo
i. Cor. n: 32. Ebr, 12: 5, n. Olis se hen<
gellinen ja ruumillinen hätä, eli ne wainot kuin
Evangliumin tähden kohcawat, jotka Jumala
Isalllsesta armosta ja lembeydesta omainsa para»
hari käända: niin senkaltaiset kelpawat jokapäi-
waisexi walpauderi, ahkeruteen rukouxisa, sydäm<
mellisexi nöyryicämiseri ja oman raadollisudeme car-
peittcme muistumxexi; ma me sitä suuremalla yxiwa-
taisudella lEsuxen tygö itzemmepidäisimme ja Ha»nesa kiindiöinä ja luopumattomina pysyisimme.

Thomas. Minä näen nyc, e«a ajamrella-
ni on ollut joku perustus, peljätesani, että moni
mielii anda itzensa Jumalan tahtoon, jos hänelle
armo eli armotcomus osotetan, joilla ei oikia tie-
too itze, asiasta ole, ei täyttä hankkio andaxensa
siihen. Enmerkixi: kosta kuolemaisillansa olewai»
set ihmiset kaikesa elamäsansä ei ensingän ole
parannusta ja ustoo autuuderensa noudattaneet,
waan Jumalan armon unhottanet, aikansa Ju-
malaa sanan ylönkatzesa, synnisa ja wäärydesä
kuluttanet, niin myös ne, jotka ennen Jumalanarmosa owat seisonet, mutta siltä luopunet ja wa»
stauudesta synnin ja mailman oriaxi joucunec, ko-
sta nyt tainkaltaiset lopulda, että minä niin sa-
non, sielunsa iiankaikkisen mencstyren tämän pu-
heen parren päälle tulla andawat: N7inä annan
iizeni Jumalan tahtoon: sen siasa kuin hoidan
sillojn armo<istuimen tygö pakeneman, ja andcri
andamista', sowindoo ja pelastusta lEsuxen kallii-sa liiton weresä etzimanpidais, niin täinyo heidänsuunsa taiwan ja anmuden epatiedosa kuoleman,

ja
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ja äärimmäiseen epailvre n ja surkeuteen ftisahta-
man; eiköstä siis se olis parembi, he wielä
eläwät ja armon sa,wa taitawat, että hc wiimei«
slllansä lEsuxen jalkain juuren wiela lcmgeisit ja
laupiuua rukoilisit.

Johannes. Se olis se ainoin, ja sitä pai-
tzi ei mikan auta. Joko nyt kansa puhemme lo»
pena saamme, eli wicläkö jotakin tarpellisia pu»
huares mielees langee?

Thomas. Moninaisista minä wiela pulma
tahdoisin, niinkuin awiostastystä, lasten ylöskas-
wactamisesta, ristittamisesta, ehiollisista, kirkonkäy-
misesta za Jumalan palwelnresta, ja ihmisten
kansakäymisen muodosta, ilman Juvalaista eli
Grekiä eli Jumalan Seurakunda pahendamata;
silla minulla on se yrikertainen ajatus, että kaik-
ki lumalalda ja meidän Wapahtajaldamme saa»
tyt hywät afetuxet, niinkuin myös pyhät Sakra-
mentit pitä Jumalan Kansalda, erinomaltain wel-
wollisella kunnialla ja ustollisudella tallitetwman
ja käytettämän, Hänelle kunniari ja heille omari
hvödytyxeri ja lisäändymiseri ussosa. Mutta niin-
kuin minä hawaitzeu, ettäs kiiruhdat, menen mi»
na tällä erää näitten ohitze, selitä «inoastansapäatöreri mlnulle
Mitä enseuratt ja ensiuraisttt hengen

kanssa ymmärretani
Johannes. Tämä vn pitkä lawia kysymns,

lioltenkin jos juurta jarain asiasa puhuttaman pi-
tä; mahdollisinnnasa lyhokaisydesä tahdon minä
tuicengin asian schtta: Eriseura ei ole mikan muu,

tuin
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kuin kaikkinaiset erkanemiset, zoidenga kautta ih»
miset.oikiasta uskosta erkanemat, wisteihin luuloi-
hin, sanain parsiin, kaytöriin ja rapoihiin, joit-
ten sisälle.he sitte, suuremmisa ja wähemmisä !ou«
koisa, itzekukin kohdastansa erittäisin heiränsä yh>
distäwät, ja kukin omia luulojansa M tekojansa
kiivailemaan ja cdeswastamaan rupee, mutta su
ta wastan muita ylönkatzomaan, solwaisemaan ja
duomitzemaan. Ei siis se pääasiana ole, että y<

Hänen kauttansa Jumalala ja lähimmäistä raka-
stamaan; waan eriä Jumalan pyhän nimen wää»
rin käyttämisen alla, ihmisiä ja ihmisten töitä, e»
riseuraisisa menoisansa ja asioisunsa ylöndä, kor-
gotta ja edeswastata taittaisin. Tämä eriseurai-
nen hengi ei ole joku muu, kuin ronkkia, ylpia
ja itziänsa rakastama oma tahto, joka eli henget
lisen warjon, eli ymmärcämärcömyden alla, omi<saa luul»isansa ja itze walitulsa aiwoituxisansa ja
wäaräsä hengcllisydesa niin sywaldä kiedottuna
makaa, että senkaltainen soweliasti silkin matoon
werratta laittaan, joka kaiken sen silkin kuin hän
kehrää ymbärinsä käärii, siihen asti että hän itzs
siihen kuolee. Tuman eriseurat seit hengen eriuo'
maisuus siinä itzensä olotta, että- hän, niinkuin
sanottu on, itzestansä ia omastansa > ja kajk-sta
jotka hänen kaltaisensa owai, paljon pitää; bän
ihastuu että hänen joukkonsa mutta su-
ree ja paheruu, koffa joku hänen silkisimaausa
kajoo,, kirwoctarensa bänyä siitä ulos.

Thomas. Että minä wertauresa pysnä mah<
niin tunnustan minä, että tämä on kamala

maco, mutta mO näitten hengellisten silki matoln
>ro!tus ftisto? Johan-
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Johannes. Erinomattain siinä, ma mu.:»
lamat kchräwät pitkää, pehnuäa ia piendä silkia,
toi'tt taas lyhykäistä, kalsiaa ja suurta: paitzi
sica owac he monen karmaiset; sinä ymmärrät
mica minä sanoa tahdon.

Lhoinas. la, minä luulen sen oleman mm
paljo sanotun, kuin ma mumamain pecos on cai-
lawamdi, sukkelambi ja loistamambi, niin eccä
ihmiset kewiämmin siihen miellstywät, wisten taas
enämiun inuodottomat jakanhelammat ia jen puo-
lesta ei nun otolliftc. Mutta kuinga jokaista eri»
sturaista hengee mnvemaan opittaman pitä?

lolMlmes. Se kamis pitkalda ja olis mah-
dotoin kaikista eriseuroista puhua, ja itzekungin e?
rinomaisutta edestuoda. Me tahdomme parem-
min oikiaa muotoa kuulla, kuinga me tästä pe-
tollisesta hengestä itzemme warjella taidamme; jo-
ka mahdollinen on, koffa me uffon nriwakaisu-
desa, seurawaisten asiain haarain sisällä pysyme:

1:2 Kaiken tarpeelliluden (hengellisellä nmo-
too) siihen laskee, yxikeriaisudesa Pyhän Raama-
tun wäändelem.lttömäil neuwon jälkeen, käändä
itziänsä ja usioa, eikä toista wauhurstautta nm»
nustain cuta, kuin sen, joka Christuren ustosta
tulee.

2-c» Saadun lanpiuden jalken itzemme nön-
ryyteen kiindiästi pidämme, kaik lle ihmisille kans-
sakärsiwäisec olemme, ja Jumalala kaikkein syn-
disten edestä rukoilemme, että Hän heitä käändä,
heidän snndtinsä anderi anda, sa poikansa lEsu-xen heidän sydämmisansä kirkastaa tahdois; eikä
ketäkan duomitze eli Jumalan armosta sulje.

3:0 Kalchakapmisesä itze puolestas ei ole wa.'
H tiws

1
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tiwainen eikä muille waiwaloinen, itzeisänsä omia
tapoiansa, aituriansa ja muica senkaltaisia tun-
geisansa heidän päällensä, waan sydämmen vri<
kcrtaisudesa, itzensa sopiwaisesti, siwiäfti ja hil,ai-
sesti kaikkia kohcan käyttä, ja parhain päin ulos-
loimilta, ja kaikki kuin eoeswastattapa on, edes-
»vastata pvmä,

40 Picäa tuttawutta muitten rantza, siua
tapaa, emi ystäwys sotiaan lutlawuteen, epäju-
mMm ja ihmisten palwelureen seisahda; sillä sen
kautta Junnilan totuus ja rakkaus kärsii, ja Iu»
mcUalda se kunnia kuin Hänelle tulee poisryöste»
cän; paitzi sitä, että epnjumalten ja muutamain
ihmisten suurta arwoo, aina toisten ylönkatze ja
solwaiseminen noudana.

5:0 Kosta meicä pilkatan, duomitan ja ko-
lvin häwäistään, silloin ei duomitze eikä wihaa,
waan sudämmestä fiunamme, rakastamme ja hy»
wm kaunisti puhumme.

Tällä tapa me itze kantzamme niin palio työ»
tä saamme, kameella ja walppaudella Jumalan
armoo, ja wcljällistä ia yhteistä rakkautta kätke-
xamme, että me kaikki eriseurat ja ihmisten ar-
»von unohdamme.

Thomas. Se on tosi, mutta minä olen
jongun aikaa erittäin hal nut, saavaani tietä mi<
stä ne moninaiset eroittanuset Jumalan Seura-
tunnasa ensunmäisen alkunsa saanet owat, ja kuin-
ga ftmälken yxi toistansa seurannet on. Historia
on minulle outo, engä sen järistystä lövtä taida.

Johannes. Sen minä kyllä uston, silla
moi da oppinutta miestä sitä tulkinnet owat, ja
suuren awaruteen heilansa wajottanec; silla jos il»

man
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man ihmistä kaikki asian harat «hitaisiin, kuin»
ga se ftllom toinen taas tällöin on syy eroilureen
ollut, niin se niin awaraxi asiaxi joucuu, mci ih»miftn muisto eli javki siihen ulotu.

Thomas. Misa siis syy etzittäman pitä el»
lei nina tiloisa, jotka päälimimn.personain wa-
lillä tapahtuneet owai, jotka ensin eroittamifia al»
kaneer owat

Johannes. Se on wäarin, ja pysyy mah,
dotoina talla tapaa, niinkuin sanottin, saada sel-
keyttä asiasta.

Thomas. Ala lue waiwari, tietoos tasa a<
siasa miimlle sanoa.

Johannes. Kuule nyt veraan, mitäs siitä
kuin seuraa kasuta taidat: Itze alkuun kaikkein
eriseuroin ja lahkokundiin iotka mailmasa ylöscul»
let owat, ei löytta usiambaa kuin kari pääpe'U-
stusta, ja nämät päälahcet owac kari pabuvcn ja
satanen salailutta ihmisesä, jocka, niinkuin suu-
rimmat päaerheiyrec, ihmisesä ihe etzutawän pita.
Se edellinen sutzman lihalliseni siirurtomudexi,
loinen henZellisiri ylpeydexi. Jos nyt taidat
perään ajatella, mistä iuoimosta ja laidasta namat
molemmat owat, niins taidat myös jokaitzm jou-
kon salaisilleen kurkistella. Silla jos niin olis,
mä heitä tuhansin eli usiammat olis, niin Hz
kuitengin kaikki alkunsa jommasta kummasta näi-
stä ottawat. Tästä se muutos tulee kaiken kan-san seasa, ma wälittäin hywä asia pahari, eli
puhdas ja hywä oppi erhetyreri muuttu; niinkuin
myös erhettywäisec ihmiset yhdestä erifturasta luo»
puwat, ja toiseen seisalnawnt, joka onnstä wastau
olla taitaa, eli ei entistä parembi.

H 2 Kiirum-
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Kiirinnmasti tahdon minä ajatuxes itze asi<
aan johdcnta. Sinä tiedäc että ihmisen luoudo
lihalliseen suruttomuteen on peräti taipunut; muc»
ta sinul! picä myös ajatteleman, Mikä lihallinensunmomus on, nimittäin helwetin unen hengi,
jolla satana ihmisten sydämmitä huolimattomuteen,
haluttommeen, ahneuteen, ylpeyteen, koreuteen,
saastaisuc<en, hekumaan ja muihiin maallisiin hi«
moin/lumoo, nukutla ja wajotca. Tätä kokee
hän sitbe kaunistella, edeswastata, ja kaikin la-
tvoin luwallistri ja sMläwari tehdä. Tätä wa«
sien hän ihmisen »arkeensa, kaikkinaisten sopimat-
tommeen wäärin kayttäniään wietcele, niinkuin,
pilkallisiin ja kadottawaifiin paätöriin Jumalasta
ja luomisesta, ynnä sen päätarkoicuren kantza; a-
jaasta ja ijankcnkkisudesta; sielusta ja ruumiista;
niinkuin myös Jumalan sanasta ja kalliista lu<
nasturen työstä, josta ne kauhistawaisimmat luo«
pumiset Jumalasta nosneet owat, ja monet eroit«
tamiset erinäisiin lcchkokundiin ihmisten kesken, ku«
kin lihansa wapauden jälken, heildä hywari löyt«
tyin cdeswastaus ojennusnuorain jälkeen. Tämän
kautta on mmlmaan el).'smllec, Suruttomat, Sa«
duceuret, lun;alansa poiskieldäjäc jaAntichristuxet,
jotka kaikkina aikoina ci ainoastansa ole Imna>
lan ylö''.kahoneet, <hänen sanans, jalapftnsa, lnutt
ta myös kessenansä taistelleet, Jumalattomia aja»
turia ja lihallisen w.ipauden ojennus nuoria kyl>
lväneet, ja niitten puolcsta sotineet.

Tätä wastan on se hengelliilen ylpeys, helwe-
tistäkuohuwa mvrkky, jonga salan, jumalisudenwar»
jonalla, amudestansa nnnhellisten sieluin omaan
tahtoon wuodatca, jolta sitte huomamam itzmsä il-

liloitta
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moitta luulon woiman kautta, ylpcisa ajalunsa,
pnhcisa m auvoiluxisa, jocka kaikki, nn.remman
eli wahemmän mitan puclcsta Christur sta pois>
johdattajat, ja moninaiseen ulkokullais!'ceen, o-
maan fiiwautecn ja ltzewalitcuun hcngl,-!l,!'!,ccen s i<
sahmwac. Josta taas lukemattomat
Christiliiiyteen ylösnosnet owat, jeilla kaikilla Ken»
g llisydm warjo ollut on parainnixesii, waichur-
staudesa, pyhydesa, poiskieioamisesa, karsimiiesa
ja niin edespäin, mutta stn perustus on ollut il)»
misen ylpiasa sydammesa, josa pimeyden hengi i>
tzensä engelixi tehnyt on, joka huoma»
maca waärälla wcloÄa ja petollisetta opilla, oi>
kiasta mili pernstuxcsta hciia luowutca-
nm o», ja jihdatmnnt salaiseei»? kangiuteen ja y'
lönkatzomaan HERran woldMia lEsusta, Hä-
nen kalliin personansa ja siunatun sowindo wir-
kaira puolesta. Tasa alku löynän Phariseuriin,
Arilnereihil! ja muihiin epälukuisiin, joitten se»
kan ne luettawari lulnvat, »oista Apostoli sanoo:
joka tcchws reirä nöyrvteen ja cngcliccen pal-
rveinxecn, '.vacldc:in niisä, joira bi hän nähnyt
olc, ,a on tyhmästi hänen lihallisesa miclcsän-sa paisnnur, ja ei kiini ripu päasä, josta koko
rlinnns, >ä ja rarrioista saa wäkewydcn,
ja kö"o'n liirerrv on, ja min siinä lisinnisefä

kllin Jumala anda, Coll. 2! 18, iZ<
Jos sinä nyt ,'bd.!! eli usiMmal .rijeura,!/ kuin
tahan aikaan talla paikkak,!, nalla lönrcan, nimit«
t 6 takdoc, niiil s ko.ta on ihonsa osottawa, eb-
tä st jomban k>!!nbin nä sta kahdesta pääerhety-
xesta !>;k ea laitan.

Minä ow, 10 häinmästyxija, tti'
H 3
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gk micakän puhua caida; silla minä hywin ym»
marräu mitäs meidän aikaimme eriseuroista sanoa
tahdot- ja se oi», paratko» Jumala! kyllä losi,
että ja hengellinen ylpeys taistelemat

kumbi puolensa pitää sais, ja minä na»
en selkiästi, että syyt kaikkiin eroitcamisiin siinä
ieiwo. Mutta selitä minulle toistamisen mitäs s-
deiläpäin sanoit, nimittäin, että mainitulla tapaa
hywä asia pahari iouma raitaa, ja erywäiset sie-
lut ybdestä lahkokunnasta toiseen m«män, joka ei
emistä, josa he ennen seisoit, parembi »le.

Johannes. Esi:n rkillä se on kewiä osotta,
hamasta mailman cnsimaisestä aluusta niin tähän
aikaan asti. E>köstä se ollut hywä asia, että A»
dam ja Ewa ustoit Jumalan lupauxen waimon
siemenestä; waikka Ewa itze personasta eryi, sii-
nä että hän esikoisensa Cainin piri
«niehcnä; mutta Cain, ilman epäilcmätä, tämän
äitinsä hywän ajallinen itzeensä käänsi, ensin hm»
gclliieri y!pl.'rd xi, siinä etlä hän uhrillansa maan
hedelmästä, ionga päälle hän itze työtä tehnyt o«
li, weljensä Ab lin eteen astua tahdoi; mutta sit«
te kuin hän nafi, ttei Abcl hänen uhriinsa tyty-
nyt, waan ike HERralle mielii, heilon karihan,
jonga HENra hänelle andanut oli, uhrais, wi>
hastu» Cain >a tappoi weljensä, ja niin hengelli-
sen ylpcydensa kautta weljensä tappajari joudut.

Historia on myös merkiltäpä niistä kahdesta
lahkokunnasta ludan maasa Wapahrajan lihan
päiwinä, nimittäin, Saducc sten »a Phariseusten,
za tasä astasa paremmari walistuxexi olla taitaa.
Saducenru sait alkunsa papista lerusalemisa, ni-
mldä Sadot/ hekumallinm mies. Tämä oli

oppi-



oppimestariidansa Ainigonuxelda, ,oka lumalatq
rakastawa mies oli, sen kauniin opin kuullut, et»
rei Jumalala palkan tähden palwelraman pi-
dä, silla -Hän on niin hyrvä ja autuas, että
ellei tämän elämän jälken joku palkka odotec-
tawanakan olio, mlis -HänZä kuirengin raka-
staa ja palvocUa. Tästä Sadoc sitle lilan oiti,
lKdäMsä sttä kadottawaista päätöstä, sanoden:
ettei rämän elämän perästä eläniärä ole, eikä
henFee eli myöo ylösnousemista. Senjälkm y»
lö>l«ndoi hän lempiin lerusalemisa, ja meni Sa-
Mariaan, rupeis siellä kokomaan opetuslapsia., »a
tärä ja tästä wuotawaa wahingollsta oppia ulos«
lewittamään; niinkuin muitten seasa, ecm sielun
kulckmaltomutta, ei raiwasta eikä helwettiä olek-
kcm, ja niin edespäin, Tämäi' perkelcn opin Sae
dokin opetuslapset wastan olit, niinkuin myö's
mestarins nimen ja heicäusä Saduceuxixi kutzuit,
joidmna suurin hywyys oli, <laä hekumasa, su»

Vesa ja lihallisesa wapaudefa. Tähän seu»
raan äkkiä suuri joukko heuänsä annoit; lioicen"
gin rikkaat ja woimalliset, joi"a lärjetöin suku tu-
li: ja waikka suuri >oukto näistä jälkeenpäin M
hen heng Iliften neuwoon tuli. ja nwihli!! knnni»
allisiln wirkoihin, k!'icel',gin niin sitä lotel»
diin mim he saiwit. Täsä si>l' m>l ensm näet,
kuinga se kaunis ja hywä Amiconu-, n oppi pa»
hari muumi, h kunzalnkn ;a lihallisen
wapanden kautta

Mutta om edespäin
ften suku oli tila, wnga a esi?
päin Phariseuret edesrilit, nimiitai sillä ..ipaa:
Koffa. muutamat hei,g.!n,et Papu )a

H 4 »«^
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rusalemisa Saduceusten elkiwallaiftll mcnon hawai-
tzit, niin opi''a kuin elämäsäkin, rilpeistt he sitä
wastan niin että he ahkerudella
si-isäinsä todisturet kokoisit, niitten kauna Sa-
duceustcn järjeuömytta ja jumalcmomutta yliwoit-
tarensa. He luowutit itzensä myös heistä, min
paljo kuin caisi tapahtua, josta ne sicce kutzuttin
Phariscuriri, joka merkitze eroitettua. Heidän e-
roituxensa crinoinattain waatteen parresa, kowasa
ulkonaisesti pyhäsä elämäsä, ja wäkewäsä isäin
säätyin seisoi. Namät n?oicit suuren
arwon kansan seasa, niinkuin myös heidän suu-
rin murhansa fita tarkoitti, kuinga he senkaltai-

menoja, tawoisansa ja kantzakäymisesansä löyn-
neet olis, jotka muitten ihmisten tykönä ison il)»
ln.ttt,l nlisen ja arwosa pitämisen heidän erinomai»
je?, elämänsä tähdm matkaan saattaneet olis. Mi»
cä nyi !>ä,nÄ sanoit, se seisoi sekä oikeudesa, ec-
tä nnnvosa !a mualla. Erinomainen aiisio oli
siinä- että he maata >a meriä waelsit
ja uusia ludalaiua teit, se on, kansaa ylip!,'l):ut
oppiansa wastan ottamaan, mutta nnmtnimatto-
maan mieleen ja sydämmeen phtä l)''win jätit, ja
niin tawoin HM kahca. kertaa pahmmari helwe-
tin lapsexi u!kokl,'!ai,udesa ja ylpeydesa teit, kuin
he ennen olic.

Me seisahdamme tasa historiasa, ja palajam-
me entiseen aikomiamme, Raamatun historiastase myös nähdän, että nämäc Phcmseuret, ensim-
mäisellä hywallä aikomiscllansa paljaseen hengelli-seen ylpeyteen seisahtaneet owat, ja

joutuneet, joka kyliäisesti siitä pahu-
isestg ja kiukusta, nähdä taittau, jonga h? muit-

teu

120 Evangeliumillisesta murhosta.



ten suhcen lEsmw ja Hänen Apostoleitansa wa<
stan harjoitit. Mutta ei tämä ainoastansa, roaan
muutninain lätöstcn kautta Phariseustm hapatti
xesta muucaniain tykönä, jorka jälkeenpäin Apo<
stolittm opin uffosta Chrisiuxen päälle rsastail o»
tit, se ensimmäinen croirtaminen uuden rcstamen-
tm scurakunnasa, jo Apostolein aikana ylösno»,
si: josta, silkiasti luetan Teko Kiri, i;. Sillä
koffa Apostoli Pawali oli tullut Antiochiaan en-
simmäisildä ja ilmoittanut kuinga
Jumala Evangcliumm, opilla pakanoille uston
owen awainuur oli, Teko Kirj. 14: 27. Tulita
muucamar alas ludcosta ja opetit weljiä, el»
lei teitä ymbärins'leikata Mosexen tawan jäls
ken, niin er re taida auruaxi tulla, Teko kirj.
15: 1, 5- Mingä lewottomuden se siuralunna»sa teki, osotetan pidemmaldä maimmsa lugusa lop-
puun asti; llman muim juonia kuin nämät viek-
kaat weljet jälkenpäin eteensä otit, joita wastan
Pawali kirjoiturisansa niin yriwakaiscsti kiimalle,
ja erittäisin sen syyn tähden kauniin Epistolansa
uffosta Galmerem tygö kirioitti, joka yrin meitä
Jumalan edesa wanhurstari tekee.

Jos me nnkyisiä aikoja ajattelemme, min
näkyy, kliinga ihmisttz tuhaunittaisin sen Doctor
Lurbcrurelda sisälle tuodun Apostolillifen opin,
siloisen wanburstari tekemisestä armosta »stonkaucca Christaxcn päälle, hekumaan ia lihalliseen
suruicomuteen wäärin käyttänet ja wään!,e!leet
owac loinen ioukko taas, joka sin syyn lähden
owat Lmheri liisistä Saduceurista itzensä eroitta»
l'.eet, hyljänneet heidän epäussonsa, ja wanhoiKl
Isainsä todjsturilla ar.Zarasti sitä wasiail kiilVa''l>

H 5 w;
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let; mutta ei paremmin kuin Phariseuret aika»
nansa: johon mo'',da merkillistä esimerkkiä edes,
tuoda taittaisin, jos aika niin salleis. Me jä-
tämme nyt sen, ja sanomme ainoastansa: jos se
wanhurstas duomari, jolla walda on, ja kaikkein
sydammel parhaiten wnde, täuäpäna kaikki Sa<
duceuret ja Phariseuret, Luthcruren opetuslapsi»
sta eroitta tahdois, niin se joukko wähin olla toh»
tis, joka Hänen suustans totisexi Evangcliumilli-
sepi Christityri kutzumisin Me tahdomme nyt tä-
män kansia puheemme päättä, ja minä annan si»
nun Wapahmian lEiuren ustolliseen halduun,
joka sielus kaikesta wcarasta j>' wahingosta war«
jelkon, Hän tuetko», turwackon ja wcchwistakon
sinua armoia) ,o uffoas ja rakkaunas jok.ipäiwä
fisättön! Minä toiwon, ettec sinä tästä kilin mi»
nä puhunut olen, 'iille vlönkatzeeri eli soimuri,
fotka kiusauren tilasa, ja jollain tapaa totuudesta
«rbettyneet owat, micäkän wäarin käytä; wacm
tosia se ensin sinun tykönäs on wahwisttturi tul<
lur, niin käytä se sitre niille neuwozci >ocka par-
hain tarwitzewat, ja mielellänsä heilansa neuwoo
saldiw>-t.

Tbomas. Minä kiitän siima sydämmesiäni
kaiken sinun suuren waiwas ja hnolmpitos täh»
den sieluni edestä, ja nsson että HERra snmn
palkkas on. En minä sitä howyttä muille wai»
waxi wäärin käyttä tahdo, zonga Jumala sinun
palwelures kautta minulle osotranut on, Wähän
luina muitten faustakäymisesä olen, ja niin muo»
doin ei minulle ole lilaa heitä lewottomari tchi)a.
Mutta silloin tällöin tohtii niin tapahtua, että
joku murhellinen Mu tyköni tulee, phdesa ja toi-sesa
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sesa asiasa keffustelemaan, silloin minä, sen woi-
man jallun knin Jumala anda, hända lohdutta
tahdon, sillä lohdmuxella iolla Jumala minuakin
lohduttanut on. Se HERra, »oka sinun minun
tygöni lähettänyt on, kasillansa sinua lohdatra»
kon, ja tämän cotuden monen tuhannen sielun
woittanmexi lEmxelle siunaikon, ja andakon myös
minun siitä lnlwituxeni saada.

Johannes HERra sinun toiwotuxcs täyt«
täkön ja andakon sinun siunauxesa pysyä! N7inä
olen wahwa siitä, että se joka hywän työn
sinusa alkanut o::, sen lEsuxen Christuxen päi,
tvään asti myös päättäwä on, Hän on pela-
stama sinua kaikesta pahasta teosta, ja amca»
lva sinua rairoalliseen rvalbakundaanst:: Jolle

olkon kunnia ijankaikkiscsta ijankaikkisten!
AM EN. 2. TiM. 4:18.

Tyhf.
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Lyhykäimn waarmottamus yliye sin
kahdenroistakymmenen luZun Epistolasa
brcrein tyFö, sicä wäärä armon järjestystä
ivastaan, kuin joku siirä cohdeis tahroo
sc>ccaa, pannen synnin hyljämisen, rai<
siclemisen wereen asti, Isän kurituxen käre
siinisen ja pyhyden peräänpyrkimiscn niin-
kuin astelet ja crapur, joidenga kaucca
lailda nykyiststi ylösheräcetyr ja runnellut
sielut pidäis kohdakoon tuleman yhdisty-
neen Chri,tuxen kansia ja niitten pyhäin
joukkoon, joka mainicusa lugusa kuyuran
pionin wuoreri )a cläwän Jumalan Rau>
punZiri:e. uuden Lestamendin wälimie,
hcn lEsu!,en ja priistoirus-weren tygo,
joka parenchia puhu, kuin Abelin weri.

tämä ihana Luku si näy «iirille ollen-
g,in puhuwan syndistcn ensimmäisestä .pa-

vannuresia, niistä kuolleista töistä ustoon lE-suren päälle, eikä ch?en Ehritiliistn elämän all,<
sta, josta puhutan Ebr r. 6, Luk. i. v. ei nwös-
kän niistä ensimmäisistä töistä, joita niitten tule
tc!>da, jotka owat pmeslcmamnct ja ensimmäisin
lakk.nidelisa ylönandanet, josta Ilm. Kirj. 2:4,
5. NL Tämä on kuittnZin st tarpeMm, niitten
usiambain tilcn tälideis, ftu«
rakummsa MMMiN" j 5 julift.ttaman pitä.

M«ii,ip
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Mainittu Luku sisällänsä pi:ä c>'moma,s.sti
kaikkinaisia uskollista rvaroiruxia ja suloisia y-
löskehoituria tygotastvannscri ;a ivahwistureli
ustosa. Tämä tygötulee niillc iotka io owat teh'
n:t parannuxcn kuollcista töistä, tulleet uffson,
saantt si):>oeinsä andaunsen uudcn T>!sta<
mendin Wälimiehcn lEsuxcn kamca ja omantun-
non p„hdistnrc>: siinä siunatusa pri.ffotus weresä
ja uuden elämän JEmxesa; ,onga kautta he owat
istutetut siihen koristen wiinapuudun, ja tulleet
eläwiri ja hcdelmällisiri oriri. Näillä on lasten
oikeus Jumalan tygö ja se wanhurstaus, kuin
tule lumalalda uffo» kautta, ynnä rauhan ja
ilon kantza pyhäsä Hengesä, josa Jumalan wal-
dakunda seiso, niinkuin Apostoli sano, Rom 14:17.

Näij/.i kuulu se meidän Lugusanuue: Te 0-
lette rullcer Zionin rvuoren, ja elärvän luinae
län Kaupungin :c, :c. Ia uuden Testamen-
din N)älilnieheu lEstiren rygö, ja priistocus
weren rygö, joka parembia puhu kuin Abelin
tveri, 22. v. Ennenkuin me olemme tulleet
uuden Testmmndin WäliiliicKen lEsuren tyssö ja
saanet totisen osallisuden priiffotus weresa oli so>
Mimosa meidän edestämme, ci ole sondein andexi
saamista, ei vikia omazuunnon rauha eilä lasten
oikeuua Jumalan tygö, eikä yhteyttä Pyhäin
kcmtza, ja wiela wähelnmin tuttu uuden Jerusa-
lemin, elikkä niitten täydellisten wanyurffasten
Hengnn kansia.

Se näky seka sopimattoman että waarnllise-
xi, eteenkirjoittaa ja kast.,,- tainkaidaisille uffotto-
mille niitten oikein »ffowaisim Karjoimxia, joista
meidän lukumme puhu, ja tehdä ne samat aste-

liri
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liri eli trapuiri, joidenga kautta syndisten pnä tu-
leman Christufen tygö, ja sisälle otecuxi riitten
Pyhäin Mikkoon. Silla jos Apostolin tarkoitus
olis ollut se, että heidän syndeinsä poispane-
misen kaurra, taistelemisen kautta rveren asti,
Isän kuriruren kärsimisen kautta, piti tuleman
tähän tilaan, niin ei hän jo olisi tainnut sanoo:
To oletta tulleet Zionin wuorcn :c. ja priisto,
tus weren tygö, waan hän olis pikemmin sano»
nut: tällä muoto ja näitten affelem kaucca pitä
teidän siune tuleman.

Koska semähden mainitut harjoimxet alinoma,
ja autuuden wälttämättömän waaran alla eteen
asetettu» ihmisille yhteisesti, ilman ettei edeltäkäsin
puhtaasti ja selkiästi osocta heitä Nlälimiehen,
priistoms-weren ja niitten korkiain lahiaiu ty-
gö, kuin siellä löyttywät, yhden totisen wanhur»
stauden ja sen rauhan ohesa, kuin Jumalan e-
desä kelpa, niin ei he taida» muulla tawalla kä-
sittä niicä, kuin yhdellä luonnollisella omalla tah-
dolla; jokakoska HHn koke parastansa joutu orju-
teen, ja lää wiuneiu Zionin wuoren tygö, wal<
kiaan, pimeyteen ja myrskyyn; silloin rapahru
myöskin, että tainkaldaisec pian ylönkatzowat ää-
nen, ja tahto päästä kuulemasta sanaa, joka siitä
pcrusturesta puhu, silla Moses iye siellä häm-
mästyi ja wapisi, Luk. 12: v 18'21.

Toisin Apostoli asian ymmärsi, hauella o»
li niisa käändyimsä Ebrereisa yxi senkaldainen
kansa, jocka jo olit osalliset siitä rawallisesta ku-
lumisesta jarveljen oikeudesta, Luk. Z: 1. Joil-
la oli uskallus ja roiwon kerskaus, g Luk. 6 v.
olir osalliset Christuresta ja seisoit uffosa, S.

. Luk.
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Luk. 14 v. ja tämän tähden ci olisi heildä pitä»
»uit puuttuman tahto ia woima c:ra noudattamaan
uffon koko sen sociwaisen kirkon kanha,
surunlaaron läpitz su''cen pyhään maahan, zohon
edeskäypä lEsus h,idän edellänsä on sisälle men»
nyt, ia tainkaldMlle hän räsa puhu täydellisyde»
sta eli tygökaswamisista, lisändymiscsta ja "päät»
tämiststä.

Mutta niinkuin Apostoli jo oli hawcunuut
yhden sliuren hieauden ja ymmärcämärcömyden
muitten Ebrereiu tykönä 5- Luk. 11. v, niin 0-
sotra hän heille ei ainoastans sen wahingota, 6.
Luk. v. 4<9 waan myös wastaudesta ulosmaa-
la heille siinä 7. 8, 9. ja 12. Luk. Sen tallin
jowindo uhrin ja rveren puhdistureri, >:im hy»
win tästä heidän hitaudestansa kuin muista uffot»
lomuden sy»n,istä. Hän seiso wahwasti senpääl»
le, että kaikille on annecru wapaus, e«täsuxen wercn kaluca käydä sisälle siihen pyhään
ic>. Luk. v. 'Z. ja ei nykkan Christillisyden juo»
pun täyttämisen alla tygölue jollekulle mnulle sitä
arwoo (kuinlEsuren niinkuin hän myös
alusa on tehnyt; katzo 2, Luk. v. 14 15 ainoa»
stans sano hän, että me yhdellä toti-
sella sydämmellä, yhdesä täydellistsä, se on y»
xiwakaisesa lO. Luc. v. 22. jota hän suu»
resti vlistä koko siirä 11. Luqusa.

Sitten «teensä otta Apostoli siinä 12. Lugu»
sa, että sydammellisesti ja niinkuin yri rakas I»sä waroitta heitä kaikesta siitä, kuin edespäin tai»
dais takaisin pica ja estä heidän tygökaswamisen-sa niitten pyhäin kansia karsiwällilnden ja kuuli»
aisuden tiellä, ja lohdullisesti plöskehsitta heitä sen

aUa,
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alla, kuin heille waiwallVisexi näky. longa a-
sian wahwistnreri hän i. v edesmo yhden suu-
ren paliouden todistaja, joista hän io oli puhunut
ii. Lugusa, jotka uffon urhollisudesa olit korouec
ja ylitzewoittanec ne kowimmat esteet, knin heila

kohdannet owac.
Sentähden seura nyt i) rakas

tus hiraucca ja huolimacromurca wastan, zon-
ga kautta he hawaihemata ja wähucäin taiianvit
langeta armosta takaisin, kylmeendyä rakkaudesta
ja celoitta uffon. Muua ecca war<ella sii-
tä ia olla seisowainen, siihen tule, että walwo ia
pitä waari chdammestansa ia uffon rukolixella so«
tii niitä kiinirippuwaisia synnin saastaisuria wa-
staan; silla jos ne saawat juuritta itzensa, niin on
se pian tehty uffon ja lapsuden armon kanina,

armoitetuille sieluille sano hän wu«
sasti ia hywin i. vers Riisukamme pääldämme
syndi, joka aina rippu meisä kiinni, ja reke
meirä hicaari. Mutta että tämä paha, on san-
gm sikiä, niin ei tasa vle muuta neuwoo, waan
tnin Apostoli edespäin osona, että kärsiwäisy-
deja juosta eli karsia, ja seisoo ulos sen taistele-
inisin, kuin meille on etoenpandu, ja ei ftntab-
den jattä koko asia, waikka se wälista uicidan
silmisamme näky kowari.

2) Pri kallis ylöskehoitus, jolla Apostoli
tahto makiari tchdä kaiken sen katkeruden, kuin
uston raistclemus hengen ja lihan walillä myö<
tänsa tuo, kosta hän 2. z ia 4. v. aletta heidän
silmäins eteen heidän rakkaan lEnixcusa ja sa-
no: Rayokamme uston alkajan ja päättäjän
IHsuren päälle, joka kosta hänellä olis picä,

nyr
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n r ilo oleman, karsti ristiä ja ei huolinnut
häpiästä' ajatelkamme häneil päällensä, joka
syudisilda kärsei senkaldaisen wastahakoisuden.-
tahto myöskin, e:cä liidän kaikesa hädäsä, niin-
hywin sisällisesä iewotlomudesa «a synnin waiwasa
tuin ulkonaisesa piikasa ja wainosa pitä katzoMan
lEsuren päälle, ja tutkiman hänen sekä sijällistH
cnä ulkonaista weristä kärsiinistänsä, kuin hän
syndisildä kärsei. Näitten tutkimisen el pidä ca«
pamman muun tähden, wacm ettei he wäsvsi
miclesansa ja näännyisi hiivan waiwansa ja kär»
simisensä aila.

Z) Pri wäkewä sw v. 4. Et te ole wie-
lä weren asti wastanstisoiler, taistellen syndiä
lvastan, Tämän kaucca tarkoitta hän niitten y-
xiwakaiste!» lEsuxen rodistaiccen ja rakasiaitten
päälle, jotka owar a!',dan>ii heicäns surmaca hä-
nen nimens tunnustuxen tähden, ja ei peljämm
itze kuolemacakau, kosta heillä oli yri parembi e«
lämä Christuresa. Tämä, tahto Apostoli sanoo?
on merkki sen rakkauden yxnvakaiseen tundoo»,
losa lEsus wereen asti meidän edestämme taistel»
lut ombi, koffa hän werisenä tippui ristin pääl-
lä, niinkuin yri kirous meidän syndeimme lal)»
den; multa nimkauwas ei olleet nämät Ebrecrit
Wielä culleec.

4) Lohdutus murhen alla, kosta hän kä»
sittä kaikki niitten uffowaisten koeiuret, wainot
ja mitä muutoin heidän lihallensa ja werellensä
karwari näkö, sen yhden kaunin sanan IjaUisett
kurituren alla, v. josa sielut löytämät kyl»
lä lohdutusta itze Isin nimesä; mutta kusa Isänkuricus jn rangaistus lakka, kutzucan hi äpärixi
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ja ei lapsiri, se kuulu seiitähdm lohdullisesta ko-
sta < v sanotan: minun poikan, älä hyljä I,
sält kuritusta, ja älä suutu, kosta sinä häneldä
tftritecan, sillä jota -HiLßra rakasta, sitä hän
kuritta, kosta te nyc kärsitte kuricuren, silloin
tariye Jumala iyensä teille, eli picä kantzakäy,
Wisa teidän kansianne, niinkuin lasten kansia,
sillä kuka se on, jota hänen Isänsä ei kurita.

Mutta että Apo'ioli wlelä 5) edesmo yhden
waroiwren se»: kestinäisen rauhai: ja pyhyden
peraänpyrkimisexs ja sano 14. v. lLyikäc rauha
kaikkein kansia ja pyhyccä, ilman jora ei yxi»
Län saa nähdä siitä näky, että hän
erinomattain pelkäis sitä »vahingollista eripuraiju»
de» Hengee, joka kuin häu sisälle tule, ei ainoa»
stuns estä pyhytta, niutia myös itze työsä turme»
le sen hengellisen elämän.

.Se on kyllä muu Kirkko < Historiasta ja wah»
wistmu, nykyisten aikain surkuteldawilla esimerkeit*
lä, mä Perkele on pääsny sisälle seurakulidaan,
~.,

»..« »,.,
~,.,„. ,

kiffinäisen eripuraisuden, wihan, karmden ja toi»
nen toisens ylönkatzen kantta, jotka häijyt työt
kaunistanet itzensa hmgellisen warjou ja Jumali-sen kiiwauden peiteellä; mutta kosta Jumala on
rumennut tutkimaa» ihmisten sydandä, jotka itz«
vwat olleet osalliset senkaldaisisa löisä, on hän sel«
tiästi osocmmtt, että se» pohiasa on ollut paljas
«ma rakkaus. Se sama o» se katkera juuri,
josta 15. v puhman, kosta se kuulu: Rayokar
tygö, ettei kengän laiminlyö Jumalan armo,
ja ettei joku katkera juuri ylöskafwaisi ja reki>
si jongun esteen, ja moni ftn kautta saasture-

tulis.
Tällä
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Tällä katkeralla juurella on yri wimawalnen
woima, joka teke ihmiset niinkauwan kuin he yhteyttä
pitämät synnijä, wimmaturi loinen toisensa rak»
kaudesa, että palweleman, iloitel.inan >a kerfta»nmn toinen toistansa, silla on myöskin yri hutut»
tawainen «li sycyttäwainen taikka wihastuttawai-
nen woima, joka sitä wastacm ttke heidän epH<
luuloisexi, nuriari ja wihaiseri, niin pian kuin jo»
ku laitta siteen ja wälttä senkaldaista ihmisten pal»
wclnsta. Ia näin muodon oli Apostolilla suurisyytettä waroitta weljians pyrkimän rauhanperään taivkein kausia, niin paljon kuin se tai»
dais tapahmu, ilman että wetaa outo ijestä niil,
lm uffottomain kantza, 2. Cor. 6: 14. Ebr. 13:
5. ja sen alla kätkee Jumalan armon, että h,
Wälumen rauhasa ia hilzaisudesa Jumalan ja ih»misten edesa mahdaisit etziä ja täyttä pyhitystäis

Jumalan pelwosa.

HERran Hengi wiekön meitä tasaista
lietä! AMEN.
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Pränti-Wirhet.
Hywan suopainen Lukia tälnan jalken

oijeudakoott.

Siwu. Radi. Scisoo.
5. 2. woittlemi»

22.20. ja jotakin
27.2. mndoxi
Z6. 24,, saavan. Että
42.25. mlnicoin
55.23. josa ,
56., 31. wa,!b'.!r!kaude>

xi. Siliä

K„mn61.2.
64.18.64.18. elämä/ woima
80.25. Kantza
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115. 1.

117. ?.

,19. 3-
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Luc.
waiken^mi-
ja jos jotakin
tahdoxisaavan, että
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ja
roanhnrstaudexi, hän
on myös mcille tehty
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elämän woima
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liekkiinse olewan lnullan.
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