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Lukialle.
H>n syy loka on jaattanut minua kirjoittaman jaulosandaman tämän wähäiscn Kirjan, on, ettHwaikka monda sydändä liikuttawaista kirjoitusta »nulosannettu, siinä tarkoituxcsa että käändä syndisiä
minä kuitengin olen halannut koetella tämän minunyxikertaisen etecnasetus- muotoni, kutsumaan ja neu<womaan unta lnurimbia syndisiä tulemaan Christu,xen wastanottaman ijankaikkista elämata.Minä olen «tse ollut sangen jumalatoin: muttasaanut aruioa, ja tahdon haluisesti että Minun wer.täiseni synnisa, ynnä minun kauhani myös tulisitosallisin samasta armosta.
ihmisia kmn se ikanans ollut on. Minun piffuincn
kirjam waiwoin joutua yhdestä huyncsta toiseen,
ilman että loyta soweliaita csimaalia, se on: suuria iajulkisia syndisiä.

Ia kosta nyt lEsus on haluinen lvapahtaman sen»laldaifta, umcl heitä siis inahdettaisi kutsua hänengonsa, heidän oikialla niinellänsä?
, hndinen käattynä, on yxi saalissurelle Christuxclle. Han woitta jotakin suurta kostaPN/enkaldainen wapahdctan; miri pida.si siis lEsum,yhtä haawa kadottaman hänen luuniatansa ja syndiscnhänen aututtansa, ainoastansa armon tarjoamisen vuu,toxcsta?

Jumalan armon kautta olen minä löynnyt siu-nauren kosta minä tästä asiasta olen saarnanne: ja
mitamax minun kirjoittamiseni siitä ei myöskan olevlcwa hyodytoin. Minä heitän ulos tämän werkonta anpyydoxi: O että HERra saisi muutaniia suurialalM sen kautta Evangeliumin totuden kunnioitta»Misen!

Muutamia syndisiä löyty, jotka swat kauhista,
kaikkein ihmisten silmisä, ja muutamat owat ftnMlls. omasa ylitscwoittamisesansa; mutta MutamatA 2 peit-



jotka kuitcngin uwat paljat ja julki hänen edcsänsä,
jolla owat silmät niinkuin tulen liekki, ja taita katsoasisälle salaisiin! ja kaikille näille on armon owi awattu.

Sentähdcn rukoilen niinä sydämmclliscsti sinuasinä jumalatoin ihminen! Tee niin h»wi:: ja lue tätäkirjaa tarkkasti läpitse. Knulc! eipä syndcin andcxian»
daminen ja osa Taiwasa taida »vahingoitta siima. M
anna sinun himos ja turhudes pidcmälda takaisin vi-
datta sinua arinon owclda, crinomattain kosia se ei
ole lukittu sinulle, Manatzc oli yxi paha mies, ja
Maria Magdalena yri paha waimo, etten minä mah-
da nimiltä ryöwäya ristin päällä ja Christuxen mnr-
haita; ei sitä »vähemmän sait nämät armon, ja
Chnstus otti heitä mielellänsä wasian.

Ajatteletkos että nämät jotka olit niin pahat, nyt
taiwasa katuwat, että he Christuxen tähden ylönan-
noit heidän syndcjänsä, kosta he olit mailmasa? En
minä taida usioa, että sinä ajattelet muuta kuin että
He owat parhan osan »valinnet.

Gyndinen! tee sinä myös niin! Christus, taiwan
porteilla, sano sinulle: Tule tänne! ja perkele hclwetin,
owella, huuta sinua tuleman hänen tygönsä. Gyndi-
nen! mitäs sanot sinä? kuhunqas tahdot sinä? Ma

tuleen poldetta! M anna lEsuxcn hupaan ika-
»voita, kosta hän jano sinun aututtas: w«an tule ha»ncn tygonsä ja elä!

' Wielä yhtä sanaa, ja niin olen ininä walmis.
Gyndinen! täsa kuulet sinä rakkaudesta; »»utta minä
rukoilen sinua älä »veda sitä irstaisutcen. Se joka Ju-malan rakkauden ylönratscn kautta syoxe itsensä kado-

han wajo sywmulMe hclwctiin, ja siellä enäm<
man waiwatan muisiaiftnsn sitä hywä kuin hänelle oli
tarjona, kuin kaikilda hänen muilda synneildansa. Ka-
wahda siis itses, ettcs tee rakkautta sinun ijankaMiseri
wsslwajaxes. Hywäsii!

Luc.



Luc. 24: 47.
- - - Rumeten Jerusalemista.
Koko wärso kuulu nain: Ia saar»

nattaman hänen Nimeensä paran»
nusta ja syndem andexi andamusiakaikisa Ransoisa, ruweten lern-salemlsta.

sanoja puhui lEsns jälken hänenylösnousemisensa kuolluista; ne owattasa kerrotut historiallisella tawalla; mutta heIsällänsä pitämät yhden tarpellisen Edeskir-
joituxen eli Fullmaktin ynnä yhden ulosmerki-
tyn Ehdon kansia. Edeskirjoitus ja Fullmaktijonga te näette, waaranda Evangeliumin ulos-
lewittämistä, ja löyty selwillä sanoilla Maith.28: 19. j« Marc. 16: 15. Mcngär siis ja
opecrakac kaikkea kansaa n. Mengär kaik-,
kec» mailmaan, ja saarnatkat Epangeliu-
mia kaikkille luoduille. Se erinomainen
Ehto on ainoastansa Lukalda nimitetty, jMsano: että niinkuin Christus tahdoi opin paran-
nuxesta ja syndein andexi andamuxesta saarna-
wxi kaikisa kansoisa; niin tahdoi hän myös
M 4 se ensimäiseri piti Jerusalemin kansalle tar-
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jottaman. Saarnatkat sitä, sano Cbrisius, kai-
kisa kansoisa, mutta alkakat lerusalemisa.

Maikka siis Apostolinen Fullmakti muu-
toin sisällensä käsitti koko mailman, olit he
kuitengw niin muodoin rajoitetut, ettei hesaanet alkaa mualla kuin lerusalemisa. Hei-
dän piti alkaman siellä; ruwetkat Jerusale-
mista.

Ennen kuin minä menen edemmälle, pitä
Minun lyhyeldä merkitsemän kari asiata ja en-
sistä osottaman teille, mingäkaldainen Jerusa-
lem nyt oli, ja roisexi: mitä se sisällensä pi-
tä, että saarnata Evangeliumia heille.

Mitä siihen ensimäiseen waranda,, niin
tule Jerusalem katsottawaxi, i:xi sen asujain
sugun puolesta: 2:xi sen emin - oikeuden ja kor-
kian arwonsa; ja z:xi hänen nykyisen turmel-
dun ja langenen tilaisudensa puolesta.

i:xi Mitä heidän sukuunsa tulepi; niin olit
he Abrahamista ja Jacobin Pojista syndynet:
yxi kansa, jota Jumala oli ulosmerkinnyt kai-
kista muista kansoista, moninkertaisien ihmetten
ja rakkauden merkkein kautta.

2:ri Mitä heidän etuinsa oikeuteen koffe-
pi; niin oli siellä Jumalan palweluxen istuin,
ja erinomaiset tunnusmerkit Jumalan armosta
ja läsnäolosta, kaikkein muitten kansain edellä
koko mailmasa. Sentähden menit sukukunnat
ylös Jerusalemiin Jumalan palwellusta pitä-
mään; Siellä oli Jumalan maja ja asumi-
nen: Jumalan ylimmäinen Pappi: Jumalan

uhrit
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uhrit siellä ja wastanotettin: Hänen
silmänsä ja sydämmensä olit alati siellä, i Kun.
Kirj. 9: Z. Pfalm. 76: 2,3. 122: 1-8.

Mutta Z:xi pita meidän myös katsoman
Jerusalemia sen langemuxen puolesta, jota
meidän Textimme erinomattain tarkoitta.

Jerusalem, niinkuin sanottin, oli ollut
Jumalan palweluren istuin; mutta oli nyt lan-
gennut, ja HERrasta poispoikennut.

Sana, Jumalan palwelluxen ojennusnuo-
ra, oli heildä hyljätty. Ia sen siaan olit he
sisälleasettanet heidän omia asetuxiansa, hyl-
jännet ne painawimmat käskyt, ja niitten siaan
pannet heidän omia pieniä siwu- ja liika-asioi-
tansa. Match. 15: 2, z, 6. Marc. 7: 8.
Jerusalem oli sentähden nyt hirmuisesti langen-
nut, ja oli tullut yhdexi paikari kusa totuus
ja oikia Jumalan palwellus olit aiwan riMalle
muuttunet.

Tämä paikka ja kaupungi oli niin muodoin
muuttunut synnin-kuopari: ulkokullaisuden ps-
säxi, sywydexi johon se totinen Jumalan pal-
wellus oli hukutettu. Täsä hallitsit nyt tuima
rohkeus, ja wäärä luottamus Jumalan päälle >

joka on sielun murha. Kansan ylimmäisten ia
opettaitten tykönä nähtin silminnähtäwästl, la-
teus, wiha ja lumalisuden harjoituxen pilk-
kaminen, niin pian kuin sen woima hawaitin
jysakusa paikasa; erinomattain sen totisia har-
Mtaita ja edesauttaita wastan: Ia! itse hei-

A 4 dän
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dan HERransa ja Luojansa ei tainnut wälttä
heidän werta ahncttiwaisia kasiansa.

Sanalla sanottu: Jerusalem oli nyt tul-
lut yhdexi teurastus-huonexi, kusa Pyhät teu-
rastetin. Praphetat, Christus ja hänen tunnus-
tajansa tulit täsä hirmuisimnmlla tawalla wainotu-
xi ja murhatuxi. Ia! Jerusalemin asujat olit
tähän aikaan niin paattunet heidän
ettei he peljännct tehdä kaikkein suurimbia pa-
hoja tekoja, ja sitoa itsiänsä rangaistuxen ja ka-
dotusten toiwotnxella; sanodcn. Jumalan Poi-
kaa murhaisansa: wcrensä rulkaan
meidän päällemme, ja meidän lastemme
päälle.

Ia tvaikka lEsus Christus hänen opil-
lansa, ihmeillänsä ja pyhällä elämällänsä pyy-
si ylitsewoitta heitä, ja käändä lxidän jumalattomu-
destansa; niin he kuitengin ei sitä wähemmän
suljit, heidän silmiänsä ja tukit heidän korwian-
sa, ja ei tytynet ennen, kuin he hänen olit saa-
net hengildä voisotta. Ia! että he, jos mah-
dollinen olis ollut, olisit mahtanet poispyhkiä,
hänen nimeänsä ja uloskapia hänen oppiansa
mailmcm kirjoista; niin olit he nyt niin roh-
tiat ja häwyttömät pahudcsa, että he kaikkia
todistuxia wastan, ja taiwan ja Jumalan wa-
kewän käden haasiolia, ja niitä kaikkein selwim-
biä todistuxia wastan hänen ylösnousemisestansa,
palkkaisit Sotanl>!'U uloslewittämäu heidän wal-
hc!nu,sa; sanodcn: Hänen Opernsläpsenfg
warastit häncn poiZ haildasta. Is kaikkea

tätä
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tätä sen syyn tähden, ettei ihmiset olisi mah-
tanet pitä lEsusta mailman Wapahtajana, ei
ninöffän etsiä syndein andexisaamisia hänen
nimesänsä.

He olir, niinkuin Pawali sano, kaikille
ihmisille wastabakoisic, i Theh. 2:15. He
ei ainoastansa itsellensä sulkenet armon owea,

, 'waan estit myös muita menemästä siitä sisälle;
he kielsit myös pakanoille saarnamasta ja pu-
humasta, että he antuaxi tulisit; että he aina
heidän syndinsä täyttäisit, v. 16. Match. 23:
Z5. Luc. 15: 7,8, Y. Marc. 7: 6,7, 8.
Matth. Z: 7,8, 9» loh- B:Z3, 41. Match.
27:18. Marc. Z:zo. Luc. 2:65. Match.
23: Z7. Luc. iz: ZZ, 34. Match. 27: 25.
lug. 20: 11, 12, iz, 14,15.

Tämä on nyt se kaupungi: nämät owat
sen asujat. Senkaldainen on heidän kirjoitu-
xensa, ja senkaldaiset owat heidän syndinsä.
Mikä kansa taita tähän werratta synneisä ja
ylitsekäymisisä, liatengin koffa me katselemme
sitä walkeutta jota wastan he syndiä teit? Juu-
ri täsä katsannosa oli heidän jnmalattomudensa
peljättäpä.

Sittekuin he olit ylönkatsonct heidän »vii-
saita Miehiänsä ja Prophetaitansa, lähetti Ju-
mala heille Johannes Kastajan heidän käändy-
miserensa, ja oman Poikansa lunastamaan hei-
tä; mutta eikä he tahtonet käändyä eikä was-
tnnotta lunastusta, waan wainoisit molembia
kuolemaan asti; Ei he myöffän siihen tytynet,

A Z waan
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waan samaan laihin wainoisit Aposioleita, niin
monda kuin he taisit, ja otit heitä' hengildä
pois; ja niitä muita ajoit pois tyköänsä, kau-
kaisimbiin paikkoin mailmasa.

Sixi toisexi tule minun nyt osotta, mikäse oli, että saarnata heille Evangeliumia. Se
oli, sano Lucas että saarnata hellle paran-
nnsta ja syndein anderi andamusta lEsuxen
Christuxen nimeen; eli niinkuin Marcus
1 lug. iF vers. sano: Tchkär parannus ja

ustokac Avaugeliumi. Ei niin että paran-
nus on yxi perustus-syy syndein andexiandamu-
xeen, waan yxi todistus sen päälle, että me sen
sydämmestämme wastanoiamme. parannus *)

on
*) Se sana parannus aseteta!» hänen oikiaan wal-

keutcensa lue. 17: 3 ja 4 wärsyisä, kusa seiso:
Jos weljes rikko sinua wastan, niin nuhtelehända: ja jos hän itsensä paranda, niin anna
hänelle andexi. Ia jos hän seitsemän kerta
päiwäsa sinun tykos palaja, sanoden minä
kadun: niin anna hänelle anderi. Molemmista
sanoista jotka suomen owat käatyt paranda ja ka-
tua, seiso alkukiclesä uxi ja sama sana
Tämä on niin paljo tarpclliscmbi waarinotta, kuin
hcranct sielut owat niin taipunet langcmaan töiden
päälle, ennen kuin he owat saanet cläwätä nssoa
sydämmcsa: kosta kuitengin elämän parannus seura
uston pnailc, Raamatun sanain jälken Rom. 4: 5.
Mutta joka ei työtä tee, ei pyydä hänen kuol-
lcfa sielun tilaisudesansa paranda hänen elämätänsä,
waan mcnc warsin edes Armonistuimen tygö, ja
siclla kcrjä clämätä, syndcin anderi andamusta j»
armoa ustomaan sen päälle joka jumalattoman
wanhurstaxi teki, hänen uskonsa luetan hä«
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vn sentähden tasa nimitetty, että sillä osoit-
taisin ettei yxikän edesannettu Evangeliumin
usto ole totinen, jolla ei ole sydämmellinen
synnin katumus seurasansa. Ia tämän teke
Apostoli ehdolla; sillä hän ei tahtonut että hei-dän piti pettämän itsiänsä; sillä millä ustollataita se odotta itsellensä syndein andexi saa-
misia Christuren Nimesä, joka ei ole sydäm-
mellisesti murhellinen niiden ylitse? Ia kuinga
taita yxi ihminen olla soweliaS andaman muille
»voimallisen syyn yxiwakaiseen ja totiseen Evan-
geliumin kuuliaisuteen, joka wielä itse pysy
hänen katumattomudesansa?

Tämän syyn tähden on synnin katumus
täsä yhdistetty uston kansia, Evangeliumin
wastanottamisen päällekatsannosa; usto on stkäsi, jota paitsi Evangeliumi ei laitta wastan-
otetta; ja synnin katumus on wälttämättä tar-
peltinen, wilpistämättömäan ja yxiwakaisten
osanottamiseen siitä taritusta armosta Chris-
tuxesa.

Kosta sentähden Christus sano, että hätrtahto parannusta ja syudein anderi andamustasaarnattaman hänen Nimeensä kaikisa kansoisa;
niin on se niin paljon sanottu: Niinä rah»toisin että kaikki ihmiset kaikisa paikoisa tun-
disit surun ja katumuren heidän syndeinsä ylit-

se:
nelle wanhurstaudexi. Ia niin hylvat työt edes
lvedetan, cndiset kohta pois heitetä!,, ne haisematJumalan cdesa. Wns. Nlo 225: 7. Ei ft ollutmuu kuin lyndi ja hapiä, mitä ennen tchtin.



se: ja tahtoisit wastanotta Jumalan armoa mi-
nun kanttani, ettei he mahdaisi langeta hänen
wihansa alle duomio päiwänä. Sillä, niin-
kuin minä sanoin, ihmiset mahtawat cdesanda
mitä itänänsä he tahtomat heidän uskostansa,
niin ei he kuitenqan ilman synnin katumusta tai-
da wälttä sitä tulewaista wihaa. Pawali sano
sentähden Ap. Tek. Kirj. 17: Zo, 31. Ju-
mala ilmoitta nyc kaikille ihmisille joka»
paikasil, ercä he parannuren tekisit; sillä
hän on sen päiwän säärcänyc, jona hän
on maan pyrin duomirsepa wanhurstaudesa,sen iniehen kaurca, jonga hän on säätä-
nyt, ja jokaitselle ilmoitta uston.

Nyt tulemme me siihen erinomaiseen Eh-
tohon: Ruweten Jerusalemista. Se on,
että lEsus tahdoi Evangeliumin tarjottawaxi
ensixi ja erinomattain Jerusalemin asujille. Se
ei taida olla käsketty sentähden kuin heillä itse-
sänsä olis ollut enämbätä oikeutta siihen kuin
jollakulla muulla kansalla; sillä heidän syndinsä
olit ryöwännet heildä kaiken oman ansion; ei
myöffän sentähden että he olit paremmat eli
wähemmät syndiset kuin ne julkisimmat muista
kansoista. Ei! kohdastansa wastan, olit muut
kansat wähemmän. rangaisiuren ansainnet kuin
he; sillä Jerusalem oli tehnyt pahemmin
kuin pakanat jo Manasien aikaan, z Aik.
Kirj. 33: 9. Ennen kuin sen synnit lisätin
sillä kauhialla weren wialla, että he ristinnau-.

litsit

1
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litsit kunnian HERran, ja wainoit ja kuole-
tit hänen Apostoleitansa.

Se seura sentäbden wälttämättä että se
Ehto: Ruwelkac lerusa'emista: lähti su-
lasta armosta ja surkuttelemisesia. Ia! se to-
dista, että lEsuren sydän halkeisi ja ylitse-
wuoti lcmpiudesta heidän kohtansa; sillä toti-
sesti he olit ne kaikkein pahimmat, ja niinmuo-
doin kaikkein surkeimmasa tilaisudesa kaikistaihmisistä taiwan alla.

Ehkä he olit sukua Abrahamin, Isachin
ja Jacobin kansia, ja maikka he ennen olit olletse kansa, joitten seasa Jumala oli tiettäwäri
tehnyt hänen nimensä ja palwelurensa; niin olit
he kuitengin nyt Jumalasta enämmin poispoi-
kenet kuin ne muut kansat heidän epäjumalis-
tansa ; ja olit tullet wikapäiri kaikkein kauhem-
biin syndein, joita tämän mailman lapset ikänä
taitamat tehdä. Ia! ei olis kengän tainnut
tehdä hirmuisembata 'syndiä kuin he.Näistä selitetyistä Textin sanoista, teemme
me seurawaisen merkillisen päätören: että lE-sus Christus tahto armon tarjottawan ensixiniille julkisimmille ja suurimmille syndisille.

Ajateldawa olis, että sittekuin ne lerusa-lemilliset syndiset, olit saastuttanet heidän kä-
siänsä, ikänänsä kuin kyynäspäiöin asti, lE-suren Chrisiuren Jumalan Pojan mereen, ettähänen nyt ennen olis mahtanut pitämän sanoa:mengät kaikkeen mailmaan, ja saarnatkat pa-
rammsta ja syndein andexi nndamusta kaikisa

kan-



kansoisa, ja sitte jälken taidatte te myös tar<
jota Jerusalemille samaa armoa. Ia! sekin olis
ollut nxi määrätöin armo, jos hän niin olisi
sanonut. Mutta mikä armo ei tämä ole? ja
millä nimellä pitä meidän sen nimittämän, kos-
ka hän käske, että syndein andexiandamus,
joka oli aiwottu saarnattawaxi kaikisa kansoisa,
piti ensisiä tarjottaman Jerusalemille, kaikkein
muitten julkisimbain syndisten edellä? Ei se
myöMn ollut se ensimmäinen kerta, jona se
armo, joka makais lEsuxen sydämmesä, edes-
loisti mailmalle kuin hän ylöspiti itsensä Je-
rusalemisi,, ja hawaitsi kutka sen asujista olit
pahimmat, niin andoi hän tietä hänen saar-
noissansa, että hänellä oli sisällinen halu, että
ne pahimmat näistä suurimmista syndisistä oli-
sit mahtanet tulla hänen tygönsä. Tämän
osotti hän koffa hän sanoi tekopyhille heidänseasansa: publikanic ja portot käymät tei-
dän edellänne Jumalan waldakundaan.
Matth. 21: Zi. Samaan laihin kosFa hän
pani Jerusalemia muiden syndisten kansain rin-
nalle , niin käffi hän, että Evangeliumin piti
tähän aikaan oleman rajoitetun Jerusalemiin.
Älkäc mcngö, sano hän, pakanain teille,
ja Samarnanein kaupungeihin älkäc sisälle
menZö: murca mengäcparainmin kadocernnn
lammasten tyyö Israelin huonesta. Matth.
io: 5, 6. Jerusalem, Jerusalem, kuin-
ya ustin minä tahdoin koora sinun lapses
,c. Matth. 23: 37. Mengät ennen, tahto

hän
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Hän sanoa, heidän tygönsä; sillä he owat
kaikkein wiheliäisimmäsä tilaisudesa.

Näillä piti stntähden oleman itse Evan-
geliumin esikoinen, kosta hän wielä eli; ja,
kosta hänen nyt piti menemän ulos täsiä mail-
masta, niin jätti hän tätä niinkuin yhden osan
hänen wiimeisestä Testamentistansa hänen Apos-
toleillensa, että heidän myös piti sen ensimmäi-
sexi Jerusalemille tarjoman. Se näky, kuin
olis hänellä yxiwakainen tahto armoitaxensa
niitä pahimbia syndisiä ensimmäisellä armon
tarjoamisella, ja heisiä ulosotta itsellensä yhtä
kansaa, niinkuin esikoiset Jumalalle ja ka-
ritsalle.

Lucan Evankeliumin Kirjan 15 luku, on
myös tuttu saman asian tähden. Siinä oso«
tetan niisä kolmesa wertauxesa, kuinga lEsus
Christus enämmän murhetta pitä siitä kadon-
nesta lambaasta, kadotetusta penningistä ja
tottelemattomasta Pojasta, kuin niistä muista
lambaista ja muista penningeistä, ja siitä Pojasta
joka sanoi, ettei hän kostan ollut ylitsekäynyt
hänen Isänsä kästyä. Ia hän osotta että
ilo on taiwasa itse Jumalan Engelein tykönä,
yhdestä syndisestä, joka hänensä parcmda, enäm-
min kuin yhderästä kymmenestä ja yhdefästä
hurstasta jotka ei parannusta tarwitse.

Tästä me jo näemme, että Christuxen sy«
dän hänen lihansa päiwinä suurimmasti ahke-
roitsi niiden suurimbain syndisten pelastusta;
mutta pangamme wielä tähän sitä erinomaista

Ehtoa
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Ehtoa siinä Fullmaktisa ja ojenuuxesa jonga
hän jätti hänen Apostoleillensa ennen kuin hän
meni Isän tygö; niin me hawaitsemme et-
tä he ratki hartasti ja painawaisesii olit hänen
sydämmensä esimaali.

Apostolit ei myöskän jälken hänen taiwa-seen astumisensa laiminlyönet tätä hänen käs-
kyänsä, waan menit warsin Jerusalemiin ja
saarnaisit siellä Christuxen Evangeliumia. He
wiiwyit myös siellä jongun ajan ja ei saarna-
net sitä mualla; sillä he arwosa pidit HER-
ran käffyä.

Se ansaitse myös waarinotetta, että se
ensimmäinen saarna, jota Apostolit pidit sitte-
kuin lEsus oli taiwaseen astunut, pidettin
näille lerusalemillisille syndisille, nimittäin lE--suren Christuxen murhculle. Sillä tämä on
yri osa heidän saarnastansa: Le otitta, ja
wäaräin »niesten kärcen kautta ristinnau»
litsicce ja surmaisitte hänen. Av. Tek.
Kirj. 2: 2Z. Ia ne kolme seurawaista
naa pidetin samoille murhaille, että he wapah-
demxi tulisit. Ap. Tek. 3: 14, 13, 16. Lug.
4: IQ, 11. Lug. 5: ZQ. Lug. 7: 52.

Käändäkämme jällensä meidän ajatuxiam-
me sen ensimmäisen saarnan päälle, joka, kosta
sitä oikein katsella», ilmoitta ulossanomatto-
man armon. Sillä sittekuin Petari ja ne muut
Apostolit olit ylitsewoittanet näitä pahantekiöitä
sitä, että se oli elämän Ruhtinas jonga he olit
murhannet, ja he olit tullet sitä tundemaan,

sano<
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sanoden: Te miehet, rakkat wcljcc, mitä
nieidän picä tekemän? niin wastaisi Pie-
tari yhteisellä tarjoamisella; että jos he sydäm-
mestänsä kaduit mitä he tehnet olit, ja audaisit
heilansa kasta lEsuxcn Christuren Nimeen,
syndein andexiandamisexi; niin piti heidän saa-
man Pyhän Hengen lahjan. Ap. Tek. Kirj.
2 - 37, ZB.

Tämän sanoi hän heille kaikille, ehkä
hän kyllä tiesi mingakaldaiset ihmiset he olit;
ja ei ajattele pitkälle perään, joö hänen pitäis

rohkeneman otta suunsa niin täyteen. Ia Pie-
tari katsoi niin wähän ihmisien arwoa ja muo-
toa, että hän saarnansa lopulla tygopani: jo-
kainen teistä andakan hänensä kastaa syndein
andexiandamisexi. Minä en ulossulje yhtäkän
teista, tahto hän sanoa, sillä'minulla on käjlky
minun HERraldani ulosjakamaan autuden sa-
naa mies michcwä. Mutta mingätähden
puhuttele hän jokaista erittäin? Jo: hänellä
oli syitä kyllä siihen: Sillä se Kansa joka nyt
oli Apostolinen edesä kokondunut, oli tosin yh-
teisesti wikapää HERran wereen; mutta itse-
kullakin heisiä oli hänen erinäinen rikoxensa ja
welkansa hänen omantundonsa päällä; ja niin
muodoin oli erinäinen Evangeliumm sowittami-
nen itsekungin päälle erittäin tarpellinen. Se
kuulu sentähden: Ratukan jokaiinn: jokai-
nen andakan hänensä kastaa lEsuxen Chnstu-
xen Nimeen syndein andexiandamisexi; ja jo«
kaitsen teistä pitä saaman Pyhän Hengen lahjan.

B Etee-
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Eteenasettakamme itsellemme, että monda
heistä ajattelit tämän tarjoamisen alla näin:
mutta minulle ci tämä taida olla aiwottu, sil-
lä minä olen yxi niistä, jotka kannoit määrää
todistusta händä wastan. Toinen: minä yxi
niistä jotka huusit risiinnaulitse, risiinnaulitse
händä. Kolmas: minä olen yxi niistä jotka
jestelit hauen kaswoillensa, kosta hän päällekan-
nettin duomioistuimen edesä. Näljäs: Ack!
minä pilkkaisin händä ja wäändelin päätäni hä-
nälle koffa hän suurimmasa tuMsa rippui we-
risenä naulain päällä. Wiides: minä annoin
hänelle etikkata ja sappea juoda hänen janojan-
sa. Kuudes: minä pilkkaisin ja wihaisin hän-
dä, ja minun jumalaloin sydämmeni iloitsi kos-
ka minä näin muitten sitä tekemän; j. n. e. on-
gosta se siis mahdollinen että tämä suloinen sa-
noma armosta ja syndein andexiandamuxesia tai-
ta waaranda minua?

Että nyt wastnsta kaikkia näitä järjen si-
sällecmdaMisia, ja poisotta näitä ja muita sen-
kaldaisia epäilyxiä, sano Pietari kohda päätä
ja niinkuin yhtä haawa heille kaikille: lEsuxen
tykönä löyty armoa jokairselle teidän seasanne.
O! mikä siunattu sana on tämä sana Jokai-
nen?- Kuinga haluinen oli HERra lEsus ja
hänen Apostolinsa saaman kaikkia näitä pahan-
tekiöitä Evangeliumin werkkoon, että he olisit
mahtanet tulla Jumalan määrättömän armah-
taman armon tunnusmertixi. Ia! kuinga
arasti makais se hänen sydämmensä päällä ettei

yxi-
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hxikän heisiäni olis wälttänyt Jumalan armon
kättä? Kuinga ulossanomattomasti suuri on
tämä armon ihme? että senkaldaisilla piti armo
oleman tarjottu ennen kuin kaikilla muilla ih-
misillä koko maan piirin päällä. Ia! ei kyllä
yhdellä kerralla; waan näille syndisille piti tar-
jottaman armoa yhden kerran toisen perästä.
lEsus ei tahtonut pitä heidän ensimmäistä
tvastahakoisuttansa witzinä kieldona, ei myös--
kän heidän toista ja kolmatta kieldämistänsä
Ulottuwaisena syynä jättämään heitä heidän wi»
hcliäisytteensä, waan anda Evangeliumin heille
saarnatta wuosi wuodelda niin kauwaN kuin
armon aika päällä seisoo. Eikö tämä ole ulos-
sanomatoin armo? että waikka Christus niin
usiasti poishyljätän/ hän ei kuitengan suutu kol-
kuttamasta syndisten sydänden päälle?

Katsotat! senkaldaiset syndiset owat kuitengiN
lEsuxen rakkauden esimaali ja silmäin määrä.
Hänellä mahta kuitengin olla erinomainen tar-
koitus senkaldaisten mrmclduin sieluin pelastu-
xen kansa? josta seurawaisisa enämmäri^

Mutta mikä armon korkeus on tämä?
Christus tahto niinkuin saatta koko mailmaa ih-
mettelemään, ja osotta, ettei hän käytä itsiän-
sä niinkuin ihmisten lapset. i3n millä tahdo,sano hän Hos. ii: y. rehdä minun hirmunsen wihani jälken, engä palaira iLphrai--
mia kadorcainaan; sillä minä olen Jumalaja en ihminen, ja olen pyhä teidän kestel-länne. Tämä el ole ihmisten tapa. Ihmiset

B 2 owat
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owat pian walmit kostoon. Mutta Jumala
on täynänsä armoa, täynnänsä kärsiwällisyttä,
walmis andexiandamaan, ja iloitse armahtami-
sesta.

Mengämme edemmälle: Ap. Tek. Z: löy-
dämme mc, että niille, jotka ei tullet kaätyxi
sen ensimmäisen saarnan kautta, heille tarjotin
armo ja syndein anderiandamus uudesta: Te
kielsitte, kuulu se, sen pphän ja hurstan,
ja anoitte teilenne murhamiestä annetta:
Elämän pääruhrinan ce tapoitte; ja! Pie-
tari rukoile heitä wielä yhden kerran: Niin
tclMc parannus ja palairkat, että teidän
syndinnc pyhittäisin pois. Ap. Tek. z:

l5, 19'
Siinä 4:sä lugusa nuhtele hän heitä uu-

desta sentähden että he olit ristinnaulinnet lE-suxen Nazarethisiä; mutta sano myös warsin
sen päälle: Ei yhdesäkän toiscsa ole autuut-
ta, sillä ci myös ole muuta nimeä tai,
u?an alla ihmisille annetru, josa meidän
pirä auruaxi tulenian. Sillä sanalla mei<
dän, asetta Pietari itsensä niinkuin heidän rin-
nallensa, sen kansia suositcllaxensa heitä lange-
maan lEsuxen käsiin.

Siinä Z:sä luglisa näemme me Jerusale-
min Asuita nostaman sotaa Apostoleita wastan,
sentähden että he julistit heille autuutta lE-
suxen nimesä. Mutta Pietari anda wastauxe-
xi: Sen lEsuxen jonga ce tapoirra ja ri>
pustitta puuhul,. Sen on Jumala koror-

rainlr
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eamlt oikialle kädellensä päämichexi ja
Nlapahcajari, andaman Israelille paran-
nusta ja syndein andexi andamusta,
we olemina näiden sanain todistajat, ja
»nyös pyhä Hengi, jonga Jumala on
niille cmdannt jotka händä kuulemat, w. Zc>,
Zi, Z2. Osottain sen kansia että waikka he
olit murhannet ja tähän päiwään asti hyljän-
net händä, niin hän kuitengin sumimmasti ha-
laisi anda heille parannusta ja synnit anderi.

Se on tosi, että sittekuin he jällensä olit
tuwennet murhamaan, ja kosta ei mun kuin
murha tainnut tydyttä heitä; niin Apostolit
hajoitettin, ja menit jokapaikkaan, saarnatensanaa. Muutamilla heistä oli yxi salainen
»vaatimus saarnamaan Evangeliumia ainoastansa
Juvalaisille. Muutamat pysännyit myös Je-
rusalemiin , siinä toiwosa että edespäin woitta
näitä syndisiä. Pavali ja Barnabas, jotka olit
pakanain Apostolit, tarjoit myös Evankeliumia
niille Juvalaisille jotka pakanallisen kansan stasa
olit niinkuin maankulkiat. Ia! kosta he sait
pilkkaa kiitoxexi heidän palweluxensa, ja rakkau-
densa edestä, wastaisit he: Teille piti ensin
Jumalan sanaa puhuttaman: wacm errä cesen hyljärce, ja luecra itsenne mahdocro»maxi ijankaikkiseen elämään, katso, niin
me käännämme meitämme pakanain cynö.
Ap. Tek. Kirj. 13 : 46.

Apostolinen saarna ei myöstän ollut ilma»
hedelmättä näitten Juvalaisten scasa, waan

B HEH-
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HERra lEsus waikutti niin sannn kansa jota
he puhuit, että he tuhansin tulit juosten lE'suren tygö wasianottamacm armoa. Ensistä
tuli kolme tuhatta yhtä haawaa, ja sitte jälken
wielä kaxi tuhatta; sillä n.yt olit he lugulda
ymbäri wiisi tuhatta, kyffa he kuitengin alusa
ei ollet usiammaf kuin sata ja kaxikymmcndä.
Ap. Tek. iZ: 46.

Tämän kansan seasa, jotka tulit Vapah-
tajan tygö etsimään armoa, oli myös suuri
joukko pappeja jotka olit uffolle kuuliaiset.
Ap. Tek. 6: 7. Nämät Papit olit kyllä suu-
rimmat näistä syndisisiä, he olit ylösajatellet
pahoja juonia ja olit Päämiehet ja muitten
edelläkäwiät niiden toimittamisesa, he yllytit
kansaa HERrcia lEsusta wastan, ja se oli syy
mingätähden kapina kaswoi, siihen asti että Pi-
latus oli langettanut duomion. pappein pää-
miehet ja wanhimmar, kuulu se Match. 27;
20. Vansaa anomaan Barrabastg
murra lEsusta hukkamaan: ei sitä wähem-
min ei ainoastansa muutamat, waan suuri
joukko näitä jumalattomia Pappeja, tulit ustol<
le kuuliaisixi.

O! kuingq suuri ja tuikinmtoin ei lEsu-
xen armo ole, että hän taita olla niin rakas
näiden syndisien turmelduille sieluille! että hä«
nellä taita olla niinkuin yxi erinomainen haus-
kutus Jerusalemin syndisiä wapahtaisansa! että
hän ei ainoastansa tahdo että armo pitä heille

tarjot-.



tarjottamcm, waan myös ennen heille kuin
muille syndisille.

Jos tätä oppia oikein uffottaisin, misästä
sitten jäisi siaa epäilyxelle? jos syndinen ainoas-
tansa katu hänen syndejänsä. Jos wielä hä-
nen elämänsä olis ollut ehkä kuincza jumalaloin,
ja hänen syndinsä lukunsa puolesta olisit merensannan rinnalle pandawat.

Mucta tämä armo ou kätketty ihmisten sil-
mildä; Satan kätke sen heildä; sillä hän tietä
että armolla on yxi puoleensa wcräwäinen
woima niinkuin inagnetilla; ia että armo
enämmän kuin kaikki järjen päättämiset taita
wetä sielua Jumalan tygö.

Niinmuodoin olen minä todistanut tätä
oppia, ja osottanut, että tämä ei ainoastansa ol-
lut lEsuren opetuxen muoto hänen lihansa
päiwinä, waan myös hänen wiimeinen tah-
tonsa hänen taiwaseen astutesansa, sanoden:
Ruweckar Jerusalemista. Me olemme myös
nähnet, että koska hänen Apostolinsa rupeisit
siellä saarnamaan, niin sanan kantza seuraisi
senkaldainen juiMlallinen woima, että tuhansia
pettäitä ja lEsuxen murhaita tuli käätyixi, ja
myös monda Papeista saatemiri uffoon.

Minä tahdon nyt päälle pitä ja osotta
teille,

i:xi Syicä siiheen oppiin, että arnw
pitä ensixi rarjotcaman suuril,<nille syndi-
sille ja

B4 2:xi 3H-
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2ixi yhteisellä sowittamisella siitäpuhua.
<3!lsilu,näincn syy siiheen on se, ett»

»e suurimmat spudisec eninlmästi carwitse<
ivat armoa. Järki myöden anda sen, että se
joka on suurimmasa hädäsä tarwitse ensimmäi-sen apua, kosta se taittaa» saada. Nyt on
Jumalan Evangeliumi lähetetty auttamaan
mailmaa, Av. Tek. 16: 9. kosta siis Pa-
wali oli kuullut Maccdonian miehen sanowan:
tule ja auta meitä, niin tiesi hän täydellisesti

hända kutsunen saarnamaan Evange-
liumia siellä.

Täästä syystä me löydämme, että lEsus
lihansa paiwinä jätti usein hurstasten ja itse-
wanhurstasten seuraa, ja söi Publikanein ja
syndisien sanoden: Ui rerwcc rarwic-se parandajaca «nutta sairat. minä
ole tulluc kutsumaan wanhurstaira, mut-
ta spndisirä paraimuxcen. Marc. 2: 15,
16, 17.

Edelläkäywäisistä näemme me että Kirjan-
oppmet ja Phariseuxet sanoit bänen Opetuslap-
sillensa: M»xi hän syö ja juo publikanein
ja syndisten tausta? A6)! ei he ymmärtänet
mikä syy siihen oli. Mutta HERra sanoi
heille yhden <nyn, joka oli sekä asian kansia yh-
teensopiwamen» että ylitsewoittawainen, sanoden:
!7tämär tarwirstwar sitä, he rarw.cscwarsitä parhaitten. Heidän suuri hätänsä waati

että
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että minun pitä oleman ysiäwällisimmän heitä
kohtaan, ja osottaman heille ensistö, armoa.

Tämä ei ole niin ymmärrcttäwä, kuin
olisit muut ollet ilman synnittä, ja sentähden
ei tarwinnet yhtä Wapahtajata; waan nämät
Publikanit ja heidän kansaweljensä olit o<nisa
silmisänsä ne suurimmat syndiset, ja! pahem-
mat kuin kirjcmoppenet, siis piti heidän ensistH
autettaman; sillä he tarwitsit enimmästi yhtä
wapahtajata.

Ne ihmiset jotka makawat kuoleman ki-
doisa tarwitsewat paremmin läkäriä kuin ne
jotka ainoastansa silloin ja tällöin tundewat
muutamia pieniä kipuja. Publikanit olit itä-
nänsä kuin kuoleman kidoisa, sentähden tarwit-
sit he ensimmäisixi Lääkäriä. He olit joka mie-
hen silmisä synneildä peitetyt hamasta kiireestä
niin kandapäähän asti, sekä sydämmen että elä-
män puolesta, ja kadotus seuraisi heitä juuri
läheldä. Tarwitsitpa he sentähden että ensim-
mäisixi pelastetta.

Samankaldaiset olit myös nyt Jerusale-
min asujat, joista meidän Textimme: ruwercn
Jerusalemista, puhu: he olit aiwcm kaukana
Jumalasta, ja juuri lähellä helwettiä.

Mutta tutkikamme jotakin lähemmäldä
oikian muodon tästä syystä: Mingätähdm IE«sus Christus cahdoi ensistä ja muicreu edel-
lä armon tariruri unlie suurimmille syn-
distlle.

B5 i:xi. Ar-«
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i:xi. Armo nouse lEsuxcn sydämen poh-
jasta, kanstikärsiwaisydestä ja surkutteleimsesta
niiden tiwisuden ylitse, jotka owctt wiheliäisy-
desä: Rakkaudensa tähden hän Innasta ja
curra Es. 6z: 9. H<3Rra on sangen
laupias ja armollinen, eli alkukielen jälken:
Suuresta armosta ja surkurtelcinisesta. Inc.
5: n.

Kusa nyt surkutteleminen on, siinä puhke
sydän, ja kuja se tapahtu, siinä löyty myös
halu ja walmeus auttamaan sitä hädästynyttä,
jos wielä ne jotka sen näkemät, sitä pahastui-
sit ja napisisit. Aumga pidäisi minun an-
dainan sinua Ephraim hupaan? Ephraim
oli pojeslangennut Jumalasta, yxi suku niistä
kymmenestä sukukunnista, jotka palwelit epäju-
malia, kosta ludan suku piti itsensä hänen
Jumalansa tyqö.. Murra mira miuun pirä
sinusta rckcinän iLpdraim? sano HERra.
Eikö minlin oikeudella pidäis siinille reke»
,nän njmkmn Adamalle, ja asercamail si>
nun niinkliin Feboimin? Ia Samaria ei
ole puoliakan sinun syndcjas. Hes.
16: 46--Zl. minun sydämmellä-
M on roinen mieli, minun laupiudeni on

palaroa, eccen ynnä tee minun hir«
,n»isen rvihauj jälken, cngä palaja Ephrai<
,nia kadottamaan; sillä »ninä olen Ju-
mala ja cn ihminen. Hos. n: 8, y.

Mutta kusa me löydämme että HERran
sydän ikänänsä on haljennut laupiudesia itse-

wan-



wanhurffaita kohtan? Ei, ei! portot, publika-
nit, epäjumaldenpalweliat ja lerusalemilliset
syndiset owat ne erinomaisimmat hänen armnh-
famismsa esimaalit. Silla he waiwaiset ma-
dot tarwitstwat sen parhaitten.

Eikö se hywä Samaritani enämmän sur-
kutellut ja armahtanut sitä miestä, joka joutui
ryöwärittcn käsiin, (waikka hän matkusti siitä
kaupungista kusa Jumalan palwellusta pidettiin,
lerichon kaupungiin, joka oli kirottu. Jos. 6:
26.) kuin me luemme että hän sen teki jolle-
kulle muulle? hänen wiinansa, hänen öljynsä,
hänen juhtansa, hänen rahansa, hauen sidet-
liinansa, hänen waiwansa ja surunsa, ja kaik-
ki hänen omansa olit tämän Viheliäisen hywäri
ja palwelluxeri, sillä hän ihmis parka, tarwitsisen parhaitten. Luc. io: 30-35.

Publikani Zachcus joka oli tämän juma-
lattoman kansan Päämies, ja jumalattomalla
tawalla oli rikastuttanut itsensä lähimmäisensä
»vahingolla; tämä mies tuli Wapahtajalda niin-
kuin ulosetsityxi hänen pahudensa weljcin seasta,
yhdexi hänen armonsa esimaalixi. Hänen ty-
könänsä tahdoi lEsus wierastella, ja todW
sitten Phariscusten läsnäollesa, että nyt hänen
huonellensa autuus tapahtunut oli. Luc. 19:
2-8.

Niin pian kuin hän näki sen waimon jolla
oli ollut sairauden hengi kahdexantoisiakymmenda
Miotta, jakäwi kumarrurisa, eikä woinut ikänä it-
siansä ojenda, niin hcuvaitsi sekaikkein muitten edellä

jotka
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jotka olit senrasa, meidän Vapahtajamme ar-
mahtawaista armoa, ehkä Synagogan Pää»
mies närkästyi. Luc. iz: n«iZ.

Ia mingätähden autettin leffiwaimo Za-
reptasa muitten leffein edellä, ja Naeman se
Syrialainen muitten spitalisten edellä Israelisa?
Jos ei sentähden, että heidän tilaisudensa
muitten edellä oli surkuteldawa., Luc. 4:
25/27.

Mutta mingätähden owat kaikki nämät
nimitetyt? Mingätähden ei meille ole jätetty
registenä pyhistä miehistä, jotka olit scnkaldai-
set omisa silmisänsä ja mailman luulon jälken?
Jos joku senkaldainen nimitetään, kuinga kyl-
mäkiffoisesti ei heitä Raamatusa ulosmaalam,
niinkuin se ihmisiä pelkäwäinen Nikodemus , joka
etsei lEsusta yöllä; ja Simon Phariseus hänen

penningillänsä. Luc. 7: 41.
Heidän tietämättömydensa armon teisä, ulos-
maalaten Jumalan Hengeldä, heille häwäisty-
xeri sa harwoilla sanoilla.

Se näky niinkuin armo wuotais wierasa
ojasa, koffa se saapi itsewanhurffaita ihmisia
Wnaalixensä; mutta kuohuis täydesä wirrasa,
koffa se kohtaa niitä enimmästi köyhtyneitä ja
waiwaisimbia syndisiä. Niinkuin Jumalan ar-
moa eitä mitata ihmisen hurMuden jälken, ei-
kä saada ihmisen mahdollisuden kautta; niin se
myös wähimmäsä arwosa pitetän itsehurMilda.
Mutta edespäin tästä enämbätä.

Minun,



Minun Lukiani! salli»minun nyt seura?
waisen wertauxen kansa seliltä sinulle tämän
asian. Eteemme asettakamme että me saisimme
nähdä neljä eli wiisi lasta waarasa että hukkua;
mutta että yxi olis suuremmasa hädäsä kuin
toiset; duomitkamme nyt: kenellä näistä on oi-
keus että ensimmäisexi meildä saada apua? mi-
nä tiedän että jokainen päättä: Sillä joka on
hukkumista lähimbänä. Niin on myös asia
sielun kansa. Jota suurembi syndinen, sitä
likembänä kadotusta; sentahden tarwitse myös
se suurin syndinen ensimmäisexi apua.

2:ri. Tahto lEsus armon tarituxi suu-
rimmille syndisille, sencähden, eccä kosta he
eli joku heistä ivastanottawar sirä, niii» st
enimmästi rule hänen Niinensä
misexi.

Te tiedätte että muitten nimeiu seasa kuin
lEsuxelle pyhäsä Raamatusa annetan, niin
hän myös kutsutan parandajaxi joka paranda
tauteja: Te tiedätte myös että yxi parandaja
halaa olla hywäxi tuttu, ja saada sitä sanomaa
itsestänsä, että hän on tehnyt suuria ja onnel-
lisia parandamisia. Tämä toimitta hänelle työ-
tä, ja teke että kaikkinaiset sairat niin paljo
suuremmalla uffalluxella jättämät itsensä sen-

kaldaiselle parandajalle. Se oikein tie että tul-
la näin kuuluisaxi, on että wastanotta ja pa-
randa yhtä senkaldaista sairasta, joka muilda
parandailda on ylönannettu niinkuin paranda-
mawin. Ei yxikän Doktori ole saanut suurta

nimeä
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nimeä sen kautm»että hän on parandanut pie--
niä sairaudetta ja wcchingoiM jotka ci mitän
sisällensä pidä; mutta jos hän "teke jongun suu-
ren parandamisen josta ei ennen ole tuulttu,
niin woitta hän tarkoiturensa.

lEsus Christus andexi anda synnit, jasen kautta toimitta itsellensä suurta nimeä ih-
misien lasten seasa.

Minä puhdistan heidän kaikesta pa»
hasta teostansa, jolla he owat rikkonet mi'
»ma wastan; ja tahdon anda heille andexi
kaiken pahan ceon, jolla he owat rikko»
net ja harhaillet minua wastan. Ia ss
on olewa minulle ilonimexi, ylistyxexi ja
kunniani, kaikkein pakanain sasa maan
päällä, kosta he saawat kuulla kaikkensen hywän kuin minä heille teen; ja hei-
dän pirä peljästymän ja hämmästymän
kaikkea sicä hywää ja kaikkea sitä rauhaa,
kuin minä heille anda tahdon. ler. ZI:
8, 9-

Hänen wirkansa ensimmäisesä alusa waet»
st lEsus ymbari kaiken Galilean, ja opec«
ti, ja saarnais waldakunnan Evangeliu-
mia, ja paransi kaikkinaiset taudit ja kai-
ken sairauden kansan seasa. Ia sanoma
kuului hänestä kaikkeen Syrian maahan.
Ia he toir hänen rygönsä kaikkinaisia sai-
raita, moninaisilla taudeilla ja kiwuilla
waiwaruica, ja piruilda riiwaruira, ja
kuuraudiUisia, ja halwaruita: Ia hän pa<

ransi
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ransi ne. Match. 4: Koffa lE-sus oli ulosajamtt perkeleitä siitä riiwatusta
miehestä, .sanoi hän hänelle: mene kotius
omaistc? tygo, ja ilmoira heille, kuinga
slim-cr HAXra on sinulle rehnyc, ja
on sinua armahtanut. Ia han meni, ja
rupeis saarnamaan niisä kynnnencsä kau-
pungisa, kuinyä suuret työt lAsus oli
hänelle rchnyc; ja he kaikki ihmcrcelir.
Marc. 5: 19, 2c?. Näm leweni sanoma siitä
suuresta Parandajasta lEsurcsta.

Kosta Johannes sanoi lEsuxelle, että he
näit yhden hänen nimensä kautta perkeleitä aja-?
wan ulos, ja että opetuslapset kielsit händä,
sillä ettei hän seurannut heitä, mitä wastais
silloin lEsus? Jo! älkät kicldäkö. Luc. 9:
49. :c. Hän tcchdoi että hänen ylistyxensä piti
uloslewitettämän ja hänen nimensä kunnioitet-
taman, sen päälle että kaikenlaiset syndiset mah-
daisit saada kuulla hänestä, kuingä hän sekä
tahdöi että taisi autta heitä.

Niinkuin nyt suurilla Doktoreilla on ta-
pana että Awisisä ilmianda Mitä suuria jn ly-
kyllisiä parandamisia he owat tchnet; niin on
myös lEsus pyhäsä Raamatusa andanut ylös-
kirjoittcl muutamia esimerkkejä nimen, kodon,
aj«n ja asianhaarain puolesta, joitten päälle hä-
nen werensä woima on saanut osotta waikutus«
tansa autuderi. Esimerkixi minä pelastin Lo-
thin hänen melastansa ja kadoturestansa jonga
hän oli pällensä wetänyt sukuruttauden kautta.

Minä
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Minä Davidin yhdestä hänen pääl-
länsä riippuwcnsesta kostosta hänen tehdyn huo-
rudcnsa ja murhansa tähden. Niin mmitetän
myös täsä pyhäsä kirjasa Salomon, Manaste,
Petari, Magdalena, ja monda muuta. Ia
mingätähden kaikkea tätä? Jo! sentähden että
koko mailma mahdais lukea ja Nähdä mikä
taikkiwaldias Wapahtaja ja Parandaja hän on,
ja että koko Mailma tundis hänen sixi. .Muttase on merkittäwä, niinkuin minä jo sanonut
olen: että niin wähän puhutan täsä pyhäsä
Kirjasa pienten syndisten wapahtamisesta; silläse ei olis niin paljon edesauttanut hänen tar-
koituxensa woittamisia, joka oli hänen nimen-
sä kunnioittaminen.

Mingä tuuletta te syyn olewan että lE-sus wertauresa siitä suuresta Ehtollisesta Luc.
14: 18--21. ei kerro kutsumisia niille kor-

keille ja rikkaille koffa he häwyttömästi estelit
heitänsä; mutta anda sitä wastan niin kywasti
waatia waiwaisia ja raajarikkoja, onduwia ja
sokeita sinne tulemaan? Totisesti ei mingän
muun kuin sen syyn tähden, että ylitsewoitta
meitä hänen armonsa rikkaudesta niitä mahdot-
tomimbia kohtaan; sillä jos nämät wapahdetan,
tahto hän sanoa, niin on minun werinen an-
sioni loistawa niin paljo kirkkammasti koko mail-
man silmisä.

Koffa lEsus ristinnaulittin ja riippui tai-
lvan ja maan wälillä, niin oli myös kaxi ryö-
wäriä ripustetut hänen kanaansa; ja katso! hän

otta
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otta kiini yhdestä heistä,, ja tahto ilman kaikkea
estelenustä saada händä Paradisiin itse kansiansa.
Eikö tämä ollut yxi ihmellinen tapaus, ja todis-
tus senkaldaiscsta armosta, jonga päälle ei yrikän
ihminen olis tainnut ajatella. Te ajattelette:
Eikö hän kaikkein niitten seasa jotka olit läsnä
Golgathalla, olis tainnut walita itsellensä jon-
gun kunniallisemman miehen tämän hänen ar-monsa ? Jo! wiMi; mutta sen kaut-
ta hänen nimensä ci olis niin tullut kunnioite-
tuxi kuin nyt; silla jokainen kuin luke tämän
tapauren, täyty tunnusta, että Jumalan Pojan
sydän ylitsewuota laupiudesta, joka wiimmeisM
hetkellä taisi temmata yhden ryöwärin kadotuxe-
sta ja saatta händä kunnian waldakundaan. Sen-
tähden ei myöskän tämä suuri armon hywä työ
koffan pidä u.nohtettaman, waan maiuittaman
mailman loppuun asti. Suku picä suwulle
jurreleman sinun roicas, ja sinun woimas-
tas puhuman. iLträ puhurcaisin sinun ih>
mellisten cöirces woimafta, ja sinun sunrra
herramras jurrelyaisin. sinun suuren
hywydes muisto , ja sinun wan-
hurstaudes kiuecäisin. LtrmoUinen ja lam
pias on HERra, hidas ivihuan ja sangen
hywä. Suloinen on H'L?>ra Läikille; ja ar»
mahra kaikkia tekojansa. Riirtakän sinuaHE,Rra kaikki sinun tekos; ja siimil pyhäo
kiitcäkän sinua, Inlistakan sinun walda-
kundas kunnlaca; ja puhukan sinun ivoi>
Nlttstas. Ecra.sunln woimas tulis ihmi-

C sten
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stm lapsille, tiettäwäxi, ja sinun walda<
kundas suuri kunnia. Psalm. 145: 4,6, - -12.

Koska Jumalan sana oli woittanut muuta-
mia niistä Juvalaisista, jotka hempeitä juonia
harjoitellet olit, ustoa wastanottamaan, niin se
Jumalan Hengeldä ylös kirjoiteta» niinkuin yxi
suuri woitto HERran nimelle kunniaxi. Ap.
Tek. 19: 19, 22. Satan poiskadotti tämän sa-
nan kautta muutamia senkaldaisiakin sieluja, joi-
ta hän wahwaxi uffoi saamansa pidättä hallu-sansa. Niin woimallisesti kaswoi HERran sa-
na ja wahwistui; ja wähensi satanan walda-
kundaa; se pois ajoi händä hänen warustuns-
tansa, ja jakoi saalin, ja HERra otti itänän-
sä kuin harnistoitulla kädellä muutamia sen wä-
kewimmistä kempeistä hänen mallastansa, senkal-
daisia jotka juuri seisoit liitoja helwetin kansia.
Se tlimitti niin paljon, että he tulit ja tunnus-
tit heidän syndinsä, ja poltit kirjansa kaikkein
nähden. Ia tämä oli se oikein tie ylistämään
hänen nimensä joka hallitse taiwan ja maan ylit-
se ja on Mestari auttamaan.

Z:xi. lEsvs tahto myös armon tarituxi
erinomattain niille, suurimmille syndisille, sen
tähden että muuc jotka kuulewac heidän
sondein andexi stlaniiststansa ja pelastupes»
tansa, mahdaisir tulla kehoiremxi ja suosi-
telduxi rulemoan hänen tygönsä ja etsimään
armoa ja aururra cläniäxi.

Täsä päällekatsannosa kirjoitta Pavali Eph.
2:4, 5,6, 7. Mutta Jumala joka rikas on

laupiu-



taUpiudcsta, hänen suuren rakkaudensa tähden
jolla hän on meitä rakastanut. Ia koska me wielä
synnisä k'.:oi/ct olimma, on hän Meitä Christu-
xen kanpu eläwnxi tehnyt; (siLä armosta otet-
ta te autuari tullet) ja on meidän ynnä hä-
nen kansiansa herättänyt, ja istuttanut taiwalli-
siin menoihin Zhristuxesa lEsuxesa. iLttä hän
tulewaisilla, ajoilla hänen ylönpaltiscn armonsa
rikkauden hänen hywydestänft meidän kohtamme
Christuxesa lEsuxesa osotais.

Mutta kuka on Pavali, ja kutka' öwat
Uämät Ephesianilliset syndiset? (Pavalista me
kohta tahdomme puhua.) Nämät jälkimäiset olit
kuollet synnisä, ja waelsit perkelen tahdon ja käs-
kyn jalken; he palwelit Dianata > ja olit niin
muodoin kaukana Jumalasta, kelwottomat kaik-
keen hywään, ja niin muodoin surkcimmasa ti-
laisudesa. Niinkuin Jerusalemin syndiset olit
suurimmat ludalaisten seasa, niin Myös
son suurimmat Pakanain seasa. Eph. 2:1, 2,
Z, 11, 1,2. Ap. Ter. 19: Zs> Ia samasta pe-
rustuxesta kuin ne edelliset ensimmäisin sait ar-
mon heille tarituxi, samasta perustuxcsta etsittin
myös niitä jälkimmäisiä Evangeliumin kansia.
Ia tämä tapahtui, (seiso se) hänen rakkau»
densa tähden; sillä koffa Jumala pelasta yh-
den suuren syndisen, niin tarkoitta hän aiM sen
kansia useambia.

Hän pelasti Ryöwärin ristin päällä kehoit-
taxensa ryowäreitä tulemaan hänen tygönsä ja
wastanottamaan armoa. Hän pelasti Marian

C 2 Mag<

Z6



36
Magdaleuan, kehoittaxcnsa hänen wertaisia sal-
limaan heitänsä armoitetta. Hän pelasti Saulin
kehoittaxcnsa kaikkia muita hänen wihollisiansa
ja maineitansa wastanottamaan sowinnon armoa;
ja tätä sano Pavali itse i Tim. i: 16. Mut-
ta sentähden on minulle laupius tapahtunut,
että lEsus Christus minusa ensin osottais kai-
ken pitkämielisyden, niille esikuwaxi jotka hä-
nen päällensä pitä ustoman ijankaikkiseen elä-
mään. Kuinga selwät ei nämät sanat ole? sil-
lä että hän on minua pelastanut, on hän cmdanut
mailmalle sen kaikkein woimallisimman merkin hä-
nen armostansa; sitä warten että muut mahdaisit
dähdä sitä, uffoa sitä, ja tulla ja autuari teh-
tää: että ne jotka tästälähin pitä syndymän mail-
maan, mahdaisit myös uffon kautta lEsuxen
Christuxen päälle saada ijcmkaikkisen elämän.

Mutta kuka oli Pawali? Jo hän sano itse:
NAnä olen se suurin syndisten seasa: mutta
hän teke myös hänen suuren syndinsä tiettäwäxi,
sanoden: Niinä olin pilkkaja ja wainoja ja
häwäisiä; muna minulle on laupius tapahtunut,
i Tim. i: iZ.

Mutta! se oli kyllä hywä sinulle Pavali!
mutta mitä se hyödyttä meitä? Jo! aiwan pal-
jon ; sillä (wasia Pavali) sentähden osotti hän
minusa kaiken pitkämielisyden, että se olis muil-
le autuaxi esikuwaxi. Me m:hdame sentähden
syystä uloshuuta: Kuka on senkaltainen Juma-
la kuin sillä olet, joka synnit annat anderi?
Mich. 7: 18. Se on HERran ilo osotta ar-

mo»
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nwa ja laupiutta niille enimmästi kadotuxen an-
sainnelle syudisille. .Järjen päätöxcn jälken tä-
mä tosin ei ole ihmisen oikeus; mutta David
hänen aikanansa katsoi sisälle tämän armon ylön-
paldisuden salaisutteen; sentähden edespane hän
sitä niinkuin yhtä taiwuttawaista syytä saada-
xensa andcxi hänen huorutansa, murhansa ja
hirmuista ulkokullatuttansa. Tee se, rakas HER-
ra! sano hän, anna minulle anderi minun syn-
dini, niin minä tahdon wäärille opetta sinun
ties, errä syndistr tygös palajaisic. Psalm.
Si: Z, 4/ 5, 13-

Hän tiesi että syndisten käändyminm oli
otollinen Jumalalle, ja sano sentähden kohoa
päätä: HERra! jos sinä tahdot pelasta minua,
niin tahdon minä tehdä kaikkia mitä minä tai-
dan saattareni muita syndisiä edes armoistuimen
tygö. Ia! minä olen haluinen että itse tulla
yhdexi saarnajaxi, koffa minä olen ollut niin
hirmuisesti suuri syndinen. Minusta tulis yxi
polkematoin sinun armos todistaja. la, HER-
ra! minä lupan, että jos sinä nyt osotat mi«
nulle armon, niin pitä sen tuleman sinun nimes
kunnioittamisexi ja sinun waldakundas liscmdy-
wisexi; sillä nunä tahdon niin julkisesti siitä pu-
hua, että kaikkein syndisten pitä sen hawaitse-
man. Ei mikän mailmasa sowi paremmin yh-
delle syndiselle joka tunde hänen syndinfä, kuin
armo, ja että kuulla että WapalMja on halui-
nen lahjoittamaan sitä heille. Minä tahdon
wäarille opecra sinun ms, err« syndiser si»
ttun Hgös palajaisir.

C Mapah-



vapahtaja ei myöffän kadota päälletarkoi-
tustansa sillä, että armo tarwtan ensistä niille
suurimmille syudisille. Te tiedätte minstä liiku-
tuxen se matkaan saattoi kansan seasa koffa Wa-
pahtaja tarttui Samaritanin waimon sydämeen.
Hän oli yri portto kuuluisa koko kaupungisa.
la, hän oli tuimimmalla tawalla elänyt julki-sesa huorudesa, yhden kansa joka ei ollut hänen
miehensä. Mutta waiwoin oli hän sydämme-
sänsä saanut tunnon lEsuxesta, ja sanonut na-
burilleinsa kaupungisa: Tulkat katstmaan sitä
ihmistä, joka minulle sanoi kaikki mitä minä
tehnyt olen: Olleko hän Christus? Niin suuret
joukot särit kaupungista ja tulit hänen tygönsä.
Ia monda heistä, jotka woit olla yhtä suuret
syndiset kuin hän, uffoit hänen päällensä. loh.
4: 39. Ne sanat: hän on sanonut minulle kaikki
mitä minä tehnyt oley, herätit heidän tykönän-
sä tämän halun; he ajattelit: jos tämä mies
on puhunut niin armollisesti tämän fyndisen wai-
mon kansia, niin woipi myös meille sama armo
tapahtua. Ia tällä tawalla woitti lEsus en-
sistä händä, sitten heitä.

Tämä waimo oli siitä ilkeimmästä laistasen kansan ftasa, jota Juvalaiset niin suurestikauhistuit, ja kuitengin prukaisi lEsus händä
niinkuin yhtä kuttu-lindua wetämään niitä mui-
ta Samaritanillisia willi-linduja hänen armonsa
nirkkoon. Se menestyi myös: sillä monda kau-
pungisti uffoit waimon puhen tähden, ja paljo
usiammat Mapahtajan sanan tähden, v. 41.

Waik-
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Maikka ihmisen sydän luonnosta on taipunut
syndiin, niin armon kautta se kuitcnqin taipu
tuleman lEsuxen tygö, niin pian kuin se tai-
tan ylitsewoitetta siitä, että rakasta
syndisiä. Tämän päälle on meillä yxi woimal-
lineu todistus Icrem. .3: Niin pian kuin kansa
kuuli nämät HERran sanat: palaickac cc was-
cahakoisir lapset, niin minä parannan
reirä reidän rorrclemarromudestanne, niin
oli wastaus warsin tämä: Narsc» me culemma
sinun tygös: sillä sinä olec mei-
dän Jumalamme.

Armo ja sen ilmestys on se ainoa synnistä
läkitsewäinen wälikappale. Armolla on yxi su-
lauttawainen luondo, ja se pehmittä sitä synnin
kautta kylmettynyttä sydändä. Ia! se taita teh-
dä haluttomia syndisiä halullisin tulemaan lE-suxen tygö ja wastanottamaan autuutta.'

Koffa Wapahtaja, sille waimolle jota Ju-
valaiset huorudesa olit ottanet kiini, ja nyt ase»
tetin hänen duomionsa alle, sanoi:> En minä
myös sinua duomitse: Misä muusa päällekatsan-
nosa tuuletta te että se tapahtui, kuin siinä et-
tä Wapahtaja sen kautta tahtoi suositella seka
händä että niitä läsnäolewaisia jättämän i-tsian-
sä hänelle wapahdetta. Olipa heille huokia siitä
päättä: että jos. lEsus haluistmmasti tabtoi
wavahta kuin duomita tämän porton, niin heil-
läkin oli suurin syy toiwoa, että lEsus myös
«lis tvalmis samalla armolla kohtaamaan heitä.

Pxi sotamies sodasa ei pane maahan sota-
C 4 astnsa,



asensa, niinkauwan kuin hän uffo että wiholli-
ncn tahto tappaa händä, mutta jos hän tietäsawansa pardonia, niin hän pian walitse elä-
mätä kuoleman edellä.

Minä olen ylltsewoitettu siitä, että jos syn-
diset laivaisit uffoa, että lEsuxen sydän on
niin taynnänsä armoa ja armahtamista, kuin se
itse työsä on, niin he joukottain langcisit hänen
jalwoillensa ja kerjäisit armoa; mutta satan on
sowaisnut epäuffoisten taidot, ettei heille koittais
Evangeliumin walkeus Christnxen kirkkaudes-
ta. Ia niin olen minä todistanut sen kolman-
nen kappalen.

4:,n. Tahro Mapabtaja Evanncliumia
saariiaruxi crnioiuatrain niille sluninnniUe
syndisslle stnrähden, cccä jos nämär wastan»
orrawar armoa, niin sadnian waldakun-
da sii, kaurca kaikkein eniinlnästi heikondu.
Ne suurimmat syndiset owat ikänänsä kuin sa-
tanan Generalit, Päämiehet, ja hänen wäkensa
edelläkäwiät. Ia nämät owat ne jotka wäke-
wimmästi sotiwat Karitsaa wastaan. Sentäh-
den koM nämät ensistä woitetan, min satanan
wawakunda heikondu ja wäbme. Siitä
tä asti jona Abner luopui Isbosethisiä, niin tä-
män jälkimäisen Kuningan-isiuin oli aiwan hei-
ko ja häälywainen; 2 Sam. Z: Niin käypi se
myös satanalle, kosta hän kadotta hänen scm-
gareitansa, jotka owat wakewät pahndesa ja har-
jandunet sm toimittamistsa. ZEsnS itse iloitsi
nähdesänsä satanan taiwasta langewan niinkuin
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pitkäisen tulen. Luc. ic>: 18. Silla silloin tuli
se wäkewämbi sen wäkewän ylitse, ja otti pois
hänen sotaafensa, joihin hän turwais, ja jakoi
hänen saalinsa.

KoM Simson tahdoi maahan jaotta PlZ-
lisiealaisten templin, niin kukisti hän ensistä taxi
keffimmäisiä pilaria joidenga päälle huone oli
wahrcistettn, ja niin huone marsin langeis maa-
han. ChrisiuS tuli sentähden, että hän armon
kautta sowinnon weresä särkis perkelen työt; nyt
maka syndi moninaisesti warustettuna niiden suu-
rimbain syndisien sydämmesä; sentähden on se
paras neuwo ja oikein tie yhdelle lEsnren Chris-
tuxen sotamiehelle, että hän Evangeliumilla lE-suxen rakkaudesta syndisten tygö, joka on ilmoi-
tettu hänen sowinnon kuolemasansa, ensisiä kar-
kaa satanan joukon päämiesten päälle.

Minä taidaisin koettelemnxesia puhua itses-
täni täsä asiasa; sillä minä olen myös ollut
yxi suuri syndinen, joka olen saattanut muita
minun, kansiani syndiä tekemään; mutta olen
kuitengln saanut armon ja tullut monelle minun
pcnrasani kehoituxexi etsimää, n lEstGa; mutta
minä cdcstuon haluisemmasii Ma-
naten todisturexi. Niin tauwan kuin hän oli se
tuimin epäjumalan palwelm maasa, ja edelläkä-
wiä kaikkinaisisct perkellellisisä haejoituxisa, niin oli
myös hänen waldakundansa täynnansä julkisia
syndisiä. Sillä, kuulu se, 2 Aika Kirj. 33:9.hän wicrreliludanja lerusaiennn asmvai»ser, teke,nättn pahenunin kuin pakanar, joc<

CZ ka



42
ka HERra Israelin lasten edestä häwictä,
nyr oll' mutta kosta hän tuli käätyri, niin seu-
rais siitä muutos koko maasa. Korkeuxet ja Vaa-
lin altari häwitettin, ja sen siacm asetettiin se
totinen Jumalan palwellus hänen puhtaudesan-sa ja woimasansa. Joku taidais sanoa: Ku-
ningas hänen woimallansa muutti ja uudisti maa-
ta; minä wastan: ei ainoastansa wolmallansa,
waan erinomattain hänen esimerkillänsä, niinkuin
tietty on, että Kuningan esimerkki woi paljon
hänen alammaisteysa tykönä. Heidän lapsensa
ja lastensa lapset teit niinkuin heidän Isänsäk-

kin tehnet olit. 2 Kun. Kirj. 17: 41.
Paitsi sitä näemme me, että satanalla enim-

mitten on jokaitsesa maasa, kaUpungisa ja kylä-
sä, wisiit päämiehet ja wietteliät hajoitetut, pi-
meyden waldakunda sekä edeswastamaan että
lisämään. Ettäkö te siis ajattele, että jos Juma-
la woittais senkaldaisien sydämet teidän kau-
pungisanne, kyläsänne eli sugusanne, niin se suu-
resti heikommaxi tekis satanan waldaa teidän
seasanne? jo witzisti! Jumalan lapsilla olis myös
ilo siitä huokais myös muchesta sen
ylitse; sitä wastaan matkaan saattais se Chris-
tuxen kunnioittamista ja iloa Jumalan Engelit-
ten tykönä. Kaikkein Pappein pidäis sentähden
tämän suuren työn toimittamisexi pyytä karata
näiden päämiesten päälle heidän synnin leiri-
sensä.

s:ri. TahtolEsus armon cariruxiensista
suminnnille sxndisiUe sentähden errä kosta

he
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he rulcwar käätyixi, «iin he enimicren tule-
lvar sullrimmixi ylistys tirjoin
ja parhain lohduckaixi ja ncnwon andajixi
heikoille ja ynnä mnrhcllisille siclliille. Me
löydämme niin hywin Raamatusta kuin Kirkko-
historiasta ,

että koffa HERra on tahtonut istut-
ta jongun cläwän Christillistn Seurakunnan,
Niin on hän enimitten asettanut jongun suuren
snndisen joka on tullut armoitetuxi, niinkuin yh-
den muistomerkin, hänen nimellensä kiitoreri ja
muille lohdutuxeri ja kehoituxexi. Nijnmuodoin
sano Pavali Gal. i: 2Z, 24. että koffa seu-
rakunda ludeasa oli kuullut, että st joka heitä
muinm wainois, saarnais nyt uffoa, jota hän
muinen häwitti. V7il!l he kiicir hänen täh-
tensä lumalara. Kuinga h? kiitit Jumalala?
Hc tulit sen kautta kehoiteturi, että sitä enäm-
man uffaldamaan Jumalan, armoon, joka oli
andamtt yhdelle niin suurelle syndiselle laupiu-
dcn tapahtua. Hänen tähtenjä: he ihmettelit
että armo taisi olla niin ylitsewuotawainen,
että se taisi ulottua myös hänen tygönsä: ja sen
kautta heidän uffonsa sen risiinnaulitun Wa-
pahtajan päälle sitä enammin wahwistettin. Use-
nmbia esimerkkejä jättäxemme.

Näillä suurilla fyndisillä o» kaxi etua:

Unsixi täjtawat he omasta koettelemuxesia,
satänan ja järjen tawallisia sisälle andamisia wa-
staan, todistaa sen wapaan armon ansaitsemat-
tomasta wMnottamisesta, ja taitajat sentähden

niin-
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niinkuin Pavali sano, lohdutta Muita silla loh-
duturella jolla HERra heitä lohduttanut on.

S:xi coisexi mndewat he satana» kama-
lat juonet ja salaiset keinot, joilla hän pyyt»
eryttä syndisiä armon retkeilda, ja owat niin muo-
don soweliat tulemaan niille awuxi jotka neuwoa
ja apua tarwitsewat. Se kuulu sentähden Pe-
tarille joka oli niin hirmuisesti langennut: Kos-
kas palajat, niin wahwista weljejäs. Luc. 22:
Z2. Pavali tuli HENralda walimxi niinkuin
se soweliain saarnamaan Evangeliumia pakanain
seasa, niinmuodoin kuin hän oli ollut yri se kii-
tvain lEsuren wihollinen; ja taisi seurawaisesti
hänen käändymisensä jälken parhaitten todistaa,
että Evangeliumi on Jumalan woima itsekul-
lekkin ustowaiselle autudexi. Rom. 1: 16.

6:xi. Wielä niin on se yxi siy mingä»
tähden lEsus tahco armon tarimxi sun-
rim:niUe synvisille, että koska he on?at tul-
let käätfiri, niin raicawar he paljo rakas»
la. Tämä yhteensopi sekä Raamatun että jär-
jen kansta. Luc. 7: 47, sano Wapahtaja: Jol-
le paljo syndiä andexi almelan, hän paljon
rakasta; mutta jolle wähempi syndiä andexi
onnecan, si «vähemmän rakastaa. Olispa se
myös järjettömästi tehty, että päälleseisoa muu-
ta. Ia wielä sen itsewanhurffan ja wiisan Pha-
riseuxen täyty myöden anda tätä totutta.

Minä tiedän kyllä, että meidängin aikoi-
namme löyty niitä, jotka tahtowat tästä totudes-
ta wetää saman päätöxen kuin Pavalin aikana,

ja
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ja sanowat: tehkämme siis pahaa, että siitä hy-
wää tulis, ja niin wetäwät Jumalan armoa ir-
staisuteen; Niin muodoin kuin senkaldaiset eikä
tottele armoa eikä järkeä, niin saamat he lawi«
amman sanain waihettelemisen siaan, tytyä Pa-
valin sanoihin Rom. Z: 8< ercä heidän ka-
dotuxensa on oikia. Se joka ei ainoastansa
ole andanut Jumalan Pojan weren hukkaan
wuota hänen edestänsä, wacm myös sitä saastai-sena pitänyt ja jalwoillansa tallamtt, hänen pi-
däis andaman Jumalan Hengen ylitsewoitta it-
sensä siitä että hän on se suurin syndinen, ja

ja kadoturen lapsi.
Ongo se ollengan kohtullinen että yhden ih-

misen pidäis pahudella kohtamaan hänen uffol-
lisinda ystäwätänsä? Pitäkö meidän seutähden
syljestelemän lEsusta kaswoihin että hän on
kuollut meidän kaikkein syndisten edestä? Mutta
jällens tullaxemme meidän tutkintoomme.

Pxi syy mingätähden lEsuS osotta suu-
rimman laupiuden suurimbain syndisten päälle,
un myös se: että hän' tulis paljo rakasteturi.
Ia että hän yxinänsä tulis heidän halauxensa
esimaaliri, ja kokonansa saisi sisälleotta heidän
sydämitänsä. Jos hän nyt armollisesti anda hä-
nellensä kelwata että tulia wähän rakasteturi,
niin se paljo enämmin kelpa hänelle, että tulia
paljo rakasteturi; mutia ei,kengän taida paljo
rakastaa, waan se jolle paljo syndejä andexi an-
netut owat. Pavalisia sanotan sentähden ercä
hän tpöräteki mamnlän kuin ne muur kaik,



ki, nimittäin rakkaudesta hänen Vapahtajansa
tygö, sillä hän oli ollut wihaisembi Christusta
ivastaan kuin kaikki muut. i Cor. 15: Hän
oli se joka ylönpaltiftsti Jumalan Seurakundacl
wainois ja häwitti sitä. Gal. 1: iZ. Hän olise joka usein jokaitsesa Synagogasa ran' i'vy-
hia, ja waadei heitä pilkkaMaan, heitti heitä fan-
giutteen, ja oli heitä wastan. niin ylönpaltisesii
wimmattu, että hän walnois heitä hamaan ul--
kokaupungeihin. Ap. Tek. 26: n.

Tämä paha ihminen oli se, joka sen jäl-
ken sanoi: Minä olen enämmätt työ tatehnyt
kuin muut kaikki Christuxen ja hänen Walda-
kundansa tähden.

Mutta Pavali!, mikä waatei sinua siihen?
Christuxen rakkaus, sano hän. En minä, waan
Jumalan armo oli se joka minusa waikutti.
kuin tahdois hän sanoa: Ah! mikä suuri armo
se oli, että Wapahtaja katsoi alas taiwasta mi-
nun päälleni,, ja pelasti minua siitä tulewaisesta
wihasta! Minä olen kokonansa sisälle otettu hä-
nen rakkaudensa rikkaudet sta. Tästä perusiuxesta
minä nyt toimitan ja työtäteen. Ia kuinga tai-
dais se muutoin olla, sittckuin Jumala et aino-
astansa ole eroittanut minua minun synneistäni
ja endisistä Seuroistani, waan myös eroittanut
ja walinnut minua ja kaikki minun sieluni woi-
mat hänen palwellureensa i Hänen ylönpaltisesta
rakkaudestansa olen minä. niin muodoin waadit-
tu työtätekemään niinkuin minä alkanut olen;
<u kuitengan minä, waan Jumalan armo, joka

asu
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asu minusa. Ak! en minä taida ikänäni uuohta
hänen rakkauttansa, engH sitä tilaisutta josa mi-
nä olin koffa hänen ensistä minua
pysähytti. Minä olin juuri tiellä Damastuun,
kirjalla Plimmäisildä Papeilda wainomaan Ju-
malan lapsia siellä, niinkuin minä olin tehnyt
ln>'isa paikoisa. Ei minua, waadittu wastanot-
tamaan tätä meristä Fullmaktia, waan minä me-"
nin itse Plimmäisen Papin tygö, ja anoln sitä
kirjaa häneldä. Ap. Tck. y: i, 2. Ia kuiten-
gin - wapahti hän minua. Minä olin yri niistä
joka mielistyin Stephanurcn kuolemaan, ja ei
sen ainoastansa, waan olin myös siinä
läsnä koffa tämä duomio täytettin, ja se oli
Minulle hausta työ eitä wartioita miten wacu-
teita kuin hänen tapoit, Ap. Tek. 22: 22. ja
kuitengin armahti HERra minun päälleni. la,
hän lisäisi minulle armoa armon päälle, siihen
asti että hän oli tehnyt yhtä armon muistomerk-
kiä minusta. Hän teki minua antuaxi ja yli-
puhutteli minua rakkmmalla tawalla uffomian,
että kaikki minun rikoxeni olit minulle anderj
annetut.

KoM minä nyt rupeisin saarnanman, niin
kaikki jotka sen kuulit hämmästyit ja sanoir
kö tämä ole se, -joka kaikkia niitä häwitti leru-
salemisa, jotka lEsuxen nitneä rukoilit? Ap.
Tek. 9: 21, 22. Helwetti tietä että minä olin
syndinen; Taiwas tiesi että minä olin syndinen:
la, mailma tietä että minä olin se suurin syn-
disten seasa, ja yhtä hywin on minulle laupius

Eikö
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Eikö siis tämä sumimmasti pidäis welwoit-
taman minua? Eikö rakkaudella ole se suurin
woin« sitomaan? eikö se ole wäcewä niinkuin
kuolema, ja sen kiiwaus wahwa mintuin hcl-
wetti? hänen hiilensä hehkuwat ja owat HER-
ran tuli: Niin ettei wedengän paljous taida rak-
kautta sammutta, eli wirrat sitä Upolta. Kork,
Weis. 8:6, 7, minun alinomainen huutoni on
sentähden: KuiiM pitä minun maxaman HER-
ralle kaikkia niitä hywiä töitä kuin hän minulle
osottanut on. Niin puhu se sydän, joka armol-
da on tullut kokonansa sisälleotetuxi. Tästä läh-
testä wuota yhden syndisen rakkaus Wapahta-
jata kohtaan. Ah! HERra lEsus saapi wähän
kiitosta syndisildä jotka ei ole tullet ylitsewoite-
tuiri heidän epänffonsa kauhiudesta; tuskin saa-
pi hän wettä hänen jalwoillcnsa senkaldaisilda,
jotka luulemat että he owqt ainoastansa wäbält
welkaa. Luc. 7: 44. Meidän aikoinamme löyty
aiwan monda silmildä kuiwia Christittyja, jotka
myös harjoittamat kuiwia ChriMisyden wel-
wollisudeita, jotka ci koffcm ole tullet kastetuixi
katumaisen ja särjetyn sydämmen kyyneleillä, ei-
kä woide-klasista hywän hajullisiri tehdyiri. w.
zB. Syy on se, että he aina owat katsellet hei-
dän syndejänsä yhden edestakaisin käätyn kikarin
kautta, joka näyttä asian pienemmäxi kuin se on.
Minä uffon että niitten seasa jotka meidän ai-
koinamme tunnustamat sitä Christillistä uffoa,
löyty kuitengin sangen harwoja jotka owat op-
pinet tundemaan heidän syttninwlheliäisyttänsä:

ja
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ja Niinkauwoin kuin he käywät tasa hämäräsa>
niin ei he myös kostan taida arwosa pila IE«
susia ja hänen rakkauttansa syndisten tyssö. Mut-
ta katso! se lerusalemillinen kirkko josa löydyit
ne suurimmat, mutta ynnä armoitetut syndiset,
se heitti kirkknman walon ymbärillensä, kuin ne
muut kaikki. Sillä se kuulu niistä edellisistä Ap.
Tek. 4: g2. Ia niiden paljoudesa jotka ustoit,
vli yxi sydän ja y,ri sielu. Lue seurawaista I<s*
wärsyyn asti» Sen ansaitsemattoman armon tun-
deminen oli epäilemättä se joka waikutti tätä
worratoinda rakkautta sekä lEsuren tygö, että
toinen toistensa tygö keDnänsä.

7'N IlLsus rahro armon tarituxi sum
rimmille spndisiUe, myös sen syyn tähden,
että armo, kosta se senkaldaistlda wastan»
otecan, cnimircen löprä scnkaldaisisa sielnisa
somembata astcca ja culiscmdaca ainetta
kuin muisa. Suuria syndisiä taitan wcrcata
kuiwaan puuhun ja suuriin kyntilöihin, jotka pa-
lamat parhaitten ja andawat suurimman loisten
tyköänsä. Se on lEsuxelle yxi Jumalallinen
haufiutus, koffa hän näke armon heittämän kirk-
kaita säteneitä ymbärillensä.

HERra lEsus sano itse Luc. 12: 49.
että hän tuli sytyttämään tulda maan päälle,
ja ei sen ainoastansa, waan myös ettei hän mi-
tän haluisemuiasti tahdois, kuin että sama tuli
jo palais; Seurawaisesii jota kirkkämmasti se
tuli loista, sitä enämmän HERra iloitse. Sen-
kaldaisten syndisten tykönä jotka owat mennet

D kauwas
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kauwas pahudesa löyty nyt enimitten wirkku ja
tulinen luondo, ja juuri tämä wirkkuus ja tuli
ou se, joka, kosta se armolda pyhitetyn tule,
ja saapi esimaalixensa lEsuxen rakkautta syudi-'
siä kohtaan, silloin teke senkaldaisia sieluja eni-
mitten enämmän palawixi, että he kahdenkertai-
sella kiiwaudclla päällensä ottawat lEsuxen asi-
ata, ja työtä tekewät lEsuxen nimen kunnioit-

»tamisen ja lEsuxen waldakunnan lewittämisen
päälle.

Juuri ennen Christuxen tulemista lihaan,
oli ludan maa surteimmasa langemuxesa sen
uskon harjoituxen ja Jumalan palwelluxen puo-
lesta. Satan oli itänänsä kuin wäkiwallalla nos-
nut ja riiw.umut useambia kuin.itänänsä en-
nen muitten kansain seasa kuulttu oli. Mikä
taisi nyt olla Jumalan tarkoitus jättäisänsa sa-
tanalle niin tnwattoman wapnuden? HERra
lEsus wastaa tähän kysymyxcen loh. 9: 3.
sanoden: iLttä luinalan ryör hcisa ilmoicec-
taisin; ja loh. n: 4. Ecra Jumalan pai»
ka sen kaurea kmmioirercaisin, Apostolitten
tirjoituret todistamat myös ettei Jumalan wal-
dakunda koffan ole ollut niin selkiästi ilmoitettu
kuin siihen aikaan. Silloin loisti walkeus kirtka-
immasti kaikista ajoista jälten mailman luomisen.

KoM minä käännän minun ajatuxiani mei-
dän nykyisten aikain yhteisesti hallitsewaisen ju-
malattomuden ja peljättäwan tuimuden päälle
hengellisisä asioisa, niin johtu minun mieleeni:
Seisotan nyt edesä joku uusi armon ajan wuoro?

Eikö-



Eiköhän HERra uudesta liene tuloja, hänensanansa woiman ja hengen kautta ulosajamaan
Näitä epäuffon hengejä, joilla ihmiset joukottain
owat tahratut. Minä en taida eteenasetta itsel-
leni että juuri kaikki andaisit heitänsä käättä ja
aumaxi tehtää; mutta sen uffon mittä: että
ne jotka enimmäsci owat saastuttanet itsensä loa-
sa, mutta armosta tulewat puhdistetuixi pristo-
tus weresä, ne olisit silloin erinomaisella walol-
la loistamat Jumalan Seurakunnasa, ja niitti
kuin kiwet merkin hänen maallansa
Npstertcusin, niinkuin Propheta Zacharias pu-
hu hänen 9 lug. ja 16 wärsysä.

Mutta tämä ei lupa jotakuta puolda niille
Meidän aikaimme suurille syndisille jotka edeSpyrki-
wät heidän jumalattomudesansa. Sillä maikka
lEsus sai koota itsellensä kirkkoa lerusalemisa,
niin kuoli.kuitengin monia tuhansia heidän synnei-
sänsä. jotka paadutit heidän sydamitättsä Evange-
liumin äändä wastaan, niinkuin Historia Jerusa-
lemin snrkiasia hawityxestä yldäkylläisesti todista.

Ei myöffän - - - ne pcnsiät lEsuxen ni-
men tunnustajat, wielä wähemmän ne jotka owat
takaisin langennet armosta löydä täsä joitakuita
fikunalehtejä joilla he itsensä peittäisit, eli pie-
nindäkän tila toiwomaan nututta, niinkauwan
kuin he pysywät samasa mielen laadusa; waan
täsä puhutan ainoastansa Christuxen päätöxesta
nndamaan hänen walkendensa loista mailmasa,
ja että sama päätös selwimmästi wahwistetan tä<
sä hänen kästysänsä: Ruweren Jerusalemista.

D 2 B:xi
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B:xi liLsus tahro armon, sm wapan
armon, erinomaccain niille suurimmille syin
disille rarjotuxi; sillä scu kaurra »ääwär ne
katumattomat ilman esteleniistä duomio-
päiwänä.

Jumalan Sana on kariteräinen miekka; jock
ei se hyödytä sinua, o syndinen! niin »vahingoittase sinua. Se on elämän sana elämäri, niille
jotka sitä wastanortawac, murca niille sur-
man haju kuolemaxi, jotka sitä hylkäwär.
2 Cor. 2: 15, 16. Jos en minä olisi tul-
lut, ja heitä puhurelluc, niin ci heillä olisi
syndiä: murra npr ei heillä ole millä he
(katumarromudmsa!) synnin werhorvac sa-
no li3sus itse. loh. 15: 22. Mitä taita-

H wat ne kadotetut edeötuoda duomiopäiwänä hei-
dän Taitaneko he sanoa: HER-
ra! me ajattelimme että sinä ainoastansa tah-
doit wapahta keskinkertaisia syndisiä, ja scntäh-
den emme rohjennet edes sinun tygös? Ei! tu-
hänen kerta tuhansia wapahdettuja sieluja, jotka
mailmasa owat ollet yhtä suuret syndiset, seiso-
wat sinä päiwäuä Duomarin oikialla puolella,
ja heidän esimerkillänsä maahan kaatawat tämän
estelenttsen. Katso! kuulu se lud. Ep. 15 w.

on rulewa monei» tnhannen pyhä»
insä kansia (ne owat armoitetut syndiset, jot-
ka owat tullet puetetuiri lEsnxen pyhydellä ja
wanhurstaudella) tekenmän kaikkein tuomio-
ta, ja rangaistmaan kaikkia jumalattomia
kaiken sm "korvan tähden kuin he HiLßra

wasta»



mafian puhunet owat: sentähden ettei he ole
tahtonet uMa hänen sanansa, että hän on tul-
lut mailmaan syndisiä wapahtamaan, waan owat
niinmuodoin ulossulkenet itsiänsä armon wastan-
vttamisesta; eli sentähden että he epäuffosa
owat pitänet heitänsä ylsn pahoina taitaa wa-
pahdetuixi tulla.

Kuinga ulossanomattoman suuren oman-
tunnon piinan niiden waiwaisteu ja onnettomain
sieluin ei pidä kerran mndcman, koiFa he saa-
wat nähdä sen lukemattoman syndistcn joukon,
lEsuxen weresä puhdistettuna seisoman hänen
istuimensa edcsä, ja puettettuna walkeisa waat-
teisa siunawan, ylistämän ja rukoileman händä,
joka heitä werelläns Jumalalle lnnasti; mutta
he sitä mastan lEsuxen omasta suusta saamat
kuulla heidän hiMmiscnsä duomiota.

Minä ul>on, että duomiopäiwänä kaikki
on tapahtuu lii» silminahtäwällä kohtullisudel-
la ja täydelll,cllä wanhurffaudella, että se on
myötänsä tuopa wastansauomattoman ylitsewoit-
tamuxen jokaitsesa omasa tl.nnosa. Niin että
niiden kadotettuin pitä löytämän heitänsä c-keu-
della duomituiri helwettiin, joka ci tukenaan
ollut heille waan perkeleille walmistettu. Joka
kaikki mahta tulla heille niin paljo enämmän
kärsimältömäxi, kuin heidän- silloin selkiästi pitä
löytämän, että myös h? olisit tainnet wapahte-
luxi tulla, jos" he ainoastansa, niinkcmwan kuin
armon aika ulottui olisit tahtonet tulla lEsuren
tygö, ja että he niinmuodoin nyt tulewat kado--
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tetuixi ainoastansa sentähden että he omat mie-
listynet syndim, ja wiimeiseen hetkeen asti ylön-
katsonet sitä lEsuxen weresä lanttua armoa ja
syndein gndexiandamusia.

päälle? Sowittus.
Kaikesta tästä kuin nyt edestuom on, käy-

tämme me itsellemme hyodytyxexi seurawaisia
paätöxiä.

i:xi, Osotta se meille kuinga meidän oikein
pitä duomitseman lEsuxen sydämmen mielestä
waiwaisia fyndisiä kohtaan. Me taidamme to?sm myös monesta muusta perustuxesta päättä kuin-
ga rakas hänen sydämmensä on meitä kohtaan,
niinkuin siitä, että hän on päällensä ottanut
meidän luondomme, kärsinyt ja kuollut meidän
edestämme, lähettänyt meille hänen Pyhän Sa-
nansa ja palwelioitansa :e. kaikki siinä päälle-
kcttsannosa että saada meitä autuaxi tehdä; mut-
ta tämä, että hänen armonsa ja laupiudensa en-
simmäisepi piti tarjottaman Jerusalemille: tämä
sana, tämä Ehto; Ruwerkar Jerusalemista,
näyttä kuitengin ylitse kaiken määrän korgotta-
wan hänen rakkauttansa. Se osotta meille tä-
män rakkauden sywyttä. Olispa hän tainnut
anda hänen kärsimisensä jq kuolemansa edun
ulottua ainoastansa muutamain harmain syn-
disten tyqö, jotka niin puhuaxemme olit parhat,
senkaldaisten tygo, jotka maikka he löyttin hei-
koixl, ja niinmuodoin ei tamnet wälttä syndiä
tehdä, ei kuitengan tehnet alincmaista käsityötä
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siitä, ma» keskimääräisesti syndiä tein Silla
senkaldaisia syndisiä löyty, jotka, julkisembien
rinnalla taitaisin kohtullisiri syndisixi kutsutta;
senkaldaiset, jotka maikka he harjoittamat synde-
jä, kuitengin ynnä warinottawat ulkonaisesta
siiwoudesta, jota he ynnä kaunistamat monilla
töillä, jotka yhteisen elämän päällekatsannosa
omat sangen kaunit ja hywät, joidenga tähden
he Phariseuren kansia sokeudesansa ajattelemat
että he wähimmäxikin laitaan katsotta mahdolli-
sixi saaman armoa ja autuutta: Minä sanon:
olispa se jo ollut suuri rakkaus, jos lEsus olis
kuollut ainoastansa senkaldaisien edestä; mutta
että hän myös on päällensä ottanut suurimbain
syndisten synnit ja rangaisturet, että hän andaa
senkaldaisillekin armon ja rauhan tarjolla, ja
sen wielä kaikkein ensinä heille, se on sekä En-
geleille että ihmisille yri ihme; se osotta meille
oikein stlwästi Isän rakkauden sydändä, joka
on lähettänyt rcckkan Poikansa niin tekemään.
la, niin rakasti Jumala mailmaa, niin kor»
kialda, niin pickälda, niin lewiälda niin
sywäldä, sanalla sanottu, niin muutamatoin
oli hänen rakkaudensa wiheliäjsia syndisiä koh-
taan, että hän andoi hänen ainoan Poikansa,
että jokainen kuin usko hänen päällensä ei pi-
dä hukkuman, mutta ijcmkaikkisen elämän saaman.

Heränet sielut ei taida mihingän kewiäm-
mästi langeta, kuin siihen että he tekemät heil-
lensä määriä ajatuxia Jumalasta; ahtaita aja-
tuxia jotka rajoittamat hänen laupiudeusa ahdas-
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ten rajain sisälle; määriä päätoriä ja komia
ehtoja luullen että se olis soimu hänen Majes-
tetiänfä wastan, että niin syndisenä, saastaise-
na, haiscwaisena ja kauhtana kuin he näkemät
heitänsä oleman, tulla hänen Armonsa istuimen
tygö. Se meidän autuuden järjestnresä niin so<
kia järki anda sielulle aina sitä neuwoa että mo-
ninaisten parannuxcn. kampausten, almuin, paas-
tomisten ja muitten senkaldaisten luulttuin puh-
distus wälikappalden kautta, ensistä puhdista it-
sensä ja tehdä itsensä jotenqin kärsittämän, jos
ei kokonans otollisexi sen Pyhän Jumalan sil-
misä. Mutta senkaldaiset ei ole koffan oppinet,
mitä nämät, waiwaisille syndisille kultaiset sa-
nat sisällän sä pitämät: Ruwercn Jerusalemis-
ta, Ei he myös ymmärrä mitä HERra pu-
hu lerbmian kautta, sanoden: sinä sinus
wielä pesisir, ja ottaisit paljo sai«

kuitenkin simm pahndes näky mi-
nun edesäni, sanoo HERra. ler.
2 : 22^

O! kuinga tyhmästi on se siis tehty, että
näyttä yhtä hcränyttä ja omisa silmisänsä suur-
ta syndistä, jongun MUUN puhdistus wälikap-
palen päälle, kuin sen meren päälle, joka sinäsuurena sowinnon päiwänä wuosi meidän ainoas-
ta wälimiehestämme lEsuxesta; jonga luma«
la on armon ijtnimcxi asettanut uston kaut-
ta hänen weresänsä; Sillä tuleminapa me
ilman ansiotamme wanhnrstari, hänen ar»
mostansa, stn lunastuxcn kalitta kuin on

M-



JAsuresa Christuxesa. Rom. 3: 24, 25. Täs-
tä ei se suuringan syndinen ole eroitettu: jos
me Jumalan edesä tahdomme wanhurstaixi ju-
listetuixi tulla, niin ci löydy muuta neuwoa,
tui» että me niin rumina kuin me olemme,
annamme meitämmc Pyhäldä Hengeldä medet-
tä edes tämän ainoan totisen Armonisiuimen
tygö, josa Jumala osoria sirä wanhursta-
urra, kuin hänen cdesänsä kelpaa, edellä-»
käpwäistcn syndein andexi andamisen kauc«
ta, joica luinala kärsinet on, osoicaxensa
hänen wanhurjkaucransa tällä ajalla: errä
hän itse wanhurstas olis, ja sen wanhurstaxi
tekis, joka lEsuxen uskosta on. w. 25, 26.

Tule sentäyden sinä suuri syndinen ja sal-
li tämän lEsuren wanhurffauden lahjaxi ja
ilman töittä sinulles lahjoitctta, ja älä pelkä
että tämä Evankeliumi wetä sinua irstaisueeen;
sillä jos sinä ensisiä opit, että eläwällä usiol-
la syleillemään i händä joka jumalattoman
wanhurstaxi tekc, Rom. 4: Z. Niin totises»
li pyhitys ei jää takaisin; jos juuri on pyhä,
niin owat myös oxar, todistaa Pavali Rom.
51: 16. sentähden sano myös ITsus itse: Teh»
käc hywä puu, inm hänc» hedclniänsä m,
lee hywäxi. Math. 12: gz. Ia ennen ei
ole auttelemista hywäin hedelmitten päälle.

Opi sentähden, raras syndinen, Jumalan
omasta pyhästä ja
ja ei sinun omasta petollisesta järjcftäs, kuinga
sinun pitä päättälttän Jumalan ja meidän HER-
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ran lEsuren Christuxen sydämmen rakkauden
awarudesta: kosta David ulkona Jumalan sa-
nasta päätti Jumalan sydämmestä, niin hän sa-
noi: Minä olen Jumalan silmäin cdcstä
sysätty pois/ja joudun kuitenkin yhrenä
pälwänä Saulin käsiin, kirjoitti myös ylös
näitä Hänen ajatuxiansa, Ps. Zi: 2Z. i Sam.
27: 1. HERran sana oli kuitengin sanonut
hänelle aiwan toista, nimittäin että hänen piti
tuleman Kuningari Saulin siiaan. Kuule syn-
dinen! kosta siis sinun synnin wiheliäisydes tun-
non alla, se ajatus johm sinun mielees: Minä
olen ollut ylön paru ja häwytöin, ylön uppinis-
kainen ja tuima , että minä nyt rohkenisin toi-
woa armoa, niin älä duomitse Jumalan sy-
dämmestä sinun mittawartes, waan sen edeskir-
joituren jälken kuin Apostolit sait saarnamaan
Evankeliumia, kosta se kuuluu: Saarnatkaa
minun nimccni parannusta ja syndein an?
dexi andamusta kairisa ransoisa, Ruweren
Jerusalennsta.

Tästä edeSkirjoituxesia taidamme me siri
toiscxi pääcrä kuinga «nääräräin arwo IE«suxen wercllä on. Sillä Christuö totisesti ei
tarjo enämbätä, kuin hän woipi anda; ei edem-
märi, kuin hänen weristn ansionsa woima ojen<
da itsensä. Koffa hän niinmuodoin ei ainoasi
tansa taida autta/ waan itse työsä tarjo hänenarmonsa ja lcmpiudensa, elämän ja autudensa kai-
kille , ja kaikkein ensinä niille suurimmille syn-
disille, niin seura siis siitä wastanscmomatM.ias?

ti,
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ti, että hänen werensä on ulottuwainen wapah-
tamaan kaikenlaisia syndisiä. Eipä hän koffan
ole puhunut jotakuta turhaa sanaa, ei yhtän
pelosta ole hänen suusansa löytty: Ei hän kos-
tan ole tainnut luwata, mikä ei ole hänen wal-
lasansa että pitää; ei koffan eteensä otta eli al-
faa jotakin, jota ei hän taida päällepitä ja täyt-
tä! Tämä on hänen oma muotonsa että pää-
töxiä tehdä: Kuka on, sano hän, joka tahto
Tornia rateta, eikö hän ennen istu ja laffe ku-
lutusta, jos hänellä on waraa sitä täyttä. Tä-
män päälle perusti Pavali hänen saarnansa An-
tiochiasa, ja sano: Gmrähdm olkon teille
rierräwä, errä Hänen kauttansa teille il<
nioiceran syndcin andexiandamus. Ia kau
kista niistä joista er re nioinet Mosexen
Aain kaucra waNhurstaxi rulla, rämän kauc»
ta jokoinen kuin usto tule rvcmhursiaxi.
Ia näitä sanoja puhui Pavali Jerusalemilaisille
syndisille, ludalaisille jotka nyt olit hajotetut
sinne ja tänne maasa, ja itse armon ylönkatsoil-
le, jota me näemme näistä seurawaisista sanois-
ta: Tacsokar siis, ettei teidän päällenne st
tule kuin kaucra, sanottu on;
.Natsokar ce ylönkarsojar, ja ihmetelkät ja
hukkukat. Ap. Tck
tele o syndineu! että lEsus ainoastansa siihen
aikaan oli niin andelias armosta; niin että'hä-
nen werellänsä, joka wasia oli uloSwuotanut,
ainostansa silloin oli senkaldainen ylonpaldinen
woima wapahtamaan niitä suurjmbja syndisia
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ja paraudamaan niin kuolettawaisia haawoja;
silla ennen tule sinun osotta, että lEsus joffus
on ottanut takaisin ne hänen sanansa: Rmve-
ren lenlsalemista; mutta ei! sen hän ei kusan
ole tehnyt: lEsus Christus on tanapäiwänä sesama kuin eilen, ja on sen kaikesa ijankaikkisu-
desa myös olewa. Ia katso! sinä itse o syn-
dinen, taidat tulla polkemattomaxi todisiajaxi sen
päälle, että hänen wcrellänsä on juuri sama
woima tekemään syndisiä autuixi, kuin sillä oli
kosta Pavali piti sen nimitetyn saarnan, jos
sinä ainoastansa, juuri senkaldaisenn kuin sinä,
olet, tahdot usikoa itscs hänen armahtamisellen-sa, ja niin taidat sinä myös Pavalin kaista saa-
da uloshuuta: <l) sicä Jumalan rikkauden ja
wiisauZen jarnnnon sywyrrä! Nom. n: zz.

Nämät sanat: Ruwerkar lerllsalemista,
ne sixi kolmannexi waftustawat ja niinkuin yhtä
haawa maahan kaatavat kaikkia niitä estelemisiä
joitakaikenlaiset syndiset taitawat edestuoda syyri
ollaxensa poisa armonistuimen tyköä: sillä niin-
kuin yhdesä speilijä kaswo seiso kaswoa wastaan,
niin tämä Texti seiso senkaldaistcn syndisien tar-
wetta wastaan. la, mitä enämbätä taita yri
syndinen sanoa, kuin että hän on niiden sunrim-
-sam syndisien joukosa? Ia mitäs sitten? juuri'
silloin meidän Totimme hänelle parhaitten sopi.
Christus tarjo laupiuden niille suurimmille ja
itse Jerusalemilaisille syndisille. Joku sano: inur»
ca minliUa on niin koroa kuin kallio.
Wastaus: Tosi! mutta se todista ainoastansa et-
tä sinä olet yri se suurin syndinen. Mur«
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Murra minnn sydämeni ei ainoastan-sa ole kovoa ia runnoroin, waon ininä
olen myös wicrränyr häpiällistä ja irrallis-
ta elämäcä. Wastaus: Ota siis sinun siaas
suunmbain syndisten sekaan.

Murra mmm» pääni on harmandunuc
pahuden riellä! Wastaus: Sinä olet siis nii-
den smmmbain syndisten luokasa; et sinä kui-
tengcm ole ulkona Textistä, sillä se sisällensä sul-
ke myös sinun. Joku sano: minra ininä olen
?ri niistä Wastaus: Nyt sinä
puhut tyhmästi, silla ei yxikän syndinen hyljä-
tä, waan se, joka syndiä teke Pyhää HengeH
nastaan; ja minä olen makuutettu ettet sinä
wielä ole ehtinyt siihen määrään, sillä senkal-
taiset ei koffan kadu syndejänsä, wielä »vähem-
män walittawat he tilaisnttansa, ja kaikkein
wähimmän ikäwöitsewät he armoa.

Sanos siis »vapaasti että sinä olet yxi syn«
dinen, ja minä tahdon sen myös sanoa; ja! sa-
no että sinä olet yxi niistä suurimmista syndisi-
sia, ja älä säästä, sillä se Texti: Ruwerkar
Jerusalemista, ulottu kuitengin sinun etees, se
on kuitengin sinun ja helwetin wälillä. Ia!
lEsus katso leppyisesti sinun päälles, ja sano
näitä sanoja juuri sinulle: Tulkar minun ly»
yöni kaikki jotka olecca rastauceruc, ja mi»
n» tahdon leirä wirwotta: Tule minun ty-
göni sinä joka olet syndinen, millä kannan sinun
syndejäs minun päälläni; ja sinä puhut kuiten-
gin niinkuin sinä olisit hyljätty; koffa lerusa.

lemin
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lemin syndiset ei ollet hyljätyt, joidenaa synnit
olit niin suuret, että minä rohkenen sanoa ettet

sinä wielä ole tainnut tehdä pahembia eikä suu-
ruden eikä kauhiuden puolesta, kuingas taidat
sinä siis sanoa: että sinä olet hyljätty? Mutta
waroita itses ettet sinä pidemmäldä murhellisexi
saata Pyhää Hengeä hänen armo-työnsä ehdol-
lisella ylönratsella, joka mitämmax nyt woimal-
lisemmasti kuin joffus ennen sinusa on tullut il-
moitetuxi; sillä se on hänen waikuttawaisen ja
edellä ennättäwäisen armonsa kautta kuin sinä
nyt olet tullut sinun syndeis tundoon, niin et-
tä sinä näet ei ainoastansa että sinä olet elänyt
mailman kaldaisudesa ja seurannut händä ja
sinun omaa ilkiätä tahtoas, waan että sinä myös
aina tähän asti olet riiwannut, ylönkatsonut ja
wihanut lEsusta, hänen ristiänsä, mertansa ja
kuolematansa: siinä että sinä aina tähän asti
olet andanut hänen armonsa hukkaan kutsua sinua
parannuxeen, olet aina tähän asti andanut hä-
nen hukkaan olla kuollen sinun edestäs, tähän
asti wastaanseisonut Pyhän Hengen työtä sinutt
sydämes päällä; sen kautta olet sinä myös aset-
tanut itses'lerusalcmillisten syndisten lukuun;
mutta tämän olet sinä ynnä heidän kansansa
tehnyt tietämätä epauffosa, i Tim. i: iz. ja
niinmuodoin taidat sinä niinkuin hekin wielä.
saada laupiuden; muna kawahda sinuas nyt,
sittekuin sinä olet tullut ylitsewoiteturi siitä,
erces sinä pidemmäldä wedä hänen armo»
ansa irstaismeen, ettes lAsuxen werrä jal»

woilla
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rallaa, ja sitä saastuta, ettts pilkka,

etkä wihoita, erkä pyhää Hengeä sammu«
ta Ebr. 6:6. 12: 29. 1 Tbesi. §: 19. Sil-
lä että tehdä tätä mastoin parembata tietoa ja
ylöswalisiusta, ja että tuimasti edespitä siinä,se totisesti asetta yhtä ihmistä ulwommaxi mei-
dän Textiämme, lEsuxen oman todistuxen jäl-
ken: Semähden sanon minä reille: Raikki
synnir ja pilkka anneran ihmisille andexi;
nnicra pilkka Hengcä wastan ci andexi an<
nera ihmisille Match. 12: .51.

MuttH minä sanon: mitä tämä duomio
waranda sinua, o syndinen, joka haluisesti tah-
dot Christuxen kautta tulla wapahdetuxi? Ainoas-
tansa tänäpä», tänäpän jos sinä kuulet HER-
ran äänen, niin älä paaduta sinun sydändäs;
sillä etpä sinä tiedä, jos sinä huomena saat kuul-
la tätä äändä. Tätä tahdon minä seurawaisisa
lawiammalda seliltä, mutta minä tahdon ynnä
cmda sinulle hywän neuwon, jos sinä aiwot it-ses edes lEsuxen tygö, nimittäin: sisälle löy-
dytä itses o ihminen, suurimbain syndisten kans-sa ettei sinun tarwitsis pitkälle odotta. Älä siissano, Phariseuxen kansia: Minä kiitän sinua
Jumala, etten minä ole niin paha ja suuri syn-
dinen, kuin muut ihmiset; sillä uffo minua, jos
sekkaldaiset tulemat wapahdetuixi, niin tulemat
he kuitengin niiden wapahdettuin seasa wiimei-scen siaan, koffa ne sitä wastaan, jotka Publi-
kanin kansia omisa silmisansä owat ne kaikkein
wiheliäisimmät, tulemat ensimmäisixi wapahde-

tuixi ;
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tuixi; sillä joka itsensä alend« se ylötän, ja tä-l
män kantza yhteen sopi myös meidän Textimme:
Ruweren lerusalemijla.

Me näenime myös tästä kuinga korkialls
Jumalan ajatuxet käywät ihmisten ajatusten ylit-
se. Me olemme taipunet jättämään niitä pa-
himbia ja wiheliäisimbiä wiimeiseen siiaan, mut-
ta Jumala tahto heitä siihen ensimaiseen, kosia
armon pitä tarjottamcm. Mies Bethesdasa jo-
ka kaikista siinä olemista oli wiheliäisimmäsä ti-
lasi», tuli ensistä terwexi tehdyxi. Ia! emme
lue että joku muu sillä haawalla aWttin; epäi-
lemättä sentähden että niillä muilla oli wiela
joku toiwo jätillä auttamaan itsiänsä, eli muit-
ten kautta autetuxi tulemaan; mutta tämä piti
kaiken oman awun turhana. Zoh. Z: i, 9.

Kuningan miehellä ei ollut yhtän toiwoa
Mllä ilman lEsuxen awutta, koffa hän huusi:
H<LRra rule alas ennen kuin minun poi-
kani kuolee, ja lEsus katsoi hänen kiiruhta-
misens päälle, ja sanoi: mene, sinun poikas
elää. loh. 4: 49, 50/ Kiiruh kiiruhtamista
waati. David tarwitsi jouduttamista kosta hän
sanoi: HlLßra kallista korrvas minun puo»
leeni, aura minua äkistä. Ps. 31: 3. Älä
peirä kaswojaspalwelialdas; stUä minä ah»
distetan: kuuldele minua nopiasti. Ps. 69:
18. H!3Rra kuule minun rukouxeni; kos«
ka minä sinua rukoilen, niin kuule minua
pian. Ps. 122: 1 - - z. Mutta mingästähden
Niinpian? jo! hän ilmoitta hätänsä, ja lewittä

hänen
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hänen sydämensä tuffan niisä seurawaisisa sa-
noisa: Sillä minun päiroäni owar kulunee
niillkuin sawu; ja minun luuni owar pol-
terur niinkuin kekäle, sinuil uhkauxes ja
wihas tähden:c. w. 4, n.

Koffa David muitten seasa sanoi: Minult
haawani haisewar ja märänewär minun
hulludeni rahden: minä marisen minun
dämeni kiwusta. Ps. gB. 6, 9. mitästä ajat-
telettä Te, Te murhelliset sielut, että hänen tar-
koituxensa sen kansia oli muu, kuin saatta Ju-
malala pian tekemään laupiuden hänen kansian-sa, hänen suuren hätänsä ja synnin wiheliäisy-
densä tähden, ja ettei Jumala mahdais ylssly-
kätä hänen parandamisensa kansia? David tiesi
niinmuodoin että se oikein tie saamaan pikaisen
ja armollisen awun oli se, ettei pidemmälle wai-
keta waan kohda päätä tunnusta wiheliäistä ti-
laisuttansa, ja että kaikki synnin peitteleminen
ja kaunisteleminen ainoastansa matkaan saatti an-
dexi andamisen wiiwyttämistä. la, hän todista
itse siitä ja sano, että koffa hän tahdoi sitä wai-
keta, muserruit hänen luunsa, mutta koffa hän
sisällelöydytti itsensä niinkuin-yxi julkinen ja
hyljättäwä syndinen, senkaldaisena kuin hän oli,
niin Jumala annoi andexi hänelle hänen syndin-
sä wääryden. Ps. 32: z, 5. Ia hän pane juuri
tähän yhden merkin, yhtä Sela, ja tahto sen
kansia niin paljon sanoa: Merkitkät tarkkasti, o
<e kansiaihmiset, tällä tawalla on minulle laupius
tapahtunut; senratkat te myös samaa neuwoa,

E ja
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ja teille on käypä niinkuin minullekin; Teidän
pilä myös minun kansiani saaman weisata: HER-
ra minun Jumalani, koffa minä huusin sinua,
niin sinä teit minun terweri: HENra sinä weit
minun sieluni ulos helwetistä; Sinä olet muut-
tanut minun walitureni iloxeni: sinä olet riisu-
nut minun säkkini, ja wyötit minun riemulla:
HERra minun Jumalani! minä kiitän sinua
ijankaikkisesii. Ps. Zv: Z, 4, 12, iZ.

Sixi neljännexi taita yxi syndinen kat-
sella näitä lEsuxen sanoja:
salemista, niinkuin kutsumussanoja, joisa hän
nimeldänsa ylöshuutan edestulemaan armönistui-
men tygö. Koska se sokia Barthimeus Timein
poika, joka istui tien ohesa kerjäten,, sai kuulla
että lEsus Nazarcthisiä käwi siitä edes, rupeis
hän huutamaan ja sanomaan: I<Lsu, Davi>
dm poika .' arwahoa nnnua. Ia moni nuh-
teli händä että hän olis oUur ääneti; mutta
hän huusi paljo cnämmiu: lEsu Davidm
poika, arnmyda minua Ia lEfuo seisah»
ti, ja kästi kutsua händä. Ia he kutsuitsen sokian ja sanoit hänelle-, ole hywällä
mielellä, nouse: hän kursu sinua. VAin hän
heitti pois rvaarcensa yldänsä, nousi jaruli
lEsuxcn tygö. Marc. io: 46 - - - 50. Syn-
dinen, tee sinä myös niin, koffa nämät sanat:
Ruwetkat Jerusalemista, soimat sinun kor-
wisas, nouse silloin, kiiruhda edes, heitä pois
kaikki estelemiset, joilla sinä tähän asti olet pyy-
tänyt peittä sinnn pahudes Jumalan ja ihmis-

te»
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ten edesä; kans julki sinuas tunnusta, sillä mail-
ina ombi kamala. Jos joku hywän tahtoinen
tyhmä tule ja tahto waiketta sinun huutoas ha-
luamistas ja ikäwöitsemistäs lEsuxen perään,
niin huuda sinä sitä enämmin, ja sano heille,
että HERra on kutsunut sinua. Ia nämät lE-suxen sana>t: Tulkat minun tyqöni kaikki, jotka
työtä teette ja oletta raMutetut, ja minä tah-
don teitä wirwotta, owat likimmäisesti yhteen-
sopiwaistt ja' juuri samasta sisällepidosta kuin
meidän Textimme sanat: Rurvctkat Jerusa-
lemista. Koffa nyt Christus sano sinulle: tule!
niin seura sinä silloin samaa kutsumusta; jos
Satanan joukko sinua olis wastahan, jos ystä-
wät ja sukulaiset uloshuutawat sinun tilaisuttas
rastasmielisydexi, turhixi luuloixi ja hourauxexi,
jos myös se ajatus johtu sinun mielees, että
sinun syndis on suurembi kuin että se taitan
anderi annetta, niin wuowa sinä kuitengin lE-suxen kutsumisen päälle, ja sano niinkuin Drott-
ningi Ester: Jos minä hukun, niin minä
hukun. Sillä jos et sinä kutsumista seura, niin
sinä wisiistä hukut: mutta jos sinä tulet, niin
omba se mahdollinen että sinulle taita laupius
tapahtua. HERra on usiasti walittanut Israe-
lin lasten ylitse, että hän kutsui ja ei kengän
wastannut, Es. 66: 4. Pitäkös nyt Jumalan
myös tekemän saman walituxen sinun ylitses, o
syndinen? MingäStähdett näytät sinä händä pois
tyköäs kelwottomilla esielemisillä? Kuingasta pita
sinun taitaman wälttä ijankaikkista kadotusta jos

E 2 et
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et sinä tottele senkaldaisesia autudesia, waan kat-
sot sitä ylön? senrähden ora sitä wiftnnan
ivaavin niistä kuin sinä kuullut oler, errer
sinä josius pahenisi. Ebr. 2: i, z. Jos sinä
ajattelet: Minä tahtoisin tosin tulla lEsuxen
tygö tämän hänen kutsumisensa päälle, ja hänen
lupauxensa jälken toiwoa armoa ja laupiutta,
mutta minä olen niin kowasii sidottu mailman
kansakäymisiin, sukulaisutteen, seuroin, elatuxen
murheisiin, mailmallisiin toimituxiin; ja jos sinä
lykkät syyn mailman tawan, lihan heikouden ja
satana» kawaluden' päälle, jongatähden et sinä
taida seurata hänen kutsumistansa, niin sanoden:
UudeS elos Mielelläni Edesäs juur käwisin:
Muutta häijyy haluani, Tahtos tehdä tahtoi-
sin ; Waan mua estä Mailman tapa, Heikkous
lihan oman, Kamaluus kans Satanan; niin löy-
dät sinä HENran wastausta tämän niin tawal-
lisen estelemisen päälle. Ps. 81: 14, 13. ja se
kuulu näin: Jos minun Ransani kuulis mi-
nua, ja Israel minun teisäni kärois, niin
ininä pian heidän painaisin
alas; ja käteni käändäisin heidän rvihollis-rensa päälle. Etkös sinä uffo että hän woi
täyttä lupauxensa? Hän joka wei Israelin kan.
san ulos Pharaonin orjudesta, ja teki heille awoi-
mcn tien punaisen meren läpitse, ja hukutti Pha-
raonin ja kaiken hänen joukkonsa, eikö hän, se
woimallinen HERra, Zebaoth on hänen nimen-
sä, myös woisi otta sinua ulos sinun wihollistes
kädestä? Jo totisesti! luotta sinä ainoastansa hä-

nen



nen päällensä, hän on käypä sinun edelläs so-
dasa, ja sinun pitä saaman ylistä hänen nimen-
sä. Mutta opi tundemaan näitä sinun wiholli-
sias ja wastanseisoitas; nämät owat kaikki ne
jotka tahtowat saatta sinua waicenemaan, jotka
tahtowat lastea sinulle esteitä tiellä tottelemasta
HERran kutsuwaista äö.ndä, he mahtawat sit-
ten ehkä misä hywäsä tarkoituxesa tehdä sitä,
he mahtawat olla sinun rakkaimmat tuttus ja
ystäwäs; sinun tule rakasta lEsusta enämmin
kuin heitä; eipä he taida autta sinua hädän ai-
kana eli duomion-paiwänä, ei he taida autta
itsiänsäkau. Tahdotkos sinä siis ennen noudatta
heidän mieldänsä ja heidän kansiansa ijankaikki-
sesti kadotetuxi tulla, kuin sinä tahdot noudatta
lEsuxen mieldä, ilahutta händä ja wapcchdem-
xi tullaa

Mutta sinä woit peljätä että nämät sinun
rcckkat ystäwäs tulisit sitten sinun wihamiehixes,
ja että sen kautta sinun eiämäs tulis- sinulle kar-
waxi ja raffaxi, ja niin muodoin et sinä juuri
kokonansa tahdo kieldä lEsuxelle, waan rukoilla
hänen Palwelioitansa sanomaan sinun estes, siihen
asti että aika ja asianhaarat tulewat soweliam-
maxi sinulle. Wastaus: Senkaldaisilla estelemi-
silla owat monda sata tuhatta murhellisexi saat-
tanet lEsuxen, ja, pusertanet kyyneleitä hänen
silmistänsä, ja mennet kadotuxeen. lEsus itki
Jerusalemia, ftinähden, eccei he rundeliec
heidän etsikkonsa aikaa. Luc. 19: 44. Ustot-
kos sinä että lEsuxella on wielä sama leppiäs

E 3 sydän.



sydän, ja että se liikutta händä suuresti, koffa
sinä kiellät ja hylkät hänen kohtullisen ja oikicm
cuwmisen sinun sydämes tygö, joka on maxanut
hänelle werisen hien, tuffan ja waiwan sielun
ja ruumin puolesta ja wihdoin yhden häpiällisen
kuoleman? Tahdotkos sinä että sinun weljeSAE-suxen weren pitä ijankaikkisesti huutamaan>kos<
toa sinun ylitses? tahdotkos sinä ennen piräMä-
winäs sinun mailmallisia sukulaisias kuin lEsus-
ta? elikkä luuletkos sinä että se käypi laatuun
tehdä molemmille mieliri? Ah! niin sinä petät
itses: Sillä ei kengän woi palwella kahta HER-
raa: Joka tahtoo mailman ystäwa olla, hän tu-
lee Jumalan wihamieheri. lac. 4: 4. Aluista
että hirmuinen on langeca eläwän Jumalankäsiin, Ebr. io: Zi. Ala pclkä inirä jotka
rumnin capparvar, joka on st pahin jota he
taidaisit sinulle tehdä, ja ei woi sielua rap-
paa ; murra pelkä enämmin sitä, joka woi
sekä sielun errä ruumiit hclwctisä hukurra.
Ajatteletkos sinä paitsi sitä, että ihmiset ilman
erinäistä sallimusta ja lupaa taitamat tehdä sinul-
le sitä pienindäkän paha? Eikö kariwarpuis»
ta phreen ropoin myydä? ja yxi heistä ei
puro maan päälle ilman Jumalan cahdoc>
ta. Niin owac mpös kaikki sinun pääs
hiuxer luetut, puhu lEsus itse Matth. ia:
28. ja teke siitä, kaikkein senkaldaisien horjuwais-
ten sieluin kehoimxeri, seurawaistn päätöxen:
Alkär siis peljätkö: te paremmat
kuin monda warplusta. Rohwaise sinuas

sentäh-

7



sentähden rakas syndinen, koska senkaldaiset estet,
jotka sanasa owat ennustetut, osottawat heilan-sa tiellä lEsuxen tygö; koffa kaikki ruvewat
käändämään heilansa sinua wastan, iloitse pa-
remmin että sinä löydät jällensä ne merkit, kuin
matkusturen- kirjoitus sisällänsä pita. Sillä lE-sus sano: Alkär luulko että nnnä olen rulluc
rauhaa läherrämän nman päälle: en ole
minä rullin rauhaa, mncca miekkaa läher-
rämään. Sillä minä rnlin ihinistä Isään»
sä wastan rncaisexi tekemääil ja rycärrä äi-
tiänsä wastan, jaminiäcä anoppiansa was«
ran. Ia ihmisen wihamicher, on hänen
perhensä Match. ic>: Z4, Z5, Z6. Josefina
rakas sielu löydät että sinulle myös niin käypi,
ja niin tapahtu sinun huonesas, sinun sugusas,
sinun ystäwittes ja kylänmiesies kansia, ah! niin
iloitse, joudu, älä anna heidän ylöspitä sinua,sano heille, että sinun nimes on huuttu ylös ar-
monistuimen tykönä, sinun pitä edes hänen ty-
gönsä, saamaan laupiuden, armon, syndein an-
dexi audamuxen, elämän ja autuden, ja sen kaik-
kein muitten edellä , niin muodoin kuin sinä tun-
net itses suurimmaxi syndisexi, )oka tarwitse pi-
.kaisiinman awun.

Neljänneri ja wiimeisexi on wielä merkit-
täwä, että tämä meidän Textimme: Rnwclkac
Jerusalemista, ei millän muotoa wastansano
eli tyhjäxi tee' meidän Vapahtajamme sanoja
Match. 12: Zi, Z2. Sencähden sanon mi-
nä reille kaikki spnnic ja pilkka anneran ih<

E 4 »nisille
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misille andexi: murra pilkka was-
tan ei andexi anneta ihmisille. Ia kuka ikä»
nä sanoo jongun sanan Ihmisen poikaa
nastan, le hänelle andexi anneran: mutta
joka sanoo jotakin pyhää Hengeä wastan,
ei sitä hänelle andexi anneta eikä räsä, eikä
tulewaisesa mailmasa

Eikö senkaldaisia syndisiä löytynyt Jeru-
salemisi jotG olit tehnet tämän kauhian ja an-
dexiandamattoman synnin? Jo! sen löydämme
me selkiäsi» kyllä Stephanuxcn saarnasta Ap.
Tek. 7: ja erinomattain Ai wärsystä, kusa se
kuulu: Te niskurit ja ymbärileirkamattomar.
sydämestä ja korwista, ce olerra aina py»
hää wastan, niinkuin teidän Isän-
ne Nlln myös rekin. Ia kutka ajat owat ol-
let, ja mitkä paikat mailmasa löytywät, kusa sen-
kaldaisia syndisiä ei ole löytynyt? Ia tämän
Christillisen seurakunnan keMlä, löyty sen pa-
hembi! enämmin kuin mouda senkaldaisia onnet-
tomia sieluja, joiden omarundo on poltin-
raudalla merkitty, 1 Tim. 4:1, 2. ja taitan
oikeudella paatuneixi syndisixi kutsuttaa. Mutta
eiköstä siis näitä pidäis estettämän Evangeliu-
min kuulemisesta, jotka jo owat andanct niin
sowaisia heitänsä satanalda, ettei Evangeliumin
paiste Christuxen kirkkaudesta enä taida watista
heille, koffa he ei tahdo uffoa .ja wapahdetuixi
tulla? Masiaus: Tämä olis se sama kuin jos
joku sanois: Auringon ei pidä enä koittaman
niille ihmisille, jotka omasta syystänsä owat tul-

let



let sokeixi, kosta he ei ainakan taida nähdä. Se
on kyllä tosi, ettei tule heittää pärlyjä sikain
eteen eikä cmdaa koirille pyhää, mutta että ulos-
sulkea heitä Evankeliumin kuulemisesta yhteisesti,se soti meidän Wavahtajamme käskyä wastan
meidän Textin sanoisa: Ruwerkac lornsale-mistä; se sotis Apostolinen käyttämisiä wastan,
jotka saarnaisit Evangeliumia yhteisillä turuilla
Icrusalemisa ja muisa paikoisa. Se tulis myös
mahdottomaxi eroitta senkaldaisia syndisiä muis-
ta ulkonaisestikin julkisista ja jumalattomista ih-misistä. Tämä oli myös lEsuxen tarkoitus wer-
tauxella palwelioista, jotka menit perhenisännän
tygö ja sanoit hänelle: HERra, etkös hywäa
siemendä kylwänyt peldoos? kusta siis sille on
ohdakket? tahdotkos että me menemme, ja ko-
komme ne? mutta perhenisända sanoi, en: ettet
re ohdakkeita kootcsamie myös temmaisiynilä heidän kantzansa nisuja pois. Match.
iZ: 27, 28, 29.

Tämän kautta on myös Wapahtaja sel-wimmäsii ilmoittanut, kuinya yxiwakaisesti häntahto että kaikki syndiset mahtaisit käändyä ja
elää, ja että hän on peräti syytöin siihen,, että
syndisiä taita löytyä, jotka menewät niin kau-was paatumuxesa, että he aina st on hamaanheidän elämänsä loppuun asti, wastanseisowathänen Pyhää Hcngeänsä; ja yhtä hywin andahän hänen Evangeliuminsa yhteisesti julistetta.

Jos joku sanoo, että tänä jonga lE-sus teke syndein andexi andamuxesaMllle, jotka
E 6 owat
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owat Pyhää Hengeä wastan syndiä tehnet, se
näky kuitengin olewan yxi rajoitus siitä kallista
Jumalan lupauxesta jonga hän on wahwistanut
Hes. Zz: n. niin on merkittäwä: että lEsus
tämän kansia ei ole rajoittanut armoa, waan
osotta ainoastansa tämän kauhian synnin paran-
damatoinda muotoa ja luondoa, joka seisoo siinä,
että ihminen alinoma ylönkatso ne wälikappalet
joidcnga kautta yxinänsä armoa ja autuutta tait-
tan woitta ja lahjoitella; ja waroitta sen kaut-
ta kaikkia ihmisiä syndiä tekemästä armon Hen-
geä ja hänen waikuturiansa wastan. Jos joku
ajattele: Kuinga taita Apostoli Johannes sanoa
hänen i Ep. i: 7. että lEsnxen Christuxen
Jumalan pojan weri puhdistaa meitä kai-
kesta synnistä, koffa kuitengin syndi Pyhää
Hengeä wastan on andexiandamatoin? Wastaus:
Tämä syndi on juuri sentähden andexiandama-
toin, että tämän kaldaiset syndiset loppuun asti
ylönkatsowat sekä lEsuren että hänen werens;
sentähden kysy Apostoli Ebr. 2: I.
me wälttäisiinlne, jos me senkaltaisen au-
tuuden katsomina ylön? Ia seurawaisesa Lu-
gusa kuulu se: Racsokat, rakkar weljec, ei-
tit reisi', jostus olisi kelläkän paha ustorom
sydän, joka elärvästä Jumalasta luowliis,
ecrei joku reistä synnin perorcn kaurra paa»
duisi, Ebr. z: 12, iZ. ja edestuopi Israeli-
tain esimerkkiä, ja mitä HENra heisiä puhui
Mosexelle 4 Mof. Kirj. 14: 22, 23. Sillä
kaitti michcr, jotka näir minun kunniani
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ja ihmeni, jotka minä tein Egyptissä ja
korwesa; ja nyr kymmenen kertaa owac
minua kiusaner, eikä kuullet nnnun äändä»
ni. iLi heidän pidä näkemän sitä maata,
jönga minä heidän Isillensä mannoin: ei-
kä yxikän joka minua pilkannut on, pidä
näkemän sitä. Andaxensa wielä selwemman
käsityxcn tästä kauhiasta synnistä, niin on Apos-
toli Ebr. 6: 4,5, 6. andanut seurawaiset tun-
domerkit sen päälle, koffa hän sanoo: Sillä se ott
»nahdocoin, että ne jotka i:xi kerran wa-
laistur owac, 2:xi ja sitä caiwallista lahjaa
lnaistaller, ja ?:xi owac Pyhästä Hengestä
osallisexi tulleet, ja 4-ri »naistancr Juma-lan hywää sanaa, ja ;:xi culewaisen >nail<
man woimaa, 6yi jos he langewar pois,
ja7:ri toistamiseen irscllänsä Jumalan pojan
ristlnnaulicsewac, ja NL. B:ri pilkkana pi-
räw«r, ecrä he wastauudesta parannuxcen
uudistercaisin. Ia io l. 26, 27. w. kuulu se:GUlä jos me ehdollamme sicce syndiä teem-
me kuin me olemina roruden ruudoon rul<
leec, niin ei meillä ole enä yhrän uhriasyndein edestä: waan hirnniillen duomion
odorus, ja tulen kiiwaus, joka wastaba-koiser syöpä on. Ia kysy lopuxi 29 w. Quin-
ya paljo enämmän rangaistuxen ce luulet-
ta sen ansainen joka Jumalan pojan jal-
woilla rallaa, ja Testamentin wcren saas<ruccaa, jonga kaurra hän pyhitetty on, ja
NL. armon Hengeä pilkkaa? Tygöpanen Zi w.

Hir-



Hirmuinen on langeta eläwän Jumalan
käsiin-

Ottakat tästä tarkkan waarin te syndiset,
jotka haluisesti istutte kusa pilkkajat istuwat, ja
tunnette yhden onnettoman huwituren teidän sy-
dämisänne, koffa te kuulette sowinnon oppia pil-
kattawan; wäriffät ja peljästytät tätä teidän
haluanne, ja tietkät että te silloin olette waara-
sa että tulla käärityixi siihen eninunästi peljät-
täpään ansaan, jota pimeyden Hengi taita wi-
rittä teidän eteenne. Alkät olko osalliset pi-
meyden hedelinärrömisä töisä, waan pa-
ranmuit nuhdelkar, Eph. 5: n. Älkät olko
heidän osaweljensä> w. 7. ettet te mahdaisi
saada heidän palkkansa, ettet te laffettaisi häi-
jyyn mielehen, tekemään niitä kuin ei sowi teh-
dä, Sillä niinen loppu on kuolema. Rom.
6: 21. Silla kuolema on synnin palkka,
murra ijankaikkinen elämä on Inmalan lah-
ja, w. 2Z. Ia katso tämä lahja on teille an-
saittu lEsuxen Christuxen kautta: Hän seiso
läwistetyillä ja werellä priiskoitetuilla käsillä, ja
huuta: Mixi tahdot sinä kuolla sinä Israelin
huoneesta? Tule minun tygöni ja elä! Tänä-
päiwänä jos sinä kuulet tämän äänen sinun sie-
lusaZ, niin älä paaduta sinun sydandäs, waan
seura koffa tuuli puhalda. Et sinä tiedä jos se
puhalda enä sinun elinaikanas, joka, kuka tiesi,
loppuu ennen kuin sinä sen luulet. Sillä ei se
ole sen joka rahroo, eikä sen joka juoxe,
waan sen joka arnilchra, nimittäin Juma-
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lan, Rom. 9: 16. Koffa siis hänen Hengen-sn huuta: tule! niin seura warsin. Ia joka
jano, st lulkan, ja joka cahroo, se ortaöan
elänian wetcä lahjaxi. Ilm. Kirj. 22: 17.Päätörexi tahdon minä »vastata yhteen ajatureen,
joka cnmiitten nonsc heräncittcn ja sielunsa pelnsiuxcsta
ynwakaiscsti ahkcrritscwaisicn sieluin tykönä, kosta sekuulu: Minä pclrän että niinä myös olen tehnyt
syndia pyhää Hengeä »vastan; että miiinn syn»
dini on suurembi kuin että se minull? taittan an-
dexi annetta. Wasiaus: jos sinä olet tehnyt sen syn-
nin, niin olet sinä kaikiin aitoin hilkasi,; mutta ennen
kuin sinä päätät itses tehnen sen synnin, niin pane sinunendisen tilaisudcs wisusti niitten kcchderan tundomerkkein
rinnalle, jotka nimitctyfä Pavaiin Lähctys-kirjasa Ebr.tygö, ja 6 Ing. ylöskirjoitetut owat, ia ota wisun waa-
nn jos ne kaikki sopiwat sinun paallcs; silla kuka he-ränyt sic.lu on, joka ei löydä muutamia niistä itse ty-
könänsä? Mutta katso! rakas sielu, kaikki nämät tnn-
domcrkit yhteen pitä löytämän yhden syndiscn tykönä,
ennen kuin taittan sanoa, että hän on ulkona meidän
Tertistämme: Rumetkat Jerusalemista; ja niin muo-
doin ulkona armosta Chnsinnsa lEsurcsa. Mutta mi-
nä tahdon wiclä anda sinulle yhden wärsyn Raamatus-
ta, jonga jällen sinä taidat koetella sinuas, lEsussano loh. 6: 37. näitä waiwaisillc syndisillc kullaisiasanoja: Joka minun tyköni tulee, sitä en minä
heitä ulos. Ia naita sanoja lEsus ei kostan ole ta-
kaisin ottanut: ci! ne pysywät wahwana: ja helwetin
portit ci ikänänsä pidä niitä maahan kaataman. Pane
niin tähän wiclä ne wasta cdcstuodut lEsure» sanat
I!m. Kirj. 22: 17. loi°a jano, se tulkan, ja jo,
ka tahtoo, se ottakan elämän »vettä lahjaxi: jot-
ka sanat owat sitä mcrkilliscmmät, kuin ne owat juuri
ne kaikista lEsurcn sanoista, jotka hänen ni-
mensä päällä scisowat yiöskirjoitcttuna kaikkein armoa'sowaistm sieluin wahwari turwaj:i ja lohdliturexi. Täs-»
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tä taidat sinä tehdä seurawaisia wahwoja ja hytvin pe-
rusicttujn p>'ätoriä:

i:ri Jos sinä wielä tunnet tykönäs pienindäkän
ikävöitsemistä lEsnrcn ja osallisudcn perään hänen wc-

rcsänsä; niin ole makuutettu, että jos sinä wielä ticdäi-
sit itscs tehnen kaikkia muita syndcjä, niin et sinä kui-
tengan wielä ole tehnyt syndiä Pyhää Hengcä wastan;
sillä jos niin ulis, niin ci sinulla olis ikäwöitscmislä
lEsuecn perään. Mutta juuri tauiä sinun ikäwöitse-
mises omba se yxi janomincn/ ja lEsus sano: Joka
jano se tutkan.

2!ii Niin flUlwan kuin et sinä wapaehtoisesii ole
wastanottanut sitä oppia, jota Pavali i Tim. 4: r.
kutsu opetuxexi, ja wahwasii tykönäs päät-
tänyt, että sinä ennen tahdot juoda Jumalan wihan
wiinaa pcrkclitteii kantza, kuin waslanotta sowindoa
Jumalan kantza lEsurcn Christxrcn kautta, niin tiedä,
ettei armon owi wielä ole sinulle-suljettu, ja sinä tai-
dat ei ainoastansa kadotuxcsta pclasietta, waan myös
wicla tulla oolkcmattomari todistajaxi sen päälle kninga
haluinen lEsus on wasianottamaan ja autuari teke-
mään ladotuxcn ansainneina syndisiä, ja niinmuodoin
monelle jotka tähän asii owat ollet sinun kantzawcljes
synnin ja satanan palwclluxcsa, tulla elämän hajuxi
elämäxi.

ziri Mutta minun pitä myös wielä päätöreri sa«
noman yhtä asiata sinulle rakas sielu, joka ajattelet et-
tä sinä mitamax olet tehnyt syndiä Pyhää Hengcä
wastan: Jos sinä oikein olet hcränvt synnin unesta, min
tiedän minä wihiri että sinä löydät sinun elämätertas
oikein ylöckirjoitctuei wirsisa N:u 258, 264, 266, ja
muisa senkaldaisisa; joitten sisallcpito lyhykäisesti on
sisaUesuljettli näihin sanoihin: Minä olen seurannut
mailmata häijyä, ja omaa tahtoan ilkiatä, Sinun ris-
tis riiwannut riettast: Ia kosta sinä armosias olet kut-
sunut minua parannuieen, niin olen minä sitä ylönkat-
sonut. Jos tämä todella on sinun oikia muotos, niin
ole makuutettu siitä että se on Jumalan Pphä Hengi,

joka



joka nnt -on awanut sinun silmäs näkemään omaa muo<
toa?, ja että sinulla on snuriu syy kittta hända sen en-
simä-sen astelen edestä antnden tiellä; pysy nyt hänen
sioulusaiisa, niin on hän wihisii osottawa sinnllc lEsu-
xcn hänen waiwoisansa, tustasansa ja
Moin saat sinä ynnä nähdä että kcMi siniin syndis
matamat tämä» Jumalan Karitsan päällä, joka «viatto-
masti sinun edcstäs on tullut tcurasictnxi, ja niin sinä
kuolemasta ja kadoturcsta pelastetan, tulet Satanan
waldakuunasta ulosoteturi ja siirtyxi Jumalan ratkan
Pojan waldaknndaan, kusa s»ä »veisata kiitoren
ja ylisiylcn hänelle joka wcrenänsä puua Jumalalle lu-
nasti. Sillä wälilla älä anna sinuas yhdcngän sata-
na,, kawaludcn kautta »esicttä armon.'istuimen tyköä;
meille ci ole tietamätöin mitä han kanda mielesäusä,
sillä siinä P. Raamatusa vz>at kaikki hänen ansansa
ilmoitetut joita hän taita' wirittä waiwaisille sieluille,
myös ne, joilla hän pyytä wallasansa «idättä hänen
saalinsa, kosia se wäkewambi tule hänen vaallens ot-
tamaan pois hänen Mansinsa nimittäin synnit joihin
hän turwais. Kosiahan näke yhden sielun, jota häntähän asti ranhasa on saanut omistaa, nyt rupcwan
suuttumaan synnin haisewaisecn rapaan, niin pyytä han
cnimitten cnsisia tehdä hänelle rawan paremumn makui-
scxi; jos ei se auta, niin kinsa hän sielua uusin syndci-
hin; jos ci se käy edes, jn sielu ci taida tytyä ilman
parannusta, niin tahtoo hän wicdä häudä oma» wan-
hurstaudcn harhatielle, armonistuinda ohitse: johon an>saan usiammat hcränet sielut, sen pahcmbi, tahtoivat
tarttua; mutta jos myös sitä lvältctän, niin on cni-
mitten hänen tapansa, että hän wiimeiscldä otta sm
neuwon, ja sano sielulle: Sinä olet Pyhää Hengen
»vastan syndiä tehnyt. Nyt pyytä hän saada sielua ko,
konausa unohtamaan lEsusta, niin cttä scn siiaan kuin
han ennen opetti syndiä tekemään ja nukutti surutto-
muttccn, niin tahto han nyt saatta epäilyxcen ja kicldä
kaiken armon toiwon, Satan tahto sinua vettä Unoh-
tamaan lEsusta: Pyytä kädestä siima wera, langemu-
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MN Ennen syndiin upotti, Suruttoniax N!«
kutti; Nyi hän cpäilyrecn saatta, Armon toiwon maa-
han kaata. Mutta rakas/iel»! ala anna hauen pi-
dcmmäldä pettä sinua. Älä myöskäu oudostu kussasinä löydät edesäs näitä ia uniita scnkaldaisia esteitä,
koffa sinä tahdot tulla lEsurcn tygo saamaan elämätä.
Israelin lasten tie Egyptistä jaPharaonin orjudcsia siihen
luwattuun maahan käwi punaisen meren lapitse. ja kos-
ka Moses Kansan kantza tuli sinne, oli hän tosin ahdis-turesa, silla wcholltneu tuli pcräsä, takaisin ottamaan
sitä saalista johon «i hänellä ollut oikeutta. Mutta
Moses huusi HEMan tyizö, ja HERra kuuli hänenrukouxensa, ja autti händä punaisen meren läpitse, niin
että »viholliset siihecn hukutettiin. Rakas sielu m.'.ie
sinä ja tee myös nii», ja sinun pita löytämän, että sa-
ma HERra elä wicla, jolla on samankaldaincn woima
ja samankaldaincn sydämen <uie!i, qrmoa isowaisia syn-
Lisiä kohtaan, kuin hänellä aina on ollut. Sillä kos-
ka synd, ja kuolema tuottamat sinulle hädän, kost' hä-tä tääll' juur pakko pää!!', nlw löydät sinä lewon ia
turwallisen paon lEsuren haawoisa, mutta et myös
nusän mualla. Ia kosta sinä olet tullut sisälle näihin
sinun tahtes awattuihin wapakaupuugcjhin, niin pysy
ni,sä siihcnasti että sinä saat lopetta sinun wacllusias
tämän surun laxon lapitse, niin olet sinä nautitsewa«nämmau nututta kuin iiiinun hcjko kieleni tilitä ulos-
puhua, ja niin olet sinä ijankaittisndesa saapa uudella
weisulla weisata ylisiyxia karitsalle ilman lakkamata.
Amen!

Met-



Mibän Ärrämme jaWapaMiamme
lEsuxen Chnstuxcn

Tchty

Romin wanhain Rirjoirustcn jäljen.

Oktawuxen Keisarin Auausinxen aikana, kosta M!<
dcn, jotka Roniin Raadin ja Kansan edesnscisoit
Maaknndia, piti Raadille ilmoittaman mitä uut»
ta kaikisn paikoisa tapahtui, kirjoitti S. Lcntn?
Ins, Maa-Herra ludcasa, fturawaisen Kirjan:

aikanamme on ilmestynyt yxi Mies
erinomaisesta awusta, jonga Nimi on

CHRISTUS IESUS, joka Kansalda sa-
notan olewan Totuden Prophetan, ja jonga hä-
nen Opetuslapsensa kutsumat JUMALAN PO-
IAXI: Hän herättä kuolleita ja paranda sai-
raita: Pxi Mies totisesti sangen suurclda ja
näökäldä koolda; ja hänellä on niin arwosa pi-
dettäwät kaswot, että ne jotka händä katselemat
taitamat sekä rakasta että peljätä händä: Hänen
päänsä-hiuxet owat sen karmaiset, kuin war!
kypsynyt hasilo marja, lähes oikiat korwiin saak-
ka, mutta sen alempa krusuiset, jotain keldaiftm-
mat ja walkeammat, liehuwaiset olkapäiden pääl-
lä : Hänellä ou yxi raja keffellä päätä, Nazare-new lamalla; siliä ja sangen leppiäs otsa; kaswo
ilman ryppyä eli pilkkua, kaunistettu miehulli-
sella yxiwakaisudella, suu ja korwat laittcmiatto-
mat. Häiiellä on wahwa parta, yhdenkarwai-
nen päähiusten kan§a, ei pitkä, Mutta jaeltu kes-
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keldä kahteen osaan; yxikertainen ja wahwa kat-
sando waleasinisillä kirkkailla silmillä: Hän on
hirmuinen nuhtelemisisa, mutta leppiäs ja su-
loinen manamisesa eli neuwomisesa; iloinen yxi-
wakaisudensa pitämisellä: Hän ei ole kostan nä-
kynyt nauraman, usemmin itkemän: Hänen kä-
tensä ja käsiwartensa omat ihanat päällekatsoa:
Kansiapuhesa on hän yriwakainrn, hanvapuhe-
lias ja ftwelias: Hän on parhastä'muodosta ih-
misten lasten suhteen.

Ruotsiri Niitty 6. L.

Ia tämä HERra tuli kuitengin senkaldai-
sexi että monda pahenit hänestä, että hänen muo-
tonsa oli httonombi kuin muitten ihmisten, ja
hämn hahmonsa kuin ihmisten lasten; Ei hä-
nellä ollut muotoa eikä kauneutta; ei hänellä
ollut sitä muotoa kuin olis tainnut kelwata:
Hän oli kaikkcin ylönkatsottapa, ja kaikkein hal-
ivin, kipua ja sairautta täynä: Hän oli niin
ylönkatsottu, ettn kengän kehdannut katsoa Hä-
nen päällensä, sentähdcn ei händä minäkän pi-
detty: Handn pidetin senkaldaisena, joka luma-
lalda niin waiwattu, lyöty ja piinattu oli; waan
Hän on haawciteuu meidän pahain tekoimme
tähden, j 3 meidän syndeimme, tähden on Hän
hosuttu:. Rangaistus oli Hänen päällänsä, että
meillä rauha olis, ja Hänen haawainsa kautta
olemma me paratun Hän kannoi meidän sai-
raudemme, ja meidän kipumme Hän sälytti p
lensä, ja HERra Jumala heitti kaikkein un
syndimme Hänen päällensä: H
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siwällisesti, ja sen
alla niin ei Hän suutansa awannut, waan
keni ja oli hiljainen, niinkuin karitsa joka teu-
raxi wiedän; mutta nyt on Hän otettu pois ah-
distuxesta ja duomiosta, ja koffa Hän on hen-
gensä wikauhrixi andanut, niin Hän saa nähdä
siemenen, ja HENran aiwoitus on Hänen kä-
desänsä menestywä; että Hänen sielunsa on työ-
tä tehnyt, saa Hän ilonsa nähdä, ja tulee rawi-
turi. Sentähden että Hän andoi hengensä kuo-
lemaan, ja oli pahantekiäin sekaan luettu, ja
kandoi monen synnit, ja rukoili pahantekiäin edes-
tä ,

pitä Hänelle annettaman osa monesa, ja
Hänen pitä wäkewitten kantza saalista jakaman;
nyt on Hän korotettu, nostettu ylös, ja sangen
korkiari tullut lkatso Es. 52 ja §Z Lukua) ja
Hänellä on nyt helwetin, ja kuoleman awaimet,
ja Hän awaa niin ettei yrikän ihminen taida
sulkea, ja sulkee niin ettei yrikän ihminen taida
awata. Ilm. Kirj. 1: 18. 3:7.

Ihnunen!
Tunne sinun lUMALAS, joka sinun on

tehnyt, HERraa Aja O, sitä ensimmäistä ja
sitä wiimmeistä! Mitä annat sinä Hänelle? Kuin-
ga sinä kiität Händä, Hänen hirmuisen kärsi-
misensä edestä sielun ja ruumin pMesta, sinun
syndeis tähden joita hän poiskaunoi? Hän ano
sinun waiwaista wiheliäistä sydändäs; ei enäm-
bätä, mutta ei myöskän wähembätä.

JosF 2



Jos sinä kiellät Häneldä sitä
niin tiedä sinun wälttämätöindä onnettomuttas: Ei
Hän tunne sinua omaxensa duomion päiwänä, ja
niin sinä joudut ijankaikkiscsti hukkaan. Sinä kan-
nat jo sinun duomios omasa tunnosas, sillä joka
ci usko sydämmellä, hän on jo duomittu, ja

Ylästä duomiosia tulee kaikki sinun lewottomudes
ajasa, joko sinä uffot sitä eli ei. Sinä taidat
wielä saada duomion särjetyxi! Pakelie lEsu-
xeu tygö, Hänen werensä taitaa poispyhkiä sitä
sinun sydämmestäs, ja tehdä sinua jo täällä au-
tuaxi: Sillä, Jolla Poika on, Hänellä on elä-
mä, Hän, Poika, se ihminen lEsus Chrisius!
Hän, mutta ei yxikän muu, ja ei mikän muu

on
Tie, Totuus ja Elämä.
Se on totisesti tosi.










