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meillä ei olisi Jumalan Sana, niin emme
ihmiset tietäsi, mitä meidän pidäis

tekemän, tullaxemme auluaxi. Sentähden on se
ääretöin Armo, että Jumala meille Hänen Sa-nansa andanut on. Se ösotta meille oikian tien
ijankailkise?» Autuuteen. Me tahdomme pysyä
kiini täsä Jumalan Sanasa, joka on kallimbi
ja parembi, knin koko mailma kaikkein hänen
tawarainsa kanjza, ja käydä sitä tietä, joka
meille siinä osolctcm. Ikäinen tie, kuin tästä
poikkee, on waärä ja petollinen. Näitä wääria
teitä on tänä aikana sangen monda. Multa
niistä emme ensingän huoli, waan pidämme sen
pää-asiana ja murhenpitona, kuinga me mah-
daisim pelasta meidän kuolemattomat sielumme.

Jumalan Sana osoita meitä yhden Miehen
lygö, josa koko asia seisoo, että autuaxi tulla.
Tätä Miestä tahdotan tänä aikana syöstä alas
Hänen istuimeldansa, ettei Hänellä pidä suurta
arwio, eikä paljon sanomista oleman; ihmisiä
tahdotan wakutta, ettei he juuri kowin Hända
larwitze. Tämä Mies tahdotan mielelläns un-
hotuxeen jäitä; eikä woida kärsiä, että Hänestä
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paljo puhutan, saarnatan, kirjoitetan eli kiitoswir-
silla ylistetä». Ia kuitcngin on tämä se ainoa Per-sona, jongakautta me taidamme autuari tulla. Tä-
mä Persona, on meidän rakas Vapahtajamme,
lesus Christus. Hänestä on Moses aikanansa pal-
jon kirjoittanut, niinkuin lesus itze sanoo. Kaikki
asianhaarat Moseren iaisa ja Wanhan Testamen-
tin Uhreisa tarkoittamat Herraa lesusta. Koko
Wanha Testamcnti on Hänestä; Psalmit Hänes-
tä puhuwat; Hänestä Prophetat todistamat. Hä-
nestä puhutan Uud?sa Tcstamentisä joka ainoasa
bladisa, niin selkiästi ja puhtasti, että jokainen,
kuin ei ole umpi sokia, taita sen nähdä.

Ihmiset owat Jumalasta langennet pojs; ci
he senkallaisna, kuin he owat, taida Jumalalle
kelwata. Silla kaikki owat he syndiset. Heillä
ei yhtän eroitusta ole, niinkuin Pawali sanoo:
Ihmisen sydämen aiwotus ja ajatus on
paha hamasta nuorudesta, ja senkallais-
na se pysykin. Ei ole yhtän, joka hy-
wää tekee, ei ai n oat akan. Mutta Jumala
on Pyhä; Hän ei ole Jumala, jolle juma-
latoin meno kelpa, joka paha on, ei
pysy Hänen edcsänsä. Jumala on wanhurs-
kas. Hän palkittze hywän työn ja rangaise pahan.
Ihminen on siinä suurimmasti walitettawasa tila-sa. Hänen ymmärryxensä on pimitetty, joka ei ym-
märrä hengellisia asioita; sokia, joka niinmuodoin
surkiasti pimeydesä koperoitze. Sydän on myös
juurta myöden "turmeldu; sillä siitä tulee ulos
pa-hat ajatuxet, murha, huoruus, sala-
wuoteus, warkaus, Jumalan pilkka, waärä
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wala, Za monda muuta pahutta. Ruumis
on myös läpitungettu synnin myrkyldä; minusa, se
on minun lihasani, ei yhtän hywää asu. Ruumis on-
synnin tähden kuoleman alaisexi tullut. Meidän
pitäkin ristinnaulittzeman lihamme himoin
ja haluin kansia; niin muodoin ei se mihingän
lelpa. Sanalla sanottu: Ihmisen luondo tur-
meldu on, Adamin wian kautta, Synnin
myrkky päälleni periitt' on j. n. e. Se ha-
waitan myös pian wähäisisä lapsisa, kuinga he
owat eripuraiset, pyörnr-ät ymbärins kiukusa ja
owctt pahat, ennen kuin he muilda owat pahaa'
oppinet. Itze tykönämme hawaitzemma alati pa-
remman taipumuxen pahaan, kuinhywään; syn-
diin on halu. Pxi on hekumallinen, toinen yl-
pia, kolmas ahne, neljäs laijra ja huollimatoin;
moni ei yhtäkän tiedä, mitä hän halaja; Ju-
malan tygö ei ole yhtän halua, eikä ole yhlän
oilia taipumusta ja »vireyttä lähestyä Händä;
Kuolemata peljatän ja ei oikein ticdä, mihin
kuoleman jälken tullan, ei ole hywä omatundo,
ei oikia rakkautta lähimäisen tygö; eikä oikein
tiedä, mitä uskottaman pitä. Näin surkia ja
wiheliäinen on meidän ihmisien tila.

Mutta, Inmalan kiitos, meillä on Vapah-
taja joka meitä sekä taita että tahtoo autta. Hän
taita pelasta ja tahto autta kaikkia niitä, kuin
Hänen tygönsä tulemat. Ia hän taita kaikkia
joka aika autuari tehdä. Hän tahtokin sanomat-
toman lernasti autta. Joka Hänen tygönsä
tule, sitä ei Hän heitä ulos. Katzo,
lesus syndisia otta wastan, j. n. e.
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Se ihana puhe, jonga Jumala Sanasansa
tasiä Wahpatajasig «ndamit on, ja siitä, että
Hän taita kaikkia ihmisiä autta ja tahtoo aut-
ta, tosin auttakin kaikkia ihmisiä, koska he ai-,
noastans itze salliwat autta heitänsä, kuhulan
Ewangeliumixi. Tämä oppi ci cnsingän ole sen-
kaltainen , kilin meidän huono järkemme taidais
käsittä; mutta- sillä on ihmellinen woimä itzesän-
sä, tosin.Jumalan woima, senkautta tullan au-
tuax, kosta se ainoastäns sydämestä otctan was-
tan. lääkityxestä taita sairas terwexi tulla, waikka
ci hän tiedä, mingälähden lääkitys on sen ja ei
toisen kaltainen, eikä tiedä, mistä se tehty on,
eli kuinga se waikutla, siinä on kyllä, että hän
otla sen wastan, ja siitä terwexi ja paratuxi tu-
lee. Ewangeliumi ilmoitta meille, että Jumala,se totinen jumala, ja ijankaikkinen Elämä, Ju-
mala ylitze kaikkein, siunattu ijankaikkisesti, Ju-
mala , jonga kautta kaikki owat tehdyt, ja il-
man sitä ei ole mitän tehty, joka tehty on, Ju-
mala , joka on perustanut maan ja taiwat wal-
nustanut, Jumala, jonga kautta kiakki owat
luodut, sekä näkywäiset että näkymättömät, Ju-
mala, ijankaikkinen Isa, kaikkein kappalden hur-
skas luoja, on ihmisexi ludan Neitzen Marian koh-
dusta tullut; joka tapahtui Pyhän Hengen waiku-
tuxesta ja ei ihmisen. Siitä on jo kulunut enäm-
män, kuin ißu° wuotta. Vuosilukua,
synnyt, ei tosin taitta wistixi tietä eli nimiltä; mutta
etcä st, Jumalan kiitos, on tapahtunut, se on
lvigi ja tosi. Ole kiitetty lesu Christ!
Kuin miehuden otit ihmisest, Ia synnyt t
Neitzesta puhtast, Ettäs päästäisit meit
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tuskasi. Mailman luoja luonnon
sex, Itze tuli ihmisex, orjax. Hän tuli oi-
kiaxi ihmisexi, ja oli sielun ja ruumin puolesta
juuri niinkuin muut ihmiset, ja löyty jäsenistä,
niinkuin ihminen, kuitengin niin, ettei hänellä yh-
tän syndiä ollut, niinkuin ihmisillä; waan
oli pyhä ja puhdas. Hän eli yli Jo wuotta hil-
jaisudesa siihen asti, kuin Hän muutamia »vuo-
sia ennen kuolemansa, julkisesti opetti ja saarnais,
ja waelsi ymbäri ludan maan, tehden monda
ihmettä ja tunnustähteä; mutta wihdoin Hänen
wihollisildansa «viattomasti kiini otcttin, hirmui-
simmalla lamalla raadellin ja paällisexi kauhim-
masti ulkopuolella sen kuuluisan Jerusalemin Kau-
pungin mestattin, josa, koska Hän ristiin käsistä
ja jalwoista kiini naulittin, oli paljo ihmisiä, ja
niin muodoin annoi Hän ihestänsä wercn siihen
juosta, että Hän kuoli. Hänen näkönsä herätti
surkuttelemisen, sillä sitä ennen olit he Hänensangen häpiällisesti raadellet. He olit pilkaxi ja
häviäxi Hänen päähänsä yhden kruunun pannet,
joka orjantappuroista tehty oli; fitte he sen pääl-
le löit, niin että orjantappura-piikit Hänen pään-
sä sisälle uppoisit. Sitte täytyi Hänen täynnä
wcrta ja haawoja puun päällä rippua, ja me
oikeudella mahdam »veisata: O Pää täytett ki-
wuilla, Häpiäll'werell'haqwoilla! O Pää
kruunatt kruunulla! O sydämen, Äl unhot
kruu/iun kowutta! O Päälumälan kirk-
kautta n ne n kirkastettu; Mu tt orja ntappu-
roill Nyt rikki rewitty! Siunattu ole Sä!
He sulasta kiukusta ja pahudesta Händä kaswoills
syljit; sidoit Hänen silmänsä, löit Händä kaswoille
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jakysyit Hänelda, sanoden: Arwa Christef ku-
ka sinua löi? ja monda muuta pilkka teit he Hä-
nelle. Senlähden me syystä weisamme: O Ehri-
sie Wapahtajamme; Sa paälles otit wai-
wamme. Kans lyötin, piestin
Ia ristin kannoit raslahast. .

Hän wäsyi ja waipui; koko yön ja päiwän
»li Hänen täytynyt ahdisturesa ja tustasa kulut-
ta ; he hosuit ja ruoskihit Händä, niin että koko
Hänen ruuminsa oli werinen; senjälken puetit he
Hänen waattensa Hänen päällensä, niin että täit-
tan ymmartä, mingä kiwun se Hänelle tuotti.
Erinomattain oli se sanomattoman hirmuisia, et-
tä Hänen monoa hetkeä perätystä täytyi käsistä
pingoilettuna rippua, kuinga kauhian kiwulloista
eikö se ollut? tämän lisäri oli kipu nauloista kä-
sisä ja jalwoisa. Riutta Hänen Sielunsa tusta
woitti kaiken tämän ; sillä Hän ymmärsi (o pai-
nama sana!) itzensä lumalalda Hänen Isäl-
dänsä, ylönannetuxi. Wahä ennen tätä oli
Hän jo niin murhellinen ollut, että Hän ahdi-
stunen tähden hikoili werta ja taisteli kuoleman
kantza. Sen alla oli Hänellä myös sanomatto-
man tuskallinen jano, kosta Hänelle etiikatta an-
nettu! , pilkattin ja häwäistin. Wihdoin kallisti
Hän päänsä, ja annoi ylön Hengensä; mutta
sotamies keihällä pisti Hänen kylkensä, josta wuosi
weri ja w?si. Sillä lamalla lesus Christus kuoli.
Muutamat, jotka Händä rakastit, otit Hänen
rististä alas, ja panit hautaan. Tämä tapahtui
Perjantai ehtona, sille kuin Hän kello kolmen
paikoilla jälken puolen päiwän kuollut oli. Sitte
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makais Hän haudasa niinkuin ruumis Sunnun-
tai aamuun asti, koska Auringo nousi. Kattzo,
silloin Jumala herätti Hänen; Hän tuli jällen
eläwäxi; ja otti saman ruumin, kuin Hänellä
ennen oli, josa merkit jälillä olit, nimittäin haa-
wain siat käsisä, ja jalwoisa ja kyljesä. Sen-
jälken näytti Hän itziäns muutamina wiikkoina
»välistä yhdelle, wälistä toiselle ja »välistä kokl>
Seurakunnille, kuitengin ainoasians ystävillensä,
ja ei wihollisillensa. He söit Hänen kansiansa,
koettelit Händä ja Hänen kylkeensä pistit kätensä.
Sitle, meni Hän, muutamain Hänen ystäwäin-
sä nähdesä, ylös Taiwaseen, ja pilwi otti Hä-
nen pois heidän silmäinsä edestä. Siellä Hän
nyt elä, ja haawain narmut eli merkit Hänellä
»vieläkin on. Hän on sengin jälken
Hän on nähty ja kultu puhuman i Cor. 15: 8.
Av. T. 9: 3. Hän taitaisi wielä nytkin ilmestyä
meille (kuka woi epäillä sitä?) nimittäin, jos
Hän tahdois. Mutta sitä ei hän hywäxi löy-
dä; Hän tahto, että pitä uskottaman; maikka
ei nähdä; rakastaman Händä, lehtämän sitä,
kuin Hän käskenyt on, ja jättämän se tekemätä,
jonga Hän on kieltänyt, ja sillä muotoa Händä
odotettaman. Hän on myös kerran julkisesti ja
nähtäwästi jällen tulema, (koska se tapahtuu, ei
yxikän tiedä) ja silloin on Hän saman näköinen,
kuin Hän Taiwaseen mennesänsäkin oli; Hänen
»vihollisensa saamat Hänen haawoincnsa nähdä;
mutta silloin tulee Hän suurella Majcsteliydellä
ja kunnialla, pitämään yhteistä ja wastanseiso-
matoinda Duomiola kaikkein sekä eläwain että
kuolluitten ihmisien ylitze.

Jo-
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Joka Hänen Ewangeliuminsa uskonut on; jo-
ka on tehnyt Hänen tahtonsa, kuin on se, että
on Ewangeliumi uskottu, Händä rakastettu, ja
Händä kohtan lapsellinen kuuliaisus osotettu, se
tule.autuaxi; mutta joka tätä ei ole tehnyt eikä
uskonut, se kadotetan. Senjälken tulee mailman
loppu. Ensin herätetän kaikki ihmiset ennen kuin
Duomio aljetan: silloin tulee autuat siihen ijäi-
sesti autuaan elämään, ja duonutut ijankaikki»
secn kadotureen.

Jumalan Sana sanoo meille, että Vapah-
taja Icsus on meidän edestämme kalkki kärsinyt;
että Jumala tahtoo nyt Hänen kärsimisensä,
kuolemansa" ja Hänen »verensä wuodaturen täh-
den ihmisille heidän syndinsä andexi anda; Hän
raateli meidän edestäm sen «viattoman, joka syn-
nistä ei mitän tiennyt, niinkuin syndisen, Hän
otti Hänen syndiuhrixi, siri että me Hänen we-
risen uhrinsa tähden, Jumalan eteen wanhur-
skasna asetettaisin. Wielä ei siinä kyllä, että
Hän suuresta rakkaudesta meitä lunasti, niin et-
tä jokainen kuin usko Hänen päällensä ei pidä
hukkuman; mutta sen lisäxi ijankaikkisen elämän
saaman. Ia tämä kaikki on tapahtunut meille
lesuksen kärsimisen ja kuoleman tähden. Eikö
tämä saata meitä suurimbaan ihmettelimiseen?
pitäkö meidän wai oleman? Eikö tämä ole se
yxi tarpellinen.

Mitä pitä sitte tehtäman, jos tästä korkiasta
hywästä pitä osallisexi tuldaman? la, tämän
kaikkein wiheliäisten syndisten Vapahtajan tygö

PL-
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pita meidän kaikesta sydämestä met-
tämme, ja rukoileman Händä niin paljo, kuin
me taidamme: Ah Herra, armahda minun rau-
kan ja wiheliaisen syndisen päälle! Anna mi-
nulle, Herra lesu, kaikki minun syndini andexi
Sinun weres ja kuolemas tähden; Ah älä salli
minun hukkua: Ah kuollos, Immanuelin, äl'
ann' oll' turhan sielullen! Tämä neuwo
gin autla, ja tullan totisesti kuultuxi, koska se
sydämestä tapahtuu. Jo Prophetan kautta kuu-
lui: Jäändäkät teitänne minun tygöni, sanoo
Herra, niin te autuaxi tuletta, kaikki mailman
ääret ,' sillä minä olen Jumala, ja ei yxikän
muu. Ia taas: Niin sanoo Herra Zebaoth,
käändäkät teitänne minun tygöni, sanoo Herra
Zebaoth, niin käänän minä iheni teidän tygön-
ne, sanoo Herra Zebaoth. iähestykät Jumala-
la, niin Hän lähestyy teitä. Tulkat kaikki Hä-
nen tygönsa, niin Hän anda lewon teidän sie-
luillenne. Joka auxihuuta Herran Nimeä, se
tule autuaxi. lukekat kertakin Etvangelistan
tukan is:nes luku, josa on sangen ihanat wcr-
tauxet; niin saatte hawaita, kuinga ahkera ja
haluinen lesus on ihimään raadollisia ja kadon-
neita syndisiä, )a tekemään heitä autuaxi. Astu
rehellisesti Armon-istuimen eteen, saadaxesi siellä
armon armosta: Jumalan Pojalda ei taida teil-
le muuta tapahtua, kuin armo ja rakkaus. Ei-
pä ole wielä yhtän esimerkkiä sen päälle, että
Wapahlaja on tahtonut heittä ulos jongun, sen-
tähden, että se koroin syndinen, kowin wiheliäi-
nen ja kowin turmeldu ollut on. Ei ole wielä
yhtän kerta tapahtunut, että Wapchtaja olissano-
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sanonut: Sinä rikoit ylön kowin ja teit sangen
pahoin, niin suuria rikoria ja syndejä en minä,
anderi anna, jos niitä olisi wähembi, niin mitä-
max se soweis tapahtua, mutta sinun syndeis
luku on ylön suuri, ja jos ne olisit toisen laisia
syndejä, niin minä taitaisin kuka tiesi autta;
multa sinun syndejäs minä en taida anderi an-
da; Ei suingan, lesus ei sano niin. Sillä Hän
on sairan Parandaja; Hän on syndisten Wa-
pahtaja; Hän on hätäisten Auttaja; Hän on
kodoneitlen ja eryneilten lammasten uskollinen Pai-
men ; ja niiden, jotka satanan lowisa kahleisa
owat, on Hän wäkewä Pelastaja; ja jotka huo-
kawat ja walittawat heidän turmclluxensa ja syn-
di wiheliäisydensä ylihe, löytämät Hänesä suloi-sen wapauden ja pelastuxen. Tutkat sentähden kaik-
ki Hänen tygönsä, jotka työtä teette jaraskautetut
otetta, Hän tahtoo teitä wirwoitta ja anda rau-
han teidän sieluillenne. Jos teildä jotakin puut-
tu, niin walittakat sitä ainoastans Hänelle; jos
te murhelliset olette tulewaisesta ajasta, niin on
Hän käskenyt, että meidän pitä kaikki meidän
murhemme laskeman Hänen päällensä, sillä Hän
tahto itze meistä murhen pitä. Jos te ruumi-»
sannekin sairat oletta, jos teillä on joku waiwa,
walittakat ainoastans sitä Hänelle, yletkät tei-
dän sydämenne Hänen tygönsä, Hän on niin
monda ennen parandanut, Hän taita myös pa-
randa teidän. Minä sanon: Hän taita, mutta
jos Hän sen hywäxi näke, se on eri asia. Hän
parhaitten tietä, mitä me tarwitzemme, ja mitä
Hän meile tekee, se wistingin meille hywäxi tu-
lee. Kosta Hän tietä, että ihmisellä on joku

wais
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waiwa, ja kuin Hän näke että se waiwa on
hänelle hyödytyxeri, niin ei Hän ota sitä pois,
»vaan anda sen niin kauwan olla, mutta anda
Hänelle kärsiwällisyttä, toiwon ja lewon sydä-
meen, ja on luwannut, laitta, niin ettei kärsi-
misen pidä kostan suuremman olemman, kuin me
kärsiä woimme; niin pian kuin se rupe raskari
tuleman, niin Hän autta. Ia kuinga kauwan
sitten se pieni hätä päälle seisoo? Parhallans
kuin se on alkanut, niin se loppu, ja ennen
kuin me tiedämme, on hätä pois. Silloin alka
se riemullinen elämä. Jos me ymmärrämme,
että me wielä syndiset olemme; sillä syndi wieläasuu meisä, ja taipumus syndiin pysyy meisä
niin kauwan kuin me täällä mailmasa elämme,
jos me hawaitzemme pahan himon, saastaisen a-
jaturen, ja taipumuren ylpeyteen ja ahneuteen,
wihaan ja wainoon, jos meildä puuttuu halu
rukouxen, ja tunnemme meidän wiheliäisydem-
me: niin mahdamme kohta kiiruhta meitämme
Hänen tygönsä, watitta Hänelle meidän asiam-
me , Hän autta myös tästä hädästä, ja anda
meille woimaa että me taidamme woitta synnin,
ja emme tarwitze Hända seurata. Mitä itänän-
sä eteen tulee eli puuttu meildä, joko se oli ul-
konainen eli sisällinen hätä ja puutos, niin Hän
autta, tosin niille kaikki kappalei parhan kään-
dywät, jotka Händä rakastamat. Auxi huuda
minua hädäsä, sanoo Hän, niin minä tahdon
autta sinua, ja sinun pita ylistämän minua.

Tosi on se etten me itze taida meitämme au<-
tvaxi tehdä; se ei ole meidän omasa woimasam-

MT/
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me, että käändä ja parata mettämme; jos me
»vielä tuhannen kerta eteemme ottaisimme ja a-
jattelisimme: Nyt, nyt tahdon minä hurstari
tulla; niin ei se tule sen paremmaxi. Minä tun-
nen ihmisiä, jotka owat täydellä todella rumen-
net, ettei koskan enä tehdä jotakuta ehdollista
syndiä, he owat kokonans'tahtonet käända itzen-
sä, sen owat he kallisti wannonet, he owatwään-
nellet käsiällsä, ja luwannet itzensä Herralle hei-
dän werensä kautta; mutta parin päiwän perä-
stä owat he syndiin jällen langennet. Sillä sen
alla mala tämä salaisus kätkettynä: joka syn-
diä tekee, se on synnin orja.

Jos yxi orja Westindiasa tahdois wahwasti
päättä, ettei enä tästä päiwästa tahtoa palwella
hänen herraansa. Eikö se turha olisi; kosra ruo-
ska olis hänelle pian toista opettama? Mutta jos
«xi woimallisembi Herra tahdois sen orjan osia
ja wapaxi tehdä, sillä wälipuhella, että hänen
pidäis sitte asuman hänen tykönänsä, niinkuin
»vapautettu ihminen, ja oleman hänen hywä y-
siäwänsä: ja orja kuitengin tahdois sen ylönkat-
zoa ja sanoa: Minä en tarwitze senkaltaista O-
siajata, minulla on wapa tahto, ja minä en
tarwitzekkan enä palwella ja niin edespäin. Eikö
tämä olisi sula hulluus. Ia katzo näin totuude-sa tekee suurin osa ihmisistä. He owat synnin
ja perkelen orjina, ja alinomaa tahtomat itze
sutta ja wapaxi tehdä itziänsä, mutta ei he tai-
da, ja lesusta ei tahdo he otla wastan.

Mutta kuin nyt joku murhetti ja ajattele:
Ah
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Ah minä wiheliainen ihminen! Minä tahdoisinsangen suurella halulla omista Herran lesuksen
ja otta Hänen wastan, niinkuin minun suloisen
ja rakkan Wapahtajam; mutta minä en ymmär-
rä , mitä minun pitä tekemän ja kuinga itziäni
menettämän, minä olen niin tyhmä, etten minä
tiedä, kuinga minun pitä rukoileman, uskoman
ja kuinga Hänen -logonsa menemän; elli: minä
olen niin peräti lurmeldu, ettei ole yhtän tzywä

minä olen rietas ja pa-
ha ihminen, ah, kuka tietä, jos minä woin u-
skalda Vapahtajan tygö mennä. Joka niin
ajattele, hän mahta tietä, että ne owat hywät
ajaturet, joita hänelle liha ja weri ei ilmoitta-
nut ole, se on Armon työ Pyhäldä Hengeldä.
Eli jos joku ajattele: Ah, st on kuitcngin jo-
tain suurta ja ylönpaldisia, kuinga Herra le-sus on meitä niin rakastanut, että Hän tuhan-
dein tuftain ja kipuin alla, kuoli ristin päällä
rakkaudesta meitä kohtän. Nämät owat juuri
hywiä ajatuxia ja senkaltaisia, jotka ainoastans
P. Hengi waikutta. Ia näitä ei kummingin
mahdeta tukautta ja hajotta. Älkän, lesuxen
haawain tähden, yxikän seisoko Pyhä Hengeä
wasiaan! waan mahdetan huokata, niinkuin tait-
tan; minä wiclä kerran sanon: niinkuin taittan;
ja waikka sanat ei oliftan juuri järjesiyresä,
niin että se sana kuin pidäis oleman wiimeinen,
on ensimäinen: niin kuitengin kaho Jumala sy-
dämeen ja ei pidä lukua kauneista ja korioista
sanoista. lesuxen tygö mahdetan huokata jasanoa: Ah, Herra lesu! Sinä minun Herra-ni ja minun Jumalani, joka olet ristin päällä

MI-
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minun edestäni kuollut, ja Sinun »veres minun
waiwaisen madon edestä wuodatlanut, armahda
minun ja koska Sinä rakkaudesta olet
kaikki minun syndini päälles altanut, niin anna
ne nyt minulle kaikki tyyni andcxi, ja te minua
Sinun kuolemas tähden autuari. Ia kuin se
tällä muotoa oikein sydämestä tulee; niin se toti-
sesti kuulturi tulee. Jumala kaikki senkaltaisen
»vihelliäisen ihmisen synnit andcxi anda, ja waik-
ka hän olis kymmenen tuhatta lciwistää welka,
niin tule kaikki kymmenen tuhatta leiwiskää yh-
tä haawaa unhoteturi ja anöexi annetuxi: lesu-
xen Chrisiuxen weri ja »vanhurskaus on se puku
ja autuus, jonga kansia me Jumalalle kelpam-
me, koska me taiwaseen kuljemme. Catkismuxe-sa seisoo: Kusa syndein andexi andamus on,
siellä on myös elämä ja autuus. Jumalan rau-
ha joka kaiken järjen ja ymmärryxen ylitzekäy,
lvarjclkon meidän sydämemme ja mielemme Chri-
siuresa lesuxesa. Silloin tule lesus yli kaiken
rakkari; sydän syttyy palamasta rakkaudesta Hän-
dä kohtan. Silloin rakastetan myös muita ih-
misiä ; mutta erinomaltain niitä, jotka myös
tundewat ja rakastamat Herra lesusta. Multa
kuin kewiästi woi tapahtua, että tullan ylpiäxi
ja ruwetan luulemaan ihensa jotain olewan;
waikka ei kuitengan mitan olla, waan täyty
kaikki sulasta armosta saada; niin tulee se kau-
hia turmelus, joka meisä on, alati selkiämmaxi
ja näkywäisemmexi. Silloin ei pidä sallittaman

itzensä epäilyxeen langeta; wagn kiiruhdettaman
sitä pikemmin suovan sen oikian Parandajan ty-
gö, ja oikein rehellisillä sydämillä paneman kai-

ken
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ken wahingonsa Hänen eteen. Hänellä on kyllä
Balsamia, jolla Hän meitä paranda, ja silla
muotoa pian kaswa omakoettelemus päiwä päi-
roäldä. Mutta jos ainoastans wähängin ylpiäxi
lullan; niin latoo se hywä lila pian pois, ja
taittan jällen langeta niihin hirmuisimbiin syn-
deihin. Sentahden pitä sangen toimellisesti wael-
Hettaman. niinkuin lapsi jään päällä käydesä,
lippu Ailisänsä kiini.

Ilman sitä on meillä Jumalan Sana, semahta olla meidän johdattajana ja ojennus,
nuorana, jonga jälken me mahdam ojeta mei«
tämme koikesa meidän tekemisesämme ja jättämi-
sesämme. Ia jos jotakin eteen tulee kuin ei
taita wHixi tiettä, ja ei löyttä selkiästi sitä Ju-malan Sanasa ulos pannuxi, eli kummingin et-
tei tiedä-misä paikasa siitä asiasta puhutan, eikä
ole usiasti aikaa eikä tilaisutta tuolta itzellensahywää Neuwoa, minä sanon: hywää Neu-
ro oa; sillä ennen kuin huonoa Neuwoa otetan,
niin on paras ettei huolita ensingän niistä, waanhuokatan sen siaan sydämellisesti: Herra opeta
minua tekemään Sinun tahtos jälken,
sillä Sinä olet minun Jumalani, Si-
nun hywä Henges johdattako» minua
sitä tasaista tietä myöden! Se tule wis-
singin kuulturi, kosta se sydämestä lähtennt on,
ja silloin taittan ajatella: Mitä mahdais siis serakas Wapahtaja lesus itze tehdä , jos Hän olis
Minun siasani ja niisä asian haaroisa, kuin minä
nyt olen? Näin ajatella, on sangen hyödylli-
nen.

B
. I^
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Jumala on uskollinen, Hän ei salli mei-

dän harhailla eli eryä ja jos Hän sallikin mei-
dän horjahta, niin käändä Hän kuitengin kaiken
»vahingon pois; sillä Hän katzo sydämen.rehellisyt-
tä. Ia yhtä määrää käsitystä, johon Junnilan lap-
set ei ole syypäät eli ehdollisesti tehnet, el se wan-
hurskain Herra rangaise. Mutta pitä ahkerasti etzit-
tämän rawindota ja sielun ruoka Ewangeliumista.
Pctari sanoo.' että meidän pita himoitzeman, ja
halajaman Ewangeliumin puhdasta ries-
ka, niin kuin wasta syndyneitten lasten,
että me siitä kaswaisimme. Wihdoin pita
erinomattain otettaman waari siitä lapsellisesta ja
salaisesta kanssakäymisestä lesuxen kansia. Sii-
nä seisoo koko asia. Pysykät Hänesä. Riippu-
kat Hänesä kiini. Kcchokat Hänen päÄlensa.
Ajatelkat alati sen ristinnaulitun lesuxen päälle,
joka kuolluista ylös nousnut on. Alkät millän
muotoa unhottako Händä. Sen päälle kaikki
tyyni tule. Ajalelkam: minulla on Jumala,
minulla on Vapahtaja, joka minua niin raka-
stanut on, että Hän minun tähteni mailmaan
tuli, otti orjan muodon päällensä, karsei katke-
ran kiwun, ja mielisuosiolla minun edestäni ris-
tin päällä kaiken werensä wuodatti. Ei Hän
ylön anna minun; waan anda minulle ijankaik-
kisen elämän. Päällisexi, rukoilen minä teitä,
rakkat iuliat! lukekat ahkerasti Bibliala, ja sen
jälken lukekat ja weisatkat Wirsiä, joisa on
woima, pysykät siinä, niisiä minä kasken teidän
sydämellisesti ja täydellä todella waarin ottamaan,
niin myös sen mutstettawan ja kuuluisan Juma-
lan miehen Doktor iutheruren Catkismuxesta;

Silli



Silla tämä mies on monen tuhannen ihmisen
siunauxexi Ewangeliumin walkeuteen
ja»sen alla wuowanut hengensä, werensa ja ta-waransa. Kunnioiltakat hänen muisioans sen-
kautla, että te pidätte hänen oppinsa, joka on
myös Jumalan selkiä ja puhdas oppi, ja ällät
ottako päällenne uskon asioisa wierasta ijesta; äl-
kät andako teildä Jumalan Sanaa pois otetta,
älkät luopuko siitä, älkät olko horjuwaiset, äl-
lät maatko, älkät olko unen nakiät.

Tämä on tie, käykät sitä, sa älkät tästä
poiketko oikialle eikä wasemalle puolelle. les.
3« : w. «i. '
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