Halullisten Sieluin

Kysymys,
Jerusalemin wartioilda/
Scn »Man

Ia tasaisen tien

perään
autuleen;

tzancaickiscen

BEswcn
Uhristuxell
cuoWeren-Sowinnon/
pijnan ja

leman camm/
Totisen käandymisen ja eläwan

Zansia

uscon

saannösä ja järjesiyxesä,
puhclsa hmitvatsten Sie.

luin ja Jerusalemin wattiam
selitetty ja

cocl'n

walilla/

pandu;

Isnga/ ynnkcttaisten Sieluin neuwori
ja ylösrakennuxexi, sen cchtan portin löpitze sil"

le caidalle elämän tielle tuleman ja wacldaman,
On Wuonna 1749. uloscmdamit
Curun linnan Seuracunnasa opettaja ja
Saarnamies,

TURUSA. Prand. lOH.

KÄMPilds,
Kirjanpränttchaldä,
Acad.

Kunnioitettawa tzerMWrckiast
ran Pispan ja

Kästyn jälken / olen minä
tämän kinan lapitze lukenut/ ja
en mitän fijnä löytänyt / cuin
olis nijden terwellisten Jumalan
sanain muotoa wastan; waan paljon/ cuin Mistillisyden lewittämisexi/ nuckuwaisten herätyxcn
ja herätettyin kehoituxexi hyödyllinen on. Nijn että sielut caicktsta tiloista tästä larpellista opettaitawat. Turusa /
tuxia
stjnä s. p. Elo cuusa/W. 1749.
???m

saava

/lvasfvc

TyZö kirjoitus.
Cuningallisen Maijestetin
Corkiast uscotm Mi>s ja Maan hcrra Car<
jalan ja Sawonmaan iaancisa,
Cnkia sucuinen Bawni,

Riddnri

cuningallisen Maljesictin Miecan

ordenista.

H3Uomen ftaresa Suur/Maan HcrMandera-nms rajamaas/ wapa walloist Suomelle suotu:

WaanHErraln Herran alimainen pal-

wchacuiteng'/
wollnan Sen cnickta wal-dian HErran/
Jumalan pelwos wnellat sinun

loc' tunntt

loc'

ammatts

arwios/

Tomuna tuhcana käyt C) sil,un henges nsnrydes aiwan
Armon istumen luox sydamestäs kerjamanarmo:
(

*

luomisen

)(»

kilj. iz..

v.

27.

)

10l

Jo!' sydän on haluinen/herathxen tvoi-

masa wncku/

Cans sopiwal sydämet tunnet herätettyjä toiwos/
Tuttawa tall tawarall: Sinun hellnaas halpana heitän
Suomen kielesä coht halullisten Kysy-

mys Kirjani
nyt ottaman ennä-

SuZ suloiset suosio!
Sill hywät työs ensist

tä wastan/

minun on pe-

rät ennättän' ennen/
sijs
wipyä
En
woi/ en woi walicoima
lahja:

Tall Sinua siunan; Jumal ilmenes

<Zt sull siunaus suur
Ia

anoneen armons/
olis cnikis

hetkis

ja rettis-l
walmis wijmem maja löytyls tuo-

Cosc päiwäin pijrit
Corkia

nesn

tniwais/

pois peittywaf

qaisijn ilmoin!

sucuisen Maan Herran

tTlsprin palwelja,

Esipuhe.
Nacastettawa/ ja HErran Jumalan armon cautta halullinen/e-li

halullisesi tulcwa/ lukia.

jWsAsä llna', racas lukia, näet yhden «äMH haisen kirjan, joca cutzutan halullisten

Sieluin kysymys Jerusalemin wartisilda etc. Taita olla, että se on
wiela enimmittcn yxi outo eli tottumatoin asia,
nimittäin että kysellä kelda'n Jumalan Sanan
jalken neuwo, cuinga sins autuari tulisit?
.Sillä sinä olet, mitämax, ainoastans tottunut sijhen, että sinulda kysytän sinun Christillisestä opistas ja tiedostas, ilman sinun titutkindota, nijn ettes ole wicta oikein tullut sijhen autudcstas mmhen pitäwäiseen, tilaan, että sinulla itzelläs olis tarwtt ja halu kysellä Jumalan Sanan neuwo cuinga
sinun Siclus pilä autuaxi tulemaan. Mutta
jos sinulla on herätys sinun sydämesäs mur-

sinuth

'hesten

Esipuhe

lhefeen sinun Sielus autudesia; nlln

ti

tosin tasa asias cauwcm wiwytlcle, etkä

sinä
an<

na, clickä sinun kchnoudes, tlicka mailman la«
sien ymmärtämättömyden, pilcan ja wasiahacoisudcn, itzes silta pila lacaisin; nijncuin
uscin lapahlu nttldä, jolca enämmin catzowat sen paalit mitä mailma sano, cuin sen
murhcn päälle, cuinga heidän Sieluns lulis
pelastelUfi. Nljncuin
päälle toismans e<
simcrkit löytän, eitä jo hengelliseen murhefeen, eli tunnon ahdisiurmgin liiMttul Sielut,
«nncn heidän murhens tykonäns
andawat, eli sm jällens tucauttawat, ja lange<
wat endisccn suruttomutems lacaisin, cuin
että ht tahdoisit ilmoitta heidän murhesianö;
ja cofca ei he jtze sm päälle ymmärrä, että

sen

sammua

HErra heitä
siuxen

sen

sen

nyt
murhen ja
ahdicautta ylösherättä tahto suruttomu.

dm unesta ja cuolleesia uftosia, ti cuitengan
Jerusalemin wartioilda etc. st on uscolli,
silda ja oikeilda opettailda, eli muildäcan,
'jotca HErwa muistarcal, kysy cuinga he
nyt armo chsit ja löydäisit; amoallans sij«
<ä pelwo/ia, ettei jocu ajattelis, että he nyt
olisit suuremmat syndistt cuin muut ihmiset:
cuitengin caickl omat syndistt, caicki tar<
witzeroat' lHwää neurooo, ja myös crinomai-

cosca

scsi'.

Osipuhe

sesti, heidän erinomaisten tilalns, sWns fa
esiettcns jälken, ja lmlähben tarwitzisit tunnusta heidän synhins, cuin heidän tundoans
ylösherältyäns

rastita.

cansa

Nljncuin
Jo,
hannexen huutaman änen caulta ylösherätesäns tulit hänen tygöns, ja tunnustit heidän syndins. Matth. 3: v. 2,3, -6. Ia
ntjncuin Apostoli pyhä Jacob
Tunnustacat toinen toistllen teidän ricoxm,
ja rucoilcat toinen toisenne edestä, ettck
te terweexi tulisitta. XVanhurscan rucous
woi paljo, eosca se totinen on. Rackat
welleni, jos jocu teistä
totudest,
jocu
Se
palauttako.
tiettän että joca
ja
syndijen palautta, tiens erhehxestä, se
wapahta Sielun cuolemasta, ja peittH
sondein paljouden. lac. f:v. 16, 19, 20.

sans:

se ennen on ollut, cosca Sielut
ylöshcrälttyxi
sydämelliseen haluhun autulit
Ni<n

tuari tulla, ntjn he omat rumennet kysymän,
mitä heidän pitä tekemän, ja etzinet hywä
auludesta; ntjn canneuwo heidän
tullut
on
kysymän Johannes casiajalda
ja publicanit ja sotamiehet, jocainen tilans
jalken, mitä meidän pitä tekemän, jongq tilans jalken he myös sait wchauM, Luc. 3:

sa

v.

10,

Esipuhe

v< 10, ii, 12, 13. Mn PMcanit ja
syndisct tulit lEsuxen tygö. Luc. 15: Nitn
Myös ne, Ma sait piston sydämeens, ky»
syit, te michet, racfat weljet, mitä meidän
pitä tekemän? Ap.tckokirj. 2: v. 37. Nitn
ihmelliftsti ylöshcrälclly ja cowin peljästy»
Nyt fangcin roarlia kysyi: mitä minun pitä tekemän, että minä autuaxi tulisin?
Aposs. Tekokirj. 16: v. 30. Ia hän tuli Jumalan Sanan maulta nljn neuwotux!
uscohon HErran, lEsuxen Christuxen päälle, että han cohla, ei ainoastans ottanut

se

hywää neuwoa wastan, ja usconut sitä
Sanaa, waicka muut, pidit Pawalin ja
Dilan Moin caupungin häiritzienä, ja heidän oppins ftncaltaisna, jota heidän ei olis
Wliut wastanolta M tehdas,v. 20,21. Ia
annoi itzens, ei ainoastans heidän oppians

seuraman.

cuulcman pidcmmäldä ja
v. 32.
Mutta myös tuli
rackaulecn ja hywijn töihin, ja andoi itzens castaa ja caicki hänen perhcns. Andoi myös itzens saatta cohla Me raidalle tielle, cuin on Ju-

uscosa

malan lasten kärsimisen osallisudcs, ntjncuin
hän otti Pawalin ja Siian sillä hetkellä
yöstä tygöns. »a pesi heidän haawans,
eikä heitä enämbi cotoi,ns wircans jalkcn

«Lsipuhe
v.

cvwudella sangihoneesen heittänyt,
maan cosca hän oli wienyt heidän cotians
24.)

walmisii hän heille pöydän ja iloitzj, että
hän coco huonens csnsia tuli Jumalan
päälle uscowaiseri. v. 33, 34. Ia ntjn sij«
nä eläwäsa uscosa cuin hänellä nyt oli,
pelkäis ja cuuli hän mämmin Jumalala
cuin ihmisiä. (Match, in: v. 28. Aposi.

Tekokirj. 5: v. 29.) Tämä sangcin wartian
kysymys, joca sai nijn hywän uloskäymlsen,, mahta tulla, itzecullengin tarpellisexi
muistutureri hänen Sielusians, »oca niin hywm on cuolcmaloin cuin fangcin, marlian-

gin, ja wielä sitä larperliscmmari näinä
wimcisinä airoina, että ne owat nijn määrälliset, cuin Jumalan hengi Apostolin p.

Pawalin

caulta sijtä on ilmoittanut. 2.
3: v. 1,2, 3,4, 5,6, 7,8, 9<

Tim.
Nimittäin ihmisten omasa syndisesä rackcm<
deja, ahneudest, kerscamisesa, ylpeydesä,pilc<
kamisesa u. Erinomattain on tämän wimci?
sen ajan warallisuus ja turmellus myössij<
näkin, että ne ihmiset tulemat lotca owai

haluttomat

v. 3.

)

seisowaisct

totuutta

roasian, taidosta turmellut ja kelwoltomat

vscoon.

(

v.

8.)
SEN«

Esipuhe

Sencaltaisist halultomist

ja wapaha,
roisisi,
he Jumalan Sanan cuullost ja waiculuxest, anna sybändäns myös
haluhun Jumalanroaldacunncm jalken myön,
nytttyxi ja lijcutetuxi tulla. longa ar«
mon HErra Jumala, toea wielä nytkin
tvimeisma aiceinakin on kärsiwäinen, ja
ci tahdo että jsngun pidäis huckuman,
waan että jocainen iyens parannuxeen
taännäis. 2. Pctr. z: v. 9. Heillengin
lEsuxen Chrisiuxcn cautta lainatcon, ct<
te» he halultomudesans ja wastahacoisudesans, caicki wimcin akist huckuis yhteen
cauhiaan loppuun, joca lumalattomuden
päälle
Psalm. 73: v. 1?, 18, 19.
jos ci

seura.

Mutta tämä wähäinen kirja, on halullisten Sieluin neuwoxi kirjoiteltu, paälle, että sencaltaistt Sielut, zolea omat, elicka tulemat lijcutetuxi Jumalan waldacunnan ja autuden tien haluhun, ci mahdais
anda itzens estctyxi tulla, sildä oikialda ja
tasaistlda autuuden licldä, scntahden että he
nyt rupcwat lundeman tykönans nijn mon»
da estettä, sekä sisällisesti että ulconaisesti,

sen

musa,

ja sijnä

ensimäises

heräiyM ft"
ja ennen c«,n päiwa walkme,ja coin-

jolca cnsist

tähti

Esipuhe,
coitta heidän sydämmisäns, heille näkymät liijncuin työlääxi, eli nilneuin peräti
mahdoltamixi ylitzen woilta ja läpitzen käydä.
Waan, racas Sielu, ei ole sinulla yhlän
nijn suurta estettä, ei yhtän nijn suurta masiusia, joca ci lEsuxcn meren moimcisa luliö woitemri jos ainochans sinä sydämetliscs käändymise? tulet lEsnxen tygS. Ei
H,yös sinulla yhtän nijn tarpcllisia kysymys
siä ole, cliin se, cuinga
Sic-

tähti

,

lus autuaxi tulls?
dymifts,

uscosa

sinun

Fajossinäkaän.

ja toiwosa lähcfiyt lEsusia,
nijn lEfus, joca on
totinen walkcus,

sinun ylöswalaise,

se

woirwotta, lämmittä,
ja cläwäxi saalia, elämään
uscalluxeen rac<
kauteen, ja hywftn töihin, kärsimiscs, jysa
,

kärsimiscs Ilimalan Sana saalta hedelmän
moninkertaisesi. ( Luc. 8: v.,/. M«lth. 13:
v. 25. )
Nijns olet nyt,

racas lukia, cuullut,
wahäinen kirja, cutzutan
Jerusalemin wartioilda, nimittäin
että halulliset Sielut ylösherälyxesäns miclel<
mingä tähden tämä
jMS

kysymät hengellisiä neuwo Jumalan
San«-

Gsipuhe

Sanasta, cuinga he taidaisit wältta sman
esicens, ja oikein autuden tielle lulla; joiden
caldalsien kysymysten päälle sinä myös löydät wasiauret; ainoastans sinun sydämes
on sencaltaises murhes, cuin tysymyxet
sijallansa pitämät. Ia nijn cuin moninaiset lilat ja moninaiset esteet omat, nijn on
myös usiammat Sieluin murhet ja tilat tasa kirjasa edespannut, ynnä wasiausten ja
hywain ja tarpellisten neuwoin cantza; joi-

sa

erinomattain ncuwotan totiseen täändymisten ja poisluopumiseen synnistä sydämellisten ja hartaan rucouxeen, ja eläcautta lEsuxen
wään nscoon, ja
roeren totiseen osallisuteen ja puhdistuneen caikista synneistä, humalan Sanan
ja seuramiseen sen ahtaan poviin läpihe sille caidalle tielle cuin elämään
saatta. Nijn ettet' sinä tarwitze ajatella,
että tämä oppi olis sinulle millan muotoa
laimin lyölawä eli määrällinen, Sillä Jumalan Sanan todistuxet owat aiwan
lujat (Psalm. 93: v. 5. ) ja oikeuden
pitä sittetin oikeuden oleman, ja caicki
hmscat sydämmet sitä fturaroat, Psalm.

sen

uscoon

94:

94: v.

Osipuhe.
ja

autugt

swat ne jotea
cuulewat Jumalan Sanan, ja lMewckt
sm. Luc. it: b. 29. Sano wavahlaja
lEsus, joca myös sijlä ahtaasta ponista
ja raidasta tiestä elämään, on
loludcsans
!/.

opettanut.

Waan mingälahden tämä kirja, hatulisien Sieluin kysymyxexi cWlan, sijtä
tahdomme wiclä pldcmmäldä puhua; nimittäin ,ei scnlähden, cuin ei tämän kirjan

cantzq tarcolctlais muitten ylösherätysiä ja
ylösrakennusia, cuin ainoastans mjtten, jot-

ca jo erinomaiseen haluhun tulleet owat, eli
jo autuden tietä käywät ja waeldawat, multa erinomattaln myös senlähden, että stnä,
racas lukia, cuea ikänäns sinä olet, jos
wielä sinä lundlsit sydämmes ehkä cuinga co-

waxi

sillä

ja haluttomari, mahdaistt cuitengin nyt
ajalla cuin sinulla wiclä jätillä on,

anda sinun sydämes myös ylösherätttyxi tul»
la,
haluhun sinun Sielus auludesia, ja wiclä nyt oppia mitkä sinungin
estces ollet omat. M sijs, racas Sielu,
täsä, catzo muitten päälle, waan mene sinun omaan sydämes; älä myös ajattele,

samaan

s«

/^

Gstpuhe.
se, eli se on taikamatoin ahne, ylpiä sydän,
saastainen, ja syndinen, u mutta cocttcle
itzcs, sencaltaisel esteet laitamat olla sinun itze tykönas: ja taita tapahtua, että sinun
tilas ei ainoastans yhdesa esimcrkisä ulosmaalata maan usiammisa; sillä yri taitamaloin ja hengillisis asiois wiclä pimitetty
ja ymmartämätöin, laita ynnä olla ahni
j« mailmam racastnwaincn, ylpick sydän,
saastainen, ja syndinen eli synnin orja,
ja löt)tä ihenS sencallaisen oleman, jos
hän ainoastans tule itzcns oikein tundeman:
ja jos hän hcratyren muchesen tule, ntjn
myös on woimataita hän löytä, että
toin, murhellinen, sijnä eli sijnä ahdisiuxcs
<

epailewainen; nijn cuin. myös kiusaurmgin
cottuxct la lilat laitamat toinen toisens pääl«
le seurata. Waan ei sinun pidä täsä myös
ajattelemaan, että tämä halu olis tehty pal->
jailla loiwVluxilla, elickä yhdellä ja toisella
kysymyxella eli huocaurM, fa yErra HErra
huutamisella; halu cuin nijn pian
ja
tuccmttlan on Bileamin,
phem halun caldaineN s joca ftijyoi mnös
-ruslla

se

,

sammu

Esipuhe.
«Mlla manklirssnszen samassa,
kirj. 2?: v. io. Waan stlnä toiwoiures
hän cultcnczin jäi bänen sundins ala, .ja
mattaan saatti Ilimalan cansan pawnnuren,
ja tapetlin wljmcin Israelin lasten nnccallw
4. Mos 31: v. 8. Waan sinulle tarwitan
sencaldaincn sydämes lljcuttawa halu, joca
ahdista sinua pois silda lawialda la awaralda synnin surullomudm ticlda, ja saatta sinua Jumalan armon caulta,
hywan
halun seuramiscs,
ahlan portin lapitze
sille raidalle tielle, ja sijhen autualllstm armon tilaan, jota sinä heralyM armoja olet rumennut tykönäs caipamaan ja etzimaän.
Sillä muutoin, joca enstmmäisist sydammen
licutuxist ja hymistä haluista, jällens ai«
na tacasin lange,
wastanseiso myös aina
Tccokirj. ?: v 5,.)
(
Apost.
pyhää hengee
cuca ikänans
wapahtaja lEsus

sen

sen

se

sano:

kätens auraan laske / ja tacans caHo / ei ole soweljas Jumalan waldacundan. Luc. 9. v. 62.
Mitä mutoin tämän lulkistelcmuxen
ulcon§!is«n mMsen tule, nijn en st sinulle,

se

racaS

Esipuhe.
racaL

tvähän

lukia,
peitten

eteen pandu, ntjnmin yhden

alla, että sinun halullinen
ymmärryles ja mielcs, sen sicldä sitä hatuilistmmastl ulostemmais; nimittäin silla muo»
to, että ne Sieluin tilat, jolca tasä edcstuo-

dan, tulemat edcspanduxi,
matcu»
stawaisten, jotca malcaan itzens andanet owat yhdestä syngiästa laxosta, ja sillä mat,
calla kysymät autuden tlen perään, ja tu«

Jerusalemin wartioilda siihen cohdaoikein
ncuwoluxl: jonga pcilten alla ett
sians
sinä larwitze catzoa muitten päälle, eli nifn
tuin olis tämä asia muinen ntjn edesmennyt
ja, tapahtunut, mutta ota waari että sinä
lemat

ttze olet se sama, cuin synnin suruttomudcn
lnxost pitä uloslählcman, ja. sen ahtaan
tin lapitze sille caidalle elämän tielle tuleman;

sillä

wapahtaja lEsus sano: mcngät ah»
pmist siMe- PyrMät nhmsta

tast
portista mennä sisälle Totiscst minä
sanon tulle: ellet te käänny/ ja tule niin.
-

cmn lapset/ nijn et te suingan sisältule
taiwan wnldacundaan-Matth. 18: v. 3.
Johon käändymisem Jumala sinulle armons
lamatcon lEsuxen Chrisiuxcn cautla!
Amen,

HERran
Msuxcn
Ni>neen.
M
Osta minäajantämän surkian
olin
'M
murhesa,
surullisen
armon arckm
wöitzemises HCrran

ylösrakcirdamaan hänen py,
Scurarundans, nisn myös ft«
ruttomain ylöshcratyxeen synnin sur«lomu<

HZ Zionins

)a

bcn unesta, hengellistjn ltzcumxtjn 'ja autuden
tiellä waellurccn; nayi minulle Toiwon odoturcs yxi
lWuwan ulos yhdesiZ syngiaD larosta, jonga laxon Nimi on synnin
surttttMuden yö ja pimeys: (5) namtk Vlit sencaltaisct Sielut jotca Jumalan Ganan
tvalon 'ja woimlln cautm
liseen murhtften la sydamallistcn haluun "tUl<
laxens sille oikialle ja tasaiMe tielle

cansa

saatta,

sen

sen

Bc
lahden
lellans kysellä tchdoit.
Nljn näyit minulle MyöV yhdesä cNtpungisa warM muurin P<tM, jolca MWltin Jerusalemin waetioixiy
lva! ollet
ÄUtuteen

(

Csss!

ja

-A-

6y! V, H.

~

Iyh. zi V. ,Z,

,

M-

II,

pZlwällä eilä yöllä; ntlnculn mt)os mutklri

se

jotca HErran muistit, sitä wartcn, «ta
caupu'igi joca on pyhäin Scuwcunda HErran Zioi,i ja Icrufalcmi, olis tullut rlösraketuxi ja wahwistciun, ja hengellinen Jerusalem, asetetun maan päälle kitoxeri. (Es<
62: v. 6,7.) joidcnga äänen caulla myös tä-

se

mä ylösheräwäinen

cansa

oli

nosnut

ylös

sminin uncst ltjckuman, ja smtähden jatuli Jetasairusalemin waniain tygö sitä olkia
sia ti.tä

aululeen Kyjymän; loidenga Kysys

MMt, ja Jerusalemin waniain
me nylt tahdomme järjcstyxcs edestuoda
rawaiscs cansapuhcsa.

stu»

Enstmmcinen canffapuhe.
Jerusalemin wartiat.

Tchkät parannus, ja uscocat Kvan<
geliuini. Marc. 1: v. 15. Mengät al)tast
portist sisälle: siljä st porti on lawia ja awara tie, joca wie caootuxeen, ja nijtck
on monda, jotca sitä waeldawat. Ha
ft porti on ahdas, ja tie caita, joca wie
elämähän, ja harwat owat, jotca
lsytäwät. Mallh. 7: 13, >4. anocat, nijn
teille annetan: etzikät, nijn te lsydätte:
colcuttacat, nijn teille awetan. Malth.7:
v. 7.
ahtasta portista mennä
minä teilsisälle: sillä monda on,
mennä sisälle, ja ej
le, jotca

sen

sanon

taida.

)(3)(

taida. Luc. t 5: v. 24. Seniähden nijncuin
sano: Tänäpän, jos te cuuletta hänen änens, Nijn älkät pnnduttaco sydämitän, Hcbr. 3:7, 8. >ne nijncuin
apulaiset ncuwoinme teitä, ettet te luma,
lan armo lyuckan ottais. Silli hän sa<
no: minä olen otollisilla ajalla sinua cuutlut, ja olen sinua autuuden päiwänä aut«
tanut. Cayo, nyt on otollinen aica, ea«
ho, nyt on autuuden päiwä. 2.C0r.6:v.
1, 2. Ottacat sis nyt waartn lästä olollisesia alasta ja amuuden päiwästa. ja ruwttce>t sydämcsiän anoman ja ruccckman, etziwän ja colcuttaman, nijn a<rmon poni ltille
nwclan, ntjn tttä le wiclä sisälle pääsette; ja
on tapahtuwa, että jocainen cuin HOrran nime auxens huuta si tule autuaxinc.
Joel. 2:v. 32. mutta, lacaitcan jocainen
wäärydest, joca Christuxen Nime mainitze. 2. Tim. 2: v. 19.

Mshcrätväiset.

Te otelle Jerusalemin warllal, jolca
autuuden ahtaasta porMia ja raidasta tiestä julistatte; me olemme Jumalan armon cu«
tzumisen caulta maltan lähtenet, ja tahdoisimme npt tietä sitä oitia ja tasaista tie«

tä autuuten?

Jerusalemin

wartiat.

Meille, on sydämellinen ik sijtä, tttä
ltidän lEsuxcn werellä callisia osictul ja lu-

Aa

nasie-

)(4)(

nasictut Sielunne, Jumalan Sanan wowan
cautta, omat tullet murhefem za Kysymiseen

autuuden tien perän: nftncuin ne Sielut lotca
tulit lftculctuxi ja sait piston sydamcens ennen»
gin, tulit Kysymän cuirga he auluixi tulisit,
ntlncuin Johannes castajan aicana, cosca
lhan saarnais, nqlle jotca tulit cmdaman tzcns
castctta haneldä: te kMrmetten sikiät, cuca teitä neuwoi wältämän wlewaista n i<
ha? tchkät sijs soweljat parannuxen hedelmät: ja älkät ruroetco sanoman itzellen: Abraham on meidän Isäm: MH
minä sanon teille: että Jumala taita näistä kirvistä herättä Abrahamille lapset.
Mutta jo on tirweZ pandu puiden juurelle:

fentähden

jocainen puu, joca ei tee

hedelmätä, hacatan pois, ja tuleen heitetän. Nijn tämä cansa kysyi hänelVs, sanoden: mitästä meidän pitä tekemän? ja nijn myös publicanit, ja sotamiehet. Lue. 3: v.?, 8,9,ic>,i1, 12, 13, 14.

Nijn myös ne jotta Pctarin Saarnasia sait
piston sydämecnö kysyit: te miehet, eackat
weljet, mitä meidän pitä tekemän? Apost. tccokirjan. 2: v. 37. NiiZ myis fangein
wartia, pclWyMns. Kysyi, mitä minun
pitä tekemän, että minä autnaxi tulisin?
Apost. tckokirj. 16: v. 30. Jumalan olcon
kijtos, joea wielck hänen Sanans caulta
Sieluin tykönä waiculla, ja anda/Smalltns,troityan syndisten ylöshcräMcM

ah

cft

ne suruttomat ja liickumattomöl,'
tuin monen joucosa cadotuxen tiellä waeldawalosta waarin otalwat, Jumalan
sit, etziman armo kasndymiseen ja palaimifecn
radMMs liclda ijancaickisen elämän tielle;
joca tosin tapahduis, jos he uscolsit Jumalan Sanan
oikiasa järjchyxtsä, ja sydätnestans rupcisit Jumalan Sanan ylösmalistusta noudattaman ja
Mttck
teidän Rysymyxeen tule,
nijn tahdomme aiwan mielcllam sthen wastata, ja lcitä autuuden tielle ncuwoa; Me oi»
lialle ja tasaiselle tielle, jonga perän te myös
nyt oikein kysyitte. Sillä teiden päälle, on
iosin, näinä wijmcisina määrällisinä airoina,
suuri secannus, nijden jalwoisia, ja asteleista, jotca käändymättömällä sydämellä,- ja
sokeudesta, omat ristin ja määrin kannet,
nijn
za
montsa paikasa autuuden tien secoitanct; jotca cuitengin jocainen omat päälle
olsusonct, että hcidan tiens olis ollut
kia tie elämään ja autuuteen, omat myös
muutamat, joilla ensin on hywa aicomuK
ollut, pyhyden tiestä jällens combastuntt, ja
pois milpistellct; joiden waliteltawa esimcrckl
on nijlle combastuMi ja
surutwmuden wahwistu.recn, jotca ei Jumalan Sa<
naa mnoastans sydämestans
fa
Öltacat sils waarin.
i:mo Että teidän walon ja ojennus nuo«gn, jsnga jNen tejdlin aWMn tien löyts myös

sanan

scn

seuraman.

sen

se

usco

seura.

tämän

X6)(
tämän pila, on Jumalan Sana, joca aina osotta ja näyttä sen oikian ja tasaisen
tien autuuteen sen ahtan portin lapitzcn sille
laidalle tielle cuin elämään saatla, jonga Harmat löytämät. (Matth.7:v. 13,

Sillä, meillä on wahna prophetallinen Sana, ja te teette hpwin että te sijtä waa-

rin otatte, nijncuin

joca pimeiZ walista, nijn cauwan cuin päiwä
walkene, ja cointähtj coitta teidän H-

dämlftin. 2.Pclr. 3:0.19.
2HO Rucoilcat Jumala, ja ottacat
händä ttidän johdaltajaxen tielle, nijncuin
David, joca sano; HErra osota minulle
sinun tjeZ, ia opeta minulle sinun

johdata minua sinun totuja
opetg minua; sillä sinä olet
ösa«,
joca
päiwck
minua autat,
Jumala
v,
minä odotan Sinua. Psalm. 25: 4, s,
3:lio Waeldacat aina wanhurscaudcn
ja pyhyden tietä, siliä
on autuuden ja e-

polcliZ,

se

wanhurssat saamat sisälle käydä
ijancMistn elämään. Match. 25: v.
awatcat portit, wanl)urscan cansan, joca uscoja ppft, Uyda sisälle. Efti. 26: v. 2.
ja sihcn uuteen Jerusalemin ei pidä mitan
saasiutisspa sisälle tuleman, taickq sitä
laman tie,

enin eauhjsimen eli walhm
elämän tirjasa kirjoiteIlmestyskirj.
tut owat.
21: v. 2?. Ec on
st m jongq Jumalan Sana nchtts, la jota

'pc jotca cariyan

)(7)(

ta Irmala fohdatla tahto; la scntähden tt<
le! mailman suruttomat ja Jumalattomat tabdo sille tielle, heidän syndcins rackaudm si«
moisia kaändya', ja Jumala,, tygö tulla,
ci he loyda sitä olkia ja tasaista
autuuden litta, maan sinne tänne sccandumat
ja langewat. Sillä HGrran tiet owat
oinat/ja war.hurscat watloawat mjllä,
nijsä langewat.
v, 10. longa tähden heidän wijHos.
min täyty watitta; Sentahden clemma
oiiialda tieldä, ja manhur»
me
kyn!jlä
ei ole meitä walistanut,
scauden
eikä wanhurscauden aurinZo meille coitanut. Me olemme caicki
ja wahincolisia teitä: ja olemma waeldanet harhoja retkiä, mutta Herran teitä emme ole tietänet. WisaOenfirj. 5:0.6,7.

Että

talle tielle Jumalan
Sanan Men, ja Jumalan johdalmn cautta tulisitte, nijn menM nyt ensist sisMe sijarla ahtaasta portista; elta te
mon istuimen uscyn caullg lEsuren wcresä,
ja saisitte syndein andcri saamisen, ja IE»
o»
suren pijnanja ja cuolcman manhurjcauden
tchdyri
sallisuden,
tulisitte wanhurscaxi
ilman ansiotanne,
armosta,
cuin
on
sen lunastuxen cautta
ILsures
CyristuxeZ. ( Rom> 3: v. 24, 25.) Silla ci cucan ole wanhurscas, jos li Jumala sulasta armosta ja laupiudesta Christuxen
<:to

te nyt

X8)(
puhdisstlM
caulta
ivmn

hsndä wanhuri/ä,

3: v. y/) Aujolle
ihmisen,
sen
Inmala
hurscauden lute ilman töitä, autuat o,

eläwäsä ustosa. Rcm.

xl tee
tuus on

(

wat ne, joioenZa wäärydet owat andexi annetut, j.a joidenZa synnit peitetyt
«rost, autuas on se mies, jolle Juma<a ei syndiä lue, Rom. 4: v. <5, ?, 8. Cu'ca tahto Jumalan walittuin pääle canda ? Jumala on joca tck wanhursaxi.
<!luca on joca tahto cadotta? Lhrisius
yn cuollut. zc. Rom. 8: v. 33, 3.1. Il-

man tätä lEsuren cuoleman wanhurfccwden
vsczllisutla, ilman lEfurcn wcren puhdistu)la, syMin andexi saamiscs elämän uscon caul-

<a, ei taida cucan wanhurscauden tielle oikein
tulla la sijna waelda. Sillä muuta perustusta
<i taida yxikän psnya, waan sen cuin pandu on, joca on IHsus Christus. 1. Cor.
3: v. il. Sillä nij», kelpais Isälle, ei-

tä hänejä coconainen täydellisys asuiZ'
Ia hän saicki olis hänen caucians itZe
canstans sowittanut, sekä ne cuin
«itä ne cuin taiwaisa owat: sillä hän teti werens cautta ristin päälle rauhan iHe cautlans. Ccl. 1: v. 19, 20. Ia yhdellä uhrilla on hän ijancaickistst täyhelWxi tohnft m jotc« pyhitetän. Ebr. 10.

maasa

V, 14.

Zlssheräwaifet.
se on se' oikia ja

Me ymmärrämme, että

tasa"

)(9X

tasainen lie autuuteen

johon ie meitä ncuowttt;
nyt
me
sydämestäm tahdomme
Sentähdcn
mielistyä;
pydämme
sis ja anomme,
slhen
että te wielä pidemmäldä näistä cappaleistä, joista te nyt puhuitte, meitä neuwoisitte, itze custakin erinomnttain, että
oikein ymmärtäisimme ja käsitäisimme.
M

sen

Jerusalemin tvartiat.

Ia witzin on

se se

oikia ja tasainen tie
että,
tuttuuteen,
Jumalan Sanan walon
jälken, anda Sen hywän la armollisen,
Jumalan itzens johdalla sen ahtan portin lä-<
pitze wanhurseauben ja pyhyden tielle, IE»

Christuxen wercn-armon ja lunasiuxm
suxen
caulta, jolla caicki synnin ja

surultomuden
epauscon horhat ja petellisct tiet lulewat
wältelyxi, jos te tästä autuuden oiklasta ja
tasaisesta tiestä sydämestänne oikein waarin
ja

tahdom myös wiclellam sijlä pidemmäldä, teidän anomisen jälken, crinomattain itzecustakin
teitä ncuwoa. Ol«
lacat nyt sis meidän puhestamme waarin, ja
tulcat loluden tundon, että teidän Sielunne
tulisit oikein pclastetuxi; Sillä Jumala mei-

otatte: ja

dän wapahtajam tahto caickia ihmisiH
autuaxi, ja että he totuöen tundoon
lisit. i. Cim. 2: p. 3,4<
Se ensimmäinen cappale oli, että Iu«
malan Sanan pitä oleman teidän walon
ja ojennus nuoran, jonga jälken tcidäa
suluuden tien löytämän pita; ja nijn ei suin--

gan ihmisten turha luulo, eli omat aiatln-tt,
cuollut usco ja mailman tawal!isulis,,>'im strutlomal ihmiset mämmin uscowat ia fcrrawat
cuin

Jumalan totista sanaa, ja silla

lisit.

(

enämmin ja enämmin pois laittamast pcl»
wolla ja wapistuxella että he autuaxi tu<

Phil. 2: p. ,2.)
Mutta luMan Sanan pitä walon ja
ojennus nuoran oleman, sekä autuuden tien
!ö!M'miscs, ctta' jocapaimäiscs waclluxcs sen
päällä: ci ainoastans yhdes ja toiscs carpales, mutta coikisa capraleisa, nhn aiwan,
tttcl caicki ne astelet, cuin ei Jumalan Sanan

yhten tule, owat waarat
cansaja pita
pojcsraukcman

tolliset,

ja penijden
caickcin

tykönä, jotca autuuden litta waelda tahlomm:
nijn etla Jumalan Sanalle pitä caikisa oi-

keus annettaman seka uscosa, etla kärsimiscs,
etla' Pyhasa clamakcrrasa: seka synnistcn kandrmisfst, ctta uscost, ctta rackaudesi, cttck
toiwost, ja karsimisesi, ntjn myös Jumalan
armon lnpamist, lEsuxen meren Sominnost, wanhurscaudcst uscon caulta, pyhityrcsi;
ja myös ahtaasta psrtisia ia caidasta tiestä,
yhteisesi ja criuomaisest rackaudesi, uscon hedelmistä ja lcmpiuden löisia, Zumaliludcst,
Jumalan palmelmst, pyhästä cantzakäymisest, autuuden malicappalcist, Jumalan Sanan cuulosi ja wclarln ottamisesta, casiesta ja
DErran eholliscsi,tc. ntjncuin kirjoitettu on:
lujat. Pf,
Sinun, tsdisiMS owat

95:0.5.

9?:v. f. oikeuden pitä sijttekin oikeuden
oleman, ja caicki hurscat sydämet sitä

seurawat. Psalm.

94:

v.

15,

Ia scntahden

pita caikesia Jumalan Sanasta oikein waa<
rin otettaman, ja HCrran armon asemret

oikein naulittaman. Sillä Sinun Sanas
on minun jalcaini tyntilä, ja walkcus
Minun teilläni. Psalm. 119: v. l o/.

Mshercktväisct.

Culngast meidän pitä Jumalan Sanan elkein oppiman ymmärtämään?

Jerusalemin wartiat.
Jumala anda sen ylöswalistusen

lotca Jumalan Sanan walosta sydamessans
roaarin ottamat, ja sydämen cuuljaisudes Sa,
naa wastan sitä tutkistelemat, ja rucoillcwat
Jumalalda wijsautla, jonga he tundcwat i-

tzcldansä puuttuman, ntlnculn Petari Sano.
meillä on wahwa prophetalinen Sana,

ja te teettä hywin että te sijta waarin o<
tatte, nijncujn tyntilästä lc. 2.Pelr.i:v.io,
ja Apostoli p. Jacob: jos joldain teisä
wijsautta puuttuis, hän anocan sitä Iu«
malalda. joca jocaitzelle anda yxikertaisest
ja e! soima,ja hänelle annetan.lac.i:v.
5. rucoilewal Ilmialalda pyhä Henge, jocq
on totuuden Hengi, ja johdatta caicken totu-,
teen: ( loh. i<s:v, 13.) nijncuin st v?M
de teitä eaickist opetta, niin on
tost
ja ei walhe (i.10h.2:v. 2?.) VttacatM

se

se

Jumala

johdattajaanne, (nWculn me ennen

jo sanoime,) ja teidän wapahtajanne

sus

mä.

Christus,

joca on tie totuus ja eläja totinen walkms,
caicki ihmiset, jotca mail-

se

loh. 14: v. 6.

jzca watista
man tulewat. loh. i: v. 9. lotca händä
ftura-wat, neylööwalistelan,ntjncuin wapahtaja lEsus itze sano: Minä olen mailman
walkeus: joca minua stura, ei hän pimepdes waella, mutta saa elämän wal-

loh. 8: v. 12.
tarIa sentckhden on erinomattain
pelinen, että yxi halullinen Sielu ruoe sydämestans uscoman ja tekemän Jumalan Sanan jälken,
hän sitten omasta coctuxe, sia saapt surcmman armon walon Jumalan
sanasta autudcn tien seka ahtaudesi että, myös
teuden.

,

wirwotUDst

sna
käy

ja lohdutuxest, nttn ctta

halunne

kcmmin cuin nyt

li-

Ju-

malan Sanan jalken M uscoman että tekemän ja elämän, että myös kärsimän, ja wirwoiteluxi ja lohdutetun tuleman; sitä enemmän walon ja ymmarryxcn te Jumalan sanan lotudesta saatte; niftMm wapahtaja IE-»

sus sano:

Jos

jocu taytö tehdä hänen

tahtons, niin hänen pitä tietämän tästä opista, jos st on humalasi, eli jos
minä iAestäni puhun. Ish. ?: v. 17.
Joca oikia ja enämbi ymmärrys ja y-

lösmalisius Jumalan Sanasia silloin seka
W lch, elllj IWala aM ntzlle enälmnar»
'

-

armon,

emon,

Ma armon oikein fäytawat, nitw
wapahtaja
luin
lEsus sano: catzocat siis
cumga te cuuletta: sillä jolla on ( joca uscofa jq hedelmän candamisefa nijn cuin yfl
bywa maa Jumalan Sanan sydamlms kätke ) hänelle pitä annettaman, jolla taas
ei ole ( mutta perkele on ottanut Sanan
pois heidän sydamislans, cli he sijin poiK
langcnct, eli ftn lurauttanet owat,) setin cuin
olewan, otstan hämldä pois,
hänellä
Luc. 8:v. 18. Etla myös je emmbi ymmärrys ja ytöswalistus Jumalan Sanasta,
tule Me jotta Jumalan Sanan oikein ufco?
mat ja tekcwat, sijta', etla he löytämät ar«
Jumalan waldacunnan tunnon

mosa saman
ja

woiman heidän omisa sydamisans
waicutetun pyhän hengen armosta, cuin Jumalan Sana ulconaiftsiikin naytta ja stsalläns pita. Nijncuin esicuwaxi: Hennelifen
murden, ja autuuden ticn caitaudcn ja ahle sijtä
lauden, te parhain ymmärrätte,
murhesta ja ahdistuxesta osalliset ollet oletta,
sydämieli myös MaM_cli parhallans
jänne tunnette, Nijncuin yft cuin ftirasna
Mut on, parhain tietä sairauden waiwan, ja
kiwun parhain lunde
han roielä
sarasta, uscon le parhain ymmärrätte, cas.
jca teidän sydämen on awctlu nMn lEjuxm meren ansion omisiuxeen, ja sijna löydätle lewon
hengeZiisen rauhan ltidan Sw
ja costss ltidm sydämenne sijna lE-

walon

cosca
sen

sm

cosca

sUM3

suren

meren Sowinnosa on sydämelists sm-

lygö nijncuin teidän atmoliwasa Jumalan
ja
sen Isanne
Jumalanne helmoihin. IA
wercn
calliuten_ia_uM-

suxen

Sowinnott

woiimmtt parhain KawaiMe,

disiurcn

sca
puhdistuxen
stä'

ja tunnette

cö-

lEsuxcn meren

teidän lunnoisanne cuollcista töiclawätä Jumalala palmelemnn. (Ebr.

9: v. 14.) JOsuxen weren wanhurscauden woiman se parhain mcUjtalle
jybamclists halus ja omisiuxes. uscM_mOoitmeu. ja roöiton te mcös parhain löydätte itze oletta sijnä kilwoituxcs, ja
te,
woilon
lEsuxesc, ChristuM. wiela.
saatte
le myös parhain maiHmaM. sydamisänne
le
statte,
tunnette, Juma«vapahtajan
ja
teidän
lan
lEsuxen teille
nijn rackaar! ja suloisen, eltci mikan, (cosca
tcidän sydämen on sijtä ylössytytctty palaman) coco mailmas ntjn racas ja suloinen
olla taida; nijncuin Assaph
cuin sinä
ainoastans minulla olisit, niin en minä
ensingän sitte taiu?asta eli maasta tottelis,
waicka wielä minun ruumin ja Sielun
waipuis, niin sinä Jumala öuitengin 0let aina minun sydämeni uscallus,ja
minun
Psalm. 73: v. 25, 26. samalla lamalla myös lumalisuoen Ka»-j<!>ltus
coetuxcsa opilan, cuinga on suloinen, Sitä cläwatä Jumalala palwella. ja
Mmm uiMMlla armonistliimen tygö edes

sen

cosca

cosca

sano:

osan.

emasa

se

käydä

färdä

saaman

ja löytämcn armo,

tcrnitzcmma. (Cbr.

<:

v. i6<

m«
coscaNu>
)

tuin myös ci lucan taida maista
ilo ia rismu. cuin lEsus hänen
tWcns wamoluiiie julista, joca ei Jumalan
mailmalda
tähden roainomijia
karsi. (Matth. s: v. to, il, 12.) Sil6 wa«
sian jällen, ne (M ti Jumalan Sana tahds
liscoa ja tehdä, (cuin näinä roimeisinä waaral»
lisinä aicoina monda omat uscottomat ja hameno olema»
lu<tomat> joilla on Jumalinen
poiskieldäwat,)
rooiman
nans mutta
he
he
totu»
omat aina Oppiwai.set ja ei
den tundson tulewaistt.2.Vm.3:v. 7. niinjoca cuule
cuin myös mapahtaja lEsus
tyhmään
wctta
nijtä,
ja
hänen puhens ei le
jännälle
miehen, joca huonens
rakensi. «,

sen

coscan
sen

Matth. ?: v. 26,2?.

MsheratvM.

-

O enä HTrra annais meille sihen
hänen nrmons/ että me hänen San«ns sitein pmmarrälsim )a tekisim.

Jerusalemin

tvartlar.

Ei teidän sijlä pidä epäilcmän, jos tt

nylsydamcstäne tahdotta usco ja tehdä Jumalan tahdon, ja nijn toiwosa HErran päälle
lähdette tälle matcalle> nim rupe HCrra tel»
ja HErran armon roalo
la
ja tietä teille osottaleldän edellän
man; nijncuin muinm Israelin canstaa E-

gyplin

gyptin orjudesia HErran walkeus tulen pcitzas yölläkin johdatti, walistaxens heitä waeldaman. (Exod. iZ: v. 21.) eli nijncum
ne wijsal miehet idästä lahden johdatuM jalken, ioca edellä käwi, löysit lapsen lEsuxeri

Wcchlehemin seimcs. tämä HErran armon

«aio, on Jumalan Sanan ylöswalistus,
joca teidän pimiöisä sydämiänne rupe paista"

man ja walistaman.

Ei teidän pidä senlahden nijn ajatteleman, että teidän yxikertaifuden teitä laidais
estä lotuden lunnost, ia Jumalan Sanar»
ylöswalisiuxest, sillä Jumalan Sana taita
tehdä ypfertaistt taitawixi ja ymmartawaistxi:
nijncuin David
HKrran laki on täy-

sano:

dellinen ja wirwotta Sielut:. HGrran to«
disiuZ on wahwa, ja teke yxjkertaiset
tawixi. Psalm. 19: 0.8. cuin Sinun Sanas julistetan, nijn ft walista, ja anda
ymmärryxen. Psalm. 119: v.
Minä
izo. Ia wapahlaja lEfus
tiMn sinua Isä, Taiwan ia maan HGrra, ettäs nckmät salaisit wijsailöa ja toi»nellisilda, ja olet neilmoitanut tuhmille,
ja nijn on sinun hywä tahtos. Lm. 10!
v. 21. pyhydm lietä käydes ei tvhmätkatt
tty, ( Esti 53: v. 8. )

sano:

ZAösyerMMt?
Ongost teillä mitan wielä muistuttck
lM meille lumalgn lohdattamlscst^
Icrusa-

Jerusalemin wartiat/

tosin; Ilman Jumalan johdattasitä oikiata
ja tasaista tlciä autuuteen: Hi taida kengän Mnun tpgZni tu!la, ellei Isii, joca

mista tt
Minun

v.

44.

le Millan muoto löydä

lähetti wedähändä, lc. loh. 6:
Mi Isä Jumala johdatta mela-

mifclläns lEsuxen lygö. Ia

sus

wapahtaja lE-

on tie, totuus ja elämä, nijncuin hän
sano;
itze
Miaä olen tie, totuus ja elämä
ci kengän tule Isän tMo, waan minun
cauttani. loh. 14: v. 6. Pyhä Hengi on
totuuden HenZi, hän johdatta teitä caictm totuuteen: loh. »6: 0. »3,
Stjtä tule myös st, että monda pyytämät mennä- sijalle Da ahtasta portista;
ja ei taida. (Luc. i;:v. 24,) Ettei he ar,
mon ajalla armo ctzi ja ota Jumalaa johdattajaxens, mutta sydamens towudclla ja
ratumattomudcllans omisa synnin ja surutlomuden ttisäns, sanowat Jumalalle: mene pois meidän tpksäm, en ms tahdo
tietää sinun tietäs. lou. 2l: v. !4. Ia
niin andawat oman luulon, om.m pimitetyn
ymmärryxen ja vman woiman, johdatta i«
tzens, ja sturawat jouco pahuteen ( Tuiftn
Mos. kirj. 23: v. 22. ) Ia ci etzi HErra
caikesta Sydämestäns enä he löydäisit ars
mon portin, ja saisit Jumalan johdattaja?
xens. Muuwin, jos he lumalam «Mesta sydMcstänö Hsil, niin he löMstt,
,

sano:

niincuin HErra Jumala itze
Teidätt
pitä eyilnän minua, ja löytämän minuni
silli jos te ehitte minua caikesta sydämestä» niin minä tahdon anoa itzeni
löytä teildä sano HErra: ler. 29: v<
Tämän Jumalan johdatUM lar13,
pclifuden on 2)cvid löytänyt,
hän sanoi
Sinun
ja ope«
minulle
ties,
HHrra osota
ta minulle sinun polcus. Johdata minua
Sinun totudesas, ja opeta minua: sillä
Sinä clet Jumala joca minua autat, yli
päiwä minä odotan Sinua. Psalm. 2f:
v. 4, f. nijn myös Psal 119: v. 175.
Ha'n sano: Minä olen niincuin exywä ja
cadotettu lammas, etzi sinun palweljas:
sillä en minä unohda sinun tästyjäs. Ia
Psalm. 23: v. 1,2, 3. HGrra on minun
paimenen ei minulda mitän puutu. Hän
caitze minua wiherjäists niitusa, ja
wie minua wirwottawan weden tyg3.
Minun Sieluni hän wirwotta, hän wie
minun oitialle tielle, hänen nimens tähden u. Catzo cuinga HErra johdatla sil«
le oikialle tielle, cosca HErra lEsus wasicmotttan elawasa uscosa, niincuin hywä Paimen, jocq on hengens andanul lammasten edcsiä. loh. 10: v. 11. Ia nyt
hclnen wcrens ansiosa tahto wel» caickia <ygöns. ( loh. 12: v. 32.)
Mutta ottacat waarin, että te wa«
otatte
JOsuxcn sydämeenne, lcitck
sian
:

,

cosca

,

se

pyhän Hengen armon «aft
jMttamaan.
Siliä jos te
culuxcn cautla
ja
synnin
synnin tiellä
rackaudes wi.lä IA
Hengcns
ja
hänen
Wänne eroitatle,
fuxen
ja murhcllistj! saatatte nizn et le suingan o«
le hänen johdatMNs alla. Teidän pita sis
oleman elämän Jumalan lemplit, ntin, että
Jumala saa teisä asua, ja teisti waelda.
(2. Cor. s: v. «6.) Ia ntin lt olclte lu<
malan johdatuxen alla, ntzn cauwa» culn
le annatte hänen teidän fydämisänne mallita,
ja hänen nimens pyhilyxexl, hänen armon wal?
dacunndans molman ja waicutmn alla teitte hänen eahtons; nftnculn te myös Isä
mclbän ensimmälsis rucouris sijtä rucoilctta.
Ia nyt paraica seiso lEsus teidän sydämillen owella, colcmta ja lahti) että te euu-

Ganans walosa

>

lisilti hänen äänens ja päästäisitte händä si«
sälle, tttä hän teitä lchdattals, nttncuin ne

Mdywäiset publicanit ja syndiset, joecä lu<
tit lEsuxen lygö, ja atrioitzlt hänen ransans, että he olisit lEsMlda lohdamuxt
tullet, nyncuin ejcymaiset ja poisca>onnet
tambat, jsila lEsus tahdot etM paran«
kureen. Wapahlaja ICsus sano: eays mi<
N<i seijon swestt, ja sslcMan jos jocU
MinUn ääneni tuule, ja «wa swen,
Hgs Minä tahdon Mlle MMnä, M Pl-ta ehtollista hänen cansans, ja hän >niNUn cansani Ilmestys tirj, 3: v. no.
,

>

:

sen

B 2 Ws-

5c 20 )c

MsherawlWt.

Ach me olcmme

Jumala

nijn

sokial, tahtoneco

meitä johda!ta, että me niin
jotiat ja ymmsrlamattcmäl olcmmc?

Jerusalemin

tvartiat.

Ei teidän M pidä cpäilcmän, ttttl
Jumala teitä tahdois wastan otla ja a»
moNscsii lohdatta, jos le ainoassans Jumalaan sydämeenne
lja
ja
cautta,
piinan
cuolcman
totisen
Esuxen
parannuxcn ja cläwän uscon jarjcsd-fcsä, Iu»
malan armosta osallisifi tuletta. Mutta ci
teidän fida myös teidän sukeudcsanne pysymän maan andaman Jumalan ylöswalaista
teitä, ja tehdä teidän pimeyden roalkcudcxi:
ne jotea tundewat sokcudms, nijtä Jumala
tabto ja lupa johdatta nijncuin hän sano:
Mutta soket minä johdatan sitä tietä jota ei he tiedä, minä rvien heidän nijtä
,

polcuja, joita li he tunne: minä teen
heille pimeyden walkeudexi, ja colcan tasaisen', näitä tahdon minä heille tehdä
ja en Wjä heitä. Eja. 42: v. 16.

Ilssheräwaiset.

Cuingaft te meitä wiela neuwotte

wanhurleaudcn za pyhyden tiestä?
Jerusalemin tvartiat.
te

Mc neuwomme tcllä wicla sijlä, M
mahdatte lcidä» spdämisänne aiwan Me-

woi-

woitttUfi fussa, että st on elämän f« aus
tuuden sikiä, ja tasainen tie, jota Jumala ainoastans,bänen Sanans walosa,josdalta tahto. Nijncuin Jumala Sanasans
aina waati, parannusta, kändymistä,
tien aina
wanhurscautta, pyhitystä, ja
osotta elämään ja autuuteen, cuin on wanhurscaudcn ja pyhyden tie; Silla nijn cauwan cuin ett te sijtäitzcenne tahdo anda ylitzenwoitta Jumalan Sanasta, nijn teidän luomiollmm turmelluren ja synnin suruttomudcn laro, ci näy teille oikein radoturm
tiep cuin
totisesti on, eikä teidän sydämenne nijn cauwan ylösheräjä Min murheftcn lcidan autuudestan Jumalan armon jär<
ftftyresä, wanhurscaulta ja totista xyhyttä
ctzimäan ja löytämän. NZan turmeldu
tyty suruttomutcen, ulcocullaisuteen, ja
suu,Chr>st!llijyteen, jotca lättäwät ihmisen

sen

uscoa

se

se

ulos

ja

cauwas

Jumalan waldacunnastc».

kylwäkät tcillen wanhurscaudexi, nijttatät laupcuoexi, kynoätät teillen tyndo: että nyt on aica HGrra etziä, sijhen asti cuin hän tule, ja saatta teille wanhurscauden. Dos» lo: v< 12,
lLtzikät HErra caicki siwiät maasa, te
jotca hänen oikeuoens pidätte, etzikät
rvanhurscautta, etMät ns^ryttä, että te
H<3rran wihan päiwänä warjelluxi tuli-

Smlähdcn

Sillä wanhurjcauden ja pyhyden tie

on

zjtz

tie.

st oikia la tasainen elämän ja autuuden

Wachurscastm

on tasainen, sinä

ojcnnat wanhursegstm polZut.
26:
p. 7. SiM mysZ pjtä matca ja tie o-

Esa.

!eman, joca pjtä pMxj tiefi cuMtam an, ettei kengän sastainen sitä wael,
Zais, ja st pitck heidän edesiinZ oleman,
»ijn ettcj tyhmättän exy. Esa. 35: v. 8.
Za HHrran tiet owat oikiat, ja n?an<
hurstat waeldawat nijllä, mutta Me

täymärit niisä langetat. Hos. !4: v.
zc>. Mutta sitä wastan, ehkä jumalattomille armoja taritaisin, niin ei he opi
euwnZan wanhuescautta waan tekewät
:

ajnsastans paha oikeuden maalla: sillck
3i ys näe HErran eunniatg. Esai. »s:

V, ly.

MsherätvWt.

Me suostumme mielelläm sijhen Maan

ja tasaisten wanhurstauden ja pyhyden tiehen nftn ettemme nyt enämbi wastan lu<
malan Scimwö ja armon järlestystä tahdo
Wmme autuuden paliaw luulolla petta;
M me olimme Dä Jumalan Sanasta
,

tMn

woitttut; >nutta eujtmgin meidän
wzheWsMm js meidän heickoudem meitä wM cowin peljättä.

Jerusalemin wattiako
Oltaeat FCsus st totinen roalkcus,"
nijn
mwMuscM,
Mstm,

hai, anda ttille

le «öimcm Jumalan lapsixl lulla,

nijlle
andoi
jotca hänen otit waslan,
hän
woiman Jumalan lapsixi tulla, jotca u«
ei
seowat hänen nimens päälle. Jotca
mie«
eitä
ei
tahdofl,
myös
lihan
weresi
hen tahdost, mutta Jumalasi synovnet
owat. Zoh. i: y. i 2, 13. Jos le lEsu.
xen ela'wa'sa
wastan otatte, nijn «
saatte hpnesä wachurscauden ja wakcwyden,
siiincuin kirioiteltu on l HErrasa on minulla wa>churjcaus ja y> kkewpZ: El> 4s.
P. ?". L)ai meille on Junialaloa teh<
iy fvijsaudexi, ja p?achu'scaubexi, ja
hyoexi, ja juna<luxexi, i.Cor. ?: 0. ?<?.
Daien jvaldacunnasanS, ei yhdengän asu,
roaifen Pidä sanoman; M?nä olen heic,
to että cansalla jocg siell i asu, pitä oleman ftndein päästö, Esa. ?z: v. 2a.
Nljn DErran woima on heitoisa wäte«
zvä, 2, Cor, 12: p, 9,

us-osa

:

O

WshccawWt.
wjhtljaistt

jos

me

fyndiset taidals

HErra lEftsta lähestyä ja handä
slmme
Sydämen uscolla wastcm oita mcidan wtj<
ja wanhurscaudexcm ja pyh.M
saudexem
M, ja lunastMfcm,
lerulalemin wartiat.

Jumala waieutta teist, sikä taho
.t»on että toimituren, h inen hpwän susnyt
sions jälken. Phil. 2: v. 13. etzikckaino-

olnoastanö nlincuin sairat teidän Sieluin pai

randajcta, lEsusta, ja lulcat parannuscn
tielle ja jos ette itzecnne heicoiri ja mihcliaistxl
fyndisifi tundis, ntjn et te lEsusta parandajaxenne lanvitziscan. Silla ei terwe, tar<
wihe paranöajata, wan sairat. Ia lEsus
ti ole tullut wanhurscaita cuhuman, waan
synöisitä parannuxeen. Mattp. 9: v. 12,1;.
ja Se on totinen Sana, ja caiketi mahdollinen wastan otta, että lEsuZ Chrisius on tullut mailman shnoisitä wapahtainan joista minä suurin olen. Sano
pyhä Pawali 1. Tim. 1: v. 15. Nijn ci
teidän oma woimattomuden taida teitä estä,
,

sinoastans te lEsuxm wasicm otatte.
Nyt

Zlöshcrawailet.
tasa'

ylööheratyxen murbcsa, on

eitä lEsiis on tullut
s« meille lohdullincn,
syndisita wapahtaman.AH jos lEsus annais meille sijna lohduturen wahwi-

stuxen clamasä uscon woimasa ! jonga tähden me nyt kijruttciistmme siitä ahtaasta porlista sisalic pyjaman; lahdoisimme cuitenain
lviclä ticta.jos teillä on siitä ahtaasta portista nmlle roielä muistuttamisia.
Ei

Jerusalemin

wartiat.

nyt mitan muuta, euin mcnqat

sii-

tä abfaasta ponista sisälle, ia, pyytakat ah,
taasta portista mennä sisälle. ( Match. 7:3.
»3. Luc. 13: v. 24.) Ia jos seteille, teidän syndcin tundcmisesa ja catumuxen mur-

)(2fX

ses, ia

syndcin ylönandcmists, eli myös tel,
dan sydämen woimaltomudcs elämän uscon
tulcmiscs cli myös, Jumalan armon awun,
odotuxes, ahtaaxi näky ja tundu, nijn pe,

rusiacm teidän uscon Jumalan armon la lEsuM Christuren meren Sowinnon päälle,
Jumalan armon lupauxis, jossa se ahdas

porti tule tulle anowaisille, etziwäisillc, ja colcutlcwaisille, armon caulta awcturi. Sillä
ti Jumala tahdo että jongun pidäis huokuman waan että jocainen iyens parannuxeen käännäis. 2. Pct. 3: v. 9. ja
roapahttj, lEsus on kerran oman werens cautta mennet pyhään, ja ijancaict,<en lunastuxen loynyt. Ebr. 9: v. 12 ja
Zchdelll uhrilla on hän ijancaickisesti
täydellisexi tehnyt ne jotca pyhitetän. Ebr.
in: v.
Senlähden etzikät ja ödotiacat
HErran armo ia apu, sihen asti että le
löydätte. Sillä ei yritän tule häpi<iän joca sinua odotta: mutta irralliset
pilcajat saawat häpiän. Psal. 25: v. 3.
,

sm

Costa he

nyt

olit

Jerusalemin warti-«

oin hywan ncuwon Jumalan Sanasta cuullet,ja
sydämcens kätkenet; nitn ei ht
tehnet cuin suruttomat lekcwäl, jotca omat
aina oppiwaiset, ja ei
totuuden
tundoon tulewaiset. 2. Tim. z:v. 7. Waan
he lärit cohtamatcaan, ja rucoilit lumalalda pyhä Henge itzens johdattaman ja
saattaman Me oikialle ja tasaiselle tielle au-

sen

coscan

roille»

loisten Davidin cantza: HOrra «sota mt>
»mlle sinun tieZ, ja opeta mjnulle sinu»D
polcus. Johdata minua sinun totudesaZ,

ja opeta minua; sillä sinä olet Jumala
joca minua autat, ylipaiwä minä odos
tan sinua. Psalm. 25: v. 4. f. ja Ml.
,4z: v, ,0. opeta minua tekemän sinun,
suosiss jälken: sillä sinä olet minun lu,

malan Sjnun

henges

wjeksn

nun tasaista tietä.
Ia nttn lmlt ht nyt Mlcusiaman,
ja euin he tällä tiellä olit, rupcisit he myös
kestenqns toinen toisens cansa, heidän Sitt
luins tiloista puhuman, ja murhestans
dins turmekluxen ylitze walittaman.

(

sen

Inc,

pääl«
mMmct fäwjl
5: v. 15.)
nijncujn
le ulos, että syndj oli heille nyt
yxi rastas fuorma ylön rastaxj tullut, että

HM oli cowa sydän, ettei he

roojnet

eikä

tainnet oikein sydämestäns rucoilla että heibän sydämens oli nyt nijn uscotoin, eltif
he otit armon ajan nijn caumajn määrin
käyttänet
ja että he nyt sentähden M
sangen surkias tilas; pelkäisit myös, jos Zu»
malci heila mielä tahdois armohjn ptta;
,

,

cuitengjn, nijneuin hejdan hätäns ja tuscans
oli suuri pyysit he täydellä todella ja cai»
,

test

ahtaasta portista M,
lelulla: Sillä heille oli täsä elickä elämä
«lickä cuolcma edesä; elämä tosin, jos he
sydämcsians sijta

Mlle pääsnet Olisit,

mutta,

cuokma,

jos he

täsä

M olisit tullet hyljätyxi; Sentähben hel<
dan hartaMns oli M suuri, anomisella etzimisella ja toteuttamisella, että he olisit sisälle pääsntt. losa heidän colcuttamisesans,
ntzncujn he muislit Jerusalemin martinin opft
tuxet, että hudän Jumalan cilmon lupaurej
piti uscoman, lEsuxen rocrcn puhbistuxesta
heidän synneistans; ja M he tundis itzms
sairain rrihchäisftj, ja syntisni, ni<n ti he
lEsul?a paranbajmns tarwitzistcm ; nljn he
not Jumalan armon lupauxista ylös sytyit
haluhun ikawöitzcmiscen, ja ctzimiseen lEsuxm wcren puhdistuxen jälken, ntjn myös
hartain huocaufiin, että Jumala wielä olis
heille armollinen, ja aroais heille armon jg
lluluuden owen lEsmn meren, pinan, ja
cuolcman cautta. Tunnustit stntähden Iu»
,

malan edes

caickj heidän, turmclluxens ja
ja rucojljt armo ja
piutta ISjuxen piinan ja cuoleman täh»
den; ja
he. Miu rucoilit, ja, lvajo
,

cosca

wielä ensist petroolia, cuitengjn aina toi»
wosa, odotit Jumalan armon awun ja a-

ka

6: v. 3.) amurusconheillecoiton perän, (Hos.
ahdas potti «ikistä, cc»?
se
sca hejosawjclck parhallans sen päälleja col,

lvettin

awamisesa heidän cowat suljetut sydämcns tulit awttuxj sydämelliseen ja

cutit,

elämään lEsuttn Christuxen uscoon, nijn
että he nyt taisit useolla itzellens omista
IHsuxen weren Sowinnon heidän s^
-

dine

öins

tähden ristin päällä, syndein

an<

dexi andamistxi, elämäxi ja autuuden;
sencaltaisis uscon wahwifiuxes, että he
nyt sait hengellisen ilon ja rauhan lEsurcs, ja wahwisturcn sijlä sydamehens,
Pyhän Hengen todistuxen caullci, että he
olit Jumalan lapset, ja olit lEsuxesa woiman saanet Jumalan lapsixi tulla.

xcn

lEsw

naoi öeilwanhmscauS
le nyt aitvan callixi ja taydclliftxi hndan wanhurscaudfxens/ ja
wercn

mnoan

pcwstulens

tUUtecns.

olit

au-

/

nyi

ensisi heidän

ca-

tumurens murhesa, ja heidän uuden syndy»nistns kiwusa, tullet suurelia waiwasta ja
heidän waattens pesnet, ja ne ca"itzan
»vercsä walaisnet. ( Ilmestys kirj. ?: v.
la taisit tlawasa uscola ja lEsuxcn
rackaudcsa ja kitorcsa ulospuhjcta Sin<l
olet tapettu, la werelläs meitä Juma,

lala lnnasiit, caickinaisista sucucunnista,
ja kielistä, ja cansoista, ja
ja olet meidän tehnyt meidän Jumalallein cuningoixi la papeixi: t/a me
saamma wallita maan päällä. Ilmestys
kirj, 5: v. 9, ia Nyt he kijtit Isä,joca
heitä soweljaxi tehnyt oli, pyhäin perimisen osallisuteen walkeudes: joca heitä
pimeyden wallasta pelasti, ja oli heidän

dän sijrlänyt rackan polcans walöacundaan. longa cautta meillä lunas us on
hinen rverens cautta, nimittäin, sondein
anderi andainus. Col. i: v. 12, 1?, 11.
N, t de löysit Evansslliumin totudcn wan-

hurscaii

armosa

wistixi

ja

wahwmi

ja walosa, nimittäin,
elämän uscon
ca'cki oivat hc syndiä tehnet/ ja ei
hc-ll! ole muan kcrscatmpa Jomalan

siotans
wanhurscaxi: haucn armcstms/ ftn
edes. He tulcwat ilmui

ai

lunastuxen cautta cuin on lEftxcs
Christuxes jonga Jumala on armon
lstuimexi asettanut / uscon cautta hänen werejans /
sitä wancuin
hänen edesäns kclpa/
hurscautta/

edellä käywäisicn syndein andcxl andamiscn cautta/ joita Jumala kärsi-

on/ ojottaxens hänen wanhurjcaudens tällä ajalla / että hän itzc wnnhurscas olis/ ia sen lvanhurleaxi lckis/
joca lEsuxen uscosta on. Nom. v.
23, 24, 25, 26. TD uswn pcrusillxcs,
lEsuxen Chriftuxen wcren ansios, oli hcil<
lä myös uswn ja toiwon wahwistus pysywäisydcsiä armosa, ntjncuin myös armon
nyt

?>

lahjoista hcidan elämakmansjawaelluxenspy«

Wamisexi ufcon tiesa', nijncuin Pamali ftno:
Jumala ylistä ractauttans meidän cchtam/ M cosca, me wiß syMftto-

lW'

limma/ on Christus meidät! edcstaltt
cuoUUt. Nijn me sijs paljo enämmin
wakjcllatl hänen cauttans wihan edes

stä / että me

nyt

hänen wttens

cautta

lpanhurjcaxi tullee olemma. Rom 5:
v 8/ y. Jos Jumala on meidän
edestäm / cuca woi meitä mustan ol«

la? Joen ei omaa poicans armahtanut/ waan andoi hänen eaickein
meidän edcstäm/ eiköstä hän myös
anna meille caickia hänen eauttans?
Cuca tahto Jumalan wlMuin päälle canda? Jumala on joca tctc wan»

hmftapl lc. Rom. 8:v 45/32/;; le.
Cosca nyt heidän tundons pääsi syn-

huomiosta ja cadotuxessa, ja he olit
armon, armonlstuimkn cdesä lEsuxen wercscl
nijn tulit myss heiuston cauna, löylänet;
jä
nin

dän sydämenä
mteleNs uudistetulla
uuden sydämen ja uuden hengen,
( Hch 36: v. 25, 26, 27.)
uuteen elämän
kertaan ja waeNuxcen cackesa lumaltsudesa t
he pääsit nyt synnin laista ja synnin siteistä
ja orjuvesta wallMns, armon alla Jumalan tahdon jälken elämään ja tekemän, lumalalle erinomaiset cansaxi, johon he aina
joeapäiwäiscs parannures enämmln ja enämmln armon caulta puhdistetuxi tutit, ahkeroisi hywijn töibin< Ntjncuin Pciwali sano;
Nijn ei ole nyt yytän cadotustn/ ttn>

he sait

lä

jä jotca lEjmes Chrisiuxcs owat/jch

ci waclla

Mian hengen jälken.
laki / )oca eläwäxi teke

lihan

GiUä hengen

lEsuxcs / on
Chlistufes
ja
laisia

minun

syn-

warahtamit.
Sillä lumaian
armo caitille ihmislllc tarpellinen cn
ilmestynyt joca meidän opetta caikcn
hyhämän ja
Jumalattoman menon
ja M maitmas
mailmalliset himotja/ jumalijcst
elämän.
fiwiäst ja hurscast
Ia odottaman autuallista toiwo/ ja
len suuren Jumalan ja meidän lunanin

tuoleman

Rom.

3: V.

stajani

ICsuxen Christutcn

,

/

2

ilmestystä.

edestäm/ et<
loca ihens andoi meidän
wäärydestä
lu<
tä bän meitä caikesta
nastas/ ja itzellcns erinomaiseni cansajripuhdistais/ ahkeraxi hywtzn löihin.
rae-

Tit. 2: v. 11, !2,
l4< Jumalan
kaus oli nyt hengen caulla «vuodatettu heidän sydämibins. ( Rom. 5: v. 5. ) Wa«
pchtajaa lEsusta he racasiil ja pidit hänen
Mylis. loh.
23. He olit wapah»

detut heidän wihollistens käsistä luma<
ja
laa pelkamät palweleman,
hurscaudes hänen edesäns eaickena heidän clinaicanans. ( Luc. i: v. 74, 75<)
Jumalan Sana oli heille myös nyt racas,
ja tahdoit nijncuin juosten kayda Jumalan
fastyin teille,
David

sano: coscas
mi-

)(32)(
minun sydämeni wnhwistat, nljn mlnt
juoxen sinun tästyis teitä mysden. Psal.
119: v. 32. ja v. 9, 7. cuinga minä
racastan sinun lakmZ? jocapäiwä minä
sitä ajattelen. Rucous ja aurihuutaminen
Jumalan lygö oli hcille juuri micklllmm,
ynnä Jumalan Nimen kijloren ja ylistyxen
cansia, ftka itzellcms camioifans, Malth. 6: y<
6. Että yhdistyxcs rucouxcs muitten
waisien cansta. Malth. 18: v. 19, 20. Sillä cusa caxi taicka colme tulewat cocoon
minun nimeeni, sijnä minä olen heidän
wapahlaja lEsus hätestelläns:
nen armolliscs lupauxesans. Nijncuin he myös
ilmoitit
woima, joca heitä
hänen
ihmelliseen walkeuteenZ cudestä
oli.
(1.
Pct. 2: v. 9.) Ia an«
tzunut
noit Jumalan
runsast itzcsäns asua,
Apostolin pyhän Pawalin waroituxcn jällen ajucan Jumalan Snna runsast
teisa/ caikclla wijsaudella: ovcttacac
Psalia neuwocat
meilla ja kytoswlrsillä/ ja hengellisil-

usco-

sano

sm

sanan

kessenan/

la

lauluilla/ weilatcn armon cautta
HErralle teidän spdämisanne. Col.
3: v. 16.
Ia nljn he nyt Jumalan pelwosa waja
caita tietä

puhuit
tlsit sitä
autuuteen,
kestcnans HErmn armosta ja hyrvista töistä wapahlalM ICsuxen meren ansion caul<
ja, uscosa ja rackaudch, ja, loiwos ja kar<

flMi-

X33)(

simises, ja
FCsuxm cunnlan
tirckauden tulemiscn odotuxcs m ikäwöitzcmiscs. nijncuin Petari sano Sttä caicki nä«
mät pttä catoman minZäcaltaistt teidän
:

tule silloin olla pylM menoisa ja jumatijudesa tTlijn että te odotatte ja itäwäihettö Jumalan päiwän tulemista,
jona taiwat tulesta raukewat, ja Gle-mentit palawudesta sulawat? Mutta ms
odotamme uusia Tmwaita ja uutta maata hänen lupauxens iälken, joisa wan<
2. Par. 3: v. n, 12, 17.
hurscaus
:

asu.

Ia ntin oli heidän menons taiwahis
sijs

hcille paljo suuz: v. 20. Tapahdut
rcmbi armo ja laupius cuin he ennen synnin suruttomudcsans olisit taltanet uscoackan eli atcitcka, että lEfuxen werm Sowindo ntjn woimallincn o'is, seka Tunnon
puhdistuxcen synnin duomiosia, että

ja mielen uudistuxeen armon
Nijncuin
caulla.
he myös ennen ci cnam'
min ruln muutcan suruttomat wointt a'alclla että Jumala anda itzens armon lundcmistsa ja
n»Pi läsnä löytä, n!j!dä
jotca händä wapahtajan lEsuxen Christufen cuolcman cautla sydämestäns
e<

sydämen

,

uscosa

tziwät la halajamat; joista caikista he nyt kestenäns sydämen ilolla loinen toistns canfa
sydämen nöyrydesä Jumalan cunniaxi ja ylistyxcxi puhuit. Sillä Jumala woi caicki
ylönpaldistsi tehdä, eaiken senM

C

cuin

cuin me rucoilemma taicka ymmärräm»
me sen woiman jälkcn, joca meisä waicutta. Hänelle olcon cunnia Scuracun»
nasa joca on Christures IGsuxeZ, caitin aicoin ijancaickisest mjn ijancaickiseen,
2lmcn. Eph. 3: v. 2«, 21.
Cosca nyt namat ylöshcräwäiset olit
armoilctuxi tullet, ja ci ainoastans synnin
tundoon mutta myös uutccn hengelliseen elamaan ylösherännct, nijn he sait uudcn nimen.
(Ilmestys kirj. 2: v. 17: ) Ia cutzuttin nyt
uuteen henZellisten armon
elämään, ja niln cuin heidän nimcns oli,
nttn oli myös sisallisest heidän sydammS ia
Sicluns tila, ci ainoastans ntjsä ensimmaisis licutuus ja armon waicuturis, multa
myös uudcs ja wahwisietusa hcngen elamasä
armon cc^mta.
Me jatamme nyt namat heidän waellurcsans sille raidalle elämän ticlle, nttn
ccmwan, ja waarin otamme mitä wicla Jerusalemin wartiain ja ntjtten jotca Herra muislit, äänen cautta tapahdu!, nijttcn cansa
cuin wicla synnin suruttomudm syngiäsä la,

,

,

fosa waclsit.

Toinen canssapuöe.
Tähän

aicaan annoi

HErran armo

erinomaisen Sanans paisicn ja päiwän coilon sijnä, ctiä moncn tykönä loludcn wa»
lon sckcct sysäisit heidän sydämcns ja, tundonS

dons pZMe, jn olit
tottiden tie«
ylitzcnwolttlut,
enimmittäin
stä
olisit myös
tielle
todella
tullet, jos ci he okäändrmiscn
armon
walon
liS HErrnn
l"cutusia toisti:
kcrran »ällens tucaultai'.et, eli laimin lömt:
ja nitn armon ajan paljalla cuuloll.-ns,
mutamilla licutunlla, !a mickMsimmissa pu<
heillans, yldcsta paimässä loiseen, poies wij«
ja määrin käyttänet, ilman lal't>
mislä matcan tullarens
ahtan ponin la<
fitzc sille raidalle tielle. Ia nijn sijtä otol«
life»?a armon ajasta paljon aica obitze m«ni,
ilman ermomattia halullisten S>elui'n fy"y«
m, siä, cuite«gin ne, jotca VZrran tunsit,
ttzcit händä sydämestäns, ja odotit hänen
mmons awun perän.
Wimein, cojca Jumalan armon
catzcn päälle, H<3rran wihan, pellon,
hengen ahdii'uxen ja tuscan ajat UKe<
cultengin miclä armon ajalla, rmigai<
siurella opettaman ottaman sanoista waari.
( Efai. 28: v. 19,
25.) Täydyi monen
tykönä walhcn turma ja petoxcn warjellus
rauwtta. ( Esa. 28: v. 17, 18, 19.) Ia
nijn tuli moni jällens parcmmin lerusalcmin martinin äänesi waarinottaman, ja ky<
syman: cuinga heidän pici aueuaxi tuleman,
joidenga nimet wiclä olit blidän elämäkrjälken.
tains clickä msös nykyinen
Ermomattain tuli ensist IlrusaZ min
warlittin lygö yfi, jonW nimi oli synnin or<
C 2 ja eli

sen

«»

ja eli synöinen omasa lunnosa?s la tundft
miscjars. Tämä, ehtahan nyt lundonsa
lqcutufcsa oli pcl astyris, ja häpcis liastanpuhua, ci tieten, jos Jomala hänelle
wiela ollcngan pni armo kandymisccn anbaman, mahan nyt häncn lundons todlslu»
xcn jalken oli armon atM nijn cauwan lai*
mm l°Myt tuli hän cuilcngin tundons ah<
tistuxcn tähden tilastans, puhuman, ja

sa

,

wo Jumalan sanana
käymän, l«i« seura.

Jerusalemin wartioilds

Syndinm.
Ah! minä olm nijn vc»bsn> Mnrt.
'pHMeni cr»
wiclakö
mahta, ja minulle walwässclle syr.disckle «MK
osolta?

Jerusalemin tvartiat/

MiiW
l-mn

ilmoja

fykMcs

las jalken

sinua

si<«

taidaisimmt sinun li«

ncuwoa^

Syndinm.

caikisa raboln elänyt,
srMisia
maifmanhccumaa ra»
castanut, ia unhottanut lEsurcn joca mi»
run edistän gn ristin pällä kärsinyt meriset
ja

himojazä

,

lhaawat !a caikcran pinan ja cwlcman, minun
syndcini cuorman alla, ah mma olen lEsuM ristin mihollinm ollut,- Minä olen
st'.lW

surnlkomain
stcn teillä,

syndisten

cantza käynyt fyndi<
oscweli ollut

ja jumalattomain

heidän jumalattomuresans, walhetta, petosta,
ja panctusta en ole minä syndinä rltänyt.

En minä ole juopumism syntiä mälttänyt,
enin mnoasians mailman hccumaliscs menos
minulla sihen on sowcljas tila ollut, nftn olen minä usiin pyhapaiwät
tehnyt. Kirousta en ole minä caubistunut,

tlanyt ntjncuin muutkin suruttomat
tähän cncan mailmas elämät, crinomattain
tvihasa wa,:iosa ja ridoisa, oman cunnion ja mailman rackaudcn tähden. Minä olcn mailmallista lawara e^inyt, wan en murhetta pitänyt coota itzelleni tamaroita toiroasa, minä olen omalla wtijaudellani ja woimalla-lii tahtonut isiäni clätlä, mutta en sy<
damclliscst turwamistst Jumalaan mitan tle«
tänyt. En minä ole toisen, maan omaparastani etzinyt, ja scntälden ci myös caikisa
oikein tehnyt, mutta suurindn corcoa ia woil"
<ou ahneudes pyytänyt, kö.Mä rallilla a»
jalla rasittanyt, laltänyt myös welcoja ehdollani maxamatta. Minä olen Jumalan
nimen turhan käyttänyt, ja wannonisec„n,
minun kieleni totuttanut. Minä olen >o mi»
nun nuorudesiani hengellisien ruhein ja jut<u!n ylitzm nauranut, "ja mailman cansia yh»
des lihalliscs mieles elänyt. Ilman sitä en
minä ole Jumalan pclmosta micän buolinut,
engä jumalisutta, ja lumalisttn can§akäy.
mutta

mistä

X-8)(

wfstä raeassmuit, waan olen ollut röykia
halutoin ia surutöin, ja wasian seisonut to»

tuvcn sanaa minun sydämcsäni ta clämäkcr<
rusani; hywiä waroituxia ja ncuwoja jumalisiuccn ja parcmnuxecn, peräti ylitze caftnut
ja mastoin ollut, ia ainoatmns wiba,'unut>
cosca minä minun syndiscsiä
elämäkerrastari olen tullut nnhdelluxi, ja silloin syitä c,-i<
m,t wjan muittm päälle cinoasians liMä»
Ia ntjn oli n minä elänyt nijncuin yn cadotUstii tiellä mcnldama surutöin synnin or<
jn, 3?yt pn minun lundon wimcjn
ja

Jumalan mihan uheaus Jumalan Ganost

Minua peliättänyt, <a stntahdcn pelkän mi«
nä. licnefö minulla wjclä ollengan armoa tri»
sillä m>»a tunnen', että lumaja minun jyndini ylitzcn on mihcincn ja ci
moi nmä enämbi kärsiä. Ei minulla enä o,
le yhtän lepo minun sydämesäni ja lunnojani,, jota mmä nyt kynelillä walitcm; ah jos
minä olisin ennm armon ajasta waarin
tanut. Waan mmä olen cuollecn uscoon
z« turhaan luuloon luottanzit, jq en oikcm
minun aututeftani murhetta pitänyt. luma?
la cuitengzn minun päällenj

furen punan

!a

mmahMon
nwlcmnn tähden, ja awatcoy

silmäni näkemän, cmn minä euolcmaan
l.lcipjs, cnssä inhaan luUoon ja elolleen
koon enänchi luotais, ja tämän mailman
fxm sijmuin edes, ( jotca aina unhottawat
m chlpMWt synnit) ajlwasians yhtcey
minun

usso-

jollain

Min muoto ulconaisccn cunniallistcn clämcifcrtaan, cosca he owat ynnä minun canstan
taitanct malta mailmalliscn rangaistuxen.

Icrusalcmin wartiae.

Ah cuinqa monda on sijna tilasa miela, cuin sinunkin clamekcrtas on ollut, jotta
ti syndians lunncckan, cika pclka YErran lu<
lcwai!?a wiha, mutta pitämät itzcns aina
sencaltaisna, joista ci yhdennän olis mitan sa«
nomist, ainoastans tttci he ole julki murhajat
warcat, huorin ttkiat, ja
cuin taitamat syndms himot cunniallisuden pcittm al«
la nijn salata, tttci bc mailman edes wiclcl
ole cunnialtowat. Mutta ci se sinua nyt
oma, että he wicla scncaltaisct synnin orjat
omat cuin sinäkin olet ollut, ei Jumalatta
kctakan csta hclwcttin
main joucon,
tulemasta, silla seka tie on lamia ja porti
ra >oca wic cadoturcen, ctta myös helwctisa on
kc)l!<i sici caikille Jumalattomille, silla se cuopja lewiä, siellä on al,u>
pa on iM
mus tuii ja pallo xuita, HGrran HenZi
nijncuin jonkun tulikion ftn
wisen wirran. Esai: Z«: v. zz. ja
malan lvil)a ilmesty Taiwast caikcn ih<
misien lumalattomuoen ja
tähden, jotca totuuden wärpdes pitarrät.
3?om. i: v. iB< Semahdm pakene nyt ja
roalda sitä tulcwaista wiha, ja ctzi armo
paastcixcs synnin tuomiosta ia cadotuxcsta
Issufen meren pinan ja ruokman cautta,

suuruus

totisen

totisen parannufen ja elämän uscon järjestyi
xescl, käänny sijs nyt pois talkista symcistäg
Jumalan lygö: nymuin Prof Hetan Esaian
tykönä Jumalan cutzumus Jumalattomille
tlirilan kändymisten ja armon Uimiseen: E<
tziM HGrra, colca hän lsytä taitan:
rucoilcathändä, cosca hän läftä on. Iw
malat<?in HMttän tienZ, ja pahan tetick
ajatuxens, ja palaitcan Hi3rran tygs,

nijn bän arinahta hänhä: ja meidän lumalam t?gö: sillä hänen
on pal>
js andexi andamusta. Esai, 55: v.6,7.

Syndincn.

Ah minä olen nijn synbinen, ja minun sys
bämenon nW rietas <a lurmeldu, minä elen
tun«osani minun syndistftä elämäkerrastani y-

li^woitetlu, etten minä tiedä jos Jumala
tahto enä minun tykönäni kandymW wai->
«utta.

Icrusalcmin tvartiat.

Ennen sinun sitä olis pitänyt pclkämän,
syndi sinulle wielä oli makia ja racas;
mutta nyt cuin HErra sinun lundoi jo on
synnin tundcmiscen herättänyt, ja syndi on tullm sinulle carwaxi cackeraxi ja tuomitzc«
waistri sinun sydamcsäs ja lunnosas, niin o«
<a waari, että tämä wielä on HEsran su<

«sca

loinen armo

sinua cohian, iolla hän on m,
wenmtt sinua wiela armon ajalla ttzimän,
ja MMUt sinun Njnni ja sanZi).i sinun tunno,

sas,

sas, ettes

tnä YCrran pclwsn tähden uscal<
la synnin suruttomuden fyngiasä laxola wacl«
da. Sentähdcn, että sinun Slelus pelasin
lux! tulis, on HErrci näin nyt sinun tundos
omannut, ccta sinä sairasna tarwitzisit IE«
susia sinun Siclus parandajaxi, ja hänen
haawains cauna tulisit melä paraluri (Esai
f-:v.s.) jus sinä käännyt ja palajat sinun
Sielus Paimenen ja piftan tycö. (i.Pctr.
2-.V. 25.) nimlltain lEsurcn Christuxen lygö.
HErra on nyt tullut yhdexi nopiari todista»
Mi sinua wastan. (Mal. 3: v. s.) nttn et-

tä sinun nyt ilman ulconaisia lodisiusia, omal«
la suullas täyty sinun pahasia elämäkerran
siaS tunnusta, jota et sinä ennen ulconaisiey
lodinajaingan todisturetla miclelläs olis kicl-,
bamätä paällcs otlanur. Catzo, nijn caickft
iicläwäinen ja woimallinen todistaja HErra
on, ja jos hänen todisiuxens woima Ia uh,
caus täällä ntjn waiwa ja polla, mikä HCr<
ran kiwauden walkia pilä sitten olcman bcl-

roelisä? ah pakene sis sitä tulcwaisia wiya,
iviclä HErra lahlo sinulle hänen armons o«
sotta, sitä wartcn on hän nyt cutzunul sinun
ttcens tilin ja lugun tekemiseen wlclä armon a«
Ma, että sinä, coscas nyt löydät, että sinä
olet AErrallc wclca kymmenen tuhatta lci<
wistätä, ja saat cuulla syndeis tuomion,
että sinä olet rvicapä myytä caiken cansa cuin
sinulla on, langeisit maahan sydämen nöy«
r>)dis ja kerjäisit HErran armo, ma sinun

suuri

welcas tulis sinulle anderi annetut.
suuri
(Matth. 15^.23,24,25,26,27.), ja sm«
tähden että sinä nyt olet AErran Jumalan
ttcen tilin ja luyun tekemiseen cueuttu, nijn

ala ataltcle, että me yhtakan talloisimme si'-un
wclastas wähetä, cli sinun syndcias wah,mäxi tehdä, ikänäns cuin et sinä olis nftn coroin
Jumalata, syndcis cantzci mitoittanut; mut«
la me cutzumme sinua ainoasians Jumalan
sanan cautta, ettäja sinä menet cöco sinun
syndcis cuorman
suuren rrclcas ccmsia itzc sen armobisen Jumalan tygö, ia armon

iltuimcn

edesä lEsuxen rocrcsa

ufcon cautw,

ttzit armoo ja syndcm andcxi saamista, caho,
si Jumalan cariha, joca poisotta mailman synnin. loh. i:v. 29. Hän on So-

windo meidän syndeimme

noastans meidän,
mailman

Ah

edestä.

1.

lvaan

edestä:

ei aimyös caiken

loh. 2: v. 2.

Stwdmm

jos

Jumala wielä minulle minun syntulisin totisien

tini anderj annais, ja minä

kandymiscen ia

uscon

tilaani

lerusalclnin

wartlat.

se on armon
sinun pitä käändymän
Ia tosin

järjassys, että

HErran Jumalan tyZö, ja ustosa ttzimän armo ja syndein andcxi saamista lEMen mcresa.
Syndincn.
Cuinga minä wiheljäinen syntinen,

.

Kaitaisin tulla totiseen täändpmisten?

Irru<

Jerusalemin wartlat.

Ota wcmri, ettet sinä woi itziäs
kaarda omasta woimastos ja Jumalan tygö
tulla; mutta se plta tapabtuman YErran ar«,
mosta ia laupeudesta, joca r>r!näns taita si<
nua kaanda m
duomiosi la sitcifl
rucoile, että
wallallms paasia;
palautais,
kaännais
sinua
ta
Jumala
AErra
ttlts huckuis sinun syndcis duomios ja sitcis,
joihin sinä iycs sitonut olct. palauta mi,:mo

rua, nijn minä palajan: sillä si.iä HGr«
r« olet minun Jumalan, cosca minä
palautettin, nijn minä caduin, lc.
curittttu Epbraim, Icr.-i:v. 18,19. ja
Icr. i7:v. i". seiso: paranna minua HOr<
ra, niin minä paranen,
sinä minua:
nijn minä olen autettu, sillä sinä olet mi<
ntjn rucoile Myös Dvwid:
nun
Jumala luo minuun puhdas sydän,
ja anna minulle uusi wahwa.Hengi. 2l!ä
edestä, ja älä
heitä minua pois
minulda ota pois sinun PSH.; Henges»
Ml. 51:0.12,15,
2:do Hta tvaali, ja
se, ct'ä
mala tahto sinun kaa>'dy mistäs,, bancn wahroan ja lujan lzipamns jalken. Hcs. ;?:v.n.
jTlijn totta cuin minä elän, sano HGrra

sano

se

rerscauxen.

caswos

usco

HGrra: ej minulle telpa Jumalattoma»
cuclema, mutta että Jumalaloin tään,
nyiZ tiestäni,

ia eUis:

palaitcat, palait<

)(

<4 X

cat teidän pahoina teistän: ja mi'?! teis
dän pidäis cuol.'man, te
huone,

Joel. 2: v. 12, i?. tTlijn sano
HErra: käändakät teitän caikest sydäme.
siän minun tygZni, paastolla, i rulla ja
muchella. 2.eicatcat teiöckn sydämen, ja
ja

Mät teidän waatteitan, ja palaitcat Herran teidän humalanne t?Zö: sillä hm
on armollinen ja laupias, pitkämielinen, ja suuresta hywydesta, ja catu ranDaisiusta, ja ei hän tahdo, että jongun
pidäis huäuman, waan että jocainen iparannuxeen käännäis.2.Pett.3:v.9.

Ota

waari, ttta

sinä

nyt

sinun

perustat sinun uscos, ci sinun
sydämcs epailewaisten ja pelkawaistcn ajaiusien päälle, mutta Jumalan Sanan ja armon lupausten paalle, lEsurcn we«n Sowinnost ristin cuolcmasci. Silla nyncuin sinun sytömes on sinua ennen pettänyt jurutlomuden uscolla ta turhalla luulolla, wsco.s
synnisä elit, nijn st nyt tahto sinua jallens
pettä pelmolla la crailyrclla,
sinun tunpos on,herännyt synnin, sastaisudcn ja cmkcrudcn lundoon, ntjnluin ei sinulla olio armo
»yt Jumaiolwomistacan; Sentahden
lan Sanaa ja mmon-lupauxia, ja nijncn
turwis, lEfuren pinan ja cuolcman tähden,
ntjiicuin hätäynnyt lafide armoo ctziman ja
kcrjämän;
David Jumalan Sanan
Mile etzei HElran caftvoja, sanoden: mi-

cosca

usco

nun sydäiven sano sinulle tämän sielun
Sanas: eyität minun caswojani, stntähden minä ctzm H«3rra sinun casircjas.
Psal. 27:0.8. eri sis nyt sytcmestäs lEftfln roeren puhdistusta sinun fydämes's ja sinun

tykönä lEcauita. ( Rem. 3: o. jsttec se

armon

suren wcresaNytuscon

istuimen

cohta sinun lufcasas jasädcksäs, eikä sinun syndcis paljous mahda si>ma
estä, silla Jumalan tykönä on myös paljo
antexi anöamusia. ( Esci: ss: v. 6,7.)
ja on HCrra nyt, sinun lurdos ysösherämlpastn caulla, rummut sinua hänen
lajaman ja käändyman. Ia waicka sinä cn-

nm olct

lEsuxcn ristin rrihollincn

ollut,

ntjn

palaja nyt myös sijtä lEsuxcn ristin wihollisudesta, tule nyt lEstixen lisiin haluun ja
rackcmtcm, ja lähde lEsusta
Jumalan armo ja rockaus Sieluja cohlan on
niin suuri, että hän nijlleckin, jotca elämän
Häärut tinan lapoit, ja wapahtajan lEsuxcn rislinnalllitzit: on ensin poicano ILslh»

scurc.man.

xen herättänet, ja on hänen lähettänyt
heiiä siunaman, cttä he cutin heidän p«hudestans palajaisit. Apost. Tekokirj. 3: u.

Ia osa nijstäkin, jotca hänen ristinnaultzit sait. piston sydämecns, ja tulit parannuxen murhcsecn, ja teit paranmiM ja
15,26.

nscoil, jotca miclclläns sanan wasian ollt.
Apost.Tekokirj. 2: v. ;6,37,38,4i. Nijn

myös sinä,

coscas armon

saat jalöydät,nijn

ckicki

caicki sinun
tule sinulle andexi anneluxi, nijn ettei sinun pahattccos cna lumalalda muisteta. Nijncuin HCrra
Mutta jos lumalatoin käändä chens caikista synneistäns joita hän tehnyt on, ja
pitä caicli minun lakini, ja teke oikeuden
ja wanhurscauden, nijn hän saa totiftst
c!a ja ci pidä cuoleman: mu.ta caikia
hänen ylitzetäymistäns joita hän tehnyt
on, ei pidä muistettaman: mutta hän
saa elä sen wanhurscauden tähden cuin
hän tehnyt on. Hcs. iB:v. 21,22. Ia nijneuin Prophctan Esaian tykönä siiso: Jos
teidän syndin werirustiat olisit, nijn heidän pitä lumi walkiaxi tuleman: ja waicta he olisit nijlicuin
canraiset,
pitä heidän cuitenZin nijncuin willa tuleman. Esai: i:v. 18.
s:to Ola waari, että sinun kaandpm'sinun synncistas Ma oleman totinen ja
sydämellinen, caikisia synneistä ilman
ja
petosta, <a ilman lhdola enambi yhtan syn-

sano:

ruusun

tiä' racasta, Sillci

sencaltaisen lotisen kaan-

dymiscn räikistä synneistä HErra tahto. laeaitcan jocainen wäärydest, joca Chrismxen nime mainitze. 2.Tim, 2:0.19. David sano: Ice minä jotakin wäaryttäpidäisin jydämesäni, nijn ci HGrra minua
ruulis. Psal. 66: v. 18. Ia että synnit owat andcxi annetut sille longa hengesä et
wilpiä ole. Psal. 32: v. 1, 2. ja HErra

sano:

täckndäM itzen ja Palaitcat cairest
sano:
wäarydessan, ettet te langeis pahan te-

conne tähden heittätät pois tytsn caiäi
jolla te ricksnet olctta, la
sydän, ja uusi hmgi:
t.'ll!en
uusi
terM
cuoleman stnck
pidäis
teidän
mixi
sill.i
huone, sillä ei minulla ole yh«
cuoleinahans joca cuotäkän ilo
le, sano IGrra HGrra° S.ntshdcn
täändäkät itzenne, nijn te satte elä. Hes.
18: v. 30,31,32:

Israelin

Syndinen.

Ia tosin minä tahdon mielelläni caikisla

pois luopua, ja ne hyljätä ja
ylönanda, nijn ctlen minä ikänäns enä heihin tahdo suostua eli nijtä seurata, amoastans minä nyt saisin armon, ja syndcin an-

synneiltäni

dcxi

saamisen:

ja rauhallisen, omantunnon.

Jerusalemin tvartiat.

Se on mcrcki sihm, että sinun catumu,
xcs nyt on oikia ja totinen, että sinä tahdot
myös
mielelläs synnin hyljätä; sillä nijn
lotifts käandymists olla pitä, että yu taandywäinen Sielu peräti poisluopu synnin tiestä, ja tule uuteen aicomisecn ja uuteen m!clchen, jonga HErran armo kaär.dymiscs kiina roaicutta, ja
on tehdä ilMns ullden
sydämen ja uuden hengen, cosca Sielu armon cautta tule sencaltaiseen lydamclliftcn
käändymisctn
pois synnin ra>ckaudlsia

se

se

ja

ja synnin

sturamisesta. Cuinga usein sinä ennen

olet ollut catuwanans, sinun syndeiäs, ja ct
ikän sentähden syndiä ole hyljännyt? erinomaltain ne, joihins tottunut olet ollut, mutta nijtlen rackab:dcs ja scuramiscs aina sen

jalkcn cuin ennengin maannut, jos ei julki
nijn cuitengin salaiststl, ilman totisia Jumalan pclco sinun sydämesäs, ja sentähden myös
caiken sinun rippis ja HErran chcoDisin käymisiä canfa pysyit aina synnin orjana, ja
r.ijn synnin cadctuxcn ja duomion alla. Mutta nyt on HCrran armon woima sinun käsittänyt, ja liicuttanul sinun sydamcs ettäs
tahdot kaändyä pojcs ccuklsta synneistä. Niincuin st mr.ös käändymiscs tapahtuman pita.
Sillä HErra sano: käändäkät Pen,ju palajtcai caikest waärpdestän, ettet te lanxeis pahan teconne tähden. Heittatat
pois tytön caicki sliyekäymistn jolla te
rickonet oletta, ja tehkät teillen usi sydän,
ja usi hengi: lc.Hcs.iB:v. 50,31,32. ja Icr.
<:v. 14. l77ijn pesenyt Jerusalem sinun sydämes pahudcst ettäs autetuxi tulisit: cuinga cauwan pitä pahat ajatuxet sinun
tyksnäs oleman. Cosca nyt tämä armon
lirutus kaandymisttn, sinun tykonas jo lapahlanut on, etkös sinä sijs moi usto, että
hywa ia armollinen Jumala wiclä tahts
«rmahta sinun sicluas, ja tehdä sinun canlaupeuden, cofta hän 10 nijn paljon hywä on sinun cohtas osoltanut. Hän on si,

se
sas

nua
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syndis oyudesa, la ei ole
käyandanut rmMistuxm cohta sinun
dä. Jos ei HErra s!is sinua tähän asti
kärsinyt, niji/sina jo cnca olisit lainut maata hclwetisä: hän on sinua usein parannuxeen cutzunut ia ei wiclä nylkan ole tcmman-

ma kärsinyt

sinun

cautla pois armon ajaarmons
wielä
sta,
cansta colcutta sinun sydämes owm pMe, ja tahto» mä
sinä cuulisit hänen äänens ja awaisit sinun
sydames owen hänen elcns, eitä han sais si-

nut

sinua cuolcman
mutta

nun tygös sisälle mennä ja pitä ehtvllisia si(Ilnun caHas ja sinä hänen
mestys kirj. 3: v. 2Q>) lEsus on rucoillut sinun edesiäs,että st hedelmälöin ficunapuu wicla sais olla yhden wuoden; että hän cmwais
hänen ymbärins l« sunnitais, että silleki»
hedelmän lckis. ( Luc. tz: v. 8, 9.) Ia nyt
on HErra sinun, ylösherättänyt synnin une»
sta, ja andcmut sinulle wslon tuta sinun
wiheljmsyttäs hän on andanut sinun woidclla sinun silmäs silmä woitella, ettäs saisinun radoUubes, köyhydesf sosit nähdä
ja
alastomudes, ja sinun tuftas ja hck
kcudes
täs ( Ilmestys kirjan Z: v. 17, tB. Efai: 28:
v. i?>) että sinä auxeshuudaisil handä sinun hadasas hänen armoNiftn kastyns ja
pauxens jällen: auxeshlluda minun häbäsäs, nijn minä tahdon Mttn sinua ja smNn
pitä cunnisittamKN minua. Psal.ymv. ts.

ransans.

ss

,

Ia ennen

(Mia

muista sitä Jumalan

ar,

XsoX
moa ja rackaulta sinua cohtan, songa cuca^
ties ett sinä wiclä coscan ole oikein andanut
sydämelles käydä, että Jumala sinua jo oN
nijn suurcfii racalmnut coscas rcielä Mailmana olit, elta hän on sintin edcsiäs ulosaw
danut hänen ainoan poicans. Ntincuin wapahtoja sano:
on Jumala mailmck
että
racastanut
hän and oi hänen ainoan

usco

poieans, että jocainen cmn
hänen
päällens, ci pidä huckuman> mutta i)ancaickisen elämän saaman. loh. 3: V. 16.
Ia wapahtaia lEjus on caicki sintin syndis
csndanut, sinun synnin orjudes, sinun was

stahacoisudcs, sinun uscoitomudcs, sinun sy«

damcs cowudcn ja ealumattomuden, ja on
nMten alla wcrta hicoillut yrtitarhasa. On
andanut tzens sinun snndeis tähden sitoa,
mita, pilcata, orjantappuroilla crunata, candanut ristin cuorman Golgatan wuorclle, ja
andanut itzens wielä päälliscxi risiinnaulitta ja
cuoletctla; ja nt<n callin ja pyhän wercns
uloswuodattanut. Josta nyt mahdat hawaila,
cuinga hirmuinen ja cauhia syndi on, ja
cuinga Jumala sangen cowin wihastu synmn
ylitze, että wapahtajan, cofta hän synnin
cuorman alla oli, scncaltaisen cowan pftnan
ja cuolcman taydyi kärsiä, ja wielä sillekin
ristin päällä huuta: minun Jumalan, mi<
nun Jumalan, miris minun ylönannoit. Hawaitze myös, cuinga suuri Jumalan rackaus
on ollut sinun cohtas, että han on sinua

suo-

mail-

lwiiman
racastanul, ikänans cuin enämmin cuin omaa ainoaapoieaans,jonqa hän
cmdoi cuolla sinun syndeiS tähden, ma sincl

ja
tulisit pelasteluxi sinun syndcis
orjuvesta, ja saisit armon elämän lEsaxez
Christuxcs. iKi kellan ole sitä suurembata rackautta,cuin että jöcu panis henyens
edestä. loh. 15: v. 1?.
Multa «di on lEsus pannut hengens wihotlistens ja lumalatlomitten edestä. (Rom. y:
v. 6,5, 9.) mjn on lEsus nyt andanut hengens sinun cdestäs, cosca sinä wicla olit hänen wihollisms. eikö hän sinua nyt sijs tahdois wastan olta, cofca sinä tahdot hänen
tygons käändyä,ja hänen tygöns tulla. lEsus sano: joca minun tyZsnl tule, sitä en
Minä heitä ulob. loh. 6: v. Z?.

Syndinen.

Ne omat lohdulliset puhet, cuin te lu,
malan armosta ja lEsuxen meren Sowin-

nosta

Juma-

syndisten käändymiscxi puhutte.

lan olcon ktltos hancn Sanans ja arm»
lupausten edestä! j.a minun sydämeni lijcku

sen

caulta

uscoon

ja

turwumijeen

armoon, lEstmn Christuxen

tä minä

moo

tahdon HErraa

Jumalan

raulta,

nnn et-

etziä, ja wicla

syndcin andexi saamista kerjätn,

ar«

za

Myös armoa käändymiseen ja elämäkerran
parannuxeen pyytä, cosca minulle, Christuren
ristin wihollifellcckin, armo Jumalan lupaunsc»
lMan, Multa minun täyty wielä lcidäa

Da

chcsän
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tundoni ja sndä»
meni on nnn rietas ja saasiaincn, cuinga
min H wielä saisin hywän oman tunnon,

tvcsan waliita, että

minun

jora nijn olen sonnin cautta
m^llut?

itzeni

tur<»

lerulalcmin wartiat.

O että
suruttomat,
f nalle, että
herää, caicki

tämän päälle ajattelisit mailmcm
jotca cartuitawat syndia synnin
wimein, cosca heidän tundons
heidän omat tehdyt syndins sciso<

heidän cdesäns nijncuin yri cauhisius
heidän omisa lunnolsanZ; nijncuin David

roat

sano:

minun sanoin on aina ebesani.
si:v. f. Nijncuin ne myös Jumalan edes ei olt salatut, Sillä meidän pa<
hat tecom sinä asetat etees, meidän lundemattsmat
walkeuteen sinun cast
wos eteen. Psalm. 9o:v. z. Mutta mi<
lä nyt sinun hcrattttyyn tundoos ta lilaas
tule, nt<n tiedä i:mo clta sn millä armo,
että sinä nyt armon ajalla saat nähdä ja
tuta sinun syndis, että sinä tutkistelisit ja
ehisit, sinun mcnos, ja palajaisit HEr,
ran tygö. ( Icr. walilus wirr. z: v.
)
Tiedä myös 2:do tllei sinulla hywä lun,
to taida Millan tawakla slla sinun endisesia
elamakcnasias: me olemma caicki saastaa
set, ja caicki meidän rvanhurscaudcm on
nijncuin saastainen «vaate, ;c. Esai. 64:
v. 6. z:tio tiedä, että sinun myös

se

kaäM)Misesas

fits

smun

tundcnM sinftn saasiai,

,
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siidls ,a sinun turmeNuxis. ci asnoftstmis us,
lonm,tfi. mutta
sisalliscss,
ft<
dämestä ulostulewat pahat
hat, salawuotcudet, huorudet, warcaudet,
w.iärckt todistuxet, pilcat, nämät owat
ne jotca saasiuttawat ihmisen: Match, is:
b. 19, 2«. la nyt Tunne ainoasta ns sinun pahat tecos, ja ettäs olet H<3rra
tehnyt: Icr. z:v. 13. Ai
wastan
terwe tarwitze parandajata,waan sairat,
Gn minä tullut wanhurscaita cuftuman,
waan syndisitä parannuxeen. Match. 9:
v: 12, !Z.
ti da, että lEsuren wcri
puhdistaman
on woimcillliien
sinun sydämcs
ja sinun ttmdos cuolcwaisista toista, cla°wä«

lumilata palwclcman. (Edr. 9: v. 14.)
Sillä IGsuxen Christuxen Jumalan pojan wen puhdista meitä caitista
siä, ( I.IOH. 1: v. ?. ) ja uloswaliluista
ftmotan: nämät owat ne, jotca suuresta
waatwaiwasta tulit, ja he owat
tens pesnet, ja ne carPan weresä walaisi
net. Ilmest. kirj. 7: v. 14. Ntjn etzi sinä
myös, että sinä lEsuxcn rocrcn puhdistuxcn
cautta saat hywan omantunnon, ja henget
rauhan Jumalan cantza, niin ettci sinuja
sen
o.!e yhtan cadotusta, jos sinä lEsurcs Cbriolct, ja et waclla Man waan henaen
jalkm. ( Rom. 8:v. l.) ja Christuren cauft
ta

cosca

ta warjclian wihan tdesta
siua bänen
wmns cautta wanhurftafi tullut olet.(Rom.
L:v.9«)

p. 9.)

nllncuin tama armo kaandynM
pn tapahtunut, cuin Pam ali
täiset te muutamat olitta, mutta te olet<
ja pestit, te oletta pyhitetyt, te oletta
wanhurfcari tullet HSrran lOsuren
mm cauttg, ja meidän Jumalamme

5:

sano:

Hengen «mutta. i.Cor, 6; v. 11. Sinä tie?
dät, ttta st cuin riems ja saastainen on, ei
ple tosin jtzesans puhdas, mutta st taita tulla wicla pestpxi,waan ei tosin sinun omilla
Mas, Mmuin lipialla ja saipualla, 1cr,25

v.

multa cuilmgin Chrisiuxcn wcrella.
Tala tunnon pesemistä armon cautta Das
vidikin halais, cofca han
Jumala ole minulle armollinen sinun hywydeZ tah»
den, ja pyhj poiZ minun syndinj sinun
suunn laupeudeZ tähden, pese minua
hywin
ja puhdista MiNUg
synnistäni, puhdista minua ijsopilla, et,
jä minä puhdistuisin: pesi' minua, että
minä lumiwMaxi tulisin, Psalm. 51: p.
22,

sano:

3, 2,9^

Synhincn.
Minä tahdon nyt tytyä HErran
firmosNs ja hcmm apuans etzig ja odottg
hs>M sgnans jalken, lEsmm Chrjsiuxm
pijnan ja cuolcman perustuxen paalle.
Za niin W tämä Sielu myös mat,
e«zan stn ahtaan poriin läpitze autuuden
Wlls IW, j« mm hchMe armo tapahdut,
fj han

)(55)(
n kan tnämbi ollut eikä cutzuttu synnin or<
Mi: multa hän sm nyt uuden nimen, ja cutzuttin armoitetuxi, ja Hengen lain caut«
ta wapaxi,
Sen jalfen tuli Jerusalemin martinin
jyfö kysymän lietä autuuteen, Sieluin moni,
nciisisia tiloista, sekä ulconaiscst että sisnllisest,
joten «aicki olit baluUct. ja sanoit. Me olcmme caicki cuullct, mna te olctta neuwonet
au»
sila kaändywaistä Sielun jacuin nyt lnrimyös
tuuden tielle waeldamaan, tahdomme
caicki sydnmestam sijtn wflnrin ottn ja sitä seurata, ntjncuin meidän lurmelluxcm perisynnin turmcllurcs on caicki ybtstläincn, ja myös
moncsn mcidan tccosynnijnm meidän cndiscs
clamaferrasnm: mutta meillä on wiclä erinomaiset enect ja siteet, sekä ulconaiscst että sisallisesi, rueoilcmme sijs, että me myös ntt.sä tulisimme oikein tielle neuwotuxi.

Icrusalcmln wartiat.

Zlmoitaxan itzecukin tilasians, mitkä nytne
ja siteet omat. Tasa
trinomaiset esteet
rupeis
ja
tilasians walittaman yfi,
tuli edes,
jonga nimi oli taitamatoin,

Taitamatoin.

että
Ah m>nä olen nijn taitamatoin,
lulla,
tygö
waickn minä tahdoisin Jumalan
jn autuuden tietä waclda, niin minun tcita<
ntjn
mattomuden on minulle suureri cstecxi, ymslten minä taida oikein Jumalan Sanaa
martä,

«varta, ja W minä usco, että tukan nljn
taikamatoin ja sokin on, cuin minä olen.
Ah josIEM tahdois minun päälleni armahin ja minun sokian mieleni ylöswalista: sts
ka minun syndinija turmelluxcni tundoon, et"
ta myös minun autuuden! oikiaan etzimistcn
lEsurcn Christlixen cautta, hänen pincms
ja cuolcmans tähden, eläwäsä uscosa,
minä mielelläni tahdoistn caikistasynncisia pois<
luopua, ja totiseen Wndnmiseen ja parane
Meen tulla!

Jerusalemin Hartiat.

Älä epäile sijta, ettei

Jumala

sinug

tahdois ylöswalistaa; hänen armons
se on, että sinä jo tunnet sinun sydämes

walosig

sokeuden

ja taitamallomuden; cuinga monda
on, lotca pitämät itzens witsana ja taitamana, jotca ei ensingan wielä ole sokeuttans

murhetta iundenct, sitä wähcmmin Jumalaa

da sitä oikia hengellisiä wijsautta ja sydämen
ylöswalisiusia etzinct ja halainnei, hortan ru«
couxcn ja nuxihuutamisen cautta, cuin luottamat bcidcm omaan ticloons ja ymmarrypäälle luota,
xcens? Cuilcngin ala nyt

sen

lttä sinä olet rumennut sinun ftkcuttas iuw
dcman: mutta, nijncuin Jumala, hänen ar-

msns cutzumisen cautta, on rumennut näyltck
man sinulle sinun puuto<'cs, ctt« sinä pclastetuxi ja totudm tundoon tulisit; nijn G
Nyt lumalalda wftsaulta ja hengellisia ylöswalistusia, tltli' armon walo ja wanhmscaudm
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lEsus sinun

dm auringo

pclmosa

ylitzes

Jumalan

ruptis coittaman, niincuin kirjuitcttn

on: Mutta teille, jotca minun nimeni
pelkätte, on wanhurscauden auringo
tawa, ja autuus hänen sipeins alda: lc.
Mal. 4: v. 2. Ia sinä saisit waclda IE«
suxen seuramists elaman wMudes. (loh, 8:
v. 12.) Nijncuin sinä HErran armon wa«
losia myös jo nact, ctta kaandymys ja ufco omat sinulle tarpellistt, ja että sinun pita sinun autuuttas etziwan lEsuren Chrilnx
rcn cautla, ja hänen pinans, ja cuolcmans
tähden; joisa cuitengin sinä aina tarwitzet
hengellisen wijsauden ja ylöswalisturen, hen«
Zellisici asioja hengcllisest ymmärtämän ja duo<
miMan. (i.C0r.2:v.iz,i4,15.) Ia e<
ja palawasa rackaudcsa Julawasa
malala ja wapahtalata lEsusta tundcmaan.
Silla tämä on ijancaickinen elämä, että
he sinun, ainoan totisen humalan, tum
disit, ja jongaZ lähetit, liLsuxen Chris
swxen. loh. 17: v. z.

uscosa

Taitamatoin.

sen

oikian hengellisen
Cuingasia minä
ymmärrnM
ja
kasttäisin?
wUauden

Jerusalemin wartiat.

Älä pydä cortiata ja
mutta waclla sydäme»
nöyrydcs, nilncuin David sano: HHrra ch
Minun sydämeni ole
eM
i:mo

funutta wij<autta,

.

Winulh

minun

suunsa

silmäni ole

ytpl.it, engä waella
asioisa, jotca minulle tyslät o«

Psalm. 1Z1: p. i. Ia siinä nöyrydcs
W sitä oikiata hengellisiä wijsatttla a/mosa,
ruin nyt sinun Sitlus autuuden j, ja waclluxms elämän tielle sangen tarpellisct omat, ja
rucoile Davidin ccmsta.
minua HGrra minun Jumalan, walista minun sil?
wat.

mani, etten minä
kuis. Psalni. 13: v.
2:doÄlä sijs

coscan

cuoleinan nuc-

4.

pysy sskeudcsas ja pimeydcs

säe, mutta kuuldele lue ta lutkisiclc Jomalan
lßanaa wjriasii. Sillä HErran laki on täydellinen, ja wirwotta Sielut: HErrgn todistus on wahwa, ja teke yxikertaisct taiiawaxi HGrran kästyt owat oikiat ja ila-

huttawat sydämet; HGrran kästyt owaj
tirckat, ja walistawat silmät, Psal, 19:0,
f, y. Ei sijs sinun yxikcrtaisudcs tai" a si>ua
tstä taitaman ja ymmmämaiseu tulemasi, jos
silmas Jumalan sanan caulta tulemat
ylöswalistetuxt. Cuin Sinun Sanas julistetan', nijn se watista, ja anda yxikerZaisille ymmärryxen: Psalm. 110: P. 130,
Meillä on wahwa prophetalinen sana,
ja te teettä hywin että te sijtä waarin oiatte, nijncuin tyntilästä joca pimeis wajista, nijncauwan cuin päiwä waltene,
ja cointähti coitta teidän sydämisän,
lumalalda sinun
2.Petr.i:v. 19. ja xucoile
puucoxcs tundemiscsa hengellisia wijsautta.
Numujn Jacob
Mutta jos joldam

smun

sano:

ttisä
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wijsautta puuttuis, hän ansc«n sitä lumalalda, jsca jocaiyelle anda yxitertaisest, ja ei soima, ja hänelle ans
netan. Jacob, i: P. 5,
tahtoa,
Z:tlo <!)pi tekemän
jalkcn,
fydames
Smians
haluihänen
seka
ja
ja
pubcisaZ
myös
että
aiwoitu.usa,
sa
ja
jättämisellä;
tekemisellä,
töisas, tekemisellä
että sinä uscot ja teet sen min Jumala un
kastenyt; jättämisellä, että sinä maltat ja jätät sen cuin Jumala on kieldänyt: tästä
harjoiturest jtze työsa sinä
Jumalan

teisik

se

omasta coctuxesta wijsaaxi tulet:nt<ncum David
enämmän minä ymmärrän,
cuin wanheinmat: sillä minä pidän sinun kästpö. Psal, 119: v. ic>o. Tästä
rackaudcsta ja pitämisestä
Jumalan
David ymmättawaiseri ja wttsaaxi tuli.
rinomattain.
tojoca on
4?lo Seura
tinen walkcus, la ota händä eläwasä uscowststan, sinulle wijsaudcxi/ja wanhurscauderi, ja pyhydcrj, ja lunastuxcri. (i.Cor. ij
V. 30. Ia usco hänen paallcns, nijncum
»vapahtaja ZEsus sang: uscocat walkeuoei»
päälle, nijncauwan cuin teillä walkeuZ
on, että te tulisit walkcuden lapsixi. loh<
12: v. 36. Ia
händä, nijn sinä
saat elämän malkeuben. Minä olen mail?
man wnlteus: joca minua seura, sc»H>

sano:

sanan

se

sa

seura

zvapahtaja, ei

hän

pimeydes

waella^
MUttg
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mutta saa elämän walkeuden. Joh. ??.v.!2l

s:to Tule myoZ rackauteen luina»
lan lasten cansia, jotta hengellisin weljixl
lutzutan, niin sinä pysyt walkcudes. Nijn-,

ruin Aposi.

Johannes

sano:

loca sana

rvasicudes olewans, ja wiha weljens,
hän on pimeydes. loca weljens raca«
sta, se pysy walkeudcs, ja ei hinesi o«
le pahennusta. Mutta joca weljens wi»
ha; hän on pimeydes, eikä tiedä cuhun«
Za hän mene: sillä pimeydet owat hä<
nen silmäns
1.10H.2: v. 9, ia,
,1.
Ia jos muut Jumalan lapset ja lMs
«valistetut Sielut, owat armon ylöswalistuxen

asiois ymmartärcaiscmmat,
euin sinä olet, ntjn ala sitä pabaxu; mutta paremmin, opi myös heidän Jumalisista
puhe!stans,m!la sinulle on tarpcllinen ja hyö<
dyllinen, ctta sinä myös hcngcllises wijsaudcs
tulisit ylösraketuxi: ja
sinä taas cuulct mailman waarici wftjaita ja taitamia,
nijn ala anna heidän wijsaudens sinua wil<
lita: Sillä Jumalan waldacunda ei ole
puhesa, waan woimasa.
v. 20.
Deto paisutta, mutia rackaus ratenda.
l.Cor. 8: v. i. Ia Jumala on nämät
salannut wijsailda ja toimellisilda, jaon
ne ilmoitanut tyhmille. ( Luc, 10: v. 21.)

rautta hcngellisis

cosca

Sentähdm etzi

'

Jumalan waldacunncm
woimaa, sydcZmellises nöyrydcs, sinun sokeudes
ja tyhmydes mdemifts. ja henMisen wij<
sauden
nyt

6l)(
fauden halus armon camta,järlestrxesä, ja
elawan
säännösä ja
Jumalan ja- lEsuxen Chriftuxcn rackaudes, >a
cuuljaisudes, Jumalan hywän ja pl,han
tahdon jalkcn tekemän ja elämän.
)(

uscon

Taikamatoin.

Minä tahdon mielelläni

ln pidemaldä anda

nijn tthdä, ja

itziani

autuuden tieldä estä: Silla lEsus on tullut mailmaan, myös minua sokiala ja lai<
tamatoinda ylöswalistaman.
Sen jälkcn
tämä Sielu tuli lEfu«
xen armon cautta, ylösmciiisteluxi, sai hä»
uuden nimen, ja cuWtin
sieturi ja waltzeuden lapstxi HErran ar,

cosca

mosta.
Sitten tuli

tyZ5
Jerusalemin roarliain
perään,

halusans Jumalan waldacunnan

y<

xi jonga nimi oli muchellinen, ja rupcis tilastansa puhuman cuin

seura.

Murhellinen.

Minun erinomainen e sieni jastltni, joca
Minua cauwan on pitänyt kiinni, etten mi«
nä ole tainnut uscoa, ja armoa löylä, minulle
lohdutuxeri ja wirwoituxcxi minun tnurhcsani
minun Sieluni autuudesta on st, että mi»
iiun sydämeni on nijn rowa> tttcn minä ole tainnut oikein murhchtia minun syndcini y»
>

litzcn; ja minä tiedän ftn, ctta ahdilttllu ja
sckjetty sxdän sn «xi IlWqlalle kelpawai-

NM

uhrl. 2lh

)(62)(
cuinga minun cöw6

men tulis muserretuxi

Jerusalemin wartiat/

Taincaltaista sinun murhettasi että saä«
da murheMa heWä, eli ahdistettua ja särjettyä sydändä, cmmesuingan tahdo maahan
lyödä, cli mastoin Jumalan Sana opctla,
cuin ci sencaldainen murhe Jumalan mielen

jalkcn parannuxeen olis sinulle tarpellinen sinun sydamefäs, ja paljo mieluhuistmbi, cuin
cöwuden ahdistus jonZ
cown sydän, sä
ga sinä tosin murhella hawaitztt, maan etsitä kynctilten ja halun licutuxilla, tunne: Silli, HErra sano: täändäkät teitän caikest
Paastolla, itsydämestän minUn
culla ja murhella, leicatcat teidän fydämen ja älkat teidän waatteitan, ja pa«
latteat HGrran teidän humalanne tygs: :c. Joel. 2: v. 12, iz. Ia wapahtaja
lEsus sano: autuat jotm nyt itkettä:
sillä teidän pitä nauraman. Luc. 5: v. 21.
ja Apost. Jacob: olcat surulliset, muchetticat ta itketät. Teidän naurun täändys
ton itcuxi, ja ilon murhexi. lac. 4:V. 9.
nijtten tykönä, joilla
Ia Jumala lupa
ja
hengi
nöyrä
on särjetty
Esat 57-0. is.
iHGrra on juuri läsnä niltä joilla on murhellinen sydän, ja autta nijiä joilla on
surkia mieli. PsalM. Z4: V. 19.
Mutta cuitcngin, sinun pila myös tietämän,

se

sen

asua

Mihin-

Mihinga

hinaa sc

on tarpellinm,
sinun murscs
tarpOnen.
<i

si'Us!e
seluopumiftp

ole

ja
Tarpcllinen on
HErran maö, ja pois

synnistä, sttä m tulisit, sinulle
carmaan jäcackrax, murbesa sinun Sielus
autuudlfta, nijncum n si'u!!l' o ol!a taitamat; liotcngin, että sinä nyt saat l m
on jynnin rurmala, tuinga sinun
mclluxen caulta comaxi lus'us: torptlli"ln
on sinulle hengcllitten murhe nöyryltämiscu
HEttan Sen caickimaldiiin lumclan edes,
tttä sinä lundisit sinun hätäs <a tuscas. ja
tarwitzisik, nijnculn heiigcliincn sairas lEsinun parandajaxcs. Mutta ci ole
stmcke tarpellinen, nijncuin sowinnoxi cli an-

sussa

se

sion HErran edes, clickä mahdollisudcxi Juarmoon tullaxcs, maan sitä mämmin
cuin sinä Mahdollomudcs nyt tunnet, sitä
liiemmin turmaa lEsuxm wcren Somin-

malan

doon, ja pinan ja cuolcman ansioon, elämän UjcoNcautta: Sillä hän on Sowindo Meidän
edestä, ei ainoacaiken mailstans meidän, waan
man edestä. i.loh. 2: v. 2. Hänen sinun nyt pitä
caulta wasianottaman,
joja
yxi murhellincn hengi, ia yri
ahdistettu ja särjetty sydän wasia on lumallalle yxi otollinen uhri. Silla ilman uscora on mahdotoin telwäta Jumalalle.
Ebr. n: v. 6. Senlähden ala anna sinun sydämcs cowuden tunnon itziäs estä
uscol)«

uscosa

uscon

uscosia ja armon löytämisestä, wacm parcm,
min usco, että sinä armon löydaisil, ja si'
nun sydämes cowus tulis sinulda sitten us-

ron cautta pois otttuxi. Halaja nyt sils,
waicka cowalla sydämillä, armon jalken;
cuin yxi cowa la wedclöin maa, eikö se
myös cuiwudesa halaja, 'ja nijncuin aucaise
meden perän? jongatähdm
suutans huutoonSinua
minun Sielun jano,
David sano.
minun lihan hala sinua carkiasa ja
wasa maasa joca wedetöin on. Psalm.
6?: V. i. Minä lewitän käteni sinun puolees, minun Sielun jano sinua nijncuin
carkia maa. Sela. Psalm. 143 :v.6. Nla sijs catzo oman wiheljäisydes päälle; mut-

s,nun
sinun puuttcs lundemisesa, catzo
päälle,
ja
Sowindos lEsuxen Christuxen
puuttuman
lundu
jos sinulda wielä
murhetta, nijn on Sinun Sowitlajallas lEjus
xella, ollut murhetta kyllä sinungin edestäs.
«Synnin cuorman alla hän rupeis murhettiman ja wapistman, nijn että hän sanoi:
minun Sielun sn suuresi murheisans
cuoleman asti. Match. 26: v. 37, ZB. Tämä lEsuxcn meren hicoilemisen murhe on
nyt sinun Sowmdos, sinun mahdollisudeS,
sinun ansios Jumalan edes, cosca sinun
lä täyty tuta sinun sydamcs romutta, aino«stans sma uscosa laidat sihen sydsmesias
turwata. Rucoile sijs hända linun Siclus
ta

xarandajap tuleman, kyllä

hän

tietä mitä

sinM

sinulle on tarpellinen, ta usco
itzias hänen halduUns niln hän wistin myös mujcrta sen si<
,

tiun

cowan sydämcs hänen

sanans

caulta,

eikö minun Sanani ole nijncuin tuli.
Sano HHrra ja mjncuin wasara jsca
wuoren murenda. Icr. 2;: v. 29.
cowa sydames tule mustrrekmi
lain murendamisetta losta synnin lundo, ja
Jumalan mihan ja uhcauxen pelco lule, Rom.
Z: v. 20. Rom. 4: v. 15. ja soca on asetta
iu curitlnjaxi Chrisiuxm tygö ( Gal. z: v.
2^1.)
sydämcs myös lijckuu ja pehmitä, cosca sinä sitten sen fyr.distn cansta lEsuren jalcain juures saat sinun syndis andcxi

uscosa, jwrackaudcsta lEsuxcn tygö

muodatat

hmiaita kymlilä, että sinulleckin niln suurell?
syndistlle wiclä on armo ja laupeus tapahtunut, ( Luc. 7.V. 38, 4?.)

MurhelUmn.

Minä tunnen että minun cowa sydämen
näistä teidän puheistanne lijcku, ja tahdon

nyt itzeni uftoa lEsuren halduun ja hänen
armons paranneen ala johcnga nuna nyt
mielellan pakenen ja en tahdo cnämbi cmda minun sydämeni cowuden ja uscoltomu«
,

den

itziäni estä; sihen

asti, että minä löydän

lewon ja winvoituxen lEsuxen meren Solvinnosa minun murhcllifeNe Sielulleni.
Cosca tämä murbcllincn Sielu löysi armon ja lohduturen nijn hän myös sai m>,
,

dm nimen

ja

eutzultin armon ssallisndes
E
leh-

)(

66)(

lohdutetuxi. Tämän jälkcn tuli Jerusalemin

martinin tygö yxi jonga nimi oli cpäilemäiicn.

Cpailctvalnm.

Minun sydämen on ntjn useoloin, etten minä moi uscoa Jumalan armon lupauxia minua cohtan, ntzn että minä saisin ja tuntisin tykönäni sydämellisen lewon ja rauhan
cautlEsufcn meren armosia elämän
ta< Josta minun sydämen on juures murhcs
ja aldistuxcs,: ja Scntähden pelkän minä;
että DErra on minun hyljännyt, cosca en
minä saa
minun sydämeeni; ja on mitilan
nun
sencaldainm cauwan ollut, eikä tule sna paremman, ja waicka minä rucoilen,
nnn on se cuin ei se kawis minun sydämestäni, ja sentähdcn pelkän minä ml,ös, ettei
minun rucouxen tulis cuulcufi.

uscon

uscoa

Icrujajcmin wartiat.

Sinä olet niln epäilewäinen caikis, seka
ja armon osottamistjt, «ta myös sinun rucouxes cuulemisesi;
cr.itmgin on sinun lykönäs Jumalan armon
lyö ja waiculus, jonga cautta sinulla on fclco ja murhe sinun autnudeims, ja halu
da lcwon ja rauhan lEsuxcn wcren armosta: nqncuin myös sinun uscollomudcs tundo,ja
ettcs taida taincaltaifccn sinun surkian tilaas
nyt enämbi tytyä, ja itziäs jen suruttoman mallman caHa cuollecs
lohdutta, omat
caicki YCrran ylösherätyxen armosta. Täsa
tilasa tule sinun nyt eroitta, mW on si-

Jumalan armon lupauxisi

saa-

uscos

nun

)(67)(

tyksn.w humalan armon waicutu»
ja mikä on sinun oman syöäxen
mes turmclluresta? sillä se asia on wielä
NM

edcs aiwan stcoitcttu. Jumalan armon waicutuxcn työ on st cuin jo on
nimitetty, nimittäin, että tuta sinun syndis
hätäs ja tuscas, että tuta sinun sydämcs
romutta ja uscottomutta; että sinulla on pelco
ja murhe sinun cnxuudcstas: iotca asiat licuttawat, ja maalimat sinua rucomijn ia aufihutamisijn, Jumalan armon lupausten lurwasa, ja lEsuxcn meren ansion päälle täydellä jydämen uscalluxcllci. Mutta sinun sydameS mrmMiresia on st, ettäs epäilet armosta, ettäs pikemmin tahdot waipua sydamcs cantza epäilyreen, cuin wasicm olla sydamillifen turman Jumalan tygö, ja uscoctziä armo ja kerjätä; ettäs sinun uftottomudes tluuwsa epäilet, ettei Jumala tahdois sinulle anda uscoa, maan sinua hyljätä; ettäs epäilet, ellei sinun rucouxes tulis
cuulturi, eikä ne kawis sinun sydämcstäs.

sinun silmäis

sa

Senmhden tiedä

nyt,

mitä sinun

pila
tunnet

tekemän, nimittäin, l:mo cusca sinä
sinun SinUs tuscan ja hädän, tunnet sinun
sydämcs uscottomudcn, tunnet sinun sydämcs
cowuden ja lickumaltomudm, sinun rucouxes
alla: niw älä estele i>Ms cli tee itzias parcmmaxi cuins olet, maan duomiP
sen-

caltaistn wihclläiftxi cuin sinä
ja tunnulla

myös

tunnet i!M,

HErran Jumalar:
'E 2

edes

!his

)(68)(

»tzes niin turmelluxi wiheliaiftxi, cadötetuxi ia
duomituxi syndiftxi itzesäs, ustoltomaxi ja hä-

täynncexi; ja cuitengin, armon licuturen cautta, rucoilcja etzi armoa Jumalan sulasta armosta ja laupiudesia, lEsuren weren pincm
ja cuolcman cautta; ntzn sinun sydames tä-

saja rucouxen
lEjuxen

lurroamises Jumalan armoon
weren ansioon, Jumalan ar-

mon lupausten palle, sytty

uscoon

ja sydä-

mellisten tuottamisten HErran awamiscn ja
armon cautta, coftas et wiela luullulcan.
Silla Jumala sn ustMnen hänen
jans, nijn ettei sinun uscoltomudes tundo ja
wihchaisys taida fita banen sanans totuutta
la uscMsulta tyhjaxi tehdä. Jos me tunnustamme meidän sondini, nijn han on
uscollmen ja hurscas, joca meille ftnnit
andexi anda, ja puhdista meitä caike-

sta wä«rydestä< i.loh. i: v. 9. ja jos
me Pemme duomiyemme, nijn en me
ensingän dnomitut oliZ. i.Cor. ii: v.zi.
2:do Na sentahdcn noudata tätä sinun
sydames ustotlomutta ja turmellusta, ja mitä sinun sydames sinulle sano Jumalan armosta ja sinun rucouxcs cuulemiscsta: Mutja luota Jumalan Sanan ja Evanta
keliumin lupauxijn, jstca pita oleman sinun
uscos perustus, ja ei sinun oman sydames corous ja turmellus; jonga Evangeliumin lupausten cautta Jumala sinun lykönas tahto
roaicutta, ja sinua uscoilumuden

usco
,

nscon

la

6Y X
sittisi wallallens paäsiä. Ntttil
ft
humalan armon lupauna Evangcliumis sinä
sijs ufto <a noudata. Nftncuin esicuwari:
)(

epZilorm

sano

Sinun
sinulle: ei Jumaarmollinen,
M tahdo sinun
la ole sinulle
autuuttas; sinä olet hnljätly, ja armon owi sinun edcstas pcrati kljnn! suljettu: Mut«
ta Irmalan Sana sano: Jumala meidän
wapahtajam tahto caickia ihmisiä auiuaxi, ja että he totuuden tundon tulisit.
I.Tim.2: v. 3, 4. Jumala ei tahdo että
jonZun pidäis huckuman, waan että jo<
camen itzens parannuxen täännäis. 2.Pct<
totta cuin minä elän,
Z: v. 9.
sano HErra HGrra: ei minulle telpa
jumalattoman cuolsma, mutta että
lulnalatoin käännyiZ tiestäns, ja eläis:
33: v. ii. Chrisius IGsus on tul«
wt mailman syndisitä wapahtaman, 1.
Bm« 1: v. 15. Ihmisen poica tuli eyimän la wapahtaman sitä cuin cadonnut oli. Luc. 19. v. 10. se on nyt Jumalan
ja noudata, ei surullomuSana, sitä
ja walhen pttorella, ei
den cuolleesa
lihallisilla uscolla synnin orjudes; waan elämällä uscolla, jonga Jumalan armo waicutta nyt sinun murhellisesa la ahdistctusa sydamcsas, coscas hänen sulaan armoons ja

usco
uscosa

laupcuccens
turmat.

lEsuren meren

Sinun sydamcs

sano:

cautta

ti

uscosa

sinun rucou-

xes

M ?äy sydamcstas, waickas nyt ntjncuw
wurhtllinen, ahdistettu ja hälaynnyt, armo
sano:
ttzit ja kcrZat. Mutta Jumalan

on juuri läsnä nijtä joilla on
murhlZlinm sydän, ja autta nijtä, joilla
on surkia mieli Psalm. 34: v. 19. ITZe
uhrit jotca Jumalalle telparrat 0wat murhcllinen hengi, ahöistcttua ja

HErra

särjettyä sydändä etisinä Jumala hyljä. Pjalm. 51: v. 19. ja wapalMasta IE«
suxesta seiso: Särjettyä ruocoa ei hänen pidä murendaman, ja suitzewaista kyntilän sydändä ei hänen pidä sammutta,
man, sihen asti cuin hän saatta duomi,
on woitoxi. Ia hänen l7?l'mens päälle
pitä pacanat toiwoman. Match. 12: v.
2«, 21. cosca Moses oli ahdistuxcs, nijn
hänen biiocauxens oli huuto Jumalan edes:
ja HErra sanoi: mitäs . huudat minun
tyZöm. Toisen Mos. Kirj. 11: v< 15, Mn
sinungin huocauxcs sinun ahdisiuxesas kaywat
sinun"sydamcstas, waicka et sinä itze sitä wicla tunne, ntzn cauwan, cuin sinä et ole saanut lohdutusta; jonga Jumala cuitcngm otolliftUa ajalla anda, jos sinä odotat bancn
apuns perän. Sillä ei yxikän tule HHpi<ään joca sinua odotta: mutta irrallistt
pilcajat saawat hapiän. Psalm. 2/: v. 3.
Sinun stbames
coscas tunnet sinun uscottomudcs, ei Jumala tahdo cwda
sinulle ufto: multa Jumalan Sana
että

sano:

M ksn jocaiyelle ilmoitta uscon, Apost.
Tckokirj. i7:v< zi. Se on; tahto sanans

cautta

lEsurcn

ylöshcratyxcsia' cuolluisia,

tarita jocaitzelle uscon, ja stntahdcn lEsuxen Nimeen riti saarnattaman parannusta,
ja syndein andexi andamusia caikiö can-

lerusalemist. Lue.24:v.
räikille myös lEsus sanoi: tchkät parannus, ja uscocat CvanDclmmi. Marc. 1:
v. is. Uscocat walkeuden päälle, nijncauwan cuin teillä walkeus on, että te tulisit walkeuden lapsixi. loh. 12: v. 36.
sois

ruweten

Usco

nyt namat

Jumalan

yhteiset lupaurct,

ntjncuin ne olisit sinulle erinomaisesi, sanotut, ja turma nishin, että sinunkin sydaines myös

uscoon

syttyis.

sano:

Sinun fydamcs
ci Jumala cuule minun rucoustani; maan Jumalan Sana
auxeshuuda minua hädäscks, nijn
minä tahdon autta sinua, ja sinun pitä cunnioittaman minua. Psalm. 50:0.15.
anocat, nijn teille annetan, etzikät nijn
te löydätte: colcuttacat, nijn teille awatan. Sillä jocaincn cuin ano, st saa,
ja joca chi,
lsM: ja joca colcutta,
awatan.
sille
Jos te, jotca pahat oletta, taidatte
lahjoja anda teidän
lapsillen, paljo enämmin teidän tairral-

sano:

se

linen

Isin anda

nowaisille. Luc. 11: v.
myös

lEsus

hengen sitä a-

9, 10, i 3.

sano romamja

Ntj«uin

sijta, joca ano

no colme lcipa: ellei hän nouse fa anna
hänelle, että hin on hänen ystäwans:
nijn hiin cuitengin hänen ahkerudens
tähden nouse, ja anda hänelle nijn
monda cuin hän tarwitze. L«c. n:v. 8.
Jumala taita cuulla sinun hanat rucouxes
Moisin, coscas wiclä pelkat Jumalan sinua hyljänneen: nijncliin David sano: mi,
nä sanoi» picaisudesani: minä olen,

sinun silmäis edestä

pois: cuiten,

gin cuulit sinä minun
äänen,
cosca minä sinun tygos huudin. Psalm.
31: v. 23. ntjn cuin HErra sano: minä
cafton sen puoleen, ioca radollincn ja
särjetyllä hengellä on, ja joca wapist
minun sanani edes. Esai. 66: v. 2. Sla siis noudata sinun sydames uscottomulta, maan perusia sinun
Jumalan sanan päälle, w ctzi HErran caswoja hänen
Sanans jälken. Psalm. 27: v. 8. Sihen
asti että sinä löydät lumalas wahwan
linnan, turman ja warjeluxcn, mastoin caickia ufcottomutta ja epäilystä, cttä sinun sy-

uscos

tämcs lulis uscollisexi ja wahmistetuxi uscon
woimasa; cttäs laidaisit sano Davidin caw
§a. Minä racastan syöämestäni sinua

HGrra, m.inun woiman. HErra minun
callion, minun linnan, miuun wapahtajan, minun humalan, minun wahan,
jchon minä turwan, minun kilpeni, ja
niinun autuuöelli sarwi, ja minun war<

Mufcn.

Psalm. 18: v. 2, 3. Ah tiföst sisydams
;ala, ftncaltaijecn hywään ja
nun

armollisten Jumalaan mrwata,la hända hy-

uscra,

ioca c> ainoata poicanscan
ole sinun .dessas säästänyt, maan andanuk
banen caNin ja wiattoman wcrcns sinun edcsias uloswuodattturi tulla, että sinä saisit armon ja syndcis anderi saamisen hänen

rrän

wcrcns sorcinnon

caulta

uscosa!

z:to sinä walital, että sinä sijnä tilasa
olet cauwan ollut, ja et sitä parcmmaxi
tullut: sihcn on syy että sinä olct noudattanut sinun oman sndames uscottomutta, ja
ec ole luottanut frdämcstas HErran sanaan:
tli myös et armo lackcmata ahkerasti ole etzinyt, mutta cucaties toismans jällcns omasa
raubalas lcwannyt. Waan nyt älä anna itzes enambi scncaltmscen lepoon, ala myös
anna sen cndism ajan wtjwyiyren itzes wäsyttä; waan ylöshera ä nyt uscoon ja lEwastudcsi, nftncuing et olis
suren rackcmtecn
ensinqan
wiclä
oikiin alcanut, se on; hartasti ja ahkerasti kiruhtain sinuas armon lilaan pakeneman uscon caulta. Ryndakät
wastudest, ja älkät kylwäks orjantappurain stcaan. 3mbärins leicatcat teitän HGrralle, ja panZat teidän sydämen
esinahca pois, ler. 4: v. 3, 4. Ntjn sinä,

saat hawala hänen suuren armsns sinun
cohtas jonga hän jo wcrta hicoilemisesans
sinun syndcis cuorman alla, on sinulle taP
,

tonul

osotta. Jos Myös Jumala on My'
sinulle hänen apuns cantza wttpywän,
iM hän wi§in cuitengin tcke hywän lopun
«ttä sinä saat elawäsä uscosa sinun warahlEsuren rocren sowindola sinUn Siclulles elamäxi ia autuuden nautita. .Jumatsnut

nyt

la on uscollinen, joca ei salli teitä kiusata yliye teidän woiman, waan hän tcke
kiusauxest lopun, että te sen woisitta kärsiä. i.Cor. 10: v. i?. Ia autta sinua:

sano:

Minä olen otollisilla
hän
ajalla sinua cuullut, ja olen sinua autuuden päiwänä auttanut. csayo nyt on ctollinen aica, catzo nyt on autuuden päj«vä, 2. Cor. 6: v. 2.
nijncujn

,

Epälletvamen.
Tämä ncuwo on minulle sangen hyödyllinen ja tarpellinen, silla en minä olewoi-

minun sydämeni luuloa Jumalan Sanan nMydcsiä: minä tahdon nyt
sydämeni uscottomuden ja turmclluren tuta,
tunnusta ia anderi anoa, maan ci millänmuoto
tnämbi sitä seurata, maan ainoastans Jumalan Sanaan ja armon lupaurijn sydämenäni turwala; jonga Jumalan Sanan totuden
nul eroitta

jalken, Jumala minungin wiheljäisen syndiylitzc wicla itzens armahta, ja lEsuxen
Christuxen meren Sowinnost tiscon cautta

sen

Minua

osallisen tcke.

Jerusalemin wartiat.

Tosin

sydän on yxi hatjp ja pahew
ilkinen

X?SX

Icr. 17: v. 9. Costa ihmijet omat suruttomat ja synnin orjat, silloin
jydan kehoitta heitä cuolleen uscoon ja waihcn

llkinen cappale.

petollisten warjcNureen, heidän
jyndisesä
rackaudcsans ilman Jumalan
omasa
pclwota : waan cosca syndincn ylöshcrma, ia
roalhen turma ja se sccoiltamatloman calkin
siwuminen pois puto ja lange. (Hes. 13: v.
10,11, 12.) Ia syndisen pidäis nyt Juparannuxcn tiellä
malan armon
uscoman; silloin st HM) sydän tahto wctä
ihmisen uscosia Jumalan Sanan päälle aina tacasin, cuin ei Jumala olis totinen hänen scmasans, että syndinen, cosca hän itzcns
kaanda, sais elä. (Hef. 18: v. 32. ) Cosca cuitcngin Jumalan Sana ja armon lupauret silloin wasta tulemat syndisille hymäti, cosca he itzcns armon cautta Jumalan
waö käandäwät caikesta sydamesiäns, !a työtä tekewaisnä ja rascautettuna lEsuxcn tygö
tulemat etzimäan Sieluillcns wirwotusta,
turmaan, ja

Matth. 11: v. 28. .
Costa nyt tama epäilewainm tuli uscon tilaan, sai hän myös uuden nimen, ja
tuli uscollisexi »utzutuxi. Sen jälken tuli

Jerusalemin waniain tygö yli, jonga nimi
oli woimatoin.

Woimatoin.
Sitten cuin Jumala minun on herättänyt minun syntini tundoon, ja caipaman ja Giman Jumalan armo ja laupeus
ta

)(?6)(

ia ClMures lEsmcs, olen minä löytänyt
aina minun sydämen sijhen miclullisen:
on ollut minun estcni ja sileni, että minä
olen nijn woimato!n,,ettci minulla ole mihingan woima; minä löydän itzeni ni<n kcllvottomaxi ja woimattomaxi, rucouxem.uscoon,
Jumalan rackautccn,, cuuliaisutccn Jumalaa
tahdon jMn clamZan ia tcksmän, karsiman
tämän Nykäsen elämän waiwaa ja tuscaa
niin että mi>?a pilkan, cumga minun cansan tasa minun woimattomudesani käymän
pitä, ja sentähdm myös tahdolsin nyt lu-

se

malan Sanan cautta neuwotuxi tulla.

Jerusalemin wattiat.

oman woimas päälle tule siepäillä;
Mun oma
se on Jumalan armon
ylöswalisius joca sinulle
woimattomudcs näyttä. Tasa se todcxi tule, cuin
wapahlaja lEsus sano: ilman minuta et
loh. is: v. 5. Mul"^

ta ei

sinun

pidä sijna

woimattomudesas py-

symän, ojetcat teidän joutilat kätenne, ja
wäsynst polwenne. Ia astucat wilpittomat astelet teidän jalwollan, ettei jocu combastlus nijncuin onöuwa, waan
paljo enämmin terwexi tulis. Ebr. 12:
v. 12, 13. Waan sinun pitä etziman Jumalalta woimaa lEsuxcs Christuxes, joca
tule saarnaluxj cutzutuille Jumalan woimaxi ja Jumalan wijsaudexi. 1. Cor<
K: v. 24. Ia laman woimcm lEsuxes te

käsitätte, jos

te lEsuxcn, elawas fa uuden
jyndymisen uscos, nastan otatte: mjllc jotca hänen otit wastal'. andoi hän woi«
man humalan lapsixi tulla, jotca u<
scowat hänen nimens pälle. Jotca ei
werest eikä lihan tahdosi ei M7OZ mie,

hen tahdost,
owat. loh.

multa

i:

v.

rrallhurscauZ
24.

Ia tämä

Ia cosca tlilctzikät sila lEsurc-

12, 13.

dä woima puuttu, nijn

saLuc.Christuxcsa,
1: v. 69..

Jumalasi

on autuuden sarwi
Uscowaisille on HOrrasav.
ja
Esai. 4f:

uscosa

joen

woima,

lEsusta wastan

Evangcliumin sanan caulolta, Me
ta cmnetan; Sillä Evangcliumi on Jumalan woima, itzecullengm, uscowaiselle autuudexi. Rom. i:'v. 16. Rucoilcat HErra lEsusta, että hän tule teidän syd«mc-

henne teitä parannuxcsa

uscosa
ja

ja rackaudesa,

caikssa hywisä töisa kärstmiscsä wahsmcaltaiscs karsimi»
tapahtu
lEsuxen nimen tähden.
ses,cuin
Jumalan waldacunnan lähden, wanhurscaude
ja

wisiaman, crinomattain

tähden, jumalisuden lähden, la omantunnon
tähden Jumalan tygö. (Match. 5: v. 10,
2. Thess. 1:
li. Apost. Tecokir. f: v.
v. 5.2. Tim. 3: v. 12.1. Pet. 2: v. 19.)
loca risti ci teille muutoin lapahduis, jos et

lEsusta seurais ristin tiellä, lEsuxen ri<
Nijn
M ja meren Sowinnost uscosa osallistt» laita,
kärsimisen
on Jumalan lasten
caicha
te

joca sentahden on eroitetlu Jumalattoman monesta witzauxcsta. ( Psalm. 32: v. 10.) Mutta lEsus on se hywä paimcn jo«a hawoitetut siro, ja hcickoja wahwista. Hcs. 34:
v. 16. Jos sinä HErraan sydänusias tur,

mat, ntzns laidat

HErra on mmm
hänren"Mlmm

sano

Davidin canha;

kilpen,
miltä

riemuiye,
'falmnsun
ja minä lijtanhändä wcWlani7Psal.2B:
v 7.

wäeMmUs^W^wM^l^^

Mutta zotca
odotti
wolman, niin__etcotcat,

ta ei näänny, he waeldawat jä^li wäsy. Esai.'<qo: v. 29, zc>,
armon lupauxct hancn uscollifistans omat suuret lEsuxm armon walda-

cunnasa.
Cuitcngin

itzcsas pitä
lundcmmi sinun oman woimattomudcs työlääsi, niin ajattele, että se on sinulle hyödyllinen ettcs tMpaisuis, waan tulisit aina woimattomudcs tunnosa nöyrytetyxi HErralda
YEsuxclda woima etzimän ja pytämän, la
,

jos

sinun

nyt wicla

,

,

hänen armons

johdatuxcn alla pysymän, ntjnyn
cuin
hcicko lapsi, joca ci Isans käden

taluttamisesta hänen heickoudenS tähden luopua usealla cli taida. HErran woima on
heikoisa

ci

sinu.i oma

cosca

pita

sinua c-

staman ja juoman,
sinä bcictonakin
löydät, jos sitä sydämcstäs ainoaslans

armon woiman lEsuxcsa.

Wolmatoin,

Minä tchdon nyt HErralda
da woiman ctziä ja kerjätä, ja cnanda oman
rroimattomudcn minua estä,
woima on hcikoisa wäkcroä.
Cosca nyt tämä woimatoin tuliHEri
rcm armon caulta sydamcsans
Ntjn hän mt.öö cutzuttin sulan armon caut-»
ta, wahu-iflettlft; jonga jälkcn tuli Jerusalemin rvcmiain lycö yxi jonga nimi oli
Saastainen joca myös rupcis lilassansa sy-

cusca

dämellisellä murhella puhuman,
Saastainen.

cuin'seura:

Cn minä tiedä, cuinga miheljaiseen
tilaan minä waiwancn syndmcn nyt joutunut
olen, minun sydämen on tullut n6n riettaxj
ja sastaiftfi aina sijtäasii, cuin minä olen ru-

roennut minun sydämeni tundeman

ja minun
ylösbcrätyxen armon walon cautta
näkemän, ja HErra lEsuö on minun murhescen minun Siclun autuudesta saattanut; ntjn
Itlen minä ennen sen caltaiscsta sydämen
staisudesta mitän ole tiennyt. Ia on st sa<
staisuus minulle nyn rastas cuorma, cusä

syndini

,

sa-

minä olen ja lijcun että minä usein tcchdmi
alla Mäti näändtzä, jammuntchty fktä

sm

,

X5°X

lä karsia wasioin eaickia minun tahtoani ja
aicomisiani, la jos minulla toisinans on rau»

hallmen halu lEsuxcn

tyZö, niin loisen kerjällcns
ran
tulemat, kmsauxet sisälle sybssyri
liijn cowin, cttm minä wiheljainen ihminen
ticda, cuinga minä nijsta kilisaurifia pääsisin.
Silla nc omat minulle myös uscin cssexi seka rucouxiln, että hywijn haluihin ta amiuxijn,

lurwamiscsa Jumalaan:

jonga cnittcl

minulle näky minun Jumalan palrmluxen olcwan turha, cofca minä aina saan stncal<

täisen sasiaisuden ylitze hammasiyä ja sijlci
rauhistua; tahtoisin sijs minun tilastani myös
neuwoluxi tulla, cuinga minä minun
sudestani tulisin puhdismup.

lerujalcmin warttat.
Colmcsta asiasta me tahdomme sinua
sinun tilastas neuwoa. i:mo coettelc itzias
sinun cndistsia elamakcrrastas simin surutto--

«nudes aicana: cllci nijn ole ollut? että sinä
silloin riettaita ja saastaisia ajattelit ja nijhin
suostuit. Ia itzes nijttm himoisa sinun syda»nes haurcllisudcsa tahraisit, maan et cuitcnsyndinä että nijn
gan pitänyt sitä
ja
elicka silajatuxisas
salaisesti
tapahdu!,
elicka
kaylörisas
sitä ma»
wW,
että
cadottapitänyt
henuvin,
sinä olisit
cuitcnain wa<
maisna synnin cuormana
pahtaja lEfus
Jokainen cuin catzo
waimon päälle himoitaxens l)ändä,nijn
htjn teti jo huorin HHnen cantzans sydä-

suurna

se

,

,

sen

sano:

cosca

mesäns

XB?x

oiria silmäs pahennijn
puhcaise
se ulos, ja heisinun,
da
tä pois tMs: sillä parembi on sinulle että yri sinun jästnistäs hucutetan.
cuin coco sinun rumis, pidäis heitettä-

mesäns. Jos sinun
,

män helw.'ttin.
tzo, nijn duomion

Match: s: v.
alainen,

28,

ja

hclwcttihin

on synnin riettauden haluja nou,
dattawainen ihminen, jo hänen silmäns ja
sndamms salaisella haureudella ja jastaisudella.
Sillä je on Jumalan tahto, teidän pyh^denne, että te huorutta wäldätte. Ht«
tä jocainen tiedäis pitä auians PSHS- ja cunnias ei himoin halauris, nijncuin pacanat, jotca ci Jumalasta mitän tiedä. Sillä ei Jumala ole meitä
cuftunut sastaisuteen, rvaan
i.Thess. 4: v. ?, 4,5, 7. Taincaltaistn
sastaisudcn st'onumises sinun sydäm>säs, 0let sinä cuitcngin itziäs lohduttanut sinun suruttomudcS cuollella usculla, että sinä ulconaiststi ihmisten edes olit culiniallinen ja mietit yhtä ulconaista cunniallista elämäkerta:
Sentähden, cosca nyt tainealtainen ahdas
tila on sinua ylösherälesas cohdannut, M
sinun syndis on aina edesäZ. ( Psally,
51: v. s.) Ia on joutunut sinulle yhdeL
rascaxi cuormaxi sinun syndis ja sastmstldes
wieapaa,

lunnosa
tä

sinä

ja mjtten kiusauxisa, stn päälle, etwielä armon aiccma aina eDt

nyt

armo ja lEsuxm wcrcn puhdistusta, ja sinun

F

syndis

syndis ja sasinisudcs cadotuxesta fa wollasta
tulisit pclasittlixi; nijn pidä itzcö miallifna, ja
radu tomus ja tuhwaö (Job. 42: v. 6.) ta
sano Davidin cantza,
HGrra sinä olct
wanhurscas, ja sinun duomios owat oi<
tiat. Psalm. 119: v. 137. Ia samasa
psalmisi,, ja v. 75, ?6, ?7- HGrra. minä tiedän sinun duomios rranhu si-axi,
ja sinä olet minun totudes nsyryttänyt.
<l)lcon sis sinun armos minun
xen, nijncuins palwcljalles luwannut 0let. Anna minulle sinun
tapahtua cttä minä claisin, sillä sinun !a-kis on minun iloni.
Elicka myös, jos
sinun cndists colisit ollut cunnialliscmbi, la si<
nun ajalunsas
tallonut mailta sastnisutta, niMUin yxi luomioliinen cunniallincn
ikmincn, sinun paremman jarfcs ja ymmarcantza, ja cumMllism ajatuxia cdcsas
fitanyt, cultcngln paitzi sinun sisälliscn sasiaisudcs tundoa, ja faitzi ICfuxcn meren
distuxcn oifiata ctzimilia, sinun sydäm.s ja
lundos fuhdisiuxcxi, ja hcngelliscxi rouhaxi
Jumalan edcs: nim coclttle itzcö, cllci sirun luonnollinen cunniallisudcs ole ollut coco
sinun lurwas ja luoltamiscö, ettei sinulla ollut silloin yhtan pcko sinun autuudesias,
ltta sma oinoastans ulconaisest cunniallincn
olit, ja cr sitä sisalliiicZ sydämen sastaisut-

sma

ta

wiclcl lundcnut, SentGdtn, lila

ihmet-

tele

)(.8i

)(

se nyt sinusse loisin kay, cosca
Jumala tahto sinun oman petollisen ja maa»
rallistn wanburftnudcn luoltamistö maahan
lyödä, ja scmahdm on awannut sinun sydames nakcmcln sinun syndis «a sasiaisudcs, että sinä nyt tunnet, cuinga sinungm
tele, että

syvamesias ulos tulcwat pahat a muxet :c.
Ma<th. 15: v. 19, 20, jotca sinun saastuttamat sinun silmais nähden, että sinä oikein ylösherajaisit tundcman, että sinä olet
saastainen ja caicki sinun waichuvscaudes
on mjncuin saastainen waate: ( Esai.
64: v. 6.) caikesa sinun ulconaisen clamakcrtas cunniallisudes; että sinä nyt, mjncuin sairas tarmitzisit lEsusta <inun parandajaxcs, ja lE.urcn wcrcn manhurftaudcn
waatttt sinun alastomudes pcittccxi, nijn hysuuringin syndinm; sillä, paimin cuin
meren
lEsuren
manhurscauden osallisutla,
tzi
et sinä milian muoto mida olla siftwaincn
Jumalan oikian ja cowan duomion -edes.
Silla meidän pahat tecom humala asetta eteens, meidän tundemattomat
dim walkeutcen HHnen caswons eteen.
(Psalm. 90: v. 8, ) la ni n sinun nyt
pitä duomitzcman itzcs coco sinun Siilus ja
ruumis puolesta saastaisesi, ja ainoallans
lEsuxen meren puhdijwrcen turwaman, jonga callilla merellä, nijncuin rnattoman ja
puhtan caritzan, sinä sltt lunastettu. ( 1.
,

,

se

Pet.

l:

v.

18, 19')

F2

-:xi

)(84)(

2:xi Tiedä myös je> cttci tämä sinun
mndo,'taida sinua estä lEsusacisiaisudcspuhdistuxccn
meren
tulemasi ; nijncuin se
xen
endinen tilas sinua esti, eosca sinä clickä saasiaisutcen suostuit, elickä ulronaistn cunniallisen clämäkcrtas päälle luotit, ettet

sinä

ollut suurcmdi syndincn cuin muutcan
ihmistt, ja ntzn el sitä sisällista sydämen
saastaisutta ja pahulta tundcnut. Mutta nyt,
cozca sinun saasmifudcs on sinulle ilme tulcuorlut, ja on sinulle nijncuin yxi
ma, nijn sinä jo olet Mten ftas, jotta
sairasna tarwitzcwat ICsusia parandajaxens.
( Matth. 9: v. 12: ) Joita wapchtaja lEtygöns cutzu ja lupa wirwolta, nijncuin
Tulcat caicki minun tMZni,
hän
jotca t>otä teette ja olette rascautctut,
ja minä tahdon teitä wirwotta. Matth.
ii: v. 25, Se on totinen sana, ja caiteti, mahdollinen wastan otta, että Christus IGsuZ on tullut mailmaan syndisitä
wapahmman,joista minä suurin olen:
Apost. p. Pawali i.Bm. i:v. is. Syndi
cn nyt sinun tyfönas lain cautta wirgonnut.
Rom. ?: v. 9. Ia että, syndi synniri nshtäisin,
0.1 se sinulle lain cautta cuolcman saattanut,
että syndi ylitze määrän synnin tulis, kästhn
<autla.(Rom. 7: v iz<) Sitä wmm,ttta si<
nä etzisit ja saisit armon ylönpaldisudm lE,

rascas

sus

sano:

sano

surcn

di on

Chrisiuxen

caulta.

suurexi tullut,

Sillä cusa siz?nsijnä on armo
ylön-

ylonpaldiseri tullut: Rom. f: v. 20.
di on ottanut sinusa illan kastysta, ja koittanut

sinusa caickinaisen himon.

Rom.

7: v. 8, Syndi on sijs nyt sinun ttMaZ
nähtawana; nijn awa myös silmäs Cvangcliumin walosa näkemän lEsuxen meren ansion taydcllisytta, ja armon ia wanhurscauden lahjan yldakyllaisyttä ( Rom. f.v. 17.)
puhdisturcri sinun synncisias.
Ota sijs myös waari, z:ri sinun pulicuinga se tapahtuman pitä. Nimittäin. ( i:ri ) rueoile lumalata, että
sydamcsiäs Juhan kaanda sinua,
malan ja lEsuren Chrisiuxen trgö, ja nnda sinulle uuden sydämen ja uuden miilcn,
ntjncuin David rucoile: Jumala luo minun puhdas sydän, ja anna minulle
uusi wahwa hengi: älä heitä minua
pois casivos edestä, ja älä minulda ota
pois sinun pyhä henges. Psalm. fi: v.
12, 18 Ntlncuin myös Jumala on luwannut:
annan teille uuden sydämen, ja
uuden hengen annan teihin: ja otan
pois teidän lihasian kiwisen sydämen ja
annan teille sydämen lihasta. Hes. 36 :v. 25.
( 2:xi) Etzi lEsurm wcren puhdisiusia, silla wapahtajan lEsuxen wcri se on
woimallmen puhdistaman caikista synneistä.
Cuinga paljo enämmin Christuxen weri, joca itzens ilman caiteta wiam, ijancaickiscn hengen cautta Jumalaa uh,

rannut

)(
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rannut on on puhdistawa meidän omantunnon cuolewaisista töistä, elawätä
humala'a palweleman ! Ebr. 9: v. 14.
lEsuxcn meren Sominnon haawat, owctt
yxi awojoin lähde i7«diä ja saastaisutta wastan. Zach. l?:v. 1. Silla rangaistus on hänen päälläns
että meille
,

rauha olis, ja hänen haarvains cautta
olemma me paratut, Efti. 53: v. s.
Scntakdcn, ntjn usein cuin sinun sr.ndis
tahto sinua saaftuttsl, ntjn etzi aina lEsuxcn wlrm puhdistusta uscosa, ia luota sinuas sydamellisest sihcn lEsuxcn meren puhdistuxccn Siclullcs clamari ja mirwoituxeri,
sinun murbcsas. Nitncuin ulos walituistcckin
sanotan mimein. tTlamät owat ne, jotca
suuresta wairvasia tulit, ja he orvat heidän waattens pesnet, ja ne carikan weresä walaisnet. Ilmestys kirj. 7:0.14. Harjoita itzcs myös macldamcm walkcudcs: Silla
jos me walkeudes waellamme, nijncuin
hängin walkeus on, nijn meillä on osallisus kestenäm, ja lEsuren Christuxen
hänen poicanZ weri puhdista meitä cai«
kesta synnistä. 1. loh. 1: v. 7. Cosca

sinä sils

uuden

Testamendin walimiehen IE»

tygö tullut olet, ja sen priscotus mesun»
ren lyoö, joca parcmdila puhu cuin Abelin

m<ri< Ebr.

12:

mon ja muhan

Pawali

sano:

v.

26.

Nt<n sinä löydät le-

lEsuxcn

cautta.

Nijncuin p.

Että me sijs olemma

«seo-

sta,

X87)(
tullet,
wanhurscaxi
sta

nijn meillä sn
meidän
cantza,
H<3rran
Jumalan
Chrisiuxen cautta: Rom.f:v.i.
JOsuxen
(z:xi) Jos wiclä wihollinen sinua myös
kiusa, ja sisälle KM sinun miclecs saastaisct alatuxct, nijn pakene aina lEsuxen werm Soroinnon tygö, ja lEsuxcn wcrm
puhdistuxtm, nijn lEsus sinua wcrclläns
puhdista, ja anda sinulle roimcin sodan lal»
kirjoitettu on. He okcn woilon.
wat hänen rooiitanet caritzan wcren
caui^a, ja hänen todistuxens sanan
cautta: !a ei he heidän hengens cuole»

rauha

man asti racasianet. Ilmcst. kirj. 12: v:
11. Ca^o, se Jumalan carifta, joca
pois otta magman sonnit. loh. i: v.
29.

styi

,

Joh.

Sitä warten Jumalan poica ilmeettä hän perkelen työt sarkis. 1.
3:

v.

8.

4:fi Ia jos sinulle wicla tama kiusaus
on rastas, nijn cauman cuin sinun täyty

sm

karsia ia sila ristinä ccmda mastoin sinun tahtoas,joca Jumalan sanan caulta on
pyhitetty; HErran tahtoa tcklman nijn tiedä myös, että Jumala laitta sinulle sen
karsimisin cuilcngin hyödyllisexi, sinun nöyrytlamiscxcs aina armon ala, citä Jumalan armo »lis sinus heicosa wakcwa, nijncuin Pawalin cantza kawi, cosca hanclle
anncttin fistin hänen lihaans, nimittäin
tanan engel, rusicoihman handä, mci ban

sa-

itziäns

X 85)(

han
itziäns ylönpaljo olis corotlanut, ja costa
colmasti rucoili HErraa että hän olis lähtenyt
hänestä; soi hän wastcmren, tydy minun
armooni: sillä minun woimani on hei«
toisa wKcwä. 2. Cor. 12: v. 7, 8,9.
jotca lumalata racasiawat, caicti cappalet ynnä parhaxi täändywät.
(

Rom. v.

28.)

Saastainen.
Minä tahdo.i ny, minun saasiaisudcni tuscasa, ctziä lEsuxm meren puhdistusta,
stta enämmin, jota enämmin mi«ä synnit

da ja wiholliselra kiujatan. HErra
minua wcrelläns puhdistacon caikcsta
synnistä, ja minun heicoudesani minua aut<
tacon ylitze maittaman caicki kiusaur.et. En
niinä ole hywa ansainnut, maan lEsuxen
armo olcon miiua cohtan cuiccngin suuri hänen sulasta armostans ja laupcudestans. Ta<
man Saastaisen uusi nimi cuin hänelle ZEmeren puhdistuxcsa anntttin, oli, ole
slchdas. ( Mcnh. 8: v. 3. ) Sen Mm
lu!i Icrusaltmin wartiain tygö, yri jonga
nimi oli yftiä jydcin.

sus

suren

Zlpia Vydan.
Ah minulla on

ntjn plpiä sydän,
olcn oppinut tuMman;
on awannul ja herättänyt

jonga minä myös
cuin HErra
minun si-dämen ja tundon sl)NNin tundcmiften. Minä olcn tosin nyt saanut tma la

sitten

hawoita

kawccka m!nun endifcn elämäkertani ylpeyden,
tilasa oman cunnian pytämists, waatja
käytöxisä jotca minä ennen pidin
lcisa
aina luwaNisna; ja wielä sengin cdcsi ridin
itzcstani paljon, että mii'ä scncaltaisen ylpeyden menon ja clanMrran taisin mattaan
saalla, ja itziäni nijn cunniallisudcn jo puhtauden pcitten alla corgotta. Tästä ulconaiscsia ylpeydestä tosin ci olis minulle niin
rascas pois jaluopua, Mä minä nam
se on minulle cnrwas miturhudcn
nun endisesiä elämäkcrrassani, että minä
nijn sokeudcsani annoin is/ni pimittä: multa tämä ylpeys, jonga minä nyt erinomat»
tain tunnen minulle
rascaxi cuormnxi, on wiclä aina f.dämsfäni nijn iuunuaina caikisa tiloisa tahto uloK
nut, elta
puhjeta oman cunnian pyyntöön, cli tzesiani paljon pitämiseen, ja itzceni tytymiseen ja
suostumiseen, ei ainoastans ulconaisisa asioisa, mutta myös minun Chrislillisydcni halufa, Jos minä joscuö rucoilen,
lu,
malan Sana, teen jotakin hywä nniwaisille, ja muuta sencaltaisia, cobta tundu st
sydämen ylpeys ja pahuus: cli jos jocu
no minua wastan, nijn tundu sijtä sydämen ylpeydeltä karsimättömys, cli oman cosion pyyndö, wahimmänkin sanoilla, ellen
minä sitä wasianseisomifella taida malta »a
carta; joifa caikisa minä ntjn cowin kiusatan, cltcn minä tiedä, cuinga minä pääsisin
minun

moncsa

sen

,

se

sa-

minun sydämen! ylpeyden

kiusauxisia la mal-

lasta. Tahdon senlähden talia
stani neuwotuxi tulla.

minun tila-

Jerusalemin tvartiat.
Me uscomme stn ylön hywin,

että se
on caicki tosi cuin sinä sanot, sillä caifisa ihmisisä on sencaldaincn sen luonnollisen sydämen turmellus: että sijtä myös ulöslule ylpeys. Marc. 7: v. 21, 22, Ia
moidelluri silcosca Sielun silmät tulemat
mäin woitclla ( Ilmest. Kirj. z- v. 18.) ntjn
hän saa nähdä, että hänellä on sangen ylpiä sydän, ellei se armon cautta tule Nöyrytttyri, jonga nöyryttämistii armoa se Jumalala pclkäwämcn Sielu sitten aina joca»
päiwä myös tarwitzc, ettei hänen sydämens
ylpeys misän sais cnämbi mallita, eikä myös
sitä hengellisiä armon Kymä, cuin Jumala
waieulla, jällms hengellisellä ylpeydellä salaisesti turmella: jonga lähden Jumala myös
cocttele lapsians murhen pätzisä il?e tähtcns,
ettei hän HKväistyxi tulis, sillä ci hän
v.
anna cunniatans toisille. ( Esai.
10, il, Josta
sano: HGrra ininä tiedän sinun öuomios wanhurscaxi,
ja sinä olet minun totudes nöyryttänyt.
Ps. 119: v. 75. Jonga tähden me nytt
myös tahdomme sinua colmcsia cappalesia
ncuwoa, cttcls sujngan sinun ftdämes ylpeyttä wähänä syndinä pidäis, eikä millän muotoa sitä cnämbi scurais. Sillä Herran
Febao-

päiwä käy caiken csreuden ja
corkeuden ylij;e ja caickein .paisunuitten
ylitze, että ne aletaisin. les. 2: v. 12.
Om si s wc-ari, i.-xi cuinga suuri <a
lumalnn edes karsimatoin jyndi, ylpeys on;

Fcbaochin

,

se tahto itzms afttta Jumalan siacm,
omista itzcllens sen cunnian, cuin Jumalalle tule, costa ei ihminen wicla tunne wisilla
ja

heljäisyttans, wan on sydamesans ehkä ainoastanö salaisesti plöspaisunut, ja suruttomudcsans luule itzens rickaxi, ja ricastunccxi, ia el mitan tarwitzewans, eikä tiedä, että hau on wihcljäincn ia radollmcn, köyhä, sokia ja «lastoin. ( Ilmest.Kir. 3:0.17.)
Sitä, ynnä caiken muun sydämen ylpeyden
ja ylöspaisumisen cansta, ci nyt Jumala woi
karsia, silla ylpiä sydän on itze hänen
sma epajumalans, ja st etzi ja tyty omaan
cunnians, eikä anna caickia cunniaa Jumalalle, cuin Jumalalle cuitengin ainoastans
tule. Minä HGrra, se on minun nimeni:
en minä anna toiselle cunniarani, cnZH
ylististäni epäjumalille. Esai. 42:
Sentähdcn on myös Jumala ylpiat cowin
rangaisnut, nijncuin Cuningan t7?el?udcadnezarin, joca, cosca hänen sydamens paisui':
lumalalda nijn rangaistin että hänen täydy, elaindcn caniZa kedolla olla stitzcmän
aica, ja hänen sydamens tuli elaindcn cal-

laiseri. Dan.

4:

v.

29.

Dan. 5: v.

21.

CuninZas BelsaZer, ettei hän sydändcms nöy-

ryttg-

. )(92)(
tuli
ryttanyl,
Mnituxi aiman kcykaiscri, sa
yönä, cuin kasi kirjoitti
laoctuxi
päälle,
ja Danielilda st kirloilus
seinän
litcllin.. Dan. 5: v. 22, zo. Herodes syö<
tin madoilda ja andoi hcngcns, ettei hän
lunniata Jumalalle antanut. Apost. Tckok.
12: v. 23. phanseus tcmplis,
hän
luntti itze paallenö, ja itzens ylensi, nijn
hän aleltin, ja ti saanut wanhurscaudcn 0jallistttta. Luc. 18: v.i-i. Ia HErra uhca
Zionin tyttäritä heidän ylpcydcns tähden,
ci ainoastans
sisällisen, mutta myös
ylpeyden
ulconaifen
lähden, sanoden:
että Fionin tyttäret orvat ylpiät, ja
täywät kcnos cauloin, tijlus silminä,
täwclewät ja corjast astelewat nijncuin
jalat sidotut olisit. <l)n sis HGrra teke«
rva Fionin tytärten pääe rupisen, ja
HGrra on paljastapa heidän häpiäns.
Silloin H<3rra on ottawa tengäin caunisturen pois, ja knytingit, ja soljet;c.
Ia pltä häijy lohrä hvwän hajun edest
oleman, ja nuora wyön edest. ja paljas pack caharain hiusten edest, ja ahdas
jacki awaran ..hamell edest. t7°lämät

samana

sc-

cosca

sen

sen

eaicki sinun cauneutes siaan.

tc.

les.

3,:

v.

Vlpcydm tähden
jotca
mgclit,
pois!angc!sit,ta!Jumala syöu
wasta nijn haman belwettin, ja ulosajo! ne
ensimmäiset ihmiset Adamin la Evan para36, 17, 18. te. 21. 'lc.

blsist,

cosca

he tahdoit tulla

nijncuin

Ju-

mala

,

mala, tietämän hywan ja pahan. Luomisin
Kirj. 3: v. s, 6, 2.2, 24. Plpcyden, ja muittm syndcin ja
tähden Jumala
lucutti Sodomcm, nitncuin Hes.

seiso: Cafto, se on sinun sisares Sodoman
ja caitis slöäkMisss, ja
joca
rauha
hänellä ja hänen tvthswä
tärilläns oli: mutta kolhia ja tarwitzc-

pi ei he auttanet: mutta he olit ylpiät,
1« teit cauhisturen minun eöesäni: stnminä heittänet heidän
tähden olen
pois, cosca minä sen näin.
Cuinga tarpcllinen on sis sydämen löylyttäminen ei oman luulon ja mielen jälrcn,
muna Jumalan armon jaricsinxesä ja armon
cautta, rchn että st luonnoNinen sydämen
ylpeys tule tttturi yhdcxi rascari cuormaxi,
ja ioulli sille käändywcuselle Sielulle yhdcxi
sydämelliscxi häpiäri Jumalan edes, että hän
ylpcyttäns oi' noudattanut, ja lEstixcn rislin pilcan ja häpiän karsimisen unohtanut
ja laimin lyönyt. Että sis tämä sydämetlincn käändymys nöyrytccn jallens tapahduis,
on Jumala armon järjestnxesä sisälle pannut
ahtan portin ja raidan tien elämään,
tttä Sielu aina enammin ja mämmin mlis nöyrytetyxi, siltekin, cuin hän, nöyrydm
ticsä ja sijnä ahlasa portisa, on lEsuren
meren tähden uston cautta armon löytänyt:
jonga lähden HErra
catzs minä tahdon coetella sinu<f, mutta ej nijncuin
,

sen

sano:

Hopi-

)(94)(
hopiata, waan minä teen sinun waliiuxi muchm pätzisä. Minun tähteni, tosin mi."un tähteni tahoon niinä tehdä,
tulis: sillä en mietten minä
nä anna cunniaiani toisille. Ics. :v:
10, ii. Se on Jumalan Sanan totuus,
tttä Jumala seiso ylpeitä wastan, mu'ta nöyrille anda armon. lac. 4: v. 6.
Nöyr^tttyille, sairaille, wihcliaisillc, ja hen«
gclnsillc wairoaisille sijs
ahdas poni awapahtaja
wctan. Nuncuin
Roihille saa','natan Gvangeliumi Luc. 7: v. 22.
Pudlicanit ja si)ndistt sait armon ntzncuin
nöyrytttyt, he loysn nöyrydcsa
ahtan
ponin, jonga Harmat löytämät,
he
paransit iWZ. ( Luc. 15: v. 7, 18, 19.
20.) ja tulit lison tilaan. ( Match. 21: v.
Z2.) Mutta ne ylöspaisunct, jotca ci luullet parannusta tarwhcwans, ja ei uscontt,
ti he sitä ahdasia portia ja claman ticta löt)nnet: jongatähdcn mapahtaia lEsus
.publicanit ja portot käywät teidän edel-

se

sano:

sen

cosca

-

sano:

län Jumalan waldacundaan. Match. 21:
v. zi. Sillä jocainen cuin itzens
dä, se aletan: ja joca hanens alenda,
Luc. 18: v. 14. Ia wimcm
se yletän.
caicki ylöspaisunct lEsuren wnldacunnan
wihMlsct pitä pandaman hänen jalcains astin laudaxi. (Match. 22: v. 44.) Sencalcaincn suuri ja rastas syndi on nyt sydämen luonnollinen ylpeys, ellei sydän armon
caut-

lautta

tule

niin

Siem

ctta

tu-

le hengillistn waiwaiscri, iulta rocpablaja
jano autuat owat hengelliset wain aisit:
silli heidän on wiwan n-aldacunda.Matih.
5: v. z. Tahon hcng'l!isen wciwaisutccn
on nyt Jumala tallonut sinua llöskcrclta,
ja jmtabdcn sinun
tula sinun sydamcS ylpeyttä, nicla kiusaustcngin cautta sinulle yhdcii rastan cuormaxi, ctta sinä hapeisit sinun turmcllurcs ylitzc, ja
armon alla andaisit itzes sydamcstas nörrytttysi tulla. Vltjn tule nyt rasiturcs tundcmisesa lEsuxcn tygö ctziman armon apua ja
rmrwoilusla, ntlncuin lEstis
ja
Tulcat caicki minun tyZoni, jotca
teette ja oletta lastautetut, ja minä tahdon teitä rrirwotta. Match, n: v. 28.
:

sano:

2:tiOtalraari,

cuinga

sinun

pila

ctziman

sinun sydamcs ylpeyden nizn hywin cuin caickcin
muitten syndcis andcxi saamisia, ja sinun
tundos puhdislusta lEsuxcn wcrcn, pinan
ja cuolcman caulta, clawasa
Cnsist

uscosa.

tutkistele, sinun sydamcsas, mitä lEsus on
sinun ylpntcs lahden kärsinyt, nimittäin

meren hicoillcmistn,

maasa

maates

rucouxcsa

yrtitarhas, sitct ja köydet, pilcan la rMcatzen monella lamalla, orjantappura crunamiscn, purpuraiscn caapuun, ja roalkiä waattccn pukcmiscn, ristin candamism ja rrimcin
pinan ja cuolcman ihmisten pilcan ja ylönca-

tzcn alla, risiin paM.

Joisin ccMm ncky,,
<!UIN-

cuinaa rascaS synnin cuorma ylpms, nnna
muitten syndein cansia, on Vapahtajalle lEsuille o^lut, roso"! hän candoi mailman
synnit, namuin yri wiawin Jumalan caritza ja catiin wercns uloswuodam Sowin«ori Mailman synd-in edestä. Sitten tutkistele myös sydämcsas, että ntzncuin roapahla!a lEfus on paljon sinun ylpcydcs ja
muitten sinun syndcis edestä kärsinyt, Mi
blin on myös ansainut sinulle paljon armoa
ja syndein cmdcri andamiscn hänen wcrens
Sowinnon cautta; rucoile sijs ctzi ja colcuta, että lEsus nyt awais sinulle armon
owcn ja andais sinulle caicki sinun syndis
andexi, ja pesis ja puhdissais sinun sydämcs
ja sinun tundos hänen wcrcllanS caikista sinun synnciftas, nyt, aina, joca päiwä ja
joca hetki. Että sinulle olis lunastus hänen werens cautta, nimirtain, sondein
anöexi anöamus. Col. i:v. 14. Ia sinä tunsit wanhurftaaxi tchdyxi
caut,

ta

hänen wcrcsanS. ( Rom.

cosca se

uscon

3:

v.

24, 25

)

se

lapahtu, ntjn
lundu hengcllises clamäs ja hengcllises rauhas
lEsuxen Christuxen cautta, ja
tule aina uudistcluxi, ntjn usein cuin
joca armo,

sinulle

uscosa

uscosa
ja

wcren puhdisiusta rucoilct
sydamcsiäs.
ctzit
3:5 i Ota waari, cuinga sinun pita jocapaiwäijcs parcmnuxes harjoittaman itzcs sydamcljijcst nöyrydest, lEsuren schoulusa.Wapahla-

lEsuxen

pahoja lEstis hän cmda siweyden ja nsy«
tydcn opin banen somcljan iwvs alla cosec,
han sano ottacat minun iten teidän pääl»
!en ja oppicat minusta, että minä olen
:

,

siwiä

ja nöyrä sydämesi, ja te löydätte

tewon teidän Sieluillen. Sillä minun i«
ken on soweljas, ja minun cuorman on
tewick. Matth. il: v. 29.30. Tamc«sy«

damelllsm nöyrydrn oppi lEftixcssa plta nyt
tuleman sinulle jocapaimaiscxi harjoituxexi;
sckä sobasa sinun fydämes ylpeyttä wastnn,
ja

sm pahennuxcn

cuoltttamiscsa, nijn ettet

sinä lkänänö ena° sihen sybämesas suostu
ccka sitä seura; että myös lEsunn opin ja

esicuwmi noudattamistsa,

ZEsus

josa

sinä naet,että

on hlljaisndcs kärsinyt, nijncuin yri
cariya joca teurari wiedckn, ja nijncum
lammas, joea keritziäns edeZ waickene,
ja ei fuutanZ awa. ( les, fz: v. 7.)
longa tähocn et sinungan pidci karsimattomydes omaa costoas millän lamalla Gmckn:
Sillä lEsuxm oppi on: älkät olcs pahs
wastan: waan joca sinua lyö olijalle
postelle
nijn käännä mysZ hänelle toi<
Match,
nen zc«
s: v. 29,40, 4t°
casincat, wihollisian, Mnatcat n?jtä, jot»
ta teitä stldattawat: tehkät nijlle
jotca teitä wihawat: ja tucoiicat nijöen
edest: jstca teitä wainowat jg wahin»
goittawat. Match. 5: 0.44. Ia lEsuM EsittM on myös nijN f jsla sinä olet
,

G

rutzut-

ja noudattamaan, nijnculn
Apostoli p. Petari
sitä warten o!et<
te
että
ta
cuhutut,
Lhrisius myös kärsei meidän edestäm, ja j ttti meille esicuwan, että teidän pitä hänen astelet
syn<
tans noudattaman. loca ei
petosta
ole hänen
diä tehnyt, eikä
suustans lsytty. loca ei kironnut costs
hän tirottin, ei uhZannut cosca häntää
sei: mutta andoi hänelle coston, joca oikein duomihe. i. Pet. 2: v. 21, 22,23.
Ia jos sinä josacusa erehdyt, mjn etzi aina
syndcis anderi saamista lEsurm wcresa,
jn sowi myös nopiast sen cantza, jota mafian sinä olet sydämesäs kijwastunut, ja alä suingan armon päälle ja ehdolla enämbi
syndia tee, waan kärsi mailman wastanha<
coijutta lEsuxcn csicuwan ja opm jältcn,
ja rucoile lumalalda pyhä henge, loca siwaicutta oikiat hengen hedelmät. Hennusa
gen hedelmä on: rackaus, ilo, Rauha
pitkämielisys,
h^w^s, uscs,
hiljaisuZ, puhtaus. Sencaltaisia wasiap.
ei ole lakia. Mutta iotca Christuxen omat owat, ne owat ristinnaulinnet ZiHans, himon ja haluin cantza. Gal. 5:

«utzuttu sturamaan

sano

:

,

v.

22, 23,

24.. Johon Jumala sinulle nyi

armon ja rooiman lainalcon, nijrl waarin
ottaman armosta ja sydämcllisest nöyrydest,
ettet sinä sinun sydämcs luonnollistsa ylpeydesä huckuis, waan tulisit käätyrj sydämelli-

seen,
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sten alendamiften nijncuin lapset: nljncuw
wapahtaja lEsus sano: Totisest minck
te käänny, ja tule nijnsanon teille; ellet
mjn
cuin lapset,
et te suingan sisaltule
taiwan waldacundaan. Sent,iyden joca
itzens alenöa nijn cuin tamck lapsi, se
on juurin taiwan waldacunnas. Match.
iB:v. z,4«
Zlpiä MW.
HErrcm armosta se on että minä mle<
lelläni nyt teidän ncliwoon suostunut olen; ja
niMiin stjnä on Jumalan sanan totuus,
ntjn on se sangen mieluinen cuulla ja tehdä. Sillä Jumalan Sana on se walkia,
jsca ylösfotyttä sydämen palamaan scncaltaistjn pyhijn haluihin, cuin Sana siMansä
pila; niin että minungin sydämen on nyt nijn
mielistynyt Nöyryden tiehen, ja cauhisiu yl'
peyttä. Ah! ruinaa suloinen se on että
Nöyränä saada Jumalan armoa, ja henget»
lisna roaiwaisna lulla rawituri Jumalan
,

waldacun-ncm armon rickaudcsta,
Christuxesa, hänen wcrms pinans ja cuolc«
mans tawaroilla: tasä lninä nyt labdM
syndcin andcri saamista sydamcstän
ja armon cautta caickia synnin ylpeyttä ma»

sian sotia ja en ikanäns ma, sihen suostua
ja sitä noudatta. Sillä minä tunnen sm
ftmaltaistn rascaxi ft-nnixi, joca pcräli on
armoa nastan. HErra lEsus mmun ftdamcn

muultacon

za kaandakön,
G2

jn panqon

juloi'

)(too)(

suloisen

ikcns minun päälleni oppiaxcnl ha-»
nestä siwcyttä ja nöyryttä sydämestäni.! cotämä ylpiä s»dän tuli armoitctuxi ja
nöyrytetyti, nijn jai hän myös uuden niMcn ja cutzlittin armon cautta
longa jälken tuli I ruscckmin marliain tygö
yxi, jsnga nimi oli Khne.
>

sca

N K tl e.

Minun cklnomaiscl silcnl, ynnä muiden
syndein cansta, on minun ahneuden! ja maitman rackaus, josa minä minun endisesä elämikcrrasani olen ilman pclwota elänyt ja
minä opitänyt caickl oikiin oleman,
malla mailman murhella olen tahtonut itziäni elättä, ilman Jumalan tolista pclcoa" ja
sydämellistä turmaa hänen murhen pitämiMinä olen ensist ja ennen caickia
secns.
etzmyt rumillisia tarpeita, että ne pli hywitt
cauwas ulottuman ettei minulla köyhydcst
coscan enä olis waara ollut, mutta Itlma»»

cosca

>

lan waldacnndaa ja hänen wanhurscautlans
en minä ole oikein caimannul sila wähemmin ennen caickia ctzinyt. loisa sileisä, 10-!
sca minun rumillinen tarpeni paisu! ja enänl, nyn tulin minä sitä ahnemmaxi cocooman itzcllcni tamarata maan päällä, ja tahdon mielelläni ricastua, ja lickaudesani itziani aina woittoin cautta wahwista; mutta
että hywisä töisä ricastua, ja tawarala moift
ta taiwaisa, stjtä en minä ole mitän totellut. 3»yt on tosin H Erm minun nim

herat-

herättänyt, etten minä ainoastans näe cuiM
sencallainen mailman murhe rasitta sydämen, la
teke stn sopimattomani lumalisutecn, js Jumalan waldacunnan ja hänen wanhursccmdens
ttzimiscen; multa myös, ruinaa minä olen t»hiä
jä waiwainen hengellisestä rickaudesta,cuin IE«

suxcsa
Christuxcsa hänen pinans ja cuolcmans
caulia on nijn callist ansaittu. Ia mitä autta
se minua jos minä olisin woitlaiutt caiken ma<
ilman, ja saan wahingon minun Sielulle,
ni? Minä löydän, etten minä
tilatasa

fa ole roalmis HErran duomiolle
v. 34.

(Luc.

ole ollut
l.
Tim.
lumalisutta
6.- v. 6. ) ja Jumalan waldacunnan ennen
caickia etzimisiä: minä hawaitzen myös, cuinZa määrällinen rickaus ja mailman woitto on,
la cuinga ne moninaisijn kiusauxtjn längettawat; minä olen tosin tasä herätyxcjäni
rumennut ottaman waarin, etten minä kenellcckän määrin tekis, maan ci minun tunboni sijnä roielä ole kewitetty, eikä sihen
taida seisahta nhncuin je olis oikia
mys ja elämäkerran parannus; siilä ulconaista waäryttä wälttä taitamat, usein mös
luonnolliset eunniallisct ihmiset; mutta Darran herätys ja Jumalan Sanan Mswalistus maat! enammin, jonga minä kyllä nyt
näen, nimittäin, että sydän tulis irrallens
caikesia mailman woitosta; ja sijnä on
ahneuden ja mailman rackaudcn hc«lu minun
21:

)

Cosca ei minulla
ja tytywäisyttä (

se

syda-

sybamesäni alna esiccna

ja

siteenä,

nijn et-

tci cofcan ole Min mitä minä ajattclcn
eli puhb,n tli tccn, nijn cauwan cu!n minun sydämen on fanMlu ntjsa pauloija ja
mailmcm rackaudcn vrjudcsci. Josta M,
että waickn minä wiclä tcchdoisin loisin itzen
kayttä, nijn on cuitcngin minulle aina nijn
työläs, että minun sydämeni, on ahneudssans sitä wastan. Ach! cuinga minun
sydämeni tulis nijsia pauloista wicla nijn

se

wallallens, että minä taidaisin Jumalan
Sanan Mm ilman sydämen wastaha»
coisutta mielelläni hywä tehdä, ja coota i-

Meni tawarala laiwais, ja scncaltaisisa hywisä töisa ricasiua cuin wapahlaja lEsus
wimciscsä duomiosa ilmoitta tehdyxi itzellens
ja omillcns täsä mailmasa, cosca hän sa-

no : minä isoisin, ja te ruokitte minun:
minä janoisin, ja te juotitte minun:
Minä olin outo, ja te minun huonesen
otitts. alasti, ja te waaictitte minun lc.
v. 24, 25. Ia cuin minulla
Match.
sihm wama olis, nejn tarwitaisin, että minä
tckisin hywä ja hywisa töifä ricaistuisin, antaisin hywallä mielellä, olisin awulllnen.
(

1.

Tim.

6:

v.

Pawali wicla

lB, 19.)

Ia

ntjn-

costa sijZ meillä
aiw on, nijn tchkäm jocaitzelle h^wä,
mutta enimitten nijlle, jotca meidän
cantzaweljem uscslä owat. Gal. e: p.

cuin

jano:

lew-

Jerusalemin wartiat.

Sinä olst saanut nähdä sen, cuin Harmat ahntt ja rickat näkemät, jolca luulemat
itzens olcwan YErrat yrinäns heidän hywydens ylitzm, ja ei hawaitze, että Jumala on
Se HErra, jonga edes tili ja lucu tebtämän pitä, ja että he ainoastans omat huoncntzaldiat ta palwcljat, joiden pitä tule»
man lugun lastun tekemiseen; smtähden myös,
cosca smcaltaistt wihcljaiset Sielut mailman

cocowat, mailman
ja
corcoa
woiltua callinda
etziwät, pantteja la
köybemman omaisulla itzelicns omistamat,
talons ja cartanons ja tilurcrs muitten ahtistufella ja waiwulurMa,waicka wicla myös
oikeuden marjon alla, cuitcngin ilman laupeuden työtä, rackautta ja cantza karsilMisyttci, cowalla sydämellä uloslcwittäwät, ja samalla tawalla, jos ei wielä pahemmin, mailman hccumasa ja cunniasa ja

rackaudcsa usein määrin

ilkiwallaisudcsa lihallisen mielcns iälken, ne
coolut tawarat, synnin orluleen, jocapsimal-

ses
lihan lohdutures, määrin käyttämät, la
ylösheräjä
pitämän,
ei
tilin

Siclustans murhetta

tekemiseen heidän luhlamifesicms, hywydcns oikein kaytämiseen, ja poisluopumisecn
sydamens cemtza mailman rackaudesta la
määrästä luottamisesta Jumalan Sanan jällen; nijn autuuden tie tule heille työlääxi ja
mahdoltsmari, nljncuin wapahtafa lEsus
sano: tHtisest sanon mins teille: eicaß

tule tyolläst taiwan waldacundaan. Ia
taas sanon minä teille: huokiambi on
Camelin käydä neulan silmän läpPe,
cuin rickan tulla Jumalan waldacundaan.
Matth.l9: v, 23, 24. ja Apostoli p« Imob
hywin te rickat, itketät ja uls
«vocat teidän wiheljäisyttän, joca teidän
päällen tulcwa on. Ceidän rickauden owsst mädänner, teidän waatten owat
voidellut: «Nidän culdan ja hopian owat
ruostunet, ja nijden ruoste pitä oleman
teille todistuxeri, ja Pitä syömän teidän
lihan, nijncuin tuli: te oletta nckaudcn

sano:

«coonnet teillcn wimeisinä päiwinä. caizo
työmiesten palcka jotca teidän maacun«
hain elon nijttanet owat, joca petoxeila
teildä pidetty on, huuta: ja elonleickaitten parut ja huudot owat tullet HGrT-an Vebaothin corwijn. Te oletta her->
cu,'s elänet maan päällä, ja oletta teiHän hecuman pitänet: ja teidän sydämen systellet nijncuin teuras päiwänä.
Te oletta dilominnet, tappanet wanhurs
scan, jocg ei ole teitä wastan ollut. lac,
5: v, i, 3,4, 5,6. In jos c! caicki ahnct ja rickat yhbcs mims waärin tee ja hc-

se

c-umcs ja wakiWallas elä,

ntjn cuilmgm
pikemmin
mieli aina
noudatta syw
«in ja pcilMen litta, pttoxia, mäckytta,yZönraidisuttg, ylönsyömiscs cli ylönjuomiscs,
Zg lsyhM rasitMsa, cuin tttä tahdois oi-

se

lein

kcin

tahto,

tehdä mitä

catzo sis,

cuinga cullan ja hoplan ruosteckin ston yxi todistus rickaita wastan, ettei he ole tawaroitans lijcullanct Jumala» tahdon jälken
köyhäin ja tarwitzcwaisten awuxl, maan an,
danel ne maata tawaraxens maan paalia,
josa heidän sydamcnsäkin ollut on: Sillä

teidän, tawaran on, siellä on myss
teidän sydämen. Matth. 6: v. 21. Smtähden se un luuri nHncuin ihme, että Jumala on saanm sinun cuiiengin nijngin y«
lösherättä: Silla ahneus ci se ole maha' synti, waicka se mailmalda mahana la ei ol»
lengan syndinä pidetä; mutta ahneus
on yli suuri syndi ja cairen pahuden juuri:( i. Tlm. 6: v, io.) Ia heidän loppuns on cadotus jotca maalisia racamailstawat. ( Phil. 3: v. 19.)
ma cato, ja hänen himons: mutta joca teke Jumalan tahdon, st pysy ijancaickisest. 1. loh. 2: v. 17.
Sentahden ala nyt suingan ole mur<
Hetoin tasa sinun ylösheräty.resas; Sillä ci
tosin sijna ole, kyllä sinun kaandymisesas,
tttct sinä enambi tee wMin; mutta sinun
pitä myös tuleman tilin ja lugun tekemiseen
sinun endiststä hallitzemifcsias, ja tacalsiu an«
bamami mila sinä ennen waärin tehnyt olet,
Catzo ja coettcle, jollet sinä, ole jumalatoinda corcoa ottanut sinun'calustas callilla a!al<
la, amoasians sinulle suuremmat woitoxi ja
lawara?

cusa

se

,

fa cosca ei sinussa ole ollut tarmyydä
Kalwcmmalla ajalla, nttn olet
rottta
köybän
si >ä silloin ja ja larwitzcwaiscn jättänet
et ole tahtonut hända wieilman awuta,
la rahangan !a rucousten edestä silloin mitperäti kijnnl lumointa, wacm sinun
nut ja lydämcs kijnni sulkenut; sitä wasian jällens callilla ajalla sijtä cootusia tawarasta
sangen suurella woitolla rasittanut köyhää ja
hätäynnyttä, ja et perän kysynyt, ainoasians
sinun tciwaras olis tullut enätyxi, ja nijn
lt enammin hywä tehnyt cli laupeuden työtä
osottcmut.cossa aica callis oli, cuin jos ei sinussa olis sihen wara eli tawarata olluckan.
Cosca cuilengin, joca taita hywä tehdä ja
ei tee, nijn <e on hänelle synnixi. lac.4:
V. 17. Ia armotoin öuomio pitä hänen
fMllens tuleman, joca ei laupeutta tehnyt: lac. 2: v. 1;. Ntjn ala nyt seura parannuin tiesa sydämes cowutta ja ahneutta, wstan anna Jumalan armon muulta sinun sydamcs ja micles, M sinun tawaroi-

his luottamisesta, että ntzdm rackaudesia,
ntjncuin Zacheuxcn sydän, cosca hän sai
YEsuxcn huonestns, äkisiä lulimuutktuxl,nttn
että hän sanoi: catzo HErra, puolen mi-

nun tawarastani annan minä rvaiwaisille: ja jos minä jongun pettänyt 0len, sen minä neljä kertaisest jallens annan. Lue. 19: v. 8. Tee sencallamcn parannus cuin HErra sano, Hes. 13: ?, 8, 9.

Joca

ei tenellengän wahlnZota tee, jo»
ra welcamichille anda panttins jällens,
joca ei teldäkän mitän ota pois wä«
tiwallalla,joca jaca leipäns isowaistlle, ja
waatetta alastoman.loca ei corcoraha ota
joca ei woitto ota, joca wäärydest tätens
poistemma, joca ihmisten waihella oikein
duomitze. Hoca minun oikeuden! jälken
waelda, ja minun kästyni pitä: nijn et<
jälken teke:
tä hän todest
on hur<
pitä
mies, hänen
totisesi
elä,
H«3rra HLrra. Nnn sinä täsä sydämen muutoxcs saat sydämellisen laupcuden lähimmaiscs cohtan, ja tulet ahkerari hywin töihin: ja ntjn Jumala
sinun
lykönäs armons cansta Hallila, joca hyws
mahdollisen, cuin sinun eJumala teke
dcsäson mahdotoin;nijncuin wapahlaja IE«
Ihmisten tykönä on mahdotoin, mutta Jumalan
owat
caicki mahdolliset. Matth. 19: v< 26.
Ia ennen caickia, etzi nyt armoo sybämtlijeen käandämijeen ja elämään
wapahtajan lEsuren Chrismrcn tygö, että
ja cuolcmans
sinä hänen roerens
syndein
cautta saisit
andcxi saamisen; ja ratzo lEsuxen Jumalan caritzan päälle, joca poisotta mailman synnit: catzo mitä hän
myös ahncudengin synnin edest kärsinyt on,
ahneuden catilla hän ludalba petettin, ahs
neuden cautla hänen woaltens poisrisutlin,

Joca

scas

sen

sano

se

saaman

saa

sen

sus sano:

se

uscoon

la

ja jaestin, ja lEsus latettin alasti risti»
päälle rippuman että hän sinulle olis wan<
hurscauden waaltcct ansainnut. Hän on ha,
woitettu meidän pahain tecoim tähden
ja meidän syndein tähden on hän ho-

suttu

rangaistus on hänen päällenZ,
että meille rauha olis, ja hänen haa<
wains cautta olemina me paratut. leSosai. 53: v. s. Etzi nyt tätä lEsuxen
tomnon rauhaa Jumalan cantza, ja caickein
sinun haawais parannllsia lEsuxen haawain
Ntjn sinä myös saat
camta elawafä
joca
Pyhän HmcM
sinua sille oikialle ja
totiselle autuuden tielle johdatta. Rucoile sijs,
että HErra kaandä sinun sydamcs ja mie<
les Jumalan Sanaa sekä oikein uscoman,
että myös sen Mm tckcmän ja elämän:
:

uscosa.

muutoin

sinun sydämcs ahneus ja rikastumilangctta sinua Riusauxeen ja pau-

sen halu ja
laan

,

momhin

ja

wahin-

gollisijn himoihin, jotca ihmiset wahingon ja cadotuxeen upottawat. (I. Tim.
6: v. 9. ) Ajattele, cumgci Jumaliset rickat ennen owal wallallens ollet ahneudesta

lhywin töihin, ntjncuin losephi Arimachiast,
ja Nicodcmus, jotca lEsuxen hautaisit, ja
«i mailman wastanhacoisulta, eli waiwa pel-

jännet, eikä myös

cusiannusia säästänet:

Nicodemus toi Mirrhamit ja aloeta
sccoitcllua, lähes sata naula. (loh. 19:0.
Z 9«) Ia Maria Mthaniasa otti naulan
ntjncuin

-

lurme<

lurmelemcttomda ta collism narduxen voidet-

lEsVN jalat, joca woide
ahncn ludcm arwion jälkcn, olis taittu
sen
wyytsa sataan pcnningihin. (loh. ?2: v. ?,
5. ) Ia jos sma nyt tulet murhcliistxi ta,
man totuuden ylitzen, nijn catzo ettei sinulle
kay, iwncuin sille rickaalle nuolucaiselle, cuin
ennen luopui lEluxcfta cuin s-ancn eawarains
wckaudesta. ( Malth. 19: 22.) Ala sis
nyt caho
waan näkemättömiä: sillä näkyväiset owat ajalliset, mutta näkMättsmat ijancaickisit. (
Cor.
v. 18.) Ia nijncuin sulle on lieto Juja woittli

ta,

?.

malan

se,

Sanasta

ja harjoita
laman. cu!l,le

autuuden tiestä, niin

usco

itzcs sen jalkcn tekemän ja esinun mapalMjaS oppia: teh-

wäärästä mammonaettä
te tarrvitzetta, niln he
corjawat teitä ,'jancaickisin majoihin. Luc.
16: v. 9. Ia jos sinä nyt tasa HErrcm
armon ylöshctatyxesa Jumalan ja wapaltta-

kät teillcn

sta

,

cosca

jan lEsuxcn

oikein caikesia sydamcstaS
sina° myös saat uuden nimen,
ja ett enambi tule ahncxi maan laupiaxi
cutzuluxi, nijncuin se, jollt myös laupeus tapahtunut on hengellisesa köyhydesä, Jumalan
armon rickautta ctz!ma'n ja karjaman, lEChrisiuxen pinan ja cuoleman cautla.
Ia coscas nyt olet kates auraan laskenut,
nijn ala cako tacas, Ms olis sopimatoin

käännyt, nijn

suxen

luzyalan

(

Luc, 9:

P. 62.)

Ahnz.

Ahne.

tämä mailma ja
ft catowainen meno, jss en minä hengellisiä aumallista ja tjancaickista käsitä? Senlahden en minä tahdo ikänänö HErran
cutzumista autuuten enä laimin lyödä, eli
häne ylöshcrättäwäisiä armoans määrin täyttä; maan nyt Jumalan armon cautta caikisia esscisiäni, lEsuren lygö tulla ja riendä, että minulle armo hänen pinans ja cuolcmans cautta lapahduis, syndcin andexi

M<M

autta minua

wcrens cautta elawäsä uscosaamisen hänen
nttn myös Jumaliseen elämäkertaan,
ja hywin töihin, Jumalan
uscon hedelmin
ja
hywän
tahdon jälken.
sananCosta nyt ja armollisenmaniat
olit näiJerusalemin
tä caickia, jotca heidän tygöns tulit, halulistsii neuwonct, ja itzcculakin heidän tilans
ja murhens jälken opettanet za waroillanct;

sa,

tvawitit he wielä monda muutakin nijstä,
cuin he exywäisisä liloisa cohtaisit, ntzncuin
uneljasta,

kärsimätöindä

ja

äckiwihai-

sla, sopimatoinda, kcwiä mielistä ja
mailman iloista, ihe wijsasta ja
neuvon yloncatzojata, joita caickia he har«
tast waroltit parannuxen murhescen ja totiseen käändymiseen, armon jaja autuuden järjestynen, ilman wiwytystä
ulcocullaisutta, useon cautta syndein andexi saamisten
ja armon tilaan lEjuxen pinan ja cuoleman tchden. Ia jotca Jumalan Sman
walon

wsllon massan otit ja seuraisit, sait uuden
sydämen ja uuden mielen, ta tulit armon li»

totisen lumallsudm harjoiturijn.
Nijn waroitit he myös muitakin, kysellen heidän Siclunt' tilan perän, mjncuin
cuturijn ja

hän
cosca» Maistanut si-damcsans lEsurcn
rackautca ja sijna pysyWaincn ollut, ja rackauteen Jumalan lasten cantza ybdisiynyt?
cunnialliseld luonon tllasa, he kysyit, jos
he kysyit,

esicuwmi:
olis

jos

hän

oli tundenul perisynnin turmellulla, ja
Ztzens cadoletufi ja duomituri syndiscri peri-

synnin ja tccosyndcin cauita, ja silloin ja
aina etzinyt ja löynyt lEsuxen wcren puhdisiurcn woiman hänen sydclmejäns ja lun«
elämän
cautta synnin duo-

nosans

mwsta.

uscon

cadoluxcsta? Caximiclistld he
osa sijna ensimmäifcs
ylösnouscmiscs, joiden päälle ei hle toisella
cuolcmalla yhlen walda (Ilmestys Kirj. 20:
v. 6.) eli jos hän loisincms sitä ylösnou-

ja
.kysyit, jos

hänellä oli

semisen tietä tahto waclda,

ja toisinans rouja
cuolcman'tietä,
synkin
julisiain hädatta
nelle, ettei ole sowindoa Christuxella Belialin caHa. (2. Cor<6: v. 15.) Ia ettei
kengän taida palwella cahta HErraa Irmalata ja Mammonala. ( Match. 6:v. 24.)
hitaalda he kysyit, ellei han ajattele, cttcl
aica on lyhetty. (1. Cor. ?. v. 29.) Ia
tttä ne, cnin hiljan tulemat, ulos suljcmn
taiwMsista häistä (MMh,2s:v.n, 12.)

Nijn kysylt he myös Pe päallens luois
tawaiseld, cuinga hänen canstans piti silloin

cosca

maasa

istuimella istu

ja

käymän,
on ahdistus
cantzalle
epailyren tähden (Luc. 21: v. 25, 26.) ja
cunmgat maan päällä, ja ylimmäiset, ja
rickat, la päamichct, ja wäkcwät,ja caickl
jat ja caicki wapat kätkewät heitäns luolijn
ja wuorteen rotcoihin; ja sanowat wuoi
rillc ja cuckuloille: langetcan meidän Päal-lem, ja peittäkät meitä sen caswoin ede'

stä

joca

caritzan wiha-

sta; sillä se suuri hänen wihans päiwä cN
llmestys kich
tulut, ja cuca wsi
6:v. 15, 16, 17. Ia silloin cosa taiwat
suurella patchinnalla pitä poismenemän,
mutta elemendlt pitä palawudesta sula«
man ja maa, ia rakennuxet, jotca hänesä orvat, pitä ylsspalaman. ( 2. Pclr«
z: v. 10.) Hccumaliselda se kysyit, ellei
päälle, ettei helmctis enä
hän ajattele

sen

anneta yhtcn pisara

mettä, ja että, nijn

paljo cuin hän itzens cunniultti ta corclli,
nijn anwcat hänelle nijn pallo waiwa ja
ltcua. Ilmestys Kirj< 18: v. ?.
he myös waroitit. ettei hänen pitänyt sus
nittomana pysymän hänen Sietuns autuudesta, maan colcUltaman Jumalan armon
owen päälle, ensist ja ennen caickia Jumalan waldacunnan osailisudcn ja hänen wanhurscaudens jällen, loliscs pmannuxes ja c«
läwäs uscss, jst siltä sstada armoja hänm

tllmlns
elawan

ne siunamsa nautita. Ia
Jumalan päälle, ja ci omaan murfto

tarptl, ja

ja waiwaans, turmata.
»varoitit
myös lcmgoans ja tuttawaans, nijncum
Andreas sanoi weljcllens Simonillc, me löysissie
Mcssian, jaPhilippus Mthanaclille, (loh.
i: v. 42, <6. ) ja toiwolit että hcidcln piti
myös ottaman heidän sanoistans waarin,
ja tuleman lEsuxm tygö, ja sille totiselle
autuuden tielle, pois mmlman cryrisia ja synnin suruttomudm laxost, ynnä muitten kämdywaistcn cansta.
Ilman naita ennen mmitcttyia, nijn Jerusalemin wartiat ci laimin lyönet lotuden
Sanaa julista, ja syndcin tähden nuhdella

fms

kaandymiftcn,

scncaltaisia

julki suruttomia ja

Jumalattomia, jotta ci mvudcn tien perän
ollcngan kysymään tullet, cika HErran teistä
mitan totellet; ntjncuin

eowacorwaista

ja

käänd^matöindä, tappcljaa, juomaria,
kiroilkaa, uMiwaldatsta, haurellila,
warasta, murhamiestä,' epäjumalalista

welhoin osaweljee, ja muita
julki
syndein orjudcs, cadotureil
fencaltaisia
tiellä wacldawaisia wiheljäisia syndifia; jotea
Mtengin enimmitten cowacorwaistdcsans estcr
lit itzcens, ja teit walhen turmaxens' ja pecoe
xen marjcllurerens, heidän litssans cuole«
man cantza ja
helmetin cansta
(
Esai 28:0.15.) waan.he julistit heille julki, että, ellei heidän pitanyk kaandyman ja
taicuria ja

sowmnosans
H

paran-

parandaman ltzens ntzn heidän caicki pllt
huckan tuleman. ( Luc. iz:v. z. ) Sillä
pelcureille, ja murhaille, ja wethoille,
ja epä!umalallis>tle, ja caikille walchtelijlle. pitä osa oleman sijnä järwesä,
ca tulesta ja tulikiwestä pala, joca on
toinen cuolcma. Ilmesty kirj. 21: v. 8.
Ia ulcona owat coirat ja welhot, ja
huorintekiät, ja murhajat, ja epäjumalan palroeljat, ja caicki ne jotca walhetta racastawat ja tekemät. Ilmest. kirj.
owat julkiset:
22: v. ls. ja lihan
cuin on huoruus, salarrUoteUs, saastaa
sus, haureus, epäjumalden palwelus,
noituus, waino, rijta, cateus, rviha,
torat, eripuraisus, eristura. pahansuo
mus, murha, juopumus,
ja muut sincaltaistt, joista minä teille edellä sanon, nijncuin minä ennenczin sas
nonut olen, että ne jotca sincaltaisia tetewät, ei pidä Jumalan waldacunda perimän. Gal. /: v. 19, 20, 21. Ia sencallaistt cowacorwaistt, ylöncaPit cliilengin, itzellens fuurcmmaxi duomioxi, caiken hywän muroon, ja annoit jastnens synnin ja waaryden
sotaastiri, erinomaltain caicki juomarit teit
roatzans epajumalaxcns, ja caickl kiroiliat,
annoit
ruman hengen fatanan waiculta
sydamisäns
uscotlomuden lapsisa,
jolia myös heidän kiclenS tuli ylössytytetyp hclwelisiä, (Zac. 3: v. 6.) ja pahensit
,

sen

ftn

XlisX

myös pienet lapsttkin, cosca juh
fen
ja pcrkelcn pääNchuutamistt
mcit kirouxet
bcidan suustanS uloskawit, nnncuin fipenet
bclwctin ahjosia. Johon he olit sangen tottunet, nttn ellei he huolinet eikä totellet siitä
lacctta, cosca ruittngin wapahtaia sano: Te
tMrmetten sitiät, cuinga te taidatte
hywä puhua, cosca te iye pahat oletta?
ecuitta

sillä

wä

sydämen

ihminen

puhu. Hysuu
hywäst sydämen

cdeZtuo
ja paha ihminen s»
desluo pahast tawarast pahoja. Mutta
Minä sanon teille: jocaihest tuchast
nast, cuin ihmiset puhuwat,
heidän
lugun tekemän duomiopäiwänä. Sillä
zanoistaZ sinä hurscaxi tehdän, ja

tawarast hywiä:

noistas sinä duomitan. Matth.

12:

sanon

sa-

v.

teil34, 3s, 36, 37. Waan minä
ensingän
le: älkät
wannoco, »c. waan
teidän puhen, pitä oleman, on, on, ei>
on paei, mutta mitä sihen lisätän,
hasta Matth. 5: v. 34, lc. 37. N?oi
mailma pahennuxen tähden: sillä pahannuxet cummingin tulewat. Woi cuitengin sitä ihmistä, jonga eautta pahennus
tule. Matth. l8:v. 7. Taincaltaifien täändymistci pits Jerusalemin warliain cuitcngin
myös etzimän, etla he syndins tunnosa tulisit pois luopuman cadcWM t«ldä, synnin
hyljclmcln, ja armoa Evangeliumin lupausten
llälken lotisen p«rannuM ja elawM

se

uscon

järiessyrcsä etzimän. Ettei HCrran duomlex
heidän päällens olis äkisiä langen-

päiwä

Ia eosca ci he sijtä waarin ottanet,
cuilcngin oletotellet, nW piti
sljtä
M
ylitzms;
yhdcxi
man
todistumi heidän
wapastnja lEsus
tämä waldacunpitä
nan
saarnattaman caikecaikille pacanoille todisiuxesa mailinasa,
xi: ja silloin tule loppu. Malth. 24: v. 14.
Näitten
oli nyt monde, jotca ei
ainoastans ollet cowacormaisel HErran Sanaa wcistan, mutta myös wastan seisomisella,
pilcalla, ylöncWlla, ja wainomiftlla cohtaisit ei ainoastans Jerusalemin warlioita, muita myös caickia muiiakin, jotca itzens annoit autuuden tietä lumalisudes waewaman,
jonga pilcan, ylöncatzcn ja wainomisen he ynnä määräin prophetain cantza, mnlcan saatit oikcuden muodon ja marjon alla: nrzncuin wapahlaia lEsus sano: he panewat
teitä pannan: ja aica tule, että jocainen, joca teidän tappa, se luule teke«väns Jumalalle palwelluxen. loh. 16:
v. 2. Ia Apostoli pyhä
fano:
caickein, jotca jumalijest IKsuxes Chrisiuxes elä tahtomat, pitä wmno tarsimän. 2,Tim. 3: v. 12. Mmät malan
seisojat, pilcajat ja wainolat olit nyt nimelda, roykiä, Surutöin, Jumalaloin, synnin orja halutoin, pimitetty, ja irrallinen pilcaja. loica ci ymmärtänet, että Junut.

se

sano:

scasa

Pamali'

,

malan

malan hywys olis m.ös heitäkin tahtonut
wcta parannuxeen; waan cowudellanS ia ca«
tumattoman

sodamens jälken, tanutit itzels

cosca

lcns wihaa wihan paiwäna
Jumalan
oikia duomio ilmantu. ( Rom. 2: v. 4, 5. )
Sillä Jumalan rviha ilmesty
caicken ihmisten Jumalattomuöen ja wää<
ryden tähden, jotca totuuden wärydes
pitawät. Rom. 1: v. 18. Cuitenoii nä«
mat Icrusalcmil, wartiat olit Jumalalle nri
hywä haju Chrisiuxes, sekä nijden seas
jotca autuaxi tulemat, että myös nijden
stas jotca hl«ckuwat. t7?äi!le tosin surman haju cuolemaxi, mutta toisille e<
lämän haju eUmäxi. Ia cuca on nyt
tähän telwollinen? (2. Csr. 2: v. 16.)
Silla namät Jerusalemin wartiat ei ollet
sencaltaiset cuin muutamat, jotea Jumalan Sanaa myystent>elewät, waan
wacuudesa, ja ni;ncm'n Jumalasta he
puhuit Jumalan caswon edes Chri n»«
xes. (2. Cor. 2: v. 1?. )Ia heidän pu«

hens ja saarnans ei ollut cauni.tetuis
sanois ihmisien wijsauden jMen mutta
hengen ja woiman osotuxes. 1. Cor.
2: v. 4. losa he olit Pawalin seuraiat,
ntzncuin Pawali Christuxen. (i.Cor.n: l.)
,

Kolmas Fansiapuhe.

«ons

Cosca

nyt Jerusalemin wartiat olit ncu<
ja waroMMs ja tarMlstn tKdi>lu<
Ms,

xens, sika' halullisille Sieluille että myöS'
muillcckin cowacorwaisille lopettanet, ja ne
wonda cuin
halulliset Sielut isccukin,
pelasta
olit
ahtan
Sieluns,
tahdoit
ponin lapitze autuuden raidalle tielle andanct;
riensit Icrusalcmin warliat wiclä ntjtten muitten tygö, jotca ennen näitä wimeisiä jo olit sen ahtan portin lapitze kaynct, loisia me

sm

ensimmaistsa cantzapuhcsa,ylöshcrawäi!ten ni-

men alla cuullct olcmma; ja nämat halulliset Sielut, jotca heitä autuuden tiellä seuraisit, riensit ynnä heidän cantzcms; ja
he nyt heiban ennäiit, ihastuit he molemmin puolin; crinomattain ne cndiset ylösheratetyt, että he nyt jallens cohtaisit nijtä,
jotca heille ennen Jumalan Sanan ilmoittanet olit, ja hcitä autuuden tielle oikein ncursonet. ja myös ntjn monda muuta halullilla heidän cantzans: nilnculn myös Jerusalemin wMiat jällcns sitä wasian ihastuit,
heidän waslluxens ylitzcn HErran tiellä,
ja an-,
HErran pelwosa !a lumalisudcsa;
kysymään,
noit itzens heidän tilastans
josta
he tulit sturawaiseen cantzapuhcscn.

eosca

Icrusalemin wartiat/

Cuinga

teille

nyt

on/ rackat ystä-

wät/ Mä waiillä teiden Slelun can§a käynyt?

Zlösöenitetyt.
HErran armoo

Me ylistämme

cuin mcldan

dän Slelulcmme

on
le

tapahtunut on, joca

meitä

weren Sowinnon pääluscosa lEsuxen
portin lapitze
wienyt ja

sen

ahlan

johdattanut, ja

sisälle

sulasta armosta

meille mei-

dän syndimme andexi andanut, ja lEsuxen
lvcren cautta meitä meidän synnistam pesnyt, ja m idän lundomme puhdistanut cuolewoistila löistä elawata Jumalala palwelcman, josta armosta meille aina jocapäiwä
nyt on tygö kaymys
armon istuimen
tygö, lEsuxen mercsä, ja sihcn armoon jome scisomma, ja kerskamme mcitäm Jumalan cunnjan toiwosta, caikisa meidän

uscosa

sa

wairooisam. ( Rom. f: v. 2, Z,)
Jerusalemin wartiat.

Ongost mikän waiwa ja kiusaus

ttltä zeldlw wuelluxcsanne
Zlösheratetyt.

Ulconaifestj olcmma me tullet coelelluxi
mailman pilcalla ja wastahacoisudella, hamasta sijta ajassa, cujn me ensin larimme
synnin suruttomuden laxost, tälle matcallc, ja
tulimme sille caidalle tiellc; erinomattain omat,
surutöin syndinen, ja myös waarät Prophetal meitä kiusannet, osittain pilcalla, ja
ylöncatzclla, osittain myös wictttlyxillä, ja
myös cowudella ja haastella, joilla he owat

se

tahtonet mcitä wetä

malisudesta walhen

Mutta Jumala on

maisin totisesta lu-

ja petoxen erimaihin;
mcill-e aina ja caikisa

andanut

uscon

coutta.
armon, ylitzcn moittaman
Sillä caicki initck Jumalasta syntynyt
on,serroitta mailman: ja meidän uscom
on se woitto joca mailman woitti, i.
Job. f: v. <?. Costa mc sijs uscoimmc,
«ta lEsus on Jomalan poica, ( i. loh.
5: v. /.) ja seuraisimme bancn tomdens
epelusta,
me caikisa tulimme Jumalan
Sanan cmitta wabwisietuxi, cosca me naimme, ctla meidän tilallemme tapahdui se, cuin
lEsus cdellawoittoin ilmoittanut oli, otimme
me si s lEsuxen opcluxcsi wisun waarin, cohän
Jos malma teitä wiha,nijn
tietkät hänen ennen minua wihannen cuin
teitä. Jos te mailmast olisitte, nijn mailina omanZ racastais, mutta et te ole
mailmast, waan minä walitzin teitä
mailmast, sentähden mailma wiha teitä.
loh. 15: v< 18, 19. Autuat oletia te,
cosca he pilckawat ja wainowat teitä,
ja puhuwat caickinaista pahutta teitä wa-

yndanut

sca

sano:

sian, walherellen minun tähteni. I!oKcat ja riemuitcat: sillä teidän palckan
on suuri taiwas. Sillä näin he wainoi-

sit prcphetaita,

!i:.

Mcmh.

jotca teidän edellän
5: v. 11, 12. Mailmas

teille tlisca: mutta olcat
n.inä

N'ncllin

cosca hän
Ma licta

»nailman.

m,ös mapahtaia

oon
turwas

16: v. zz.
lEsus sano:

loh.

opctta sitä lcwiatä porttia ja awamalttaman, ja sitä ahdasta pottia

ctziman

etziman

ja raita tietä waeldaman. Mutta
eawahtacat teitän wääristä prophetai<
sia, jotea teidän tygon lammasten waat,
teillä tulewat, mutta sisäldä he owat

raatelewaiset sudet. Heidän hedelmistäns
te tunnetta heidän: hakecs jocu wijnamarjoja orjantappuroista, taicka Ficu«
niia ohdackeista Matth. 7.-0.13,14,15,16.

Taincaltaista

ia ohdackcin pimckan ole tainnct w«llta,
jota caicki cuitmgin st hywa Jumala on

stämistä

orjantappurain

m myös

meidän parhaxem kaandanyt.Ntjncuin Pawali sano: Mutta »ne tiedämme nijlle jotca
Jumalala racastawat, caicki cappalet
synä parhari täändywän, R0m.8w.28,

Jerusalemin

wartiat.
Eikö teillä ole ollut myös coetusia

sijMsist kiust,uxist?

Ms herätetyt.

On tosin, ja wielä nyt ne usein näky-»
wat sangen rastain, cosca se paha paiwä
paalit tule, jona Aposloli sano, että pitä

Jomalan sotaastilla wastcm seisollaman, ja
caikis asiois pysywaisnä oldaman. ( Eph.

6:

v. iZ.

)

Jerusalemin wartiat.
Mitkä Wllisct kiujauxet teillä ollet

owat.

Msyeratetpt.

EnD,

Cnsist, costa mc sen Man portin läpitze tullet olimma, ntjn tulit mcidan syndisen

lihan tiusauret «lein meille aiman työlaxj jg
rastan; ci ainoastans niistä endMa synnciW, joihin me ennen mailman turhan me«
non jalken tottunet olimma, jotcg nyt roastudcst tahdoit mcitä kiusata ja rcmiwata hei»
ta seuraman; mutta myös monda muuly
syndia mcidan lihasam ilmestyi, joita emme ennen tundenet; nijncuin oma jyndincn
rackaus, mailman pilcan ja ylöncagen pclco, lumalilMn harjoituxen tähden, eli myös
oman cunnian pyyndö hywifä töisa, cli karsimcltlömys mailman wainomista wastan, cli
myös uscoltomus eli epäilys cchdistuxisa,
tli ihmisten turwa, eli ristin ylönmielinen
candaminen u. joisa me cuitengin meidän «vapahtajamme lEsuxcn ncumon lal,
ken, ja myös caikisa muisa mailman pahene
nurlsa, ulospuhcaistmme
pahcndawaiscn
(
silmän. Match. 5: v. 29, 30.) cuoletimme meidän jäsenemme lotca maan päalla
ewat, Col. 3:0.5. Ia ristinnaulitzimme
mcidan liham, himoin ja haluin cantza. Gal.
/: v, 24. tasa hengellisesti jodasa on meille
tviela rastas, että me meidän lihamme heickouden tähden olemme usein ntjn hitaat henmeitä ragellisten hywyteen, ni<n myös
sitta, ctta me itzesamme ole«ma ntjn sangen
turmellut.

sen

se

Icru-

)(l2?)(

Imisalcmm wartiat.
Mitkä kmsauxct teillä wiclä ollet

owat

Ilöeperatetot.

Mailman pahenmixen tiusauret, silla
on witzist näinä wimsisina aiconc,
lioitmgin, coco mailma palud.s. ( i.loh.
5.)
5: v. 19. 2.Tim. 3: v. 1,2, ?,
nyt on julki Jumalaloin meno, kirous, walhe, petos, waarys, pilcka ja caiken totisen
lumalisuden ylöncatze,
hecrma ylpeys ja irstaisus monen lyköna mallan päällä: häpiällisiä sanoja, hulluja puhilta ja jaarituxia, jotca ei mil ingän kclpa ( Eph. s:
nyt

V. <?.) ci ollcngan syntinä pidetä Jumalattomain ja irstaisiin
Salaiset ja julja
pahat
teot
synnit maasc, lvallitzcwat,
kiset
joitta myös yhden ajan toisen lälken bapialliset ja rumat scmgit pahan löidcns tähden ylöstulcwat ja ilmci saatetan, jotca 0roat ntjncuin julki todisturel maacunnan syntisesi pahcnnuxesi ja jumalaltomudcn menosi.
El ka nyt jocaincn cuin HErraa pclkä,
mälttä stncaltaisia jyndiä, ntjn owat cuitcngin scncaltaisct pahennuret puheis ja töiscl
tultuansakin ntjn myrkylliset, cosca Chrisiittyin täyty clicka tapaturmaisesi, elicka muutoin wasioin tahtoans nijsta cuuNa, että niss
sta joutu Sielu sisällisccn hengeNistcn
että stncaltaisct mailman pahennuin myrckyl-

scasa.

,

listt

s«

kipinät fa'llcns tuli't tucautcturi,
S>e<
tu aina lEsuren wcrcn puhdistunen cauna
pidals puhtnn ja sastuttamatloman srdamen
ja tunnun, jonga tähden hänellä myös on
tunnon waatimus, mailman snndiä ja pa«
ha menoa, kirousta ja wannomista, hapialja pilca puheita lc. Jumalan
lisicl sanoja
Sanan jalken nuhdella, josta tule mailman
ja waiwaminen, nttn<
lasten pilcko,
cuin sille munhurscalle Lothillc mailman pahennusten kiustuijiö kännyt on, nyncuin ci
mailma moi karsta, että hänen pahat tecons
mchdellan; mutta DElra on cuitcngin hänen
omans nijsta kiusauzista myös pelastama,
costa ei he anna itzens osa!!isuleen, pimeyden
hedclmätlömain töiden ccms, maan parem»
min ntlta nuhtelemat. NM uin pyhä Pawali

lisct

Mät olko
sano:
m.Mömijä

osalliset pimeiden hedel«
töisä, wan paremmin nul>

delcat: Eph.s:v.n. Jumala on pelastanut
hurjaan L.otin, joca riettailda ihmisilöä

hcidän haureudcns menolla wanvattin.
Sillä hän oli hmscas ja asui heidän
seasane, cuitengin sencaltaista piti näkemän ja cuu!eman, he waiwaisit sitä
hurscasta Sielua iocapaiwä hciöän wäärillä töilläns ) Hi3 ra tietä Jumaliset
tiusauxista pelasta, mutta wääret kätke
duomiopäiwän asti wairvatta. 2. Pet.' 2:
V. ?, 8, 9.
Ia nyn olemma me
usein sopi<
(

:

matoin.

maloinda meiilman imnoa nuhdellet, mutta,
cofcg meidän Mllllmisicm ,i woftan oltt«,
nvn meidän tä' ty
jäitä, cttcmme an,
nais itzecmme tullaman mcilman lasien pilcaxi la lallamistjli hmMstä lahjoja, ja ty«

sm

sihen, ctlemme Hildan mmosans o«
salliset ole, mutta pidämme saastuttamalla
man hywän oman tunnon. Silla wnpahlaja lEsus sano, älkät andaco coirille pyhä ja älkät teidän parlyjänne heittM
sicain eteeil, ettei he nijtä jostuZ talla
jalwoillans, ja käännä ihens, jä rcpele
teitä. Matth. 7: v: 6. O Mä wihcljaisia
mailman lapsia, jotta ci ymmärrä mitä heidän rauhanns sopi, ia cumga he totudm
pojes lyctämisellä jättäwät itzens roaeldaman
synnin cauhiliawaiscs pimeydcS!
,

Jerusalemin tvartiat.

Ongo tcilä wkln muuta

kiusausta cohdaunut?
Msherckttyl.

sistllisiä

On; Sillä me olcmma myös ollet ah«
pertelen tiusaufilda, joca seka ra«
malalla päälle carcrMistllans, että tulisilla
nuolillans, on tahtonut mcilä turmilla, joisa
me olemma scissntt suurcsa sodasa, nijncuiil
Apostoli pyhä Pawali
ei meillä
ole sota werta ja liha wastan, waan
pääruhtinoita ja waldoja wasian, mailman herroja wastan, jstca tämän mail-

disielut

saw:

man
wallPewat, pahoja hengiä wastan Taiwan alla. Eph.6: v. 12.
nimittäin pcrkllen kiuscmret ci ole paljastans
lihan ja wcren kiusaurpt, mutta ne omat
hengelliset saeanan sywydet, joiia ei kalisilla aseilla ylitze woittla, nttncuin ihmisten
sodisa Mpahtu; mutta täsa pita hengelliset
fttaasct oleman, nyncuin hengen miccka lu,
kilpi, jolla sen ruman
malan sana, ja
tuliset nuolet ulos sammutelan. Cph. 6: v.
16, 17. loca woitto sis tapahm earitzan we«
ren cautta, ja hänen todisturens
caut«
la. Ntjn olcmma me myös tasa sodasa lurwannct uscon caulta lEsuren wcren an«
fioon ja Jumalan sanaan, ja olcmma armon catilla
woittanet, rucouxes jq au<
fihulamises, ntzncuin kirjoitettu on. oleat
raittit, walwocat sillä teidän wihollisen
käp, nijncuin kiljuwa
perkele
jalopeura, ja
kenen hän nieliZ. Sitä te wastan stifocat wahwat uscosa,
tieten, että ne waiwat tapahtuwat teidän welMmgin mailmasa. 2. Pct. s:v<
l, 9. Ia he owat hänen woittanet ca«
tiyan weren cautta, ja hänen todistuxens Sanan cautta: ja ei he heidän henaens cuoleman asti raeastanet. Ilmestys
rrij. 12: v> »r. Cuilcngin sn mudän ahdisturem wallttäin juuri suuri ollut, erinomallain
HErra meidän lumalam on
meidän coewmcm apuns ja pelasturens

uscon

sanan

cosca

cantza

cantza näkynyt

meille wipyman, nftn tttci
meillä ole näkynyt kiusauxcn utoskaymijiä.
joca apu ja pelastus cmtcngin sittm »n
HErran uscollisudesta tapahtunut.
on ustcllinen, josa ei satii
tä kiusata
meidän woiman, waan
hän teke riusimxeft lopun, että me scn
wolsimma kärsiä. i.Cor. in: v. iz. ja
ntjn olemma näisa caikisa ylitze moittanct bä"
nen cauttans, joca meitä on racastanm.
Rom. 8: v. 17.

Humala

Icrujalcmin waltiat.

HErra on

lainannut teille hengellisen
hänen Sanans jälken;
olette itzenne täsä oikein käyttänet, ntjn-

wijsaudcn ja woiman
le'

sencallaisis

tapahtumangin pimiclä
nyt
la: olcal
ulos watustclut mastoin
taickia kiuiMia ta päälle carcamisia; Silla
nälsä autuuden ja elämän tien ahtaus itzens
näyttä; että nijn monda wihollista »n, cuin
itzens M wastan asettamat, joista mailman
suruttomat ci mitän ticdä, stnlähdcn että he
synnin siteitä, mailman pahennuxia, ja per,
telen pauloja miclelläns, jos ci awoimin silmin, cnilengin sokeudesans ja uscottomudenoudattamat; nijn ettei he sijtä maarasta ja sijtä sodasta, cuin Jumalan Sana Christltyille julista, mitän tiedä:
cuin

sans

cosca

he maan saamat mailman cunniala hecu-

mala la tawawta nautita, ja watzans tuh,
laja pojan cantza sicain rawalla täyttä,

mjn

niin ti he Siclllstans mitän murbctta pidn.
Mutta autuas on se mies joca kiusauren
karsi-.sillä cosca hän coeteldu on, nijn hä,
nen pitä elämän crunun saaman, jonaa
Jumala nijlle luwannut on, jotca händä racastawat. lac. i: v. 12.
Ia mitä teidän walilurcenne lule,,ellä

ustin löydätte itzenne

nijn hitaaxi hengetja
hywytcen,
lisccn
että te itzesänne olette nijn
nijn
täyty teidän sitä tuta, että
turmellut:

te

te aina lumMda etzisilte armon elämätä ja woimaa, ja lEsurcn roeren wanhurscaudcn päälle ainoastans teidän autudenne
rakmnaisitte, joea myös taita teitä wahwistaa
hengellisten hywytcen, ja tehdä teitä cnämmin
ja mämmin sijnä palawaxi, ja pyhittä teidän hengen Sielun ja rumin, ja roimcin
autuMesti pelasta tästä cuoleman rumista,

tmdarcns teille ijancaickifcn ja täydellisen pyHyden ja wanhurscaudcn, kildäwäsa Ms,
hänen ca§woins edes sijnä ijancaickists aute olette hyroän kilwoituM
tuudcs,
kilrooilellet, juoxun päättänet, ja
pitä-

cosca

net. (2,

Tim.

4:

v.

uscon

sillä wälilheicoisa wckcwän

7, 8.)

la

lä anda hänen woimans
»lla ( 2.Cor. i2,: y. 9. ) HGrra tietä
jumaliset tiusauxista pelasta, mutta wäarät tätte duomispäiwän asti waiwatt«.
zz. Pet. 2: v. 9.

MShcrätttyt.
la, me loiwomme HErran päälle,

ja
odo-

sitä tulewäista ja nakymätoindck,
calomatoinda
snastuttamatoinda ja lur«
M
joca laiwahas mci,
pcrindötä,
mclematoinda
pondu
on (i. P tr.
täkin warlcn tähdelle
)
kijtetty
l: v. 4.
olcon Jumala
grmons ja ustollisudens edestä ilancaickisesti.
odotamme

,

Jerusalemin

wartiat.

Mutta ettäkö te ole Jumalan os

isällisiä coclUM
Ntuxia tundcnet.
Nlösherätetyt.
Mia pyhiä ja

sia

G

jacu<

st ole tosin m-ille liman ollut, jo<

ne xascaimmnt hcck>t osscl owat,
costa meidän murhesa on täytynyt odotta
HErran armollisen awun perän, cuin meille
on näkynyt silloin wipywan joca ilman
epailemat on myös ollut Jumalan oma pyhä ja ijällinen coetus ja curilus. Nijncuin
David
mixis HGrra nijn cauwas
menet, ja tustan ajalla sinus peität! Psal.
«o: v: l. ja Psalm. 13: v. 1. cuinga cau»
wans HOrra peräti tahdot minua un-

sano:

hotta?
minusta?

cauwanZ

cuitcngin

peität

cafwoK

on töyhäiil tur-

HGrra
rva, ja turwa hädäsä» Sentähden he
sinuun toiworrat, jotta sinun nimes tunjotca si«
dervat: sillä et sinä nijtä
nua HHrra etziwät. Psalm. 9: v. lo,ii.
Ilman sitä mjn Herran Hengi hänen Sa»
n«ns
I

nans

cautia meitä

samme
ta me

nubtele,

sisällisest meidsn tunnoi-

cosca

me erhedymme,

et"

cohtc» lEsuxen wcren puhdistusta,
ja syndcin andexi saamista armon istui»
men edes kcrläisimme, ja roaarin otaisimme, ttta mc wastcdes
reirhet
mälläisimme: joca curilus on mcidan Sie-

lulleni sangen tcrwcllinen ja autuallincn. Ni,mjota sicuin David sano: autuas on
jmun
nä HErra curitat, la opetat
laisias, että hänelle kärsimys otis cosca
wastoin tay, sihen asti cuin Jumalattomalle hauta walmistetan. Sillä ei Hlärra heitä cansans pois, eli HMä perimistans. Psalm.94: v. !2. 13,14.1a se curilus tapahlu Jumalan rackaudcsta meitä coh«
tan meidän hywäxcm
että me hänen py<
hydens saisimme. ( Ebr< 12: v. 6, 10.)

se

,

Jerusalemin wartiat.
Ia tosin se on Jumalan sula rackaus
lapsiansa cohtan, cosca hän heitä rurilta,
olcal sijs
sille

hengelliselle

isälle alammaiset

«ltä le eläisitte. ( Ebr. 12: v. 9. ) Sillä jota HGrra racasta, sitä hän myös
rangaist. Mutta jocaista poica hän piexä, cuin hän corja jos te curituren kär-

sitte

,

nijn

Jumala taritze teille iyens,
sillä euca on st poi-

nijncuin lapsillens

:

ca jota ei isä curita. Mutta jos te oletta ilman «uritusta, josta cMi owat

Hsal?

Osalliset ollet, nijn te oletta äpärät la
ei lapset. Ebr. 12: v. 6,7, 8. Ia jos w!elä nilsä suurimmisa ahdistuxisa HErra nä-

k>)is wihaisexi, nlln on

sano

se

cuitengi?, nijncuin

David
Hänen rvihans wijpy silräpäyxen,
ja ihastu elämäsi: ehtomän
na on itcu mutta amulla ilo. Psalm. zo:
:

v. 6. ja nijmuin HErra itze sano: Efai.
54: v. ?,8. Minä olen wähäxi silmän»

sinun hyljännyt, mutta minä
tahdon sinua suurella laupeudella coota.
Minä olen wihasani wähäxi silmän räpäyrexi minun caswoni kätkenyt sinulda,
mutta minä tahdon armahda sinua ijancaickises armos, sano HHrra sinun lunastajas. On siis HErran curilus lapsianainoastans lärcki ja ajallinen mulsata cohtan
hänen armsns, cuin han heille jallens

rapäyxexi

osotta, on ijancaickinen. Sillä wuoret pitck
wältämän, ja cuckulat langeman, mutta minun armon ei pidä sinusta poickeman, ja minun rauhani lijtto ei pidä lan-

sano

geman pois,
HGrra sinun armahtajas. Sinä radollinen, cowalda tuuleld»
haälytetty, ja sinä turwatoin, cayo minä panen sinun tiweZ nijncuin caunistuxen, ja tahdon sinun perustuxes Saphi-

reillä laste. Esai« 54: v,

lv, 11.

Zlssheratetyt.
Ihminen on nijn synnin caulta lurmelIZ

du«

du, ellei hän muutoin armaisccn Jumalalle
oikein eunnia, multa wähimmäxiktn pidäis itzens uijn hywänä lasna, ettti hän cnämbi

lMcatzols mielesäns
Jumalan armollisen curituren alla omat nijncuin huonommat, eikä olis ynnä kärsiwäinen heidän cantzans, ellci HErra Jumala heitä aina Isällisen curilufens
cautla nöyrytäis, ta omasta suosiumiscstans
tarwitzis curilusta,

ja

ni tä jotca

cmilmcn cautta puhdistais, nijn että he aina näkisit, ettei heillä mitan ole, waan caicki tule Jumalan sulasta, armosta ja laupeudesta lEsuxen Christuxen werm Sowinnon
cautta, mitä heidän aututeens tcuwitcm, josta
he nöyrydcsä, Jumalan wäkcwan käden alla eläwäjä
osalliseri tulercat.

uscosa

Jerusalemin wartiat.

Nijn

tosin: Senlähdcn

HCrra

Cayo minä tahdon coetella sisano:
nua, mutta ei nijncuin hspiata, waan

minä teen sinun walituxi, murhen pätzisä. Minun tähteni, tosin minun tähteni tahdon minä tehdä, etten minä häwäiMi tulis: sillä en minä anna cunniatani toiselle. Esai. 48: v. 10, 11. ja
z: t). 2,3, 4. stijo wapahtajan tulemisesta: Mutta cuca woi hänen tulemisens päiwä kärsiä ? ja cuca woi seihin ilmandu? sillä hän on nijnc, in hopiasepän tuli, ja nijncuin pesiän
saipua. Hän 01l ijiuwa ja sulawa ja

so cosca

selit?

semtäwa

hopian, hän on puhdistawi»
ja hiwuttawa 2.ewin pojat, nilncuin cul<
lan ja hopian. Silloin pitä heidän tt,o«
man Herralle ruocauhria wanhurscaus
des. Ia ludan ja Jerusalemin ruo«
cauhrit piä kyllä HGrralle telpaman,
nijncuin muinen ja endisinä wuosina.

Nlsshcrötetyt.

Wapahlaja lEsus, jonga ccnilta a?«
mo, ja totuus tullut on, ( loh. i: v.
17 ) opctta yhteisesti calkille. Mengätai)»
tast portist sisille: Sillä se porti on
lawia ja awara tie, joca wie cadotuxen,
ja niitä on monda, jotca sitä wacldalvat. Ia se porti on ahdas, ja tie caita, joca wie elämähän, )a harwat 0rrat, jotca ftn löytämät. Match. 7: v.
l?, i4. Ia
ahtasta porWa

mennä sisälle;

le.

Luc.

13

:

V.24.

3lhn«

on sen
ahtcm portin läpitzen johdattanut armon tilaan zc, Mc caidalle elämän tielle., nqn me
tosin löydämme, tttä tasa roapahiajan lE<
opisa on sula armo ja totuus, jojta
ci yrikän mahda epäillä, loca sille ocklalle
ja tasaiselle elämän tielle tulla tahto: Sillci
ne nmrhelliset lohdutetan ( Match. 5: v.
4. ) särjätty Adän ja nöyrä hengi wir«
wotetan. (Ejai. 57: v. 1/.) köyhille saar<
natan Lvangeliumi: (Match. 11: v.
5.) la jotca tyneleillä tylwäwät, ne
ilolls
cuin

,

suxen

armosians meitäkin

«lolla nijtisrvät. Pfalm. 126: V< 5.
ttngiii,
elämä ja autuus on sula-

cosca armoja, ja wapahtajan
ma DErran
lEwcrm ansio täydellinen maro syndein
suxen
edästä,

nun ettei tämä ahdistus millän.muo<o tcpahdu ansion: ntin tahdoisiwme mielcllans cuulla, mingä syyn tähden st porti on ahdas za tie caita cuin elämähän
saatta:

lerufalemin wartiat.

HErran totisille ja wanhurscaille teille
pitä oikeus annettaman, waicka cmme ntttä
raiäia ymmärräis: sijnä vn kyllä, että Jumala on ftn Sanasans ilmoittanut, että
ntjn elämän tien ccmtza laita on; johon tarwitan usco ja cuuljaisus, että seurata lEtotisia oppia, että pyytä ahtasta
Portina mennä sisälle, ja ei sillä lawialla cadoluxen tiellä röaelda. Oma ymmärrys taito, järki ja wftsaus, pitä täsä, ynnä caickein ajatusten rantza, fangixi otettaman Lhrisluxen cuuliaisuden ala. ( 2.
Cor. 10: v. s.) Mailman lasten wilsaus,
ja pahoisa ja irstaisisa esimerkeisä exytys ja willitys, ei sitä lEsuxen totuutta maitan mitan
kclpa; ehkä euinga hywän muodon alla ne
myrckynsä ja pewxensa, autuden säändöä ja
järzesiystä, kääntymisen armo elämän
con, za totisen lumalisuden tietä wastan,
liwllisen mielen wihasa totuutta wastan,
kätkisit ja peittasit. Että HErran to«

suxen
,

us-

tisel

llset ia olflat duomlot ja tiet owat moneft,
tutkimattomat. Todista p. Pawali cosca
han sano: o sitä Jumalan rickauden, ja
wijsauoen, ja tunnon sywyttä!

hänen

cuinZa

ouomionZ,
ja käsittämättömät hänen tiens! SillH
cl?«a on Herran mielen tiennyt? eli cu<
ca on hänen neuwon andajanZ ollut?
eli cuca on hänelle jotakin ennen anoanut, jota hänelle pidäis jallens maxetjaman? Rom. n: v. 33, 34, 35. Mo»
myös owat Jumalan totiset ja cikiat
tuomiot ja tiet nhn salatut, että ne. sitten
jalitta wasta llmei tulemat, mingä hyödytyn
M ja hywsn uloskaymiscn tähden ne ta«
pahtunet owat; nijncuin Jobin ja Tobias
zen esicuwasa on nahtawä. longa tähden
tärwilan jpdamclliscs nöyrydes ja yxinhltaiMs julista ja tunnusta, ja myös ylistä
Jumalan tict totistx! ja oikilxi; nitncuinne
jotca wcisawat Moscxen Jumalan palweljan wirtta, ja caritzan wirtla, sanomat:

tutkimattomat owat

nesa

Suuret ja iymcllistt owat finun
tecos / HErra Jumala caickiwaldias: oikiat ja totiset owat sinun ties sinä pyhäin cuningaS.

Auca

ei pelka

sinua HErra/

ja

sinun nimees ylistä? Silla sinä

pMans pyhä olet.- Slllii calckl
paca-

ja sinun cas'
tvos edejä cumattawat ja
lewat/ että sinun duomios julisielut owat. Ilmestys kirj. Is: v. ?, 4.

Manat tulewat/

longa tähden myös David
»alista,
nöl.ryftamistn jalken,
HHrra minä
tiedän sinun duomios wanhursi-axi, ja
5 olet minua totuda.3 noyryttanyt.
Usalm. ny: v. 75. Häa tunsi myös sm
itz llcns bywari ja hlödnllistxi, nttncuinban
sano: vers. 67.71. Onnen cuin minä
nöyrytettin, eryin minä, mutta nyt mi»
nä pidän stuun sanas. Se sn minulle

sano:

sm

hywä ettäs minun
sinun oikmttas oppisin. Joista DErran
totisista Msta duomioista ja lcistä, löytaan

tri-.om<iistt Sieluin ahdtsiuxct armon chimi-

ses ja odotlamists mulitamille cowin murbcl<
lisille Sieluille. Naruin Davidille kawi.
Psalm. 13: v. l, 5. Ia Histiaxelle Esai.
§8: v.
Ia ntzncum Ilmestys kirj. 12.

v.

2.

elawan
senja waiwa
ftas, ja

waimosia, zotla wainottum,
jäfencin, KhdisiuZ
ulosmaalalan, että hän oli ra«Vcurqcunnan

huust s/nnyttäisäns

ja hänellä
Löytan myös

suuri waiwa synnyttä.
eriiomaistt ujcon coemek, murhcn päM
Csai. 48: v. io, il. Mal. 3: v< 2,
l. Peer. nv. s, ?. Ia erinomaijet Jumalan IMistt (MilMt rackammillen lapsillens,
Ebr.
bli

Cbr.

12:

v. 5. 6,7,

cuin Jobille,

Pawalille

8,9, »o, n. Nijn-

sen

lc. mortyreille,

nvn

ylitze ilmclcllet. Nrjn-itze omat
cuin Assaph. Pfalm. 73: v. 13, 14, 15.
Ia vrs. 16. sano han. Minä ajattelin
si a tutkia mutta se oli minulle 7ION ra-,
että prbät

,

scas. loift murhcisa

ja

Jumalan Isalli-

ja toiwoa

HErran lohduin

fisa curiturisa scnlahdcn

rys on, etzia ja odotta
ja

xen

uscoa

se

paras ymmärHErran armoa ja

lrirmoiluxcn perään, karsimallisydes
ja tahdon ylönandamists Jumalan tahdon
ala; ja ynnä ufcoa lopusa tapahtuman suuren za erinomaisen eroitmcn, nimittäin etlck
Jumalan lapset sitten caiken murhens lälkm
saamat ilon; mutta Jumalattomat caiken
mailman ilons jalkcn waiwan tiancaickiftst,
ntjncuin Abraham sano sille rickalle miehelle,
poican, muista että sinä sait sinun hy»
wäs eläisäs, nijn
2>azarus paha:
ja sinä wailohoutetan,
nyt
mutta
hän
ja

watan. Luc. 16: v. 25.

ja Mal, z: v.
18. Seiso: Ia teidän pitä jallens sitä
wasian näkemän mikä eroitus on wan«
hurscan ja jumalattoman waihella: ja
waihella joca jumalata palwcle,
sen
ja sen joca ei händä palwele. Sentahden
Apostoli p. Pawali
sixi minä sm
pidän, ettei tämän naisen ajan waiwat ole sen cunnian werta, cuin meille
ilmoitewi. Rvm< 8: v. N. Nimittäin etls
,

sano:

senhywän lopun, ja tjancaickifen elämän, lohdutus, teke Jumalala sydamcst etziwäisten
ja uscowaisten Sieluin, ajalliset woiwat kelviaxi cuorman,'jola candaisans pyhät Martyrit owat miclelläns andanet itzens Matta, cuoletttta, ja ylöspoldclta, ja on lEsuzcen ijes ollut heille aina soweljas ja hänen
cuormans kewiä. ( Matth. n: V. 50. )

Silla tjancaickinen wirwotus on jen woiwan
-päälle seurannut, jonga tähden myös Arosioli p. Pawali jasano: meidän waiwam,
kerriä on saatta meille
joca ajaMnm
ijancaickisen ja määrättömän cunnian;
iotca emme nckkywäisiä catM, waan näkemättömiä, sillä nätywäiset owat ajalliset mutta näkymättömät ijancaictistt.
N. Cor. 4: v. 17, 18. Jumalan lasten karsiminen on myös yri mcrcki ja todistus heidän aututems, ja Jumalan oikiaan duomioon, että anda ntjlle, jotca hänen waldacundans tähden waiwatan, sitten lewon,
cofca HErra lEsus Taiwast ilmandu lc.
Phil. 1: v. 28, 29. 2.Thc55.i:t,.4.5,5,7.
Mitä nyt cuitengin teiöän kysymyxeenne erinomattain tule, mingä syyn tähden se potti on ahdas ja tie caita cuin elämähän saatta? nijn ei ole syy sijhen ahtauteen Jumalan armsn ahtaus, nijncuin ii
Jumala hänen puolestans tahdois caickia
Hmisiä autuaxi: Jumala tahto caickia ihmisiä autuaxi, ja että he totuuden tundon
,

ösn tulisit. i.Tlm. 2: v. 4. la ei tahdo että jonZun pidäis huckuman, rvaan ettH
parannureen täännäis.
jocainen
2. Pm. 3: v. 9.
E>ka myös ole syy sijSowindo, euin ei st 0wcren
hm lEsufen
lis tähdellinen maro ja lunastus coco mailman
syndcin edestä. Hän on Sowindo meidän
syndeimme edestä: ei ainoastans meidän
rraan myss caiken mailman edestä.

2.-V. 2, Mutta syy siihen ahtauteen on i:mo ihmisen oma sywä turmellus, jonga Jumala caickilletawaisrdcsans
on nähnyt ntjn surkiaxi, ettei synnin emittä turmlldu ihminen, muutoin taidais eikä
taldois armon ala nöyrylelyli tulla, eikä
lEluxen wcren puhdistusta synncistäns oikein
«tziä, eikä
weren woiman tykönänsä anda waicutta
hedelmitä toiwos ja karellei
simiscs;
heille tulis autuden murhcttss
ja tuscaa, la HErran pclcoo heidän sydamihins, ja oman wihcljaisyden la hengellisen
sairauden la turmelluxen tundoo; ella he ntm
parannuxen murhesa, sarjctyllli sybamcllH
uscofa, etzisit lEsusta Sicluins parandajafi:
~

loh.

se

sen

uscon

Sentahden on Jumala/ tvijlau-

dens jalken / ftn ahtan portin
ja caidan tien elämän / armon
järjestyseenWlle pannut; ettaih-

mllet kaandyistt

pois

Da" lawi-

alda

nlda synnin ja caootuxeen tieldH
ja nijn fille oikialle caidalle e«
liman tielle autuafl tulisit/ lEsnrcn Zhristuxen wercn ansion
cantta cläwasa uscosa. Gi terwe

tarwiye parandajata waan sairat. Matlh.
x>: v. i2. losa Jumala, armon järjesty,
M, ihmlscn parannuxen päälle työtä teke,
ja sen cautta myös
hengclliscn ahtauden
armoja ilmoitta, ttlci ihmisellä itzellä mitan ole, cosca hän on jtzesärs,
wiheljäinm, radollinen, kyölä, sokia »a ala»

sm

stoin. Josta hänelle tule murhe ja lusca,
Za aja handä armoa ja laupeulla ltziman
lEsuren Chrijiuxen meren ansion cautta.
Mutta tämän caicki tcke Jumala ihmisen
lhywäri ja autuudexi, että hän synnist ja
pcchudest pojes luopuis, että hän lihansa
sen himoin ja haluin cantza risiinnaulitzis,

fa ei enämbi perkelettä ja mailmam silla latvialla cadoturen tiellä seurais. Tämä lunialan hl)wys sijnä, että hän on caickitietawäisydesans asettanut, ahtan portin a caldan tien elämään, taitan selitettä usiammilla wmauMa, nezncuin esicuwan: yxi lakäri eli parantaja, ei han cowitlele jairan
caHa, ntjncuin hänen paisumens puhcaisemistlla, likistämistllä, haawain percamisella lc.
päälle, että sairas näandyis ja cuolis;
MIM
päälle, että paisumct ja hawet
paran-

sen

sm

)(!4l)(

paranduisit, la sairas elais. Mlcl erhwäistä lammasta ei sm päälle ahdisteta,
että se huckuis; mutta sen päälle, että st sahaisin kiinni, (M lawiasta juoxustcms corroesa, joja hän taitais joutua suden salihixi,)

ja saatcldisin lammasten huoneseen. Eikä
päälle panna tuleen, että
myös culdcm
päälle, että je luturmeliuis; mutta
Ntjn
on myös
lis sitä callimmaxi.
hywä
jerjestyxesä,
mala
mmon
että hän, ar>
lan portin läpitze sille raidalle tielle, tahto
pelasta ihmisin sildä lawialda cadotuxen ticl»
dä, elämähän ja hancaickisten aututeen. Seno
tähden HErra sano: catzo, minä aitan
sinun ties orjantappuroilla, ja panen
polcujans,
aidan eteen, ettei h-ln
2:
v.
6.
Hos.
la, ilman iätä Jumalan armon fäändöä ja järjestystä, sijnä ahmasa porlisa ja
caidasa tiesä, ntjn ci ihminen turmelluxefans
muutoin taidais oppia oikein Jumalala tun«
dcmmgan eläwäfä coetuxefa ja Jumalan
tunnssa, sillä Jumala on hänelle nijncuin
outo, ja hän Jumalasta synnin caulla cau'->
cana silla lawialla tiellä, eroitcltu; Multa
sijnä ahtasa portisa ja cailaftsa tiesä, faapi
Sielu Jumalan elämän lundtmiscn. Jumalan caickitietckwäisyöen lundosn hän lä«
sä tule, omasa coctuxcsa,
täsä ne cnnen unhotetut ja salaisetkin synnit nuhdellcm,
l« sIMIM. uftoltvMs, ajatuxet ja aiwoiMt,

se

sm

sen

cosca

saapl hän myös
turet. Jumalan
Ma Jumalan Sanan jälken, ettei luma<
la Millan muoto suostu syndtjn, maan nijssä
iahto Sielun peräti pois käändymän. Iu«
malan rvanhurstauden ja roihan synnin
ylitze, Jumalan uhrausten pelwosa ja nm»
nosä oppi hän täsä, nijn aiwan, että Sie<
lu nake la hawaitze sen, ettei Jumala!l«
man lEsuxen meren Sowindota ja täydel»
lista maxoa, hänelle hänen syndins tahdo
cmdexi anda. Jumalan caickiwaldiaisuden

ustoon saalctan hän tämän

caulla, että hän
woi turmella sekä Sielun että ruumin hel«
welisä, ntjn myös että hän moi ia tahto o<

caikisa hädisä ja tustisa autta. Tä«
siä Jumalan omaisullen lUtklsielcmisesta, ja
Jumalan caikisa paicoisa läsnäolemistn
muiston cautta, tule Sielu ensist ahdistuxc<
HErran pclcoon. Mutta cosca armon
sans
swi sydämellisen rucouxen, etzimiscn ja col<
mians

jälken kaandymises, Jumalan sulasta armosta awatan, ntln Sielu myös
tuta ja maista Jumalan armon ja

cutlamiscn

saa

rickauden,

lEsuxen Christurm

weren Sowinnon woiman syndein anderi
saamisexi, ja Jumalan totuuden ja uscol»

lisuden hänen armon lupauxisans. luma»
lan rackauden, jolla hän mailmaa racasta»
nut >m, että hän ulosandoi hänen ainocaisyndisten ja hänen wihollijtenS
sen poicans
(loh.
«dest».
Z: v. ls. Rom./: v.5,10.)

Joi'

Joiden

be

se caluwainen

itzms suruttomudesans

ja

Giclu tun<

lihallisls miclc-

ollens, ja smlahden sen ahtcm fortin
sans
awamises saapi sitä enammm nähdä, että

armo ja autuus on tapahtunut hänelle

su-

Jumalan armosta ja laupeudesta, ,lE<
smen Christuxcn rocrcn Sowinnon
cautla.
Ia nttn taita hän Jumalan ktjtoxcxl ja ylisiomi ulospuhlcta: Maisiacat jacayocat
cuinga HMrra on suloinen autuas «n
<e joca häneen turwa. peljätkän HHrra, caicki hänen pMns: sillä jotca händä pelkäwät, ei nijldä «nitän puutu.
Psalm. 34: v. 10. MstMi HGrra milasta

:

nun eantzani, ja corottacam ynnä hänen nimens. v. 4. On sis HErran armon
järjestys sijnä ahtaja portisa ja caidasa
liesa aiwan sowelias ja kcwiä ja suloinm, sijna, että Jumala ne murhellistt lohdulta, wasynct autta ja roirwstla, särjetyt
ja sairat paranda, cuollet eläwaxi saatta,
ja wihdoin tämän ajallisen lyhykäisen waiwan jnlken hcillen nijn ulosfa«omatloma«
ja isancaickisen elämän ja autuuden cmda.
Ni<n että je on armo, kärsiä nijncuin Chrisiitty, l. Wr. 2: v. 19.1. Pelr. 4: v. 16.
Ia annetan lahlaxi auludcn perillisille Christuxen puolesta nijn hywin cuin uscokin hänen päällens. Nijncuin Apostoli p. Pawali
sano: teille on lahiaxi annettu Chrisiuxen
puolesta, ei sinoastans etts te hänen

päällens uscotta, mutta myös

kärsitti?

hänen tähtens ja pysyttä sijnä tilwoituxes cuin te minusa näitte, ja nyt minusta cuuletta. Phil. i: v. 29, zo< loca
kÄrsiminm silloin pilä tapahtuman, itzens

poiskicldamlscs, lEsuxen scuramises jg risting
paällens oltamists jocapaiwa. Luc. 9: v. 23.
Ia on myös wapahtaja lEsus karsimisen
caufta cunnian sisälle mennyt, ja on cutzunut uscowaisia Sieluja hänen asseleilanS
noudattaman. i.Pelr. 2: v. 21. longa
tähden myös Apost. p. Pamali sano: Se
on totinen sana: jos me ynnä olemma
cuollet, nijn me myob ynnä elämme. Jos
me karsimme, nijn me myös ynnä hai-

litzemma. Jos me hänen kiellämme,

nij>»

hän, meidängil, kieloä. 2. Tim. 2: v. 11,
,2. ja Rom.. 8: v. 17. Jos me alem-

ma lapset, nijn me olemma myös perilliset: nimittäin Jumalan perilliset, ja
Lhristuren canAaperilliset: jos me muutoin ynnä kärsimme, että me ynnä hänen cantzans cunnian tulisimme.
2do On syy tabän ahtauteen, perkeleet
ja mailman wäjymiset ja kiusauxet, joilla he seka siitä ahmsta portista tahtomat
kaandywäiscl Sielut tacaisin wctä, että myös
sille caidalle tleiic aina sitcckin ahdista, kiusaurilla ja mainomiMa; ?oisa kiusaurisa lihan turmellus m ös uscowaisille Soluille
jlsMiftri murhtfi ja lMfi jtzens näyttä,
nijl^

nijneUin wlyöNp,e>i; juca

clioleiettclman ja r>«

ftinnaulittuman pita. Col. z: v. s. Gal. 5:
v. 24. loisa kiusauxifa bengclllset sotaaseek
pita

päälle puettaman ja oikein fanttttämän.

Ia caritzan meren cautta ja hänen
sanan cautta; ne ylitze moitettaIlmest. kirl. 12: v, 11. mutta nai-

Eph. 6:

lodistuxens
Man.

sta cmmr

nyt tahdo pldcmmäldä puhua, silla le oletta jo edellä pain, oman coctuxenne jälkcn ntjsia puhunet. Sen ainoasians
iahdomme pätöxerl läfä afiaS waarin otla,
että Jumalan armo, hywys <a wijsaus, caicki
Jumalan lasien chdiiiuxct elämän tiellä, kaanda hänen pyhän nimens cunnlaxi ja ylisiyxft

li, että hän caikisa anda heille wsiton ja
pyfywäisydcn loppun asti, ja Jumalan lapsille ttze hymäxi ja parhan ja suloisexi uloskäymistxi. Aposi. pyhä Pawali sano:
me tiedämme niille jotca Jumalala raeastawat, caicki cappalet
pachaxi
nljllejorca aiwoituxen jäl«
ken cutzutut owat. Rom. F: v. 28.
ci tämä asia peljätä ketun,
joca oikein hala Sieluns autuutta, ja ftn
ijanraickistn elämän palle catzo, joca tämän
ajallisen murhcn ja waiwan päälle scuraman
Pitä,waan teke ntjncuin Moses, joca waliHi paljo paremmaxi kärsiä waiwa Jumalan joucon cansta cuin ajallisia mrwetta synnisä nautita»
luki
maxi rickaudexi Chnstuxen
cuin
,

surem-

lTgWtin tawarät: sillä hän catzbi
can maxo. Ebr< ti: v. a)', 26.
Costa he nyt näissä ruhuit> nmt he
ybdcn waeldawan, saastaisilla waattcilla ja
paikatuilla tysyilla, caucanä silla lawialla
tiellä, ja tosta he hänen pcräns larcalii
tzoit, tunsit he hänen että oti yxi> jonga
nimi oli pelcUri, silloin sanoit he.

se

MMratctyt.
Cuinga tämä Pcleuri nyt sillä lawlM
tiellä roaelda, ja me cuitengin näimme hänen ennen lijcutuxes, nyncuin olis hän myös

hanginnut tuleman

Me raidalle elämän tielle?

Jerusalemin

Tämä ihminen oli
ralda etzitty, nyn ettei

wamat.

tosin listin HCrhän ainoastans ole
lhawamm lijcutuxia, tundeman hänen wihcljäisyttans ja syndiäns, la eitä hän armon
ylöswalistuxen ja sydämen käändymisen tarwitzi; muita hän tul! myös scncattaiscen
murhestcn, ettei se tainnut enäm<
min olla salattu muildacan hänen huoncwaeldäns cli tuttawildans, jotca sentähdm a-

parannuicen

sttit itzcns suruttomudesans händä
ja rupeisit händä
ja pilckaman,
ja händä sencaltaistst uudest elämakcrrast peräti pojcs waroittnman. Tätä wastahacoisma, ylöncaMa ja xilcka mältäxens tämä pclcuri, ci ottanutcan rijiiäns päällens
lEjUM scuramistcn, waan pojes kiestftn,

«tttj

ettei han toisin ollut cuin ennengHn, suwilll
m ös itzcns
Mm mailman suosion ja
jalkcn
taldon
elnmään, ja ci paiMUnut
Jumalattomain pilckaa Jumalan lapsia wa«
stan, nijn että hän olis tahtonut olla osal-

sm

linen karsimises heidän cansans, sillä caidalla tiellä; ja nijn on hän siltä myöden pahemmin cuin ennen cauwas, sillä lawialla
tiellä joca cadomxen saatta, culkenm, ja
täyty käydä saastaisilla waattcilla ja paicatuilla rysyillä, enei hänellä ole ICsuren
meren wanhurfcaudcn osallisutta, joca sijns
ahtasa portisa ja raidalla tiellä elämään, uscowaisille ainoasians annetkin; ja on hänen
Sieluns waara sangen suuri, sillä taita tapahtua jos hän nyt aina sillä tiellä waclsym»äll^_ia—lewiän.
ba, että hän
ruoppaan
za-' v. 33. Ia
Moeullattumrantza: siellä pitä oleman
itcuja hammasten kiristys.Matth.24:v.si.
,

saa osan

Wshcratttyt.

Ah
scottomudens Jumalan sanaa mafian ja lihallisen pelwon ja mailman lasien wisaudcn,
cmdawat itzens perän estä sekä paranneesta
ttlä uscosia Jumalan armon oikiasa järjestyNsa ja totisessa sydämellisestä lumalisudcsta,
se on ntjncuin yhteinen
suruttomain pimitä
tähän aican, cssca Evangcliumin walo cui-

cuinga monda on Mä, jolca u»
,

,

lengin on Chrisiicunnasa, ja tahto caickia clämän tietä «ulkemmaan ylöswalista ia cuitcngin
K»
:

usiatniln mmldawat, että he omat CHW
stUM ristin wiholliset: u. Phil. 3: v.18,19.
lerusalfmin lvartiat.
O los nämat waarin otaisit, misä sangen
waras heidän
omat! wapcchta-»
suurcs
ja lEsus sano: Joca racasta Isäns

tcngin

taicka äiiiäns enä cuin minua ei se ols
minulle soweljas: ja joca racasta poicans taicka tytärtäns enä cuin minua,
ei st ole minulle soweljas.
cuca ei
ota ristiäns, ja sima minua, ei se ole
minulle soweljas. Joca lZytä henZens
(nimittäin pclwsllans)
cuttaman: ja joca henyens

nun tähteni

Match,

,

hänen pitä

senhu-l

hucutta

sen

löytämän.

39. Nt!n on myös
waimon ja lasten wclicin ja sisarittcn ractaus ylitzcn lEsuxcn, pojcs kicky. Luc. 14:
v. 26, 27. Nijn stifo inyös Ebr. 10:0.33.
wanhurscas elä ust)sta: ja joca «Mä,
in: v, 37, 38,

schen ei minun,Sie!un mielisty. Ia llmcst. firj. 21: v< 8. seiso, että pelcureitle

ja uscottomiZle, ynnä muitten julmani pa<
hantckiöitlcn cantza, pitä osa oleman sijnä
järwesä joca tulesta ja tulitiwesta pala.
,

Pclwon

cautta

Pietari langcis

ja

kielsi lEsuxen, cosca hän mämmin racastt
omaa hmgcens. Mutta lEsus oli rucsillut hänen cdesians että hän wiM sijlä
roasta langemisesta palautettm, ja tuli
kami'

)d49)(

käändymiseen jallens. Vapahtaja lEsus
älkät peljätkö nijtä jotca ruumin
tappamat, ja ei woi Sielua tappa mutta peljätkät enämmin sitä, joca woi sekä
Sielun että ruumin helwetis hucutta.
Match, in: v. 28, Ntjsia woittawaifista seihe owat hänen woittanet caritzan
weren cautta, ja hänen todistuxcnsSanan cautta: ja ei he heidän hengens
cuoleman asti racastanet. Ilmest. kirj 12:

sano:
so

V.

:

11.

Jos namat myös tiedaisit Jumalan la
lEsuxen Christuxen waldacunnan oikian

muodon, ntin ei he pelwon annais itzens estä
sitä caita tieia waeldamast, wapahtaja lEfussano:2.uulettaco että minä tulin rauha
lähettämän maan päälle?iLn, sanon minä
teille, mutta eripuraijutta. Sillä tästedes
huonesa,
pitä wijsi oleman eroitetut
ja
wastan,
colme cahta
caxi colme wastan.
Isä erottaan poicans wastan, ja poica
Isaa wastan: 2iiti tytärtä wastan, ja
tvtär Äitiä wastan: Anoppi miniätäns
wastan, miniä anoppiani wastan. Luc.
12: v. 51, 52, 53. nimittäin, mailman lapset asettamat itzms Jumalan lapsia wastan:
josa cuitcngin Jumalan lapset pitä olman
kälsiwaistt, la ei pelwosta tacaistn mene»
man ; mutta autuden caidallc tielle wacldaman,
ja e! heidän puolestans rauhattomasi elämän,
Se
maan lckaman ntjneuin David
tule

sano:

tule minun Sielulleni ikäwäxi, asua
mlden tykönä, jotca rauha, wihawat.
Minä pidän rouhan, mutta cuin minä
puhun, nijn he sodan nostawat. Psalm.
i2«: v. 6, 7. Ia Apostoli pyhä Pawali.
Jos mahdollinen on, nijn paljo cuin
teisi on, nijn pitärät rauha eaickein ih<
misten cantza. Rom. 12: v. 18. ja Ebr.
12: v. 14. noudattacat rauha caickein

eansia ja pphyttä, paitzi joita ei yritän
saa HHrra nähdä. Ntjncuin myös wa«

sano:

lEsus ihe Jumalan lapsilla
autuat owat rauhan tekiät: sillä ne pi«
tä Jumalan pojixi cutzuttaman. Matth.
5: v. 9. On sijs tama eripuraisus, wiha
ja sota mailman lastcn puolella, jotca ascft
tawat itzcns Jumalan lapsia wasian: Ntln
ouin wapahtaja lEsus wiela sano: Jos
mailma teitä wiha, nijn tietkät, hänen
ennen minua wihannen cuin teitä, Jos
te mailmast olisitte nijn mailma omans
racastais: mutta ette ole mailinasi,
waan minä walitzin teidän mailmast,
ftntähden mailina wiha teitä. loh. 15 :
v. 18, ly. Senkaltaisten wainottuin ja wi«
pahtaja

,

hattuin lohdutuxcxi

wapahtaja

lEsus

sa-

no
autuat owat jotca wanhurseau,
den tähden wainotan
sillä heidän
on taiwan waldacunda. Autuat oletta te,
eosca he pilcawst ja wainowat teitä, ja
puhu.vat eaickinaista pahutta teitä wa<
:

:

stan, walhetellen minun tähteni. Ilsiteat ja riemuitcat sillä teidän palckan on
suuri taiwais, u< Matth. s:v. 10, ,1.12.

Mutta nyt tahdomme tähän stisabta,
a teidän tilastanne wiclä kysyä, cuitna te
teidän Si?lunne
autuuden tien
ja
lohdutuxen, hennellisen ilvirwotuxcn
!on ja rauhan IGjures ChrjstuxeZ löytänet oletta? Sillä ci elämän tie ole ai«
jwcstanZ ahdas ja caita, multa m; ös silna murhellisct wirwotetan ja lohdutttan,lEhywan Paimenen, johdattamisen
luxen,
ja cajtzemistn alla, joca on andanut hcligens
jammailen tdestä, ja xaige heitä roiseriainijtusa ja mie huta
Mden tygö. ( Psalm. 3?; V. 2.) lEtahsuxen armon lupaurcn jälken, minä
don teitä wirrvotta. Ia te löydätte
lewon teidän Sielullm. Sillä minun
iken on soweljas, ja minun euorman
sn kewjä. ( Match, ii; v. 2,8,29, 30. )
on pa!<
Ia nijncuin Chrjstuxen kärsimys
jo tullut meidän päälleni, mjn
meille tule pallo lohdutust Chrjstuxen cautta. 2.Cor. 1: v. f. Ia nnn ei ole kaändywaisille ja uscowaisille Sieluille syytakan
peljätä, autuuden la elaman ahdasta ponia
ja raitaa tietä; Silla sijnä on myös elämä
ja autuus HErran armosta ja laupeudesta
VEfuren Christuxen cautta. Se tie saatta
«lämähan: Stlna on Jumalan lapsille y<
lölipal-

sen

sesa

löipawilien ja auruallincn lohdutlis ja wirwotus Jumalan kanasta, nimittäin. Ntljä
murhcisa ja wOwoisa, cuin autuuden tiellä

heitä

cohtawat; ntzn aiwan,etta caickein ahdistcttuin, murhelustcn, sarjtttyin sydaadcin.
wihchMen, kiusattuin, wairoattuin ja wainoittum lohdutus, cuin löyty pyhasa rama»
iusa, heidän paallens tule

ntjn

ettei

wahin«

osa ramatusta maahan lange; eikä uscot»
tomus Jumalan Sanna wastan saa wcch
da, pois
ja
gan

sen

teloitta
wistin wahwan loh<
dutuxen lEsuxen meren armosta ja puhdistuxcsta, cuin murhcllisille ja waiwatuilk

HErran armon lupaurifta tapshluman pitä>
Ia stnlähden ntzsia lEsmen meren puhdistuksia uscosa osallistu tulleista sieluista,
wimein Anotan, cosca he Jumalan Sanan

suuren

totudcn jälken, witzin
waiwan läpitzen
kaymt owat: Namat owat ne/ jotta suuresta wmwasta tulit/ ja

hc

hcidan waattens pcsnet/
calitzan weresä lvalaiznet.

owat

ja ne

Ilmcst. Kirj, ?: V. !.?. Ia niju lEsurm
weren armo ja lohdutus ei suingan ole lu<
malan lasim karsimista ja sitä caita ticta
wastan; wan paljo cnammin talla raidalla
«ella lEsuxen wcren armo lohdutus ja wirwolos
löytan; cika myös Jumalan
lajien karsiminen ole uftoo wastan, maan
pmmmin karstmimn ja ufto pnhasa rama-

tusa

msa

yhdistclän. Ntzncuin fturamaisisia raSanoista löytan: Teille on lahjan annettu Chrisiuxen puolesta, ci ainoastans että te hänen päällens uscotta,
mutta myös karsitte hänen tähtcns.
Ia pysytte sijnä kilwoituxes cuin te mi«
nusa naitte, ja nyt minusta cuuletla.
Phil. i: v. 29, 30. Jos me olemme
lapset, ( nimittäin uscosa. loh.i:v. 12.)
nijn me olemme myös perilliset: nimittäin
Jumalan perilliset ja Christuxen cansa perilliset: jos me muutoin ynnä kärsimme, että me ynnä hänen cansians cunnian tulisimma.Rom. 8:v. I7.t7iijn että me meitäm
Jumalan Seuracunnis kerscamme, teidän
kärsimiststan ja uscosian, caikes teidän
waiwasan ja wainosan, cuin te kärsitte.
Jotca osottawat että Jumala on oikein duomchepa, ja te Jumalan walöacundaan soweljaxi tuletta
jonga
matun

,

tähden
4,

v<

sco.

myös

5. Nejn

kärsitte.

seiso myös
täsä on pyhäin kärsimys ja uIa Ilmcst. kiri. 14: v. 12. Täsä

ic>.

on pyhäin kärsimys:
jotca

Thcss. 1: v.
Ilmcst. kirj iz:
2.

Jumalan kästyt

scon pitäwät.
tajan

Tasä ne owat,

ja IGsuren u«
Ei sijs mcidan tule, wapoh-

lEstixen kasty unohla: pitäkät teidän Siclunlte kärsimises, Luc. 21: v. 19.
Silla ne lotca owat hywa maa cuulcwat
ja katkcwat Jumalan Sanan hywalla jg
toimclli«

)(is4)(

tolmellisella sydämellä ja saaiiawat hedeK
män tärsimises. ( Luc. 8: v. 15. ) Ia
m>ta wiela lohduturcen pyhästä ramalusta
Scncaltmsis murhen tilois ja karsimisis m?
le, nyn on se muchellisille ja wmwatuille
plönpaldistst ylöskirjoittttu; ntjncuin eri«
nsmattain Escu. 61: v, 1,2, z. losa
«vapahlalan lEsurcn tulemisesta seiso;
HSrran, HGrmn hengi on minun pääl<
leni, stntähden on HErra minua

lut, saarnaman täyhille hywä sanoma
ta
hän on minun lähettänet parane
daman särjettyjä spdämjtä: saarna,
man sangeille lunastusta ja sidotuille pää»
ftmistä, Saarnaman HErran o<
:

töllistä wuotta /
malan

cosso

ja meidän ZU'
paitva / lohdulta»

man caickia murhelWa. Ettli

minä

saattaisin murhellistlle Zio-

nis caunlsturen mbwan edest/ ja
ilo öljyn murhen edest/ ja cau
Mt waatttt murhellism hengen

edest: että he wanhurscauden p«'
ifi cutzuttaisin / HErran istut-

tamisen yllstyM. Ia Esai.
,0,
ii, ,2,

l4.

66:

v.

Iloitcat Jerusalem

min cantza, ja ihastucat hänestä, caicki

jotca hänoä racastatte: iloitcat suurest

hänen

hänen cansians, caicki te jotca tähän
asti oletta hänen tahtens murhelliset ol-

let. Sillä teidän pitä imemän ja rawi'-

taman

hänen lohdutuxens nisistä: Tci-

dän pitä läpsimän ja ilahuttaman teitän hänen cunnians tirckaudest. Sillä
näin sano HGrra:
minä lewitän
hänen
rauhan nijncuin wirran,
ja pacanain cunnian nijncuin wuotawan
Hjan, tota te saatte ime: ja teitä pitä
svlis cannettaman, ja polwein päällä lhandelelnan. tTlijncuin äiti poieans lohdutta nijn minä tahdon teitä lohdutta, ja teidän pitä lerusalcmis lohduturen saaman. Teidän pitä sen näkemän, ja teidän sydämen Pitä iloitzeman,
ja teidän luun pitä wihottaman nijncuin ruoho: tTlijn tutan HErran käsi
hänen palweljoisans, ja u?iha hänen
,

wihollisisans.
Zlösyeratetyt.
Rackaus iloitze totudesia. ( i. Cor.
13: v. 6.) Sentahden on tämä Jumalan Sanan totuus elaman tien seka murhest että lohdmixest meille suloinen cuulla:
erinomattain sentahden, että Jumalan Sana näisa molcmmisa meidän Sieluimme päälle myös on tomudens näyttänyt. PMt
weisatcat kijtost Herralle, ja kijttäkät
hänen
muistoxi. Sillä hänen

wihans

)(11-6)(

wihans
silmän räpäyreen, ja iha,
stu clämäst: ehtona on itcu; mutta a«
mulla ilo. Psalm. 30: v. 5, 6. Ia mi«

ta nyt meidän

Sieluimme wirwoturen ja
lohouturen tilaan tule; Nnn on HErran
hengellisen rauhan lEsuxen
uscollisuus
wcrcn Sowinnosia ristin paalla, aina ela»
uscosa meidän sydammisam ja lunnoisam woimasa pitänyt. Meille hengellisexi iloxi lEsurcs Christuxcs, sitte myöden, cuin
me sijta uscon pysywaisydcs elaman tiellä o<
salliscri tullet o lcmma;ntjn, että me nyt
sen woiman sydammisam tunnemme, että me
olcmma Jumalan cansta sowitetut lEsuxen
Christuxen caulta ( 2.Cor 5: v. 18. Col.
i: v. 21, 22. ) ci tosin niin, ettei mikan
nsurhe, waiwa, kiusaus cli ahdistus olis
wälille tutlM; mutta cuitengin aina ntjn, että me olemme tainnet käydä edes ujcaUll-xella armoistulmen tygö/etta me lau-

sm

wasa

peuden

saisimme

ja löydaisimmc/ co-

me apua tarwitzemma Ebr 4. v.
16 Etea me sijs olcmma uscosta wan«
hmscan tullet/ nizn mcilla ou rauha
jca

Jumalan cansia

meidän HErran
lEjuxen Christuxen cautta: longa
eautta myös «nelllä 01l tygökapmys utähän armohon / psa me seijomma/ ja kerseamme mcitanl lutnalan
cmuuan toiwosta. Mutta ei auwa/

scosa

stans

stcms

sijta/ waan me kerscamme mnös
mcitäm waiwolja.- silla mc tiedämme/
että waiwa siiatta käriuniscn (eli kär<

karsinnis coetteles
cocttclemus
toiwon: Mutta
Muxen
häpman
toiwo ei anna
rulla/ että lus
siwaisyden:) Mntta
/

malan rackaus on

sydamihim

mcldan

Pyhän Helgen cautta/
joca mcillen annettu on Nom 5.-V. i/
2/3/4/5. Jumala ylisiä rackaut-tans meidän cohtam/ että
me
wiela syndiset olimma/ on Chrisius
meidän edestam cuollnt. Nijn me sijs
paljo enammin waycllan hänen cauttans
edestä/ Että me nyt
hänen werens cautta
N tullet olemma Rom. 5- v. 8/ 9.
/

cosca

Ia sentahdcn me KPamme Isa / )oea
meitä sowehan tehnyt on/ Pyhäm
perimisen osallisutcen walkcudes- joca
meitä pimeyden wallafta pelasit/ ja
on meidän sijrtanyt rackan poicans
waldacundaan longa cautta meille

lunastus on/ nimittäin sondein andexi
andamus

Col. i:«?. 12,13,14.) Iu»
armofa niille myös on ilo HErrasa, nijn?
ruin p. Pawali sano: Iloitcnt aina
ja taas miNa sanon: iloitcat. Phil.

sa
rasa:

(

4:v,4<

4:

sa

v. a.

xiszx

niin on meille myös sijnä armo«
meidän
murheisam ja waiwoisam
caickisa
ja

sillä että olla ormotykönä
Jumalan
lEsuxcn Chrisiuxcn
cautta ufcosa, ia olla Jumalan lapsina
ftn tlancaickistn elämän perillinen, se on mic»
kcin lohdlitustrn alcu, la raickcin lohdutusten
ylitze: ntjncuin wapahtaja lEsus sano ope«
tuslapsillcns: cuitenZin älkät sijtä iloitca
että henZet teidän alanne annetan: waan
iloitcat parammin, että teidän nimen s«
wat kirjoitetut Taiwais. Luc. is: v. 20.
ja Matth. s: v. !2. Iloiteat ja riemuita
cat: Mä teidän palckan sn suuri taiwaiZ.
wirwotus ja lohdutus;

sa

Jerusalemin

wartiat.

puheistanne

Teidän
me hawaitzemmc,
tttä teillä on Jumalan lasten oikia hengelli'
rauhan ja ilon, lohdumren ja wirwoluM macu ja tundo; sen callijn pcrustuxen
päälle, cuin on lEsuren meren sowinnosa
O! jos mailman lapset tai»
eläwäfä
uscoa,
la
mikä autuus ja ardaisit woisit
mon suloisus, lohdutus ta wirwotus se on
Sielulle, että olla Jumalan lapsi ja HEr«
ran armosa; n!jn tosin ei he pidemmalda ca«
towaista mailman himoo ja riemua nollda»
taisi wan lota pikemmin sitä paremmin pyydäisit sijtä ahtast portist tulla sijälle sille
raidalle elämän tielle, ia walitzisit paljo pa«
remma.ri, kärsiä waiwa Jumalan joucon

sen

uscosa.

,

ransia

eantza, cuin ajallisia tarwetta synnlsck
nautita, ja lukisit suremmaxi riaauöexi
tarraChristuxen Pilcan, cuin
tat. Nijntuln Moses teki: Sillä hw ca<

palcan maxo. ( Ebr. in b. 25, 26.)
Mutta mitä st autta ihmisiä, jos hän
ja
caiken Mailman woitta

hoi

saa

,

wahingon? taicka mitä anda

ihmi«

nm Sietuns lunasiUxeri. Matth. 16:, v. 26.
yumalcm lapset nautitzewat hengellisen ilon
Siclullens roirwotuxcli muchcn laron lapitze
käydesans, lä odottamat sitä ijancnickista l<
töa ja riemua Jumalan nmnian waldacuw
nas. Zlutuat owat ne ihmiset jotca sinun
pitäwät wäkenäns, ja sydämestans waelitdawat sinun jälkes. I)otca
eUn laxon läpitze, ja tekewät siellä
wojä
j>a opettajat monella siunauxella
woiton wis
caUnistetan. He saawat
jälken,
että
sikiä
sen
tutaisin
Jumala Fisnis. Psalm. 84. v. 6,7, 8. Meidän
wniwam joca ajallinen ja rewiä on, saat«
ta meille ijancaickisen ja määrättömän
cunnian: jotca emme nakpwäisiä cstzo,
,

waan näkemättömiä sillä näkMäistt

o-

wat ajalliset, mutta näkemättömät ijancaickiset. 2.Cor. 4: v. 1?, tB. G cuilmgail
nijlten waiwain ansioista, multa ainoastäns Jumalan sulasta armosta ja laupeudesta, IE«
suxen Christurcn wcren Sowinnon pijnan ja
cuoltman tähden. Nllncuin p<
sano:

teille

teille on lahjaxi annettu ChristuM
puolesta/ ei ainoastnns että te hänen
päallens

uscotta /

mutta myös kärsit-

tä hänen tähtens. Phil. i: v. 29.
Silla aika on/ että duomion
pita Jumalan huonesta alcaman.
Mutta ws se ensin meistä alea/
mmgcW lopun ne saawat/ jotca

Jumalan EwanZellumita usto?
Ia jos bmlms tuscalla wapaxi tule/

ei

cusa
ky.

sittc lumalatoln

ja syndinen näjoten Jumalan

Scmahden ne
tahdon jalken kärsimät/ andaean Sics

ntzncmn uscolliselZe Luojalle HYwlsa töisä. i<Pttr. 4:v, 17/18/19.
Mutta nyt mc kysymme tcilda wikla olettaeo te myös nuusakin Jumalan wab
dacunmm astos/ sijna armosa jesa te
seisotte/ wälittain lovduiuxen ja ihas

luns

,

stuxcn loytänet?

Sillä hengellinen lohdutus jg ihastuminen
uloltu eaickijn Jumalan waldacunnan asioihin, ja maissttan

se

uscosa,

rackaudesa, toiwosa za karsimiscsa. U«°
Abraham
Ihastui costa hän nafi
ftosa

AErran lEsuxcn tulemisen paiwan. loh.
8: v.56. RackallZ iloitze totudestc, (i<Cor.
1z: v. 6.) Ia Pawali sano: olcat
v, 13. Ia tarsin>osft jloistl, Rom.
misest

)(l6i)(

ttnsest Apostoli p. Jacob sattö i minllN
ractat weljeni Pitäkät st sulana riemu-

cssca te msmnaisijn kiusauxijn lan«
gette: Tieten että teidän ufoonne csetteKmus waicutta karsimisen, lac. i: v. 2,
Z. Ia autuas sn se »nies jsca kiusauxen
na

,

kärsi. Sillä eosca hän coetetsu on, nijn
hänen Pitä elamen crUnun saaman, jonga Jumala niille luwannut on, jotca
händä racastawat. lac, i: v< »H.

Wsheratttyt.

Ia tosin se hywä jci laupias Jumala
wapahlajan lEsuxen Christunn
mcitä
on
monella
cautta
lamalla hänen armons maldacunnan woimas lohduttanut ja
>

Toisinans itzc karsimiscs lEsuren ni»
lahden, ja sen ljancaickistn elnman
toiwos: nftncuin wapahtaja lEsus sano:
autuat oletta te cssca he pilcawat ja
waiwawat teitä ja puhuwat caickinaii
sia Pahutta teitä wastan walhetellen
Minun'tähteni, iloitcat ja riemutcat! sillä
teiöän paickan on suuri taiwais. ic. Matth.
f: v. ii, 12.
ToisinaNs on lohdutus ja wirwolus tullut Jumalan armon awusta ulos lustosta
kijja kiusauxcsta. Ntsncuin David
tetty olcon HHrra: siltä hän on cuul»
tut minUn rucouxeni änen. HOrra on
minun wäkewpden ja kilpen, häneen mi»
nun
L

nul.
Men

,

,

>

sano:

)(I<52X
ia min H olen au,
tettu, ja minun sydämen riemuiye, ja
2B.
minä kijtän händä weisullani,
V. 6, 7. ja Psalm. 116: v. 6,7, 8, 9.
HGrra kätke yrinkertaiset, cuin ininä olin
cowin waiwattu, nijn hän minua autti,
palaja taas minun Si.luni sinun lepooZ:
.

NUn sydämen toiwo

,

sillä HGrra teke hywästi sinulle. Sillä
sinä olet minun Sieluni temmannut pois

cuolemast, minun silmäni kyynelistä, mi»
nun jalcani combasturesta, minä waellan H-Erran edes, eläwitten maasa. Sillä ntjncuin p. Petari sano: HGrra tietä
Jumaliset kiusauxista pelasta, mutta
wäärät kätke duomio päiwaän asti waiwatta. 2. Petr. 2: v. 9: Toisinans on lohdutus ja wirmotus tullut cuorman kewcndämiscst. Rijtetty olcon HGrra joca päiwä, Jumala pane cuorman meidän
päällem, mutta hän myös autta meitä.
joca autta ja
Sela. Meillä on
joca
HKrra HHrra,
cuolemasta wapahta. Psalm. 68: v. 20, 21. Ntjncuin Pawalin cuorma kewiaxi tuli, cofta hänen rucouxens jalkm colme kerta päästäxens kiusauxesta,
hawlle sanoi: tydy minun
armooni: sillä minun woiman on hcijonga liewityM cautta,
koi/a ntjnwäkewä,
lohdutetlin, että hän sano: Senhän
tähöen minä mielelläni terscan ihiäni
minun heickoudestani, että Christuxen
woi,

humala

,

mmusa

asiliZ. Ia iloitzen yescom
des,
h.idisä, wainöis> ja
tchdisturis Christuxen tähden: Sillä cosca
wma heicko olen, nijn Mtnä wKewakin
okn. 2. Cor. 12: v. 8, h, Idi Toisinans
ja murhellinen
on myös cuorma
Mitli uuden huocämisen wöiman saanut, tuscan
lUnnustUftsia muitten ynnä kcksiwaisien Sieluin edesäj nimittäin, heidän esirucauxens
cautta: iWculn Apost. p. Jacob sano:
Tunnustacat toinen toistlten teidän rico-

Woima

,

xen

ja

>

rucoilcat toinen toisenne

tenveexi tulisitte, wanhurscan
cous woi paljo
cofca se totiiiön stt.
Apostoli
Pawali!
lac. 5: v. 15. Ia
wlnen
cuorma/
canvacat
toisenne
laki täytakat.
ja nijn
että te

>

Zhristuttn

Gat< 6: v. 2. Toismans Jumalan armon
hammtzemifcsia muitten uscowaisteN Sieluin

paMc. on Myös mieli itMUiiul; NMcuiN
cofca Barnabas tuli Antiochian> uscowaija kaanbyncin Sieluin tygö pacanoilten
eas, ja näki Jumalan armon ihastui
)än ja neuwoi cäickia wahwalla hdä»
niellä HOrrasa PMMän. Apost> Tckokirj. 11: v. 22> 2?. Nun ikawöii-i Myös p.
Pawali, sen yhteisen lohdumen tähden,
waisia Romalaisia näyda. Rom.
Toisingns myös, muitten ufcowaiften lohdutuxen ja ilon tähden, nyncuin p. Pawali
sano: Sontähden me olemme saanec2 leh«
dutu>

,

usco-

dutuxen, että tekin otetta lohdutetut.
Mutta wielä enämmin iloiizisimma Tituxen ilosta: Sillä hänen hlmZenZ oli teildä caikilda wirwotettu. 2. Cor. 7:

v. 13. longa tähden hän myös mutta sen,

caltaisttn iloon tahw ylöskehoilta, cosca ban
sano: Iloitcnt iloisten cantza, ja itkekät
itkäwäisten cantza. Roin. 12: v. 15.
Toisinans hymistä sanomista Jumalan
mon waiculuxesta, ja Jumalan armon wal«

tzacunnan liloslcwitlamiftstä, ja hengellisistä
lijcunMa mualla Scuracunnis. loca lohs
tutus tuli suurexl Pawalin tykönä, nijn että
Minä olen lohdutella täy«
hän
tetty: minä olen ylönpaldists iloö caikeSillä cosca me
sa meidän
Macedonian tulimma ci meidän
lepo, waan caikisa
lem ollut
olimma
me
coisa
ulcona sotch
sisällä pelco. Mutta Jumala
riä lohdutta, hän lohdutti meitä Tituxen tulemisilla. Waan ei ainoastans hänen tulemisellans, mutta
sillä
dutuxella jonga hän. teildä saantlt o!i>
ja ilmoitti meille ( Ms oli nyt st hyws
) teidän halun, teidän «tcun,' ja
teidän tiwauden minusta, mjn että minä
wielä cnämmin ihastuin. 2. Cor. ?: V.
5,6, 7. Toisinans myös Taiwan ilon
muistosta ja sydämen ylöskehoituxcsta ja lti>
«itmezm sijta, uljn tämän ajallisen wfjiwan

sano:

,

sanoma

ja

)(

!6f)(

ja karffmisen päälle sturaman rits.
cui:i wapchlasa lEsuZ sano: Iloiteat ja
riemuitoat teidän palckan on suuri Taiwaiö. Matth. 5: v. 12, Ia naisä esikisa
on meille lohdutus ja wirwotus
HEr<
ran armosa, ja lEjuxen latznä ohmisen tundcmisesa, ynnä armon ja ru ouxm htrgen
waicutuxesa, ja todisturcft sijca ctta me olcM
me Jumalan lapset. (Roni. 8: P. i«5.)

Jerusalemin

wartiat.

HGrran ilo on teidän rväkewyden.
Ntkcm. 8: v. in, 2lu'uas on se eanss
loca ihastua taita: HGrra, heidän pitck
roaeldaman sinun easwos walkeudesa,
heidän pita iloiheman jocapäiwä sinun

<^limest°s,

ja

sinun wanhurscaudesas

kunnialliset olenian. Sillä sinä olet heidän
terscaus, fa sirun armos
cau'ta ylZsnostat sinä meidän sarwem.
Silla Hi3rra on meidän tilpcm, javyon meidän cuninZam. Psm.
ha
v.
16,
18, 19, HKrra on suria
1?,
89:
tehnyt meidän eohtam: sillä me olemma iloiset, Psal. 126; P. 3. Ia Jumalan rauha, joca caiken ymmärryxen ylitze
käy, warjelcon teidän sydämen ja teidät»
taiton

ChriWxes IGsuxeZ. Wi1.4:v.7.
seka murhen että lohdutuxen tiloi-

Molemisa,

sa, ufcollistt

Sielut ja

tän, Mcuin AM,

p.

Jumalan lapset
Jacob sano.

löy-

jocu

jo<-u

kärss

waiwa teidän stafam,

ft

su?

coilcan: jos jocu on hywällä mielellä, st
weisatcan rpirsiä. Zac. 5: V. 13. Naisä on
waarjjn oteltawa Apost. p. Pawalm ncuwo:
candacqt toinen toisenne cuorma, ja nijn
Christuren lakj täyttäkät. Gal/6: v. 2,
iloisten cantza, ja itketät itkexvaisten cantza. Rom, 12: v. 15. Mut»
ta tähän tarwilssn yximielisys, ntlncuin
Pawali cßta sm jalkm sano: olcat tcste«
nän yximiellstt, Mät Pestän paljo pitä?
to, wgan pjtäkät teitän nöyräin cqltaisna,
Älrät ihiän ylsn wijsana pitäkö, Rom.
12: v. 16, Io»W tähden me teildä wiela'

Jos te olette nyt caicki yhden?
caltaists Jumalan ja meidän
IGsuxen Christuxen tunnosa, ja caickj
yhtäläisesti juurtunet ja perustetut I«3sU«
Un rackaudes: ja olcltaco te keskenänne ntjn
kysymme:

rackaudesa, yrimielisydesä, ja hengen yhtey«
desä, rauhan siten caufta yhtm sidotut. (EpK.
4: V. 3,) että teillä olis yxi sydän ja yxj

Sielu? (Apostol, Tecokirj,

4: y, 32.)

Zlssheratetyt.
Muutamat meistä tosin omat

hcjkom«

Wat, muutamat omat wahwcmmat, mutta
ft eroitus ei cujlengan pjda raclquden sldet?

tss särkemän,

Se

Jerusalemin
pa

tvartiat,

tosin HErran armon

lyöjä
rom-

)(

Mlcutus, M

tuxi

Jumalan lapset tulemat

ja yhdiitctyri

coo,

uscofa la rackaudesa, nyn

Sielu, »onga
lahden David toiwolta ja rucoile, että HGrra
rakendais 3ionin, nijn hän nähden cun«ta beilla on yri Sydän ja yri

niasans. (Psalm. 102: v. 17.) Ilösuxen
piti cuoleman cansan tähden, ei ainoa"
tähden, mutta että hänen
sians
sj'i ne Jumalan lapset, jotca hajotetut
en cocoman. loh, n: v. 52, Cuipljt,
tietämän, cuinga
jengin f itä meidän
<a
yhdistys
rackoudesa tapahtämä
ftstosa
tuman M, Waarin ollacat sijs tähän
yhteyteen tullaxen,, ettei Jumalan edes ole percatzomistq, ettei Jumala catzo ihmisen muoto: wgan caitisa cansoisa,
joca händä pelkä ja tete rranhurscautta.
st on Jumalalle otollinen, Apost. Tcfokirj.
10: v,
35, S>ttm, nijtten jotca wätewät o«?at, tule heickoin woimattomutta kärsineitä itzcllens kelwata. ( Rom.
15: V. 1.) Ne heikommat jällens piiä armosa wahwlstuman,
he aina ole nijntaitamattomat
ntincuin Pawali
lapset,
fuin
olco
lapset
ältät
taidofa: waan ollapset
pahudesa,
cat
mutta olcat taidofa tähdelliset. 1. Cor. 14: v. 20. Ia Apostoli p. Petari ca<wacat meidän
ja rrapahtajan IGsuxen Christuxen armos ja tundemises. 2. Petr. 3: v. 18.
Rärsikät toinen toistan raäaudes, Ahkeroit-

cansan

sonssn

sano:

Xi 6

8)(

pitämän hengen MeMä
rauha,-, siteen cautta. Rxi rumis ja
hengi, nijneuin tekin oletta teidän cutM
misesan fhdencaltaisten toiwoon cutzutut,
s>xi HErra, yxi usco, yxi caste: yxi Im
mala,ja caickein Isä, joca caickein
lä on, ja caickein cautta, ja teisä
Z, 4, s, 6. Ic, että te
sa. Eph, 4: v. 2,jälken
sijnä waellatte, jo«
mitan
vhden
juotunet
von te
oletta, ja että te yxi?
ylisittä.
(Phil.
Wielifet
Z: v. ,6. )
teroltcat

myös

Mshcratctyt.'

la, sijtä me tahdomme itzcmme HM
joilta: lkäwoitzcmme 'cuicetigin me stn perän,
että s)Erra tulis ylhsrakendaman hancn

Aonms, ja yhdistais n,t<n caicki Jumaliset
ja rackaudcsa, M he nynlsillul
cuin elämät kiwet ratennaisit heitäns henpappeudexi
Vellisexi huoneri, ja

uscosa

uhraman hengellisiä uhreja, jotca
lalle

IKsuxen Christuxen

cauttq

otollis

Eph. 2: v,
set owat. (i. Petr, v.
Eph, 4:P. ,2, 13.) Etten
lM sillen lapset olis, jotca horjuisim la
2;

caictinaistlda
fin,

ja,

spetuxen tuulelha wietelläft
eoiruden ja cawaluden caut?
saa,
he meitä Mbäri

ihmisten
jolla

darens peftä. Mutta olisimme toimcllistt
racksudeZ, ja caswaisimme caikis, häne?
sä, jocg pää sn, ChristuZ. (EH. -4: v,
14,

?/.)

Ellss wW Nssinakm waMllislna

ai»

)(i69)(

on tahto»
huoncstn,
Jumalan
wimcin
itzens
caikilla cuin uscowat, olis yxi sydän ja pxl

alcoina, cofca
nut tunge

Siclu.

usein stcaseuralsuus

Jerusalemin wartiat.

Odoltacal la ikäwöitkät HErran arja hengellisen tulemisen perän, seura,
cundaane la Zionilq ylösrakendaman, sibcncisti eltä hän sen wahwisia, ja asetta Jerusalemin maan päälle kijtoxexi. (1e5.62:
v. 7.) Za silla walilla harjoittacat teitänne, Jumalan palwellures, rucourcs ja aurhutamiscs, ja ottacct armon ajasta maari,
autuuden nMappalcita oifcin käyttämän, Jumalan Sanan cuulcmiscs ja
teidän casicnna lijwn uudisiamiscs, ja HErlan ehtollisen »ikiasa nautitzcmiscsa, joidenga
roälicappalittcn eautta HErra yhdistä ja
»vcchwista hänen Scuracundans, ne elämät
jäsenet jolca lEsuxcn Ehrissuren uscoon tullet owat, ja lEsuxen wcrcn Sowinnon jss

mollisen

pallin

pinkin

ja

cuolcman warhurscauden

uscosa

päälle cläwäsä
caikm heidän autuubcns rakendawat, nijncuin ne, jotca suuren
waiwan läpitze käymät, ja heidän waattenZ pesewät, ja ne cariyan weresä wa<
laisewgt. ( Ilmest. Kirj. 7: v. 14.) SillH
muuta perustusta ei taida yritän panna,
»vaan se cuin pandu on, joca on Il3e
sus Chrifius, i.Cor.z:v.ii. 2lpost, Ttke»?
kirj. 4: p. 11,12. Rom. Z; v. 34, 2/, 26,

An

Hän on meille lumalalda tehty
dexi, ja wanhurscaudexi, ja
ja lunastuxexi i, Cor. i: v. 30.

wijsau-

WsbercKetyt.

onse

Ia ntjn
Jumalan Sanan to«
fuus, joca pysy ijancaickisest; multa nitncuin

tunnemme M'ilam heicuxi, nt»n me nyt
tahdomme crinomattain HErran ehtolliftsta
fyst?q, millä wahwistuxcllki Jumalan Sanasta me oikein käytaisimme, uudisturc?
nie

sen

xi ja wahwistuxcri hcngellises elamas

suxesa Christuxcsa?
Zerpsalsmin

lE-

wartiat.

i:mo Ustoscat, että DErran ehtolliney
pn wapahtajan lEsuxen Chtiliuren uftollinen asetus, rackaudcst meidän fygpmme, ja
uuden Testamentin weti, jonga wmman ci
yxikan ihminen, waarinfaytamisellans ja u?
taida, teildä uscowaisilda pois
fcoltomudtllans
ptta, Sillä lEsuxclle, joca taman Tesia<
Mndin teki ja asetti, on annfttu caickj woima taiwaas ja maan päällä, Match. 28:
p. 18. Ia on luwannut olla uscowaistenZ
cansta jocapäiwä maijman loppun, asti.
Match, 28: v, 20. Sentahdm han itze
«ahmana pira, mitä han on luwannut ja
asettanut, ratzocat sijs tasa asias ainoastans
hänen uscollisudens paalle, jota ei kencngan
uscottomus tajda uscowaisilda tyhjän lchdcl,
Wncujn Pawalj
Mutta ettei muutamat

sen

sano:

tamat nijtä ustonct, mikH sijtä on? pidäists heidän epäu>cons Jumalan usco»
tekemän, pois se: waan parammin, olcon Jumala totinen, waan

joca ihminen waKhtelja, Rom. 3:v, 3.4.
2:do Uscocat smtähden,että lEsus siinä anda teille
totisen rumins ja wejälkcn, tämä on mirens, hänen
nun puumin, tämä on minun weren,
8.
sen uuden Testamendin.Matth,26:26,2
zttio Uscocat ja sydämmcsänne
cat lEsuxcn ruumin ta rocren nwiman ja
hyodytyrm, teidän SieluNm htngellW elä?
maxi,ja wahwistuxcfi tcdän hcickoudcsan, caickia.
kiusauxia rpastan: niin että mitä lEsus on
suwannut sijtä hengellijest hänen ruumins
la werens syömistst ja juomisest, sm hän,
myös uscoroaisten tykönä HErran chrolli-,
stsa tcsyltä, Nimittäin, loca syö minun l«
hani, ja juo minun wereni, hänellä on
ijancaickincn elämä: ja minä olen he<rättäwä hänen wijmeisnck päiwänä,

lihan on totjnen ruoca,
weren
on totinen juoma. 105
minun
minun
ca ftö
lihani, ja uo minun we«
reni, hän on minus, ja minä häneZ.
loh, 6: V. f 4, 55, 56,
Sjllä minun
ja

Cosca lEsus teille ntjn suuren
rackauden osottanul on, että hän pn pannut
4:to

hengens teidän edestan, ntln olcat
cuuliaiset, teidän wapahwjan
laiscs

uscos

IE-

lEsuxen kässyllc. Gttacat syMi: juoeat
tnsta emcki: Match. 26: v: 26.27. Ia
l?amn Sanans ja

opttuxens

päMe noutitcat

HErran ehtoMa lEsuxen muistoni (i.Cor.
zi:V. 24,25.) SlUä NtjN Ulcm MM
te Mte tästä leilpästä/ ;a juotte tästä calklsta/ Pita tcldän HErrnn cuo<
lemm lullstaman/ siihen astl cuin hän
tule. i.Cor. ii:v< 26. wapahtaia lEsus
sano: Et ole kellun sitä luurembam rac»
kautta/ euin että jocu pane hcngens
ystäwäws edestä. Te olcttn minun
ystawäni/ jos te teette mitä minä ms
psN kästen- Ich. 1/: v. ,3, ii-

MsheralvMt.ipitä

pidettäCofca HErran ehtollista
(jobonga
wan sihm asti cuin han tule,
ra lEsts Mille usco ja rackwtta bchim
tnuistons picamistxi aina lainatcon ) Ntzft
tahdoisimme nyt mela cuulla lEsuxen tulewscst ja sihen walmisiurest, josa uscoWi-

set pits itzens harjoittaman,
Ittusalemin wartiat.

HErran lEjuxen tuleminen sn colmiMinen: st ensimmäinen lEsuxen tulcminetj
tapahduj lEsuxen lulemistsq lunastaman
mailmaa hq'nen. pinallanZ ja cuolemallaps,
focfi HErran lEsuxen cuolcma HErran ehtollisesa nyt pilä julisiettaman. Toinen lE-

suxen

suxm

tuleminen on hengellinen, jolla

han tu«
le sekcl uscowaisttns
hcidän keMans. Mncuin han sano: Catzo mina seilcn owcsa/ ja colsman:jos
jocll minun uneni cuule/ ja awa o»
tygö minä tahdon sizälle
iven/
mennä/ ja pilaa chtoMahäncn c«ns
llmest.
Hans/ ja hän mmun
sydammijn «ta myös on

sen

caxi talcka colme
tUlcwat cocoon minun nimeeni/sijna
minä olen heidän kesscllans. Match, n:
v.20. Catzo minä olen teidän canstan
jocavaiwä mailman loppun asti. Match.
28: h. 2v> Tätä lEsuxen hengellistä tulemissa pita Sjelut M'M halajaman ja etzihengellisen Morsiamen cantza. Ia
Hengi ja Morsian sanowat tule. Ia

M.

?:

v.

20.

sanocan:
tukan; ;a joca

joca cuule/

jano/

se

Cusa

fe

tacan elämän wettä

tule. Joca

Mhto/

se or-

lahjaxi. Ilmestys.
Ntjn
mlcan myös se jav.
Kirl. 22:
17.
noroainen Sielu ICsuxen lygö, elämän mettä hanclda lahjaxi saaman. Tama hengellinen
tuleminen talla tapahtua myös
armon ja woima« mimstl, cssca stuscollinen
ja lotinm Jumalan Snna tule eartlcraisellä

suremmasa

suusans Sielula liicuttaman
11,12,13.
Ilmest. Kiri.
ts.Ntznruin myös David sano Pfalmisa,
Pant mierkas wyölles/ sinä Sangari/

tnictalla bcknen
Sananscaulta.

ia ccnmlsta itzcs

cunnialllsest. Menes

sty sinun cuuneudesas / Muta sinus
totuden siwcyden jn wanhurscauden tähden: nijn sinun oikia kätcs

sanan

lhmcllisia osotta. Tetäwät owat sinun nuolcs/ että tansint lanZewntetees maahan/ cuninZan wiholllsten keWtm. v4.f, 6.
skellä.Colmas
on hänen
lEsuxen tuleminen,
jocä
cunnian kilckaudcns
tosin on
Jumalattomille pctjättawä. Elliä
Jumalan wibn ilmesty Tmwast cai-

taikille

ken

lhmlsten lumalattonwden

ja wää-

tähden/iotM totuden wäärydes
pttäwät. Rom. i. v. 18. Mutta luma>
lan lasten pita odottaman ja lkawöihemän luinalan pälwan tulemista.
ryden

(

2.Pctt.z:v.i2.)

nen Ilmcstystäns

Ia raeastaman häs
T>m. :v. 8.) Ia

(2.

cosca se tapahtu,
ccchoman
päans ylds:

ylös/ ja No-

staman
silla beidan lunastuxens silloin lähesty. Luc. 21: v- 28.
Valmistus tahan HCrran paiwan tulemiseen
Mä tapahtuman raitiudes. (Luc.2l: v. 34.)
wul-momises ja alinomaises rucoilcmiscs (Luc.
21:

v. 36.)

uscon

lampun sytnttamises

lÄ

ylkaa mustan, nl<n että sydammitlen astiat owat armon ja pyban hengen 01-»
julla täytetyt. Mutth. 25: v. i, 4., Nijn

mencmists

myös

)(i7s)(
mila HErran IMo on, au<

myös ttkemiscs
on se piilwelja

/

jonga HErra löy-

ntzn tchncxi/ cosca

l>an lule Manh.
pitä
olcinm wahäs
Chrisntyn
v<
46:
24:
cuulla
cltö
sais
hän silloin
uscollmen.
ja u«
hywa
hywin/
stna
suloisen äänen:

lä

sen

palwclja/ wahän päällä sinä
oltt u!cctlmcn:minä pancn sinun paljon päälle/ mene stnun HErras iloon.
Match.2/:v. 21.23. Caho minä tule
joca
nijnculn waras: autuas on
walwo/ ja kätke waattens/ ettei hän

scollmen

sc

alasti käwls/

hänen häpiatans
Se sallähdals.
no joca näitä todista: m minä tulen
pian- amen. Nijn tule HEna
ja ettei

Ilmcst. Kirj. ?6:,v. 15.

su.

Meidän HErran lEsuxen Ehristuxcn armo olcon teidän eaickein cansian Amen. Ilmest. Kirj, 22:
v.

20, 21.

Mucous
lEsu/ joca olee wanhur<WNErra
scauden aurzngo/ nijn että au-

NI

sijpeis ala coittamä
sinun
pitä nijlle/ jotea HErrä Zcbaochin Nimee PMM.
ja joca

tuus

olet

olet
ja

se

totinen walteus

tahdot

joca

waljstat/

ylcswalista/ caicki ihmiset/
jotca mailman tuiewat (
l.- -u. /?.)
nijn että ne iotca sinun waloas elä-

wasä uscosa wastanottawat/ lulcwat
walkeuden lapsixi sinun seuramisesas/
sekä näkemän että löytämän sen Man
ja tasaisen tien elämän: ylsswalaise
sinun armos cautta nijtäkin/ zotca tata/ sinun arinos camta kirjoitettua/
kirjaa halulliststl lukcwat; että sydämellinen raandymys ei olis heille yli
omo asia/ ja st ahdas potti ja caim
tie yxi tundematoin tie/ jota ci he olis omaja coetuxesa oman pmtttens/
ja Jumalan armahtamisen ja armon/
tundemifcs ja löyt.iMlses sinun weres
cautta nähneet/ ja ntzn sillä otollisels
la armon ajalla rauhan tien autudexeus tuudenet. Tue ja wahwista myss
HErra lEsu/ calkisa kiusauxisa l«
ahdlstuxisa/ caickia nijtä/ jotca jo sille oikialle caibatle tielle sinun armos
cautta waeldewat! pidä heitä wahwana armon istumes tykönä sinun
weresäs uscon cautta/ että he sijnä
armon awun ja elämän saisit ja löydäisit/ cysca he apua tatwitzewat/ ja
WdämeUisellä uftaUuMa taidaistt ar/

mon

mon istuimen tygö

kayda

/

ia

sinun

essru-

pinas/ cuolemas/ ja woimalllfen
Flclums hywnxi nautita! lisä
ja rackautta sinun tyZös/
hcllle

usco

ja cuulluisuua

sinun

aandas

wastan/

sinua oikein mndeman )a semaman.'
anna myös racas HErra lEsu/ rackautta caickem Jumalala pelkawaistett
la sinua ctziwmstcn Sieluin walille!
Tul? ja

ylssmkenna

sinun Zlonls

ja

elawä Senracundas! anna hejdän
lampuns enammin ja enammin syt-

tyä ja muilleckin wnlori olla/ <a ennen cnickia olla oikein wiritcttyna palaman Sinun tulemistas wastan / nijn
ettu he sitä lkawöltzcwat )a odottawat
?
pyhlsä menoisa ja
I-

salle Jumalalle Pojalle lEsnxclle Cbri.
meidän wapahtaj llem/
stuM
dutajalle pnhallc

ja loh,
Hengelle/ olcon kii-

tos ja ylistys ja cunnia/ nyt ja NM-

taicklsest! Amen.

)(i?8)(

Neljä uutta hengellistä wirtlck

Ensimmäinen

Halullisten Sieluin
MöSKEHOTUS WIRSg/
Sen ahtan portin ja caidan tien tapltzen etai
mään pyytämään, ja armon wi§cyden löytäs
män ja pitämän.
Weisatan cuin: Suru ilon edel:c^

H Sielu tule pois. Sull armori Iu«
-<si mal sois, elämän tielle tulla, Jos
tahdot uscoS cuulla Jumalan Sanan wol«
,

K«

man, Ia tulla armon loimeen.
2. Se ahdas poni tie Se oikia elon tie;
Sil lEsus sen on sanon, Ia Sieluin au«
tuul janon: Siel kaandymiseen tullaan, Ia w
ston woimast cuullaan.
3. Siel meren-Sowindo Sull armon e>
lon tuo; Sill' caidall ristin tiellä Ei Jumal
apuns kiellä; Siel Sielun ahdisturet, Saii

armon wirmoluxct.

4. SiellOsuZ ristin pääl
sinuld' sr<
mo tie!: Sen ahtan portin juures On armo,
mitäs suures;Se elämähän saatta, Ia syw
nist pojcs laatta.
f. Siel armon istuin on, Jos' löydät
Sowinnon: Hän synnit andex anda,la uu.

dm elon eanda, humalan lapset juuri Se
saqtta armo suuri,
H, Siel ilcu pisarat Särjettyin wuotawat,
Juur HErran silmäin edes, Hän autta Sielun hädas, Ia fyneletkin luke, Aroullans
Sielun tuke,
7, Siel nöyrys edes käy, loc' lawial
tiel ei nay, Juur hengen nöyrys aiwan, All
hengellisen waiwan, Ml nöyrytetyil aina

Jumala arnwns laina.
8, Siel uscon elnma' Woj sindoin syttyä;
Sil Jumal on cujn autta, lEsurm fuollon
cautta, Ia lajna uscon rooiman,
saatti»

armon

toimen,

Sjss s'tty

nn oskin
pus; Sil lEsussa<kachtns,Armons, a suloisudens, Diel
uscoroillen lZläman
tielle,
laidall
10. Sen macu rapsia Armon suloisutta;
Sen cajpamifts hala S^dan, ja perän pala,
armoo tuta Sen maun suloisutta.
HEsuxen
cuuliajnen On yxin ker11. Siel
Jumalan
tahto
tainen
tehdä. Ia saada myösmuutkin
Et
nähdä,
armon tielle Heräisit
kin
wielä,
hartast
12. Siel Jumal omians Curilta lapsians;
Wahwi>ta cocmis Ia cajkis kiusauns.-Caick
kiusaufet kaandä Sielulle parhax waända,
13. Siel Hengen hallitus Ia armon mallitus, lohdatta tielle lairoan, Wirwolla alla
9,

lEsMN rackauZ

la maimcm, Ia lahjoi! hywil siuna, Ia
siunamcl cruuna.
.
Sicl riemu annctan, Ia pilcka cannctan Cl-ristuxcn nimen tabden; Stjn HEr<
ran armo nahdan.lloiscx ricnM sangen, Paal
vzainomiscn hangen.
15. Mailmcm lawia tie Mailman-ricmuun
wie, Waan lopur cadotuxcn Ijaistn abditurcn Sitt saatta hengen luscas Sijn cuol,".

,

lccs liha, uscos.
i6< Waan caidal tielle nain, Kay murhe
tdel pain, Sit ricmu lEsuxcsa Ain löntan
uscon ttcsa; Ia lälkcn ajan waiwan Wast'
alca ilo taiwan.

l7. lotc' armon löytämät, Ia armos py<
sywat; Sen witziytcen kaandy, Se Sielu
li tas näänny: Sen perustus on tustis, Ain
lEsus Hengen uscos.
iB. Sicl caidal tielle myös Wirwotus
saadan työs, Ain lEsus lahna culkc, Pois
Sielun waarnt sulkc; Cosc Sielu lEDesia Ei crcan suloisesta.
Ain seura
19. Sicl laupeuden
Myöt, tarwitzcwaisi cohtan, Sijn uscon elo
hohta: Ia ttlttaisin wielä, N«<l cuin kay
ston tiellä.

uscon

' 20.

lotc' saamat

Uscon kilwolIa uscowaisten

meljcxens

tuxcs. lotc
knippum Sidotan rackaudcs, Elaman elos
uudcs.
rippu

21.

Siel

2i< S!el Sielut odotta lEsurm tuloa.
Ah lEsu armos laina Waltamän syndi
aina, Ia leiden awarutta,lotc' walos la-

wiax tutcm.
22. Ann' ICsu wtjsaut Waltäman ca.
walut; Ann Sielut armon ajall Ei kärda
larriald hajal; Waan tielle caidal kaandy,
Ennen cuin Siclu naandy.
23 Sille on olkia tie Kuin

Sielun eloon wie/ Pois poista

synnin cuorman/Ia synnill saatta lurman; Sil caidal tielle aitvan Tie löytan luja taiwan.

Toinen.

Vlösherawäisien Sieluin
RUKOUS WIRSI/

Sen ahtan porti lchtzen sille raidalle elämän

tielle culjttcs.
W. c. ruotzalainen Wirsi, Min hog srän
mennistior hafwer jag wändt: lc.
Taitan myös weisata cuin suomalainen wirsi,
«.
Ah HErra älä

I

'

Ehrisic.sä totuden suu,Sä
VÄ »Mmiiinen ProplM, loc olet st
ijäinm

ljslnen Elämän Puu,
elämän tahdoit
opetta: Nyt roalaisc Sielun, ja armo suo,
Et löydäisin portin cuin elämän tuo, Ia
kuoleman mallan lopctla.
3. Sä olet tie totuus ja elämä, long
Mitta se cajta tie lpytän: Sun cuollos sen
armon mcil' ansaitzc, Sun oppis sen tienlmeille näyttä, A"«' uscoo, o laupias lEw Christ,
Et uscon sun Sanas juur totiscst Et rai,
fen totuden täyttä!
z. Jos MilM, luljclcs lawiq tiet, Mull

se

huuta. al' sinn' mene määrin: Pm' ettän
Sun uscon, cuin oikein wift, Ia mailman
huudost pois erin. Ah rucoile lEsu aines
desiän, Etten enq hcztä pois kadestän Sun
armos, jol Sielun on heran'i
Sttt ahtasta porlist mua läpjW am O

armos tähden, Sun catteran
! Shn toiwos nyt
mattahan lähden; Sun merisin hikcs ja haa«
was mull' Ann' Sowinnox Isäs cans, lE,
su, tutl'; Aut' ettän Sun armos saan nähdä!
s. Mun wcristt syndjn caick andcx ann',
Sun werelläs lEsu mua puhdist l Ett tun«
doni rauhan saan amuan, Mun sydämen
armollas uudist! Sun lohdutuxellas wirwofa. Ia kiusauxist ain kirwota. Pois synnin
sitet caick pudjst.
6. Jää hywäst mailma ja synnin tie, En
yhtäkan helke fua seura; Ojl sinun tjes äkilEsu, Sun

pinas ja cuolcmas cautt

siä cuoleman m!e, Sill kiljuwa jalopeura,
Ntln Monda cin surulomd' niele pois, lot'
en ttiiteng kcllengän Slclul sois; Sä lEsu

Mull olet Nyt teuras.
7. Sa olet mun tcurän, mun Somindon, Mun perusiuftn la linnan: Caick Hu»
cäs ol oma mun ansion, Sä annoit must
wcrtstt rclcant ansiox
Merisen hinnan; Silduomiox,
Mul olit aln räistt
V«n' muitten
duoMittuin rinnäl.
8» Sen duomion Sun Herges mull ilmolitl, Cösc' sydän sal syNdini tuhdon; Wiel lumalan Sanan rautt hctätt», Niaick caUwan
synnisä unrun. E! lepo sill enä ol'
luW Eik rauha, maan synd! mun duomihl maan, Ia laki on sydämen rundon.
9. Waan, Suloinen lEzu, nyt armahda, Mun tUndor.l haamat caick perca; Sä
puhdas Jumalan ratitzn! Sinun mcres turmasi en erkan: Mua mcrellas lEsu Nyt puhdisia, Ia sydämen mcrellas uudista, Ia pa<
ranna haamat cuin sarke.
10. Sun tistosas elän ja tuolen
Den cautta mä caita tiet culjen. Cuin «oietun on tuscas sa murhen työs, Ntjn hnawohis itzen ain suljen. Tul rackahin lEstl, sydämen' wiel, Ia itäisesi aina nyt
sitl!
Sam'Taiwahan llohon Heljän l

asu

ColmgK.

)(t84)(

Colmas.

TAIWAS? ILOSTA/

Herätellyin ja uscowaisicn Sieluin lohduluxcrt,
silla raidalla elämän tiellä culjctcs wcisatta.

W.c.Gja mun Sielun juuc iloisestjubilera.

rackahin lEsu,

ansainnut

culn armosias ,'uur
ol.t alcan Mun Sieluni autudm;
armongin palcan, Nnl cuin owat

karsti,

haawat, Niin Abramin

I

työs, täs' en'st wi<namäcs, Ci
des ci synnin yös, maan walpan.
2. Se armon palca se ttäinen autuus
ri, Se tke, ett' ajainew murhe, waick cuin<
ga suuri, On cuilengin nijn cuin pisara sijn,
Cuin sielu sen haisen ilon saa ktln,juur taiwaas.
?.
Jos Lazarus murhet la waiwa tääl
ja

helmois
pojcs: ne mwat On taiwan ilos,
sencaickunhotti
lusca pillos Sicl ombi, ja ijäinen au-

tuus sijn elos am saadan.
4.Mik lobingin waiwal la tuscat on buojenban' ennen? Cuin autudm eläwä -Toiwo:
.Sil ustos sinn mennen. Ia martyrit caick
Ml wainottin waick, Cuing lyhy Ml cuft
tengin oli se aik; waan Taiwaas.
. 5. Ux ftainen elämä uscowaistt on cohtan',
loc' ojasa ensist jo lohdmurex on hohlan':
Nt<n Moses catzo taal palcan maxoo, Cofc
waiwan D pilc«n tää
laxo on saattane
6. Sen-

surun

5. Sentähden se ahdas porti ci peljätä
tetän, Cuin aututtans racasta Taiwastn
tahtojuur rieten. Sm menoon M, roaick
waelda tääl, Ia ilman waarat kykarmelttil
päälläkin culke.
7. Sun weres, o lEsu, suy pinas ja
cuolcmas haawat, Ntjn puhdista paranda sielut cuin armon saamat, Et woitto on hcil,
täs' Jumalan M, Ia woiton wirsi on ilainm siel,juurTa>waas.
8. Siel Abraham, Isaac ja Jacob, ja
caicki ProplMt Saa istua pöydal, cuin
raamattu silta opeita; Ia ilon wnna, ain
saamat sijna Sit' uuttu, jolc uftos on py-

synet ktjnni, juur loppuun.
9. Se totinen wtjnapuu lEsu, Se Solluja raca.s Cuin wiwacuurnan on sotke»
yut yxinans laacas; Sm woiton miinan,
cautt' pyhän pinan, On ansainut, sulasta

armosta sijnä

se saavan.

«o. Jos taiwahan ilo täs maistetais maat»
ruumis, Kyl pian pois unlotuis nykyinen caicki cuin lumi: Cuin Pietari siel caick
Tbaborin paal Pois unhotti pian; sijn afuq
roiel ain tahdoi.
il. Jos maalliset sydämet laimaban ilosty
syltyis, Kyll pojcs kieldawci woima bcis
pian kytlyis, Pois hccuman lurban cunnian
De kielläisit pian, ja sen tawaran cuin catc>
»».Mutt maallinen macu maallisen suo*

lises

'

N

sm

stMs
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7

siutla caiken, Nijn maallista racasta maallinen
orja, tik waickcn' Maailman puhesi, ja tur«
hast murhest; Gk tottele sydämcs elämän
tiesi, sijn mielis.

Jos Taiwahan Manna sm sydämen
sisälle wuotais Sen esimaus; ei nykyiseen e<
na hän luoltais. Jos ujcois sanan; nijn pa<
nis pannan Caick maalliset esttt, ja taiwaan
13.

rannan

ain

etzis.

uscowaisil on lohdutus ijäisest
ilosi, Coscmailma pilcka, ja naura wiel syn»
dises elos. Mx hunaja, on laiwan Manna,
Cuin uscowaiset jo lohdulta las ilmas,
15. Ei turhas luulos, ei cuollcs toiwoS
ja uscos, Waan armos, ja totudes, esimaus:
waick' tuscas On surumen miel; ntjn lohdu,
tus jäll Sijn eläwas
lEsuxen pääl,
tuo helpon.
16. Sijn esimaus ain lEsmn rackaus
sytly, Ia suloinen ilo juur taiwallisisa kytty:
Waick ei woi lgal sc cuolewa wiel Sen woitäyden.
maa nijn maisia, nijn tsiwösa siel
i7< Siel taiwasa walilut, hengellisillä sift
ilon cuin siel on
mill, Kyl tarkene nähdä
ilmen: Siel ilo riemu, ja elon humu, Zil
ja murhm.
«ngclcin laulu pöispoisia
ilotta
yhtä
18. Caick
wa»
haaroa siel
siudcst Zuur jocaitzel hetkcl la silmän räpyl;
lik huudost Siel cttulu mitän, istuimen eteen
Ne pyhät siel langewal nijnc«jn leteen, ain
weisul.
19. He
14.

Waan

uscosa

saa

sen
sumun

saa

«9. He kijttäwat Luolaa juur iloisil suul
ja mielel, Ia lEsuxen cuolemaa sydamell
«ta kielel, Cuin ostetut, ja lunastetut, Ia
lEsuxm merellä pelastetut myös waiwoist.
20. Sen caupungin walkeus caritza on, la
paista Paitz auringon walkeut, ilman aurin»
got' toista: Nijn walilut wiel myös loistamat siel, Cuin taiwahgn tahdit; waick olitkin Ml ain pilckan'.
ja puku, ja cun21. Wanhurscaun silcki
nian crunu, Ia candelein soitto, ja ijainm
tngeltin humu Ain käymät edes: la palmut
kades On pyhil sijn Mudes; eikä hädäst

siel

tietä.

He heittämät crununs siel

nöyrydes iylistys
wirsis, juur Justulmcn eteen Ain
juur
Täys
malan edes,
rieten:
autuus on,
22.

et

Jumalan luon' Saa olla,

«jäisen muonain ilos.
23. Ia caritzan haawat

ja

miellä se»

miel kirckaut täyn
paista, loist Morsian suloises tirckau,
des myös loista: Nijn rackaudcs, ja suloisudes, Siel lEsustans Masia morsian,
uudes ain menos.
»4.'Sil lEsuxen saamat ne maliiut siel
laick nähdä Ain caswoista catzwssn, Ia
Jumalan tahto tehdä; Cuin tapahlu siel,
ain autuudes wiel Itz Jumalan kijtoxes,

siel

loiset fäal ja welsul.
25. Ia siellä ne walW

su-

colona pysywät
aina;

xnzx

HM; El fiel mikan uni, tik rasitus enäsell'
paina, Ah pyda sinne, o sielu ennen Cum

Vwi jo suljetan, eick cna men^a'sinn'iloon.
26. 3iyt armon owi wiel awatan sill'
ruin «tzi, Ia siMmest selwi sijt hirmujfist
synnm patzist: Nijns' iloita saat siel ain
iackamat, Cosc nykyiset catomat pois tu»
luwat tas ilmas.
27. Nijn tule sijs ahosta portista elämät,
ÄeN; Sill' lumifl fen armon sull taritze
nytkin wiela. Nyt corfiall ain Jumala! Set'
kijtos el ylistys auma! ain olcon.
G , N
Moljäs,,

Mos

ja Mstys

Wirsi /

Jumalan ylisiyrcs, ia yhteises wcouxes ja
MMffes, armotMwa SicluM wchsatta.
W c.HKrra KM Hlcon,lsiiim Jumalazc.
HErraa Suul ja sydamel,
WLiMat
kerran, Armon totudel:
Armotctut
'-«M»' aina, Andain
cunnian lumalal,
Vlistakät
cuin laina Armon runsahcm. HCrwl kijtos
-

,

vlcon, Waldas

lähes

Sifal ja myös
lsin raFaudel Tuwam cunni<Ht! loc'M ,armoi uudel Gtzm lackMat

ulron,

tulcon

Veidän

Meidän Sielun saatta E loon auwtlnn, Syn,
nm liclda laatta Armon tilahan: Racas I-»

sa Taiwast, Synnytyxen
sia lawiast.
Synnin

waiwas

Päästi

W

cuorman sorti Meren sywyteen,
portin Uscos etchem: Tämän
armon
tzlwoi
portin awoi Meri lEsurcn, Ntjncuin ennen
aiwoi Armo Jumalan: Armon iswimcri, Ai«
man loliseli,lEsus cuolloon läxi.
4 lEjufel st,s tljws Olcon yn>
Na calls / Somas armonlljtos,loca har<
iioillans Ristin cuorman cannoi Meidän e-,
destam, Hengens ylön annoi Ristin euole«
maan, Rackaudest aiwan Awoi owen tai<
man, Karsti cuollon waiwaru
f. ICsu Sinun weres Sielut puhdista,
loca sinun peräs lEsu halaja, Ia nin u»
scon woimal Sinun omista; Smtän toden
toimel Sinu racasta Armoletut aina; ICsu
arckus laina Syndi alas paina.
6. lEsu Sinun haawas SiM pa<
randa, Stzna woiman saamat Armoon tur«
mala Uscon elos uudes lE<us lsDä on;
«3.

:

Arwons suloisudes Hanwains anflm Ustoz»
waisill' anda, Rauhan tygön canda, Saat»
ta armon randaan.
?. IW sinun NitMS Clon anda mcill',
Costa Sielu ime Armoo HErran tcill, Si«
Mn Nimes malda Sielut wahwista, heitä
Wan alda Aina pelasta. Sinuii Nlmres

luoll^

luotta, Armon awun tuotta Ilon wljnaN
zuotta.
8. lEsu Sinun luscas Ia myös cuole.
Mas / Auluaxi uscos Saatta eläwas:Si<n
on caicki läyttett', Sieluil Sowinnpx; Sen
camt armon löylä, Uscon elohox, Sielu, joca

kaandy Oikian armon Säsndöön, E«nen
euin hän nacjndy.

9.

olet rackain
Msnosnut
synM'
me
cuollet

MM, Ett'

Ia M ylösnosnet

uuteen

lEsu

ol'sim totisesi,
elämään, lohons

olet ostan mcil' ain pysymään: ICsu ar«
mon lähde, meidän apum ehdi, tttem' ar<
most jahdy.
10 Mcidan lampum sytyt lEsu palaman,
ArmoZ meitä kytyt Sinu zeuraman, Smu
tain lEft uscos elawas, Wahwist, ettcm
lväsy, elon oiki as ties; lEsus aina aulta,
rallin cuollons cautta, elämähän saatta.
n. Ylistys siis olcon Rackaal lEsuxel:
Hänen waldans tulcon Waldiax sydamell:
Caicki sma walda Lacka lEsuxes; Costa
synnin alda Culke oikias ties Sielu, joca
uuteen Kaandy kuuliaisuuteen, Ia mvös rackauteen.
12. Cuuliaisutt' meil laina lEsu armostas,
Syndi alas paina sinun woimallas! Rackaudel tayta mcidan sydämen, Ann' ain
löytä armonistuimcn Sielun puhdistum, ja
«yös udisiuxex, hengm waicutuxcs.
»3.

uscos

l?.

Tasa

)('9l)(
lEsus armias Sielun Mdisia,

Armos witzis warmas Aina wcchwista: Karsimlsct käändä Parannuxcx myös, Caicki parhax wäändä Pyhän hengen lyös, Cuin on
Nchtex, bal«
lvaicutuxes Sanan
lituxex.
,

14. KljwS olcon aina Pyhall
tzengel MyöS! loca armons laina Oikias uscon lyös: Cutzu, coco, saatta Uscon

elämään, Synnin mallan laatta, Ia Myös
sydämen Täyttä lolMuxcl, Armon wlrwotuxcl, Waiwan kcwityxel.
15. Racas Isä Taiwast Poicas ilmoi,
la Sieluil, Sinus aiwan Armosi armah»
da! Saata hcrälyxeen lotca macacWat,W<da lljcuturen Myös caick uncljat, Poicas ty»
gö käännä, Henges lähet tänne Ntjncuin

niwoilt' enncn!
16. Racas lEsu joudu Waldas lemi,
lä, Sielui tygös nouda Giormat kcwitä:
localst' rasitettu Aina roirwota loca Sinu etzi Tustist kirwota! Sill'Sun ik«S
sopi, Keweyden luopi, Hengen rauhan suopi,
:

mieckas wpöNes Sinä Sangan/ Liicma Sun työl17. Pane

las Zaickij nuckuwij; IhmelW
nciyta'Oikian kätcS cauttV^Wnl-

dacundas täytä, Sielui rauckoi ault' U<os

*.Mm.
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synnin seimcsi, Elon tietä käymän, Armon
lvoima taynan.
i?. Pyhä hengi tulcon Sieluin sydämlln,

Rucouris olcl»n Läsnä hartaihin:

uudlstacon Wtcla Zionin: Armot tvalistacon localst' Sielu fijn!
ll

Coco colminaifts, Sulain olcon ylistys, Sis
nun cunnias julistus.

Trykin

Wtrheist.

trykin wirhctta ole ts»
ei
ei yxiwanrin ottawaincn
firjasa
lukin taidaismecmngistacli sanain iärjeslyreliä itze
ojenda, cofcayribokstawipuuttu elickä ontuisin pan»
du: cuttengin ettei nijsä erinom«isimma« epäilystä
plis, tulemat sturawaisct tasa ylösotctux» ja uje»

sä

Ehkä

tuxi, nijncuin.
ia. bladisa, ;c>. radift, lue, ehtollisest. ,« bl.
»l.rad: lue, lunastit. 4?. blad.?. rad.lue,HEr»
ra HErra. 48. blad, y.rad.lue, ehtolliscn. 58. bl.
i> rad- lne,
i;;. bl. s. rad- lue, pita
,46» blad. ,0. rad. lue, lielfi sen, 168. blad» ,0..
l«d. lue, joutunet» Esipuhesa cuitcngin cuubcnncn

siwun

algusa, mutamia sanoja puuttu, josa lue yh<

näin- Senca!taifist haluttomist ja wastaha»
loisisi, ei »,vt vle täsa firi«s« ntzn paljon puhetta,
jos ei he .c.

teen

