Rakkauden

Ateria,
Jonka

lesus Kristus on asettanut, ja
meille mailmaan jättänyt, koska
Hän tahtoi mailmasta luopua;
Antain meille ajatella hänen suurta rakkauttansa; katsella siinä
täydellistä kuuliai»
suuttansa, ja muistaa Hänen wiatoiuta
Piinaansa ja Kuolemata»'.sa;
NKsitktty näissä sKnoissa:

Syökät, tämä on minun Ruumiini;
Juotat, tämä on )c.

Kaikille niille, jotka työtä tekewät ja onx't raskautetut jokapäiwäiseksi lohdutukseksi ja autualli,

seksi wirwotukseksi.
Es.
Heidiin pitää amnnmtHMÄlt
wettä ilolla Autuuden lyhteestä.
12.1

Uudestaan suomennettu,

NWiipurissa, l3^Z.
Präntätty I. Ceberwallerin ja Pojan tykönä.

vorgK vomlcapitel, 6en 28 Naji 1845.
?»

liel»llnin^.

Vil«
I. l. Hmanuen».

Nuotsalilinen todistus, tämän Kirjan
armosta. nyt Kuomeksi Käätty.
><ämän Kirjan, jonka nimi on NilMilUtltN
Nteriil/ joka Kuninkaalliselta (32läie- ja
Aliseltä Howi» Saarnaajalta Herr KlaZ.
bekkiltä welwollisella ahkeruudella ja uskollisuudella on
Ruotsin kieleksi käätty, ja Howi-donBiBtoliumin
katsantoon annettu, olen minä nimitetyn <I!on8i5»
tariumin käskyn jälkeen lävitse lukenut, ja löytänyt
sen, siinä puheen parressa, jossa se kirjoitettu on Raamatun Sanoilla ja merkillisillä selityksillä olewan niin
jokaisella tahwolta selitetyn ja näytetyn, että se
itse Pää»Opetuksissa on aiwan yhteen sopiwainen en»
nen nimitettyin Raamatun sanain, uskon selkeyden,
ja meidän Tunnustus Kirjaimme yhteyden kanssa.
Ia waikka opetuksen muoto on muutamain tawan
jälkeen, wertaus puheilla edespantu: niin löytyy kui«
tentin kaikissa näissä, itse Pää »Opetusten edespane»
misessa, heidän oikia suostumuksensa, että myös tarpeellinen olistys. Sillä se opetus Papillisesta synnin päästöstä, kuin tapahtuu Jumalan puolesta, ja
Hänen siitä eroittamattomasta »vaikutuksestansa, tulee
tässä teroitetuksi; niin myös oppi, Syntein anteeksi
saamisesta, niiden ainoain autuuden ja wanhurskauden perustusten päälle, jotka owat: Jumalan sula
-

armo, ja Vapahtajan yksinänsä woimallinen ansio, us«
kolla wastaanotettawat, on ecinomattain selitetty.ja wielä sutienkin oppi Herran Ehtollisesta ja sen
totisesta muodosta on juuri wahwalla perustuksella
edespantu: niin myös tämän Autuaallisen Armon
Välikappaleen woima ylistetty. Josta myös tämän
Sakramentin aikainen, usia ja kelwollinen naulitseminen, oikiassa katumuksen lärjestykscssä osotetacm ja
uskollisesti siihen neuwotaan; jota wastoin sen ylönkatsominen, huolimatoin esteleminen, ia itsestänsä
tehty »viisasteleminen, tulee, niin kuin perustamatto»
mat asiat/ alassullotuksi. Tässä aitomisessa, on tä>
mä kirja, ilman epäilemätä, Jumalan siunauksen
kautta, seka wahwistukseksi Uskon Opissa, että myös
elämän parannuksessa ja yksiwakaisen Jumalisuuden
harjotuksessa, toimtttawa erinomaisen hyödytyksen.
Jota Jumala, Christuksen tähden, Pyhässä HengeS»

sä, armollisesti suokoon!

s^Nl^^l)!'.

p. r.

tlnncionZtar

öi

Esipuhe.
joku asia yhdelle Christilylle on tarpeellinen ia
hyödyllinen: niin on tosin "Herran Ehtolliseu" oikia
"naulitseminen" senkaltainen korkia ja kallis työ, kuin
taitaa "wahwistaa" meidän "uskoamme" siinä oikiassa ja "wahwassa autuuden perustuksessa."
Niin kuin siis tämä kirja, joka kutsutaan: "Rak«
kauden Ateria", tämän korkian asian sisällänsä pitää;
niin on se jo ennen monta aikaa sitten ollut kaikkein
senkaltaisten Christittyin tykönä, iotka autuudeltanettä he
sa oikian huolen owat pitäneet, siinä
sen, ei ainoastansa omaksi, mutta myös muiden ylösrakenuukseksi owat Pränttiin Ruotsin kielellä toisesta kielestä usiamman kerran toimittaneet.
Ei ole myös tämä joku ihmeteltäwä asia: silla
jokainen Kestitty kuin Jumalan sanasta halajaa oi»
liata kehoitusta Sydammellensa, "Herran Ehtollisen hartaaseen ja mahdolliseen nautitsemiseen" on tästä löytämä aiwan ulottuwaiset opetukset, jotka edellä-kaywäisessä 'Todisttiksessa" tästä kirjasta jo ni<

armossa:

mitetyt omat,

ja paikallansa

kaikille katumaisille

sieluille lohdutukseksi.

icsekukiin

ja syntinsä ylitse

oioltaiwat,

murheellisille

Tämä kirja ei ole"kokoon«pantu mailman wmauden ia ihmisten taidon jälkeen, mutta Pyhän Hengen Sanoilla, jotka Pyhästä Raamatusta omat tämän korkian mttuuden asi.n, selttrMksi someliaksi löytyt;

Nyt, niin kuin Jumalan Sanan Siemen ei palaja tyhjänä jälleens koska hywään maahan joutuu
myös tämän kirjan kanssa tapahtunut.
niin on
Meidän Suomalainen Seurakuntamme on kyllä
saanut nautita yhteiset Kristikunnan Etuset: mutta
harwom on tapahtunut, että senkaltaiset kirjat
,

se

se

Suomalaisella kielellä

se

owat

tulleet ulosannetuksi,

joista kuitenkin muut Seurakunnat Ruotsalaisessa
kielessä owat tainneet itsiänsä ilahuttaa.
Mutta n»t on Herran erinomaisesta Edeskat»
somisesta tapahtunut: että tämä kaunis kirja on myös
tullut Suomeksi käännetyksi ja präntätyksi. Jumalan
suuri Nimi olkoon sentähden ijankaikkisesti ylistetty,
joka
halun ja rakkauden on herättänyt meidänkin

se

sm

seassamme,

Jumalan

Sanaa ja Kristillisyyttä

rakastamaan!
Mikä siis tämän kanssa meidän tarkoituksemme on:
niin seisoi se siinä; että Kunniallinen ja arwossa pi»
dettäwä Rusthollari ja Kirkon »EdeS» seisoja
rol-zman Manilan Rusthollista ja tästä lohjan Pi»
läjästä, on sydämmellisestä hartaudesta ja rakkau»
desta tätä kirjaa kohtaan, pyytänyt, että se hänen
kulutuksellansa pitäis Suomalaisella kielellä Präntin
kautta julistettaman.. Ia niin kuin myös tämän
Kunniallisen Rusthollarin Jumalala rakastawainen
Puolisa, XnnÄ 'lötermgn, Jumalisesta halusta on
syttynyt tämän kirjan, niin kuin muiden Jumalisten
kirjain, lukemiseen ja arwossa pitämiseen; niin on Iu»
mala tämän Kunniallisen Pari»Kunnan mielen vh»
teen sowittanut, etsimään Jumalan Kunniata tässä»
kin asiassa; koska Jumala Heidän kättensä työt ja
siunannut on. Muiden täytyy joko sowitlaa

waransa

tawaransa lastensa kaswattamiseksi

ja hywäksi, eli
niiden puutteessa jättämän toisille/ joilta har»
woin joku kiitos seuraa. Muutamat taas joutumat
siihen onnettomuuteen/ että koi ja ruoste tawarat
syö, ja martaat niitä kaiwelewat. Sentähden niin
tuin se suuri Jumala on ihmeellisessä edeskatsomises»
tahtonut jättää tämän Kunniallisen Parikun»
nan lapsettomaksi; niin omat he myös löytäneet sen
soweliaaksi, toisella lamalla, nimittäin Hengellisellä muodolla, Kristukselle lapsia synnyttää ja kas»
wattaa: lisäämään meidän Herran lesuksen Chris»
tuksen waltakuntaa, jonka kautta tämän Kunniallisen Parikunnan muisto ja Nimi on ilman epäilelemätä pysywä ijantaikkisessa siunauksessa.
Minä olen myös sentähden siinä toiwossa tämän
kirjan kääntämisen Suomeksi toimittanut, että tä«
mä peräti ylistettäwä ja Jumalan kunniaksi tarkoittama aikomus, on saattama meidän Vapahtajalleni»
me aiwan monta lasta, jotka hänen Nimeänsä täällä
julistamat, ja siinä
Ehtollisessa Taiwaassa
wiimein yliStäwät. lohjalda sinä 22 päiwänä Tal-

sansa

suuressa

wi«kuussa,

wuonna 1155.

H. F. N.
?Ä»t. H kraej,. dontr. l.«j.
"

Lutheruksen Tunnustus Sakramentista, annettu wuonna 1534.

Tätä minä sanon

ja tunnustan, että Altta»
rin Sakramentti on meidän HORran lEsuksen Kristuksen totinen Ruumis ja Wrri lei»
wäsft' ja »viinassa, ja siinä suullisesti spödään
ja juodaan. Waikka Pappi, joka seu ulosjakaa
eli se, joka sen naulitsee, sitä ei uskois, eli mpös
waarin käpttäis, niin ei se estä mitään. Silla
ei se tule ihmisen uskon eli epä-uskon päälle, mutta
Jumalan sanan ja asetuksen päälle. Tämä on
minun uskoni. Ia rukoilen mmä kaikkia hurskaita spdämiä, että he tässä asiassa tahdoisiit
olla minun todistajani, ja rukoilla minun edes»
täni, että minä samassa uskossa taitaisin olla
pyjpwäinen, ja siinä minun elämäni päättää.
Sillä, jota Jumala cstäkön, jos minä taikka
kiusauksesta eli kuoleman tuskasta, sanoisin jotain muuta, niin ei pidä se mitan maksaman, ja
tahdon julkisesti antaa kaikkein edessä olla todis»
mun, sen olewan perkeleeltä. Tähän auttakoon
minua minun Herrani ja Wapahtajani lesus
Kristus, ylistetty ja siunattu ijankaittisesti!

Gnsimäincn Kappale.
Milla alkamisella vitaa phVen NristitM naulitseman Sakramenttia?
me ajattelemme,

minkä' kaltaisella

liikutuksella meidän HERramme
lEsus asetti itsensä pöpdälle Opetuslastensa
kanssa, josta Lukas ilmoittaa, että hän sanoi:
''Minä olen halulla halainut snödä tätä Pää»
siäis-Lammasta teidän kanssanne, ennen kuin
minä kärsin",") niin taidamma me siitä pm»
martaa, missä aiwoituksessa meidän pitää käpmän
Spdammen

HERran

,

Pöpdälle, nimittäin,

sMmmcllisellä

ikäwöitsemisellä. Ei mielikarwaudella, niin kuin
se jota siihen pitää »vaadittaman ei pakottami»

sen kautta, niin kuin se jota wedetäan edes, ei
ulkokullaisuudessa, niin kuill se joka teke tämän
amoastans ihmisten silmäin edessä: Mutta sisällisellä halulla, niin kuin Morsian, joka ha>
sillä
lais istua hänen pstäwänsä
ja
kuolema
hedelmänsä,
se on, lEsuksen
hänen
*) luk. 22: ib. **) Kork. W. 2: 2.
2
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ylösnousemus, Sana ja Sakramentit, olit ha>

suussansa

hartaalla palawalla ha»
lulla, niin kuin hirwi, koska hän on lammin
eli kowasti ajettu, kiiruhtaa itsensä weden tpgö;
senkaltaisella halulla, kuin Raamattu sanoo Da»
wedista, että hän himosta sanoi: "Kuka antais
minun juoda siitä wedestä kuin on kaiwossa
antain sen kansBethlehemin portin tpkönä
pppsi
kuinga
woittaa wi>
mielusesti hän
sa tietä
hollistansa, sillä Philisterein Päämiehet olit sillä
ajalla Vetblehcmissä, Niin pitää tämän halun
tuleman Sielun sisällisemmästä »voimasta, että
nen

spdän niin kuin sulaa, että Sielu tulee niinkuin
sairaaksi sulasta ikäwöitsemisesta meidän HER<
ran lEsukstn tpgö, tulemaan osalliseksi hänen
lvarjellukirstansa, wirwotukststansa ja woitos«
tansa. Niin pitää meidän siis juokseman, "niittcn hpwäin woidetten hajun
kaltaisella juoksulla, kuin pksi nuori peura talvia a wuorten plitse;-j- ja tosin pitää meidän
niiu-kuin »vannottaman Jerusalemin Tpttäriä,
että koska he loptäwat meOän Pstäwämme, on
lEsukstn, -j-j- että ilmoittawat hänelle, mi»
nun sieluni olcwan sairasna rakkaudesta, ni*) Psalm. 42 :1.
**) 1. Chrön. tl: 47.
««*) Kork, W. i: 2. s Kork. W. 2: 8, 9.
N Kork. W. 5: 8.

sen»

se
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mittain hengellisella tawalla tämän meidän ys»
täwämme lEsuksen tygö. Senkaltaiseen ha»
luun pitää meidän tuleman siitä ylöskehoitetukss,
että

lEsus söi Paäsiäis-Lampaan Opetuslas»

tensa kanssa, ja ajatteleman mikä Pääsiäinen

oli; kuin Kansan uloskäymisestä Egyptistä ylös»
kirjoitettu on. Että koska HERra niiden mo»
nein wiisausten kautta, oli antanut kätensä tulla
Pharaon ylitse, ja hän ei kuitenkan pannut sitä
spdämmeensä, waikka hän rangaistuksen alla lu«
pais hywäa, mutta koska ne lakkasit, paadutti
hän sydämmensä ja tuli sen jälkeen pahemmaksi
kuin ennen; koska myös HCRra wiimein tahtoi antaa hänen tuta woimansa, ja lähettää wit»
simksiansa hänen spdämmeensä; sattui hän nii»
hin, jotka oli hänen sydammellensä rakkaimmat,
nimittäin lapsiin: että kaikki esikoiset, haamasta
Pharaon Esikoisesta, joka hänen istuimellansa
istui, pilkan esikoiseen asti joka myllyssä oli, ja
kaikkein eläinten esikoiset, piti surma ttaman ja
kuoleman.") Samana yönä kuin sen piti tapah-

sanan

tuman, käski Moses kansan HERran
jälkeen teurastaa yhden karitsan, ja ottaman we>
rasta, ja siwuman molemmat pihtipielet ja huo>
netten owen*") päälisen, kuin piti oleman mert'
*) 2Mos. K. ii: 5. »*) 2 Mos. K. 12: 5,7, 12.
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ki

siihen kussa he olit Pääsiäis'Lampaan- Mm-

sessä; niin että hukuttaman, koska hän näki weren, piti käylnän ohitscn: niin on siis Pääsin»

nen ohitse-käyminen
Tätä hywaä työtä piti ludalaisten sitten
muistaman, ja sitä päiwää pyhittämän juhlak»
si HERralle, ja lankaikkiseksi säädyksi, ja sil»
loin kiitos »virsillä syömän Pääsiäis »Lampaan.
Saman tawan jälkeen on meidän hERra IE«
>

sus pitänyt Pääsiäistä. Ensin ludalaisten tawalla, koska hän söi Pääsiäis-Lampaan ja sanoi
kiitoswirren; sitten omalla tawallansa
sen jälkeen, ja silloin tehnyt

itsensä Päassäis-Lam'

paaksi, koska hän asetti hänen pyhän Ruumiinsa
ja Werensä Sakramentin. Että niin knin siella tapahtui Pääsiäinen ja ohitsekäyminen,
ensimmäisen Pääsiäis» Lampaan weren jälkeen,
ajalliseksi wapahtamiseksi; niin pitää myös siinä
wielä oleman Pääsiäinen ja ohitse käyminen
meille, jotka uskomme lesuksen kuoleman ja pii»
uskon wahwistukseksi nautitsemmm, ja
me hänen pyhän Ruumiinsa ja Werensä Sakra»
meutin. Ia tämän ohitse-käpmisen kutsuu hän

sn»

saman

itse, ''Syndeln andeeksi andamiseksi/' Jos sinä
siis taidat tässä Sakramentissa tulla osalliseksi le.
suksen Kristukstn tttiststa Ruumiista ja Weres'

9

t<i,

"joka puhdistaa meitä kaikcsta simnistä"; *)

mitäs sinä sitten tahdoisst mieluistmniasti tehdä, kmn mennä HERran Pöydälle? Koskas
olet puhdistettu ,zinneistäs, niin olet sinä täällä
puhdas »vanhurskas ihminen, ja siellä pyhä au«
tuas Jumalan lapsi. Jos Abraham tahtoi silloin,
koska HERra näkpi hänelle Mamressa, Msta
niitä kolme miestä »vastaan, kumartamaan itsensä
heidän, edessänsä, rientää leipomaan kaltaisia, ja
teurastamaan yhden nuoren ja kauniin wasikan,
eikä ticnnpt kuinka hpwin hän olis tainnut heitä
»vastaanottaa; jos Zachäus astui nopiast alas
puusta, iloiten »vastaanottamaan lEsusta, koska

hän kuuli että lEsus tahtoi tulla hänen- huo»

kuinka paljo enämmin pitää sinun,
minun spdämmellisesti rakastcttawa pstäwäni,
kiiruhtaman itses, kumartamaan sinuas ja Sak»
ramentissä, sydämmellisellä halulla ja ilolla,
wastaanottamaan meidän HERraa lEsusta sinun tpköS, koskas et tarlviise »valmistaa mitään
hänen eteensä, waan hän paljo enämmin wal»
mistaa itsensä sinulle, ja
"Suökäät, tämä
on minun Ruumiini: juokaat, tämä on minun
Wereni, joka teidän edestänne ulosannetaan ja
uloswuodatetaan spntein anteeksi antamiseksi."

sanoo:

') 1.

loh.

1: 7.-

**)

luk.

19: 6.
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Jos

isowainen anoo ruokaa; jos kansa
itki lihan perään, ja kuolit kuitenkin, koska liha
wielä oli heidän hammastensa wälillä:") jos se
kophä tahto näljän tähden nokulaisia repiä pen>
sasten ympäriltä, ja katawan juuria ruuakstnsa:
**) jos Nlrtsa
aasit seisomat mäjillä ja haistclc»
wat tuulta, sammuttaaksensa nälkäänsä, koska ei
jos lohikärmeet taritstwat niheinää
siä pojillensa ja imettäwat heitä: 1- jos kotkat
lentäwät korkialle sieltä katsoaklensa kauwas
ruuan perään, että heidän poikansa särpisit
wertä: -i/f- jos metsän eläimet yön puoleen
lähtennvät ulos heidän luolistansa, etsimään
elatustansa: -l-f-j- jos kaikki rläwät ja matele<
nyt yksi

waiset luontokappaleet, niin pahat ja kelwotto»
mat kuin ne hpwätkin, etsiwät omaa elatus'
tansa, toimittamat pojillensa elatusta, niin myös
sinä, o! ihminen, itse suurella ahkeruudella etsit
sinun clatustas: sentähden myös sinä; jota parempi sinä olet kuin kaikki järjettömät luontokappaleet: jota parempi sinun sielus on kuin
sinun ruumils,ja wielä parempi kuin kaikki mi»
ta mailmassa on; sitä enämmin pitää sinun et*) 4. Mos. K. 11: 13, 33.
«*) Job 30: 4.
"*) ler.
14: 6. f ler. Wal. W. 4: 3. ff

Job.

39: 30, 33.

fffzPsalm.

104: 21, 22.
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siman sinun siclus elatusta ja wirwcitusta kuin
lEsuksessa Kristuksesja lcywp. Ei tässä ole
liha hampaille, mutta tässä cn ICsus sielulle.

Ej tässä ole joku warjo kuin katoo, mutta tas«
sä on wirwoitus ja lepo kaikille. Ei tässä ole
kaiwo niin kuin Btthlehcmissä, mutta tässä on
terwendcn lähde, jostas taidat ammuntaa wettä
ilolla. Muut luontokappaleet täptpwat juosta
kauwas, etsiä kaiwoa, ja wielä sittenkin toisi»
naan wahän löptäa: sillä'wesi>ojat taitawat tulla
kuiwaksi, ja niitpt poltetuksi, että heidän täptpp
parkua ja kiljua näljän ja janon tähden. Si>
nä et niin, waan lEsuksessa Kristuksessa, hänen

ja Sakramenteissansa taidat sinä
löptää elämän ja pltäkpllä saada:") ja ei ainoastansa pltäkpllä mutta mpös, hänen kuole»
ja piinansa kautta, kpllä ilman ansiota,
kMä, ilman rahata: "") tämä on siis kyllä
ilman hinnata, kpllä sulasta armosta. HERra Jumala, kninka walmis on pksi ihminen
juoksemaan sinne käsin mailmata, jcssa hän tie«
tää jotain
ilman mitään? paljo enäm>
min pitä sinun oleman walmis, mänemään
HERran Pöpdälle, koska sinun sielus wirwo'
tus on siinä sinulle walmisttttu, ja cl tule sinun
') loh. td: 10.
*») Es. 55: 1.

Sanassansa

nmnsa

saawansa

se
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Mvaras kulutuksen päälle. Se taiwaallinen Ku<
ningas tekee itse heitä hänen Pojallensa, hänen
harkänsä ja spottilänsä owat sitä warten tapetut..
") lEsus Jumalan poika kaunistaa itse Mor>
hän puettaa hänen autuuden waat»
teillä, ja werhottaa hänen wanhurskauden hameet»
la: hänwihkii hänen kunnialla, ja kaunistaa ha»
nen kaunistuksella, ja hän ulosantoi itsensä hä»

nen edestänsä; 1- sentähden sanoi hän häissä:
"Kaikki owat walmiit; ja ristin päällä: st on
täfttettp."'l"t- Niin ettei sinulta muuta »vaaditaan,
maan ainoastansa että sinun pitää tuleman, ja ei
löptpmän niiden plönkatsojain seassa,-j-j-f-jotka
maallisia rakastamat ja laimin lpöwät niinkal'

liin armon: ei oleman niiden murhaajoitten seas»,
fa, ettäs kiukkuisella mielellä eli spdämmellä
wast,mottaisit sen, joka pitää sinun sisälle kutsuman, niin kuin tekisit sitä, jota sinä teet vahalla tahdolla. Ei millään muotoa; waan pel»
käämäan Kuninkaan wihaa; hän lähetti ulos sotawäkensä, ja hukutti ne murhamiehet ja pilk»
taajat. Sinulta ei muuta waaditaan, waan että
sinun pitää tulcman, isooman ja janooman
ja »vastaanottaman; niin kuin kövhä mies
22:, 4. **) Es. 61: 10. f Eph. 5: 2.
*) Motth
N loh. 19: 20- sff luk. 14: 14, 1».
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kokotta.! kätensä, awaa säkkinsä ja tahtoo mielel»
länsi »vastaanottaa, jos sinä wielä tahtoisit täyt»

tää sen plön täpleen. Tämän kautta tukwat
ilmoitusten ja lupausten ajat toinen toiscnstansa
eroitetuksi; Moses hänell ajallansa tahtoi aina
ottaa, nyt uhrit, «pt ohrat, npt öljyä )c. Ia
ei ainoastansa sitä, mutta hän pppsi myös itse
ihmistä, waatei aina ja sanoi: Sinun pitää oleMan kuuliaisen, kaikki nämä pitää sinun tekemän
«. Ia hän
tahtoi ei ainoastansa ihmistä, waan
myös kaikkein parahimman ihmisessä, koko sp«
dämmen ja koko sielun
Mutta npt sitten
kuin Jumalan poika on ilmestpnpt lihassa, niin
on tullut paremmaksi antamiseksi. "Jumala
on antanut hänen poikansa.") Jumalan poika
on antanut hengensä lunastukseksi. Kaikki mitä te anotte Isältä minun nimeeni, niin hän
antaa teille.**) Hän otti leiwän, kiitti ja mursi ja
antoi heille, sanoden: -j- Tämä on minun Ruu»
Miini, joka teidän edestänne annetaan. Hän ol«
ti kalkin sanoden: Tämä kalkki on se Uusi Tes.
tamentti minun wcressäni, joka teidän edestänne
wuodatetaan. Armosta te oletta autuaksi tulleet uskon kautta: 11- Jumalan lahja
on".
') Rom. 8: 22.
*») loh. lS: 25. f l«e. 22:
1». n Eph. 2: S.
«.

se

se
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Niin että jos sinä ainoastansa wahwalla uskolla
tahdot wastaanottaa, ja nöyrällä rukouksella
anoa, niin myös awataan sinun sielus ja spdäm

mcs; niin pitää lEsuksen sen armolla täyttä
män, ja tosin senkaltaisella siunauksen täydelli»
sydellä, että sinulla pitää oleman kyllä sen was'
tallettamisessa.
Tästä armosta pitää sinun antaman itses!

tulla makuutetuksi, halulla ja himolla, isomisella
ja janolla, etsimään Jumalan pöptää ja sa>
noman Dawedin kanssa, koska tämä hartaus
on sinun cdessis: ''Jumala, sinä olet mmm
Jumalani, warhain minä sinua etsin: Sinua
minun sieluni janoo, minun lihani halaa sinua
karkiassa ja kuiwassa maassa, joka wedetöin
on.'") Anna minun sieluni tulla rawituksi sii
on sinun armostas ja lEsut
tä lihawasta.
»vanhurskaudesta;"") anna minun katsello
sinua pphpden kaunistuksessa sinun sanassas!
anna minun löytää HERraa lEsustani Sakra
mentissä, autuaalliseksi wirwoitukscksi; anna mi
nun nähdä woimaa ja kunniata, ja tuta kuin
ka «valtias hän on ajamaan spnnin pois mmm
sydämestäni ja jäsenistäni; niin tahdon miw
sinun nimessäs ylösnostaa minun käteni, je

sen

")

Psolm.

se

SZ: 2,

~

««)

Es.

2t:

«.
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ylistää minun Vapahtajaani klittawäisillä huulilla niin kauwan kuin minä elän, ja tehdä
mitä minun tehdä tulee, hänen muistoksensa.

Jos sinä ilman senkaltaista halua ja sisällistä
ikäwöitstmistä, ilman senkaltaista rukousta, kii.
tosta ja muuta Jumalista Valmistusta nautit»
set Sakramenttia; niin se tulee sinulle syn»

niksi. O! mikä on, joksi ci sinun pitäis ikä»
lvöitstmän? Kuinkas taidat olla ilman himota?
Jos lEsus on Paimen, ja tosin, niin muodoin

Paimen, ettck sinulta pidä mitään puuttuman;
jos ICsus mpös itse on niitty, etkös siinä taida
rawita itsiäs, koska se aina löptpp wihcrjäisnä?
(Peräti toisin on muiden niittpin kanssa, sillä
koska niittäjä on käpnpt sen ptttsen wiikatteen kanssa, niin he puuttumat, he lakastuwat,
ja täptpp odottaa heidän aikansa ennen kuin
he Mensa taitamat tulla juurista wahwiste»
tuiksi ja wiheriöitä; mutta tässä ei ole niin;
"lesus Kristus se eilen ja tänäpäiwänä, ja
mpös iankaikkisesti.'") Niin että niillä aina
on wiherjäiStä, jotka ruokaa etsiwat hänen
niityssänsä.) Etkös siis tahtois ikäwoitä olla
lesuksen Lamnlas? jos lesus on st, kuin jot>
dattaa sinun sen hiljaisesti juokstwaisen weden
*)

Cbr, il: s.
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tftge, joka ei niin

kohise eikä

peljätä, kuin Mo»
juuri
aikana; mutta antaa
sitä wetta, joka
kuohuu ijankaikkiseen elämään; kuohuu, ja taitaa

sessen

paitsi sitä iloiseksi tehdä; etkös sitten halulla
tahtois juoda? jos lesus, niinkuin hpwä Isäntä
tahtoi walmistaa pöpdän sinulle asettaa kaikki
oikiaan laitaan, ja panna itsensä pöydälle sinun
etees, ja sanoa sinulle ja minulle: spökäät, juokaat, tämä on minun Ruumiini ja Wereni «.
etkös silloin halulla tahtois olla hänen wie>
ra ansa ? jos lEsus itse on elämä ja tie eläNlään,") etkö sinä silloin mieluisesti hänessä
waeltais; jos lEsus itse on elämän puu, "*)
ja itse hedelmä tässä puussa, ja tosin senkat»
täinen puu, joka kaikkein muitten edellä kantaa
hedelmänsä kaksitoistakymmenisesti, ja antaa
hedelmänsä kunakin kuukautena, ja puun lehdet
pakanoitten terwepdeksi;-j- etkös siis tahtois sp
dämmen halulla siitä poimia? katsos npt mi<
uun rakas pstäwäni, sinä saat rawita itsiäs
tällä wiherjäisellä niitpllä ilman mitään: sinä
saat juoda elämän wetta maksaamata: sinä saat
istua HERran pöpdälle ilman rahata, sinä
saat ottaa hedelmatä elämän puusta ilman hinl6. *") Ilm. K. 22: 2. s Esech,
") loh
47: 12.
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nata.

Jos

et

siis tätä tahdo sydämmellisellä

tehdä, niin et sinä ole parempi kuin
Turkkilainen ja Pakana ja senkaltainen joka
kieltää ja hylkää oikian uskon. Ia ei ainoasta»mutta siinä siwussa, koskas ylönkat»
sa uskon,
Sakramentin,
niin siinä poiskiellät Herran,
sot
joka sinun kadotuksesta ostanut on. Ia koska
hänen ostonsa ja kuolemausa on pojcskiellet»
ty. niin ei löydy yhtäkän. joka tahtoo sinua
jälteensä; sen kautta myöpi synti sinun perkeleet'
le ja ijankaikkiselle kuolemalle. Tätä wastaan
taitais joku minulle wastata ja sanoa: Ei se
ole minun syyni yksinänsä, että minä wastaha»
toisesti ja Harmoin naulitsen Sakramenttia': minä
löydän niin suuren haluttomuden ja monen es»
teen muista maallisista toimituksista, etten minä
taida tulla siihen, »vaikka minä mielelläni tah»
toisin. Tämän päälle tahdon minä wastata
sinulle: minun rakas pstäwäni. koska sairas
walittaa sairauttansa toiselle, jolla phdenkaltai»
nen sairaus on, niin se taitaa parhain tietää
kuinka toisen tila on. Minä tahdon sen luma»
lan kaswoin edessä tunnustaa, että Saatana on
syösnyt saman pistimen minun lihaani,") niin
että minä usein olen tuntenut sielun ruumiilta ra<
") H. Kor. l 2: 2.

halulla

<z

snclnksi: liha on pitänyt wihalla halua henkeä
ivastaan, estäakstnsa tätä hpwää aikouiista; malln.'.a, hilnoin turhudella, on tahtonut estää kaikcn
halun stl<kultaisten lunialiseen työhön; järki on
t chtonut tehdä tämän työn wastaanhakmsten aj,i»
tusten sisällelykkäämisen kautta peräti turhako
ja hulluudeksi: että tie minulle niin muodm
on tullut salwatuktt niin kuin orjantappuroilla.
Minä taidan itsestäni päattaa. että se tapah»
tuu muille niin kuin
Isän Pojan kanssa,
jolla oli mykkä Henki:") että koska Perkele
ymmärsi, että hänen piti jättämän pojan: piteli hän tätä aiwan kowasti, repi häntä niin
kuin hän olis tahtonut kappaleiksi särkiä hanen; ja koska perkele niin kowasti rupeis hanen kimppuunsa, niin hän hikois, kiristeli hanlpaitansa ja kuiwettui; ja koska perkele wiimein
lahti ulos hänestä', niin jäi hän makaamaan
niin kuin kuollut, niin että moni sanoi: Hän
on kuollut. Niin löytää usein st kaikkein paras Jumalisuus kaikkein suurimman wastaan»
seisomuksen, että koska me kaikkein parham<
Mallansa asetamme meidän ettemme nautita
Sakramenttia, niin sotii perkele kaikkein kowim»
masti sitä wastaan. Sentahden ei pidä mei°
') Mrt. 9: 11.

sen
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',in katstm<in sitä tapa^,
Dan oli,'!'
jälkeen
jonka
Il.rnaian talisan piti spöman sim
ensimmäistä Pääsiäis Lammasta, nimittäin wpi>
tctpillä kupeilla, kengillä
ja saumat
käsissä; ja tosin piti heidän sitä
kiirul).
myös
wpötttpt
niin,
ja
tain. Me
warustctut
kaikkia sitä mastaan, kuin tätä halua ja lumalisuutta tahtoo estää; kengitetyt jalwoista, niin
kuin ne jotka Jumalan ariuon kautta tahtocwat
wennä matkaan, pitämän samvan kädessämme,
lyömän meidän ympärillemme, ja sanoma:?:
O' ylinun
lcsu sinä sanot itse, ettei
kukaan taida tulla sinun tpkös jollci sinun Isäs
wedä
niin rukoile siis minun edestäni
sinun Isaäs, että hän tässä minun Kristillisessä edesottamisessäni tahtois auttaa n'iinua,
niin kuin se, joka kokottaa kätensä toiselle, ja
wetaä minua ulos mailmaan sywydcstä ja pau
loista, jotka tahtomat minun wajottaa: kääntää
minua pois kaikesta lihan himosta ja töistä,
jotka minua pojes wiedä tahtomat: nemvoa minua wastoin kaikkea pmmärrpksin tphmpttä,
kuin tahtoo minua pettää: ja tosi!» johdattaa ja
kantaa minua niinkuin paimen niitä pieniä la n-r-i-ta, jotka ei woi seurata laumaa; että minä
*") loh.
') 2. Mes. K. 12: tl.

suoman

-
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kaltaisen sinun armos kautta taitaisin tässä
minun aitomisessani edesautetuksi tulla. la>>
sinun pitää löytämän, senkaltaisen sinun rukouk»
ses jälkeen sitä kuin Raamattu sanoo Salo
monin rukouksesta:*) ja se kclpais Herralle, että
Salomo anoi senkaltaista/ ja herra antoi hanelle ei ainoastansa hänen rukouksensa, mutta
mpös wielci enämmin kuin hän anoi. "Hänelle
joka kaikki plönpaltisesti woi tehdä *") kaiken
senkin plitse kuin me rukoilemma taikka pmmärrämme, (mpös tässäkin työssä) Hänelle (sanon
minä) olkoon kunnia Seurakunnassa, joka on
Kristuksen lesuksen, kaikkiin nikoin ijankaittisesta niin ijankaikkiseen, Amen.''

Toinen Kappale.
MinKiiti

liden pitkä meidän senkal-

halulla ja himolla naulitseman Sakramenttia? Ei terweet tar«
witse parantajata, waan sairaat, f
Tämä on npt se toinen aikomus, jolla sinun
pitää istuman herran Pöydälle, nimittäin niin
kuin se joka on sairas ja jolla on kipu. Npt
on meillä ei ainoastansa sairaus ja kipu, nmt"
taisella

-)

t.

Kun

s Matlh.

2: to.

9: 12

")

Eptz. 2l 20, 21.
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ta me olcmma myös kaikki peräti pahat, tosin,
niin kuin Paawali sanoo:*)"Kaitti owat poikenuctt pois", ci he seuraa tietä eikä polkua, "ja

puna kclwottomakss tulleet'', niin kuin st pelto,
joka on kiwistöä täpnäänsä, ja niin kuin puu,
jonka latwa on poikki hakattu, "ci ole yhtään
joka hpwäa tekee, ei
he mitään kel«
Dawid: juuri niin kuin Raamattu pu«
paa,
joka oli kiwi'
huu Jeremian wpostä,
raunioon kätketty, joka koska hän sen ptöskai»
woi Herran käskyn jälkeen, oli niin mädänty»
mitään enää kelwannut, he owat
nyt ettei
ilkiät menoissansa,
taas Dawid;
on: -j-niin pahoin käpttäimme me meidän me»
noissamme, että ne owat Jumalan kaswoin e>
dcssä niin ilkiät, kuin ne kappalet, joita ei silmät kehtaa nähdä, nenä ei taida haistaa,
ei ollenkaan maistaa, joihin kädet ei taida sattua;
olemma siis meidän menoissamme Jumalan edes»
sä niin kuin rietas kappale, joka on niin häjy
rupee mieltä muuttelemaan, he owat
että
kaikki wilpistelleet/1"!/ ja owat niin kuin karre
ja saastaisuus, joka raudasta eroitetaan, jossa
ei mitään hpwäa ole, ja tulee sentähden pojes»

sanoo

se

sanoo

se

suu

se

*)

Rom.

7.

f

3

3: 12. **) Psalm. 53: 2. -**) ler. 13:
53: 2. ff
1: 22. 25: 4.

Psalm.
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heitetpksi. He owat mpos haiscwaiset; Adam
on wanha kurkku ja awoin hauta, scntähden se
että Simeon ja Lewi
haisee pahalle.
heidän murhallansa ei saattaneet Jakobia niin
haisewaiscksi maakunnan asuwaisille, **) ettei
spnti paljo enämmin saata meitä haisewaisiksi
Jumalan edessä. Kaikki tämä Paha tulee
dammestä, niin kuin Jumala itse sanoi Non»
chille: "että ihmisen spdämmen aiwoitus ja a»
jatus on paha haamasta lapsuudesta": -j- ja
jälkeen joka aika ja päiwa. Sillä spdän taitaa
aikoa ja ajatella pahaa, ja wielä panna siihen
senkaltaisen muodon, että se joka on ollut pa»
Va ajatus spdämmcssä, tulee woilnalliseksi tpökniin muodon sekä käsiä et»
si jäsenissä, ja
tä jalkoja. Ia tosin
walajan tawan
jälkeen; joka, koska hänen tekonsa on rattaalla,
pyörittää hän pmpäri ja tekee sawesta mitä hän
tahtoo. Niin ei taida silmä niin pian nähdä jo»
tain, ettei spdän anna rattaan juosta pmpäri,
ja senjälkeen tehdä sitä kuin paha on. Korwa
ei taida niin pian käsittää jotain, ettei spdän kohta lpö sitä pmpäri, ja tahtoo siitä jotain tehdä':
niin että
pksi spdän turmele koko ruumiin.
*) Rom. 3: 13. *»)Mos. K. 34. 30. f 1. Mos.

su»

sen

saa

se
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Tätä tahtoo lesus antaa Opetuslastensa pmmartää koska han sanoo: ''Ei se ihmistä saastu»

kuin suusta sisälle menee", jota Opttuslap»
set ei ymmärtäneet ennen kuin lEsus selitti sm,
sanoden: "Kaikki mitä' suuhun sisälle menee,
se menee watsaan, ja sillä on luonnollinen ulosMutta jotka suusta ulostulcwat, ne
sydämmcstä
ulos"; kuin owat: ''pahat
lähteewät
huoruudet, war»
ajatukset, murhat,
kaudet, määrät todistukset, pilkat. Nämät o»
wat ne, jotka saastuttamat ihmisen." Sentähden
ulosmaalataan tämä sydän aiwan raiwoksi,jakut»
Eksywäinen spdän, joka on eksytetty
ja tahtoo eksyttää kaikkia ihmistä harhoille teille,
ja tekee meitä kaikkia n«n muodon eksywäisiksi
lampaiksi. Se
Häjp spdän, joka
wääristelee
kanssa kuin oikea on, ja ei tahdo
käydä kohdastansa edes, Jumalan pelwossa ja
kuuliaisuudessa, waan tekee meidän tiemme kouk»
luisiksi. Tässä tulemma me niin kuin kär»
meiksi. -j-j- Haureellinen sydän, joka saattaa mei»
tä luopumaan pois HERrasta meidän lumalas»
tamme, ja wetää meidän ajatuksemme ja haluin»
me rakastamaan sitä, kuin ei taida hyödyttää
*) Mcttth. 15: 11. v.
17. 18. 19. **) Psalm.
95: 10. f Sanal. K. 17: 20. ff Ezecy. 6: 9.
ta

sen
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meitä; että me niin. tnlemma luopuwaisiksi ja
uskottomiksi: ") kankea sydän, joka ci tahdo an«
taa taiwuttaa

itsiänsä nöprppteen, eikä mpös

not»

kistaa itsiänsä kuuliaisuuteen, ja tekee meitä niin
komiksi kuin kiwet."") Sndän, joka on pahuudes»
sa ja saattaa kiiruhtamaan sitä, josta moni a»
jattelemattomasti spdälnmenfä halun jälkeen te»
tee sitä, kuin hän sitten katuu. Ia niin tu»
lemma me
Aksi uskotoin spdän
joka elämästä Jumalasta luopuu
tehdä
ja
tois»
hänen walhettcliaksi hänen sanoissansa
sänsä. Kuitenkin ppspp hän totisna; mutta us»
kotoin spdän tekee monta
Aksi jaet»
tu spdän, joka ei pidä itsiänsä wahwasti ainoastansa Jumalassa, mutta jakaa itsiänsä niin
monelle asialle, että Jumala
pienimmän osan, ja tekee sillä muotoa ihmisen ulkoLemoloin spdän, joka lainehtii niin
meri,
kuin
ja koska st pauhaa, taitaa heittää itsekunkin. omaan nenäänsä heidän saastaisuuden»
sa, on: taitaa asettaa jokaitselle sunnit heidän
silmäinsä eteen: taitaa päälle kanta ja surulliseksi saatta synnin tähden, mutta ei phtäkä lohdutusta sitä mastaan antaa; on siis sillä tawalla
16: 14, **) Es. 32: 6. «*) Ebr. 3;
») Mark.
12 f Os. 10: 2. ff 2. Kun. K. 6: 11.
,
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monen niin kuin haaksirikkoon joutu»
ja
cpä'toiwoisiksi.*)Bkss
maan,
kowettu spdän, joka
palsuttaaja ilahuttaa itsensä hekumassa ja hpwissa
päiwissä rakastaa ainoastansa lihallisia menoja;
on surutöin, makaa hänen spntinsä rahkassa, ja
tekee niin ihmisin tyhmäksi luontokappaleeksi.*")
Katumatoin spdän, joka ei tunne pahaa tch»
ncensä, maikka hän on pahoin tehnpt; ei taida

suittanut

toiseen mieleen, waikka sitä nuhdellaan ja
siunaa itseensä kaikkea In»
malan wihaa ja uhkausta wastaan, peittää ai«
woituksiansa, luulee itsensä taitaman pettää In»
malan ja paeta tnlewaista wihaa.;
sillä ta»
paa tulee se paatuneiksi kaikissa hänen teissänsä,
ja tekee ihmisen Jumalan »viholliseksi ja per«
tulla

waroitetaam-j-waan

kelen lapseksi.
Tämä spdän jakaa jäsenille ei ainoastansa elä»
män, mutta mpös kaikkea tätä pahaa ja taitaa
täpttää silmät huoruudella plpepdellä, ahneudet»
la, toisten plönkatscella, ja kadehtimisella ja
muiden moncnkaltaisten turhuutten himoilla.
Niin peräti paha on
Tämä paha spdän
taitaa täpttää
ja kielen walapattoisuudel»
la, wcmnomisella ja kiroilemisella, »valheella ja
*) Match.
13: 15. »*) Rom. 2: 5. f Es. 29,t5. sf Matth. 3: ?.

suun

se.
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ptttämiscllä, parjaukftlla ja panctukstlla; ja toisin kaikella syntisellä puheella, Ma Jumalan m»
nu taitaa tulla häwäistyksi ja muut pahetuksi.
Niin peräti paha on se. Tämä paha sydän taitaa
täyttää kädet murhalla ja tappamisella, ryöstämisellä ja Warkaudella; ja myös mouenkaltaisilla
irstaisilla ja »vääryydellä täytetyillä te'oilla; niin
että kädet wiimein tulemat wcrtaa täyteen, ja sor>
met mahtaawat tippua »vääryydestä. Niin peräti
paha on se. Päältäiskein: se paha sydän taitaa
tehdä koko ruumiin pahaksi huoruuden ja irstai»
suuden kautta, ylönsyömisen ja juomisen kautta,
plpeyden ja ylönannetun menon kantta, Warkauden ja noitumisen kautta, walheen ja petoksen
niin myös kaikkeen muun »vääryyden kautta;
niin että senkaltaiseen ihmiseen, joka waeltaa sydämensä pahoilla teillä, ei kartu mitään muuta,
knin syntiä haamasta kantapäästä niin kiireseen
asti»") Ei se kuitenkaan siihen jää. Se paha
sydän turmelee myös sielun, kaiken woiman ja
toimitustensa puolasta, saattaa ihmisen ajattele»
maan pahaa ja tekemään sitä, luopumaan pois
eläwästä Jumalasta, ja tekee hänen uskollisesta
uskottomaksi. *") Tämä paha sydän tekee ih.
misen »viisaaksi pahaa tekemään, mutta taita»
*)

Es.

1: 6.

**)

ler. 4:

22.
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Mattomaksi siihen'kuin

hpwä on; tekee

ihmisen

petolliseksi rukouksissansa, ulkokullaistksi lumali»
suudessaan, kiukkuiseksi ja rakkaudesta puuttu.
maiseksi ajatuksessa ja mielessä. *) Tämä pa,
ha spdän tekee ihmisen niin Jumalattomaksi,
ettei hän Jumalala olemankaan luule: niin pilk.
kaawainen on hän lumalata wastaan,että hän
5Ei Herra tee hpwasti eikä pahasti;
-j-j- Kuka on
niin surutöin, että hän
Jumala, joka rankaisee? Se paha spdän tekee
ihmisen niin häwpttömäksi, ettei hän pelkää Im
malata eikä huoli muista; hänellä on niin porton kaswot- Niin tottelematoin ja tuntenm»
toin on hän, että jota enämmin häntä lpödään
ja rankaistaan, sitä enämmin hän poislankee,
ja on senkaltainen, joka rautaisella harniskal»
la warustcttu on: niin tphmppden kieroksissa
ja hillimättömppdessä, että hän jokapäiwä wal>
mistaa tietä omaan turmellukseensa; ja pyrkii
niin perkclcn maltaan. Koska silla muotoo,
rakas pstäwäni, tutkistelet itsiäs sekä sisällises»
ti että ulkonaisesti siinä tilassa, jossa spnti ja
sinun oma spdämmes kuljettaa sinua, niin kuin
joka petoin jälkiä seuraa; -i-j-j- koska seulot
*) Psalm..io: 4.
f Zcph. l: 12. ff Match. 2:

sanoo:

sanoo:

se

ii»

M lercm.

22: 28.
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sinun tekojas niin kuin st, joka tahtoo jotain
puhdistaa ja uloshakee sitä kuin paras on: niin
löydät tpkönas enämntin akanoita kuin nisuja,
enämmin pctoin ja järjettöntäin luontokappalten
ilkeyttä', kuin Kristuksen Lammasten siweptta,
enämmin kärmeenmprkkpä kuin kyyhkyläisten pksinkertaisuutta; ja olet ei ainoastaan paha mutta sula pahuus, enämmin syntinen, kuin st,
joka lokaan kastettu on, taitaa olla saastai>
nen; *) ja joka suuremmalla himolla jm
wääryttä, kuin karja wettä: on sowaistu ja pol>
jettu niinkuin wereen, niinkuin rietas astia, jo>
ta ei kukaan karsi, niinkuin st ihminen, jota
ei kennenkän silmä tahdo armahtaa. *") Ei tai»
da' siis auttaa ja pelastaa itsiänsä, enämmin
kuin se mies, joka oli tullut ryowärien käsiin;
sillä hän makaisi puolikuolleena. Ia sinä olet
ei ainoastaan sen wertainen, jolla on kipu yh>
dessä jäsenessänsä, mutta st, joka on kokonaan
sairas, jossa ei phtaän terwepttä ole, niinkuin
se, joka on täynnänsä haawoja, jotka ei ole sidotue; täpnään weripahkoja, joissa ei ainoastansa
ole märkää, mutta myös myrkkyä, kuin ei ole
pustrettu; niin että sinun kipus on suuri, ja
sinun haawas aiwan pahat: niin että jos etsaa
') loh. 9: 31. «"*) luk. 10l 20.5
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parannusta ja wirwoitusta syntias ivastaan, ja

sinkaltaiselle kuolettawaiselle myrkylle, häneltä
joka synnit anteeksi antaa ja parantaa kaikki
rikokset; niin sinun täytyy kuolla ja hukkaan
tulla.

Kolmas Kappale.
Mihinkä neuwoon pitää meidän

tKtt>
tuman, Koska me löpdiimme itsem«
me oleman sunnilta niin hililwoitentt?

osottaa Nehemias ludan kansan csimer»
He eroitit Israelin siemenen kaikista
muukalaisista lapsista ja he tulit edes ja tunnus»
tit heidän syntinsä: ja heidän edessänsä luettiin
neljä kertaa päiwässä HERran heidän luma>
lansa Lakikirjasta: ja he tunnustit ja rukoilit
HERraa heidän Jumalatansa neljä kertaa pai»
wässä. Sinä minun ystäwäni, tee myös niin.
Koskas löydät itses syntiseksi ja sairaksi, niin
anna parantaa itses ennen kuin tulet peräti ti»
piäksi. Sillä jollei se, joka on sairas tahdo il»
moittaa tautiansa parantajallensa, niin ei taida
kukaan häntä auttaa eli neuwoa. Sinä joka
olet syntinen, jollet sinä tahdo sitä tunnustaa,
killä

*).

niin ei ole kukaan maan päällä, joka taitaa, ja
*)

Nch.
6

9: 2.
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ei kukaan taiwaassa, joka tahtoo anteeksi antaa.
Että tunnusta syntejänsä, on niin paljon, ettei
ena tahtoa olla spntinen. Npt on kaikkein tun-.
nustus sanoa:"Minäolen syntinen'' ja suokoon lu>
mala, että jokainen ei ainoastansa tahtois
mutta mpös Nlieleeusä johdattaa, mitä nämät
nat sisällensä pitääwat; silloin ei taidais joku il»
man suurinta pelkoa ja wapistusta
Minä olen spntinen. Sillä näillä sanoit»
la annat sinä itses Jumalan oikeuteen, hänen
wihansa tuoniion ja kuoleman ale, jokaonspn»
uin palkka, niin mpös perkelen ale, joka kuole»
joka
maan pllpttää. Niinkuin pksi
kauwan on ollut wankrudessa rikoksen, tähden,
johonka ei kukaan ole tainnut häntä sitoa, kui>
tenkin itse wihdoin ilmoittais itsensä ia asettaa
si oikeuden eteen, tariten itsensä rankaistut'
ale, siutähden että hän «n wikapää. Tee
mpös niin sinun tunnustutsessas Jumalan edcs>
Minä olen spntinen. Tämän kaut>
sä,
ta heität sinä itses Jumalan oikeuden ale, niin
kuin joka on wäärin tehnpt, ja langettaa tuo»
mion itse plitsensä. Minä olen spntinen,
on:
spp
rankaista minua hänen lvi»
Jumalalla on
passansa *): Minä olen spntincn, Jumala kajjot'

sanoa
sasanoa:

sen

sanoen:
se

Psalm.

6: i.

se
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taa minun muiden »vihollistensa kanssa. Minä
olen syntinen, Jumala taitaa oikeudella ulosjuurittaa minua eläwitten maasta*); Minä
olen syntinen, jonka nimi pitäis ulospyyhittämän
Jumalan kidasta"*); Minä olen syntinen:"")
Jumala taitaa minun hajottaa niinkuin aka»
noita tuulessa, niin etten minä kestä tuomiota,
enkä wanhurskasten
Minä olen synti»
ncn: Jumala taitaa hukuttaa sekä minun sie»
luni että ruumiini helwettiin. -j- O! mikä onneton: ihminen olen minä, niin kauwan kuin minä
olen niin syntinen. Minun oma suuni tuomitfte

seuraa.

SMmmeni ylönantaa minun: Helwetti
awaa kitansa ja tahtoo niellä minun. O! miksi
kadotetuksi syntiseksi tulen minä, koska minun
minun:

pahat tieni ja menoni lasketaan minun pääni
päälle. Jos minulle niin pitäis tapahtuman,
kuin nyt sanotin on; niin olis ennen minun äi«
tini kohtu mahtanut olla minun hautani! Mikä
neuwo on nyt paras? Tässä pitää muut sanat
tuleman suuhun -j-j-: "Jumala, ole minulle syn«
tiselle armollinen!" Ia tämän kanssa taidat sinä wajottaa itses Jumalan laupiuteen, niinkuin
') Psalm. 52: 7. **) M°s. K. 22: 38.
***)

sf

Psalm.

Mm.

1: 4. 5
io: 28.
51: 3. l«k. 18: 23.
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pohjattomaan siiwppteen.

Tämän kanssa taidat
sinä upottaa sinun spntis Wapahtajas lEsuk»
scn Kristuksen kuolemaan, niinkuin meren sy>
wMcen.*) Anna sinun hEßras ja lumalas
tietää, kuinka hänen pitää oleman sinulle armot»
linen,ja sano: "Jumala ole minulle armollinen;"
mnutoin on niinkuin Moses
että HER»
ra sinun lumalas on tuluttawainen tuli ja kii.
was
Jumala ole minulle armollinen! ei niinkuin hän on Jumalan laissa; silla
silloin on hän minulle enämmin pitkäisen jplina
ja peljästps kuin Jumala; Mutta Jumala olkoon
minulle Jumala lEsuksessa Kristuksessa; niin
minä uskon että hän tulee minulle armolliseksi
Jumalaksi. Jumala ole minulle armollinen, ja
poisppphi minun spntitti: älä anna heidän npt
enämpi olla minun omani, koska lesus on ne
uhrannut
ruumiissansa. Jumala ole mi»
nulle armollinen ja puhdista minua synneistäni,
priiskota minua wedellä siitä awoimesta lähtecs.
tä kuin Dawidin huonelle on syntiä ja saastat»
sutta wastaan. Jumala ole minulle armolli.
nen, ja puhdista Minua että minä saisin uuden
spdammen ja uuden tvahwan Hengen; -j-j- ja
*) Mich.
19. **) Mös. K. 4: 24.
f Zach.
13: t. ff Psalm. N: 12.

se

omassa

-?:

sanoo:
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nämät kaikki Pyhän hengen kautta, joka IE»
suksen Weren woimalla puhdistaa meidän oman
tuntomme kuolewaisista töistä. Jumala ole mi»

nulle armollinen, ja käännä pois sinun kaswos
minun synneistäni. Anna lEsuksen peittää heita, niinkuin armoistuin peitti LiitomArkin.")
Anna lEsuksen kuljettaa heitä pois, niinkuin
tuuti heinäsirkat Egyptissä, ettei siihen yhtäkän
jäännyt. O! mikä autuas ihminen olen minä,
koska Jumala tahtoo olla minulle armollinen.
Kuin Jumala on minulle armollinen, niin en
minä ole tuomittu syntinen. Jos Jumala on
minulle armollinen, niin minä olen Jumalan
lapsi: Hänen perillisensä: **) Hänen Morsia»
-j- Hänen rakkain pstäwänsa; Ia tosin
yksi niistä lampaista, joille hän tahtoo antaa
ijankaikkisen elämän. O! autuas, O! autuas on
ihminen, joka taitaa
Minä olen syn»
tinen; niin että Jumala hänelle jällensä taitaa
wastata: Minä olen sinulle syntiselle armollinen.

mensa:
se

sanoa:

Tässä pitää siitä myös
«lan;

hywin waarin otetta»

Kutka ne owat joidenka edessä meidän

pitää ripittämän itsiämme ja tunnustaman syn»
teimme, nimittäin Jumalan, hänen palweli»
) Rom 2: 25. *») Rom. 8:17. f loh. 10: 23.
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ansa

sen

Kristillisen Seurakunnan edessä,
Ensisti Jumalan edessä ja ripityksessä pitää
meidän edestulemaan. Ia tässä ej ole yhtäkään
ja

eroitusta, ettei niin hywin Kuninkas kuin alammainenkin, niin Pappi kuin sanankuuliakin pi>
taisi heittämän itsensä alas ja ottaman pois sekä
kruunun että hiipan; ja yksi pitää ripittämän
toisen syntejä. Kuninkaan pitää tunnustaman,
että alamaiset owat syntiä tehneet: Alamaiset
pitää tunnustaman, että Kuninkas ou syntiä
tehnyt: Pappein ja sanankuuliain tulee tehdä
sitä samaa. Ia niin nmotoin tulee päätös tämä: Me olemme kaikki syntiä tehneet. Senkat»
täisen yhteisen ripityksen tekee Propheta Daniel
kaikkein puolesta ja
"Me olemma syntiä
ja wäärin tehneet jumalattomat ja tottelemat»
tomctt olleet. Me olemma sinun käskyistäsi ja
oikeuksistasi poisvoikenneet.*) Emme totelleet sinun palwelioitas Provhetaita, jotka saarnaisit
sinun nimees meidän Kuninkoillemme, Päamiehillemmeja Isillemme, ja kaikelle kansalle maa»
kunnassa.*") Ia HERra! meidän ja meidän
Kuninkaamme, meidän pääntiehemme ja meidän
Isamme, täytyy hälvetä, että me olemma syntiä

sanoo:

tehneet sinua wastaan.''"**)
")

Dan. 9: 5.

*«)

Dan. 9: 6.

*")

Dan. 9:8.
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Sitten pitää jokaisen ihmisen ripittämän it-

sensä Jumalan edessä erittäin

ja sydämmcn peh-

Ma; niinkuin Dawid
hän oli luke»
,mt kansan, sanooden: ''Minä olen sangen suuresti
syntiä tehnyt, että minä sen tein, HERra kään»
nä nyt sinun palwelias pahateko pois: sillä mi»
«ä olen tehnyt sangen tyhmästi.")" Koska hän
oli erhettynyt Urian asiassa, niin ulospuhkee
hän ja sanoo: "Sinua, sinua ainoata wastaan
olen minä syntiä tehnpt,ja pahasti tein sinun edes»
säs. Katso minä olen synnissä syntynyt minun äi»
tini on synnissä minun siittänyt.
tunnustukset pitää kaikkein ihmisten tekemän, ja
tosin jokaisessa silmän räpayksessä ja kaikkena
hänen elinaikanansa. Sillä' me teemme aina
syntiä, ja jota pahemmin me taidamme ulos»
maalata itsemme, jota enämmin me taidamme
ylenkatsoa ja tuomita itsiämme: sitä paremmin
ja enämmin taitaa Jumala antaa hänen woi«
mansa tulla suureksi, armahtamaan meitä. Ia
niin tulee meidän tunnustuksemme tuunustuk.
seksi Jumalalle, ja hänelle kunniaksi. Scntäh.
Den sanoi losua Achanille: "Anna HCRralle Israelin Jumalalle-kunnia, ja anna hänelle
Ylistys,ja tunnusta hänen edessänsä,ja sano minut»
teki, koska

»)

Sam. 24: 10.

**)

Psalm.

51: f,, ja 7.
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salaa sitä' minulta.")" Scn«
kaltaisessa tunnustuksessa annetaan Jumalalle ha>
le mitäs teit, ja älä

nen kaikkitietäwäisppdcnsä kunnia. Mitä tahdon
minä wiheliäincn syntinen peittaa sinun edesfts,
o sinä ihmisten wartia ja kaittitittäwäinen lu>
nlala; sillä sinä ainoastansa tunnet kaikkein ih>
misten spdämmet ja mpös minunkin! Mikä on
kirkkaampi Aurinkota? ja kuitenkin ei hän ole
täydellinen: Pitäisikös npt liha ja weri ajatteleman jotain pahaa, ja Jumala ei näkis sitä?
Ei millään muotoa, sillä hän on täydellinen.
Hän näkee taiwaan mittaamattoman korkeuden,
ja kaikki ihmiset owat niinkuin multa ja tuhka.
Hän katsoo maan ääriin ja tuntee ne turhat
miehet: Hän tietää, kuinka monta pisarata on
meressä: Hän tietää, kuinka lewiä maa on: Hän
tietää tien sinne kussa walkeus
ja mikä on
pimeyden sia: Hän tietää, kuinka taiwas halli»
taan. Hän tietää lukea pilwet taitawasti. Hel»
wetti ja kadotus on HERran edessä;**) kuinka
paljon enämmin ihmisten lasten spdämmet? Täs»
sä tunnustuksessa annetaan Jumalalle hänen wan>
hurskaudensa kunnia. -t/Mitä pitäis minun si»
nulta salaaman, o! sinä »vanhurskas Tuomari?
*) Jos. 1: 19. **) lod. 58: 19, 22,27.
f Sanal K. 15: il.

asuu
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Sinä taidat runsaasti kostaa niille, jotka Yl-

peyttä harjottelewat. Sinä taidat täyttää huulecs hirmuisuudclla, ja sinun kielcs on niinkuin
kulnttawainen tuli ja sinun henkes niinkuin
wirta, joka haaman kurkkuun asti ulottuu rankaisemaan:") ja tosin plönpaltisella rankaistuksel-

la. Sinä olet wanhurskas, ja sinun tuomios
owat oikiat. *") Jos sinä rankaiset minua lvi»
hassas, ja kuritat minua julmuudessas, niin cj
kautta yhtään wääryyttä;
tapahtu minulle
sillä minä olen uskottomasti käyttänyt itseni sinun liitossas. "Ah HEMra, älä käy tuo»
miolle palwelias kanssa; sillä' sinun edessas ei
.yksikään eläwä ole wakaa. -j-'' Tässä tunnustuksessa annetaan Jumalan laupeudelle kunnia. O! laupias Jumala, joka olet anteeksi
antaja ja armollinen: Mitä taidan minä muuta tehdä synteini paljouden alla, kuin rukoilla ar«
moa, ja uskoa, että sinun tykönäs on anteeksi
antaminen? Mitä minä muuta taidan
"Sinun Nimes tähden HERra ole armollinen minun
pahalle teolleni, joka suuri on--j-j-' Jumala tee

sen

sanoa:

sinun hywän sanas minussakin waiwaisessa syntisessä elämäksi, ja tosin tämän sanan: ''Minä
*) Psalm. 31: 24, »*) Es- JO: 27, 28.
5 Psalm. 143: 2: -fj Pfalm. 25: 11.
7
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tulen lepytetyksi heidän wääryydestänsä ja heidän
synneistänsä: jaheidän waarpytlänsa en minätahdo enää muistaa.
Wahwista sana, kuin
ja
puhunut:
olet
"Minä, minä pyy»
sanonut
sinä
hin sinun ylitsekäpmises pois minun tähteni, ja
en muista sinun syntejäs.
Ia HERra,
tee sitä sinun tahtos
ja sinun oman kun»
nias tähden; että laitti mahtaisit ymmärtää
sinun olewan armollisen Jumalan. Tee tätä

se

HERra, sinun Poikas lEsuksen Kristuksen
kuoleman ja piinan tähden, että me niin tie»

taisimme hänen olewan sowinnon, ei ainoastansa

meidän synttimme edestä, mutta myös kaiken
wailman edestä. 1Koskas niin ripitykfessas annat Junlalalle
kunnian, ja itsclles häpiän; Koskas niin muo»
don annat hänelle wanhurskauden ja itselles
rankaistuksen: Koskas kimität itsiäs lunialan sa»
naan ja lupauksiin, joissa hän on luwannut ol>
la syntisille armollinen, niin tulee sinun rippis
werrattawaksi Jakobin taistelemiseen, sen miehen
kanssa (joka oli Jumalan poika); sillä niin hywin kuin Jumala pitää oikeutta sanoissansa, kos
ka hän antaa meidän syntimme tulla rankaistetuksi; Niin hywiu tahtoo hän jälleen niinkuin
*) Ebr. 8: 12. **) Es. 43: 25. f 1. loh. 2: 2.
-
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antaa meille woiton, ja licwittää sanansa, koska
me tunnustamme syntimme, ja wahwalla uskolla,
Pojan lEsuksen Kristuksen Ansioon, armosta
pppdämme armoa.
Tämä on selkiasti nähtäwä Jakobin taiste-

lemisesta. Hän pelkäis suuresti. koska sanan»
palaisit sanoen: "Me tulimma sinun

lveljes Esaun tpkoö, ja hän tulee sinua wastaan,
ja neljäsattaa miestä hänen kanssansa.*) "Täs>
sä pelkää Jakob, tassi» painelee hän, tässä tais»
telee hän, tässä rukoilee hän: "HERra minun
Isäni Abrahamin Jumala, ja minnn Isäni
Isaakin Jumala, sinä joka sanoit minulle: Pa«
laja maalles: Pelasta siis minua nyt minun
wcljeni Esaun kädestä, j. n. e." Ensin asettaa hän

Jumalan armollisen lupauksen silmäinsä eteen,
joka oli sanonut: "Katso minä olen sinun kans°
sas ja »varjelen sinua, kuhunkas ikana joudut,
ja saatan sinun jälleen talle maalle: sillä en
minä hylkää sinua siihen asti, että niinä kaikki
teen, mitä minä sinulle puhunut olen:**) "Si«
nussa pitää kaikki sukukunnat maan päällä siuna»
tuksi tuleman." Sitten rohwaisee hän itsensä
tumassa, koska hän sanoo: "En minä päästä
sinua."***) Ia ennen hän olis tahtonut antaa
") 1. Mos. K. 32: 9. **) 1. Mos. K. 28: 15.
ja v. 44. ***) 1. Mos. K. 22: 26.
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itsensä

murtaa Maisiksi, kuin epäillä Jumalan
lupauksesta: tässä käpttää hän itsensä urhollisesti;
tämän kautta woitti hän, ja kutsuttiin Israel,

sentähden että hän oli Jumalan woittauut.
Niin nätt pstäwäni, millä tawalla sinun pitää
taisteleman Jumalan kanssa, ja kamppailleman
spntijäs wastaan, sinun ripitpksessäs, nimittäin:
Jumalan oman sanan ja lupausten kanssa. Nä>

mät kaksi, kuin owat Jumalan tuomio ja mei>
dän omatuntomme, tekeewät tässä loukkauksen
keskenänsä, niinkuin myös muutoin kussa he soh»
taawat toinen toistansa: Jumalan tuomio on
wanhurskas; tahtoo sentähden puolellansa pitää
oikeuden: Meidän omatuntomme on herkkä ja
wikapää ja täptpp kokonansa oikeudelle jättää
woiton. Jos tässä npt ihmisen pitää tuleman
Israeliksi eli »voittajaksi, niin pitää hänen tart»
tuman Jumalaan,
kanssa jolla hän woiteja lupauksensa. Ia
taan, kuin on hänen
koska meidän spdämmemme sanoo hänelle tämän
uskollisesti; niin woitamme me Iu«
hänen
malan, Jumalan kanssa; ja silloin ei hän taida peittää kaswojansa meiltä, waan siunata meitä, sihen
siaan kuin hän olis kironnut, ottaa meitä armoon,
siinä siassa kuin hänen pitäis tuomitseman. Ia

sen
sanansa

sanansa

silloin on päätös tämän taittelemisen päälle niin
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lohdullinen, että

se kuuluu

sielulta: "Minä olen

nähnyt Jumalan kaswosta kaswoon ja minun sie»
luni on wapahtcttu. Niin ej ole mpös Rippi joku
wähä osa ihmisen Jumalan palweluksesta, waan

sitä oikein tutkistellaan, likimäärin niistä
suurimmista. Mikä on Isä meidän rukous muu
kuin pksi Rippi Jumalan edessä? Koska sanot:
"Pphitettp olkoon sinun Nimes:'' silloin sinä
tunnustat missä halwassa armossa sinuu oma
nimes on. Koska sanot: "Lähestulkoon sinun
waltakuntas:'' silloin tunnustat sinä missä wal«
takunnassa sinä olet, ja mihinkä waltakuntaan
sinun pitäis oikeutta mpöten tuleman. Koskas
rukoillet: "Tapahtukoon sinun tahtos:'' niin on
se pksi rippi jossa sinä tunnustat, ettei sinun
tahtos ole hpwä:j. n.e. Koska rukoillet: "Anna
koska

meille meidän jokapäiwäinen leipämme;" niin
silloin mpos juohtuu mielees hengellinen lei»
pä, jota paitsi sinun sielus kuolis ijankaikkisesti.
Koska rukoilet: "Anna meille meidän spntint»
me anteeksi j. n. e.'' niin sinä kohdasteen ripität itsiäs; sillä siinä sinä tunnustat spntiäs ja ppp«
dät anteeksi antamista. Koska rukoilet: "Älä
johdata meitä kiusaukseen" niin pppdät: ettei per«
tele, maailma ja sinun oma lihas, sais jolla»
tulla tawalla estää sinussa sitä hpwaZ paran»

se

42

uksen työtä, johonka sillä Jumalan armon
kautta hankitsct. Koska sinä wielä päätökseksi
luet ja huokaat: ''Päästä meitä pahasta:''
niin sinä silloin tahdot niinkuin wäkiwallalla
siinä hengelllsessä taistelemisessa särkeä itsiäs lä»
pitse yhdellä erällä kaikkein edestä, ja näin pal»
jon sanoa: ''HERra lEsu minun Wapahtajani,
orpäästä siis minua nyt kaikesta synnistä,
juudesta
rankaistuksesta, ja kaikesta pa>
hasta, johonka minä synnin kautta joutunut o>
N

,

sen

sen

len" j. n.e.

Mitkä owat ne pyhät lumalau Käskyt muut,
kuin yksi rippi että'sinä taidat oppia niistä it-

fes olewan syntisen? Koskas rukoilet ja sanot:
'Jumala olkoon minulle awullinen", niin on se
yksi tunnustus, ettet sinä taida auttaa itsias.
Koska sanot: "Jumala olkoon minulle armolli»
nenäsilloin sinä tunnustat, että sinä olet synti»
nen. Niin näet tästä, ystäwani, kuinka ahke»
rasti Jumala hänen sanassansa waatii sinulta,
ettäs taitaisit oikein oppia ripittämään itsiäs
ja tunnustamaan syntiäs. Ia niin kauwan kuin
et sinä sitä tahdo tehdä, niin kauwan ej tahdo
myös Jumala olla sinulle armollinen. Sentähden sanoo Salomo: "Joka palMUekoansa kiel»
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taa ei han menesty; waan joka sen tunnustaa
ja hylkää, hänelle tapahtuu laupiuus, *)
Toinen, jonka edessä Meidän pitää ripittämän itsiämme, on Saarnamies. Sillä niin»
kuin me olemme ihmiset, niin jakaa myös In»
mala hänen armonsa meille, senkaltaisten kautta. Ne owat sitä warten Jumalan salaisuuden huoneen haltiat. Ia niinkuin Pappi taitaa
saarnata niinkuin Inmalan siassa,^)niin taitaa hän mpös Jumalan siassa päästää syntisen

sillä Jumala on itse antanut hänelle
siihen woiman ja Wallan. Sentahdcn sanoi meidän Vapahtajamme Opetuslapsillensa: "Joille
te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi
.synnistä;

annetaan: ja joille te ne pidätte, «iille ne owat
pidetyt, -j- Niin myös; ja mitä te maan päällä
sidotte, pitää sidotu oleman taiwaassa: ja mitä te
päästätte maan päällä, sen pitä oleman päas»
tetty taiwaassa

Hän kutsuu sentähden tämän asian'taiwaan
waltakunnan awaimiksi, waikka heitä täällä
maan päällä pidellään;ja yhdistää niin oman
tekonsa ja palweliansa toimituksen yhteen, että se
työ. Koska he paäs»
olis niinkuin yksi ja

sama

*)

Scmal. K.

s loh

28: 13. *")

20: 23.

ff

Math.

Cor 4:1.
ie:

ii).
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tawat yhden syntisen, niin hän päästää myös syntlsen ja niin sopiiwat molemmat kauniisti yhteen.

se

sanoo: ''Joka teitä kuulee, minua kuu»
lee. *)'' (Tämä on tässä yksi 'ja yhdistetty asia.)
"Joka teitä holhoo, hän holhoo minua. "*)"
(Tämä on myös yhdistetty työ.) Niin on
myös,
entisen kanssa; jolle te synnit an»
teeksi annatte maan päällä, niin tapahtuu silloin
se sama toimitus taiwaassa. Ia näitä awai»
mia on kaksi; Ensisti''sitowainen Awain,"jo>
ka on
woima, jonka lEsus on antanut pal»
wclioillensa, että' julkisesti rankaista sitä syntistä joka ei tahdo itsiänsä parata, ja sulkea hä»
nen ulos Kristillisestä Seurakunnasta, ja lE>
suksen Kristuksen Nimessä ja woimassa antaa
hänen Saatanan halttuun lihan kadotukseksi, että
hän mahtais tietää kennenkä wallan alla hän
lesus

sen

se

se

senkaltaisessa katumattomassa tilassansa seisoo.
Ia jos hän pysyy senkaltaisessa synnissä, elää
ja kuolee siinä tilassa, niin hänellä jo on hä»
nen tuomionsa- Se toinen on "päastawainen
Awain;" joka seisoo siinä woimassa, jonka Iu«
mala palweli oillensa antanut on, että wapaak»
si sanoa synneistänsä syntisen, joka itsensä
kääntää ja parantaa: ilmoittaa hänelle luma»
*) luk. 10: 6. *») Mlh. 10: 40:
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lan armon, lupauksella siitä ijankaikkisesta ela«,
Ulasta. Ia mitä tässä npt toimitettaan, se vn
Kristuksen woima:ja se, joka scn uskoo, elää ja
kuolee siinä tilassa, hän tulee ijankaikkiscsti au»
tuaksi. Sillä tawalla toimittaa se edellinen A»
wain, nimittäin se sitowainen, Lain tpötä,kuin
on spntiselle hpödpllinen ja hpwa: sillä ilmoit»
taa sunnin, ncuwoo ihmistä Jumalan pelkoon,
peljättää häntä, ej kuitenkaan epäilykseen; waan
saattaa hänen murhelliseksi Jumalan mielen jäl»
keen auluudeksi. Sitten toimittaa
toinen, ni<
päästäwäinen
mittain
Awain, Ewankeliumin woi»
maa; kutsuu Intoisesti armon kautta/ lohduttaa
sanoilla ja lupauksilla, lupaa ijankaikkiseu elä»
män ja spntein anteeksi antamisen lEsuksen
Kristuksen kautta. Ia tämä on itse perustus,
jota sinun, o! ihminen, pitää tutkisteleman n>
pitpksessä; Älä katso niin paljon itsiäs, ei omaa
kelwollisuuttas, eikä kelwottomuuttas, sillä et sinä tule sinne sitä »varten, niinkuin tahtoisit Iu«
malalle jotain antaa; waan paljon enämmin, niin
joka jotain tahtoo; ja jotas tahdot, se
kuin

se

se

se

on laskettu näihin

sanoihin: "Joille te sunnit
annatte, niille ne anteeksi annetaan.
Kaikki mitä te päästätte, pitää oleman paäs»
tettp." Usko sentähden nämät sanat walMsti,
8
anteeksi

se
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itsiäs siihen wahwasti, että kaikki sinun syntlis
owat tämän Jumalan woimau ale annetut, ja sinun spntiis ej taida tehdä Jumalala walchtcliaksi,
eikä tehdä näitä woimallisia jonoja tyhjäksi. Koska
myös meidän Wapahtajamme
kutsuu
luota

synnin

si; niin

päästön tuimaan waltakunnan Awaimek»
antaa se meille tämän opetuksen, että tässä

Jumalan woimassa awataan taiwaas sille synti»
selle, joka, nöyrällä hengellä ja katumaisella sy>
dämmellä, etsii armoa, lEsuksen kuolemassa ja
ansiossa. Jos se on taiwaan waltakunnan A»
wain, niin täytyy kaiketi Kristuksen Weri,
Kuolema ja Vlösnouseminen olla siihen kätket»
ty; sillä paitsi näitä ej taida yksikään tulla
taiwaan waltakuntaan. Niin ulosjakaa HERra
lEsus Kristus, tässä synnin päästön toimituk»
sessa, palweliainsa kautta kaikille uskowaisille ja
katumaisille syntisille, kaikki mitä hän kuolemat»
lansa ja piinallansa on ansainnut, ja anteeksi an»
taa synnit sulasta armosta, ej ainoastaan hurs»
kaille, mutta myös suurimmille syntisille, koska
he ainoastaan tekemät totisen katumuksen.
Nyt tulee järki, joka aina sokialla silmät»
länsä ja tyhmällä taidollansa tahtoo kurkistella
Jumalan salaisuuteen: se tahtoo olla aiwan wii»
saS siinä, jossa hän kuitenkin on peräti tyhmä;
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jonka kautta se tulee »vielä sokea mmaksi kuin näkewäiseksi, ja juonittelee niin tämän taiwaallisen
työn kanssa ajatellen että jos lEsus itse tahtois tulla päästämään syntistä synneistänsä, niin
luulis hän että se silloin taitais tapahtua syntein anteeksi antamiseksi; Sitä wastaan pysyy
hän siinä luulossa. että Pappi, joka itse on spn»
tinen, ei taida päästää ketään synnistä, koska
hän itse tarwitsee, että hän tulis pääste»
tyksi omista synneistänsä.
O sinä hullu järki! Et sinä taida luma»
lan toimitusta katsella muulla tawalla, kuin se,
jolla ej ole silmiä, waan on peräti sokea. Ei
antaa synnit, waan
se ole Pappi, joka anteeksi
Sana ja lEsuksen käsky, joka niin kuuluu:
"Joille te synnit anteeksi annatte, niille ne an»
teeksi annetaan; *) kaikki mitä te päästätte, se
on päästetty."*)" Koska lEsus tuli lordaniin, kastettaa Johannekselta, niin Johannes kiel»
si häneltä, sanoen: "Minä tanvitsen sinulta kas.
tettaa, ja sinä tulet minun tyköni?" -j- Sen
kanssa antoi Johannes tietää, että hän itse oli
syntinen, ja tarwitsi itse kastettaa, waikka hän
kasti muita. Kuitenkin ej ylenkatsonut HER>
')

loh. 20:23.
47

««)

Matth.

10: 19.

sMatlh.
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ra lEsus hänen kastettansa, waan wastaisi:
"Salli nyt:" (nimittäin niin tapahtua) 'Slllä
näin meidän sopii kaikkea wanhurskantta tapt<
Koska Johannes ainoastansa kasti wl«
della, niin ei waadittu häneltä enää. Mutta
lEsus itse tahtoi piinallansa ja kuolcmallan»
sa ansaita sen wanhurskauden, jonka kautta
syntiset saawat armon ja tulewat autuaksi.

Koska Pappi sanoo sinulle sanan, joka hänelle
käsketty on; Niin lEsus silloin anterksi antaa
synnit, niinkuin hän itse luwannut on. Niin

hplvin kuin Pappi taitaa kastaa ihmisen au.
tuuleen; sillä hän tekee sen Jumalan nimeen:
Niin hpwin taitaa hän myös päästää syntisen
löytämään armoa; sillä hän tekee tämän myös
Jumalan nimeen. Koska hän
sinulle
sanat; niin ei ole hänelle enää käsketty, mutta
sinun pitää wahwasti uskoman, odottaman ja
anoman sinun HERraltas sitä armoa, jonka
on sinulle luwannut: Niin tahänen
pahtuu silloin tämä sama toimitus taiwaassa,
kuin Pappi sinulle julistaa maan päällä.

sanoo

sanansa

sen

Waikka nyt järki wihdoin mahtaisi
mpo»
ten antaa, että me siinä pyhässä synnin pääs»
')

Match.

2: 15.
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yhden täydellisin spntein anteeksi
sa miistn; suhteen, että se on perustettu Kris>
tukftn simassa ia käskyssä; niin ei kuitenkaan
wicli tahdo antaa woittoa puolestansa; waan
kehrää < niin sanoakseni) wastuutisen nuoran, jon»
ka hän ej luule niin kohta katkeaman, niinkuin
sen entisen; sentähden panee hän sen päähän,

tössä saaninle

sen

se

ikäänkuin' solmun. Tämän nimittäin: että
moni, joka tässä toimitusessa pitää palwelemaan syntistä, on itse syntinen, ja tosin niin
pahentawainen ja kelwotoin siihen, että se, joka
ripille tulee, taitaa »vanhurskauttaa itsensä sitä
wastaan kuin pitää häntä ripittämän ja tietä
hänen kanssansa niin monta sakiata erhetystä,
ettei hän itänänsä pitäis oleman mahdollinen
Jumalan sanan ja wiran toimitukseen; jonkatähden hän plönkatsoo ripin, ja rippi »Isän
myös, Min että moni kyllä tohtii sanoa Papista: Ei hänen pidä itänänsä ripittämän minua,
ei ikänänsä oleman minun rippi-Isäni.
Minun täytyy, rakas pstäwäni, waatimata

sen tunnustaman, waikka oman spdämmenihäwäis-

tyksellä; ja antaa sinun ripittää minua, etten
minä, eikä joku muu, taida elää niin pyhästi,
hurskaasti ja wiattomasti tässä wirassa, ettei
monta iHimmilMä heikkoutta taitais siihen it<
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sekoittaa. Ia se, M wielä pahempi on,
moni,
joka pitais kunnioittaman ja kanta,
että
man Jumalan Nimeä, polkee sitä itse, on toisetle pahennukseksi, että wirka sen kautta tulee lai»
tetuksi ja
siinä. että ne, joidenka
pitäis sekä toisia opettaman että möps oleman
heille esikuwa, sanassa, kansakäymisessä, rak»
kaudessa, hengessä, uskossa, puhtaudessa ja n
elääwät uftin niin pahoin, että heistä
pahaa
sanotaan, jonka kautta he repiiwät
paljon
maahan mitä he owat rakentaneet. Kuitenkin
ei sinun pidä sentähden plönkatsoman Jumalan
toimitusta ja hänen wirkaansa, sppnnin päästöä,
Sakramentiä ja muuta senkaltaista, joidenka
päälle pksi Jumalan palwclia on huoneen haltia. Ei
ne tule woimallisemmaksi jostakusta hänen kelwol»
lisuudestansa, eikä heikommaksi jostakusta hänen
tehottomuudestansa. Jos sinä tahtoisit antaa
kappalen kultaa Kuninkaan käteen, niin ei tu»
oli
lis paremmaksi hänen korkeudestansa: sillä
jos
sinä
käteensä;
ennen
tuli
kultaa
kuin
hänen
kullan talonpojat»
mpös tahtoisit antaa
senja

se

se
se

saman

le, niin olis se kuitenkin kultaa, samankaltaisesta armosta. Koska sentähden tiedät, että se,
*) Tek. K- 9l 15. ja 2: Cor. 6:2. *») t. Tim. 4:12.
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joka palwelee Jumalan Ewankeliumissa, on siihen kutsuttu; niin anna hänen toimittaa
luksensa niin kauwan kuin hän toimittaa wirkaansa uskollisesti, ja käyttää itsensä Jumalan
Sanan ja Sakramentein kanssa Kristuksen kaskpn jälkeen. Jos hän on muutoin personansa
puolesta, elikkä elämässänsä pahentawainen, sen
edestä mahtaa hän itse wastata;mutta sinun pitää
tietämän sen, että Jumalan hywä työ ei taida
tulla woimattomaksi hänen pahan työnsä kautta.
Jos sinä tahtoisit Pappia ilman wiata, niin
pitäis sinun kauwan etsimän ja ei yhtäkään löytämän. Laki asetti ihmiset ylimmäisiksi Pappeiksi, joilla heikkous oli. Jos nyt laki, joka muutoin tahtoi, että kaikki piti soweliasti tapahtuman, ei tainnut saada Pappia ilman wiata;
niin et sinä myös taida sitä tehdä': sillä ne, jot>
ka Papit owat, ne owat myös ihmiset. Aaron,
se ensimmäinen ja Ylimmäinen Pappi, ei ollut
ilman wiata, eikä myös joku muu kaikista niistä, jotka hänen jälkeensä owat Pappina olleet.
Sentähden tuli ylimmäisen Papin itsekin edestänsä uhrata, niin hywin kuin kansankin syntein
edestä. Ia sen piti hänen tekemän jokapäiwä
ja usein: ") katsoin uskossa lEsuksen Kristuk*) Ebr 5 3.
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seu

uhria, joka tahtoi itsensä uhrata ja tosin
phdcllä uhrilla, että hän olis ijankaikkisesti täy»
di lli eksi tehnyt ne, jotka pyhitetään. Ia tämän
uskon kautta, tuli hän, joka palweli, että myös

ne jotka palwelusta nautitsiwat pyhitetyksi, ja
hänen wirkansa ei heikomnmksi hänen synteinsa kautta. Sentähden, rakas ystawäni, älä katniin paljon hänen personansa puoleen, joka
sinua ripittää, kuin paljon enämmin sen kalliin
tawaran päälle jonka Jumala on ripitykseen
laskenut, nimittäin: 'Joille te annatte synnit
anteeksi, niille ne anteeksi annetaan.'' Usko nämät sanat. Kiitä lEsusta, joka on antanut
ihmiselle mallan puhua näitä sanoja. Mäne sittcn matkaas; ja silloin sinä mänet rauhaan.
Sntälähin, niinkuin, sinun ripitykses, jonka sinun pitää Jumalan edessä tekemän, waati
sinulta tunnustuksen- niin on myös tarpeellinen, koskas rippiä pyydät Papilta. Sillä sinä
taidat pelkäämätä ilmoittaa Sielus Paimenelle,
jos sinä löydät omassatunnossas jonkun waiwan
phden eli toisen sunnin ylitse, ja niin pyytää
sitä wastaan neuwoa ja lohdutusta Jumalan
nasta hänen
kautta. Ei epäillen siitä,
että waitta kuinka suuret sinun syntiis taitaisit

so

se

suunsa

sa-
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olla huoruus eli murha, Warkaus eli noitumi»
ncn, eli mikä nimi heillä on, että Jumala on
hänen palwcliainsa wiran niin woimalliseksi teh»
nyt, että jos sinä ainoastaan yksiwakaisesti ja
ilman wilpitä tunnustat syntis, kaikesta sydäm»
mesta kadut sila, wahwasti uskot ja nöyrällä
rukouksella pyydät armoa, että sinä myös näi>
dcn sanain kautta: "Kaikki mitä te päästätte
pitää myös oleman päästetty
maan päällä,
tulet Jumalan kaswoin edessä niin
synneistäs, niinkuin ci ne ikänänsä' olis
olleet sinun omat. Jos olet ilman omantun»
non waiwata, niin on sinulla kuitcnkin jokapäi»
wäiset synnit, s.,laiset rikokset, nuoruuden wiat ja
Jumalan käskyin ylitsckäymiset, joita sinun tulee
niinkuin muutkin Adamin lapstt tunnustaa ja
niiden ylitse walittaa. Ia scutähden ei pidä
sinun millään muotoa antaa tämän Kristillisen
tunnustuksen tulla sinulta estetyksi, näistä aja»
luksista: niinkuin se olis joku häpiä sinulle, jos
sinä tunnustaisit syntis. Sinun edessääs owat
ue suuret Jumalan pyhät esikmvaksi, jotka sen»
kaltaisilta ajatuksilta owat tulleet kiusatuksi ja
waiwatuksi. Katso Dawettia, koska hän, niinkuin Esiwallan persona, itse teki sitä, jota hän
*) Match, 16 19.

se

9
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muissa olis pitänyt laittaman; kätkijän asian
niin kauwan kuin hän taisi, ja tahtoi peittää
sitä Uurian kanssakäymisellä; Mutta ettei
mäncstynyt, peitti hän sitä tämän kuolettamisella
ja laski niin yhden synnin toisen päälle. Kui>
tenkin ennen kuin hän taisi saada synnin päastöä, täytyi hau Jumalalle tunnustaa ja
''Sinua ainoata waswan minä syntiä tein, ja
pahasti tein sinun edcssäs, ")" Hänen täytyi
myös tunnustaa Prophetan Nathanin edessä, ja
ftnoa: "Minä olen syntiä tehnyt HERraa
wastaan.'' Ia toista palkkaa ct sinä, rakas
ystäwäni! taida odottaa synnistä, kuin sen, jon»
ka Apostoli Paawali asettaa Romarein eteen,
koska hän sanoo: "Koska te olitta synnin pal»
weliat, mitä hedelmätä teidän silloin niistä oli,
joita te nyt häpeettc? ")'' Senkaltaisen hedelmän
saa jyntinen ludan kansa syödä töistänsä,
niin että Esra
itse edestänsä ja kaikkein
puolesta. "Minun lumalaui! minä häpeen, ja en
kehtaa minun silmiäni nostaa sinun tyköös, silla
meidän syntimme owat enentyneet meidän pääni»
me ylitse.
Poika sanoi siunalla ta»
walla: 'lsä! nlinä olen syntiä tehnyt taiwasta
*) Psalm. 51: <i, *») Rom. 6: 20, 21.

se

sanoa:

se

f Esr.

sanoo

9: 6.
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»vastaan ja sinun edcssäs,ja cn ole sillen mahdollinen sinun pojaksts kutsuttaa.*)" Aiwan
tätä tunnustaa kansa ja
"Meidän täy»
typ maata meidän häpiässämme, ja meidän
plönkatsemincn peittää meidän: sillä me teimme
syntiä Inmalata wastaan.*")" Koska Dawid
"Peitä kaswos minun synneistäni"; niin

sanoo:

sanoo:

hän häpeesi. Koska Pietari mani ulos Mm»
maisen Papin salista, jossa hän oli Mestarin»
sa lEsuksen kieltänyt; niin hän häpeis ja itki
katkerasti. Koska Publikaani seisoi taampana;
niin hän häpecsi. Koska syntinen Waimo seisoi
takana lEsuksen jalkain juuressa itkein; niin
hän häpeis. Niin myös sinä waiwainen synti,

nen, joka olet »vaeltanut omia synnin teitäs, jos
sinä ole hälvennyt syntiä tehdä (sillä syntiä
on häpiä'). niin älä nytkään häpee
tehdä,
tunnustaa spntiäs, sillä että tunnustaa itsensä
syntiseksi, ei ole joku häpiä; erinomattain koska
on ihminen, jolle sinä taidat tunnustaa.
Sillä Pappi on myös itse syntinen, ja sentäl>
den taitaa hän niitä armahtaa, jotka taitamat»
tomat ja eksywäiset owat -j-: jonkatähden sinä
sitä mieluisemmasti taidat hänen edessänsä tun.
«usta sinun syntis. Jos sinä muutoin ja erin»
») luk 15:13. ") ler. 2: 25. f Ebr. 5: 2.
et

se

se
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omaisesti, w.ukka ct sinä nautitsis HENr.m
Ehtollisen Sakramentiä, tahtoisit kuitenkin man«
nä sinun Sielun.Paimcnes tpköo ja pPPtää hä>
neltä lohdutusta spntejäs wastaan, niin on se
mpös oikea Jumalisuus, joka saattaa sinulle
wcchwan turwan, salaisten rikosten ja jokapäiwäisten kiusausten alla. Ia niin halullisesti

kuin sinä tahdot Papin tpköös, kuolema-hctkel»
las, lohduttamaan sinua ja
sinulle
synnin päästön: niin ahkerasti pitää sinun mpös
etsimän häntä, sinun parhaalla elamas ajalla,
tunnustaman spntejäs, ja niiden anteeksi anta»
mistä wastaanottaman. Ia tosin enämmitten
sentähden, ettet sinä taida tietää, kuinka ja

sanomaan

millä tawalla kuolema taitaa tarttua sinuun.
Kuka tiesi, niin äkillisesti, ettet enää taida
kuulla phtäkään spnnin päästön julistusta: se
taitaisi mpös niin äkillisesti tapahtua, ettei sinulla enää olis puhetta eikä järkiä tallella, niin
ettet phtäkään spnnin päästöä taitais wastaan
oltaa. Jos sinä upt, edelläkäteen, woimassa
ollessas, oikein olet ilmoittanut sinun katumuk»
ses ja antanut itses parantaa pphcin spn>
nin päästön kautta, niin pitää
oleman sinul-

sen
se

siksi wiimeiseksi Sielus wahwaksi lohdutukftksi.
le
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Wiimein on myös se Kristillinen Seura»
kunta, jonka edessä sinun täytyy itses ripit»
taa julkisesti, ja spntis tunnustaa.
Seura»
kunta on Kristuksen ruumis; *) koska nyt pksi
jäsenistä murretaan, niin koko ruumis on tur»
meliu. Niin on se myös tässä. Koska pksi
ihminen, joka on Seurakunnan osallisuudessa,
tekee pahoin; niin on se koko Seurakunnalle
pahennukseksi.

Jos

nyt yhden

ihmisen

synnit

julkiset; niin pitää heitä myös sillä ta»
walla julkisesti rankaistaman ja anteeksi annettaman. Se julki-syntinen, joka oli Korintin Seu»
rakuunalle Yhteiseksi pahennukseksi, ja niinkuin
hapatus;
hän tuli sentähden nuhteltuksi ja
Seurakunnan osallisuudesta ulos suljetuksi. Mut»
ta koska hän spdämmen murheella ja hartailla
kyyneleillä ilmoitti katumuksensa julkisesti, ja
poiskielsi kutisen jumalattoman menonsa, niin tu»
li se hänelle, sekä Paawalilta, että myös julkises»
ti Seurakunnalta anteeksi annetuksi, ettei hän
olis uponnut ylönpaltisessa murheessa. Paawa»
li käskee myös Timotheusta: nuhtelemaan mitakuin syntiä tekeewät, kaikkein tuulten, että
muutkin pettäisit.s Meidän HERra lEsus osottaa myös itse koko asian selkiästi; että koska
*) Cor. i: 18. -) i. Cor. 5:1. -f i. Tim. 5: 20.
owat
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ja weljcllincn nuhteleminen ej taida
niin pitää se sanottaman Sentehdä,
mitään
rakunnalle: ellei hän Seurakuntaa tottele, niin
pitää hänen oleman siinä arwossa kuin pakana, eli
se, joka ei ole mahdollinen olla Seurakunnan
osallisuudessa- Jos sinä nyt niin olet syntiä
tehnyt, että sinun pitää Kristillisen Seuratunnan nähden sitä antceksi rukoileman; niin älä
pakene niinkuin Adam; ") älä rupea Kainin
kanssa pyrkimän ulos maasta, niinkuin pääsi»
sit HERran kaswoin edestä; *") niinkuin monta
wielä tekeewät, jotka sentähden lähteewät pois
maasta, ettei he tarwitsisi syntejänsä anteeksi a>
noa siinä Kristillisessä Seurakunnassa; mutta
ei he taida kuitenkaan paeta pois Jumalan e»
destä; sillä hän on HERra jokaisessa maanpaikassa: eikä myös päästä karkuun synnistänsä;

salainen

sillä ne seuraamat heitä mihinkä ikanänsä he
pakenewat. Toiset, jotka ei taida päästää, ruwas»
koilewat tosin anteeksi, mutta tekeewät
tahakoistlla tahdolla' ja kiukkuisella mielellä; ja
synti on heille enämmin kadottawainen, kuin
wika, jonka heidän olisi pitänyt tunnustaman.
Ala siis tee niin sinä waiwainen ja tyhmä syntinen. Niinkuin Jumala on Isä, koskas
*) 1 Mos. K. 3: 8. **) Cap. 4: 14.

sen

se

se
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lapsellisella pel'clla tunnustat hänen edessänsä:
niin on se Kristillinm Seurakunta Äiti, kesta sinä oikealla kuuliaisuudella ja nöyryydetlä asetat itses hänen eteensä. Ia jos sinä y«
lönkatsot Äidin, niin et sinä mahda odottaa ph»
täkään ystäwyyttä Isän tykönä. la, mitä mal"
dan minä wielä
Jos sinä wielä wähäksi
ajaksi niin taitaisit peittää itses; niin ajattele
että kuolema joutuu: ja Jumala on kaiken sen»
tähden, kuin sinä olet tehnyt, waeltaissas omilla sy»
dämmes teillä ja silmäis himon jälkeen, asettawa sinun Tuomion eteen. Siitä ihmisestä ei
taida kukaan sanoa, että hänellä on oikea ja

sanoa:

wilvitöin usko, joka ej tahdo

Jumalalle
sitä kunniata, että hän tunnustaa syntinsä, ei»
kä myös osottaa Kristilliselle Seurakunnalle si»
tä kuuliaisuutta, että hän pMäis pahennuksinsa anteeksi. En tiedä minä mpö's, jos senkaltaisella ihmisellä on yhtäkään osallisuutta lEsuksen kuolemassa ja kärsimisessä; ettei hän
tahdo tunnustaa itsensä syntiseksi, koska hän
kuitenkin on syntinen. Ia lEsus, Jumalan
Poika, on antanut lukea itsensä pahantekiöin
sekaan: *) On kuollut meidän edestämme, koska me wielä syntiset olimme. "*) Ia nyt o»
*)

Es.

53: 42.

*»)

Rom.

antaa

5: 3.
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wat ne syntiset, joita hän jokapaiwä kutsun
kääntymisten ja parannukseen. Jos et sinä
Kristillisen tunnustuksen ja julkisen ripin kuut»
ta, anna pelastaa itsiäs sinun ilkiwallaisuudes»
tas; niin pidä sinun fpntejäs omaksi sielun kuor»
maksi; jakoska niin olet sidottu sinun spnncissas:
niin sinä mpös kuolet pois spnneisftsi: sinun ka»
tes ja jalkas sidotaan sinun spnteis tähden ja
sinua heitetään ulkonaiseen pimepteen, jossa pi»
tää oleman itku ja hammasten kiristys.*)

Neljääs Kappale.
Minkä

Kautta pitää

ihmisen tule»

man herätetyksi, sillä muotoa Kan<
taman itse päällensä, erinomattain
Koska se on mastoin luontoa?
käskee, että meidän pitää koettele»
Aaawali
man itsiämme, ja että jokainen pistäis täten»
sä onlaan poweensa, ennen kuin hän spö tästä
Leiwästä ja juo tästä Kalkista. «*) Jollei hän
silloin löpoä tykönänsä yhtäkään spitalia, niin»
kuin Moses hänen kädessänsä; -j- se on: jollei
*)

**)

Matth.
1.

22: 13.

Cor. 11: 23.

s

1.

Mos. K.

4:

o.
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hän löpdä jvtakaan smttiä sndänmlessänsä: niin
mahtaa se niin olla. Mutta minä uskon sen
totisesti, että Wilpitöin itsensä tutkistelin on

löptäwä hänen salatussa spdämmensä sisussa,
Lihaa ja Werta; ja tosin senkaltaista Lihaa, jossa
spnti asuu, ci niinkuin joku kplanmies, joka
toisin kyljessä; waan spnti asun sisällä,
meissä, ja jokaitsessa jäsenessä kuin meissä on;
ja se kuin wielä enämpi on, jokaitsessa wercn»
pisarassa, kuin on spdämmessä ja jäsenissä; ja
niin ei löpdp meissä yhtäkään terwettä, eli spn»
nistä wapaata paikkaa, waan haawat ja weripahat ja sinimariat, hamasta kantapäästä
Spnti
niin kiireeseen asti.
meissä, ei
niinkuin wieras, joka tulee tanäpänä, ja tahtoo
huomena lahteä. Ei niin; mutta tahtoo
niinkuin Herra ja Isäntä, asettaa ja käs»
keä, hallita ja wallita, istua meidän tpkönäm»
me, maata meidän kanssamme, waeltaa mei«
dän kanssamme, elää meidän kanssamme, ppspä
meissä, ja aikoi niinkauwan pitää huoneenhallitusta meidän kanssamme, kuin ikänänsä n,e
täällä
Ei tahdo muuttaa itsensä meis»
tä pois, ennen kuin me itse täältä tulemma

asuu

asuu

se

asumme.

*)

Es.

i:

10

e.
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pojesmuutetukss. Ei tahdo jättää tätä majaa,
meldän maallista huonettamme, ennen kuin se
purjetaan. Mutta koska se tulee rakennukseksi
joka on Jumalalta rakettu, huoneeksi joka ei
ole käsillä tehtp, joka on ijankaikkinen Taiwa»
hissa; *) silloin nle wasta tulemma »vapaaksi
synnistä. Synti riippuu myös meissä, ci niin
kcwiästi kuin höyhen, joka pian tulee poisharjaluksi; ei niin irrallansa kuin kärme, jonka me
taidamme pudistaa pois; **) ei niinkuin mär»
kyys, jota tuiwataan pois: mutta se riippuu
meissä niinkuin ijes harjassa, jonka alta ei
hän taida wettää kaulansa, waan täytyy tehdä
työtä sen alla, siihenasti, että se häneltä poisotetaan. Ia tosin riippuu synti meissä, niinkuin kalut, jotka owat yhteen klmppuun meihin
niwotut, ja ei taida tulla eroitetuksi ilman toi»

sen

awuta.
Tässä täytyy lEsukftn auttaa
meitä päästämän näitä siteitä. Wielä sitten»
kin »vaikuttaa synti meissä, toimittelce meissä
aina askareitansa, ja ei lepää koskaan. Waan
niinkuin myrkky, koska
pääsee ihmiseen eli
johonkuun muuhun luontokappalehen, kohta wai»
tuttaa ja turmelee ne luonolliset woinlat, niin
että heidän täytyy »vähittäisin nääntyä, siihen»
*) 2. Cor. 5: t.
") Tek. K. 23: 5.

se
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asti että kuorma kaikesta tekee lopun. Aiwan
senkaltaisen asian toimittaa synti meidän kans»
s.unme, koska se tekee meitä heikoksi jäsenein
puolesta, turhiksi meidän mielessämme, solvais»
tuiksi ajatusten puolesta, paatuneiksi sydämmes'
sä, poiswierantuneiksi siitä elämästä kuin lumalasta on, kaikessa meidän elämässämme, niin
että mitä mc elämme,
me elämme synnille
cnämmin kuin Jumalalle, ja olemma niin elä»vältä kuoleet; jonka päälle ei muuta seurata
taida, kuin ijankaikkinen kuolema. Edespäin
»viettelee synti meitä, sillä tawalla, että
tah»
too eksyttää nnitä oikealta tieltä ja retkeltä,
jonka kautta me joutumme turmioon ja
»vahinkoon. Synti johdattaa meitä rauhan tieltä, niille teille, joissa ei mitään muuta löydy,
kuin tuskaa ja turmellusta. Synti pilkkaa mci»
tä, niinkuin se joka kullalla maalaa ja silittelee
yhtä seinää, joka silloin on kyllä ihana nähdä;
mutta kuin
pojespyyhitään, niin ei
alla
ole muuta kuin sawea. Synti liehakoitsee meidän kanssamme niinkuin koira hännällänsä, kos>
kas katsot hänen päällensä: mutta koskas tään»
nät hänelle seljan, niin hän tarttuu kantapäähäs. Wihtoin koska ihminen on synniltä
»vietelty ja petetty, niin synti ottaa hänen or-

sen

se
suureen

se

sen
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jaksi; että se tapahtuu hänelle niinkuin kalalle,
joka ongella eli werkolla tnlke petetyksi; Siitä
tulee se, että koska me pyydämme matoa niellää, se on, ilahUttaa meitämmc Mä saastaisella himolla, jonka liha ja weri panee meidän
eteemme, niin saa synti tilan kiinnittää onkensa
meihin. Ia silloin täytyy meidän seurata, niinkuin ne jotka sodassa fangitut.owat: niinkuin
ne joita lyödään ja sysätään, sidotaan ja suljctaan; ja wielä enämmin, jos joku waatii
että senkaltainen mahtais antaa itsensä astin»
laudaksi hänelle, joka hewoisen päälle eli Maunuin nostessansa tahtois hänen päällensä astua,
niin tottelee hän. Samalla lamalla tietää myös
synti ottaa palkan fankciltansa, ja antaa heille
kyllä tekemistä, Pharaon tawan jälkeen, joka
käski, rasittaa kansaa työllä, että heillä olis
ollut kyllä tekemistä, ja niin tulla estetyksi
ajattelemasta heidän uhreiiansa,
Ia se joka
wielä pahin on, että synti kääntelee niin hä>
wyttömästi tämän asian edcstakasin; että sitä
hywää jota me tahtoisintlne tehdä, sitä cm me
taida matkaan saattaa; mutta pahaa, jota ei
meidän tulis tehdä siihen me nopiasti juoksem
me. Koska me siis ajattelemme kuinka jnl»
*) 2. Mos. K. 5: 9.
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masli synti hallitsee meissä, niin em me taida
muuta tehdä, kuin walittaa sen ylitse Paawa»
lin kanssa,
sanoa: ''Minä wiheliänen ihmila tosin pitää meidän suuttuman
hen, että me niin paljo elämme synnille mie»
lennouteeksi, ja Jumalan tahtoa wastaan; jonka tähden
huokaus tulee tähän tykö pantawaksi: "Kuka päästää nnnun tästä knoleman
ruumiista" ? Niin käskee Paawali meitä, tällä
koettelemuksella tutkistelemaan meidän syntistä'
tilaamme, osottain meitä hopin-Sepän tpkö ja
hänen toimeensa; Joka ennen kuin hän tekee
pidettäwän työn, niin koettelee
jonkun
sitä tulessa ensin, ja selittää hopian
kasta ja saastaisuudesta. Sitten koettelee hän
sitä kiwessä, jos se pitää oikean muodon, elit»
kä ei; niin ettei hän koettelemata mahtais sii»
tä jotain tehdä; ja sitten koska
olis tehty, ja
löyttäisin
knlta silloin
kelwottomaksi, olis raiskannut työnsä, ja tehnyt niinkuin tyhmä. Ta»
tä tarkoittaa Paawali: Että ennen kuin me
nautitsemme meidän autuudemme wälikappaleita ja käymme HERran pöydälle, niin pitää
meidän koetteleman mettämme. Sillä ei siinä
teemme; mutta jos
ole kyllä, että me
H) Rom. 7: 24.

se

Hän

arwossa

se

sen

se
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pitää tuleman meille hyödylliseksi, niin pitää
nieidän ajatteleman, kuinka meidän pitää sen
tekemän. Saman »varoituksen antaa hän myös
toisessa paikassa Korinthenille, johdattain heidän mieleensä omansa ja toisten Apostolein mi
ran joka heidän scassansa ci ole ollut woimatoin, koska he nyt sekä uskoit, että myös olit
»voimalliset, he olit »valmiit, ja kaikki oli niin
toimellisesti heidän kanssansa, että lEsus
Kristus itse oli heissä. Silloin sanoo hän en»
sisti: "Koettelkaat teitänne."") Se on niiden tapa
jotka merellä purjehtimat, että he koettelemat
kuinka spwä mesi on: ettei he mahtais ham.nt»
semata loukata itsiänsä johonknun matalaan
kariin ja niin joutua »vahinkoon ja haaksirikkoon. Niin pitää mpös meidän tässä pyhässä
työssä koetteleman meitämme millä ailvotnksella
ja spdämmen hartaudella me naulitsemme tätä
Sakramentiä. Meidän pitää koetteleman pohjan ja perustuksen kuin meissä on; ja silloin
löydämme kyllä loukkaus kiwiä meidän sydämmcssämme, niin paljon syntiä ja pahennusta
meidän elämässämme, että haaksirikko, sielun
ja autuuden waara taitais tapahtua, jollei IE«
sus hänen »verellänsä ja kuolemallansa olis pois") 2. Eor. 12: 5.
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ottanut ja tahtois wielä poisottaa,") olis pois>
pyyhkinyt ja tahtois wiclä poispyyhkiä meidän
syntimme, *"> Toiseksi sanoo Paawali: "Koetelkaat teitänne"; Osottain meille
kans»
niiden
jotka
toimellisuutta,
sa
tahtomat ostaa jonkun luontokappaleen, 1- niin he koettelcw.tt
sitä lietäksensä mistä laadusta ja luonnosta sc
on; elikkä jotaknta asetta, jonka hän tarwitsce

sen

,

askareissansa, silloin hän asettaa sen koetteleMuksen päälle; muutoin, jos ei se olis kelwolli»
nen ja hywä, niin tahtoo hän olla sitä paitsi.
Niin pitää myös meidän, tässä työssä kokemaan,
missä laidassa meidän uskomme on; jos me
uskomme, että lEsuksen Kristuksen kuolema on
sowiuto nuidän ja kaiken mailman edlstä; -j-j-jos me uskonlme lEsukscn Kristuksen Ruu.
miin ja Meren totista läsnäolemista. Ia
jos ei usko ole siitä luonnosta, niin ei hän
ole siitä oikeasta luonnosta; ja jota me siinä
tilassa teemme, tulee mämmin stmniksi, kuin
Jumalan-palwellukseksi, tulee cnämmin tuo»
mioksi, kuin elämäksi ja autuudeksi. Kol»
manneksi tahtoo Paawali, että meidän pitää
tunteman mettämme. Za tahtoo sen kanssa.
että tämä meidän Jumalan»palwelluksemmc el
**) Col. 2: 14. f wk,
14:19.
*) loh. 1: 29.
1.
2.
Tt
loh-
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pidä oleman niinkuin jonkun sokean työ: Niin°
kuin koska joku ihminen tekee jotain huolimat'
tomuudcsta, ei pidä lukua joko tulee hywin
eli pahoin tehdyksi, ainoastaan että se tulee
tehdyksi. Mutta tässä ei
pidä niin tapahtuman. Parempi on jättää tekemätä> kuin pailman
hoin tehdä. Sentähden ei tapahdu
erinomaista syytä ja pcränajattelemista, että
Paawali tässä kolme kertaa mainitsee tämän
''ltse teitänne." Sillä jos ihminen
koetttlee itsiänsä, ja tutkistelee oikein omaa laitaansa, tuntee itsensä ja waarin ottaa teoistan»
niln pitää hänen myös itse syömään hedelmä» omista töistänsä.
Jos se tulee' hywm

se

se

se

,

sanan:
sa:

tehdyksi, johonka Jumala mielellänsä tahtoo
antaa armon, ja sen päälle seuraa jotain hpwää: niin sanoo .Paawali, että se pitää oleman
meille autuudeksi. Waan jos se tulee pahoin
tehdyksi; niin jokaitsen meistä pitää edestänsä
luwun tekemän,*) ja saaman sen jälkeen kuin
hän cläissänsä tehnyt on,**) ja tosin hän syö

itsellensä

se
»)

tuomion,

-f-

Tästä ymmärtää nyt ihminen, että koko
Pyhä Raamattu niinkuin sotii meitä was»
Nom. 14: 12. *») 2. Cor. 5: 10. fi. Cor.

ii: 19.
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Autuuden wälikappaleet nipös owat niinkuin aseet meitä
me pojeskiel»
taan:

taisimme itsemme,"") nöurpttäissmme mcitämme, tuntisimme sen että me olemma kuolleet
spnnissä, wihaisimme
ja silla muo»
toa selvittäisimme meitamme tässä meidän au»

tuudemme matkassa, niinkuin ne tekeewat, jot»
ka punnitsemat kalunsa ja katsoowat perään,
ettei se olis enämpi eli wähempi siitä mäaras»
ta kuin heidän tulee ulosantaa. Meidän pitää
mpös tällä tawalla tuntemaan itsemme ja mei»
dän parannustamme, ja tarkaasti waarin otta»
man, millä mitalla me annamme Jumalalle
meidän uskomme ja sudämmemme. Ia silloin
me kpllä löydämme sen, cttem me woi täpttäa
mittaa, mutta painamme wähemmin kuin ei
mitään. Ia meidän täptpp itse tutaa sen, että
me olemma tompelit ja hitaat spdämmcstä us»
lomaan j. n. e. -j-jJos me npt tahdonlme meille koettelemuk'
seksi asettaa meidän eteemme Jumalan Kpmmenen KpskP>Sanat, niin näpttääwät ne meil»
le totisesti, että me olemma wapaalla aikomi»
**) Match. 18: 4. -f Rom. 6: lt.
*) Mark. 8:34.
25.
ff luk. 24:
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sella juosneet jokaista Käskyä

ivastaan,

ja nii»

ta synneillämme loukanneet; jonkatähden meidän pitäis uppomaan pohjaan ja tosin

tin pohjaan, jos

HERra tahtois riidellä mci'

dan kanssamme. Jos me asetamme sen cnsum
maisen Taulun meidän eteemme, ja senjälkeen

koettelemme meidän uskoamme, meidän rakkauttammc, meidän kuuliaisuuttamme ja «luuta jumalisuutta, kuin meille siinä on käsketty; niin
löydämme, että meissä on kllwotoin muoto,
meissä on kylmä rakkaus, ja sisällisesti paha
omatunto, ja tosin on se kaikki niinkuin hyl»
jätty hopia.") Jos me toisen Taulun otamme
eteemme, ja senjälkeen punnitsemme ja koette»
lemme sitä rakkautta ynnä muun palwelluksen
kanssa, jonka me lähimmäisellemme olemma
welkapäät, niin löydämme sen, että me olemma
kelwottomat.
Sillä kiukku ja kadehtiminen
woittaa painollansa rakkauden, walhe ja irstai»
suus, Warkaus ja juoneet, petos ja wääryys,
tottelemattomuus ja kaikkinainen muu paha hi»
mo, on houkuttellut, wetänyt ja »vietellyt meitä,
että sydän on siittänyt, ja jäsenet owat
synnyttäneet, ja meidän elämämme on täyttä»
nyt synnin; josta ei muuta synny, waan tuot'
'*) lak. 1: 14.
*) ler, s: 30.
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taa

meille

itse kuolcniun.

Jos siuä koettelet

sydäntäs sen ensimäisen Käskyn jälkeen; niins
löydät että se on ollut petollinen ja poisluopuwainen', siinä, ettes pidä uskollisesti RERras sinun
Jumala s liittoa: *) waan pidät yhteyttä mailman kanssa, niin että spdammes siinä kiiuiriip»
puu, ja ei ole wahwa lu<nalassa, waan usein

rakastaa mailmata enänimin kuin lumalata,
joka kuitenkin on paljon halwempi kuin lumala. Jos koettelet suutas tsi-sen Käskyn jälkeen,
niin olet sinä pitänyt HERran Nimen ja kuoleman turhana, ja petollisesti hänen liittoansa
wastaan tehnyt:
unhottanut tuoda
HERralle hänen Nimensä kunnian: 1- olet ot«
tanut
autuallisen kalkin, ja et kuitenkaan

sen

saarnannut HERran

koettelet sinun

Nimeen, -t-j- Jos sinä
elämäs ja työs
kolmanneen

Käskyn jälkeen; niin on

sinun

sen
suus

usein hyl»

jännyt HERran suun, sinun sydäinmes on usein
Mjännyt HERran sanan,-j-j-j- sinun tahtos on
ollut Jumalan tahdolle wastaanhakoinen, sinun
elämäs ei ole sopinut yhteen HERran sanan
kanssa. Ia tällä tawalla olet sinä ollut sen
**) Psalm. 44: 8. f Psalm.
*) Psalm, 18: 3.
29: 2. ff Psalm. 116: 13.
ffs 1. Sam.
15: H3.
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miehen kaltainen, joka itsensä on peiliin katsonut mutta ei siltä paremmaksi tullut. Mies
,

nopia wihaan. joka olet suuttunut Junnilan
sanaan, ja sillä niuotoa se mies, joka olet teh>
nyt sitä kuin HERralle on pahoin kelwannut.
Jos koettelet kuuliaisuuttas neljännen läskyn
jälkeen; niin sinä olet wiasfa Saarnannehen
tykönä; sillä sinä olet antanut hänen hukkaan
tpötä tehdä, turhaan ja tyhjään kuluttaa woi»
mansa, waikka hänen asiansa on HERran
kanssa,jg. hänen työnsä on Jumalan kanssa,")
Sinä olet wikapää Esiwallan edessä; sinä olet
ollut hänen suullensa kuulematoin, ja asettanut
itses Humalan säätyä wastaan, ja sen kautta
saattanut tuomion päälles.") Sinä seisot we»
lassa wanhempais tykönä, ja et ole heitä oikein
kunnioittanut sanalla ja työllä, ja ehkä,
saattanut Isas paljon walwomaan, ja murhel
laa sinusta, ottanut häneltä paljon unta pois.
1- Sinä olet welassa Isäntäs ja Emäntäs
tykönä, ja et ole palwellut heitä uskollisuudclla ja kuuliaisuudella, puhunut heitä wastaan,
pettänyt heitä monella tawalla sinun kelwotto»
millä töilläs, ja niin, et ole tehnyt sydämmes*) Es. 49: 4
**) Rom. 13: 2. f Syr. 42:
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täs mitä

Jumala tahtoo.

")

Jos sinä koettelet

rakkanuttas wiidenncn Käskyn jälkeen; niin oltt
sinä »vihannut wcljeäs ja antanut aurinkon las»
ja olot niin muodon ykkca ylitst sinun wihas,
si niiden murhaitten joukosta, joissa ei ole ijan»

kaikkinen elämä ppspwa.
Jos sinä koettelet
puhtauttas kuudennen Käskyn jälkeen; niin sinä
olet harhaillut pois tieltä, mitämaks, wieraaseen
wuoteeseen astunut, ja sowaisnut oman awiowuotes; alkanut awio-liittos irstaisuudcssa, niin»
kuin Sichem, joka otti Dinan Jakobin tyttären, ja makaisi hänen ja hämäisi hänen, -j- ajat>
tellen että hän
kautta sitä huokiammasti
olis saanut hänen emännäksensä; koettele sinuas
jos et ole waeltanut kammiossa ja haureudessa;
-j-j- ja olet niin muodon senkaltaisen työn tehnyt,
joka kutsutaan hulluus Israelissa, -j-j-j- jos et
ole holhonnut ruumistas haureuuteen, ja niin
muodon olet niiden huorintekiäin ja salawuo»
teisten joukossa, 1"l"I"i- joita Jumala tahtoo
tuomita. -t"j"j"l"t- Jos sinä myös koettelet lvil»
pittömyyttäs, sen seitsemännen Käskyn jälkeen;
niins olet, mitämaks, niittänyt sitä jotas et
*) Eph. 6: 6.
**) Eph 4: 26.
*«) i. loh.
2: 15. f 1. Mos K. 34: 2. ff Rom. 13:13.
fff 2. Sam 13: 12. ffff Nom, 13: 14. fffff
Ebr. 13: 4.

sen
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fplwänyt, ja sieltä koonnut, *) johonkas et
mitään ole hajottanut, lainanut sitä
jotas
et ole aikoonut maksaa, ottanut sitä kuin oikeu.
della ei sinulle pitänyt tulemaan; niin 'että si.
nun oweis takana taitaa olla kirouksen lentäwä
Jos koettelet totuuttas sen kahdeksanuen Mskpn jälkeen; niin on tainnut tapahtua, että sinä walhen ja panttuksen kautta, olet
monen kunnian häwäisnyt, w.ähästä kipinästä
nostanut suuren tulen, ja tehnyt siitä
huudon johonkas et koskaan yhtäkään syytä tienupt: tahtonut käwäistää jokaitsen owen edessä,
ja antanut loan maata oman owrs edessä kor»
jaamata. Jos sinä koettelet tyytywäispyttäs yh»
deksänneu ja kymmenennen Käskyin jälkeen, nim
ei ole, ehkä, sinulla ollut senkaltainen mieli kuin Dawetilla; -j- Hän anoi ainoastaan
hEßralta yhtä, mutta sinä olet moninaisia
pyytänyt: niinkuin toisen emäntätä, ja olet myös
katsonut mainioin päälle, ja se on tehdä huorin
sydämmessänsa heidän kanssansa; 1"j- Katsonut
toisten kaluja, huonetta, maata, ja sydammes»

suuren

säs himoinnut niitä saadakses; sinä olet halain»
nut täyttää sinun silmäis himoa ja sinun lihas
***) Zach.
*) luc. 19: 24, »*) Matth, 25: 26.
5: 3. f Psalm. 21: 4. sf Matth. 5: 28.

mailmata, ia sitä
niin
kuin mailmassa on;
että sinä tasa
himossas olet epä>jun>alan palwelian kaltainen

himoa: sinä olet rakastanut
*)

sinun lumalas edessä.

tahdot ko ttella
sinun
Jumalan Käskyin jäl«
keen, niin sinä tulet syntiseksi kaikkia niitä wastaan.
Jos et sinä olis wiknpää itse työssä,
Koskas

nyt

tällä tawalla

sydäntäs ja töitäs

niin sinä olet kuitenkin ajatuksissas; jollcs ole
wikapää sinun ulkonaisissa jäsenissäsi niins olet
kuitenkin wikapää sydämmessäs, ja niin molenl»

missä asioissa. Jos nyt tainkaltaisen kcettele»
niuksen alla todeksi tulee meidän kanssamme mi»
ta wertaus sanoo miehestä joka werkkonsa heit>

sen

tää mereen
jälleen rannalle
täynää kaikenlaisia kaloja, ja eroittaa hywät
astioihinsa, mutta mädänneet hän heittää pois:
niin pelkään minä, että me kaikki poisheitetään:
sillä me olemma kaikki pahat. Kuitenkin on eroitus myös niiden pahain wälillä. Muutamat
owat pahat, jotka ei kuitenkaan tahdo pysyä
pahuudessansa, eikä' tulla pahemmaksi; waan
tunnustamat ja walittawat sen pahan ylitse kuin
heissä asuu, katuuwat ja mielikarwauudella ajat»
telecwat heidän inhimmillisiä erhetyksiänsä: pyy») 1. loh. 2: 15. **) Matth, 12: 48.
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tääwät niitä nöyrästi anteeksi, ja uskoowat
wahwasti saamansa syntinsä anteeksi antamisen

lEmksen Kristuksen kautta. Nämät waikka he
owat pahat, niin ei he kuitenkaan ole peräti pa«
hat. Sillä koska ei ihminen mielisuosiolla tah»
do

ppspa

pahuudessiinsa,

se

on olla hpwä ja
tulla hpwäksi Jumalan armon kautta, ja sen»
kaltaiset ei tule, niinkuin ne pahat, poishpljä»
tpksi; sillä lEsus on pojesppphkinpt heidän
pahuudcnsa. Toiset lopttään pahoiksi, jotka sen»
kaltaisna ppsppwät, jonka tähden he owat kah»
denkertaisesti pahat; Silla ei he ahkeroitse tul»
la heidän pahuudestansa käätpksi. He owat
saastaiset, ja ppptääwät niinkuin rppöä ro«
pakossa, owat niinkuin koira joka spö ok»
seunukscnsa: *) Heillä on porton kaswot.
niin ettei he ensinkään tahdo halpetä kaikkea sitä
pahuutta kuin he tekeewät:
He owat niin»
kuin mustalaiset, jotka ei tahdo ihoansa muut»
taa waan pitääwät itsensä niin kiintiästi pahas»
sa tawassansa, niinkuin namät mustassa nahas»
joukko ihmisistä on niinkuin
kelwottomat kalat. Ia tässä heidän pahuudessansa, ei he taida millään muulla tawalla nau»
tita Sakramenttia, kuin itsellensä kadotukseksi
ja tuomioksi. Senkaltaisia poishplkää itse Iu«

sansa.

*)

2.

Pet.

2.- 22.

*»)

ler. 2:

2.

***)

Am.

9:

?.

78

sanoo:

mala Dawetin kautta ja
"Miksis ilmoitat minun säätyjäni? ja otat minun liitto»
m suullcs. Koskas warkaan näet niins juokset
hänen kanssansa, ja pidät yhtä huorintckiän
kanssa j. n. e. Jos nyt senkaltaiset ei mahda
ottaa Jumalan liittoa suuhunsa, sitä wähemmin
taitaa joku senkaltaisella mielellä, wastaanot»
taa itsellensä autuudeksi meidän hEßraa lE-

susta.

-.
,

Koska ihminen niin koettelee itsensä hopiasepän tawan jälkeen,ja löytää ettei hän ole
hopia, waan loka: ei puhdas, waan syntinen
ihminen; koska taas merimiesten tawan jälkeen
tutkistelee hänen sydämmcnsä pohjan, ja löytää
elämässänsä senkaltaiset loukkauksen», ja pahen»
nuksenckiwet, joidenka päällä autuus taitaa jou>
tua haaksirikkoon; koska hän myös ostajan ta»
lvan jälkeen hawaitsee, ja löytää luontonsa olewan
sekä sisällisesti peräti pahan, että myös hänen
ulkonaiset toimituksensa niin häjyt, ettei kutaan tässä tilassa häntä taida armahtaa: Niin
ei mahda hän muuta parempata silloin eteensä
ottaa, tuin tunnustaa syntejänsä, ennen kuin
hän niitä waikenis; pikemmin pyytää niistä tul*)

Psalm.
12

50: 16, 18.
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la päästetyksi, ennen kuin ne hänelle pidetäisin:
ja tosin pikemmin heittää ne puolestansa, ennen
kuin han niiden tähden pitäis itse löptpmään
niiden kelwottomain talain joukossa, jotka pois-

heitetään.

Wiides Kappale.

Mikä on se Kuin pitgä taiVuttamaan
ihmistä seuKZlmiseen itsensä Koette»
lemnkseen, Koska ei
saa tämän
Sakramentin nautitsemisessa pzispä
senkaltaisessa mielessä Kuin hän itse
tahtoo?
ihminen joka tahtoo Sakramenttia nautita, mahtais sitä tarkemmasti perään ajatella
millä spdämmellä ja mielellä, sekä itsiänsa että
lähimmäistänsä kohtaan, hänen pitää sen tekeman; Niin antaa Paawali tämän tietää, kos»
ka hän kutsuu tämän Sakramentin uautitsemi»
") Tämä osallisen ''phdeksi

s

*)

1.

Cor.

10: 10.

Tässä puhutaan erinomattain "Osallisuudesta" niidell
uskowaiiten HENran Ehtollisen wierastcn ja HENran
Kristuksen wälillä, niin myös «vierasten wälillä kesken
nänsä. Jonka kanssa-ei kuitenkaan kieletääu osallisuutta nii«
den maallisten ja taiwaallisten kappalten wälillä tässä
eikä myös tehdään tätä osallisuutta jonkun?
kaltaiseksi muutokseksi josta asiasta parempi selitys ed«s«

Ehtollisessa':
piin

tässä Kirjassa

löyttäin.
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suus selitetään

soweliasti wertauksella, senkal»
asuwaisten muodosta ja tilasta, jotka
kaupunkiin owat yhdistäneet. Sil»
yhteen
itsensä
lä koska joku siinä wastanottaa asukkaan oikcu»
den, ja hänen nimensä kirjoitetaan kaupungin
kirjaan; niin hän kohta, ehkä kuinka halpa hätäisten

nen tilansa olis, tulee osalliseksi kaupungin oikeudesta ja wapaudesta, kaupassa ja menoissa;
hän nautitsee warjelluksen ja edeswastauksen, niin
hywin kuin
kaikkein paras heidän siassansa,
jonkatähden hänen pitää jeällecnsa toiselle tekemän sitä, kuin hän tahtoo että hänelle myös
muilta tapahtuman pitää; rakastaman rauhaa,
oleman yksimielinen, ja niin yhdistyksessä kaikkein muiden kanssa. Senkaltaiseen osallisuuteen
pyhän Sakramentin naulitse»
tulemma me
misen kautta, niin että me annamme meitämme kaikkein Jumalan lasten ja pyhäin kumpaneiksi, ja kylänmichiksi, kärsimään ynnä heidän kanssansa, rukoilemaan heidän kanssansa,
yhdenkaltaisen armon heidän kanssan»

se

sen

saamaan

sa, anteeksi

antamaan,

saamaan anteeksi

anta

misen, syömään yhtä leipää heidän kanssansa
ja juomaan yhdestä kalkista; pitämään heidän
kanssansa yhtä uskoa, yhtä toiwoa, *) phta lu*)

Eph.

4: 5.
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malata, niinkuin mc olenlme yhdessä hengessä
kaikki yhdeksi ruumiiksi kastetut, ja kaikki vh»
teen henkeen juotetut; *) niin ettemme kos»
kaan taida ilman senkaltaista osallisuutta, tätä
Sakramenttia nautita.
Silla jos meillä on
osallisuus kaikissa muissa, niin pitää myös ole»
man osallisuus meidän sydämmissämme; niin
että koskas tulet Alttarin eteen, taitaisit silloin
hywällä omantunnon todistuksella sanoa: Niin
totta kuin minä kaikkein kanssa syön yhdestä
leiwästä, ja kaikkein kanssa juon yhdestä kalkis»
ta; niin totta kuin lEsus on yhdeksi ruumiiksi
sowittanut meitä Jumalan kanssa, ja kärsinyt
yhdellä kuolemalla kaikkein edestä: niin totta
tahdon myös minä kaikkein uskowaisten ihmisten kanssa olla yksi henki, yksi sydän ja niinkuin yksi ruumis. Tästä "osallisuudesta" tulcmma me muistutetuksi niistä maallisista wälikap»
paleista, joissa Sakramentti ulosjaetaan; kuin
on leipä ja wiina; että niinkuin monesta jy»
wästä tulee yksi leipä; monesta rypälcstä yksi
wiina, jotka tässä yhteydessä saawat toisen
muodon, ja myös nimen; ja tuleewat siksi kuin
ei he ennen olleet, nimittäin leimaksi ja ei jywik»
si, wiinaksi ja ei rypäleiksi. Niin pitää myös
*)

i.

Cor.

12: 13.
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niiden, jotka wanhurskaasti tahtomat Sakra»
mcnttiä nautita, hylkäämään oman tahtonsa, ja
rakkauden kautta tuleman senkaltaisiksi, kuin ei
he itsestänsä tainneet olla, ja sydämmestänsa
anteeksi antaman, mitä muut owat heitä was»
taan rikkoneet; heidän pitää tuleman yhdistetyt»
si kaikkein ihmisten kanssa, ei toisin kuin kala»
werkko, jossa yksi silmä toisessa kiinniriippuu;
heidän pitää oleman niin yhteen sopiwaiset kuin
Kantelen kielet: että Jumala ja lEsus Kris»
tus tulis heiltä tässä työssä kunnioitetuksi yhdella suulla ja kielellä, sillä tawalla josta Apos»
totein Teko Raamatussa puhutaan: Että nii»
den paljoudessa jotka uskoit, oli yksi sydän ja
yksi sielu.*) Jos me tutkistelemme Luomisen
työtä, niin johdattaa Jumala siinä kaikki ih»
miset tähän ''osallisuuteen". Ei hän luonut
monta ihmistä, että jokainen olis pitänyt omaa päätänsä ja erinkaltaista sydäntä, waan
hän loi yhden ihmisen, ja siitä sen toisen,
näistä molemmista sitten aina edespäin kaikki
muut: että niin monta kuin heitä sen jälkeen
synnyit, olisit yksimieliset olleet, koska he pt)»
destä juuresta olit ulosputkahtaneet.
*)

3ck. K.

4: 52.
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Sitten on

Jumala

niinkuin

asettanut yhden

ihmisen itsensä ja toisen ihmisen lvälillä, että
se joka tahtoo rakastaa lumalata ja saada' o>
saa Jumalassa, hänen pitää rakastaman Iu-

Malata lähimmäisessänsä ja niin muodon löy>
tämän "osallisuutta" Jumalan kanssa; niin et»
tä se joka tahtoo löytää Jumalalta anteeksi an.
tamusta, pitää ensin sydammcstänsä anteeksi
antaman lähimmäisellensä, niinkuin Jumala
Meillekin Kristuksen kautta anteeksi antanut on.
Tämän päälle on meille Jumalan oma
esimerkki siinä pahassa polweliassa, jolle hän
sanoi: "Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen
welan, ettäs minua rukoilit;''
Tämän päälle
on meille myös hänen oma käskynsä: ''Jos sinä
uhraat lahjas Alttarille ja siellä muistat, että
weljelläs on jotakin sinua wastaan: niin mäne
ensin sopimaan weljes kanssa, ja tule sitte lah»
Se on niin paljon: Etjas uhraamaan,
tes taida rukoilla, etkä myös tehdä sinun ripitvstäs, sitä wähemmin itselles autuudeksi nautita
Sakramenttia, jolles ole sowinnossa" kaikkein
ihmisten kanssa. Ia juuri sentahden ettei se paha palwelia, joka sai armon ja metkansa anteet») Ehp. 4: 32,
") Match. 18:32, **") Match.
»i 21, 24.
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Si, tahtonut Mcensä niin tehdä', tuhlais hän sen
armon, jonka hän saanut oli; silla hänen Her»
ransa wihaistui, ja antoi hänen pööweleille,
j.n. e. jonka päälle Vapahtaja lEsus tekee tain»
kaltaisen merkillisen päätöksen ja sanoo: 'Niin
mpös minun taiwaallinen Isäni tekee teille,
jollet te kukin weljcllensä teidän spdämmistänne

anna anteeksi heidän rikoksiansa."

*)

Tämän osallisuuden nmoto ja luonto ttl>
mpös
niistä luetuista kappaleista: niin»
taan
kuin kullasta ja muusta, joita taitaan sulata;
nämät taitaawat olla monessa kappalessa ennen kuin ne tulessa yhdeksi kappaleeksi sutataan.
Niin tapahtuu mpös Jumalan rakkauden tu»
len kautta; jonka hän itse sptpttanpt on,"") Sillä Jumala rakasti mailmaa, ja lähetti Poi»
kansa sowinnoksi, meidän stmteimme edestä.""")
Kristus on meitä rakastanut, ja ulosantoi it>
sensä meidän edestämme, -j- On antanut hen»
kensä ei ainoastaan pstawämsä edestä, mutta
Mpös meidän edestämme, koska me wielä hänen
»vihollisensa ja jumalattomat olimme. Tässä oli
HERran tuli; tässä olit palawaiset hiilet;^

se

)

Mlltth.

18:35.

1.

«»)

Eph. 5: H. -f Rom.
W. »: s, 1.

5

:

loh.
10.

4:

10.

ff

Katso

**»)

Cork.

85

tässä oli senkaltainen rakkaus, ettei wedenkä
paljous tainnut sitä sammuttaa. Jos siis Iu»
nmla niin isälliscsti on meitä rakastanut: jos
lEsus niiu suuresta weljellisestä rakkaudesta
on antanut henkensä meidän edestämme; niin ei

se

muutoin, kuin että me mpös annamme
sulata mettämme ja tässä rakkauden pätsissä
niinkuin phteen juosta, toinen toistamme wel»
jelliscsti rakastamaan. Ia silloin sinä olet oi»
kein koetteltu. Silloin on oikea osallisuus ih»
misten wälillä. s) Silloin on mpös meidän osal«
lisuudemme Isän ja hänen Poikansa lEsuksen
Silloin on Jumala meis»
Kristuksen
Silloin me olemme Jumalasta spntp»
neet. Silloin me waellamme walkeudessa- Sil>
loin me olemme siirtpt kuolemasta elämään.-jSilloin me totuudesta olemma. Silloin on
meillä turwa Jumalaan, ja meidän spdämnmnme ei taida meitä tuomita.
Sltä-lahin niinkuin niiden osallisuus, jot«
ka yhdessä Kaupungissa owat yhdistetyt, waatii
sen, että jokaitsen yhteisesti pitää sotimaan
ja kärsimään, seisomaan ja waeltamaan toinen
toisensa kanssa: ja jos joku joutuu wahinkoon,

sowi

loh.
loh. 1:

)1.

1: 3.

1.

j

**)

1.

i.loh.

loh.

3; 14.

4: 1.

v.

««»)

13. 21.

1.
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iiiin toisct owat welkapäät oleman hänelle awulliset, kantaman hänen kuormansa ja ottaman
sen niin wastaan, niinkuin se olis heidän oma
wahinkonsa; jos joku toista wastaan rikkoo,
se rikkoo kaikkia wastaan: M joku taas tekee
jollekulle hpwää, niin se on kaikille hpwaksi;
nnn astumma me mpös tämän Sakramentin
nautitsemisen kautta, senkaltaiseen osallisuuteen
meidän HERran lEsuksen Kristuksen kanssa:
että niinkuin se siunattu leipä on hänen Ruu»
munsa osallisuus, niin me sen kautta saamme
osan, kaikessa siinä hpwässä, jonka hän lihan»
sn paiwinä tehnpt on: niinkuin se siunattu kalkki on hänen Werensä osallisuus, niin tulemma
me ftn kautta saamaan osaa siinä wanhurskau»
dessa ja autuudessa, jonka hän Kärsimisellänsä
ja Werellänsä on meille ansainnut, ja min on
tämä pksi osallisuus molemmin puolin.
Meidän puolellamme on sc "osallisuus,"
sillä muotoa, että mc saamme osan hänen kär»
simisessänsä, tulemme hänen kuolemansa kaltai»
siksi, kärsimme ja kuolemme pnnä hänen kans»
sansa: annamme Kristuksen pilkan tulla meil»
le pilkaksi: atwamme Kristuksen rakkauden tulla
meidän rakkaudeksemme, rakastamaan meidän
,

15
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sanan tul»
me sanoisimme:
Annamme sen

wihollisiamme; Annamme Kristuksen

meidän sanaksemme että
"Isa anna heille anteeksi;''
waiwan kuin Kristuksen jäsenet, se on, uskolli»
set Kristityt, taalla kärsiiwät, käpda meidän
spdcimmcllemme, niinkuin se olis meidän oma
waiwamme; ja koska me rukoilrmma heidän
edestänsä, niin he mpös rukoilewat meidän edes»
tämme: koska me sotimiue heidän kanssansa,
niin he mpös sotiiwat meidän puolestamme: pidämnie kanssakärsiwällisppttä heidän waiwansa,
wainonsa ja pilkansa plitse, niin on mpös mei»
dän waiwamme heille Meensä tuskaaksi. lEsuk»
sen puolelta on "osallisuus" sillä muotoa:
Että han on tullut muiden ihmisten wertaiseksi: ") on Jumalalta meidän edestämme
on meidän spntimme itse
sunniksi tehty;
uhrannut omassa Ruumiissansa: -j- on totisesti
kantanut meidän sairaudemme ja meidän ti»
puumme ou hän säälpttänpt itse päällensä:
-f-j- niin että kaikki mitä meidän omaamme on,
on tullut hänen omaksensa. "Teidän tähtenne," sanoo Paawali Korintherein tpkö, "on hän
köphäksi tullut.'' 1"l"j- Sitä wastaan on, kaikki
la

se

se

*)

luk.

23: 54,

5: 21.
8: 9.

-f I.Pet.

*»

Phil.

2: 24.

2: 7.

*»»)

2.

Cor.

-ff Es. 53:4. fff 2.Cor.
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hän

tehnpt ja allsaimmt on, tullut mci»
dän omaksemme, ''Meille" on Lapsi spntpnpt,
"meille" on Poika annettu: ") niin on hän
nipös "meidän" spnteimme tähden ulosannettu,
ja ''meidän" wanhurskaudemme tähden plösherätettp:
Hän on meille Jumalalta tehtp
ja
wanhurskaudeksi, ja pphppdeksi
wiisaudeksi
ja lunastukseksi.
Hän on ''meidän'' rau«
on
Hän Kristus meidän elämäm»
hamme:
Meille on cdcswastaja Isän tykönä, -jlEsus Kristus; jonka kautta "meillä'' on tp>
kökäpmps Isän tpkö kaikella rohkeudella,)', n. e.
1"i-niin että joka siinä tilassa tahtoo "meihin"
ruwtta, se rupea hänen silmäteräänsä, -i"l"j- ja
sais wielä kuulla: ''Saul, Saul, miksis wai»
not minua?"
sillä muotoa on se osalli»
suus. Koska ihminen sillä tawalla oikein pm»
Märtaa tämän osallisuuden, niin on se woimallinen kehoittamaan meidän spdämmrssämme
pphän halun nautitsemaan tätä' Sakra»
menttiä. Jos pahat ihmiset pprkiiwat sinun
niskaas, ja sinä tiedät että he owat onnetto»
**) Rom. 4: 25. ***) i.Kor. 1:
') Es. 9: 6.
20.
Eph. 2: 14. **"*) Col. 3: 4. f
1, Ich, 2: 1. ff Eph. 3: 12. fff Zach. 2: 3.
ffff Tek. K. 9: 4.

mitä

se
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«»uutta raskaat, ja wajpywät salaa niinknin
jalopeura luolassansa, *) ettes tiedä koska he

käsittäisit sinun, ja temmaisit sinua werkkoiuniin mäne sinä tätä heidän pahuuttansa,
sa wastaan HERran Pöydälle, ja pyydä apua
sinun Wapahtajaltas lEsukselta Kristukselta,

ja muista Dawetin sanoja: "Sinä walmistat
minulle Pöydän, nlinun wihollisteni kohdalle."
Niin sinä olet yksi osallisuubeu jäsenistä.
Et sinä silloin pksinäs kärsi, waan lEsus ja
kaikki Jumalan lapset sinun kanssas: ja sinun
pitää niin muodon lEsuksen Kristuksen tähden,
ja sen osallisuuden kautta kuin meillä hauessa
on, löytämään awun ja lohdutuksen kaikkia
wihollisias wastaan, ja tosin itse kuolemata ja
perkelettä wastaan. Jos murhe ja tauti, tuska
ja spdämmenckipu yhdessä eli toisessa asiassa
sinuu ympäri piirittää: ja et taida auttaa itsias: mäne HERran Pöydälle tässä sinun tilasfas: kerjä armoa ja lohdutusta tätä wastaau
sinun Wapahtajaltas lEsukftlta Kristukselta,
ja muista Dawetin sanat: "Sinä woitelet minun pääni öljyllä."
Niin sinä olet Yksi
''osallisuuden lapsista; ja sinun pitää lEsuksen
") Psalm. 1:15.
10:9.
23:
H. ****)

Pftlm.

23: 5.
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Kristuksin tähden ja sen osallisuuden kautta kuin
sinulla hänessä on, tuleman woideltuksi ilo-öl»
Mä, saamaan woimallisen wirwoituksen kaikkia

sumu waiwojas ja muuta »vaarallisuutta wastaan.

Jos siuun monet syntis kiwistelewät sinua, jos
lihalliset himot kiusaamat sinua, jos sydämmes
on kowa ja tankea, jolla sinun pitäis palwelemaan Jumalala, niin ettes toiwotukses perästä
taida tehdä itselles sydäntä lihasta, siihen siaan
kuin
on kiwestä, jota sinä kuitenkin tahtoisit,
että se niin tapahtuis: Niin mäne HERran
Pöydälle, ja muista Dawetin sanat: "Minun
sieluani hän winvoittaa Nimensä tähden.''
Ia
koskas niin sinun nöyrissä rukouksissas kannat

se

sinun Wapahtajas lEsuksen Kristuksen

eteen,

kaikki ne joita sinä tahdot olla paitsi; niin sinä
tulet osallisuuteen hänen kanssansa, niin että
hänen woimansa on olewa sinun heikkoudessas
wakwä, **) ja sinä kyllä tyydyt hänen armoonIa tämän osallisuuden woimasta, ei taida
synti eli paha ajatus olla sinulle kadotukseksi,
jolles mitä rakasta ja niihin suostu. Tässä
sinä rakas YZtäwani näet, mikä on, kuin pi«
tää awaaman sinun suus, tunnustamaan syntis:
»valaisemaan sydännnes ja mieles tuutemaan spn»
*) Psalm. 23: 3.
*") 2, Cor. 12: 9.

sa.

se
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tiäs: että sinä tämän kautta mahtaisit tulla synnistä croitetukss, ja kaikista perkelen menoista,
ja niin tulla heidän »viholliseksensa jotas kas»
teessä luwannut olet: mutta jälleen tämän pp«
hän Sakramentin nautitstmisen kautta, tulla
armon osallisuuteen Jumalan kanssa, rakkauden
osallisuuteen kaikkein Kristittpin kanssa, ja phden»
kaltaisen uskon ja toimituksen kautta, saada

Phdenkaltaisen awun

ja autuuden.

Kuudes Kappale.
Jos ihminen Jumalan armon Kautta
taitais Käsittää sen Kristillisen aikomisen, tullaksensa osallisuuteen Jumalan Kanssa: sopiwaiseen svdam<
meen, ja tahtois mvos pitää osalli»
suutta Kaikkein Arlstittyin Kanssa
lmin nvt Käskettv on: niin ei hän
Kuitenkaan ole ilman Wnnitä; ja on
niin Kelwotoin nautisemaan tätä
Sakramenttia.

Tätä

pitää sinun rakas pstäwä oikein ajatteleman, ettei kukaan meistä mänee Sakramentit'
le niinkuin hpwä itsestänsä, waan me mänemme
sinne niinkuin pahat, etsimään parannusta; sillä
jollei pahuus meissä M, niin se hpwä jota me

92

etsimme, ci myös olis meille tarpeellinen. Jos
ihminen taitais löytää itsensä oleman ilman
synnitä, kuin on peräti, mahdotoin, niin ei hän
tarwitsis halaita Sakramenttia'. Jos siis A>
postoli Paawali olis tämän asian toisin ymmär.
täuyt, niin ei hän olis tarwinnut käskeä meille
mahdotointa asiata, meidän koettelemuksemme
kautta. Silloin tulis myös tämän pyhän Sakranlcntin naulitseminen meiltä poiskirltyksi. Ia

tosin olisit Paawalin sanat sotiwaijet itsiansa
wastaan. Hän kirjoittaa näin Romarcin ty>

kö: Että kaikki owat syntiset: *) Ei ole kenkään »vanhurskas, ei yksikään; Syntisten se-

assa kutsuu Paawali itsensä suurimmaksi.

*")

Sentähden ei pidä kennenkään pitämän itsensä
pois Sakramentista, siitä syystä, että hän on
syntinen, ja ei taida olla seisowainen koettele»
muksessa Jumalan Käskyn jälkeen; waan sitä
suuremmalla halulla, nautitseman Sakramenttiä, ettei hän enä mahtais olla pysywäincn syn»
nissä. Sinun pitää ei ainoastaan tunteman
itsiäs senkaltaiseksi syntiseksi kuins olet, mutta
paljo euämmln minkäkaltaiseksi hurskaaksi ja
Kristilliseksi ihmiseksi sinä pyydät tulla. Ei tai.
da yksikään sanoa, että hän on männyt HER»
')

Roni, 3: 9, 10

*')

1.

Tim.

l: 15.
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ran Pöydälle

senkaltaisella

täpdcllistllä uskossa,
kuin
walmistuksella,
senkaltaisella Kristillisellä
tämä pyhä työ oikein waatii; waan enimnnttcn
sentähden, että tämän hartauden alla paranta»
maanne puutokset ja wiat, jotka meissä taitaawat

sairaat tarwitsiwat parantaja»
siis spdämmessäs tunnet itsiäs
sinä taidat mennä HERran
Pöydälle. Koskas löydät että sinun uskos on
löytyä. Sillä
ta ") Koskas
syntiseksi, niin

heikko, ja se näkyy sinulle niinkuins olisit pikemmin epäuskoinen kuin uskowainen; sinun ty>
könäs taitaa löytyä wähää elikkä ei ensinkään
rakkautta Jumalan ja lähimmäises tykö, olet
laiska ja hidas rukoukseen, et löydä oikeata halua kuulla Jumalan sanaa, ja olet kankea
laupeuden töihin ja muuhun hywäan: tulet wai>
loatuksi pahoilta ajatuksilta; silloin sinä parhain
tarwitset ottaa tykös meidän HERran lEsuk»
sen. Koska maalliset askareet tahtomat woittaa
ja estää sinua, siitä yhdestä kuin on tarpeellinen, ja et löydä tykönäs suurempata halua ta»
hän pyhän työhön, kuin ne wieraat, jotka olit
kutsutut Ehtolliselle, mutta estelit heitänsä, et»
ei he sillä erällä tainneet tulla, sillä heillä oli
muita toimituksia; **) Koska mpos tait<ta ta«
S) Mtth. 9: 12,
luk' 14.
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pahtua, ettäs hengen johdatuksen kautta päätät
tpkönäs: Minä aikoisin kplla mennä HERran
Popdälle; mutta että minä lihan heikkoudesta
olen estcttp niin täptpp minun olla sillaan tä»
män erän, siihen asti että minä tulen joutilaat»
si, ja walmistan itseni siihen niinkuin tahdon:
Niin tiedä, että sinä silloin olet waarassa au»
tuudesta. Se taitaa kpllä niin olla, että tämä
aikomus näsW hpwäksi koettelenmkseksi sinun
silmissäs; mutta koskas Hengen walkeudtssa sitä
tutkistelet, niin on siinä enää pahaa kuin hpwää; sillä perkele joka paha on, hän pitää pa«
huudensa tämän alla salattuna. Ia sen kaut'
ta ettäs wiiwpttclet phdcstä ajasta toiseen,
Sakramentin nautitsemista, pitää sinun pltäkpl»
lä hawaitsemau; että koskas luulet itses olewan
siihen kaikkein likemmin, niins olet kuitenkin sii»
tä aiwan kaukana. Siinä ei seiso oikea itsensä koettelemus, että ihminen ajasta aikaan lpktää plös tämän lumallisen tpön, niinkuin se

hänen taidostansa ja wiiwptpksrnsä kautta pa»
remmaksi tulis. Minä luulen että se tohtii tulla
pahemmaksi Lutherus on jättänyt meille siitä
hänen oman esimerkkinsä. Hän asetti mieleen»
sä kerran nautita Sakramenttiä; mutta koska
se paiwä tuli niin ei hän ollut mielestänsä sen»
14
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kaltaisessa hartaudessa ja »valmistuksessa, kuin
tämä pphä tpo waatii; paatti seutähden odottaa
lvielä kahdeksan päiwää; koska taas se paiwä
tuli oli hän wielä kaukaampana siitä kuin en»

nen: pitensi wielä ajan kolmannen kerran, ja
ajatteli silloin taitaawansa paremman koettele»
muksen alla tulla edes. Mutta hän
Senkaltainen wiiwptteleminen ja senkaltaiset
kahdeksan päiwät tulit minulle aiwan moneksi,
niin että minä Sakramentistä wiimcin olisin
tullut lähes poisestttpksi; Mutta koska Jumala
antoi minulle
armon, että minä hawaitsin
tämän tapahtuwan perkele» petollisuudesta, ja
että hän on minulle tässä asiassa ludas, sanoin
minä, sanoo Lutherus: "luonittelctkos niin perkele, niin jää hpwästi kelwollisuudes kanssa; ja
minä tulin särkemään kohdastaan läpitscn ja
mänin Sakramentille." Augustinus kirjoittaa it>
sestänsä, että hänen äitinsä ja pstqwänsa wiiwpttelit hänen kasteansa ja ei tahtoneet, että
hän olis tullut lapsena kastetuksi, waan heidän
piti odottaman siksi, että hän olis tullut tapsi
ijälliseksi, että hän sitä paremmin olis pmmärtänpt kastensa liiton. Mutta tämä hpwä ihmi»
nen tuli
kautta niin poiskäättpksi wäärälle»

sanoo:

sen

sen

tielle; että jota pidemmältä hän tuli pojes kas-
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ttksta ja Ewankeliumin opista, sitä enammin
lankris hän wäärään oppiin, ja pilkkais seka

Jumalala että hänen Sakramenttiansa, aina

wuotecnsa asti; koska hän suurella tus»
»vihdoin tuli erhetyksestänsä autetuksi.
Taman annan minä sinulle hywä Lukia tietää;
ettäs siitä mahtaisit päättää, ettei se oikea it>
scnsa koetteleminen seiso erinomaisessa pitkällisessä odotuksessa, eikä myös omasta luulosta
tehdyssä soweliaisuudessa ja kelwollisuudessa. Sen>
tähden, koska me siinä erhetymme, niin pittäa
meidän kiiruhtaman meitämme, oikeassa wal»

50:nen

kalla

mistuksessa nautitsemaan tätä Sakramenttiä; että siinä näiden sanain kautta:.''Syökäät, tämä on

minun Ruumiini; juokaat,tämä on minun Wereni,
joka teidän edestänne ulosannetaan ja uloswuodatetaan synteiu

anteeksi antamiseksi;" saisimme

armon Jumalan tykönä, oikeuden ja wapauden

tulla Jumalan lapsiksi lEsuksen Kristuksen
kautta, ja sillä muotoa soweliaiksi ja mahdolli»
siksi Jumalan walatakuntaan. Jos joku on
kylmä, niin ei hän tule siitä lämpiimmaksi, et»
tä hän seisoo kaukana walkeasta. Jos joku isoo, niin ei hän tule siitä rawituksi, että hän
pitää itsensä kaukana pois ruasta. Jos joku
on tMwoitettu, niin ei t)an tule paratuksi, jol»
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hän etsi parantajata. Snmalla talvella

pi»
taa sen ihmisen, joka tuntee sydämmcnsä kpl maksi
ja rakkaudesta puuttuuwaiseksi, ei pidättämän
itsensä pois, waan pikemmin etsimän Sakra<
menttia, että hän siitä sais neuwon ja parran»
nuksen kaikkia näitä wastaan. Sillä sentah.
Den on HERra Jumala jättänyt meitä sen»
kaltaiseen tilaan, jossa meidän täytyy sotia
Hntia ja mailmata wastaan, taistellaa lihan,
weren ja monen kiusauksen kanssa, ja sotia itse
perkelettä wastaan, koska me häneltä waiwa»
taan; niin että mc sitä suuremmalla halulla ja
ahkeruudella pyytäisimme Jumalalta armoa ja
apua, hänen pyhästä Sanastansa ja Sakra»
mcnteistansä. Ia jos ei tämä niin olis, tai,
taisimma me kyllä estellää mettämme näistä pois,
samalla mielellä kuin muinon Morsian, joka o»
li riisunut hameensa ja kielsi sitä jälleen päal»
lensi pukeemasta, joka oli wiruttanut jalkansa,
ja ei tahtonut sowaista niitä, *) pstäwänsä
mielenmouteeksi awaamaan owen hänen eteensä.
Mutta koska senkaltaiset hurtaat riippuuwat
meidän kinttuissamme ja haukkuuwat meitä, niin
pitää meidän juoksemaan niinkuin metsäwuohet
kallioin ylitse, ja kiiruhtamaan niinkuin peura,

lei

*)

Kock, W. 5: 5.
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koska kieli riippuu hänen, suustansa janon täh»
dcn, etsimään autuudemme lähteitä lEsukftssa
Kristuksessa, että me silloin tässä Sakramen»
tissa löytaisinnne wirwoituksin meidän sielnillenl»
me. Jos me olisimme mahdolliset, jos meidän
oma toimeemme auttais meitä, niin emme tarwitsisi tulla puhdistetuksi: jos me olisimme niinkuin meidän pitäis oleman: mihinkä sitten olis
meidän uskomme, mihinkä olis silloin meidän
uskoomme työ tarpeellinen? Usko sotii syntiä wastaan, kuolemata wastaan, perkelettä wastaan,
epätoiwoa wastaan, ja osottaa toimituksensa
kaikissa niissä, jotka särjetyt ja muserretut owat; ja erinomattain sen kanssa, jonka sydäm«
men ahdistus on suuri, jolla ei ole yhtään rau»
haa hänen luissansa synteinsä tähden, *,) waan
niinkuin horjuu synnin kuorman alla, ja näkyy
peräti
alla nääntywän.
Katso lairusta, joka oli Synagogan Päa«
mies Kapcrnnumissa, että koska hänen wäha
tyttärensä oli kuolemallansa, *") lankeis hän
lEsukstn jalkain juureen ja rukoili häntä tu«
lemaan hänen huoneseensa että tytär olis wir«
konut. Koska nyt lEsus oli seurannut hän.
tä tuli yksi Synagogan Paänmheltä ja sanoi

sen

")

Psalm.

28: 4.

»»)

tue, 8: 41, 42, 49, 50,
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hänelle: "Sinun

tpttäres on kuollut, älä MeZ>
waiwa;''
tarita
Silloin sanoi lEsus hänelle:
''Älä pelkä: usko ainoastaan;" Tässä tuli hänen uskollensa kyllä tekemistä. Jos palwelia
olis sanonut: Sinun tpttäres on terwe; niin ei
olis ollut uskolla mitään toimittamista; Mutta
npt koska hän oli kuolemalta peräti woitettu,
silloin rupeis usko sotimaan ja tulemaan miehulliseksi lEsukseu sanoista, nim että hän uskoi ja ajatteli: Npt mahtaa se niin olla mi'
nun lapseni kanssa kuin se taitaa; jos se npt
on kuollut, niin minun kanssani seuraa se, joka
itse on elämä ja plösnousemus, ja taitaa sen»
tähden antaa elämän ja herättää tpttäreni, koska
ja millä tawalla hän tahtoo: jos hän ainoastaan tahtoo ruweta häneen eli laskea kätensä
hänen päällensä, niin hän kpllä saa henkensä
jälleen. Samalla muotoa on se ihmisen kans>
sa, koska hän Jumalan kaswoin edessä on teh«
npt itsensä niin suureksi ja peräti mahdoUo»
maksi spntiseksi, ettei maa suurempata taida
kantaa: on siis murheellinen ja surullinen spn»
teinsä plitse, että luut muscrtuwat ja sielu on
murheissansa:") koska hän tuntee itsensä ole»
wan pahan sisällisesti, ja taptpp sentähden,
*)

Psalm.

32: 3.
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se

joka ei taida tehdä itsiansa omalla
niinkuin
woimalla hywäksi, epäillä itsestänsä: Silloin
alkaa usko työnsä kaikella todella, ja kirjoittaa
ristinnaulihEßran lEsuksen Kristnksen

sen

tun,") syntisen silmäin eteen: ja astttaa hänen
todistukseksi hänen sydämmeensä, että niinkuin
lEsus Kristus on sowinto kaiklN mailman st)n>
tein edestä,
niin on hän myös hänen syn»

ttinsä edestä; Ia jos

syntinen oikein uskoo

hä>

ncn kuolemansa ja kärsimisensä, ja elää lu>
Malan Pojan uskossa, sanoden Paawalin kans»
<a: ''Hän rakasti minua, ja antoi henkensä
Niin on lEsuksen kuominun edestäni:
lcma ja kärsiminen, silloin niin wastuutinen ja
woimallinen poispyyhkimään synnit, niinkuin se
oli sinä päiwänä, koska sotamiehet awaisit hanen kylkensä keihäällä, josta Johannes
Että siitä kohta wucti weri ja wesi. 1- Tä»
Mä usko karkottaa pois kaikki synnit; Wahwis'
taa mitä heikko on; lohduttaa sitä joka
ja murheessa on; parantaa mitä muserret»
tu on; tekee otolliseksi kaikki mikä kelwotoin
on. Se
usko kilwoittelce wahwalla us»
kalluksella Jumalan armosta lEsuksen Kris<
") Gal. 2: 1. **) 1. loh 2: 2. «"*) Gal. 2l
20. s loh. 19! 24.

sanoo:
surus»

sa

sama
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tuksen ansion

kautta, kaikkea epäuskoa was>
taan;
sotii ruhtinoita ja wäknvppttä, ") tuo»
lemata ja perkelettä wastaan: josta sitten tu>
lee senkaltainen woitto, josta luetaan: ctta meidän uskomme on
woitto, joka woittaamail»
man;*s)
josin sitä luotua mailmata, ei sitä
kansallcvtäptettpä mailmata, mutta sitä npkpis»
ta pahaa mailmata, kaiken sen pahan kanssa
kuin hänessä on; Ei kuitenkaan sentähden että
se on meidän uskomme, mutta sentähden että
me uskomme, lEsuksen Kristuksen olcwan

se

se

Jumalan Poika.

Seitsemäs Kappale.
Roska ihminen Jumalan armon Kant»

ta taitaa särkeä itsensä läpitse siihen
asti että hän aikomisellansa taitaa
tulla edes naulitsemaan Kakramenttiii: Kuinka pitää hänen silloin tässä
työssä alkaman ja päälle ottaman?
**") Cttä meidän pitää eroit»
Paawali
taman sitä kuin me
Sakramentissa,
nimittäin HERran Ruumiin ja Weren, ja
niin muodon ajatteleman mitä meille tässä
) Rom. 8: 35.
"») 1.
»*) i. Iyh. 6; 4.
Eor. 11: 20.

sanoo:

saamme
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annetaan. Ei ole tämä senkaltainen Ruumis,
kuin meidän oma ruumiimme on, joka on sekä
kuoleman ruumis, että mpös senkaltainen llha,
joka ei taida periä Jumalan »valtakuntaa:
mutta tämä on
Kaittiwaltian Jumalan
Pojan Liha ja Weri: joka
Pyhän Hengen
päälle »tulemisin ja Alimmaisen warjomisen
kautta Neitscn Marian kohdussa on tullut
totisiksi Ihmiseksi, jolla niin. muodon on to>

sen

sen

tinen Ruumis ja Weri; ja tosin senkaltainen
Ruumis ja Weri,' jossa kaikki Jumaluuden
tapdellispps asuu: *) joka oli
ja tuli lihaksi: **) oli Jumala ja tuli ihmiseksi phdes»
sä personassa: Niin että kaikki Jumaluuden
tapdellispps ja armon tapdellispps asuu tässä
Ruumiissa ja Meressä. Jos tämä npt on
Jumaluuden tapdellispps, niin on siinä mpöS
Kaikkiwaltiaisuus pojes- ottamaan spnnin, ja
wahwistamaan meitä niin, että perkele ja
ti tulee spdämmestä ja jäsenistä poisajetuksi;
hänessä on Pphpps, puhdistamaan meitä spn>
neistä. Jos hänessä on armon tapdellispps,
niin me löpdämme siinä wanhuskauden ja spn»
tein anteeksi saamisen, niin että me armon
taidamme armosta autuaksi tulla.
*) Kol. 2: 9. ") loh. N 19.

sana

sun-
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Tässä' eroituksessa pitää sinun Ma loptämatt
riidan, ettei Michael ja perkele niin paljon
kuin sinun
kampailleet Moscksen ruumiista,
oma jarkes paljo enämmin tahtoo sotia sinun
kanssas, Kristuksen Ruumiista ja Weresta, ja
tehdä namät kaikki kowaksi puheeksi, jota liha
ja weri ei woi kuulla, *") ja tosin phdcksi kcl»
wottomaksi asiaksi. Älä sinä kuitenkaan epäuskossas epäile, waan katso Pctarin esimerkkiä,
joka siinä astiassa kuin taiwaasta tuli, näki
kaikkinaisia nelijalkaisia luontokappaleita, ja
koska hän äänen kautta taiwaasta tuli käske-

tpksi nousemaan, tappamaan ja chömään, teki
esteensä, ettei hän koskaan oli spönpt mitään
Meistä eli saastaista, sai hän sen »vastauksen:
Mitä Jumala on puhdistanut, älä sitä phtei»
seksi sano: Sai mpös sitten Hengeltä täpdelli»
sen käskpn seurata Korneliuksen miehiä. Niin
pitää mpös sinun, rakas Jumala» lapsi, ei en>
sinkaan epäilemään, koska liha ja weri tahtoo
riidellä sinun kanssas tässä asiassa Kristuksen
Ruumiista ja Merestä, waan »vastaten sanoman: Minä tahdon uskoa ja tehdä sen, mitä
ICsus on käskenyt. Mäne siis edes ja usfo
nämät sanat: "Tämä on minun Ruumiini,
») lud. Ep. v. 9. **) loh. «: eo.
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tämä en minun Wercni. j. n. e. Sillä se jo<
ka epäilee, hän on kelwotoin ja mahdotoin,

Sillä kaikki kuin ei uskosta ole, *) se on synti. Sitä lähin pitää myös meidän ottaman
wisun waarin itse meistämme; niin ettemme
juokse tyhmyydessä tähän pyhään työhön, niin»
kuin muihin omiin toimitukssimme: ei hEßran
Pöydälle, niinkuin meidän omalle pöydällemme:
Ei pidä meidän mänemän omalle pöydällemme
ilman rukousta: kuitenkin Jumalan Pöpdäl»
le usiammalla rukouksella, toisilla rukouksilla,
nöyrimmillä rukouksilla. Että niin pian kuin
ihminen asettaa eteensä, että hän tahtoo nau»
tita Sakramenttia, niin pitää hänen kohta te»
kemän eroituksen,
on, eroittaman itsensä ja
sydämmensa kaikesta mailnlan murheesta. Luke°
man wiriästi Dawetin Katumus-Psalmeja, tun»
nustain niin syntinsä ja niiden anteeksi anta»
22 Psalmi, joka
musta pyytämän. Anna
sclkiästi cdespanee Kristuksen kuoleman ja kärsimisen olla sinun edessäs; niins opit siitä tun»
temaan Jumalan nuhan syntiä wastaan: Lue
25. Psalmi, niin sinä löpdät siinä wiheriaisen niityn ja wirwoittawaisen weden sinun

se

se

se

sielulles: sinä löpdät walmistetun pöydän wihol»
')

Rom.

14: 23.
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lisias wastaan, öljyä sinun Ms iloksi: sinä
saat täyden kalkin riemuksi, ja löydät lEsuk-

sessa Kristuksessa
witsansa

ja

ja

saumansa

hänen

hywissä töissänsä,
sinua tukeewan. Ia to»

sin ei pidä meidän ainoastaan tekeemän ''eroi»
tusta mcissa senkaltaisen lukemisen ja rukousten
kautta, mutta myös kiitoksella ja hartaalla wei»
sulla, sanoden: 'Me sinua lEsu ylistämnle,
j. n. e. OI puhdas Jumalan Karitsa/' j. n. e.
ja mitä muuta lumallinen ihminen tämän
yksinkertaisen johdatuksen jälkeen, siinä aiwoi»
tuksessa tahtoo eteensä ottaa. lumalata tulee
meidän jokapäiwä ylistää ja kittää armonsa
edestä; mutta paljo enämmin koska me Sak»
ramenttiä nautitsemme, niin että tässä pitää
oleman merkillinen "eroitus." lEsusta tu,
lee meidän jokapäiwä hänen pyhän kärsimisensä
ja kuolemansa edestä kiittää ja ylistää. Mutta
koska me nautitsemme hänen Ruumiinsa jq
Werensä Sakramentissa, niin pitää meidän
lisäämään sitä enämmin tätä kiitosta, ja ylon»
paltisessa mitassa uloswuodattaman tätä kiitos'
ta hänen määrättömän
muistoksi: niin
että tämän päiwän wälillä, muista päiwistä 0'
lis erinomainen ''eroitus'' Joissa pyhä sydän
ja mieli on, siinä ei koskaan hpwa tps ja ai»
tomus taida puuttua.

armonsa

106

Tassa eroituksessa, pitää meidän hpwin
knwahtaman meitämme ulkokullaisuudesta, erin»

omattiin, ettemme silloin »vaattein kaunistuksella
pyydä eroittaa mcitämme toisista; koska me kui»
tenkin taidamme usein olla pahemmat kuin en.
nen sitä elämässä että työssä: Ei auta myös
rameus ja koreus "eroitukseksi, silloin crinomat.
tain, koska ihminen antaa synnin olla entisessä
kaswannossansa. Sillä niin muodon on ihminen itsellensä ludas ja pettäjä. Muista sen»
tähden mitä puhutaan sen halwatun miehen
historiassa, ettei lEsus katsonut heidän waat»
teitänsä, mutta sitä sisällistä kaunistusta, joka
oli usko. ") Eiköstä Jeremias sano: ''HERra,
sinun silmäs katsoowat uskoa."") Paina se sydäm»
mees mitä HERra sanoo Esaian tykönä; "Mi.
nä katson sen puoleen joka raadollinen ja sa'r>
jetylla hengellä on ja joka wapisee minun Sa»
nani edessä. ""*) Tee myös sen jälkeen kuin Mo»
scs käski kansalle, että koska heidän sowinto>päi'
wänsä oli, niin heidän piti waiwaaman heidän
sielujansa. *""") Koska he tahtoit kääntää itsen,
sä Jumalan puoleen, niin heidän piti repimään,
ei »raatteitansa waan sydämmensä, niin kuin

Joel opettaa. 1°
*)
Match 9 2. **) ler. 5: 3. "*) Es. Stl»
"*«) 2. Mos. K. 22! H?, f Joel. 2: 23.

2,
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Kahdeksas Kappale.
Aosba ihminen niin sn Malmistanne
itsensä halulla ja Kristillisellä tnn«

nnstnksella. itsensä koettelemisella ja
sswinnslla syVämmesjanja ja oikeal»
la eroittamisella nautitsemaan KaK»
ramenttiä: Onko hän silloin oikein
Kelwsllinen?

hän

on kelwollinen, jos hän muutoin
tekee mitä oikea usko waatii ja mitä Paawalc
sanoo, näissä sanoissa: "Minä olen HERr.il»
ta saanut:" *) Nimittäin sen opetuksen jonka
hän HERran Ehtolliscsta heille edespani. lon>
katähden sinun pitää wahwasti uskoman: että se
kuin sinun edessäs tässä on, se on hEßran
tpö, ja ei jongun ihmisen juttu: se on lEsuksen Kristuksen tpö, ja hänen muistoksensa täSkettp: st on Kristittpin ihmisten tpö, mutta ei
phdellentan muulle luontokappaleelle hpwäksi
asetettu. Ia koska ihminen sitä wahwasti us»
koo ja oikein peraänajattelee, niin tulee hän to»
Hella herätetpksi nautitsemaan Sakramenttia sp.
dämmellisellä ilolla ja halullisella sielulla; niin»
joka uskoo meidän HERran lEfuk'
kuin
*) 1. Cor. 11: 23.
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sen

päälle hänen töissänsä ja sanoissansa. Sillä mitä ihminen uskoo, sitä rakastaa hän, sitä
hän myös arwossa pitää. Jos hän npt uskoo
tämän Sakramentin nautitsemisen okwan Kris»
tuksen asetuksesta, ja häneltä käsketty, niin ei
taida hän muutoin, kuin tehdä sen jälkeeu, ja
pitää sen korkeassa
"Minä olen sen",
Paawali, "HERralta saanut." Nämät
peräänajattele»
sanat antaawat meille wielä
muksen. Että niinkuin Paänucs koska häu
jättää Linnan eli Paikkakunnan, niin jättää
hän toisen siaansa, ettei se mahtais tulla autioksi
eli jäädä ilman hallitusta. Niinan myös mei»
dän HERra ITsus jättänyt Pa.iwalille sen
wiran, että hänen piti
tästä Sak»
ramentistä: ncuwoman ihmisia sitä oikein nau»
titsenman; niin että lEsuksen Kristuksen tuolenm
kautta tulis ihmisten
muistossa
pidetyksi: ja ihmiset itse, sen kautta heidän us°

arwossa.

sanoo

sen

saarnaaman

sen

seassa

kossansa wahwistttuksi syntein anteeksi saamisesta. Siinä ymmärryksessä puhuu hän wirastansa Galntereiu tykö: Ettei hän sitä Ewankeliumita, kuin hauelta saarnattu oli, oli ih>
misiltä saanut eikä oppinut, waan lEsuksen
Kristuksen ilmoituksesta. ") lonkatähden hän
*)

Gal, i: 12.
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taisi tämän hänen

saarnaansa kaikella

rohkeM
lonkatähden heidän piti

della meille ilmoittaa.
niinkuin lunialan
myös sitä
woiman heille autuudeksi. Sitä warten ylistää
hän myös Thessalonllaisten uskoa ja kuuliai»
että koska he sait häneltä sanan
suutta:
Jumalasta, niin he wastaanotit sen, ci niinkuin
ihmisen sanan, waan niinkuin Jumalan sanan,
joka myös uskewaisissa waikutti. Ia tämä
asia on aina ollut Paawalille niinkuin läpitse»
tunkmvainen ja pakottawainen kehoitus, walmistaman kansan spdämmet, ottamaan wastaan
hänen saarnaansa uskolla ja kuuliaisuudella.
Sentähden. nimittäin, että hän Jumalan ar
mosta oli kutsuttu saarnaamaan Jumalan E«
wankeliumita, ja eroitcttu siihen äitinsä kohdusta, jonka kautta Jumala hänen Poikansa
oli ilmoittanut. **) hän oli Apostoli meidän
Lunastajamme asetuksen jälkeen, ***)
maan totuuden tuntoa, joka Jumalisuuden jäl»
teen on. -j- Hän oli lEsutsen Kristuksen pal»
welia. ei ihmisten tahdon, multa lEsuksen
Kristuksen käskyn jälkeen, joka meidän toiwomme on. 1"i- Sentähden koska hän niin tai»
*), l. Thess. 9: 13.
«*) Gal. <: 16.
»**) 1.
2im. l: 1. s Tit. 1:1. -ff Rom. 1: 15.
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ivaasta oli kutsuttu, ja sittcn kolmanteen taittmmattu, ja saanut HERralta suuret
ilmoitukset, joidenka päälle hän taisi luottaa ja

waaseen

mikä sowclias oli toisille ilmoittaa; niin olis se
Seurakunnille suureksi synniksi ja Jumalatta
nmudeksi tpkö>luettawa, jollei he tahtois sitä
»vastaanottaa mitä hän HERralta saanut on.
''Minä olen
Tämä
HERralta saa»
nut," antaa meille
wahwan ajatuksen ja
perustuksen
totisen
meidän spdämmihimmc, että
tämä Sakramentti ja
naulitseminen on
on HER»
Jumalan»palwelus,
erinomainen
ran tpö, se oi, HERralta asetettu: on HER«
ralta saatu: on meille HERralta käskcttp, ja
pitää meiltä wastaanotettanlan ja tuleman nau»
tituksi lEsuksen kunniaksi ja muistoksi, ja itse
meidän autuudemme edesauttamiseksi.
Paawali ilmoittaa mpös tämän Sakra»
mentin muodon itse ajasta, koska se on tapahtunut: *) "Että HERra lEsus sinä pöna jo»
na hän petettiin," asetti tämän Ehtollisen, an»
tain
kautta meidän ajatella, mitä ludas
teki häntä wastaan; että mpös oppia, millä ta»
walla meidän pitää tätä Sakramenttia nautit»

sana:

sen

sen

sen

se

sen

seman.
*)

Nimittäin, koska me bawnitfemme,

i. Kor. 11: 23.
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meidän oma spdammemme, perkele ja mait»
ma' liha ja weri tahtoo pettää meitä, ja olla
meille ludas: niin pitää meidän ajatteleman,
että HERra lEsus sinä samana pönä on puhunut Opetuslastensa kanssa hänen piinastansa
ja kuolemastansa. Aika oli tullut, että Ihmisen
Poika piti plonannettaman pakanoille, pilkattaman ja häwäistäman, ja wihtoin kuoletettaman;
*) ja
kuin wiclä kaikkein julmiin oli, että
pksi hänen omistansa piti oleman pettäjä hänen
kuolemaansa Tästä olit Opetuslapset sangen
murheelliset, koska Wapahtaja ilmoitti sen asi«
piti hänelle tapahtuman; ja niinan, että
kuin he tässä petoksessa olisit olleet osalliset.
Mutta heidän suuriimman murheensa alla asettaa lEsus tämän Sakramentin lohdutuksiksi
ja spntein anteeksi antamiseksi. Niin että me
tuntisimme meidän olcwan parhain soweli<tt
tämän Sakramentin nautitsemiseen, koska siidän on särjetty ja luut owat muserretut. Ia
että hän mpös pöllä ja wähä ennen kuole»
matansa, tahtoi tämän asettaa;**) niin osottaa
hän sen kanssa, että hän loppuun asti rakasti
meitä. lonkatahden mpös muinon Kirkossa sp»
tptettiin kpntilöitä, koska Sakramentti piti jaet»
ta

se

se

*)

luk.

18: 22.

**)

loh.

12; i.
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taman: että meidän

siitä piti muistaman Kris»

tuksen rakkautta ja meidän omaa tilaamme.
Että koska niinkuin yö on meidän uskossamme
ja ehto meidän sydämmissämme, niin pitää
nmdan naulitseman tätä Sakramenttia. Silloin on meille tie ja elämä, ja wielä walkeus
ja totuus. Vmmärrps näistä on tämä. Koska
me hawaitsemme että meissä Jumalanpelko

rupea wähentymään, Jumalan rakkaus kylmentymään, sydämmessä hartaus rukouksessa puuttumaan, usko näkyy kuolleeksi, pahat ja maat"
liset halut lisääntpwät, hpwät ja taiwaalliset a»
jalukset wähentywät, koska me olemme hitaat
ja kankeat kaikkeen lumalan-pelkoon, j. n. e.
Katso silloin on HERra lEsus niinkuin petetty, ja silloin olemma saaneet ludaksen
antamisen. Tässä tilassa pitää sinun käymään
omaan sydämmees, ajateleman ja
Koska
minä löydän, että minussa on wähää Jumalan»
pelkoa, ja minä jokapäiwä »voitetaan synnin hi»
moilta, niin minä tahdon mennä HERran
kaswoin eteen, nöyrästi tunnustaa ja hartaasti
waikeroittaa minun syntisen ja wiheliaisen tilani
ylitse; ja tosin tahdon minä käydä lEsuksen
Kristuksen kaswoin eteen, ja tässä pyhässä

suun

sanoman:

Sakramentissä pyytää hänen läsnä-olemistansa,
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apua ja wahwistusta kaikkea sitä wastaan kuin
taitaa minun »vietellä; uskoen wahwasti, että
wäkcwä tahtoo warjellaa huoneensa niin kau»

se

mutta koska häntä wäwan kuin hän
kcwänlpi tulee, niin täytyn hänen paeta.
Toiseksi tekee Paawali tiettäwäksi, Per»
soonan joka Sakranlcntin asettanut on, ja
''Että oli lEsus." Npt on hän ennen kais
kia, ja kaikki owat hänessä: jaon ruumiin pää,
että hän kaikkein ulitsekäwis. *") Ig niinkuin
pää antaa kaikille muille jäsenille liikutuksen
ja »vaikutuksen: niin on Seurakunnalla phtcisesti, ja jokaitsella Imnalan lapsella erinomaisesti, lEsukscn Kristuksen Sanasta ja Sak-

sanoo:

se

ramentistä, hengellinen ja jokapäiwäinen wah»
wistus, perkelettä wastaan, usko ja lohdutus
syntiä ja kuolemata wastaan.
Hän on
antanut kutsua itsensä uskolliseksi ja totiseksi,
ja on myös itse totuus.
A hg„ ainoas»
taan osotta tietä, mutta on itse tie. hän antaa
elämän ja on itse elämä. Ei ole phtään petos»
ta hänen suussansa, 1- eikä myös siinä suussa
eikä niissä sanoissa, joilla hän tämän Sakrnmcntin asetti. Sentähden kutsu» Paawali hänen
")

luk. 11:21, 22.
Ilm. K. 10: 11.
113

**)

****)

Kol.

loh.

i: 17, 18.
14: 6. 1.
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HENraksi; niinkuin se,

jolla oli woimaa ja

maltaa tämän Sakramentin asttaa. Ia niin
ustat kuin häneltä owat apua ppptäneet, owat
päälle että
perustaneet anomisensa tämän
apua
ppptää.
hän on HERra, jolta heidän tuli

sanan

He uskoowat sentähden totisesti, että hän heidän
rukouksensa tahtoo ja taitaa täyttää.' Se spita»
linen mies sanoi: ''HERra jos sinä tahdot,
niin sinä woit minun puhdistaa;" *) Opetuslap»
set sanoit: ''HERra auta meitä." Kananean
waimo huusi: "HERra, Dawetin poika, armah»
ta minun päälleni," j. n. e. Koska Latsarus oli
kuollut, ja lEsus tuli Vethauiaan,
Martha: "HERra, jos sinä olisit täällä ollut,"
**) j. n. e.
Sentähden niinkuin häntä on ru»

sanoo

koiltu, niinkuin HERraa kuoleman ylitse, niin»
kuin HERraa perkele» ylitse, niinkuin HERraa kaiken tuskan ylitse; On hän myös
niinkuin HERra osottanut ivaltansa tässä asi<
assa; miksei hän siis niinkuin HERra hänen
Ruumiinsa ja Werensä plitse Sakramentissa,
mahtais olla HERra, ja tehdä meidän kanssamme näiden sanain ja käskyin jälkeen:''Syö»
käät, tämä on minuu Ruumiini: juokaat, tamä on minun Wereni?' Sitte kutsuu Paawa»
"*) loh, 11: 21.
") Malth. 8: 2, v. 24,
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li hauen lEsukseksi, st on, että hän taitaa an»
taa kaikille spntein anteeksi antamisen, jotka
uskossa tätä Sakramenttia halajamat ja nau>
titstwat,
Tähän nimeen on Enkeli sisälle sulkenut
koko mailman autuuden, ja sanonut Josephille:
Sinun pitää kutsuman hänen Nimensä IE»
SUS, silla hän on wapahtawa kansansa heidän synneistänsä. *)
Tähän nimeen on kaikki armo ja apu sisälle>suljettu. Sentähdcn sanoit ne spitaliset:
lEsu Mestari, armahta meidän päällemme; Ia
Stcphanus: **) HERra lesu ota minun
henkeni. ***) Sentähden koska hän on tullut

mailmaan,

niinkuin lEsus, tekemään kaikkia
syntisiä autuaksi: Hän on niinkuin lEsus aut»
tanut tuskasta ja kuolemasta: joukatähden myös
Apostoli Petari sanoi halwatulle Eneakselle:

lEsus Kristus sinun paratkoon: ****) niin hän
kohta otti wuotensa ja nousi. Miksei meidän
siis pitäis uskoman, että hän mvös tässä Sat»

ramentissä on läönä olewainen niinkuin lEsus,
hänen Ruumiillansa ja Werellänsä, wahwistamaan meidän uskoamme, wirwoittamaan, tcr»
') Matth t: 21. **) lut. 11: 13 **») Tet, K. 7:
59.

««**)

Tet. K.

»:

34.
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weeksi tekemään ja '.vapahtamaan meidän sielu»
amme? sillä hän on sanonut: Se ulosannetaan
teidän edestänne spntcin anteeksi antamiseksi.
Senkaltaiset owat nyt nämat sanat: Se

oli lEsns joka tuli petetpksi, se oli lEsus,
joka on asettanut Sakramentin, niinkuin itse
perustus, jonka päällä kaikki muut seisoowat;
että me tietäisimme kenneltä tämä Sakramentti
kanson. Jos olis ihmiseltä; niin olis
sa niinkuin Gamaliel sanoi ludalaisille Apos»
tolein tekoista ja saarnoista, että se tyhjään rau»
keisi. *) Mutta koska se on HERralta; ja to»
sin silta HERralta lEsukselta, jolle Isältä
kaikki olit annetut ") silta HERralta, joka
on pksi olemisessa, tahdossa ja woimassa Isän
kanssa: siltä HERra'lta jolla oli waltaa panna
Sen
henkensä, ja waltaa sitä taas ottaa:
käskpn jälkeen kuin hän oli Isältä saanut;
oli hänellä mpös waltaa, asettaa tämän
mitä hän
Sakramentin, ja siinä toimittaa
puhunut.
oli
Kolmanneksi mitä itse toimitukseen tulee,
niin on tämä Sakramentti mpö's aiwan senkaltaisilla Jumalisilla, Majestectillisillä ja woimal»
*) Tek. K. 5- 38.
**) Matth, ii: 2"?. ***)

sen

se

sen

loh.

10: 18.
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lisillä sanoilla aseteltu, kuin se tapahtui koska
se ijankaiktinen HERra ja Jumala loi taiwaan
ja maan. Moses sanoo Adamista, että HERra Jumala otti yhden hauen kplki luistansa, ja

rakensi waimon siitä.

") Niin seisoo mpös täs»
otti
Leiwän.
Koska Opetuslapset söit
sä: Hän
Pääsiäis Lampaan hänen kanssansa, niin söit
he mpös ilman epäilemätä siinä siivussa leipää,
mutta siitä ei sanotaan, että hän otti leiwän:
he joit mpös pikarista, mutta siitä ei puhutaan,
että hän sen niin erinomaisella tawalla, oli siu»
nanut. Tämän Ehtollisen jälkeen on hän nyt
Sakramentin asettanut, ja silloin otti hän Lei»
wän. Että niinkuin kplki-luu ottaamisen kaut»
ta Adamista, tuli niinkuin enemmäksi kuin
oli ennen ollut; ja niinkuin Daweti, koska hän
otettiin lampaista, tuli senkaltaiseksi, kuin ei hän
olis toiwonut; niin taitaa mpös se, mitä HERra lEsus ottaa, tulla senkaltaiseksi, ja toimit»
taa sen, knin se, eikä itsestänsä, eikä jonkun
ihmisen ottamisen kautta olis tainut toimittaa.
Hän otti päällensä,
Paawali, Aprahamin
on: Hän tuli totiseksi ja luonsiemenen;"")
ja «iin muodon on hän luihmiseksi,
nolliseksi
mala ja Ihminen; ja tosin phdessä persoonassa
*) i. Mos. K. 2: 21.
**) Ebr.
l6.

se

se

sanoo
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senkaltaisella

yhdistyksellä, ettei kuolemakaan tai»
croitusta
näiden molempain luontoiw
nut tehdä
wälillä. Sillä hän oli tehty Papiksi loppumattoman
elämänwoiman jälkeen: *) ja hän otti tämän
luonnon päällensä sitä warten, että hän siinä
jotain olis pelastanut. Silla tawalla, kuin Iu»
mala rupeis kansan käteen, ja johdatti heitä
Egyptin maalta; niinkuin
joka on lvoimalli'
nen kantamaan jotain Simsonin tawan jälkeen,
joka pani molemmat kaupungin-portin owet olallensa, ja kantoi ne wuoren-kukkulalle, joka oli
Hebronin edessä;*") Niin taisi hän myös kantaa
meidän sairaudemme, ja saalpttaa meidän kipum«
me itse päällensä,*"*) poispyyhkiä meidän spntim»
me, tehdä kueleman tyhjäksi, ja estää perkelen woimau; ja namät kaikki niin totisesti, kuin hän
ihmisen luonnon päällensä ottanut oli: Sillä
M näistä ei ole wahemmin Kaikkiwaltiaisuuden
toinenkaan. Tämän osotti hän li»
työ, kuin
paiwinä.
Siitä spitaliststa miehestä
hansa
noo Mattheus: Niin lEsus ojensi kätensä, ja
rupeis häneen, ja kohta hän puhdistettiin. ***")
Januksen Tyttärestä, joka oli kuollut,
hän myös: Että lEsus tarttui hänen käteensä,
*) Ebr. 7: 16. **) Dom. K. i«: 2. *»*) Es.

se

se

'

sa»

sanoo

53: 4.

t?

«***)Matth.

8: 3.
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ja piika nousi.*) Wesitautisesta sanoo Lukas:
Että hän rupeis häneen, ja paransi hänen, ja

oli kuuro,
päästi hänen mänemään.*") IyZ
niin pisti hän
sen korwiin: oli joku
nlpkta, niin hän sattui hänen
la
niin oli hänen kätensä aina siinä läsnä. Sppn
tähän ilmoittaa Johannes, koska hän
Isä rakastaa Poikaa, ja antoi kaikki hänen tateensä. ***») Tällä kädellä, johonka kaikki oli
annettu; otti hän Leiwän ja sanoi: Spökäät,
tämä on minun Ruumiini. Tällä kädellä, jolle
kaikki olit annetut, otti hän Kalkin ja sanoi:
luokaat, tämä on minun Wereni, joka teidän
edestänne »vuodatetaan spntein anteeksi anta»
miseksi. Taisi sentähden silloin, ja taitaa mpos
wielä npt, naiden näkpwäisten wälikappalten
kautta, antaa meille hänen totisen Ruumiinsa
ja Werensä. Sillä jos kaikki, niin owat mpös
nämätkin annetut hänen käsiinsä.
Nämät samat näkpwäiset kappleet pitää
aina oleman läsnä, kussa tämä Sakramentti
ulosjaetaan. Sillä ilman niitä ei ole joku
Sakramentti. Kuitenkin on tosi, että meidän
HERra lEsus paitsi niitä, taitaa uskon kautta
*) Matth. 9: 25. **) luk. 14: 4. «**) Matth. 7:

sormensa

sanoo:

se

22. ****)

loh.

2: 25.
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asua Jumalan lasten

spdämmissä: *) jotka mpos
uskon kantta taitaawat spödä Ihmisen Pojan
Lihan, ja juoda hänen Werensä. Ia jollemme
tätä tee, "") „iln ci ole meissä elämä, niinkuin
hän sanoo Johanneksen tykönä. Ia tämä, jo»
ka on hengellinen lEsuksen Ruumiin ja W3eren naulitseminen, taitaa tapahtua jokapäiwä:
ja tosin, niin kauwan kuin ihmisellä on usko.
Mutta tämän päälle loukkaa itsensä järki, °ja
tahtoo sekoittaa sen kuin ainoastaan on uskon työ, sen toimituksen kanssa kuin tapahtuu
Sakramentissa sekä uskolla, että näkpwäisten
walikappalten nautitsemisen kautta, josta sekoituksesta seuraa erhetps. Se on tosi, että niin
monta kuin tahtomat nautita lEsuksen Ruu»
miin ja Weren Sakramenttia, näissä näkpwäi»
sissä »välikappaleissa, heidän pitää sen totisesti
tekeemän uskossa, ja tosin siinä uskossa, että
lEsuksen Kristuksen Ruumis Leiwän kanssa
nautitaan ja syödään; mutta ei kuitenkaan niin»
kuin se ruumiillinen leipä, että Kristuksen
Ruumis hampailla puttaisin, niinkuin Kapee»
namuin asukaiset sen ymmärsit. Siinä uskossa, että lEsuksen Weri juodaan »viinassa; kuitenkin ei sillä tawalla, kuin muun juomisen kans»
.

*)

Eph.

3:

il.

loh.

c: 52.
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sa

tapahtuu;

mutta sillä tawalla kuin tässä
Sakramentissa tapahtuu, joka tapa luonnolle ja
jarjelle on kasittamätöin. Ia tosin ei ole leipä
ilman Kristuksen Ruumiista joku Sakramentti,

eikä mpös Viina ilman Kristuksen Wertaa
Sakramentti Ia se joka ei sitä usko hän nau«
titsee tämän Sakramentin kelwottomasli.
Koska myös nieidän HERra lEsus tieji,
ettei meillä kaikilla ole Aprahamin usko, joka
waikka ei hän nähnyt kuitenkin uskoi: mutta
monta on Tohmaksen muodosta, jotka tahtowat
silmillä nähdä,, ja käsillä pidellä, jos heidän
aina
muutoin pitää uskoman. Sentähden on
ollut Jumalan tapa, että panna järjen ja sil»
mäin eteen senkaltaiset asiat, joista ihminen
wihtoin löptäis Jumalan totiseksi hänen tois»
sänsä, jotka omat ihmeelliset, ja lupauksissansn
totiseksi. Niin on Noakllla ollut silmäin edes»
sä nakpwäinen merkki, nimittäin kaari pilwissa,
ja sen kautta liitto hänen uskollensa, joka oli
todistus ettai Jumala enä tahtonut hukuttaa
maan päältä kaikkea lihaa, *) Koska npt
silmä näki kaaren, niin uskoi myös sydän lii»
ton. AprahanMa oli myös näkpwaisellä muodolla silmäin edessä merk i, nimittäin pmpäris»
leikkaus, **) ja siinä siwussa Jumalan lupaus
**) 1. Mos. K. 17: 7.
«) t. Mos. K. 9: 17.
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hänen uskollensa,

nimittäin että Jumala tahtoi
olla hänen Jumalansa, ja hänen siemenensä
hänen jälkeensä ja antaa heille Kanaan Maan
ijankaiktiseksi asumassaksi Koska npt silmä
katsoi liiton merkkiä: niin katsoi usko lupausta,
ja antoi Jumalalle kunnian. Isa alilla oli mpös

samalla tawalla merkki tähteistä taiwaassa, ")
ja että hänen piti lisäntymän niinkuin maan
tomu. lakopilla oli
Kiteonilla nahka, Hiskialla warjo,***) ja Ahaksella säijäri,
n. e. Niin että koska ne pyhät Pat»
riarkaat käänsit heidän taswonsa taikka taiwaaseen päin elikkä maahan; niin tulit he niistä
näknroäisistä kappaleista wahwistetuksi uskossa
heidän siemenensä paljoudesta; ja siitä siuna»
tusta siemenestä, joka piti heidän kirouksesta
pelastaman.

Kitcon ja muut owat wahwiste»

tut uskossa senkaltaisesta Jumalan erinomaisesta armosta ja awusta senkaltaisten ulkonaisten

saman

ja näkpwäisten kappalten kautta. Sen
me mpös näemme Uudessa Testamentissa. Niin
pian kuin Jumalan Poika oli ilmantunut li>
hassa, ja Enkeli sen ilmoitti paimenille, nim
sait silmät nähdä Lapsen kapaloihin käärityn,
«) I.Mos.' K. 26: 4. »*) 1. Mos. K. 28: 14. **»)
DvM. K. 5! 37. (***' 2, Kun. K. 20: 11.
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sydän sai sanat: Teille on syntynyt Wapahta»
ja. ") Tietäjille Itäiseltä maalta oli tahti
heidän silmäinsa edessä; **) mutta sana oli hei»
dan uskollensa Bcthlehemissä. Aiwan niin
käyttää HERra itsensä meidän tanssamlue
Sakramentissa. Kasteessa on wesi silmäin e.
dcssä mutta Jumalan sana on siinä uskolle;

ja tosin nämät sanat: Kastakaat heitä Nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. **")
Joka uskoo ja kastetaan se tulee autuaksi;
mutta joka ei usko se kadotetaan. "*"")
nyt silmä näkee weden, niin pitää spdämmen
uskoman sanat, ettei wesi ole se joka tekee mei»
tä autuaksi, mutta itse Jumala. Tätä emme
taida ansaita meidän hywillä töillämme: (sillä
kaikki meidän työmme owat kaukana wanhurskaudesta). Mutta sitte kuin Jumalan meidän
Wapahtajamme hywypsja rakkaus ihmisille il»
mestyi; niin asetti hän kasteen uuden syntymän
pesoksi, 1- uudistukseksi, jota tapahtuu Pyhän
Hengen kautta. Että niin muodon piti wielä'
oleman yksi liitto Jumalan ja ihmisen wälillä;
että ihminen taitaa turwata Jumalaan, ja c»
dottaa häneltä kaikkea Isällistä huolenpitämistä:
) luk 2: tl. **)Matth. 2: *")Matth. 28:19.
«»*) Mark. 16: ly. s Tit. 3: 4.
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ja se tapahtuu lEsuksen ylösnousemisen kautta
kuolleista, josta mc olemma wahwat spntcm
anteeksi saamisesta, taidamme pitää jokapäiwä
hpwän omantunnon ja wahwan uskalluksen lu>
malan ja lEsuksen tpkö, jonka Ninzeen me
olemma kastetut, joka ei taida kieltää meiltä
hänen wa«hurskauttansa; Niin mpös Pphän
Hengen tpkö, jonka Nimeen me mpös olemme
kastetut, joka sentähden on aina »valmis jakaa»
maan meille neuwoa ja lohtutusta: että me
niin olemme wahwat ja hpwin perustetut tämän
liiton kautta.
Samalla muotoa on se Marin Sakramentin kanssa. Siinä on meille leipä ja lvii»
na silmälle, mutta lEsuksen sana uskolle: ja
tosin namat sanat: Spökäät, tämä on minun
Ruumiini: juokaat, tämä on minun Wereni,
joka teidän edestänne ulosannetaan ja uloswuo»
datetaan spntein anteeksi antamiseksi. Npt niin
pian kuin silmä näkee sen phden kuin on lei»
pä, niin kohta pitää spdän mpös sitä toista us<
koman. Että jos leipä taitaa wahwistaa mei«
dän ruumiimme, niin taitaa paljo enämmin ja
paremnlin lEsuksen Ruumis wahwistaa meidän
uskomme ja wirwoittaa meidän sielumme. Niin
Pian kuin silmä näkee sen toisen kuin on wii<
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niin kohta pitää spdämmen uskoman. Että
jos «viina taitaa ilahuttaa spdmnmen, ja parata
haawat; niin taitaa paljo enammin lEsuksen
Weri ilahuttaa sielun ja puhdistaa meitä mei»
dan synneistämme.
Hän kiitti; seisoo Asetus Sanoissa. Koska
Pääsiäis Lammasta piti spötäman, niin tapah»
tui se kiitosvirsillä ja Jumalan plistpkstlla
lunastuksen tähden Egyptistä: sen suuren pelas»
tuksen edestä punaisen meren kautta, niin mpös
muitten hpwäin-tekoin ja kaiten uskollisuuden
edestä kuin Jumala oli heille osottanut, matkustamisen alla Kanaan maalle. Senkaltai»
nen kiitollisuus tapahtui Pääsiäislampaan spömisessä jonka Kristus piti Opetuslastensa kanssa.
Tämän Ehtollisen jälkeen, ja koska hän ,i ena
tahtonut, että senkaltaista Pääsiäis Lammasta
piti syötämän, mutta tahtoi «tse olla meidän
Pääsiäisemme ja Päasia:s Lamraamme ulosan.
tain itsensä meidän edestämme, lahjaksi ja uh.
riksi, ") pelastaman meitä spnnistä ja kuole,
masta, ja tulewaisesta wihasta «vapahtamaan,
**)
ja tästä npkpisestä pahasta mailmasta,
niinkuin pcrkelen Valtakunnasta ***) niin asetti hän tämän Sakramentin hänen Ruumiinsa
Nti:

»)

Eph,

5:2. »«)
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ja Werensä kautta. Ia silloin kiitti hän rattaan
Isaansa, sen woinmn edestä kuin hänelle oli
annettu, ihmisen luonnon puolesta, persoonalli»
sen yhdistyksen kautta, että hän tämän torkian

taisi toimittaa.
Hän on muutoin usein kiittänyt hänen il)meloissansa ja kunniansa ilmoituksissa. Niinkuin Johannes tekee tiettäwäksi, että koska hän
tahtoi herättää Latsaruksrn, sanoi hän: Isä,
lyön

minä kiitän sinua, ettäs minua kuulit. *) Ta»
män kautta antaa hän meille
esikuwan, et«
tei meidän pidä tämän Sakramentin naulitsemistä lukeman niin waiwalloiseksi, että meidän
siinä pitäis ainoastaan huokaaman ja parku»
man: Ei
niin ole. Murheella ja huokaus»
sella pitää sinun silloin oleman täytetty, koskas
ajattelet Jumalan wihaa. tutkistelet syntijäsja
sitä ijankaikista kuolemata: Mutta kiitos.wir»
sillä ja kiitoksella pitää sinun oleman täytetty,
koskas tutkistelet Jumalan armoa lEsutsen

sen

se

Kristuksen sowinnossa. Josta kiitollisuudesta
pitää wielä toisessa paikassa puhuttaman.
"Hän siunais.''"*) Luomisen tpö suljetaan
myös näihin sanoin. Että koska HERra lu.
*) loh. 11: <i. **) Mark. l4> 22.
48
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mala oli luonnut kaikkinaiset llikfumaiset eläimet
niin
Moses: Että Jumala siunais heitä;
") ja antoi heille erinomaisen woiman lisäinpä,
ja täpttää sekä merta että maata,
muotoa, koska hän oli luonnut ihmisen oman ku»
jälkeen, mieheksi ja waimoksi: niin sanoo
Moses: Että Jumala siunais heitä, ja sanoi
heille: Kaswakaat ja lisäntpkäat ja läpttäkcät
maata. Niin seisoo siis Jumalan siu> ans, hä»
nen Kaittlwaltiassa sanomisessansa ja käefps»
sänsä. Että koska hän jotain siunaa, niin
woiman siitä, että niin käpdä kuin hän sa<
noo, että tulla niin monenkaltaisessi, kuin hän
sanoo, että niin enäntpä, ettei siihen enä mahdu, sillä Jumala on niin sanonut.
Koska Jumala hpwin lausuu phdestä asi»
asta, niin tulee se siunatuksi, ettei mailma ja
ihmiset sitä taida kiroilla; silloin tulee se niin
hpwäksi, kuin hän sanoo, ettei itse perkele eikä
hänen jäsenensä taida sitä pahaksi tehdä: se tulee niin wahwaksi kuin hän sanoo, ettei kukaan
taida sitä muuttaa eli kumoon paiskata. Tämä
oli
miekkaan Vileamin esteet Moapitereiu
miesten
edessä, ettei hän lainnut kiroillaa
Pää
Jumalan kansaa, sillä he olit siunatut ja ei
hän tainnut sitä muuttaa.
)i Mos. K. l: 22. v. 28. «") 4. Mcs K- 25:20.
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S'N antoi Jumala Aprahamille wah»
wistukstksi, sitä pelkoa wastaan, kuin olis tainnut waikuttaa hänessä jonkun epätoiwon siinä
»vieraassa maassa johonka hänen piti Jumalan
käskyn jälkeen matkustaman, koska hän
Sinä olet siunaus; minä siunaan niitä, jotka sinua siunaamat, j. n. c. Meidän HERra IE»
tekee myös niin: koska hän korwessa tahtoi
r.nvita 5000. miestä »viidellä ohraisella leiwällä ja kahdella kalalla, niin on hän kiittänyt,
ja tämän wähän waran siunannut: jonka kautta nämät leiwät ja kalat, mastoin Opetuslasten toiwoa, sait senkaltaisen woiman, että koska hän käski kantaa ne edes, oli heidän käsissänsä senkaltainen siunauksen täydellisyys, että
he taisit antaa ja edcskantaa niin paljon kuin
he tahtoit- Silloin oli myös kansan
senkaltainen siunauksen täydellisyys, että he söit
ja kaikki rawittiin. Ia se kuin wielä ihmeelli»
senipi oli, että murut kuin jäit, olit paljo e«
nämpi, kuin ensimmäinen wara: niin että kaksitoistakymmeutä koria niistä täytettiin. Ms»
tä tulit nyt nämät kaikki? Hän kiitti, hän siu»
nais; se on, nämät sanat olit, niin muodon
sanoa, sekä aitta että kellari. Ia siitä me näemme, mitä ihminen taitaa tehdä, nimittäin

sanoo:

sus

suussa
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istua maahan, ja ottaa wasta.m lulualan
lahjat; M t<ii lEsus taitaa tehdä: nimittäin niin
siunata hänen lahjansa, että mahasta warasta
taitaa karttua paljon rawintoa ja taydelllsypttä.
Samassa ymmärryksessä puhuu Paawali E»
wankeliumista, ja kutsuu sen täydelliseksi siuna»
ukseksi. ") Nlin että jos se olis mahdollinen,
että kaikki ihmiset, jotka owat mailmassa, tai»
taisit olla koossa yhdessä paikassa, ja yhdellä
ajalla kuulla tämän sanan saarnattaman; niin
olis siinä senkaltainen täydellisyys, ettei yhden»
tään tarwittais poismennä ja sanoa: En Minä
saanut yhtäkän lohtutusta. Se kallis woide,
joka oli Aaronin pään päällä, wuosi koko ha«en partaansa, ja myös hänen »vaatteensa lie'
pesseen "") Niin panee Jumala ei ainoastaan hänen
Saarnamiehen suuhun,
ja woitelee hänen tällä woiteclla,joka opettaa ja
«euwoo häntä kaikista; mutta antaa sen myös
wuotaa alas, niin että hän antaa sanallensa ja
palweliallensa wallan:
wuotaa alas waatetten
li^ppihin, niin että se kaikkein halwin saa siitä
lohtutnkfen niin hywin kuin st kaikkein korkeinkin.

sanansa

se
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Psalm.
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Tämä täydellispy.' ofottl itsensä' Korneliuk.
stn huonossa. Koska Petän saarn.us tätä Ewankcliumita, että jokainen kuin uskoi HERran
spntein anteeksi
lEsnkscn päälle, piti
antamisen, hänen Nimensä kautta: niin lankeis
Pyhä Henki kaikkein niiden päälle, jotka puhen
kuulit. *) Jos nyt senkaltainen täydellisyys on
ollut niissä luonnollisissa kappaleissa, sentahden
että lEsus on heitä siunannut; Jos hänen saon ollut senkaltainen täydellisyys koska
muut sitä owat saarnaanneet: Miksi siis mei»
dän pitäis siitä tässä epäilemään? Eikö Ewan»
kclista Markus
selwästi: lEsus otti lei»
ja
wän
kiiti, eli siunais. **) Eikös Paawali
sanoo: Siunattu kalkki, jota me siunamme, eikö
ole Kristuksen Meren osallisuus? Se leipä,
jonka me murramme, eikö se ole Kristuksen
Ruumiin osallisuus? ***) Tässä owat siis wä'«
likappaleet, tässä owat sanat, tässä on siunaus,
tässä on itse lEsus, Sentahden ei pidä meidän
koskaan siitä epäilemä'»; ettemme taitais näissä
siunattuissa »välikappaleissa spöda' Kristuksen
Nunnista ja juoda hänen Mertansa, joka on
ulosaunettu ja uloswuodatettu spntein anteeksi

saaman

nansa

sanoo

se

atamisrksi.
)

Tek. K.
Kor. 10.

10:
iu.

44,

*»)

Mart.

14: 22. *»») t.
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''la mursi.'' lutalaisilla

oli senkaltainen
leipänsä
kanssa, että he teit ne le»
heidän
wiäksi ja ohukaiseksi; sentähdm taittiin sitä käsilla murtaa, ja ei tarwittu weitsellä leikata.
Sentähden otettiin heidän pitoissansa ensin siitä
»vaarin, että leipä piti murrettaman; ja tosia
niin, että jokainen sai osansa ja ettei kukaan
ilnlan jäänyt eikä tullut unhotetuksi. Tätä Intalaisten tapaa on myös HERra lEsus nou>
dattanut, siinä pidossa kuin hän walmisti kansalle korwessa, jotka pitkän matkan päästä olit
tulleet hänen tykönsä, joilla ei ollut mitään
spömistä. Sillä Markus
Ia hän otti
ne seitsemän leipää, kuin hän kiittänyt oli,
*) mursi ja antoi Opetuslastensa, että he oli»
sit eteen panneet. Heillä oli myös wähä kalai»
sitä; ja hän kiitti eli siunais, ja käski ne
myös pantaa eteen; niin he söit ja rawittiin.
Tämän on hän myös tehnyt Ehtollisen asettamisessa: sinä yönä jona hän petettiin: Hän ot>
ti leiwän, kiitti ja mursi; Sitä warten, että
mitä hän asetti ja mursi, siinä piti oleman
kpllä, sekä nyt ja niin aina edespäin kaikille.
Tästä murtaamiststa tutaan myös tämän Sak»
ramentin asettaminen oleman yksi lEsukscn
*) Mark. 8: 6, v. i, v, 8.
tapa

sanoo:
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Kristuksen

laupeuden loista, kaikkia niitä koh»
taan, jotka tpötä tckecwät, ja owat synnillä
raskautetut. Sillä taittaa isowaiselle leipänsä,
*) st on olla laupias häntä wastaan'; että sam»
multaa peloin janon,*") se on
asia. Mi»
ta nyt ruumiilla senkaltaisella murtamisella ta»
pahtuu se pitää niiden mpös löytämän, jotka
tämän Sakramentin oikein, autualliseksi wah°

sama

wistukseksi ja wirwoitukseksi itsellensä nautitse»
wat. Sillä lEsus on sitä warten murtanut
leiwän, että siitä piti tuleman autuallimn ra»
winto. Tällä samalla sanalla: ''Murtaa," mer>

se

hpwä aika Egyptissä. Että kosta
kitaan
lakopilta omaistensa kanssa puuttui rawintota
Kanaan maalla, sanoi hän lapsillensa: Minä
kuulin Egyptissä olcwan jywiä kyllä""*) Hän
lohtmti mpös itsensä
kanssa. Silla jos siel»
la oli jotaan murrettawa, niin siellä oli mpös

sen

jotaan ostettawa.

Samassa

ymmärryksessä

se»

Paawali meille tämän murtamisen ja
Se leipä' jonka me murramme, eikö
ole Kristuksen Ruumiin osallisuus? Se on,
että koska me naulitsemme Sakramenttia, niin
lulemma me Kristuksen Ruumiista osalliseksi ja

littaa

sanoo:
*)

Es.

se

58: 7.

K. 42:

H.

*')

Psalm. 104:

11.

***)

L.Mos.
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kaikista niistä kuin hän Ruumiinsa uhrilla
meille ausainllt on. Kansa söi muiuon ruu»
miinsa rawinnoksi; mutta me spömmc tässä, ja
tulemme sielumme puolesta rawituksi. Ia niin»
kuin tämä- lEsuksen Kristuksen Testamentti
piti oleman Pääsiäis Lampaan siassa Sakra.
mentti, niin oli crinomattain käsketty Pääsiäis»
Lampaasta ettei siinä yhtään luuta pitänyt sär»
jettämän. Niin ei ole myöskään yhtään luuta
lEsuksrlta hänen ristinnaulitsemisessansa rikot»
tu; ettemme jonkunkaltaistn lihallisen pmmärryk»
sen kautta, taitais tulla petetyksi sillä tyhmällä
ajatuksella että lEsus murrctaisin niinkuin jo»
ku muu kappale, josta, koska se murrtttu on
jokainen taitais ottaa osansa, ja mennä
kanssa tiehensä. Sillä tawalla taitaa kyllä jout»
si tulla taitetuksi; *)sarwet särjetysi, *") waS»
ki owet rikotuksi ja rautateljet särjetyksi.-j-Mutta tässä ei ole
niin. lEsus tahtoi pitää ha»
nm luunsa särkemätä, ja taisi kuitenkin antaa
lveden ja weren wuotaa kyljestänsä. Hän oli
murtaamatoin, ja parantaa kuitenkin kaikki mi»
tä meissä muserrettu on. Ia on sen kautta
koska hän mursi leiwän awannut niinkuin owen
meidän etteemme, hänen hywiin-töihinsä; että
) ler. 49: 3». »») Dan. «i: 1. f Es. 4b: H.

sen
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we jotka naulitsemme tätä Sakramenttia, hauen sanansa ja asetuksensa jälkeen, pitäis sctt
kantta tuleman osallisiksi siitä hinnasta, ja taydcUiscstä maksosta, jonka hän Ruumiissansa Ns»
lin hirsi puussl Wcrensä kautta, on kaiken ma»

se

ilman syntein edestä ansainut. Koska
Kaik»
kiwaltias Jumala alusta loi taiwaan ja maan,
niin ilmoitti Moses sitä tällä tawalla; Että
hänen wiisaudensa ja lumalisuudensa woima
sanoi siitä: Tulkoon walkeus, ja walkeus
jälkeen taiwas jai
Ia tämän hänen
Maa päätettiin, ja kaikki heidän joukkonsa. Kos»
ka hän sanoo, owat Dawctin sanat, Niin
tapahtuu: *") jos hän käskee, niin st on tehty.
Koska myös Prophetat tahtoit tehdä erittoMais»
enim»
ta ja ihmeellistä apu» työtä, niin on
luitten tapahtunut näiden sanain kautta: Niin

sanansa

se

se

sanoo HERRA.

tahtoi tehdä

Niinkuin Elisa, koska hän
weden Jerikossa terweeksi, niin me»

ni hän ulos wesikaiwoin tykö,

ja heitti suolaa

niihin, sanoden: Niin sanoo HERra: Mmä
olen tämän weden parantanut, ci kuolema taik»
ka hedelmättömyys pidä heistä tästtdes tulccman.
Niin parani wesi, tähän päiwään asti *")
») t.

Mos. K.

Kun. K.
9

j

2:

t: 3.

»«)

Mlm, 33:

9. *'*) 2.
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Niin tapahtui myös, koska hän tahtoi ruokkia
Prophetain pojat, jotka olit sata miestä; niin hän
kaski palweliansa kantaa heidän eteensä kaksikpm»
mentä leipää, kuin se mies Baal Salissa oli
hänelle tuonut: jonka päälle palwelia wastais:
Mitä minä siitä annan sadalle miehelle? Sil»
la leiwät olit pinet: pksi mirs oli heitä kantanut, ja wielä sittenkin ohraiset, ja wierasta oli
monta; jonka tähden palwelia luuli, ettei olis
kaikille ulottunut. Mutta Propheta sanoi: An»
ua kansalle, että he söisit: sillä niin sanoo HER«
ra: He spöwät ja wielä sittenkin jää. Ia he
söit, ja wielä oli liiaksi HENran sanan jälteen.") Tästä me näemme, että hEßran
on sula tpö. Sillä mitä hän sanoo,
han
tekee: ja ci se maksa hänelle mitään enä. Mitä
hän tekee, sen hän käskee niin olemaan, ja sen
pitää mpös niin oleman. Samassa pmmär»
rpksessä pitää meidän wastaanottaman sen, mi»
tä meidän HERra lEsus wastais kiusajalle
perkeleelle: Ettei ihminen elä ainoastaan leiwäs»
tä, mntta jokaitsesta sanasta, se on käskystä ja
lupauksesta, kuin Jumalan suusta lähtee. *")
Aiwan niin ntahtamme päättää Pojan

se

sen

sana

lEsukscn Kristuksen sanoista: Sillä hän on
*) 2. Kun. K. 4: 43,44.
*») Matth. 4: 4

se
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HERran sana,

jonka kautta kaikki owat teh.
dpt:*) Hän on st woiman sana, jolla mpös
Jumala kantaa kaikkia niitä jotka tehdyt owat. "*) Hänelle on annettu kaikki woima tai»
niinkuin I»
waassa ja maan päällä. *")
sä herättää ja wirwoittaa kuolleita: niin mpös
Poika wirwoittaa jotka hän tahtoo.****) I«

kaikki nämät toimittaa hän sanomisellansa eli
sanallansa. Lesken Pojasta Nain Kaupungispuhuu Lukas niin: Että koska lEsus tah>
toi osottaa itsensä HERraksi kuoleman plitse,
niin hän teki
näillä sanoilla: Nuorukainen,
minä sanon sinulle, nouse plös; ja kuollut nousi
istualle. 1- hän nuhteli sitä rietasta henkeä sano»
den: Waikene ja mäne ulos hänestä; -j-j- ja
kohta täptpi heidän totella. Hän nuhteli tuulta
ja sanoi merelle: -t-j-j- Waikene, ole ääneti, niin
tuuli asettui. Tämän tiesi pakanallinen Pää»
niin Kristillisesti, että hänen
mies, ja uskoi
piti
kpllä
palweliansa
saaman terwepdensä ai»
noastaan että lEsus olis Phden sanan sanonut,
j. n. e. -j-j-f-j- lEsus on Kaikkiwaltian lumalan Poika. Hänen oma Poikansa, hänen ainoa
*) loh. i: 3. *') Ebr. i: 2. »**) Match. 28:
18. *«**) loh. 5: 21.
f luk. 7: 14. ff
iuk. 4: 35. fff Mark. 4: 39. ffff Malth.
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Poikansa, hänen rakas Potkansa, ja hänen ole»
misensa juuri Kuwa; että se kuin näki Pojan,
") hän näki mpos Isan.
Slllä Poika on
Isäsft, ja Isa on Pojassa: ja niin hän ylit
senkäy kaikki muut kuwat. Ihmiset kyllä jättääwät jälkeensä heidän kumiansa jotka maala»
uksen kautta taitaawat olla heidän muotoisensa;
mutta ci ne kuitenkaan ole muuta kuin warjo
ja kuolleet kappaleet: mutta tässä ei ole se
niin: SÄa mitä ikanänsa Isa tekee, sila
Myös Poika tekee,"«) Hän on sana joka oli
alussa, Isän tykönä ja Jumala oli se sana:
**") Hän on se sana
jonka kautta Iu«lala on
luonnut,
ja
jonka kautta hän tahtoo kaikki
kaikki
Mmita: niinkuin hänen sanomisensa eli sanansa

kaikissa muissa hänen töissänsä owat täytetyt.
Miksi W meidän pitäis epäilemä», tästä asias»
la koska hän. itse selwillä sanoilla niin puhuu:
Syökaat, tämä on minun Ifuumnni; juokaat,
tämä on minun Wcreni, j.n.c. Ia koska hän sa>
noi namät sanat, niin oli hän Isässä: silloin
olit hänen sanansa Jumalan tykönä: silloin oli
hän hänen kunniansa kirkkaus, ja hänen olemi,
sensa juuri Kuwa; Sentähdcn pitää meidän niin
*) loh. 15: 9.
*"») lotz. 5: 19.
»*«) loh. l:
t, 2.
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hpwin uskoman hänen sanansa tassa toimituksessa,
niinkuin mc sen uskmnme luomisen työssä, ja kai«
kissa niuissa hänen menoissansa. Ermomattain
koska hänelle on annettu walta tuomita. Sillä
tassa astun hän kaikkein tuomarein ylitse, jotka
ja todistuksen jälkeen, niinkuin hc kuulee
wat, pitää tuomitseman, waau ci he tunne sy>
dautä; jonka tähden he usein tulecwat petetyksi.
tuomita,
Mutta hän taitaa ssnapäiwänä
sydämmen
ja itse ilmoittaa kaikki
aiwoitukset: *)
ja tossu wielä nekin ajatukset, jotka meidän sy>
dammissämme owat olleet tästä Sakramentista.
Se on siis wälttämatoin ja suuressa ar»
wossa pideltäwä asia ettei lEsuksrn sanat ole
koskaan olleet turhat: hänen rupemisensa ja
sattumisensa ei ole koskaan ollut ilman woimata: hauen siunauksensa on aina tehnyt kaikki
niin hywäksi kuin hän on käskenyt. Hänen
toimituksensa owat jättäneet uskon jälkeensä,
jossa he itänänsä tehdyksi tulit. Koska nyt
merkin, jonka lEsus oli tch>
ihmiset näit
nyt, sanoit he: Tämä on totisesti se Propheta,
joka mailmaantulewa oli.**) Hänen ftnansa
owat tehneet stn saman Vaikutuksen; niin että
usiat nHös niiden kautta uskoit. Samaritanit
') l. Kor. 4: 4. «*)
loh. 6: 14.
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sanoit: Me olcmma itse kuulleet, ja tiedämme
että hän on totisesti Kristus mailman Wapah»

Mutta koska me npt tulemme hänen
toimitukseensa Sakramentissa: niin me loydäni»
me, että liha ja weri, oma »viisaus ja järki,
jotka ci kuitenkaan taida kieltää muita Kristätä
tuksen tekoja, tahtomat kuitenkin
ivastaan; jonka kautta monet wiisasttlewaiset
vwat tulleet tämän Kristuksen toimituksen wi«
yöllisiksi ja häwäisiöiksi. Muuttamat pitelewät
lEsuksen sanoja niinkuin medemwahaa; joka
itseensä pai'
koska se on länlmin, niin sallii
kuin
joku
sen
naa
kuwan,
tahtoo. Niin tahmpös
»väännellä näitä- sanoja: "Tä«
too moni
Ruumiini,
tämä on minun We»
mä on minun
reni"; niinkuin ne ainoastaan merkitsisit Kris»
tuksen Ruumiista ja Werta, ja muistuttaisit
sen meille. Muutamat owat, niin sanoen,
sitonneet HERran lEsuksen taiwaaseen. niin»
kuin ei hän taitais Ruumiillansa ja Werellän»
sa olla täällä lasnä-olewainen. Toiset ppptää»
wät kieltää hänen Ruumiistansa, ja wielä sitä
Ruumiista, jossa koko Jumaluuden täpdellispps
asuu, ja hänen Lihastansa, joka oli nähtp
kunniassa, niinkuin ainoan Pojan Isästä,
ta ja.

sanoa

se
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loh.

sen
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Woiman, eitti se mitään waikuttais, j. n. e. Mcille on siis paras että me riisiimme kengät n.ri»
dän jalwoistammc Moseksen kanssa,
ja us>
niin
hpwin
nämät lEsuksen Kristuksen
komme
sanat, tämän lEsuksen Kristuksen asetuksen,
niin hpwin kuin nmut hänen toimituksensa.
Moses näki pensaan palawan tulesta; tämän
näki Moses, ja ettei pensas kuitenkaan kulunut,
jota Moses ei ymmärtänyt, ja ei tainutkaan
sitä pmmärtäa; sillä HERra sanoi: Alä lä<
hestp. Mutta tämä piti hänelle oleman kpllä:
Minä olen sinun Isas Jumala, Aprahamin
Jumala, Isaakin Jumala ja lakopin Junia»
la: **) Minä olen se kuin minä olen j. n. e.
Niin ei pidä meidän ajatteleman, niinkuin me
järjen jälkeen taitaisimme ymmärtää nämät
sanat: "Tämä on minun Ruumiini, tämä on
minun Wereni''; Mutta meidän pitää uskoman
niitä ; sillä se joka niitä puhunut on, taitaa myös
tässä olla se joka hän on. Uskon woima ja toimi
on se, ettei Mdä tietää, millä tawalla, min»
kä tähden, mitä warten, ja miksi hpödptpksek»
si se pitää oleman mitä Jumala toimittaa ja
käskee: Mutta usko antaa Jumalalle hänen
Kaikkiwaltiaisuudensa ja totuudensa kunnian:
-) 2. Mos. K. 2: 5. v. 3.
v. e. v. t4.

se
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tahtoo mielellänsä olla

tyhmai

tictett,

ettci mitä suu on sanonut, silakasi myös woi
täyttää. Katsos Aprahamita: Koska Jumala
kaski hänen ympäriusä wkata itsensä, silloin kuin
hän jo oli yhdeksänkpmmenen ja yhdeksän ajastai»
lainen: *) jos hän silloin olis ottanut lihan ja
wi-ren neuwon, ja ajatellut mitä tämä ympä»
ri leikkaus piti häntä hyödyttämän, joka oli jo
niin wanha mies; Jos hän olis ajatellut, min»
kätähden niin ylenkatsotussa jäsenessä piti ta«
pahtumau; niin ols tosin järki sen tehnyt pilkaksi ja tyhjäksi. Häncn piti sentähden uskoman
Jumalan sanain päälle, tekemän hänen käskynsä jälkeen, ja mitä puuttui, hänelle jättä»
man. Ia »vaikka Sakramentit owat senkalta!»
set työt, joita emme taida ymmärtää, waan
yksinkertaisuudlssa heidän woimansa uskoa. Niin
ei pidä meidän kuitenkaan ajatteleman, niinkuin
Sakramenttein woima olis perustettu meidän uskossamme; Sillä niin olis heillä aiwan löyhä
perustus, ja olisit jo aikaa ennen tätä tyhjäksi
rauwcnneet: ja jokaitsen turhan uskon jälkeen
muutetuksi tulleet; josta he myös olisit tulleet
ihmisen ja ei lEsuksen Kristuksen Sakrament»
teiksi ja asetukseksi. Ei suinkaan. Silla jos
) i. Mos. K. ii: i, io.

se
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Me uskomme Sakramenttia eli ei, niin on
kuitenkin heidän woimansa. Ia niinkuin ei
meidän epäuskomme taida Jumalan uskoa tur>
haksi tehdä; *) Niin ei taida mpos meidän hul>
lu uskomme tehdä lEsuksen Sakramenttia tphjaksi. Sillä ne owat perustetut häncn Kaikki-

sa

waltioissa sanoissansa: Kastakaat heitä Nimeen

Isän, ja Pojan, ja Pphän Hengen, (ja tämä
on Kasteen oikea perustus, joko me uskomme
elikkä ei; kuitenkin ppsup Kaste phtenä autuallisena Sakramenttina.) Spökäat, tämä on minun Ruumiini: luokaat, tämä on minun Wcreni, j. n. e. (Nämät sanat owat Sakramentin
oikea perustus; ja joS me uskomme nämät sanat eli ei: niin owat he kuitenkin ne samat, ja
Sakramentti on Sakramentti.) Mutta tässä
siwussa pitää sinun, rakas pstäwani tietämän,
että jolles usko näitä Sakramentteja, etkä naUja sa«
titse niitä oikein, niissä
joissa
noissa,
he asetetut owat, niin tuleewat ne

sinulle

ei

autuudeksi waan tuomioksi.

Mitä npt, lEsuksen Nimeen, tulee tämän
Sakramentin oikiaan muotoon ja olemiseen, niin
suljetaan kaikki näihin sanoin: Ia hän otti
) Rom. 2: ~

se
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leiwän, kiitti, mursi, antoi heille ja sanoi: Ta
mä' on minun Ruumiini, joka teidän edestänm

se

uloöannetaan, tehtaat te minun muistokseni.
Samalla muotoo mpös, otti hän kalkin Ehtollisen
jälkeen, ja sanoi: Tämä on sen Uuden Testamew
tin kalkki minun Weressäni, joka teidän ja moneN tähden uloswuodatetaan spntein anteeksi an>

tamiscksi.

Nänlät sanat, niinkuin ne selkiästi puhu-

lEsuksen Ruumiista, koska hän käski hei»
dän spödä leiwän: niin puhumat he mpös niin
selwästi lEsuksen Merestä, koska hän käski
heidän juoda kalkista. Sentähden pitää meidän
pm»
mpös niitä niin »vastaanottaman ja
märrpkscssä pitämän, ja totisesti uskoman, että
koska me nautitftmma Sakramentin, niin me
silloin totisesti tulemma lEsuksen Kristuksen
Ruumiista ja Merestä osalliseksi, niiden näkp»
lväisteil wällk.ivpalten alla, jotka owat leipä ja
tapahtuu sitä emme tiedä, ei
»viina. Kuinka
ole mpös kukaan käskenyt, että meidän pitää
sen tietämän. Ia jos me paljo tahtoisimme wai>
wata meitämme käsittäksemme tätä: niin tulee
tämä Sakramentti meille niin spwäksi asiaksi,
niinkuin
wesi josta Propheta Etsekiel puhuu,
rtta
eli niin spwä, että sitnä täptpi uida, ja
wat

samassa

se

se
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ei ulottunut pohjaan;") Se tulee meille ja mei.
Dan järjcllemme, niinkuin se lukittu kirja, Esaian
tpkonä, jota ei oppineet eikä oppimattomat lukea
tainneet.*") Moni on tosin ottanut mitta-nuoran käteensä, mittaaksensa jakoettellaksensa tätä
siiwyyttä; Mutta wesi on käynyt kupeisiin saak«
ta, ja »viimeiseltä pli pään; niin että he wiisaudessansa owat peräti hukkuneet- Toiset o»
wat kyllä pyytäneet awata tämän kirjan sine.
tin, ja owat tahtoneet wetää tämän korkean
salaisuuden oman selityksensä puoleen; mutta
owat kuitenkin sulaa turhuutta puhuneet. Sen»
tähden pitää meidän uskoman Jumalan, niin
hftwin näissä kuin muissa hänen sanoissansa eitä
myös tutkisteleman, eli sowitteleman niitä,
muodon ja mitan jälkeen, kuin luonto myöten
antaa ja järki taitaa käsittää. Leiwan me naem«
me meidän silmillämme; Sanan: Tamä on mi»
«un Ruumiini, kuulemma me törmillämme. Wiinan näemme me silmillämme; Sanan: Tämä on
minun Wereni, kuulemma me korwillamme.
Suu naulitsee mpös syömisen ja juomisen kautta
nämät »välikappaleet. Koska nyt silmä, korwa
ja
owat tehneet mitä heidän tulee, niin pi»
taa myös sydämmen tekemän
mitä häneltä

sen

suu
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*-)

Es.

29: tl.
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wiaditaan: nimittäin uskoman nämät sanat.
Muoto, kuinka nämät taiwaalliset ja maalliset
kappaleet tulcewat Sakramentissa phdistetukss ja
keskenänsä phteen kootuksi, sen pitää meidän hä«
»en haltuunsa jättämän, jolle on woima an«ettu taiwaassa ja maan päällä, ja kalvahtaman meitämmc meidän järkeemme wietellpkscs'
la, niinkuin sitä, joka on tämän Sakramentin
suurin Vihollinen. Ei pita meidän ajatteleman,
että leipä muuttuu Kristuksen Ruumiiksi: eikä
myös että wiina muuttuu Kristuksen Vereksi,
niinkuin luonnollisella tawalla monet kappaleet
taitaawat tulla toinen toisensa kanssa sekoite»
tukss. Mutta tässä ei se niin tapahtu; Leipä
pyspy leipänä: Kristuksen Ruumis on ja ppspy
Kristuksen Ruumiina. Kuitenkin koska me
naulitsemme sen nakpwäiscn, niin me myös sii»
nä saamme sen näkpmättömän ja taiwaallisen.
Wiina ppsup miinana: Kristuksen Weri on
Kristuksen Weri; kuitenkin koska me juomme
sitä nakpwäistä, niin me mpös juomme sitä nä,
kpmätöintä, Jollen minä nyt tiedä kuinka tä>
mä tapahtuu; niin ei ole st kuitenkaan sentäh»
hen mahdotoiu Sillä joka on itse totuus,
sanonut;
jota on itfe Kaikkiwaltiaion
ftu,s, taitaa
niin tehdä; st jsta on tie, hän

sen

sen
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ei tahdo wieda ketään eksyksiin. Tämä' salaisuus
tulee mpös jollakulla tawalla selitetykll lEsukscn
Kristuksen omasta persoonasta; Silla koska
hän tuli ihmiseksi, niin ei muuttunut ihmisen
luonto Jumalaksi, eikä Jumalan luonto ihmisiksi; niinkuin he olisit tulleet sekoitetuksi toinen toisensa kanssa. Ei:— Jumala pysyi luma»
lana: ja ihmisen luonto pysyi muodossansa.
Mutta sen persoonallisen yhdistyksen kautta, jo»
ka tapahtui Marian kohdussa, Pyhän Hengen
päälle tulemisen ja Alimmaisen warjoomisen
kautta, on Jumaluus täydellisyydestänsä niin jakanut ihmisen luonnolle, että meidän HERra
lEsus inhimillisessä muodossa on Jumaluuden
täydellisyyden kautta, joka hänessä asui, toi»
uuttanut ne työt, joita ei yksikään ihminen olis
tehdä tainnut. Niin ei myös tässä Sakramen»
tissä tapahtu joku sekoitus- Sillä ne maalli»
set kappaleet owat senkaltaiset kuin ne owat: ja
taiwaalliset pysyywät aina heidän
Mutta sanain woiman kautta ja tosin näiden
sanain kautta: Tämä on minun Ruumiini: tämä
on minun Mreni; tapahtuu tässä senkaltainen
yhdistys, että Kristuksen Ruumis nautitaan lei»
wan kanssa, ja hänen Werensä juodaan wii,
-

armossansa.

:
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nassa.

se wiclä niin olis; niin ci
»vikapääksi
taitais joku tulla
HERran Ruumii.
seen ja W- reen; koska ei se silloin olis HENran kalkki: eikä Kristuksen Ruumiin osallisuus:
ja silloin ei kukaan taitais syödä ja juoda it>
sellensä tuomiota eikä' eroittaa HERran Rml»
miista.
Niin pitää siis kaikki maalliset ja
ajatukset
oleman kaukana tästä työstä.
lihalliset
Woiman me tunnemme; läsnä olewaisuuden me
uskomme: mutta muotoa emme taida käsittää.
lämpe»
Auringon walon sinä taidat nähdä:
pttä sinä taidat tutaa; mutta jos sinä kaikkein»
parhaimmassa päiwä paisteessa tahtoisit säkin
kanssa edestulla, ja antaa auringon paistaa
sen hvwin täyteen, sitoisit sen kiini, ja awaisst
sitten kurkistella siihen, niin ei sinulla tui»
tenkaan ole siinä joku auringon waloa. LoS
et nyt taida käsittää ja oikein ymmärtää aurin»
gon woimaa, jonkas näet ja tunnet: sitä wa>
hemmin sinä järjelläs taidat tutkia sitä «luotoa,
millä tawalla Kristuksen Ruumis ja Weri Sak«
ramentissä nautitaan. Tämä on senkaltainen
tpö, kuin ei anna itsiansä pmmärrettää, mutta
pitää yksinkertaisuudessa uskottaman.
Ia jos el

sen

sen
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Nnt mahdan minä kplla ajatella, jota Ml»
nä nipös itse koetellut olen, että uskon ftksiker»
taisuus taitaa tässä asiassa ja tpössä tulla tiu»
satuksi kaikinaisilta ajatuksilta, niinkuin seura»
maisilta: Jos tässä Sakramentissa' olis )oku
luonto, joku totinen luonto, ihmisen luonto;
niin pitäis meidän toisella tawalla tunteman si»
ta, kuin me
tuunenime.
Se olis kaikki

sen

tosi: Jos tama olis joku kuolewainen ja luon»
nollinen Ruumis, niinkuin ihmisen on; jos se
olis joku turmeltawa Ruumi?, ja samassa ti-

se

lassa kuin

minun ruumiini on' niin taitais
mpös muulla tawalla tulla tutuksi. Mutta nyt
on tämä
Kaikkiwaltian Jumalan Pojan
Ruumis; niin muodon, että kaikki mitä Imua»
luudessa on, on mpös tässä ihmisen luonnos»
Tama on kirkastettu Ruumis, ja ei taida

sen

sa.

se

tulla nahwksi kirkastamattomilla silmillä: tuo»
lematoin Ruumis, jota kuolewainen ruumis ei
taida nähdä eikä koetella.

Ajatellaan siis jokainen mitä Lukas kirjoittaa kansasta Natsaretissä: Että koska he
tulit wihoja täpteen lEsusta ivastaan, sentähden, että hän nuhteli heidän epäuskoansa; ja
weit hänen hamaan wuoren kukkulalle, jonka
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heidän kaupunkinsa rakettu oli, spöstäksensä häntä alas; Mutta hän ohitse käwi hei-

päällä

dän keskeltänsä ja poismeni. *) Ia meni alas
Kapernaumiin. Koska lutalaiset Tempelissä
tahtoit kimittää hänen: niin lpmpi hän ja läksi
ulos Tempelistä.**) Tässä oli totisesti Kristuksen Ruumis; Mutta se ka tois heidän tätensä wälistä, ensist Natsaretissa ja meni Kapcrnaumiin. Hän lpmpi ja meni ulos Tempelistä,
niin ettei he tainneet nähdä hänen Ruumiistansa, heittäkscnsä kiwiä hänen päällensä, eikä mpös
spöstää häntä wuorelta alas. Niin taitaa lEsuksen Ruumis ja Weri Sakramentissa olla
läsnä-olewainen, waikka ei meidän jäsenemme
taida sitä käsittää. Mattheus antaa meille erinomaisen esimerkin: josta meidän pitää selwästi
tunteman eroituksen Kristuksen Ruumiin ja mci»
dän ruumiimme wälillä, siinä kuin hän
Että koska Opetuslapset tärseit ahdistusta aalloilta, ***) niin tuli lEsus käpden heidän tpkönsä merellä, ja sanoi: Minä olen, altaat peljästpkö. Kosta Pietari
tuuli, pppsi hän
tulla wedcn päällä lEsutsen tpkö; mutta koska
hän näki antaran tuulen, ja rupeis wajomaan,

sanoo:
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huusi

hän, fanoden:

hCRra

auta minua.
ruumis
weden
kahden ihmiftn
päällä, mutta kuitenkin suurella eroitukstlla.
Pietarin ruumis tahtoi wajota, lEsus täptpi
ojentaa kätensä, tarttua häneen, ja auttaa hän»
tä hahteen. Silloin tulit ne, jotka hahtcessa
olit ja kumarsit häntä, ja sanoit: Totisesti o»
ltt sinä Jumalan Poika.") Jos hän taisi käy»
dä weden päällä,
suhteen että hän oli lumalan Poika, niin taitaa hän myös, Sakra»
mentissä olla läsnä-olewainen Ruumiillansa ja
Werellänsa, sillä hän on »vielä npt Jumalan
Poika. Vlösnousemisessansa antoi hän kiwen
maata paikallansa, ja sinetin olla rikkoomata;
Sen
kuitenkin nousi hän plös
jälkeen tuli HERran Enkeli ja »vieritti kiwen
haudan owelta, ja istui sen päällä. *") Vlös»
nousemisen jälkeen tuli hän Opetuslasten tpkö,
sitten kuin owet olit suljetut lutalaisten pelwon
tähden. ***) Jos he pelwon tähden olit suljetut;
niin taitaa jokainen ajatella, että he olit hpwin
Varustetut. Ia kuitenkin seisoi hän heidän kes»
keltansa, niin että he pelkäisit, koska he tiesit,
ettei joku ihminen, kuin eli heidän kanssansa

Tassi oli

npt

>

sen

*Matth. 14:32. ")Matth. 28:2. *»») Zoh. 20: ty.
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Menkaltainen, olis tainnut tulla sisälle sieiban
tpkönsä. lonkatähden he hämmäslpit, ja luulit
Hengen näkemänsä, eli jotain pahaa.*) Mutta
hän osotti heille kätensä ja kMnsä; he rupcisit
häneen; hän söi heidän nähtensä, niin että he
wasta silloin suurella ihmettelemisellä uskoit, etta hän oli itse läsnä. Jos hän silloin taisi kät»
keä hänen Ruumiinsa, joka oli totinen Ruu>
mis, waeltaa Ruumiillansa lvedcn päällä, käpdä
Ruumiillansa suljettuin owein läpitse, koska
hänellä kuitenkin oli liha ja luut: Niin taitaa
hän mpö's olla läsnä Sakramentissa Ruumiitlansa ja Werellänsä, waikka on salattu, ja
niinkuin suljettu owi meidän pmmärrpksellemme.
Jos totuus taitais pettää jonkun, niin me tässä tulisimme petetyksi; muutoin ei ensinkään.
Jos tie taitaa jonkun ekspttää: niin me myös
tässä ekspmme meidän uskollamme, mutta
ei muutoin.
Sltälähin owat nämat ajatukset meille
«linkuin loukkaus»kiwi ja pahennus. EttäKris»
tus on astunut taiwaaseen, kuinka siis taitaa
hänen Ruumiinsa ja Werensä olla Sakramentissa läsnäolewainen? Tässä pitää sinun, rakas
pstäwä tietämän, että lEsus sanoi Opetuslap»
») luk. 24: zi. v. 43.
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sillensa, koska hän ylösnousemisensa jälkeen oli
heidän kanssansa: Minä olen teidän kanssanne
jokapaiwä mailman loppuun asti, *) Siinä
myös ajatteleman, kuhunka hän meni;
nimittäin taiwaisiin, kuitenkin ei niin, että nii»
den pitäis häntä sulkeman; mutta että hän olis ne sisälle »ottanut; **) sillä hän onkorkeam»
maksi taiwaita tullut: *"*) hän ylösastui kaik>
kein taiwaasten päälle. "**") Tämä selitetään
Epistolassa Ebreerein tykö, näillä sanoilla: Ct»
tä sitte kuin hän oli itse kauttansa meidän syntiimme puhdistuksen tehnyt istuu hän Majes»
tetin oikealla puolella korkeuksissa, -j- Nyt on
Jumalan oikea käsi, Raamatun todistuksen
jälkeen, wotma kuin hänellä on taiwaassa ja
maan päällä, hallita kaikkein ylitse, ja olla
kaikissa kappaleissa läsnä.olewainen. Niin
Dawit Psalmissa: Heidän käsiwartensa ei aut»
taneet heitä, waan sinun oikea kätes, ja sinun
käsiwartes, ja sinun kaswos walkeus, -j-j- Ia
wielä, jos minä astuisin ylös taiwaasten, niin
sinä siellä olet: jos minä asuisin meren äarissä, niin sinun kätes kuitenkin siellä minua johdattais, ja sinun oikea kates pitäis minun.
*) Match. 28: 20. "*,) Tek. K. 3: 21. ««) Ebr.'
7: 26. *»*») Eph. 4: io. fEbr- t:3.
ff
Psalm. 44: 4, fff Pftlm. 139: 3, 9, 10.
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Tämän oikean käden tykönä on hän aina oh

lut, ja tosin jo ijankaikkisuudesta, niinkuin li,,
malan oma Poika, ja hänen kunniansa kirkka,
us. Niin että mailma on luotu hänen kauttansa, ja ihmiset hänen kanttansa pelastetut Hän
oli kaikissa näissä pilwi ja patsas, hän oli
ruoka ja kallio, hän oli kilpi ja wahwistus,
avu ja autuus, ja niin Jumalan oikea käsi.
Sentähden ei hän tainnut tulla lumaluudensq
puolesta korkotetutsi, mutta miehuudensa puolesta. HERra sanoi minun HERralleni: Istu
minun oikealle kädelleni. *) Vallitse sinun lvi»
hollistes
Ia lEsus sanoi itse plimmäi»
Papille:
selle
Tästedes pitää teidän näkemän
Ihmisen Pojan istuman Woiman oikealla puolrlla. **) Stephanus sanoi: Minä näen
taiwaat awoi, ja Ihmisen Pojan seisoman Iu»
malan oikealla kädellä, -j- Niin vn persoonatlinen yhteps molempain luontoin wälillä niin
woimallinen, ettei phtäkään paikkaa löpdp, josihmisen luonto ei olis, kussa ikänänsä lu>
malan luonto läsnä »olewaincn on. Sentähden
taitaa hän, sekä istua Jumalan oikealla kadella. että mpos olla Sakramentissa läsnä>ole«
*) Psalm. t<o: l, 2.
Matth. 26: 64. f 3ek.

seassa.
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waixen. Sillä istua Jumalan oikealla kädetla, sc on olla Kaikkiwaltias. Kaikkimaltiaisuu»
dclle ci ole mitään mahdotointa. Istua Iu«
malan oikealla kädellä, on, että pitää kaikki
allaansa, hallita kaikkein plitse, täyttää taipaan )a maan, ja olla jokapaikassa läsnä »o»
lewainen. Hän sanoi sentähden OpttuslapsillenKaikki owat minulle annettut minun Isät»
täni: *) Kaikki, sanoo Paawali, on Jumala
pannut hänen jalkainsa ala: kaikkein hallituksen ja lvallcm, ja wäkewppden, ja herruuden,
ja kaiken sen, kuin nimittää taitaa, ei ainoas»
taan tässä mailmassa, mutta myös tulewai»
sessa. Hän on pantu Papiksi **) kaikkein p«
litse. Se kelpais Isälle, että hänessä kaikkinainen täpdellispvs asuis:
on hänen miehuu»
kautta
eroittaa
Isa hänen
dessanfa. Ia
muista ihmisistä, joista mpös taitaa sanoa,
että Jumala on heissä. Niin
hän itse:
asua;
"*«)
Minä tahdon
Kuitenkin ei
heissä
kautta iaitaisit iulla lumaniin, että he
litsi, ja hänen kaltaisiksensa, waan pojiksi ja
tyttäriksi, niinkuin autuaat Jumalan lapset.
Mutta meidän HERrasta lEsuksesta Krittuk.
) Matth. 11: 2?:
") Eph. 1: 21. «"*) 2.
Kor. e: ie.

sa:

sen

se

sanoo
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155

sesta sanotaan ei ainoastaan että Jumala oli
Unessa: mutta että hän oli itse Jumala, ja
tosin iankaikkinen Jumala, Niin oli hän lumala jo kapaloissa; sillä Enkelit kutsuit hänen

Wapchtajaksi, jok.» on HERra, Kristus. ")
Niin oli hän Jumala seimeessä, koska tietäjät
Itciiselta-maalta, maahan lankeisit ja rukoi»
lit häntä-*") Niin oli hän Jumala kiusaustensa alla, koska perkelen täptpijättää hänen,
mutta Enkelit tulit ja palwclit häntä. *"*)
Niin oli hän Jumala Nikotemukselle, koska
hän sanoi: Ei astu kenkään plös taiwaaseen
waan joka taiwaasta alasastui, Ihmisen Poi'
ka joka on taiwaassa. 1oli Mos lu>
perkeleille,
ne
riiwatut
mala
kosta
ihmiset hu«sit, sanoden: lEsu, Jumalan Poika, mitä
meidän on sinun knnssas? 1"j- Niin oli hän
Jumala kärsimisessänsä ja kuolemassansa, josta hän taisi sanoa: Minulla on walta henkeni
panna, ja minulla on walta sitä taas ottaa.
Niin oli hän Jumala, koska hän asetti
Sakramentin, ja sanoi: Spökaät, tämä on mi»
«un Ruumiini; juokaat, tämä on minun We«
rem. Sentähden ei ole hänelle mahdotoin, että
?)

lue.
it.

f

2: 11. »»)

loh.

;0: 18.

Malth.

2: 13.

2: 11.

ff Matth.

»»*)

8: ?9.

Matth. 4:
fsf loh.
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tehdä ja antaa, mitä häncn Sanaiusa sisälletty
sä pitääwät. Ei ole hän muutoin taiwaascen

astunut, waan niinkuin se, joka täyttää taiwaan
ja maan; Hän istuu Isän oikealla kädellä: ci
muutoin, kuin st, jonka hallitus on merestä,
hamaan mereen asti. Ia se joka ei sitä usko, mahtaa kohdastansa astua julkisesti edes ja
sanoa: lEsus Kristus ei ole siinnyt Pyhästä
Hengestä/ eikä syntynyt Neitseestä Mariasta
Se joka kieltää yhden Uskon Pää kappaleen,
hän kieltää myös kaikki muut. Että uskoa ph»
tä. ja kieltää toista, se on ettei uskoa, waan niin»
kuin kutsua Jumalan walhetteliaksi.
Että me siis mahtaisimme tulla oikeaan
ymmärrykseen, ja autuakfptekewäisien uskoon:
niin tulee meidän tässä Sakramentissa kahdesta
kappaleesta waarin ottaa. Msi on Sanat:
''Tämä on minun Ruumiini, tämä on minun
Wercni"; Toinen on itse Toimitus: "Ottakaat>
spokäät ja juokaat, minun muistokseni.'' Tässä
on nyt suulle luonnollinen syöminen ja juoniinen: mutta sielulle hengellinen syöminen ja juo»
Minen; ja nämät molemmat ei taida olla toinen toistansa paitsi. Suun pitää syömään j<t
juomaan: sitä ei taida sicln tehdä; Spdämnmz
*)

Zach.

9: 10.
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se

pitää uskoman, että
on lEsuksen Kristuksen
jota
syödään ja juodaan:
ja
Ruumis
Weri,
sitä ei taida suu tehdä. Tämä tapa ja muoto
löyttään myös monessa muussa Jumalan toimituksessa. Katsos Mariaa. Hän siitti kohdus»
ja synnytti lEsuksen mailmaan; mutta
ennen kuin hän
teki, siitti hän häne» sydän»»
messänsä, sillä muotoa, että hän uskoi nämät
Enkelin sanat: Pyhä Henki tulee sinun päal»
les, j. n. e. *) Ei Jumalan edessä ole yhtään a»
siaa mahdotointa; ja sanoi: Katso hEßran
piikaa, tapahtukoon minulle sinun sanas jälkeen.
Tätä ei käsittänyt hänen luontonsa, mutta hä«
nen sydämmensa, joka uskoi sanat. Sentahden oli tämä sekä luonnollinen että hengellinen
toimitus. Tämän löydämme myös muissa lumalan toimituksissa. Katsos waimoa, joka oli
punaista tautia sairastanut, hän tarttui IE»
suksen waatteenlieppeeseen kädellänsä, *") ja tämä oli luonnollinen sattuminen: kuitenkin ei
tiennyt kasi mikä
oli; mutta sydän ainoas«
taan, joka uskossa luotti itsensä näiden sanain
päälle: Jos minä ainoastaan rupean hänen
»vaatteeseensa, niin minä tulen terweeksi. Näin
tarttui hän sekä ruumiillisesti, että hengellisesti.
) luk. 1: 35, 21, 2». '*) Matth. o: 20, 21.
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Tässä

taidamme ftnimärtää, että kaikki
jäl»
jäsenillänsä,
mpös
keen
tekee hän
spdämmessänsä sisällisesti uskossa. Ruumis ei tiedä
mitä hän siinä toimittaa, mutta niinkuin jär»
jelöin luontokappale antaa itsensä johdatelkaa,
ja niinkuin st joka ei pmmärä luinalaN töitä.
Sitä wastaan on sydän
joka uskoo
ja
kpllä
tietää
mitä
ruumis tekee.
sanat,
l.m
m?

uuta jok»

ihminen tekee Jumalan

sen

sanan

se

Sentähden panee Jumala meidän

eteemme aina
nämät molemmat kappaleet, nimittäiu: Hänen
"Sanansa ja Toimituksensa.'' Toimituksen pitää
ruumis tekemän; mutta spdämmen pitää uskoman
Sanat. Jos toimitus on ilman sanoita, niin
on
niinkuin pähkinä ilman ptpintä, niinkuin
puu ilman jurta, ja huone ilman perustusta.
Jos Jumalan Poika olis tullut spntftneeksi ilman sanata: jollei Jumala olis luwaunut, että
waimon siemenen piti rikki«polkeman tarmem
pään; ") jollei Enkelit sitä olisi ilmoittaneet
ilon:
ja sanoneet: Me ilmoitamme teille
ttille on tänäpänä' spntpnpt Wapahtaja; "*) niin
tama tefo ei olis auttanut meitä, niinkuin niitä,
jotka ei siitä olisi mitään tienneet, ja sentähden
*) i Mos. K. 2: 15.
**) !u5. 2: io, li.

se

suuren
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ei sitä olis tainneet uskoa. Jos lEfus olis
kuollut ja PlöSnousnut, ilman Jumalan sanaon, jollei hän itse olis sanonut: Että
ta;
piti
paljon Wanhemmilta ja Pappci»
hänen
Päämiehiltn, ja Kirjanoppineilta kärsimän, ja
tapettaman, ja kolmantena päiwänä plösnou»
seman. ") Jollei Esaias olis sanonut: hänen
hanwoitettu meidän pahaintekoimme tähden. "*)
Jollei Paawali olis sanonut: Että hän on
meidän spnteimme tähden ulosannettu, ja mei>
dän wauhurskaudemme
tähden plösherätet»
tp, ja tosin Raamattuin jälkeen, -j- Niin emme
olisi tainneet lohduttaa meitämme. Jos ureidän
HERra lEsus Kristus olis asettanut Sakra»
mentin ilman sanoita; niin ettei hän leiwästä
olis sanonut: Tämä on minun Ruumiini; ja
wiinasta: Tämä on minun Wcreni, joka teidän tähtenne wuodatetaan spntcin anteeksi an»
tamiseksi; niin olis meidän taptpnpt epäillä.
Sentähden on hän niin selittänyt tämän asian;
että Sana: Tämä on minun Ruumiini, tämä
on minun Wereni, osottaa toimituksen itso sielussa: "Spökäät ja juokaat,'' ne sanaton hän
ruumiille taas antanut. Niin on molemmissa
"») Rom.
') Matth. 15: 21. *») Es. 53: 5.
4: 25. 5 1. Kor. 15: 4.

se
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yhtäläinen armo, waikka kahdella tawalla, Suu
ei taida spödä hengellisesti, spdän ei taida spö-

da' ruumiillisesti. Sentähden pitää suun, niin»
kuin jpdämmen puolesta spömän ruumiillisesti,
ja spdän jälleen ruumiin puolesta spömän hen>
gellisesti. Ia niin tulcewat molemmat phdestä

ruuasta autuudeksensa rawituksi. Se hengellinen spöminen ei estä sitä luonnollista: eikä
mpös estä
luonnollinen sitä hengellistä. Koska sana ja tpö owat phdistetpt; koska spdän ja

se

suu tekeewät itsekukin sen mitä

heidän tulee: niin
silloin Sakramentti nautituksi Kristuksen
asetuksen jälkeen. Ala' siis, rakas pstäwä, anna
jonkun epäilewäisen ajatuksen lEsuksin Kristuk»
sen Ruumiin ja Weren läsnä olemisesta Sak>
ramentissä wietellä sinua, sanain oikeasta pmtulee

sen

märrpksestä, koskas tiedät, että hän, joka niin
on toimittanut ja sanonut on lEsus Jumalan
Poika. Hän on se, josta Isä on sanonut: Tänä»
pänä minä sinun spnnptin.*) hän on se, josta Isä
on tunnustanut, ja usiat erät taiwaasta sanonut:
Tämäon minun rakas Poikani."*) Hän on kutsuttu
eläwän Jumalan**") Pojaksi. Korkeimman lumalan
Elämän Ruhtinaaksi. 1-j- Kun.
*) Ebr. i: ö. *») Matth. 2: 17. *»*) Malth.
17: 5. f Matth. 16: 16
15.
Tek. K.

16

nian HERraksi: alku j., loppu; se joka on, !>
ka oli )a tulcwa-on; )a Kaikklwaltias *) Sentähden ei taida kukaan spustä epäillä, ettei hau,
joka on Jumalan Poika ja Jumalasta spntl)
npt, ja aina yksi Jumalan kanssa, taitais tehJumala, mitä hän
da, niinkuin
koska
Sitälähin,
tahtoo.
hän Nlpös on Ihmisen
Poika, woimasta spntpnpt. Jumalalta lahettttp, "*) jolla oli woimaa silloin koska bän lö'pt«
tiin meidän luonnossamme ja lihan hahmossa,
niinkuin joku muu ihminen, ja Ihmisen Poi>
ka, anteeksi antaa spnnit maan päällä, *"") ulos»
ajaa perkeleitä: woimaa, niinkuin Ihmisen Po»
Ma, wapahtaa sieluja, ja mikä kadonnut oli;
-j- On myös saanut woiman, niinkuin Ihmi»
sen Poika, tuomita; Miksei hänellä siis olis woimaa, Sakramentissa, hänen sanansa jal»
keen, olla Ruumiillansa ja Werellansa läsnäolewainen? Silla niin hpwin kmn hän taitaa
tehdä mitä hän tahtoo, niin taitaa hän nchös
niinkuin Ihmisen Poika olla läsnä»ofewainen.
kussa hän tahtoo. Kuitenkin pitää meidän tässä
Vaarin ottaman: Että
on totinen muoto Iu«
malau yhteisen läsnä-olemisen kanssa, toinen
jälleen se, kuin sinulle tapahtuu. Jumala on
*) Ilm. K. 1: 4. ««) Gal. 4: 4. '**) Matth.
9: 8. f luk. 1«: 11. ff loh. 5: 25.

se

se
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k.nkkein luoniokappalten wkönä. Mutta jos sinä
niissä tahdot etsiä hänen ssnulles, niin et sinä
löydä hauta, maikka hän siellä on; kuitenkin
ei sinulle (iillä erinomaisella tawalla) läsnäolewainen, Nliu taitaa lEsus olla kaikessa leiwässä ja miinassa läsnä kuin on, maan ei si,

nulle niinkuin hän on Sakramentissa. Mutta
koska
tulee siihen tpkö, jollahan lupaa,
ja taritsee itsensä niinkuin tässä Sakramentissa',
sanoden leimasta: Tämä on minun Ruumiini;
ja miinasta: Tämä on minun Wereni, ja on
antanut sinulle käskyn spödä ja juoda sitä;
niin on hän silloin sinulle. Että kossas nautitset. näitä wälikappaleita; niin sinä spot ja
juot hänen Ruumiinsa ja Werensa', jota on
ulosannettu ja uloswuodatettu spntein anteeksi

sana

antamiseksi.

Yhdeksäs Kappale.

Eikdstä siis yksi mahoa olla esteeksi
toiselle, koska heitä on monta, jst
Ka tämän Sakramentin naulitsewat?

Gi milläänmuotoa. Sillä lEsus sanoo: Tänui

on minun Wereni, joka »vuodatetaan monen
tähden spntein anteeksi antamiseksi. Ia niinkuin
Jumala tahtoo, että kaikkein pitää kääntpmän,

163

«iin tahtoo hau mpös, että kaikki pitää nau«
titseman tätä Sakramenttia', niinkuin phtä a»
wullista wälikappaletta, kaäntpiuiseen ja paran»
nukseen. Niinkuin Jumala kaikille lahjoittaa
uskon, jota paitsi ei kukaan taida Jumalalle
kelwata, eikä mpös tulla osalliseksi lEsuksen
Kristuksen kuolemasta ja plösnousemiststa; niin
tahtoo hän mpös, että jokainen pitää naulitse»
man tätä Sakramenttia, jonka kautta se sama
usko taitaa tulla wahwistetuksi.

Kaikki Kristuksen tpöt ja hpwät-teot owat
kaikille hpwäksi. Hänen spntpmisissänsä 01l

suuri ilo, joka tulewa oli kaikelle kailsalle. *)
Hänen kliolemastansa ja kärsimisestänsä kuuluu
se niin: Hän on sowinto meidän spnteimme e»

destä; ei ainoastaan meidän, waan kaiken mailman edestä. **) Hänen Sanassansa ja Wi»
rassansa kuuluu niin;"**) Tullaat tänne
kaikki minun tyköni; Minä wedän kaikki minun tyköni! 1< Niin owat mpös Sakramentit kai»
kille hpwäksi asetetut. Kasteessa on awoin läh»
te Dawetin huonelle ja Jerusalemin asuwaisille,
ftntiä ja saastaisuutta wastaan.-j-j- Ia Ehtoolli»

se

sen Sakramentista sanoo HERra lEsus. Että
')

luk. 2: 10. ") i.loh. 2:2."») Matth.
23. j loh. 12: 22. sf Zach, 12: 1.

11:
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on wuodatcttu monen edestä.
Sentahden ei pidä kennenkäan ajatteleman, että
niin tapahtuu tässä Ehtoollisessa,, niinkuin
muissa aterioissa- Sillä luonnollinen ruoka
wähcnee jota kerta kuin siitä otetaan: ja jota
usiammot wieraat owat, sitä tphjemmäksi astiat
tuleewat. Waan ei ole niin HERran! Ehtoot»
lisessa. Autuuden Wälikappalcita talttaan ai»
na nautita, ja kuitenkin he owat aina yhtäläiset.
Jumalan Sana saarnataan suurelle kansanpa!»
joudelle; itsekukin ottaa sitä wastaan, ja kätkee
sen; pksi lohdutukseksi, toinen opetukseksi, kolmas
nuhteeksi ja waroitutseksi, ja niin edespäin. Kos»
ka npt itsekukin on saanut omansa; niin ci ole
sana kuitenkaan sitä «vähempi, kuin ennenkään.
Sentahden on tässä sekä siunaus, että täpdel»
lispns. Ia tosin ei ilman spptä. Sillä koska
Pietari saarnais Heluntaipäiwänä Ewankeliu-

hänen Werensä

se

se

se

mitä, lEsuksesta Kristuksesta, jonka lutalaiset
olit ristiinnaulinneet, waan Jumala jälleensä
kciwi läpi hei»
plösherättänpt; ja tämä
dän spdämmensä; *) antoi hän heille tämän
neuwon, että heidän piti tekemän parannuksen,
ja antaman jokainen itsensä kastaa lEsuk<
Kristuksen Nimeen. Ia sinä päiwänä li«
*) 3ek. K. 2: I'?, 41.

saarna

sen
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lähcs kolmeatuhatta sielua. Tässä oli
sils siunaus ja täydellisyys! Eikösta siis luma<
säntpi

lan autuaksi'tekcwalnetl armo, joka kaikille ihniisille on ilmoitettu, *) npt edespäin mahtais
sitä tehdä? Eikä puuttu toiselta armoa sentäh»
den, että joku toinen saa armon; silla luma-

se

la on rikas armosta kaikkia kohtaan! Eikös
ijankaikkinen elämä ole luwattu kaikille uskowaisille ihmisille?**) Kuitenkin ei tule pksikään
uskowainen olemaan paitsi sitä ijankaikkista
myös saa, jos
elämata, sentähdcn että toinen
hän muutoin uskoo meidän HERran lEsuksen päälle. Jumala antaa kaikille elämän, hen»
gen ja kaikki; ***) ja ei hänellä kuitenkaan ole
wähempi. Ia ihminen ei kadota henkeä eli
jotakaan hengellistä hpwää sentähden, että
toiselle annetaan. lEsus on kuollut kaikkein
edestä; f että jokainen kuin uskoo hänen päät»
lensä, ei pidä hukkuman, waan ijankaittisen
elämän saaman, -j-j- Npt owat monta meidän
edellämme olleet, jotka owat uskoneet hänen

sen

se

kuolemansa

itsellensä autuudeksi:
Kuitenkin emme tule sitä »vähemmin autuaksi
kuin ne, koska me heidän kanssansa olemme
")

ja kärsimisensä

Tit. 2: 11. »*) loh. 3: 16. »**)3tk. K.
25. f 2. Cor. 5: 15. ff Zoh. 3: 16.

I'?:
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saaneet Phöenkaltaisen kalliin uskrn, wanhurs>
kaudessa, jonka meidän Jumalamme, ja
dan Vapahtajamme lEsus Kristus antaa. *)
Tätä tulee meidän mpös ajatella Sakrammtistä; jota monet ihmiset nautitsewat, ja tosin
phdellä ajalla; kuitenkin ei taida joku ottaa toiselta mitään po«s; sillä lEsus on aina se sa»
ma, ja hpwissä-töissänsä yhtäläinen meille kai»
kille. Sakramentin nautitseminen toimitetaan
tosin spömisen ja juomisen kautta; Kuitenkin
ei pidä meidän ajatteleman, että se on joku
paljas luonnollinen spömincn ja juominen, niin»
kuin meidän HERra lEsuS tämän kautta tn»
lis kappaleiksi jaetuksi. Ei.' —Hän on kokonansa
siinnyt, koska hän sikis; niin tuli hän sen jälteen kokonansa spntpneeksi,koska hän syntyi. Ei
ole luuta rikottu hänessä hauen kuolemassansa.
Niin on han myös kokonaan nautittawa Sak»
ramentissä. Niin että se ihminen joka uskoo,
saa niin hywin meidän HERramme tyköönsä,
kuin se toinenkin. Sakramentti on mpös asetettu, ei kullalla eli hopialla: sillä niin taitat»
sit ne rikkaat yksinänsä sen ostaa itsellensä;
mutta leiwallä ja wiinalla, niinkuin walikap.
*)

2

Pel.
23

1: i.
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palkilla, jotka kaikille owat saapuwilla, niin hp>
wln köyhille kuin rittaillenkin.

Kymmenes Kappale.
Eiköstä siis ole yhtään eroitusta hywmn ja pahain wälillä/ Koska KaiK«
Ki mitaalvat tätä Sakramenttia nau«
tira?

Minä

sen

todeksi, ettei ihmisten
tässä suurta eroitusta; mutta Jumalan edessä, joka tutkistelee svdämmet
ja munaskut, ja pmmärtäa meidän ajatuksen»»
me taampaa,") hau joka näkee kaikkein tiet;
hänen silmissänsä on se peräti toisin. Ei hän
tahdo että pphä pitää koirille annettaman, ei»
kä päarlpjä heitettämän sikain eteen. *") Sentäh»
den waatiiwat nämät sanat, jotka näin kuuluuwat:
''Tämä on minun Ruumiini, joka teidän edestänne ulosannetaan: minun Wereni, joka teidän
edestänne uloswuodatetaan", wahwan uskon
kaikilta niiltä, jotka tämän Sakramentin nautitstmisen kautta ppptäawät autuaksi tulla. Sen»
tähden on hän mpös asettanut tämän Sakra>
mentin näkpwaisten wälikappalten kautta, ja
muulla ulkonaisella muodolla; että me stn kaut
6.
s) Psalm. 13?: H. *») Matth.

tunnustan
tuomion edessä, ole

,

?:

168

ta

mataisimme mailman edessä ilmoittaa mci»

dan uskomme ja sen kautta eroittaa meidän
uskomme perkelen uskosta; Sinä uskot, et°
tä yksi Jumala on sen sinä oikein teet; Peruskomat, ja wapisewat. *) Jos
kelet myös
nyt
sinä
sanoisit: Minä uskon, että lEsus
Kristus Jumalan Poika on kuollut kaikkein ihmisten edestä; niin taitais perkele wastata sinulle, ja
Minä uskon sen myös. Jos
wielä sanoisit: Minä uskon että lEsuksen
totinen Ruumis ja Weri owat läsnä Sakra»
mentissä; niin taitaa perkele wastata, ja
myös. Mutta koskas tar»
noa: Minä uskon
tut näihin sanoin: "Teidän edestänne', ja sa»
not: Minä uskon, ettalEsus Jumalan Poika
on antanut hänen Ruumiinsa kuolemaan "mi>
nun edestäni", ja wuodattanut hänen Werensä
"minun spnteini anteeksi antamiseksi" ; niin tay»
tyy perkelen waiketa ja häwttä, eikä taida enä
sanoa: Minä uskon myös. Sanat itsesftnsä owat niin yhdistetyt, että yksi riippuu toi»
sessa, niinkuin wältämattömässä siteessä. Tä>
mä sana: "Teidän edestänne," waatii sen, että
kaikki, jotka nautitsewat Sakramenttia, pittää
wahwasti uskoman sitä toista sanaa: "Minun
Ruumiini, minun Vereni''; jonka päälle
*) lac. 2: 19.
:

sen

sanoa:

sa-

sen

sen

se
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se

sana seuraa, että on: ''Ulosannettu
ja uloswuodatettu syntein anteeksi antamiseksi.'
Jos me siis jätämme Sakramentin nautitsemi«

kolmas

sen

ainoastaan ulkonaisten työhön, ja sinne
Mennessämme, tyydymme ainoastaan näihin
noin: Tämä on minun Ruumiini, tämä on
minun Wereni, joka teidän edestänne ulosaunetaan ja uloswuodatetaan, ja laimin lyömme
oikean nautitsemiscn, joka uskon walmistuk»
sessa tapahtuu; niin käy tässä, niinkuin mui»
non Philisterein kanssa, joilta Israel löytiin.
Ia koska kansa tuli leiriin, *) sanoit Israelin
wa!>hemmat: Minkätähden HERra antoi meidäu tänäpänä loptää Philistereiltä? ja koska
he arwaisit syyn olewan, ettei HERran Liiton»
Arkki ollut heidän kanssansa, niin he päätit ot»
taa sitä Siilosta heidän tykönsä; ja koska
tuli leiriin, huusi kaikki Israel suurella ilo huu»
dolla, niinkuin he jo olisit »voittaneet wihollisensa, josta Philisterit pelkäisit, ja sanoit: Woi
meitä, kuka pelastaa meitä näiden suurten lumalten kädestä ? Koska he nyt wiela toisen ker»
ran tulit sotaan; lyötiin he jälleen, ja wielä
kowemmin kuin ennen, waikka Arkki oli heidän
tykönänsä. Entisessä sodassa lankeis neljä tuhat»

sen

sa»

se

se

ta, mutta toisessa kolmekymmentä tuhatta.
*) l. Sam. 4: 2. v. 3, v: 4- v, 5. v: 8.
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ka mahtoi tähän syp olla? Eikö Arkki ollut
siellä, jonka tpkönä Jumala oli niin totisesti
läsnä-olewainen kuin lEsus Sakramentissa?
EiköStä kansa ollut ilman pelwota, niin että he
urhollisesti astuit »vihollisiansa »vastaan? Mikstainnut ta»
ei siis Jumala auttanut? Ei
wgarin siitä
ainoastaan
pahtua: sillä kansa otti
näkpwäisestä, kuin oli Arkin läsnä »oleminen,
ja luotit siihen; mutta sitä uskoa, jolla heidän
olis pitänpt luottaman Jumalan lupaukseen ja
Kaikkiwaltiaisuuteen, ei löptpnpt heissä; sentähden
ei hän mpös ollut heille awullincn, mutta jälkimmäinen meno tuli heille pahemmaksi, kuin
edellinen. Sillä tawalla nautitaan Sakramcntli monelta. Jotka ei ajattele muuta, kuin sitä
ulkonaista, heidän omaa tekoansa. He luuleewat
näin: Koska minä menen Sakramentille niin»
kuin muut tekewcit, niin on minulla siinä kpl»
la; ci he koettele itssänsä, jos he owat uskossa; ei
ajattele sitä ensimmäistä sanaa, kuin on: ''Minun
Ruumiini, ja minun Wereni"; ei usko sitä toista
"Joka ulosannetaan ja uloswuodatetaan
teidän edestänne"; sentähden ei he mpöskään
löpdä sen kolmannen
hpödptpstä, kuin
vn: "Spntein anteeksi antamus". Ala siis sei«
sahda siihen, ettäs niinkuin mnut, ulkonaisella

se

sanaa:

sanan
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tawalla

nautitset Sakramentin; waan tutki

sanat: Minun Ruumiini, minun Wcrcni; se
on: Usko wahwasti, että lEsus on antanut
itsensä ulos meidän edestämme, ou itse rusikoit»
tu, on itse haawoitettu, että meille olis rauha
ja parannus, hänen haawoiusa kautta. Koskas
nyt spnneiltäs tulet waiwatukss, ja talMt niistä wapahtetuksi tulla, niin mene HERran
Pöydälle, ja sano: Minä olen syntiä tehnyt,
mutta lEsus ei ole tehnyt syntiä; en minä
taida kantaa minun synteini kuormaa, mutta
lEsus Jumalan Karitsa on kantanut kaiken
mailman synnit; ei ole minulla sitä, kuin kelpais sowinnoksi minun synteini edestä, mutta
lEsus on sow>nto minun ja kaiken mailman
spntein edestä; *) tätä minä uskon, ja sen
päälle tahdon minä nautita Sakramentin. Kos»
teet, senkaltaisella uskot!,, ja siinä aikas
komisessa, niins menet sinne, niinkuin julkiseen
sotaan. Sillä nyt kohtaamat toinen toistaan
meidän heittoudemme ja lEsuksen Kristuksen
woima, meidän syntiimme ja lEsuksen täydetlinen makso. Että kosta me teemme, mitä hän
on käskenyt: Sl)ökäät, tämä on minun Ruumiini, juokaat, tämä on minun Wereni, j. n. e.

sen

«)

l.

loh.

2: 2.

'
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Niin »voittaa hänen wanhurskm>densa kaikki meidän syntiimme, ja hänen sowintonsa poisottaa
kaiken Jumalan wihan, niin että rauha siitä

seuraa. Ia tosin ei ainoastaan rauha, mutta
wiela jos joku on saanut turmelluksen spnneistänsä, niin on tässä parannus niille jotka sitä
ppptääwät ja uskowat. Jos npt joku lääkäri joskus
kaupungissa tahtois julkisesti ilmoittaa että hän
taitaa auttaa, että hän tahtoo auttaa yhdestä eli
toisesta taudista, ja wielä ilman nmksota; ja
sinä,
kaupungissa, olisit sairas ja heikko,

samassa

tahtois Vastaanottaa hänen apuansa,
ja niin tulisit sen kautta hukkaan, niin olis se
kaiketi sinun oma spps. Npt antaa meidän
HERra ICsus tässä Sakramentissa, kaikelle
mailmalle tiettäwäksi tehdä, sielun parannuksen,
uskon wahwistuksen, wanhurskauden sinetin, synmutta et

tcin anteeksi antamisen ja ijankaikkisen elämän,
näiden sanain kautta: Spökäät, tämä on minun Ruumiini, juokaat, tämä on minun We«
reni. Jos npt olet heikko, niin tule edes. ja
Minun HERrani lEsu Kriste, minä olangennut,
ja tahdon mielelläni tulla joh«
len
datetuksi oikealle tielle: minä olen raadollinen,
ja pppdän wahwistusta. Sinä olet asettanut

sano:

tämän Sakramentin parannukseksi wastein kait»
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senkaltaisia puutoksia. Tässä owat sinun
sanas: tässä on nipös nlinun wiheliäisMeni.

kia

Sinä sanot: Tutkaat tänne minun tyköni, kaitki te jotka työtä teette ja oletta raskautetut: minä tahdon teitä wirwoittaa; *) Tässä owat si>
nun
tässä ownt minun syntiini. Ia et»
täs wielä sanot: Tämä on minun Ruumiini,
tämä on minun Wercni, joka teidän edestänne
on ulosannettu ja uloswuodatettu syntein ant/ek«
si antamiseksi, niin minä uskon sen, ja tämän
päälle tahdon minä nautita Sakramentin. Mene sitten edes sydämmen ilolla, ja älä pelkä.
Älä myös epäile. Silla jotas naulitsette!
ole joku myrkky, mutta sielun parannus. Astu
edes, ja lohduta
kanssa, ettei IE»
sus ole joku tuima wihollinen, waan Laupias ja
Armollinen HERra; Hän on tullut auttamaan
heikkoja, niin myös sinua; kutsumaan wailvai»

sanas:

se

ssnuas sen

sia syntisiä parannukseen, ja sinua myös. **)
Naulitse siis mieluisesti Sakramenttia; usko IE»
suksen Kristuksen sanat: Niin pitää sinun tuleman wapahtetuksi ja sielus autuaksi; *"*) koska
nmut, jotka ilman uskota owat Sakramen»
")

Match,

il: 28.
3>m,l: 15.

")

Matth.

9: 13.

*"')

t.
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tin naulinneet, sitä wastaan

tähden tuuleewat kadotetuksi.

uskottomuudensa

Iksitoistakymmenes Kappale.
Mitä se merkitsee, että tämä SaKrs'

mentti butsutaan Nuden Testamen»
tin UiNereksi)
tawallinen, että
Te on ollut ihmisten
tehtä liittoa keskenänsä, sillä muotoa, että se
joka teki liiton, hän lupais, mutta
joka lii»
Senkaltaiset
ton wastaan otti, hän uskoi.
liitot owat he ulkonaisilla merkkeillä lvahlvista»
neet Niinkuin Laban ja lakop teit heidän
liittonsa rikkomattomaksi
kiwiroukkoin kautrakensit.*)
ta. jonka he
Tämä on ollut mpös
Jumalan oma tapa. Koska hän on tehnyt
liiton ihmisten kanssa, niin on hän
erinomaisella tunnus merkillä wahwistanut. Että Ap«
raham sitä paremmin olis uskonut, jälkeen»
tulewaistensa »vapahtamisen Egyptistä, wahwis»
ti lunwla tämän liiton uhrin kautta. **) Että
Apraham olis
uskonut, että Jumala tahtoi
olla hänen, ja hänen siemenensä Jumala; nim
") <. Mos K. l5: 9.
) t. Mos. K- 3t: 48.

seassa

se

sen

sen

sen
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sen

Mpärinsä leikkauksen kautta. *)
Itsensä ja kansan wälillä että he olisit uskoneet hänen läsnä>olemisensa, teki hän liiton Ar»
kin kautta, joka sentähden kutsuttiin liiton Arkki.
**) Että he olisit uskoneet spntein anteeksi saa»
misen, niin asetettiin Armoistuin ja We«
ren priskotus. *"*) Että he olisit uskoneet lumalan neuwon ja hallituksen, niin oli siinä
Walkeudet ja Täpdellisppdet, 5 jotka sentähden kutsuttiin: Totuuden ilmoitus ja kpspmpsten oikea selitys. Jotka kaikki muiden kanssa,
olit käsketyt tälle kansalle: Että heidän piti
itsensä sen kautta, niinkuin phdessä Jumalan
palwelukstssa, harjotteleman, ja pitämän itsensä
welwollisessa kuuliaisuudessa ja oikeassa uskolli»
suudessa. Mutta niinkuin nämät kaikki ei olleet
muut kuin taiwaallisten kuwat; -j-f mutta ei
woineet omantunnon perään täydelliseksi tehdä
sitä, joka tätä Jumalan palwelusta teki; silla
ne olit ojennuksen aikaan asti päallepantut.
Eikä mpös tainnut Lain pnlwelus sitä toimittaa; sillä Lailla oli kaikkein ulkonaisten Toi»
mitusten alla ainoastaan tulewaisten tawarain
*) i Mof. 1>?: 10. ") Jos. 3: 2. ***) 2Mos. K.
25. 29:
s 2 Mos. 28: 20. ff Ebr. v: 22. v,
9. v: 10.
teki

HM

-
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owat ne pyhät Isät, jot«
nähneet nämät taampaa, ja
kuitenkin niihin turwanneet. **) Mutta lEsutsen
kautta, piti tapahtuman paremman toiwon joh»
tatus, jonka kautta me lumalata lähenemme.
warjo.

*)

Sentähden

K, Lain alla elit,

Sentahden kutsuu Jumalan Henki sen
ensimmäisen liiton, wanhaksi liitoksi; (ja että
sen piti, niinkuin wanhentumtt loppuansa saaman,) niin lupaa hän siihen siaan uuden liiton,
sanoden: Katso, se aika tulee, sanoo HERra, että Ml'nä teen uuden liiton Israelin huoneen
kanssa,ja lutaan huoneen kanssa. Ei senkaltaista, kuin entinen liitto oli, jonka minä heidän
Isäinla kanssa tein; koska minä heidän käteen»
sa rupeisin, heitä Egyptin maalta johdattaakseni;
***)

sen

liiton oleman
mutta tämän pitää
Minä
pahat
tekonsa antaa anteeksi, ja
tahdon heidän
en ikänään enä muistaa heidän spntejänsä. ****)
Tässä tulee liitto täydelliseksi, Sillä kussa syn«
tein anteeksi antamuS on, siinä ei tarwita enä
uhria eli muuta. lEsus Jumalan Poika, on
tullut paljo paremman Testamentin toimittajaksi, -j- ja taitaa hänen oman ruumiinsa uh»
*)

Ebr. 10: 1.
7: t 9. **»*)
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**)

ler.

.-

Ebr. 11: 13.
2: 21, 52, 32, 24.

-s

Ebr.
Ebr.
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autuaksi tehdä, niitä, jotta uskon kautta
pyhitetään; silla hän on terran oman werensa
rill>,

kautta mennyt Pyhään, ja ijankaittisen lunastuksen löytänyt, *) jonka kautta hau on synnit
poisottanut, ja tosin tällä yhdellä kerralla tay»
dellisesti; mutta toisella haawalla on hän ilman
synnitä ilmestywä, niille jotka häntä odottamat
autuudeksi. Niin on nyt tämän Kristuksen uhrin ja kuoleman kautta, liitosta tullut Testamentti. lonkatähden hän on paremman Tes>
tamentin wälimics, joka parempain lupausten
paalleseisoo. **) Sillä jos härkäin ja kauristen
weri, ja hehkoisen tuhka priskoitettu, on pyhit»
tanpt saastaiset lihalliseen puhtauteen; *"")
Kuinka paljo enammin Kristuksen Weri, joka
itsensä ilman kaiketa wiata, ijankaikkisen Hengen
kautta, Jumalalle uhrannut on, on puhdistawa meidän omantuntomme kuolewaisista töistä,
eläwäta Jumalala palwclcmaan?
Testamentti kutsutaan erinomattain
a>
sia, koska joku ihminen ilmoittaa »viimeisen a»
setuksensa ja muuttumattoman tahtonsa; jonka
suhteen hän tekee senkaltaiset toimitukset tawarastansa, kuin pitää' oleman jälkeen»jäänneille
") Ebr. 8: 6.
"»)
28.
») Ebr. 9: l 2
3:
14.
v,
Ebr.
12.

se

v.
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ojennus»nuoraksi kuinka heidän itsensä niiden
kanssa käyttämän pitää ja miksi tarpeeksi, heinen kuolemansa jälkeen. Nyt ei taida joku Tes>
tamentti olla wahwa ennen kuin se kuolee, joka

sen

teki; *) Ia koska hän kuollut on, niin ei
mahda kukaan sitä rikkoa, eikä siihen mitään
lisätä. *") Tästä taidamma me hawaita ja pm»
märtää: Että niin uftinkuin HERra Prophe»
tain kautta, elikkä Patriarkoille on puhunut
Liitosta eli Testamentista; Niin on hän sen
kautta antanut heidän tietää, että Jumala tah<
toi tulla Ihmiseksi, kuolla ja ylösnousta; Iu«
mala tahtoi olla Kristuksessa, ja sowittaa mailman itse kanssansa. *"*) Ia niin on tämä
ainoa sana, Liitto eli Testamentti, jo lupauk»
sen ajalla, sisällensäpitänpt meidän HERran
lEsuksen, kaikkein hänen hpwäin tekoinsa ka nssa. Sitälähin, koskalopettaa
hän kutsuu sen Uudeksi
Testamentiksi, niin
hän silloin sen
Wanhan. Sillä senkaltainen kuin sen wah»
wistus oli, senkaltaisen piti myös hänen
ppspwäisppdensa oleman. Npt tuli Kanaan
maa, kaikkein muiden etuinsa kanssa, Wan>
hassa Testamentissa luwatukfi kansalle; ja sa') Ebr. 9: 16, 1?. ") Gal. 2: 15. »") 2, Kor.
5: 19.

179

ma lup.ms tuli wahwistetuksi Pääsiäis-Lampa.m
kuoleman ja weren kautta. Seutähden, niiukuin
tämä lammas oli katowainen luontokappale: niin
oli myös Testamentti; ja maa, joka heille tämän
Pääsiäis «Lampaan weren kautta luwattiin, ei
tainnut tulla heidän alinomaiseksi omaisuudeksensa.
Mutta nyt, koska meidän HERra lEsus
menee hänen kuolemaansa, niin ei hän lupaa
meille jotakuta katowaista maata eli waltakun»
taa; mutta sanoo Opetuslapsillensa: Minä sää»
dän teille, niinkuin minun Isani sääsi minulle
walt^kunnan; Että teidän pitää syömän ja juo>
man minun pöydälläni, minun »valtakunnassani- ") Tässä löytään ne erinomaiset Testamen»
tin sanat, kuin Teksti sisällensä pitää. Eihän
lupaa tässä rieskaa ja hunajata, ei nisuja ja oh»
ria, ei wiina-puita eli fiikuna-puita, **) eikä
puuttumatointa leip<',ä; sillä senkaltainen oli
lupaus Kanaan maasta: Mutta hän säättää
meille waltakunnan, joka oli hänen oma waltakuutansa, jonka hän sen kuoleman ja piinan
kautta, kuin hän meidän lihassamme kärsei,
tahtoi tehdä meidän «valtakunnaksemme, hän
on siis tämän Testamentin alla, plönantanut

meille hänen henkensä, jonka kautta kuolema on
») luk. 22: 29, 50. **) 5. Mos. K. 8: s.
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woitössa:
hän on antanut meille
wanhurskaudensa, jolla hän pojcsWphkii kaikki
synnit: Hänen autuudensa, jonka kautta hän
»voitti sen lankaikkisen kadotuksen. Ia niinkuin hän oli Ijankaikkinen ja Jumalallinen
Persoona, joka tämän Testamentin asetti, ja
kuolemallansa sen wahwisti; niin on se myös
ijankaikkisesti ppspwäinen hpwä: katomatoin,
saastuttamatoin ja turmelematoin perintö, joka
taiwahaassa meitä warten tähdelle pantu on. "*)
Koska Wapahtaja sanoo: Tämä on sen Uuden
Testamentin kalkki minun weressäni, joka
dän ja monen tähden uloswuodatetaan, spntein
anteeksi antamiseksi; Niin on siinä niin paljon sanottu: Katso! O ihminen, minä lupaan
sinulle, minä wakutan sinua näillä sanoilla, täp»
dellisestä spntein anteeksi saamisesta, autualli»
sesta ja ijankaikkisesta elämästä minun Isäni
ja hänen walittuinsa tykönä; ja että sinä mahtaisit siitä wahwa olla, niin minä tahdon kuolla
sen päälle: antaa minun henkeni ja wereni sm
edestä; ja npt, tässä Sakramentissa, teen minä
sinun siitä osalliseksi, todistukseksi ja sineetikss
sen päälle; niin ettei se pidä sinulle enä mak<
saaman, kuin ettäs uskot minun sanani, js
niiden päälle naulitset Sakramentin.
*) 1. Cor. l5: 54.
**) i. Pet. t. 4.
nielty
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Tässä

sinulle, rakas pstäwä, mci'
dan HERran lEsuksen Kristuksen seltiät, wil.
meiset ja totiset sanat; joita ei sinun muulla
tawalla tulee uskoa eli selittää, kuin sillä, jolla
hän ne itse puhunut on. Silla se on Testa»
mcntin sana; sentahden pitää ne oleman sinut»
le eläwät sanat, ijankaikkiset ja kaikkiwaltiat
sanat, jotka taitaawat tchdä sinun elämäksi,
jotka taitaawat tehdä sinun wapaaksi kaikista
sinun spnneistäs, jotka nchötänsä luowat kaikki
mitä niissä puhutaan, nimittäin meidän HER»
ran lEsuksen Kristuksen, hänen totisella Ruumiillansa ja Wercllänsä, kaiken sen kanssa,
kuin hän on, ja mitä hän piinallansa ja kuolemallansa ansainnut on. Ia paitsi näitä sanoja ei hän tule Sakramentissa sinun tpkös.
Mutta näiden sanain kautta woi hän tehdä
kaikki mitä hän sanoo- Jotka sanat mahde»
owat

oikeudella kutsuttaa
kellumista.
taan

,

summaa koko Ewan-

Wanha Testamentti ei tainnut uhrinsa
ja »verensä kautta waikuttaa spntein anteeksi saa»
mistä; waan näptti sen, että he olit syntiset,
ja osotti niin, että he tarwitsit sowintota. Uusi
Testamentti, se on lEsuksen Kristuksen tulewinen, kärsiminen ja kuolema, tuo mpötansa
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n.imät kaksi kappaletta nimittäin: Ensisti
wapahtamisen. Joka oli kuwattu kansan ulos»
käymisellä Ekpptistä. Silloin tuli hän heille
Wapahtajakss, ja tosin niin ") ettei heillä ollut
tuskaa heidän tuskassansa;
on: he olit kpl»
lä waiwatut, mutta ei kuitenkaan heikkomieli»
on
set; Enkeli, joka heidän edessänsä oli,
Kristus, autti heitä, rakkaudensa ja armonsa
tähden; hän lunasti heitä: hän wei heitä spwpp»
den kautta, niinkuin hewoiset korwessa, iln»an
kompastusta. Sitten kuwataan tämä lunastus
Israelin lasten käymisellä lortanin läpitse,
Kanaan maalle. Niin että koska HERran
kaiken mailman hallitsian Liiton-Arkki, käwi
heidän edlllänsa, niin tapahtui, että koska Pappein pöptajalka tuli lortanin wcteen, **) niin
se wesi, joka lortanissa ylimmäiseltä puoletta juoksi, eroitti itsensä, niin että
seisoi phwesi, joka alas juoksi,
dessä läjässä; mutta
ja
juoksi
pois.
waheni
Ia Papit, jotka kantoit HERran Liiton-Arkkia, seisoit kauwan
päällä, asetetut lortanin keskellä, siihen asti
että kaikki kansa tuli lortanin plitse. lortani
osottaa meitä Kasteen Sakramentin tykö, jossa
') Es. 62: 8. v. 9, v: 13. **) Jos 2: 19.

se

se

se
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s

ensin

otetuksi Jumalan waltakun.
taan, ja Jumalan lapsiksi, uskon kautta IE»
suksen Kristuksen päälle. *) Me olemma kaste»
tut Isan Nimeen, niinkuin ne, joilla pitää ole»
Nimesman osallisuus Isän armossa:
sa, niinkuin ne, jotka kaikista hänen hpwistä»
töistänsä pitää osalliseksi tuleman: sen Pyhän
me

tulemma

saa-

hegen Nimeen, niinkuin ne, joidenka pitää
man osallisuuden hänen äänestänsä ja hallitut»
scstansa Ia niin pitää meidän, niinkuin pp>
hitetpt, niinkuin ne, jotka owat wapahtetut ja
omille jalwoillensa orjuudesta lasketut, tässä'
tilassa palweleman HERraa meidän Jumala»

siinä pphppdessä ja wanhurökaudsssa
kuin hänelle otollinen on. Punainen meri, o»
sottaa meitä jälleen Alttarin ja IE suksen KriStuksen Ruumiin ja Weren Sakramentin tpkö.
Sillä hänen kuolemansa kautta olemma me pe»
lastetut pimepden mallasta, *") kaikista siinneis»
tä, ja ijankaikkiftsta kuolemasta. Ia se niin
totisesti, kuin ne toiset tulit Ekpptistä pelaste»
luksi, ja Kanaan jchtatctuksi. Samalla tawalla kuin puu, joka seisoo sopimattomalla pai»
kalla, jossa ei se taida kaswaa ja hedelmäta
kantaa, jollei sitä muutetaan; niin olemma me
tamme,

)

Gal.

2: 26. ")

Kol.

l: 13.
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samalla tawalla tulleet Jumalan Pojan waltakuutaan. Tässä annetaan meille lEsuksen

Kristuksen sanain ja Sakramenttein kautta,
elatus ja wirwoitus meidän sieluillemme; niin
totisesti, kuin ne toiset korwessa, sait Mannaa
taiwaasta ja wettä kalliosta.

Sitälähin tuottaa lEsuksen Kristuksen
kuolema ja ansio myötänsä, spntein anteeksi
antamisen. Tämä anteeksi antamus asetetaan
meidän eteemme näissä sanoissa: Teidän edes-

tänne ulosannettu ja uloswuodatettu. Kosta
jotain ulosannetaan jonkun edestä, niin
hän sen kautta oikeuden siihen, kuin ei muutoin
hänellä ollut. Koska joku ottaa wastaan sitä,
tuin toisen edestä ulosannetaan, niin täytyy antajan silloin jättää oikeudensa, jolle hän jotain
antaa, ja armahtaa sitä, joka muutoin ei oliS
sitä ansainnut. Tässä ymmärryksessä edespanee Raamattu tämän antamisen Saulin historiassa; Että joka lois Koliatin, hänelle tahtoi Kuningas antaa Tyttärensä, ja tehdä hanen Isänsä huoneen »vapaaksi Israelissa. *) Sa>
malla muotoa, koska Dawit kysyy Kipeonite»
reiltä, mitä hänen piti heille tekemän, että'
nälkä, jolla sekä hän, että koko maakunta wai.
) l. Sam.
25.

saa

se
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watti!», olls seisahtanut, ja he olisit jälleen,
loska se heidän tähtensä tapahtui, siunanneet
HERran perikunnan, niin he sanoit: Annet,
taloon meille seitsemän miestä, nimittäin Sau.
lin huoneesta, joka heidän oli hukuttanut, hirt.
taaksemme heitä HERran edessä Saulin Kipeas. *) Ia koska Dawit sen teki, niin Jumala
sitte sowitettiin maakunnalle. Kuningas Me<
nahem antoi Phulille Assyriasta tuhannen lei»
wiskätä hopiata, että hän olis pitänyt hänen
kanssansa. "*) Hiskias antoi Senacheribille kaiken sen hopian kuin HERran huoneessa löyt»
tiin, ja Kuningan.huoneen tawaroissa,""") että
hän olis mennyt pois hauen tyköänsä. Niin on
antaminen usein ollut ihmisille awuksi, saamaan
mitä hän on anonut, ja pelastamaan siitä, jota
hän on peljännyt. Nyt on meidän HERra
lEsus antanut meille hänen Ruumiinsa, ja
ulosantanut Werensa meidän edestämme syntcin
anteeksi antamiseksi. Niin ettemme siis tar»
witse sanoa, niinkuin kansa: Millä minun
pitää HERraa lepyttämän? Kumarruksella
sen korkian Jumalan edessä? Pitääkö minun
lepyttämän häntä poltto »uhriilla? ja wuosikun*) 2. Sam. 21: 8, 9. v: 14. ") 2. Kun. K.
15: 13. **») 2, Kun. K. 18: 15.
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naisilla wasikoilla? Luuletkos että HERra

mielistpp moneen tuhanteen oinaaseen'? taikka
öljppn, maikka siitä epälukuiset wirrat täpnään
olisit? Pitääkö minun antaman minun esikoisen Poikani minun plitsekäpmiseni edestä? *)
Ei suinkaan. Mutta koska me wahwassa us»
kossa, kannamme HERralle sen, jonka hän it»
se meille antanut on, nlmittäin, hänen oman
rattaan Poikansa; Koska me lepytämme hänen
sen kautta, kuin Poika on meille antanut,
nimittäin, hänen Ruumiinsa ja Werensä; ja
sen päälle Vastaanotamme ja nautitsemme Sak>
ranikntin; ia niin totisesti kuin hän on M'rel>
länsä ansainnut meille spntein anteeksi antami»
sen, ja että tämä on Testamentin Weri; Niin
totisesti pitää mpös meidän, jotka tämän usspntein an>
komme ja waslaanotamme,

saamaan

teeksi antamisen.

KcchdeStoistakymmeneS Kappale.
pitää meidän wielä edespäin
Mitä
tekemän, että me
tulla
taitaisimme

osalliseksi, tämiin Muden
tin armolahjoista?

Kaksi

kappaletta käsketään tässä meille. Mden käskee meidän hERra lEsus itse, ja sa<
") MiH. e: s, °?.
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noo: Tätä tehkäat, minun muistokseni. Osot"
tain meille sen kanssa, minkä kunnian hän waa»

tii itsellensä, tästä toimituksesta. Hän jakaa
tämän asian niin soweliasti, että meille mah»
tois olla hyödytps, kuin on syntein anteeksi antaminen; mutta hän tahtoo sitä wastaan kunvian, ja kutsuu sen hänen muistoksensa. Niin
eli Jumalalta käsketty lupauksen aikana; että
pöytä piti tehtämän kullasta ja puusta, ja
päälle piti aina pantaman katsellus-leitvät cli
kaswoin leimat;") ja ne piti pantaman HER»
ran eteen, niinkuin hän olis itse tahtonut niitä
katsellaa. Ia koska ne korjattiin, (kuin tapapa
tui joka Sabbatina,) niin piti Aaron ja ha»
nen poik.msa niistä syömän, ja ei kukaan muu;
joiden siaan jälleen toisit pantiin. Tämä on
esikuwa lEsuksen Kristuksen hywiin töihin; joita
Jumala tahtoi nähdä, että hän niinkuin niiden
katselemisesta olis leppynyt. Ia että katsomus»
leiwät niin usein uudistettiin, todistaa, että lEsuksen Kristuksen hywätteot owat aina uudet
ja Sakramentteissä nau»
ja pitää meiltä
tittaman ja muisttttaman. Ia niin pitää meidän katsomus-leipäin siaan tulemaan katsomus»
lapsiksi, ja kaswoimleipäin siaan, kaswoin»lap») 2. Mos. K. 25: 21, 30.

sen

sanassa
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siksi. Se on: Että Jumala tahtoo lEsuksett
Kristuksen kuoleman ja hpwain-tekoin tähden,
katsoa täällä armollisesti meidän puoleemme; ja

saamme taas kunnialla katsoa hänen kaswojansa
sinä suurena päiwänä. Npt seisoo lama KriStuksen muisto hauen armonsa ja laupeudensa

plistpksessä ja tunnustuksessa, jotka meille hanessä osotetut owat. Sentähden omistaa Iu»
mala aina kunniansa ja palweluksensa ainoas»
taan Pojalle, ja on sanonut: "Kuulkaat häntä."
*) Ia paitsi häntä, ei hän tahdo tietää, eikä
»vastaanottaa jotakuta palloilusta: paitsi hän»
tä, ei hän tahdo tulla tutuksi elikkä rukoil»
tutsi meiltä; ilman häntä, ei tahdo hän olla
meille armollinen eli meidän Jumalamme. Sen»
tähden on se Jumalan kunnia ja palwelus,
että me nautitsemme Sakramentin. Sillä IE»
suksen Kristuksen muisto käskee meitä silloin
ajattelemaan kaikkea sitä Jumalan armoa joka
hänessä meille on osotettu. Nimittäin meidän
kutsumisemme, että me olemma hänessä kutsutut pyhällä kutsumisella, Jumalan armon ja
aiwoituksen jälkeen, kuin meille lEsnksessa Krls<
tuksessa **) enn/n ijankaikkisita aikoja annetiu on.-j- Meidän walitsemisemme: että hän meiz',: 5. «*) 2. Tim. l:
f 2.Pet. t: io<
».
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tä

sen

kautta »valinnut on, ennen kuin mailmau perustus laskettu oli; *) että me olisinnuc
pyhät ja laittamattomat rakkaudessa hänen edessausä; että meille myös hänen werensä -kautta
lunastusolis, nimittäin spntein anteeksiantamus;
josta se totinen lasten-oikeus tulee, että me
olemme kimitetyt lupaukseen Pyhällä Hengellä,
-j- joka meidän perintö-pantumme on. Ia wiela
sittt?in tulee meidän muistaa; että niinkuin me
olemma Adamissa, niinkuin ruumis ilman pää»
tä; niin on Kristus nyt meidän päämme; jonka
jokapäiwä, nimkuin jäsenet,
alla me

samme

täydellisyyden
k.nkki täyttää

häneu

;

täydellisyydestänsä, joka
joka myös tapahtuu silloin, koska

naulitsemme Sakranlenttiä. Tämä luma>
lan armon ja hywäwtyön muisto, on luma«
lue

lan kunniaksi tapahtumainen palwelus. Sillä
koska Poika kunnioitetaan, niin tulee myös
Isä kunnioitetuksi hänessä. Ia nämät kaikki
owat tapahtuneet hänen armonsa rikkaudesta,
hänen tahtonsa neuwosta ja hywästä suosios-

tansa.

Ia niinkuin Wanhan Testamentin Inmalan palwelukftlla oli usein halpa muoto

mailman edessä; Silla
<Eph l: 4, **) Col.

se

i:

oli käsketty, että
14. f Eph. 1: 15.
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heidän

piti tekemän muutamia tilkkoja

heidän

waatettensa lieppeisiin, ajattcllaksensa niistä

HERran

joka myös oli käsketty
kiwein nostamisella; että lapset koska he näit
niitä, olisit kysymyksen kautta niistä, kehoittaneet Isiänsä, juttelemaan HERran töitä. **)
Niin ei ole myöskään Uuden Testamentin pal>
weluksella joku suuri ulkonainen muoto. Ei
täytä silmiä ja korwia rameudclla, koreudella
eli kiittämisellä; mutta se toimitetaan,
ja
uskon kautta salaisuudessa; joka on
salainen
käskyjä:

*)

se

se

sanan

ihminen ilman wiata spdämmessä, hiljaisella
Hengellä. Joka on Jumalan ja hänen pyhäin
Enkeleinsä edessä otollinen lumalan-palwelus;
*6*) Mutta mailman edessä senkaltainen palwelus, jo>ta ei silmä taida nähdä', maikka st
katselee sitä; jota ei korwa taida tuulla, waikka hän kuulustelee sitä; jota ei kieli taida st»
littää, maitta hän puhelee sitä; jota ei sydän
käsitä, maitta hän sen päälle toimittelee; ja
tämä sisälle-suljetaan lEsuksen muistossa. On
siis tämän kanssa niinkuin muiden Jumalan
tekoin kanssa, jotka ainoastaan sanoissa ja
*)

4.
t.

Mos. K.

Pet.
26

2: 4.

15: 29.

"*)

Jos.

4:

«.

«"*)
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muodossa näkppwat hulluudeksi ja heikkoudeksi,
mutta itse työssä' owat wakewat. Niinkuin e<
simerkiksi: Että koska Jumala tahtoi luwata
ihmiselle erinomaisen ojennuksen ja neuwon hänen lankemisensa ja turmelluksensa awuksi; niin

se

siemen.
lEsuksen Kristuksen työt ilmoitetut: niinkuin koska hän Kanaan Galileassa
niin
tahtoi lumaluudensa kunnian
tapahtui se weden kautta kiwisissä>astioissa:
Niin myös wiiden ohraisen» leiwän ja kahden
kalan kautta, monen tuhannen ihmisen keskellä.
*") Nyt koska tässä Sakramentissa, hänen
oli

ainoastaan, waimon

muotoa owat

kuolemansa ja piinansa hywät tpöt pitää edes-

se

kannettaman, niin tapahtuu
leiwän ja wiinan alla. Silla Jumalan »valtakunta ja hänen
tekonsa, ei lähestp sillä muotoa, että niitä
konaisesti nähtäisin ja pidelläissn; mutta ne
pitää hengessä ja uskossa,
ja lupauksss»
sa wastaanotettaman ja muistettaman. Ia silloin owat ne sula wiisaus ja woima. Eikö se
ole suuri ja ihmeellinen työ, että yksi taisi
kuolla kaikkein edestä? Eikö se ole sula wii<
sauö ja woima, että Jumala oli Kristuksessa

sanassa

*)

loh.

2: tl.

»*)

loh.

e:

9.

192

ftwitti mailman itse kanssansa?

ja

sin mahdetaan

se

*)

Ia

to-

kaikella oikeudella kutsuttaa
ihmeelliseksi! Jumala oli kuin oli wihoitet»
tu: Jumala oli se, jolla oli spp rankaistaa.
joka oli simtia tehnyt, ja an»
Ihminen oli
sppn
tanut
rankaistukseen, ja oliS scntähden pi>
tanpt etsimän sowintota. Mutta se kuin oli

se

se

ihmiselle mahdotoin sen teki Jumala Kristuksessa, ja sowitti mailman itse kanssanssa, että
me sen kautta olemme sowinnon saaneet, niin
ettei hän enä tpko lue meille spntijä. Eiköstä
se ole sula woima, että se ruumis, jossa Iu«
maluuden täpdellispps asuu, taisi tulla ulosan-

netuksi, ja taitaa tässä Sakramentissa, tulla
meiltä nautituksi, leiwcm kanssa? Ia se we>
ri, joka kutsutaan Jumalan Pojan Wereksi, ja
on wuodateitu, spntein anteeksi antamiseksi,
taitaa tulla, tässä Sakramentissa, meiltä wii-

kanssa nautituksi? Ia tosin, senkaltaiseS»
Jumaluuden woimassa: että spnti ja perke»

nan

sa

le, pnnä kaiken hänen
sen edestä pakeneman,

jäsenistä.

menonsa

kanssa, pitää
sekä spdämmestä, että

Senkaltaisten hpwäin.tsiden edestä, tahtoo
hän, että meidän pitää häntä muistaman; se
*)

2.

Cor. 5:

15, 19.
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en: Uhraamaan hänelle kiitosta.

Sillä st on

ollut niiden pphäin Isäin tapa. Että koska he
olit tehneet Jumalalle jonkun lupauksen, ja
tahtoit kiitoksella muistaa hänen hpwiä-tekojan»
sa, niin owat he kiitoksella eli uhriilla maksaneet tämän heidän lupauksensa. Samassa ti»
lassa owat he tehneet wieraspidon, ja kutsuneet
pstäwiänsa siihen: ja silloin owat he plösluetel»
teet heidän edessänsä, nlinkä hpwppden ja awun
he olit HERralta nautinneet. Ottain niinkal'
kin eli pikarin käteensä, jonka he kutsuit,*) au«
tualliscksi kalkiksi, ja owat ilman epailemätä
sanoneet: Niin monta pisarata kuin tässä pikarissa on, niin monta ja usiammat owat HER»
ran teot ja hpwät työt meitä kohtaan; niin
monta pisarata, kuin tässä on, niin monta kii»
totta olkoon myös HERralle hänen apunsa ja
edestä! Koska Moses hänen aikanan.
sa, kaikella tarkkaudella, oli luetellut kansalle
Jumalan hpwät>tpöt; kuinka hän oli johdatta»
nut heitä korwen läpitse, rawinnut heitä Mannalla, jota ei he, eikä heidän Isänsä tunteneet:
että hän olis antanut heidän tietää, ettei ihmi»
«en elä ainoastaan leiwästci, waan kaikista
kuin HERran suusta lähtee; **) Ei heidän
-

armonsa

*)

Psalm.

116: 13.

**)

5.

Mos. K.

8: Z.
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waatteensa wanhuudcsta kulunneet, eikä heidän
jalkansa tuulettuneet; ja wei heidän hpwalle

maalle, jossa wesiojat, lähteet ja järwet olit:
jossa nisu, ohra, wiina puut ja fiikuna-puut o»
lit; maalle, jossa öljp puut ja hunaja kaswaa,
ja jossa heillä piti oleman leipää kyllä spödäksensä, j. n. e. Silloin sanoo Moses, että
heidän piti kaikkia näitä muistaman: Näitä
hEßran hpwiätekoja piti heidän ajatteleman,
ja koska he olit spönneet ja tulleet rawituksi,
piti heidän silloin kiittämän HERraa heidän Inmatalansa, sen hpwän maan edestä jonka hän
oli heille antanut. Tässä taitaa sentähden it«
sekukin Jumalan Pstalvä' hawaita, Nlikä se on,
että muistaa meidän HERraa lEsusta. Nimittain: Kiittää häntä kaikkein hänen hMäintöidensä edestä, spdämmellä ja suulla, ruumiitla ja sielulla tunnustaa, että meidän wanhurskaudemme, ja ijankaikkinen elämä on lumalan lahja lEsukseSsa Kristuksessa meidän HER»
rassamme.") Koskas tämän teet, niin annetaan hänelle se oikea Jumalallinen kunnia.
Sillä tässä sinä tunnustat, että lEsus omalla
werellansä, seurakunnan itsellensä ansaitsee: että

hän maksaa
*)

Nom.

spntein edestä:

6: 23.

rusikeittaan spn»
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tähden:

pojcs-ppphkii synnit: tckee kuole»
Mcm tyhjäksi: alaspolkee perkeleen; Hän somitja
taa kaikki Jumalan kanssa, mitä
on,
ja
pelastaa
ta maassa
heitä wihasta. Ia
koskas sitä wastaan ajattelet, että sinä olet se
lääkitpksen, lunastuksen, armon ja aujoka
tuuden ; Niin tulemat silmät ja korwat,

trin

maassa

saa

sun

ja kieli, elämä ja sielu sisälle otetuksi tämän
autuuden tuntemisesta; ja tosin tulemat kaikki
jäsenet niinkuin kieliksi, niin ettei ihminen taida muuta tehdä, kuin Dawetin kanssa sanoa:
Kiitä HERraa minun sieluni, kiitä lEsusta
minun sieluni, ja kaikki kuin minussa on l)ä-nen plHää Nimeensä, j. n. e. ") Tämä muis'
to sijallensa pitää niin suuren Jumalan kun»
nian ja palweluksen, jota ei täällä ajalla taitaa
ftlitettää, eikä jonFun ihmisen kielellä
nottaa. Koskas tunnustat, että lEsus on se
joka antaa, ja tosin sitä, jota ei joku muu tai°
da antaa, nimittäin hänen Ruumiinsa ja Wc»
rensä Sakramentissa, joka on ulosanneltu ja
uloswuodatettu spntein anteeksi antamiseksi;
Koskas tunnustat, että hän on Jumala, joka
auttaa kaikessa hädässä, joka osottaa waiwai»
sille spntisille armon, ja myös niille, jotka ei
-

«)

Psalm.

103: 1..
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ole

hänen

armoonsa

mahdolliset; Sinä tunnuslat, että me tarwitsenime häntä aina: että
hän wastaanottaa silloin koska han taitais hpl»
jätä: hän tekee autu.iksi, siinä siassa kuin ha»
nen pitäis kadottaman; Silloin sinä teet Iu»
malan palweluksen, joka kuitenkin on sinulle kewiä palwelus tehdä, ja ei maksa sinulle mitään.
Sinä taidat suestmvaisella kuulemisella, plistäwäisillä huulilla ja uskowaisclla sudämmellä, kaiken tämän toimittaa; ja jos ei wielä olis joku
hpödptps tästä Sakramentista, niin pitäis sinun
kuitenkin nautitseman sitä näiden sanain tähden: "Tämä tehkäät te minun muistokseni."
Tämän kautta tunnustat sinä meidän HERran
lEsukseu kaiken mailman edessä. Tämän ka nssa teet sinä tiettäwäksi, ettäs olet Kristitty, jo»
ka uskot hänen piinansa ja kuolemansa, ja
tahdot Sakramentin nautitsemisen kautta tehdä sinus niinkuin Papiksi, koskas esimerkilläs
kehoitat muita kiittämää» HERraa, ja uskomaan hänen piinansa ja kuolemansa. Sinä toimitat silloin esimerkilläs, että sptttiset taitaawat
tulla käättpksi se Kristillinen joukko lisätyksi,
perkelen waltakunta kukistetuksi, j. n. e. Ia
niinmuodon ei tule meidän siitä epäillä, tttti
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Jumala tahtois kunniottaa niitä, jotka häntä

kunnioittamat.
Tätä wastaau mahtaawat ne tulla luettawaksi Jumalan wihollisiksi lEsuksen Kristuksen edessä, niinkuin hänen plönkatsojansa:
kaikkein Enkelein edessä, niinkuin heidän wihamiehensä Kristillisen Seurakunnan edessä, niin»
kuin kelwotlomat jäsenet, jotka, taikka plön»
katsoowat, eli harwoin nautitsewat Sakrament^
tiä. Silla
kanssa pilkkaamat he Jumala»
ta ja hänen asetustansa, ja pitäawät
hul»
luudena. he luuleemat, että se, mitä luma»
la on tässä asettanut, ei ole joku uskottapa,
waan kclwotoin asia. He pitääwät
walhee»
phtään
löptpis
totuutta
na, niinkuin ei
hänett
Jos he uskoisit sanat, niin he
mvös naulitsisit Sakramenttia. Sen kanssa
plönkatsoowat he meidän HERran lEsuksen,
niinkuin ne, jotka ei tahtois yhtäkään kunnia
hänelle osottaa hänen hpwain-tekoinsa edestä;
siinä että moni wiettaa puolen wuoden, ja wielä toisinaan enämmän, ilman Sakramentin
naulitsemista. Owat sentähden peräti kiittäämattomät kaikkein luontokappalein
Heilsuurempi
ja
wahwempi
halu,
lä on
tarkoitus

sen

sen

sen

sanassansa.

seassa.

*)i. Sam. 2: 20.
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mutta tehdäksensä kuin että he tatn toimitta!sit, jonka kautta he cstääwät Jumalan, ja niin-

kuin seisoow.it häntä ivastaan, ettei hän mah>
tais olla heidän Jumalansa Kristuksessa lEsuksessa. Owat siis wiheliäisimmät kaikkia luon.
iokappaleita. Paitsi tätä, niin pahentamat he
myös tämän kautta lähimmäisensä, jota heidän
tulis ylösrakentaa, jonka edestä mpös Kristus
kärsinyt on. Tulcwat sentchden wikapääksi
kaikkein niiden sytein, jotka heidän esimerkkinsä
jälkeen, ylönkatsoowat Sakramentin; jonkatähjää heidän omantuntonsa päälle, että
den
Kristus tulee plönkatsotuksi: Jumalalta hänen
kunniansa pojes» otetuksi, ja toiset pahetuksi; jon»
katähden he saawat wihtoin hawaita, että ne
jotka HERran plönkatsoowat, ne tahtoo hän
jälleen ylenkatsoa. Tämän pakanallisen Ylönkatseen päälle wetääwät usiat ihmiset kauniin
peitteen ja kaunistuksen, liehakoitseewat heidän
sydämmensä kanssa, ja sydän jälleen heidän
kanssansa. Että, koska ei he tnnne jotakuta
syntiä',- niin ei ole heillä mpös Yhtään pistosta
synnistä. Kaikki pysyywät heidän tykönänsä
suruttomuudessa ja lewossa. lonkatähden he
ajattelewat, ettei he tarwitse nautita Sakra»

se

27

19

ennen kuin h« löptaäwat itsensä
ioisessa tilassa.
O ! Rakas ystäwa. Etkös aina ole syn.
?
tiu en Jollet sinä tunne syntijäs, niin on se
aiwan pahoin sinun kanssas; silloin olet sinä
menttia,

kuollut synnissä, fangittu ja synniltä plitsewoitettn. la, silloin sinä parhain tarwitset nauti»
ta Sakramenttia, koskas ajattelet, ettäs sitä
»vähin tarwitset. Muutoin tulee tämä, kaikkein sinun synteis
sinulle suurimmaksi
synniksi, ettei sinulla oli yhtään halua Sakramenttiin. Koskas myös ennen annat
olla
tekemätä, kuin ettäs sen tekisit; niin on
wahwa merkki, ettei sinulla ole yhtäkään us»
koa Jumalan tykö, eikä rakkautta lEsusta
kohtaan; jonka kautta sinä teet itses mahdottomaksi ijankaikkiseen elämään.
Toisen, joka käsketään meille tässä meidän

seassa

sen

se

hartaudessamme, sisälle» sulkee Paawali näihin sa»
noin: "Että meidän pitää julistaman HERran

kuolemata siihenasti kuin hän tulee.'") Tämän
kautta antaa hän meidän käsiimme Papillisen
wiran. Koska hän tahtoi lyhykäisesti, ja niin»
tuin yhdessä
käsittää puheensa Kolos»
serein tykö, salaisuuden kunniallisesta rittaudes») 1. Kor. 11: 2«.

summassa
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niin oli se Kristus heissä
ja kunnian toiwo, *) jonka hän mpös muille il>
moitti. Osottain sen kanssa, että lEsus ja
hänen hpwät»lpönsä, ei taida hpödpttäa meitä,
jollei niitä ilmoitettaan. Niin piti sen, joka
ftnrais lEsusta, julistamaan Jumalan wal»
ta pakanain

seassa,

takuntaa."") Pisidias on Paawali ilmoittanut
spntein anteeksi antamisen, lEsutsen kautta.

Ia niinkuin Jumala ei ole tahtonut olla
joku tuntematoin Jumala, waan on niissä nä«

***)

kpwäisissii kappaleissa ilmoittanut ne nakpmät»
tomät, että hänen ijankaittinen woimansa ja

Jumaluutensa niissä «ahtaisin;

**'")

A hän

mpös tahtonut olla ilman todiStukstta, waan

tehnpt hpwää. Antain meille taiwaasta sateen
ja hedelmälliset ajat, täpttäin Meidän spdäM'
memme ruualla ja ilolla; f Että ihmiset
kautta olisit kääntäneet itsensä turhista, eläwän
Jumalan tykö, joka teki taiwaan ja maan, ja
meren, ja kaikki mitä niissä on; etttt sentähden
ne luodut kappaleet, waan itse Luoja tulis kun»

sen

nioitetuksi, joka on siunattu ijankaikkisesti, -j-f
Amen! Niin ei ole myöskään meidän hERra
')

luk. 9: 60. »**) Tel. K.
Rom. l: 20. f ?ek. K. !415. sf Nom, !: 25.

Kol. t: 2?.
12: IH, «8.

N. v.

**)

"**)
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ZCsus, tahtonut hänen töissänsä olla salattu jn
ijankaikkisen elä'
tuntematoin, waan
män seisoman siinä, että ihmiset myös tunteewat lEsuksen Kristuksen, jonka Jumala lähet«
ti mailman Messiakseksi ja Vapahtajaksi. *)
Hän sanoi mpös Opetuslapsillensa: Niin tuli
Kristuksen kärsiä, ja ylösnousta kuolluista kol,
mantena paiwänä; Ia saarnattaa hänen Ni»
mcensä parannusta ja spntein anteeksi antamus»
ta kaikissa kansoissa. *") Sentähden on tämä
ensimmäinen ja wiimeinen kappale, ja tosin
senkaltainen, jossa koko meidän autuudemme sei»
soo, nimittäin HERran lEsuksen kuolemassa.
Tätä hänen kuolematausa pitää julistettaman.
Sen on hän itse tehnyt,
on Isä Jumala
tehnyt,
owat Enkelit tehneet,
owat
Prophetat tehneet, sen owat Apostolit tehneet.
Hän tahtoo, että sinun pitää myös niin tckemän, ja sillä muotoa tuleman yhdenkaltaiseen
toimitukseen heidän kanssansa; niinkuin se, jolla
on yhdenkaltainen usko heidän kanssansa; että
tämä niin mahtais tulla kaikille yhteiseksi au»

sanoo sen

se

sen

sen

sen

tuudeksi.
Se ensimmäinen, jonka edessä sinun pitää
ilmoittaman Kristuksen kuoleman, on Jumala
*)

loh.

l7: 2.

**)

luk. 24: 4s, 47.
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itse. Hän

on mpös tämän muistuttanut Esaian
fautta: Että lEsus on tpötä tehnpt meidän
synneissämme, ja on nähnpt waiwaa meidän
pahoissa kekoissanune. ") Kosta me sen teemnie,
Nim hän tahtoo ppphkia pois meidän plitsekäyNlisemme, ja ei enä muistaa meidän pahojate»
kojamme. Koskas sentähden tunnet jonkun pel»
won Jumalan wihasta, ja hämmästpt spnteis
koska hänen kätensä rupea
rankaistusta;
painamaan sinua, ja hänen nuolensa owat si>
nuun sattuneet; ***) koska hän peittää kas«
sinulta, niinkuin ne nminon teit, joidenka piti tuomitsemaan jonkun hengeltä pois,
merkiksi, ettei siinä enä ollut phtäkäan armoa
odotettawana; ja teeskentelee niinkuin hän pi>
täis sinun Vihollisenansa; -j- Silloin pitää sinun
ilmoittaman HERran kuolemata, ja sanoman:
Ach! HERra, sinä joka olrt ka,tten lihan Iu»
mala, Jumala joka anteeksi annat spnnit ja
rikokset, armahta mpos minua, sillä niinkuin
minä olen siinnyt Adamin kuwan jälkeen, niin
olen minä mpös astunut Adamin askeleihin, ja
»vaeltanut hänen plitsekäpmisensa muodon jal>
kecn; minä olen käantänpt sinun oikeutes: ja

wonsa

se

Es. 43: 24. *') Psalm. 42: 4.
38: 3.
Job. 13: 24.

*"*)

PsalM.
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hänen lankemisensa kautta

joutunut lankenluktawalla olen minä pojrs'poikel'nut lapsi; Minä tunnen synnin woiman itses»
fani, Lain kautta, jonka rikkojaksi minä olen
tullut, ja niin wihan lapseksi: minä tunnen
kuoleman odan minua wastaan, jonka »voima
synti on, ") ja olen sillä muotoa kuoleman lapsi, jonka täytyy kuoleman pelwon tähden kaiken
ikäni orjana olla: **) ja en ole mahdollinen
nautitsemaan Jumalan lasten wapautta, jollakulla muotoa. Mutta, nyt on sinun oma Poi»
kas< Elämän HERra, lEsus Kristus, koska
hän oli Jumalan muodossa, ylönannettu kuole»
man kadotukseen, ***) ja tosin sinun armostas
mailmata kohtaan, kärsimään kuolemata taik»
lein edestä mailmassa; ja niin tulla kaikille
niille, jotka hänen päällensä uskowat ja hänen
tottelemat, perustukseksi ijankaitkiseen
autuuteen; hän on myös jälleen plösnousnut
kuolluista, koska hän oli Pappi loppumattoman
elämän woiman jälkeen: l' ja sentahden ei
tainnut tulla kuolemalta pidetyksi; waan niinkuin Esikoinen kuolleista, on hän särkenyt lä'°
pitsen, ja paljastanut kuoleman woiman ja wal<
?) l. Cor, <5: 56. »*) Ebr, 2: 15.
luk. 2H:
tv.
HO f Ebr.

seen, silla

sanansa

-

?:
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l.m: että kaikki ne jotka uskowat hänen päät»
lensä, taitaawat np< hänen kauttansa mpös sar>
keä läpitsen, ja niin kuoleman kautta tulla elä»
maan. *) Han on plösnousnut meidän wanhurs»
kautemme tähden, ja osotti niin että welka oli
maksettu; tosin oli hän itse makso, niin että
kuolemalta walta poisotettiin: sillä hän oli kuolemalle mftrkkp, ja helwetille surma,**) jonka
kautta perkele tuli »voitetuksi ja Jumalan wiha
asetetuksi. Ia niinkuin hän mpös itse oli sowinto. niin taisi hän mpös plösastua taiwaa»
feen, wastata meidän puolestamnle, ja istua
Majestetin oikealle kädelle, niinkuin se joka
oli kaikki sowittanut, ja toimittanut rauhan
Maassa, että taiwaassa; Katso sentahden, O! ar«
mollineu Jumala, kuinka sinun Woideltus kaswot, koska hän ruoskittiin ja orjantappuroilla
nmnattiin, owat »veriset olleet: kuinka wiheliäinen hän oli. koska Pilatus antoi taluttaa hä"

nen ulos, ja sanoi heille: Katso Ihmistä!*"*)
Oliko se sinun suosios, että niin piestää häntä
sairaudella; Jos hän antoi henkensä »vika»uhriksi, niin anna hänen nähdä siementä, ja si>
nun aiwoitukses hänen kädessänsä menestpät
«) loh. 5: 24. *") Os 13: 14.
"*) lo^
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myöskin miilun waiwaisen syntisen päälleni, että
minä, jonka olis pitänyt oleman kauhistus kai-

kelle lihalle, tulisin otolliseksi hänen kauttansa.
Jos minä olen sutinen, niin hän tosin on ka n»
tanut rankaistuksen minulle rauhaksi. Jos mina olen eksywäinen lammas, joka omilla synnin» teillä olen kadonnut; niin on lEsus, niinkuin lammas joka wiedään teurastettaa, ja
niinkuin wiatoin Jumalan Karitsa pojes>ottanut miuun ja kaiken mailman synnit. Anna
minun sentähden armosta tulla »vanhurskaaksi,
ja wapaaksi minun synneistäni; sen lunastuk»
kautta, kuin lEsuksessa Kristuksessa tapahtunut on. *) Anna minun, O! armollinen
Jumala, tulla sowitetuksi, sinun rakkaan Poikas kuoleman kautta, ja älä lue minulle minun
syntijäni. Jos tahdot oikeudelle käydä minun
kanssani, niin pidä sitä oikeutta, että minun
syntini, jotka owat weri ruskiat, mahtaisit tulla
lumi walkiaksi: että ne jotka owat niinkuin
ruusun-tarwaisct, mahtaisit lEsukstn kuoleman
ja kärsimisen kautta, tulla niinkuin willa. **)
Jos sinä wanhurskas Jumala, tahdot tuomita;
niin anna minun saada armollinen tuomio.
tuomio mi'
Istu Armon istuimelle, ja
*) Rom. 5: t 8: v. 10. »*) Es. 1: t».

sen

sano se
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nun ylitseni,

jonka lEsus muinon langetti wai<
ylitse
mon
"En minä myös sinua tuomitse".*)
Jos minä olcn Ylitsenkäymäri, hamaasta mi»
nun äitini»kohdusta; niin on lEsus se Pyhä,
kuin on syntynyt Neitstn Marian kohdusta, ja
on pyhittänyt itsensä minun tähteni, koskahan

ulosantoi itsensä meidän edestämme, lahjaksi,
uhriksi, ja Jumalalle makiaksi hajuksi. **) Niin
tiedän ja uskon minä sen, että jos joku tahtoo
walittuin päälle- kantaa; niin sinä itse minun
Jumalani teet minun wanhurskaaksi; *"*) mi»
nun HERrani JOsus tahtoo minua wapahtaa,
ja niinkuin »uina olen saanut lupauksen Isältä,
että hän tahtoo lähettää Pyhän Hengen lohdut»
tajakss ja auttajaksi, wahwistamaan meitä meidän
heikkoudessamme, niin ei taida meidän asiamme
muuksi tulla, kuin hywäksi. Sillä koska IE»
sus astuu cdcs ja rukoilee: koSta Jumala itse
wapauttaa meitä, niin todistaa Henki meidän
henkemme kanssa, että me olemme Jumalan
lapset.
Toinen, jonka edessä sinun pitää HER»
ran kuolemata llmoittaman: olet sinä itse: si.
') loh. 8: li. «") Eph. 5: 2. "*) R°m. 5: 23,
v. 10.
23
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oma
sinun omat jasenes. Tee
se ensin sMmmelles: silla se taitaa pian tapa h»
iua että pahuus taptkiä sen. Se on rohkia
niinkuin jalopeura ja korkottaa itsensä tekemään
pahaa. Hän rohkenee kpllä, ajatella niin: KuAUN

suuressa

ka muistaa minua niin
ma ilman paljouhessa, jonka he synneillänsä täpttäneet owat?
") H"jp ja pahanilkinen
kappale on spdän,
kaunistelemaan pahaa, koska se tehtp on:
tohtii kplla sanoa, waärän oikeaksi, ja mustan
walkiakss. Spdän ei usko, että joku tutkistelis
salatut juoneet; jonka tähden hän antaa
totuuden, jota Jumala halajaa, maata salauSpdän on kowa kääntymään ja kowa
dessa.
kääntää; että koska HERra kolkuttaa, niin
Mene pois meidän tykötohtii se kyllä
amme, emme tahdo tietää sinun teitas. ***)
Spdän hankitse uhkauksella kaikkia niitä wastaan, jotka häntä katumukseen muwoowat, ja
tohtii tpllä sanoa: Katkaiskaamme heidän siteenfä, ja heittäkäämme meistä pois heidän köptteeN'
sä. 1- Spdän iloitsee pahuudessansa ja tekee
itsensä iloiseksi hulluudessansa, niinkuin yhdessä
lv.ieraassa pidossa, ja uskaltaa kyllä

se

sen

sanoa:

sanoa:

*)

Syr.
14. f

<«:

10.

Psalm.

**,

Pfalm.

2: 2, 2.

5t:5.

*")

Job.

2t:
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Ci minulla tässä kituuta ole, tuin tämä.

*)

Sydän makaa rahkansa päällä, ja heittää it°
fensä suruttomuuteen; ajatellen saadakscnsa
nautita syntinsä makeuden, ja pysyä siinä lii°
kuttamata: hän luulee synnin hajun oleman
tykönänsä muuttumattoman; Sc on niin pal»
jon sanottu: Että niin tauwan kuin ihminen
taitaa tulla edes omalla tiellänsä pahan tahton»
sa jälkeen; niin on hän pnssä ja surutöin; ja
silloin sanomat tyhmät, eli jumalattomat: Ei
Jumalala olekaan. ***) Mutta koska ne ou«
dot wieraat tulewat, jotka liikuttamat ylös sa»
kau, m rikkomat leilit; se on: Koska synti
muuttuu koiraksi, joka makaa owen edessä, niintuin se tapahtui Kainin kanssa: *"'*) koskalu»
malan wiha muuttuu sattuwaisiksi nuoliksi, niin»
tuin D.'witillc: 5 koska omatunto muuttuu nuo»
raksi ja kaulan paulaksi, niinkuin lutaksen kans'
sa käwi: -j-i- koska sisälliftt tuskat kokoontumat
ahdistamaan sydäntä, niinkuin se oli Jobin ty.
könä, että yöt tulewat murheellisiksi, ja paiwät ikäwiksi, l-l-f wuote muuttuu sapeeksi ja
**

kauhistukseksi, mihinkä ikänänsch ihminen itsen'
') Wiis. K. 2: 9. ")ler. 48:1l.
»*') Psalm
14: i.
l. Mos. K. 4. 1 f Psalm 2s:
2. sf Matlh. 2?: 5. fff Job. >?:H,3.
*»»*)
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sa

s.

kääntää, n. e. Silloin tulee jalopeuran sp'
dän heikoksi niinkuin wiheliäisin waimo»ihmisen
sydän; Tässä rupea Kain sanomaan: Minun
pohatekoni on suurempi, kuin että se anncttaisin
anteeksi; *) Silloin alkaa Dawit näin: Mnun
syntini owat minulle niinkuin raskas kuorma
pl onraskaaksi tulleet. "*)Mnä olen heitetty pois
HERran kaswoista, ja minun sieluni ei tahdo
antaa itsensä lohdutettaa. Silloin rupea Job

sanomaan: Että hänen

sielunsa sois itsensä hir»

tetyksi, ja hänen luunsa kuollueksi, j. n. e. Täs»
ja
sä tarwittaisin nyt puhuwaincn Enkeli,
tosin yksi tuhannesta, ilmoittamaan senkalta!»
selle ihmiselle, kaikessa yksswakaisuudcssa, kuinka hänen pitää käpttämän itsensä uskossa ja
uskon kuuliaisuudessa, ja ei peräti epäilemä:».
Jos ei sinulla, pstawäni, silloin ole yhtäkään
muuta Enkclitä tykönäs, niin ole itse puhuwainen Enkeli, ja julista sinun heikolle, wapiscwal»
selle ja cpällcwäistlle sydämmcllcs HERran kuole»
mata ilmoita itselles kcnncnkä edestä hän on kuol«

lut,ja uskoPaawalin sanat,jotka näin kuuluuwat;

Kristus on jumalattomain edestä
niin on
hän myös kuollut sinun edcstäs. hän on kuollut ju»
«)
Mos K. 4: 13. «*) Psalm, 38: 5. «k>») Job.
<

7: 12.

f R«M. 5: L. v,

10.
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malattomain edestä: senkaltainen olet sinä; sentähden usko, cttä hän on myös kuollut sinun
edestäs. Hän on kuollut wihollisten edestä; sen»
tähden ajatttle, että sinä olet tehnyt itfts In»
malan wiholli»eksi; mutta usko myös, että
hän ou min kuollut sinun edestäs, ja on Wc»
rensä kautta pojeS» ottanut wihan, ja on sowin»
to kaiken mailman syntein edestä. Nyt olet
sinä syntinen mailmassa, senlähden löytyy IE»
suksen tykönä myös sowinto sinun synteis edes»
ta. Anna Kainin langeta epäilykseen, anna
Juoksen hirttää itsensä; Mutta pakene sinä
lEsuksen tykö; ja jos sinä suullas tunnustat
HERvan lEsuksen, ja uskot sydämmessäs, ct»
la Jumala on hänen kuolluista herättänyt, niin
sinä tulet auluaksi. *) Paawali ei tainnut
wapisewaistn fankein wartian sydämmellc ilmoittaa parempata lohdutusta, kuin tälä: Usko
HERran lEsuksen päälle, niin sinä ja si>
«un huonces tulee autuaksi, -jSitäliihin pitää sinun julistaman HER»
kuoleman
ran
sinun jasenilles Keskas piuma»
rät, cttä ne tahtowat antaa itsensä »vääryyden
sota aseiksi, ja tahtowat niinkuin sotia oikeutta
wastaan, ja pitemmin tehdä wäärin kuin oi'
l) Rom. 10: S. s Tlk. K. 16: 2l°

sen

-

21

tein; pikemmin walhetella totuutta wastaan, kuin

puhua totuutta; enämmin rakastaa haureutta ia
saastaisuutta, kuin elämän puhtautta, j. n. e.
Koskas hawaitset että sinun jäsencs tahtomat
ella synnin palwcliat, ja ow.,t walmiit, niiu»
tuin joku palwelia HERrallensa, joka ensim»
maisessa silmän rapäyksessä annetun merkin jäl»
teen on kohta malmis täyttämään sicä kuin paha on; Koskas armaat, että sinun sydämmes
tahtoo scurata sinun silmiäs, jalat kiiruhtaa
hellänsä »viekkauteen, kädet olla siitä luonnosta,
että mitä hywään lience, pikaisesti niihin tart»
,

tua; Paaltäiskein sanottu: Koskas ymmärät,
että synti on niinkuin Kuningas sinun tykönäs,
ja on woimalliscmpi sinun jasenissäs, tuin sinä
olet; niin että ne tullwat Vietellyksi ja petetyksi
pahoilta himoilta, jotka siittäjät, synnyttämät
ja tuottamat sinulle synnin ja kuoleman: Silloin pitää sinun ilmoittaman HERran kuole«
mata ja
Ah! minun sydämmeni
mitäs löydät niin paljon pahaa? Miksi niin
monta määrää ajatusta saamat wiipymisen ti»
lan sinussa? Etkös tiedä, että lEsukstn mi»
«un Vapahtajani sydän sulais Jumalan ras»
kanssa wihan tulessa, ja kuumuudesta niinkuin

sanoman:

meden waha sulaa muun kuumuuden

edessä?
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te minun jäseneni, miksi te otetta niin
walmiit toimittamaan spnnin tahtoa? Ettekö te
tiedä, että lEsuksen minun Wapahtajani jäsenet owat werlsiksi piestyt? Ajatelkaat, että
hänen kätensä ja jalkansa owat lälvistetpt, niin

Ah!

että olis taittu lukea kaikki hänen luunsa; ")
pää ja kaswot »veriset orjantappurain haawoista:
josta piinasta hän tuli niin halivaksi, tuin ma»
to, ja kaikilta ihmisiltä plönkatsotuksi; Hän nousi plos niinkuin wesa, ja niinkuin juuri kuiwas»
ta maasta: ei hauella ollut muotoa eli kauneutta: >j- waan hän
haawoitettu meidän
spnteimme tähden, ja meidän pahain-tekoimme
tähden on hän hosuttu, ja wihtoin häpiälliseen
kuolemaan plönannettu. Nämat kaikki kärsei
hän meidän spnteimme ja plitse käpnlistemme
oli meidän rankaisluksemme, kuin
tähden;
laskettiin hänen päällensä.
Tahdotteko nyt
toistamiseen ristiinnaulita häntä? -j-j- Tahdotta»
ko wielä ruoskita häntä svlkeä ja pilkata hän»
tä: että hän wielä mahtais lulla hälvaistpksi
teidän julmain spnteinneja rikostenne tähden? Mi»
nä tahdon sanoa teille, niinkuin Moses sanoi
kansalle: Niinkö te hullut ja tphmät jäseneet
tahdotte kiittää HERraa lEsusta kaikkein ha*)
Pftlm. 22: 17, 18. t Es. 52: 2. ff Ebr. e: 8.
-

se

,
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nen Wwain töidensä edestä? *) Eikö l)an ole se,
joka teitä' on ostanut? ja ansaitsee sentähden

paremman kiitoksin. Te otetta paremmin neu>
wotut? Tc olttta kuulleet ja maistaneet sila
hpwää Jumalan sanaa? -j- Olkaat sentahden
oikeat jaseneet lEsuksissa. Te otetta myös

Pyhästä Hengestä osalliseksi tulleet? Olkaat
sentähden pyhät jaseneet. Te otetta sitä taiwaallista lahjaa maistaneet? Ia tämä lahja on
usko, joka ei woi tyköaansä kärsiä syntiä ja il)»
misen hedelmättömiä töitä. Ettekö te ole maisianect sen tulewaisen mailman woimaa? lonkatähdcn teille toiwossa on ijankaikkisen elämän
esimaku. Kilwoitelkaat sentähden hywä uskon
kilwottus. Muistaknat lEsuksen päälle, joka
kuolluista ylosnousnut on; nouskaat te niyos
ylös snnnin kuolemasta! Te olctta kuolewai-

set jaseneet? Antakaa sentähden lEsuksen kuo>

lcman woiman., kuolettaa synnit teissä. Te
otetta raadollistt ja pian turmellut jaseneet; an<
takaat sentähden Ewankeliumi lEsukscsta Kris»
tukscsta olla teissä »voimallinen; tuntekaat hä>
nen piinansa o<.'llisuus; ja tutkaat hänen kuole»
kaltaisiksi. Ia ilmoittakaat sillä muotoa hänen tuolematansa, siihen asti kuin hän
') 5. M«s. K. 22: <». f Ebr. L: H.

mansa
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tulee: että

se olis leissä

seisomaan synnin ja

wsimallltten, wastaan-

perkelen waltakuntaa, niin
tauwan kuin te elätte ja taidatte syntiä tehdä;
ja niin joutua siihen ensimmäiseen kuolluitten
ylösnousemiseen, kuin on synnistä, ja siitte«
ylösnousta haudasta, lEsuksen kautta, ijan»

kalkkiseen elämään.

Kolmastoistakymmenes
Kappale.
Tallaako tämän Sakramentin naulitseminen, joka itsessänsä on niin
hM»ä, tulla jollekulle ihmiselle pa.

haksi

ja Vahingolliseksi?

Niinkuin Paawali tähän

asti on opettanut
Sakramentin oikea nautit»vaatii
meiltä
näitä kahta kappaletta;
seminen
nimittäin: Että me eroltamme HERran Ruumiin, ja ilmoitamme hänen kuolemansa. Niin
opettaa hän nyt: Että ne, jotka ilman näiden
opetusten waarinottamista nmttitsewat Sakra»
kelwottomasti ja
menttiä, he nautitscwat
waan
tawalla,
ei oikealla
senkaltaisella huoli»
mattomuudella, jolla he tekewät muita yhteisiä
askareita: jonka kautta he wetäävst paallensii
meitä, että tämän

sen
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kahtalaisen rankaistuksen; joista hksi on se: Että he tulewat »vikapääksi HERran Ruumiiseen
ja Wereen; se toinen on: Että he spowat ja
juowat itsellensä tuomion. ")
Että siinä on waara ja rankaistus, koska
joku ihminen kelwottomasti naulitsee Sakramcn»
tin,sen osottaa PaawaliKorintherein esimerkistä'.
Sillä sentähden ettei he oiken käyttäneet itsensä HERran Ehtoollisen kanssa, niin oli myös
monta heikkoa ja sairasta heidän seassimsa, "*)
ensiöt sisällisesti uskon ja rakkauden puolesta;
ettei heillä ollut yhtäkään woimaa, seisomaan,
perkelettä wastaan, joka kplwi heidän sekaansa
ohtakkcita, kuin oli eripuraisuus, niin että he

eroitettiin uskon yhdistyksestä ja opin yhtepdes»
ta, ja ei olleet yksimieliset: waan heidän wälil»
länsa tuli wihtoin riita, koska yksi tahtoi olla
Paawalin, toiset Apollon ja muut Kephaksen;
"**) ja koska he ajattelit ympärillensä, niin o>
paras pois, ettei kukaan siinä tilassa ollut
li
Kristuksen. Ia perkele teki mpös sen, että
koska ei Korintherit kokoon-tulleet parannukseksi
waan pahennukseksi, -j- niin hän sentähden he»
rätti heidän sekaansa eriseurat: niin ettei kaikki
») t. Cor. tl: 27, 29. **) l. Cor. Il: 30. ***)
i.Cor. 2: 4. j t.Cor. li: ly-

se

216

olleet hftwät ja koetellut, waan lihalliset. ja
pidit itsensä ihmisten muodon jälkeen. Yksi
plpeili toisen plitse, ja haawoitti wiimein heikon
weljensä omantunnon spömisellansä epäjumalain
huoneissa;") niin että Paawalin täptpp
heille nämät sanat tästä asiasta: Ettei he tainneet HERran Kalkkia juoda ja perkelen kalkkia: ei he tainneet osalliset olla HERran Pöu»
dästä ja perkelitten pöydästä.
Sen rankaisi
mpos Jumala ulkonaisesti, että monta heikkoa
ja sairasta oli heidän siassansa, ja moni

sanoa

makais. **")
Sillä muotoa tutaan ja hawaitaan lumalan tuomiot, itse meidän päällämme ja mei»
dän siassamme, wielä tänäkin päiwäna. Että
koska me pahoin taptämme meitämme

tässä pp«

hässä toimituksessa: Niin rankaisee hän mpos

sitä wastuutisilla lauteilla ja muulla tawalla,
kuin on ruumiille rankaistukseksi, ja usein tuo»
lemaksi. Ei kuitenkaan tahdo ihmiset ajatella
sitä, eikä pmmärtää Jumalan tuomiota ; sillä
ne owat monet ja ihmeelliset. Ei he tahdo
uskoa, että joku sentähden tulis sairaaksi, eli
muulla tawalla rankaistuksi, ettei hän oikein
koettelee itsiänsä koska hän nautitsee Sakrament»
*)

i.Cor. 5. **) i. Eor. lv: 21. *«*) l.Cor. il: 20.
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Ia tosin on tämä Jumalan armon W5mpös hauen omain rakkaastcn lastensa

tiä.
n,w,

plltse. Emme ole niin täpdelliset, ettemme taitais erhettpä tässä pyhässä toimituksessa Toi»
sinaan taitaa puutos olla uskossa, toisinaan
kiitoksessa, ripissä ja spnnin-tunnustuksessa. eli
muussa hartaudessa, kuin Kristilliseen walmistukseen tarwitaan. Jos ei tänlä npt tapahtu
wapaasta aikonliststa ja uppiniskaisesta mielesta: waan että Jumalan lapsi tahtois spdämmestänsä tehdä sitä paremmin: että tämä erhe»
tps niin muodon tulee inhimillisestä heikkoudesta, joka meille aina on esteeksi, josta tulee,
että me monessa erhetpmme; Niin parantaa
eli ojentaa Jumala tämän, pbden eli toisen
armollisen kurituksen kautta. Niinkuin mpös
Paawali panee tähän tykö: Että koska me tuo«
luitaan, niin me HERralta kuritetaan, ettemme mallman kanssa kadotettaisi; *) waan oppi'
simme toisten paremmin ajattelemaan tätä

asia ta.

niihin

jumalattomiin tulee, niin tai'
taawat he ulkonaisen muodon puolesta, niin sii»

Mitä

wollisesti nautita HERran Ehtoollista, kuin ne
jumallisetkin. Kuitenkin tekemät he sen ilman
*) i. Cor
n. 32
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koettelemusta ja eroittamista, ilman oikeata kii«
tollisuutta Kristuksen hplvain-toiden edestä. He

osalliseksi Kris»
Ruumiista
niinkuin lutas
Merestä',
ja
tuksen
toisten Opetuslasten kanssa, josta Lukas selkiästi ilmoittaa: Että koska HERra lEsus oli
ottanut Leiwän ja sanonut: Tämä on minun
Ruumiini j. n, c. Niin mpös Kalkin sanoden:
Tämä on sen Uuden Testamentin Kalkki mi»
nun Weressäni, j. n. e. Niin
hän kohta:
Katso! minun pettäjäni käsi on minun kans<
fani pöydällä; *) Niin että siis kaikki kelwot»
tomat ihmiset tulrwat osalliseksi HERran Ruu»
miista ja Merestä, waikka he kelwottomasti ja
ilman uskota Sakramenttia nautitsewat.
Sentähden
Päawali:Että ne, jotka
ilman eroittamista nautitsewat Sakramentin,
tulcwat Vikapääksi HERran Ruumiiseen ja
Mereen. Se on: Meidän HERralla lEsuksella Kristuksella on waltaa kutsua heitä oikeuden
eteen; jossa heidän pitää luwun tekemän, ja
tuleman tuomion eteen »vastaamaan, kuinka he
owat Sakramenttia nautiuneet. He owat wikapuat. Se on: He tulewat syntisiksi hänen
Ruumiinsa ja Werensä päälle, jota he wäärin
tulemat mpös toisten joukossa

sanoo

sanoo

*)

luk, 22: 19, 20, 2t.
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nautitsewat. Ia tosin wetaa tama M sana
heidän Ylitsensä kaiken lEsuksen karsimisen, pil.

kan ja häwaistpksen, niinkuin he olisit kaikki ne
hänelle matkaansaattancet. Koska minä sanon
jollekulle, phdestä joka on murhattu: Että se
vn wikapää hänen kuolemaansa; niin
nunä niin paljon: Sinä olet hänen tappanut.
Jos nyt ne jotka kelwottomasti menewät HER.
ran Ehtoolliselle, owat wikapäät HERran Ruumiiseen ja Mereen; niin owat he
wiassa lutaksen kanssa, joka petti hänen; sen
Joukon kanssa, joka hänen kiiniotti; Palme»
liain kanssa, jotka spljeskelit häntä; Sotamiesten kanssa, jotka ruoskitsit hänen, orjantappuroilla ruunaisit ja ristiinnaulitsit, ja Pilatuksen kanssa, joka hänen, tuomitsi, j. n. e. Ah!
mikä raskas asia on se, että olla wikapää jon>
kun ihmisen wereen? Sitä ajatteli Rupen.
Sillä koska ne toiset weljet pidit neuwoa Jo»
sephita wastaan tappaaksensa häntä, sanoi hän:
Älkäät wuodattako werta.") Samalla tawalla
mpö's Dawit, joka kiitti Israelin Jumalala,
että Apikael toimellisuudellansa esti häntä wertaa wuodattamasta; **) joka edespäin olis tullut hauelle pahennukseksi, ja pistokseksi hänen
«) I.Mof. K. Z'?: 22. »*) 1. Sam, 25: 23. V, 14.

sanon

samassa
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Mmmellensä. Jos st npt olis Dawitille ollut
pistokseksi, jos hän miehen weren olis wuodat»
tanut, joka pilkkais häntä, ja tiuskui Hänen
palwelioitansa? Kuinka paljo enämmin mahtaa se niille, jotka uskottomuuden ja pahennus
sen kautta, tekcwät itsensä wikapääkss HERran Ruumiiseen ja Mereen, tulla kotvaksi pistokseksi ja tosin senkaltaiseksi, joka syöksee heitä
äkillisellä hirmuifuudella taiwaasta helwettiin?
Ia tosin sentähden, ettei lEsus ole plönkatsonut. ketään, waan antanut itsensä plönkatsoa,
ei ole hän ketään tiuskunut, waan antanut
itsensä tuiskuttaa ja haawoittaa, että me olisim»
me tulleet rauhaan ja saaneet parannuksen.
Jos siis Paawali samassa

ymmärryksessä puhuu

Moseksen Laista; että koska joku

sen

rikkoi,

piti ilman armota kuoleman, kahden cli
kolmen todistuksen kautta. Kuinka paljo eyammän rankaistuksen te tuuletta
ansai-

hänen

sen

neen, joka Jumalan Pojan jalwoilla tallaa?
*) Sen eläwän Jumalan Pojan, sen ainoan
Jumalan Pojan; koska hän sanoissansa ja
asetuksissansa tulee Testamentinsä puolesta plönkatsotuksi; ja wielä senkaltaisessa Testa»
mentin Meressä, jonka kautta se uusi ja ar»
mollinen liitto, spntein anteeksi saamisesta IE«
") Ebr. tv: 28, 29.
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suksen Kristuksen kautta, on wahwistettu lit»
malan ja meidän matillamme, mutta tulee kui»
tenkin ihmiseltä saastaisna pidetyksi; Senkat»
täiset pitää kaikkein saastaisten kanssa, jotka ei
pidä pääsemän siihen pyhään Kaupunkiin, koiram kanssa seisoman ulkona, ja heidän
pitää oleman siinä järwcssä, joka palaa tules»
ta ja tulikiwlstä, j. n. e. *)
Toiseksi sanoo Paawali: Että ne jotka
ilman eroitusta nautitsewat Sakramentin, ne
fyöwät ja juowat itsellensä tuomion. **) Tuomio ja rankaistus owat Yhtä siinä Pyhässä
Raamatussa ; Niinkuin siitä nähtäwä on, että
Jumala lnpais Aprahamille kostaa sitä kansaa,
joka oli waiwawa hänen
Ion»
jotka
rankaistukset,
katähden Moses kutsuu ne
Ekpptiläisille tapahtuit, Jumalan tuomioksi.
Nyt on siis Jumalan tahto, että jokainen ih»
minen pitää oleman oma tuomarinsa; niin että
hän Jumalan edessä kantaa itse päällensä: itse
tunnustaa wikansa: tuomitsee itsensä, ja oman
päälle, että Jumala niin mah»
rikoksensa;
tais tulla omaan toimitukseensa, kuin on,wan.
hurskauttamaan ja armahtamaan syntistä. Ia
llm. K. 2l: 8. **) 1. Cor. tl: 29. ***)
1. Mos K. 15: 14.

osansa

sen
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jollei tämä yksi lapahtu tnsist, min ti mpss
se toinenkaan taida seurata; Se on niin paljon
sanottu: Jollet sinä tunnustaja tuomitse itsi»
as sinun synteissis, niin ei taida Jumala myös»
tään anteeksi antaa ja päästää siuua spnneistas.
Nyt on tosin niitä monta, jotka naulitse»
wat Sakramentin, ilman

senkaltaista tuomiota

ja sunnin tunnustusta, waan toinlittaw"t tämän
asian kyllä pikaisesti heidän puolestansa, niin-

saamaan sen»

kuin ei Jumala olis mahdollinen
kaltaista kunniata ja tunnustusta heiltä; niin»
jkuin ei
olis uskottawa mitä Jumala on sa»
nonut: Että kaikki ihmiset owat syntiset; ")
sillä niin tekis Jumala itsensä walhetteliaksi.

se

Toiset taas murhettiwat wähäisen heidän syn»
teinsä ylitse; mutta heillä on kuitenkin suurem»

halu sydämmessiinsä synnin puoleen, kuin suru
sen ylitse: he astumat edes suruttomuudessansa,
ja owat uskottomat, niinkuin ei he olis syntiä

pi

tehneet, jonkatähdcn he owat ylonpaltiststi ulkokullatut. Muut jälleen unhottawat peräti
pois meidän HERran lEsukscn, eikä kiitä hän.
M hywäiN'tekoinsa edestä: waan juokstwat tähän
Sakramenttiin, niinkuin nauta medelle, ja owgt
*) Rom. 3:22.
30
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hänen armonsa plönkatsojat. Oksi of<s
menee Sakramentin tpgö sopimattomalla sp>
dämmellä, ja kelwottomalla aiwoituksella. Ei he
tee Paawalin sanain jälkeen, joka sanoo: Kaik<
ki haikeus ja närkästys, ja wiha, olkoon kau>
kana teistä; *) Mutta anteeksi antajat toinen toisellenne, niixkuin Jumala teillekin Kristukfen kautta anteeksi antanut on.
että he phtähpwin taitaawat nautita Sakra»
niin

menttiä, waikka ei spdan ole niin hywin puh.
distettu; mutta niin owat he murhaajat. Sen»
kaltaisista sanoo Paawali: Että he ftiöwät ja
juowat kelmottomasti, ja sen kanssa spöwät ja
juowat itsellensä tuomion. Se on: He spowät
ja juowat itsellensä rankaistuksen. Sentähden
että Phariseukset koreilit pitkillä rukouksilla,
ainoastaan warjon alla; niin piti heidän
saamaan sitä suuremman kadotuksen. Se pa>
hantekiä joka tahtoi nuhdella hänen kumpani»
tansa, joka soimais meidän HERraa lEsusta,

sanoi: Ia

et

tosin sinäkään Jumalala

pclta, ettäs olet phdcssä kadotuksessa? »*) Mitä hän tämän kanssa pmmarsi selittää hän itse,
koska hän
Mc saamme meidän töidem-

me
*)

ansion

sanoo:

jälkeen.

Eph. 4: 21.

**)

Senkaltainen on heidän

luk.

23: 40.
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tuomionsa, jotka kelwottomasti mmtitsewat
Sakramentin, että he saawat sm, kuin heidän
tponsä ansainneet owat. Mitasta se on? Ss
on Jumalan wihan tuomio; jolla han laskee
heidän häjppn mieleen: tekemään niitä kuin ei
sowi tehdä. *) Josta he tulewat aina enälumin
ulkokullatuiksi ja katumukseen kclwottomiksi. Sen»
tähden plönannetaan ne saatanan tuomion ale;
niin että jota usiammasti he saawat tilan nau»
tita Sakramenttia, heidän huolimattomuudessansa, sitä suurempiin spntein hän taitaa heitä
wirtcllä. Josta he tulewat, ajan kanssa, sitä
enämmin perkeleeltä fankituksi, ja wihtoin paa>
tuneiksi. "*) Kolmanneksi plönannetaan he kuo<
leman kadotukseen. Ia silloin tahtoo kuole»
man Esikoinen spodä heidän nahkansa lvahwuuden, että heidän toiwonsa pitää rewittämän plos
Mrinensa. -j- Tämän päälle seuraa ilman epai«
lemätä, hirmuinen tuomio; joka on helwttin
tuomio, että senkaltaisten majain päälle pitää
tulikiweä wiskottaman. Tämä tuomio pitää
meidän HERran lEsuksen wanhurskaan il«
meschkstn luomio'pälwänä, julkisesti ilmoitetta»
maan, ja kaikille lunmlan pilkkaajille julistet°
Rym. 1: 23. **! 2. 3im H: 29. f Job. 1»:
i3,14.
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iaman, näillä

sanoilla: Menkäat pois

pahastikirotut, siihen ijankaikkiseen tuleen,
joka perkeleille ja hänen Enkeleillensä »valmistettu
on. *)
Tässä hawaitsct nyt, pstäwäni, mikä waara on Autuuden Asioissa, koska joku autuuden
Välikappaleita wäärin nautitsee. Eiköstä luma»
lan sana ole hywä haju Kristuksessa, sekä niiden seassa, jotka autuatsi tulemat, että myös
niiden seassa, jotka hukkuuwat? "*) Näille
tosin, (heidän uskottomuutensa ja tottelematte»
le

muutensa tähden) surman haiu kuolemaksi: mut<
ta toisille, nimittäin uskowaisille, elämän haju
elämäksi. Eikö Jumalan sana ollut Pietarille
ja muille Opetuslapsille Henki ja Elämä; **")

mutta niille jotka olit Kapcrnaumista, oli se
towa puhe? Eikö rakkaus ole se awu, josta
muutamat tutaan olewan Jumalan läpsit, toiset taas pecklen lapset, ***") joilta tämä puut»
tuu? Eikö rukous ole senkaltainen Jumalan
palwelus, jota woi paljon, koska se totinen on;
mutta taitaa jälleen tulla synniksi, koska se on
ulkolullattu? Eiköstä usko ole vksi, waan ei
phdenkaltainen kaikkein tpkönä; sillä muutamil»
-) Matth, 25: 41. «») 2. Kbr. 2: 15. **") loh,
S: «2 v, 60. *»")
loh. ?: 10, 14.
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le on se autuudeksi; ja toisille kadotukseksi? Eikö lEsus ole yksi HERra, ja aina
sama?
*) Kuitenkin oli hän lutalaisille pahennukseksi
kä persoonansa että oppinsa puolesta, joka ei
ollut heille solwclias. Eikö ha» ollut pakanoil»
le hulluudeksi hänen piinansa ja kuolemansa sul)«
teen; siinä ettei he tahtoneet uskoa sitä, että se,
joka itse kuoli, olis tainnut elämän toiselle an»
taa? Mutta niille jotka kutsutut owat, ja ei
ole ottaneet lihaa ja werta neuwon antajaksi
uppiniskaiseen wastahakoisuutcen, on hän tullut
Jumalan woimaksi ja Jumalan wiisaudeksi.
Eikö Simeon saarnaannut, että hän oli pantu
lankemiscksi ja nousemiseksi Israelissa? "*) Muu»
tamille oli hän eläwä kiwi, toisilta jälleen hpl»
jättp.*"") Emmekö kaikki spö phdrstä leiwästä
Sakramentissa, emmekö kaikki juo phdesta tal>
tista; kuitenkin erinomaisessa tilassa. Niin että
tämä toimitus, nimittäin, mennä HERrau Pöp»
edälle, on niin muodon waarin>otettawa,
roituksen suhteen kuin tässä käumisessä on, että
ihmiset silloin taitaawat mennä taikka taiwaasecn, taikka helwettiin. Ajatelkaa» sentähden
jokainen sitä, kuin lEsus sanoi muinon Ope>
iuslapsillensa: Katsokaat mitä te kuulctta. Niin
») i. Kor. l: 22. **) iut. 2: 24. **«) 1. Pet. 24«

se

se-

sen
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sanon minä

mpös: ") Katso kuinkas menet
HERran Pöydälle. Jos sen pahoin teet, niin
pahoin itselles, ja ei minulle.
sinä teet
tuomioksi,
teet
niin ei ole se muille,
Jos

sen

sen

waan itse sinulles tuomioksi ja rankaistukseksi.

Jos sinä laitat pelwolla ja wapistuksella, että
sinä autuaksi tulisit; **) niin pitää se tuleman
sinulle autuudeksi. Mutta jos synnin päälle
työtä teet, niin toimitat sinä sen omaksi onnet-

tomuudekses.*"")Sentahdcn panee meidän HERra lEsus tähän tpkö nämät sanat: Jolla
mitalla te mittaatte, pitää teille mitattaman.
1- Se on: Niinkuin sinä käytät itses autuu?
dcn wälikappalten kanssa, niin pitää sinun
myös sen edessas löytämän. Jos teet sen hpwin, Kristillisellä uskolla, rakkaudella ja har»
landella; niin sinulle annetaan. Se on: Sinun
pitää, ftn kautta tuleman enämmin uskowaisek«
si, lisääntymän rakkaudessa ja Jumalisuudessa»
Mutta jos sitä pahoin toimitat, uskottomuudessa ja kiittämättömyydessä, ja pahassa aiwoituk'
sessa; niin ssinulle mpös annetaan
jälkeen.
Se on: S>nä tulet wirlä enämmin uskottomat'

sen

si, kiittämättömäksi ja syntiseksi, kuin sinä
")

Mnrk.

-s

4: 24. **)

Mark. 4: 24.

Phil. 2:

12.

***)

ler.

25: 1.
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Ia silloin tulewat

ne jälkimmäiset
sinulle pahemmaksi kuin ne ensimmäiset. Se
on: Sinun Inmalan palwllukscs tulee sinulle
suuremmaksi synniksi, kuin jokn muu siitä pa»
hasta, jota sinä ikänään ennen olet tehnyt.

nen olit.

Neljästoistakymmenes
Kappale.
NosKa nyt senkaltainen

waara on

Sakramentin nautitsemisessa; eil»o
siis olis parempi että peräti olla jii«
täpois?

Jumala on senkaltainen Jumala, ettei hän mi<
tään tarwitse, ja tosin ei hän tanvitse sinua,
eikä minua, waan hänellä on fpllä itsessänsä.
Me olemme ihmiset, ja wiclä senkaltaiset ihmi»
set, jotta aina tanvitsemme ja me tarwitscmme kalkkia. Me tarwitsemme Jumalala ja
hänen apuansa; niin että jokaitsen tulee sanoa
Kananeau »vaimon kanssa: HERra auta mi»
nua. ") Meidän kaikkein tulee sanoa Dawitin
kanssa: Auta meitä meidän autuudemme I«'
mala, sinun Njmes kunnian tähden. **) Me
tarwitsemme Jumalan Hengen ja hänen halli»
')

Matlh.

15: 25. **)

Psalm.

?9: 9.
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jufsensa; jonkatähden meidän tulee sanoa: HER»
xa opeta minua tekemään sinun suosios jälkeen,
silla sinä olet minun Jumalani, sinun hpwä
henkes wiekoön minua tasaista tietä. *) Me

tarwilsemme Jumalan armoa: sentähden pitää
meidän'sanoman: Sinun Nimes tähden HER»

ra, ole armollinen minun pahalle-teolleni, joka
suuri on. **) Me tarwitfemme HERran lEsuksen, hänen wanhurskautcusa, pphMcnsä ja
lunastuksensa kanssa. Me tarwitscmme Autun»
den wälikappaleita: Jumalan Sanan; sillä
muutoin ei olis meillä uskoa; Kasteen: sillä
paitsi sitä, emme taitais tulla taiwaan lvaltafuntaan; Ia sitä warten pitää meidän meneNlän HERran Ehtoolliselle: että me mahtaisim»
me tulla phdistpkseen meidän HERran lEsukKristuksen kanssa, ja saada
hänessä.
Ia nämät kaikki pitää tapahtuman sturawaisttn spittcin tähden
Ensist sentähden: Että me olemme spnti,set Minä tohdin uskoa että Sakramentti plön»
katsotaan monelta sentähden, ettei he tiedä itsen»
sä olewau syntiset. Mutta ajattelcwat niinkuin
terweet, ettei he tarwitse parantajata; eikä he
wpös pmmärä, mikä synnin tila on; nimittäin:

sen

')

Psalm.

osaa

143:

«o.

*»)

Pftlm.

25: lt.
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Että ihminen siinä mataa turmeluksen tuopas»
sn. Jota, kosta he oikein perään ajattelisit,
niin mahtaisit he ojentaa kätensä; se on: halullisesti nautita Sakramenttia; jonka kautta

he taitaisit turmellukscstansa tulla ulosautetuksi
ja pelastetuksi. Jos scntahden tahdot tietää,
kuinka sinä oikein ja aina taidat tulla siihen

ajatukseen ja taitoon, ettäs olet spntinen, niin
katso ainoastaan itse päälles; silloin sinä näet
ruumiin, ja tosin synnin ruumiin sinun
tpkönäs.
Jos tunnustelet itsiäs, niin sinä
tunnet sinussas lihaa ja luuta, ja tosin senkaltaista lihaa, jossa ei mitään hpwää asu. *)
Sentähden niin kauwan tuin sinä olet tässä
tuolewaisessa ruumiissa, ja niin kauwan kuin
tämä liha on sinussa; niin kauwan olet sinä
myös spntinen, ja tarwitset Sakramenttia; että
Henki mahtais tulla wahwistetuksi, ja päästä
woiton päälle, koska liha himoitsee henkeä
wastaan: **) ja että sisällinen ihminen mahtais wahwistua, kilwoitttlemaan hpwää uskon
kilwoitusta, sitä ulkonaista ihmistä wastaan,
joka pian antaa itsensä tulla wittellpksi, ja
tahtoo mpös itse wietcllä. Sillä waitta spnti
)

Rom. 1: tB.
3l

«»)

Gal.

5:

il.
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Kristuksen uhrin kautta, yhdellä' erällä, ja
silloin täydellisesti sowitettu ja poisotettu; ja ci
taida sentahden kantaa meidän päällemme eikä
en

meitä kadottaa; kuitenkin ei ole synti niin k>m«
kana, ettemme jokapäiwä tuntisi sitä meidän sy«
»vaikuttaa
dämmissämme ja jäsenissämme.
siinä, *) ja kiusaa meitä jokapäiwä himoillansa,
toimittamaan kuoleman hedelmitä. On siis
meille aiwan tarpeellinen, että me seisomme ph»
distyksessä meidän HERran lEsuksen Kristus
sen kanssa, kuolettamaan ja ristiinnaulitsemaan
synnin ja lihan himot; että usko ja uskon työt
mahtaisit tulla edeS. Ia silloin kannamme he«
delman Jumalalle.

Toiseksi tarwitsemma me lEsukftn Kris»
tuksen yhteyttä sentahden, että me olemma ma-

ilmassa, ja mailma makaa pahuudessa;
st on
niinkuin sywä lakso, johon kaikkinainen loka
kokoonjuoksee. Tässä löytyy huoruus ja mur»
ha, Warkaus ja ryöstäminen
Eckö mailma
pane jokapäiwä meidän eteemme hänen himo»

ruokansa? Kuin

owat:

Rom. 7: 5.

l.

Lihan himo silmäin

pyyntö ja elämän koreus, jotka owat niinkuin
ne syötteet, jotka ongella pannaan kalan wiet")

*»)

loh,

5: ,9.
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teeksi

Eikö mailma ole niinkuin markkinapaikka? Sillä tässä myydään, tässä ostetaan,
tässä waihetaan, ja kaluin muutoksen kautta
asiat toimitetaan. Iksi pettää toisen, toinen
tulee petetyksi; ja se tulee usein todeksi, että wiekas kawalan pettää, j. n. e. Ia koskas
kaltaista hawaitset, niin ajattele mitä Raamattu
Joka luulee seisomansa, katsokoon
ettei hän lankce.*) Sillä et sinä ole hawainnut
kennenkaan olewan niin kowasti mailman himoilta petetyn, ettes mahtais peljätä itsiäs. Si nun luus owat niin hywin liha ja weri, kuin toi»
senkin. Koskas siis näet ne suuret pahennukset
wailmassa, niin sinun täytyy sanoa: Minä
elän ihmeellisessä mailmassa, keskellä suurem»
pia syntisiä, ja taidan vian tulla wietellyksija
joutua lankemukseen. Sentähden ei ole minut»
le parempata, kuin nautita Sakramenttia, ja
kimittää itseni minun hEßraui lEsukseeni.
joka on woittanut mailman: "*) että mailma
myös hänen kauttansa mahtais minulta woitetuksi tulla; niin etten minä sais rakkautta ma
ilman tykö, enkä sowittais itseni tämän mail
man jälkeen, ja niin kadotettaisi mailman

sen»

sanoo:

kanssa.
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Kolmanneksi, tanvitset sinä nautita Sab
ramenttiä, ftntähhen, että sinä olet luolewainen ja sinun päiwas owat luetut, niin että si>
na jokapäiwä waellat ja kiiruhtat itseö tästä
slamästa. Jos katsot takaperin, ja tpspt si«un csiisais perään, niin wastataan sinulle: He

asumaan

owat menneet pois ruumiista,
HER»
ran tykö.
Jos katsot etees, ja kpspt, kuinka npt »vielä tapahtuu, niin wastataan taas

sinulle: Me tosin kuolemme, ja juotsemnle
niinkuin wesi maahan, jota ei pidätetä. **)
Tästä sinä taidat pmmärjaä, että kuolema on
rdessäs, ja että sinä olet kuoleman edessä: niin
että hauta odottaa sinua jokapäiwä. Ajattele
siis itselles: Ihminen ei tiedä aikaansa, enkä
myös minä taida tietää aikaani- Kalat saadaan wahinkollisella ongella, ja linnut käsitetään pauloilla. "*) Tuomio taitaa tulla niin
huomaitscmata, niinkuin spnnpttämisen waiwa
tulee waimon päälle, joka raskas on. -j- Sen»
tähden on minulle paras neuwo, että niin kau>
wan kuin minulla wielä aikaa on, että minä
kapn HERran Pöpdalle, ja otan lEsuksen
minun tpköni; että koska kuolema tulee, ja kau) 2, Kor. 5: 8. *») 2 Sam. 14: 14. »*») Sam.

K.

9: 12.
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hisluksen Kuningas tahtoo tehdä minun »voima»

neliä lautaa ja kolme kyynärää multaa minun kätke»vät; että ne Pyhät
Jumalan Enkelit silloin mahtaisit »vastaanottaa
minun sieluni, niin että se tulis sidotuksi eläwit»
tcn lyhteeseen ja kimppuun. Sillä »vaikka Elä.
Man HERra, lEsus Kritus on niellyt kuoleman »voitossa; että nyt kuolemalla, on senkallainen laita, kuin sillä, joka on sodassa lyöty
paikastansa, ja »voitettu; niin on ja pysyy kui>
lenkin kuolema, niin kauwan kuin me, ja joku
ihminen taitaa syntiä tehdä, hän ajaa meitä
takaa jokapäiwä, ja antaa meille sen yhden
pistoksen toisen jälkeen. Mutta koska meidän
ni niin heikoksi, cttä

sielumme

ruokitut täällä elämän leiwällä
uskossa, lEsutsen Ruumiilla ja Merellä Sak,
ramentissä; niin ei pidä meidän kuoleman kos«
ka me kuolemme, mutta saamaan uskon !>
pun, kuin on sielun ijankaikkinen autuus. *)
olvat

Neljänneksi, on yhdistys lEsuksen kanssa
sinulle tarpeellinen, sentähden, että sinä elät
perkelitten seassa; ja olet tässä mailmassa niinkuin hänen Valtakunnassansa. **) Hänen päät»
le»karkaamisensa owat wiekkaat. Hän taitaa
)

Pet

,:

9. ")
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--tulla sinun etees, hän taitaa tull» sinun kylkecs
niin hawutsemata, että sinun ties taitaa pian
tulla sinulle harhaksi, ja sinä cksywäiseksi niin.
kuin kadonnut lammas; ja silloin tahtoo hän
olla sinulle peto. Hän tietää tehdä itftnsä kiil»
tenäksi perkeleeksi, ja osottaa sinulle kaiken
mailman waltakunnat ja heidän kunniansa; ettäs lankeisit maahan ja kumarraisit häntä. *)
hän taitaa tchdä itsensä mustaksi perkeleeksi
wastoinkäymisessä, niinkuin taudissa ja köyhyy»
bessä; että hän wiettelis sinua epäilykseen ja e»
pätoiwoon; koska Jumala jonkun ajan wiipyy
Mvun kanssa.
Hän taitaa tehdä itsensä walke.
perkeleeksi,
ja liehakoittaa sinun edessäs.
aksi
Hän tietää ylistää sinua ja wilpistellä sinun
kanssas; ettäs luottaisit itse päälles, kiusaisit ssnun HERraas lumalatas, niinkuin hän olis
sinun kanssas, ja auttais sinua teissas ja toissäs, jotka ei ole sinulle käsketyt. Ia tosin eni'
me wielä ole tunteneet saatanan sywyyttä. **)
Sentähden pitää jokaitsen ajatteleman itsellensä: Koska perkele on tämän mailman Ruhli»
nas, joka liikkuu tässä hänen waltakunnassansa; ftmpäri-käy niinkuin kiljuwa jalopeura, ja
ltsii kennen hän nielis;
»Matth, 4. **) Ilm. K- 2: 24. *"*) l.Ptt, 5: 8.
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fa hänen
niinkuin

aiwoituksensa on ollut muiden kanssa;
Koska hän oli ppptänpt seuloak-

se:

sensa Pietaria ja muita Opetuslapsia niinkuin
nisuja; *) Hän seisoi Alimmaisen Papin Josuan oikealla kädellä, seisomassa häntä was»
taan. *") hän täptti Ananian spdammen wal>

heella; *"") lutas Ischariothin spdämmen ah>
neudclla; -j- Hän waiwais Paawalia kolvilla kiu>
sauksilla; -j-j- Scntähden on se minulle tarpeet»
lint» ja hpwa, että nautita tätä lEsuksen Kris»
tuksen Ruumiin ja Weren Sakramenttia; että

minä wahwistuisin HERrassa ja hänen wake<
wppdensa woimassa, seisomaan perkelettä was<
taan; ja tulemaan wahwaksi uskossa, että minä
nniös taitaisin sillä woitolla, joka mailman
woittaa, Plitsen woittaa perkelen; ja tulisin perustetuksi siinä toiwossa: Että rauhan Jumala
tahtoo pian tallata hänen meidän jalkaimme
alla. -j-j-tTästä taitaa npt jokainen ihminen pm.

märtää, missä waarassa hän elää; Ia ftntäh»
den kiittää meidän HERraa lEsusta. joka

tässä Sakranlentissä autaa sekä neuwon että
«) iuk 22: 31: **) Zach. 3: 1. ***) 3ek, K. 5i
3,

5 loh,

l6: 20.
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awun sitä ivastaan; josta me myös olemma
welkapäät, kaikkein suurimmalla kiitollisuudella
ja sydammen halulla nautitsemaanSakrament»
tiä, ettei se joutuis meidän seassamme ylon»
fatsottawaksi. Silla, jos me ylenkatsomme
lEsuksen hänen Sakramentissansa ja Sanoissansa ; niin hän taitaa samalla tawalla mak-

saa

meille, ja ylenkatsoa meitä meidän hädä's>
sämme ja kuoleman tuskassa. In taitaa myös
tapahtua, että koska ihminen ylenkatsoo t<i>män
leiwän, joka on Elämän Leipä, niin taitaa
Jumala rankaistaa jälleen näljällä ja kalliilla
ojalla, josta meille niin seuraa ajallisen ja
luonnollisen leiwän puutos ja kaipaus. Katso,
mikä surkea tila silloin oli kansan seassa, koska
siemenet mätänit maassa, jywä-aitat olit ha»
witetyt, riihet hajoitctut, ja elo oli pois°kuiwan>
nut; *) niin että heiltä puuttui sekä jpwiä et»
ta öljyä jolla he olisit uhrinsa tehneet ja lu>

Koska pelto»
miehet huonosta katsoit, ja wiinamäen miehet
malan palweluksensa täyttäneet;

paruit, niin ettei ainoastaan ihmisten riemu
ollut surkeudeksi tullut; mutta
ulottui myös
Pappein ja Alttarin palweliain tykö, ettei
heillä ollut miStä he olisit elanneet; josta hei»

se

*)
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!dan tapW watittaa ja parkua, sitte kuin ruo»
ka-uhri ja juoma uhri oli pois heidän Jumalansa huoneesta. Niin taitaa Jumala npt »vielä

tänäkin päiwänä rankaista Sakramentin plön>
katseen, sillä muotoa: Että meiltä otetaan pois?
sekä ne joita me olisimme tarwinneet HERran
Ehtoolliseen, että mpös meidän omaksi Ehtootliseksemme. O! phtä surkeata tilaa. Jollemme
itse rakasta Sakramenttia, joka on Rakkauden
Ateria, jossa lEsus meidän Wapahtajamme
panee meidän eteemme Jumalan armon ja ps>
tawppden, rauhan ja spntein anteeksi antami»
sen: niin tulee meidän totisesti tittäa, että hän
jälleen rankaisee meitä maallisella ranhatto»
muudella, spdämmen kiwulla ja omantunnon
kelvottomuudella; että wihtoin taitaa meille
tapahtua, mitä lEsus sanoi Pharismksille:
Teidän pitää minua etsimän, ja ei lölMnän.*)
Niin että ne jotka ylenkatsoivat Sakramentin,
pitää wihtoin etsimän sanoaksensa sitä nautita,
ja ei kuitenkaan löptäman tilaa siihen. O 3
Htä surkeata tilaa.
Senkaltaisella tawalla ja muodolla,

se

Lutherus, että Sakramentti on meidän
*) loh. 7: 24.
32
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raltamme ja Wapahtajaltamme lEfukfeltaKris'
tuksclta asetettu, että siinä pannaan meidän etecmme kaksi kappaletta: Enssst lEsuksen Ruumis ja Weri leiwassä ja miinassa; Sitälähin:
Vksi Pphä Lupaus, jossa sanotaan kaikille niil»
le jotka Sakramenttia nautitsewat, että Kristuksen Ruumis on ulosannettu meidän cdestäm»
me, ja hänen Werensa wuodatettu meidän edes»
tämme, spntein anteeksi antamiseksi. Näistä
sanoista ja tästä lupauksesta ci pidä meidän
milläänmuotoa epäilemän; waan uskoman, että
jokainen, kuin oikein naulitsee Sakramentin, hän

osalliseksi siitä

täydellisestä maksosta ja
spntein
hinnasta, joka
edestä, lEsuksen Kris«
tuksen kuoleman kautta on ansaittu. Tämä
asia on sitä wahwempi, koska Kristuksen Ruu«
nns on ulosannettu meidän edestämme, ja hä«en Werensa mpos sitäwarten uloswuodatettu.
Ia tämä on tie, jonka kautta me tulemme spn>
tein anteeksi saamisen tykö, ja mpös Pphän
Hengen lahjasta osalliseksi. Scntähden, jokai»
nen ihminen, kuin tahtoo oikein rukoilla Inmalata; se joka tahtoo kuolettaa lihansa, ka>
siwalisesti kantaa ristinsä, ja olla ppfpwainen
pitää mielellänsä kuuleman luma'
uskossa;
lan sanaa, usein tekemän ripitpksensä ja tuntulee

sen
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nustain katuman spntinsa,wastaanottaman

spn.

nin päästön ja nautitseman Sakramentin. Sil»
la nämcit wälikappaleet ei ole tyhjät asiat, eli
katowaiset näpt; waan senkaltaiset wälikappa-

leet, joidenka kautta Pyhä Henki on woimalli>
nen meissä, meitä pphittämään. Ne, jotka
siis Harmoin nautitsewat näitä wälitappaleita,
eli plönkatsowat tätä Kristillistä toimitusta, ne
hallitaan ei siltä hpwältä, waan pahalta Hengeltä; ehkä kuinka he sitä tahtoisit kaunistella,
edcswastata ja turhaan peitteen alee kätkeä.

Mich.
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Keon sinulle sanottu, G! ihmi-

on, ja mitä WGNra
sinulta Vaatii. Jos te nämät tiedätte;
te oletta autuat, jos te nii«
tä teette.

nen, mikä

hvwä

