Totisen

MMtWisen

K clrioi ius
Eli

)ota Jumalala racastawaisen Ihmisen lu-.
malan Mielen jälken Elincautenansa
waeldaman pitä.
ioo. Jumalan pyhasä Sanasa pcrw»i
stettuinCWstlUisydenOjmnlls-Nuorain canha.

luma^ta, Autuutta ja oiklata Catllmusta racastawille Suomalaisille Hywsfi,

Ruoyin Rielestä Suomexi kMy.

Prandstty W<llbacUlman NiNuriossrapli. tytöns, /;
ttartwiF (2erKenildä.

Caikille
Synnin Syngeydcsä ExywiUe,

Satamlda
Sowaistmlle

Lihalda
Mailmlda
Wietellyille

Wynnin Nnesa
Emuttomasti Nuckuneille,

MNllllllUgdolUM
hiellä
Waeldawille
Syndisille,
Tämä Wchäillen TutkijtelemuK
Walistuxexi,
KäändymisexjDAutulldm
TftritW ja LoMelchan.

ja wihelläisetSrM

distt! Ei ikanäns Amingo
Wahwudcsa, ole Maan päällä asuwil-

lelhlnisille nijn tarpellincn, ettei totinen
Parannus jaKääiwymys, waiwaiselle

ole tnhatta kerta tarpellisembi: Sillä Amingo poispalstaa ainoastans
Pimeyden, la toiwotetta,
walla Walkeudellansi, »valaisee, lämmittää ja lmri
wottaa Maan; Mutta totinen Mandyminen
poistaa Sydämestä cadottawaisen Synnin Pimeys
dm, ja s<jhen siihan sytyttää Armon Walteuden,
waimtta Sielusi, hengellOn Elämän. ja johdatt»
waiwaifen Syndism WihastaArmohon/Kirouresia
«Giunaurehen, Cadotupsta AutuutebrnKuoicmajM
Elamahänlumalan yhteisistä Armosta jäRackaude«

sta,MsuzenChristuMAnssostajatmsaitustaWan«

hurscalldesta,Syndeinandezi saamisesta.ja sijtäCuw
niasta, cuin Jumalan Lapsille luMan Maldacunp

ilmesty, mahdetahan SyndiscUe saarnata mj»
nasa
paljon cuin tcchdotahan,nijn «i hän cuitengan saa näj»

stä yhdestäkän itziänsilahutta eitä lohdutta, ellei HM

ennen caikesta Sydämestans ole taändynytlumakM
tvgö. Sillä ilman totista Kaändymifta (jonga

I^

wastahacoisesti hänen Armo waicutustmls wastan sw
meitä hyödytä Jumalan Armo, eiläMristuM
)(2

Mrl

DkVic^lO?ROok^l^l.lF.

Weri.ehka cmngapalMmr niissä publilsimme; mutta cusa totinen Kaänoymys edellä käy.seura sen päälle
Arftmasa jaSilmän räväyxcsä Osallisuus Jumalan
Hywydestä.
lEsueelda
mosta caitesta
ansaitusta
Smtahden on myös Pyhä loftannes Castaia, ensimmäinen Ullden Testamentin Säamajga, alcanut
Saarna wircansauseollisella ja yziwacaisella NeuwollatotisehenParalmnrehen, joca näincuulu.'llschtäe Parannus; sillä Taiwahan Waldacunda on
<Hhesiyn?t. Matth 3: 2. Hänen edellänsä owat
Prophetat wanhasa Testamentisä, lijcutetut Pyhal'
da Hengeldä nijncuin yhdellä sulilla, sille niscurille
ludan Ccuisalle lackamata lmutaneket: Räännä si»tuas sinä noasiahacoinen Israel! täändätaät teitäni kehtäät parannus lc. Ia hänen jälkeensäon,
nim hywin Christus itzc waelllirens Paiwinä täällä
Maanpäällä, cuin hänen ApostolinsäckillUudesa Te,
stamentisäsamaa Oppia edespanneet,pitäin päälle.se,
,

ka hywälla, että sopimattomalla ajalla, waatein.me-

täin ja neuwointotlfthenKäändynllsehen
sijnä

jaParannu-

Christillistsä Seuracunnasa uscollisten Sarna-

miesten Opettajain Suusta ja on

se sama myös

Jumalan Armon mautta Mailman Lopouhlln asti
Seuracunnasa cuuluwa. Jalosin coco Pyhä RaWaqtimiset, Uhcauzet ja
mattu ja eaickl
Wnauxet, tilin siinä käsitetyt owat, tarcottawat
Mvastons sen päälle, että waiwainen Syndinen
Jumalan lygö kaännnis, ja ijancaicklsesti alltuaxi
tlsis: Josta tämä witzi ja wahwa Päätös seura,
«tteinhdelltwaiwaiselle Syndistlle Cnijilcuin me Iu»
wals paratcohon caikin olemme) ole mitan enämW« tarpellisia cuin totinen Käändymys. Sillä Ihminen

vrvicäfio?kOorz4iHs.l3.
minen mah.itaolla niin ricas, nijn oppenut, nijn
corkiaUe Cunnian Istuimelle istutettu, nijnwätewa,
min woimallinen, nijn ihana, nijn hywan
»njn pöyhkia jahnwin waattetettn, cuin itanans hän
taita ja tahto toiwotta; Ellei Sydän ole Jumalan
tngö taHnbyiiyt, on hän, nijn totta cuin HErra
elää, Jumalan Silmisä nijn ruma ja cauhia, cuin

itze Perkele.
Cosca

sijs totinen käandymys on waiwaiselle
Syndiselle nijn sangen tarpellinen, ettei ilman sitä
sul!,gan taita autuaxi tulla, nijn ei myös mitan ole)
jota cawala WthoUilien nijn ahkeroitze Ihmisen
tykönä estä, cuin totista Kaandnmistä. Ia tätä aitahan saadaxens pitä hän nijncuin Asehenanjä- f»)
Meidän pahan hihani, jonga hän aina yllyttä
Jumalan Hengiä wastan seisomahan, ja cuin on
tnpahtunut, sitten Suruttomudencautta Synnisa
paadutta. (2) Tämän lumalacroman tNailman, jonga myrkylllsrn Makellden petollisen Muodon, ja wiecasten Haucutusten cautta, han nijn
peräti pois temmaa Sydämen, ettei ajatteleckan
Jumalan, haimahan eli Helwetin päälle; nijn
jowoijee Silmät, etra Ihminen, eitä löydä Hieta
Autmltehen, eikä näe mtsa Cadotuxesa han on; j<z
»»>!< lumoo Corwat, ettänijlläe, ole halua cliulla Jumala»! S^naa, eikä
Woimaa ja Suloi"
Wäär«nläytta
ja
hän ltsein
suutta tllta käsiltä. (31

se

se

se

sen

estäxensä totista

Käändymystä, Jumalan omaß
Armon ja Laupiuden, jonga hau siirllttomM
Syndisten etehen aftlta niin suurexi ja law,iari nijn<
cuin ei silleu lumalasa olisickan yhtakan WllM' j,'
Wanhurscautta, j.» tamäo calltta hai»cuttelee heila.
jumalattomasa menosansi pysymäan.ja yhtä rietasta
'

)(
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Syn-

DkDICHIIO ?KooBz<lHr.l3.
Gynviä toisen perään tekemähän, sljhen asti etkä wll>
doin Elämä loppuu ja Armon Owi peräti suljetahan.
Samalla muotuahän myös,S»ndisenKälwdl)Mi>
sta estäxcnsä (4) Jumalan oman N)a»,hurscau«
den määrin edespane- Tiliä coscawaiwoinen »okia
Syndinen on täyttänyt
Syndein Mitan, ja
nijn tapahm, että hän wihdoin tulee Synoelnsa
Tmwohou, ja Oniatlmdo rupe waiwamahm» ja calwamahan handä, joca useimmast
CuolemanPelco Sydändä ahdista,silloin onPer'
telen paras Juoni tehdä ja asettaa köyhän Syndisen etchen Jumalan angaran Wihcm ja Wanhur,
scauden, nijn hirmuisexi ja lawiazi, ja niin loppumattomasti ftwrexi, nijncuin ei lumalasa löytyisictän yhtäkän Armoa ja Lcmpiutta, ja tämän caulta
saatta hän monda wlh?liä<stä Syndufä Epailyxehen
ja Cadotuxehen. Tästä taitan yldäsnuä hawaita,
ettei Perkele yhdellä tawalla itzjansa käytä, estäiDisä Syndisen totista Kaändnmistä. Silla,cosca
hän tabto haucutella Ihmistä Syndihin, nijn hän
liehacoitze hänen canhansa, lupaa hänelle suuren
Autuudenpa käyttä itzensa cuinWalkeubenEngeli,
mutta eosca hän tahto Ihmistä Epäilyz-chm jÄatta,
ja >j mcaickijen Pimeyden Majoihin culjettaa, silloin hän tarttu hänehen nijncuin kiljuwaLeijcni. Sil'
ln Perkeleeltä on suuri Wiha, että hän tietä yänelwähän aicaa olewan. Ilmestys Kirj. »2:12.

suuren

cosca

sen-

ja callihist lllnastetUt Christityt!
julmaa
ealdaista
Perkelen Kiuckug, cawalita Juo
petollisia
ja
Pauloja wastan. joita hän yötä j,
ma
päiwaa,ja joca Silmän rapäys meidän etehemme
.wirittä, kietoaxensa ja lMtaxenfä menä, nijncuin

Rackahimmat

°

nallalMmn ja julmaLejoni etzi, »a walwoo Saali-

sta

?KOOL^IK^I3.
sta, ei ole meille mitan tarpellisembata, cuin ma
me totiscn Käandymisen cautta warjelellune misltsii Sielumme, jotta lEsus Werellänft lunastanut
on, ertei ne, >otca niju callihisti maxetut owat, tnlis sille cnihlalle Perkelelle Saalihixi. Totinen
Kaandyminen ou se ainoa Wälieappate, jolla Syndiuen itzensä Perkele», Kynsistä.Siteistä jaCahleiffa
irralle rijstaa, ja Sielullsa sailyttä ja pelasta. Silla ehkä cumga wiecas,paha ja wakewä Perkele on,
eosca Syndmcn Jumalan tygö kaandynyt on, ja
Kaandymisesallla seisomana pysyy, nijn ei taida
Perkele hänelle enämbälä wahingota tehdä, cuin
itze lumalalleckaan; sillä kaandynyt Ihminen on
wakewa Jumalan Mäestä, wijsas Jumalan Wij«
saudesta, ja nijn waca Jumalan Suojeluxesia hänen Sijpemsa war,on alla, ettei Helwetingän
Portit taida hauda woitta.
Ah mitkä suuret Edut onxit käandyneillä! cuin,
ga ihanat, cuinga kunnialliset he owat Jumalan

Silmisä! cuinqa
Jumala heitä racasta!
cuinga paljo» hywä on heillä Armo», Waldamnnasa! Mika sanomatoin 110 on heillä odotettawana Cllnnian Waldacunnasa! Ach! nijn andocat
sljs.lEsuren Nimehell, Te sowaisiut SyMset!
menua turhat mailmalliset Ascarehenne, syudilet A«
kelwottomat Coeoufenne. Syn-

nin Himoihin sytyttawät Tantzinne ja Leickmnr, jz
caikclla wireydellä ahkeroiteat totisesta Kaändynnsöstä, että sen oikein oppisitte ja welwollisesti itze työ-

sa hariotlaisitte.
Käändymisen Tieto ei ole niin työläs
Totisin

eikä awara, ettei sitä ptcaisest käsittä ja oppia taita 7
nmtta stn Harjoitus ja Ahteroitzemmen itze Töysä

X
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waati

!
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waati suurta Wir.ytta, Huolda, Kizwautta, Gurua,Waroimista, Raittiutta, Paastoa, Rucoufm,
Työtä, Lihan Ristijn naulitzemista, wanhan,
Jymisen Clwlettamista, Pelcoa ja Wapistusta,!
»nincuin Pawali sijtä uscolliftsti neuwoo, Philip.'
2:12. LHittacar pelwolla ja wHpisiufella, eteä te amuari cullsirca. Että sijs Uitertainen
stitty mahdais tietä, mitä totisehen Kaandymisehen,
ja sen oittahan HarjoituMen tulee, ntjn on
laisesti wiarinoteltawa, että Caturnuxes ja Pa<
rannuxes on Pää Osaa, tLnsimmäinen cuyucahan donrrilici, se on: Sydämen sarkemi«en, tNielicarwsus ja Walteroiyemus tehryin
Sandein yliye, että Syndmen, Laista la Jumalan Wchcm Tunuosta peljästynyt, Jumalan Vtle»
le» jällen murehti Sondeinsa ylitze, ja nijtä sama»
j« täydellä todetli wälttä ja wihaa. Käsitetan stls
tämän alla, (1 > Synnin tunds, cuin Laista tulee.s2)Ss»MI,» Tun«ustus,että Ihminen Jumalan ede»
sä teke itzens wialllsezi ja syypaäri calckthin Syude»hin, ja ei yhtänSyndiä, joco se olis tietty, en'
tietämätiin, jonga hän tehnyt on, kiellä eli silaa:
sydämellinen Wcha ja pläreäMs
Syndiä rvastan, joca Sndämesa tlnayutta Hi<
mon Synd,ä tekemähän. Toinen Pää-Gsa, cum
tolisehen Catumuxchey ja Parannuxchen tarwilan,

Nlln myös (?)

eutzutahan

siclez,

se on: eläwäj« Ufto,

soo, että särjetty, peljästynyt

sijnä sei-

murhelllnen 6y"-

dmen pakene nöyrällä Sydämellä Jumalan Armon
jaVapahtajan ICsuM Christuren callihin Weren,
Ansion ja WanhurscaUden tyqö, etzein sääkttystä,
kchdutusta ja Wirwotusta calwawalle Omalle tunnollensa ja särjetylle Sydamellensä, Jumalan Ar.

mo-

PKOOLMHI.IB.
mo-Lupauxi>a, cum Ewangeliumisa ilmoitetut owat, ja Wapchtajans maarattömasa, puhdistawai-

sen

>a wannmstaxi lekewaisen Weren Woimasa,
tullen totis<st Wil)an Lapsesta Armon Lapftxi, wi.
hrljaisesta Syndisestä, wanhurscaxi
edesa, sijnä siiamasa culn hän itzellensä Jumalan
ermomaisest o»
Mlstaa Jumalan Armon ja Lunastalans lEsuxen

Christuzen Wanlmrscauden wilpittömällä, totisella

ja epailemattömalla Turmalla. Namclt owat ne
caxi Paa-Osaa cuin totisehenCatumirchen ja Parannuzehen waaditaan, ja on nijden cahden Osan

cacha

nijn asiat, että, ehkä

totisesa Catumuxesa,

ja

Parannuxesa Sydämen Särkemisin ja Muchen,
lär,estyxen tähden edellä käymän ja Uscon seura»
man pita, silla ettei suinaan cucan taida Uscoll
cautta etziä Parannusta lEsuxen Haawoista, ellei
Sydän ennen ole särjetty ja haawcckettu Ahdisti!»
relda: mm on cuitengin Usco se etmsin Osa Cat««

mmeja, ikanäns «uin Sielu on paras ja etMsinOsa
Zhmisesä, silla Uscon cautta amoastans, jcea ihens
Jumalan Armon jalEsuxen callihin Ansion päälle perusta,

saamma me Syndim Andexi

ja tulemn,e

wanhurscaxi Jumalan edesä Ihminen mahta ca«c-

kein

taltermunast ukia Smidiänsä, ia canda nijden
särjettyä Cydända, eUei Usco sen päälle seura,
olitztepailemata

nijn

Synnin Suru mumm Epäilyxczi,
tapahtui
Pettäjälle luoaxelle, joca HE>niiocuin

Chrlstuxen petti.
Sima wauhurscaxi tekewaisesa, Elämän ja
Amuuden andawasa Uscsja.joca on toinen ja paras Cappale totisesq Kaandymisesä,
fta. iLnsimäinen wtzutahan >lor!ci2'se on: wahlän

)(s

wa«
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wa Deto nijsä cappale'sa cuin owot tarpelliset tietä
on,
Autmltchen. Coinen cutzutahan
epäilemärsin Suostumus Svdämesä, jonga caut»
ta Ihminen itzensä caiketi wacilntta, että, mitä In»'
mala Sanasansa on ilmoittanut, cn leimallinen jcr l
Jumalallinen Totuus. Colmas cutzutahan ficlu»
cia, se on, oikia ,a wilpitsin Usiallus Jumalahan jonga cautta catuwainen Cyndinen turmaa»
ltzensa Jumalan yhleiseen Armoon, Ewangeliumin
yhteisidln Armo-Lupaurihin ja lEsnNn Christuren '
yhteischen Ansiohon, ja ne erinomaisesti itzellensa niin
lujasti omistaa,että nijn wihi cuin se on, että Imua- >
la on Totinen, Jumala joca ei taida »valehdella, ,
jaettälEfuscaickein edästä on Cuoleman kärsinyt, i
nijn wimsti za epäilemätä on hangin Sydämesänsa ,
ja Omasa Tuimosansa waclmtetlu, että Inmala
Christuren tähden on hänelle armollinen, että caicti hänen Eyndinsä nwat andexi annetut, ja että
hän lEsuren WanKurscauden Woimafa, onWan-

se

,

hurscas, ja lnnä Ufcosa loppuhun asti wahlvana»
pysyin ijancaickisesti Autuas.

Tästä auluallisesta Turwamisesta lvnotaa nyt

erinommiest Neljä asiata. (l) Syndein Andexi
saaminen, niin ereei nijsa, iorca owar li«suxeChrisiuxesa, ole «chtän Cadorufia. Rom.B:
ow<lt
waan calcki heidän
pois pyhttyr nijncum pilw»,!a heidän

sa
~

sä nijncum Sumu, ja ei Jumala nijrä enä muista, nijncuin sangen lohdulliftsti Jumalan Hengi
pnlillu. Esa». 43: 25. ja 44:22. l 2) lEsuxen
joca sitten cuin Synmt omat
pvisotetut,

Syndiftlle

fiahan

lat>joitetahan,

nijn

OLNl5ä?l0

?KO()kMäKIB.

mjn mä caluwamenSyndinen, Lunastajansa lEjonga hän Uscon
Christuxen
cautta on päällensä pukenut ja
saannt, on
Jumalan Caswoin edesa, ja Jumalan totisel, Alwion ja Paatörcn jälken Wanhurscas,cu!mialllnm
ja ihana, racas min ainoa Poica> humalan Pelillinen, ja lEsuxcn Chrisiuxen Canstaverillinen
ija,!c.ucti!ehen Gamahan. (3) Rhdljlss Jumalan canfia, nijn että Snndinen, joca Synnin tähden 01l e, oitettu cauwas vois li,malasta ja Autuus
desta,cn nyt Kaändymisen cautta, nijn likl nhdistttty ja sidottn humalan cantza, että hau on yxi
Hengi hänen canhans, nijncuin Pawali puhuu. I.
Cor.K:«7. Ia tosin Sielu jaRuumis, ei ole lkälians
nijn lujasti toinen toisensa canha nhdistetyt, cuin lu'
mala ja catuwamenSyndinen; silla Sielu jaRuumis ercanewat toinen toisistansa Cuolemosa, mutta lun,ala ia catnwamm Sielu owat yhdistetnt
Elämäsi ja Cuolemasa, jonga tähden myös Uscon
cautta Jumalan canha yhdistetty Pawai» näin rohkiasti uloepuhle, Rom. 8: 38.33. Mmä ole»
wahwa sijrä, ettei Cuolema, eikä tLlämä, ei

suzen

omarensa

se

lk»nMt, eitä Esiwallar, eikä Wätewydee, eikä Nykyis«, eckä Culervaisir. »Eikä Corkeus,
eltä Sywyys, eli jocu muuLuondocappale,
da meitä Jumalan Raclaudcsia eroitta, joc«
«n JEftpesa Cdristuxeji, meidän HErrasam.
(4)
ja uufi elämäkerta, josta Uscowalsen

»a Kääudynen Ihmisen caikella Wireydellä ahke,
nijnluin Pun Hedelmistänroitzeman pitää;
tlitahan,
nijn
sä
Elämäkerrasta myös dnomitaan,
los Ihminen on oikein kaandynyt, eli et? jos hänellä

VLoicä?lo l»K005«IHl.I3.

nellä on totinen Usco Jumalan tygöeli ei? jos
hän on Wauhmscas eli ei? jos hän on yhdistetty
lEluxen lauha elijae>? Ellei Elämäkerrasa Wanhurscauden Awut Uscoi, Hedelmät loista!, nijn ei
myöstan, nijn totta cuiu lamalan Sana ei walehdellä taida, ole Sydamesä yhtän Uscoa. Cusa
ei Uscoa ole, siellä ei ole Wanhurscuatta; Cllsa el
Wanhursauttaole, siellä ei ole Snndem Andexi

anbamusta ole,
saamista ja cusa el syndein anderi
ja
myöskän
ei
Elämää
Altuutto.
Silla
ole
siellä
ja Lämbymän

mahdollisempi on eroitta Walkeuoen
Tulesta, cuin U''con ja Cbrlstllliset Awut toinen toisistansa, sillä Usto »jotta Henla aina eläwäzi hywäin Töiden cautt', nijncuin tästä merkillilesti la,
cob, Epist. l. v. >7. puhu, sauoden: Usio, jos
ei hänellä Töitä ole, on cuollm iyesänsä. Sentähden, lusa Usco on S»dämesa sieUä epallemätä
L>ha pitää rnliinlaulittaman, wcmha Ihminen cuoletettaman, syndiset Himot caiteti alas poljettaman:
waan Hengen elämän, hallitzeman jawallttzeman,
calckinaistt Awut ja hymat Työt loistaman (Ia
Sanalla !>noden; coco Ihmisen pitää RuumiMielen, Ajatusten, Sa»u»in ja
hin Sielun,
soiden puolesta muutettaman ja uudisteteaman.
El mitan ole »nm sopimatoi» »a cauhistamainin Jumalan j.i sljwolliste»Christittyinedesä cuin cuuUH
Uscosta, joca
Ihmiftn Siiullansa kerscawan
ynneisä
ja Pimeyden
cuitengln elaa c.nckinaifisa E
c.wottawMsm Töisä, nijncuin Huorudesa, Mur-

sm

hasa,W">caudesa, Hanrmdesa. Plönsyömisesä ja

lrstaisudesa, Wircansa Laimilyömise-

ja,Ahmudcs', CunnianPyynndsa, Armettomude-

sa
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sa,Wchasa, Wainosa,Cateudesa, Kiucusa, To-

rasa, Rlidasa, Eripuraisudesa, Petoxesa, WiecklNidtsa ja muija smcaldalsisa: Totisella llscolla ei ole
naiden Töioen cansia enambatä yhteyttä ja osallisutta, cuin Jumalalla Mammonan, Ct)ristufella
Bettalm ja Valkeudella Pimeyden ccmtza. Itze
cnkin ajatelcohon ja tutkicohon tätä wisuMMasti.
2. Cor. 6: v. >4>
Jos jocu näkee Lähimmäisensä Hädala, nenwotoinna, wineliäisna ja köyhänä, ja ej osota hamlle yhtäkän ?Aackautta, Apua,
ja Armoi, coscahänsen taita tehdä; Taittarengo sanoa
se»caldalj>lla olewan sen totisen Uscon? Ei suingan,
silla hänellä ei ole Christien Hengiä. Jos jocu
yttnandaAwiowuotensa,
.
elää Huorudesa, ja va^
tyqö:
'laaHimosa muiden
lienekö sancaldaiscll, Ihnusella Totista Uscoa? Totisesti, smcaldaisesa el
liydy enambatä Uscoa, cuin Elämätä cuollehesa
,3tuumitM. loca elaa

jocapäiwäisesä Plellisydesä,

VlönsyöVistsajaluomisesa jahajallisilla Sanoilla,

tnrhiUalaaritltxilla jaPlica puheilla,ni,s' nwösWa-

loiUa ja Vabatuxilla, hämasse Jumalan Nimiä ja

hänen Pyhää

japahendaa monda siwolTotissa Ussmcaldaisesa
tosin juurinijn paljo, cuin FiicunitaOboackeisa. Jos jocu
Ihminen Ylpeyden Hena/lda hallitaan,
nizn että hä,l tahto itzms corgotta LälummaismsH
ylitze,

list Ihmistä; iöytynekö

luullenltzensä yanda paremmoxi, ylönc.tzoo,

alaspolkeeja halwendaa

handä caM, Tilasa, am,
suurembata Cumnata ja Etua, cuin ha.
znelle tulee, catzoo ynsiasti lähimmäisensä päälle, wl,
haa händaSodamesänsa, tappaa hanel, Catzaunollansa,

vrvK^io?koorm^is.
lansa,>ja tustin kärsij handä siivullansa, eri >om«isest
jos hän sm cautta corkiamman Armona cadottais?
Löytynekö sijnä Ihmisesä Totinen Usco? sosm in,
ri nijn p.iljo, cum ymmärrystä jalartlä löytyy
dosa ialujettömasa Luondocappaleesa;Slllä cusa
se kirottu Vlpwden Hengi hallitze Sydämen, Ca<
tzqnnoN/ Sanit ja Lljcutuxet, sinä owat totlsejl
'Usco za Jumalan Hengi Sydämestä cauwas pam«
nehet- Jos jocu löytyy, jolla on se Tvpa, että hän
mielellans itziäns ilahuttaa ja huwittele Lähimmät,
senfä PanetuMa, pahoinpaw ulostolmitta hänen
Nimensä, tekee hänen wäyät Ricojensi' isoni,
jetta hända Kielellänsä ymbäri Maata, ia Caupun».
gita, saatta pahan Sanoman hänen päällrns, ia'
pitää hänen Naunmans ja Wirtmcms Cocuuxlsa,,
mahdaisco stlicaldaisesa löntyä Totinen Usco? To-s
siu juuri niju paljo, cuinCuldaa löytyy Harmansa
Kiwesä. Jos jocu on, cuin murhelliseri tekee Leffet
jaOrwoilapstt, heidäu Onuensa ja ajallisen Mene.
ftyzellsa turmelee ja estää, saatta LOen Ominensa
Wiheliäisytehen jaKöyhyteyen: iloitze heidän Kyy«
neleistans ja Murhestalls, panee Kimiä Cuorman
päälle; osottaa itzmsa tylysi, ynsiäxi, wihaisezi,
ja catkeraxi hända wastcm, ci annaNeuwoa,Loh»
dutusta eikä Apila, waan pikemmin caiklsa Asloisa,
alaspolkee, pahendaa, ja mnrhellisexi siatta, eii'
huolien wäsyneiten ja murhellisten canha oikiaUa Ajalla olestella ja itziäns käyttää; Löytynelö senoal-.
daisesa Ihmisesä totinen Usco? Totisest, Te Jumalan iiapstt! ei löydy siellä mämmin Uscoa, cuin,
Wijnamarjoja orjantappuroita, taicka Rackautta sij<,
mi lullnnsc» Pimeyden Heugesä. Nijn on myös mw
deu

veoicHNo pkooLMä^iZ.
dm Sondein ja Pilittyden Töiden canha, mikä
Nimi heillä ikänäns olla mahta, cusa ne Svdamesa hallitzewat ja wallitzewat. siellä ei ole Uscoa, eitä Uicoli-Wanhurscautta, waan, Jumala paraft
cohon! se »viheliäinen Sydän on sillo<n sen julman
Pelkelcn Almnsia, josa hau wallitzee ja istuu, nimcuin Ruhtinas Huoneeftnsa, hallitzee ia wcuMee
caicki Sielun Ajatllfet ja Nuumihin Jäsenet, ja pitää ne P.,lwtl,u-esm,sa, nimittäin, Wäaryden
Sota-Aseina, mjncuin Esimertiri Sydämen Pahaa ajattelemahan, Silmät Haureutehen, Kielen

Kiroilemisehen

ja Häwäistyxehen,

Jalat Wahm-

tekemähän, Kädet warastamahan.ryöwamä,
han ja Werta wuodattamahan, ja nijn edespäin.
Mutta cu,a totinen llfco
siellä caicki Hengen
Työt loistamat Uscosta Clämäkerrasa, mjncuin
gota

Satehet Auringosta; Ia nämät Uscon

ja Hengen

Hedelmät owat, Rackaus, 110, Rauha, Pilkamielijyns, Laupius, Hywyys,

Uscollisuus, Hiljaisuus,

Puhtaus. Nöyryys. Armeliaisuus ja muutsencaldaiset. Silla coicaUsloonSodämesa, nijn oncoco PyhaUa Colu,!nai,udella, Isällä Jumalalla,
Po.
lalla> ,a PyhaUa Hengellä Asuinsm siellä; Silloin
Jumala asuu ja hallitzee Sydämesa ja Sielusa
Nlmcmn Cuningas; Hän täanda ja wäända sm
puettaa hän corklalla Tawolla lumalallW Asioisa; Tahdon hän
pyhittaaia
ssjhen
taiwutta

cuin hnwa on.Himotja

caickein Christillisten Awuin
Aculurtt hau uudista
Ajatuxet täytsa hän pnhälla Halulla
HatMtufihi»;
la Hlmolla; ja caicki Ruumchin

Wanhurscaudm SotaaseA

Jäsenet tekee hän
Catzo

?KookMHs.ltz.
Catz.>! niin on »e, cuin »nt sanottu o>'. Kaändyneden Ihmis?» cantz.,, ja taidatte, Te waiwniset
Syndisct, tästä lyhykailest o»>pia, mitä Olliahan
Käandomisehen tultt; Josta, waicka se
malda itze Kirjasta voitahan, on cnitmgin EsipnKesä ollut nunnitzemmen, sentahoen että st, wca

tämän Kirjan on eoconpannut, onwähän eli ei
mitään Uscosta puhllnut, joca ciiitmgm totisesa
Käandymlsisa on paras Osa. Muutoin mitä Catw
muxehen ja Pirannuxehcn tulee, ensimmäisen O"
puolesta, ioca sanotti» oleman Sndämmen
Särkeminen, Catumus laWnkeroitzcmus tehtym
Sondein rMe, nijn on se merkilliststl ja hnwin tä,
sä wäöasa Tutkistelemuresa käsitetty. loca ensin>

sansa

l)enr

yhdelda
melpa, on

nl»

tälwen ylitze'

colmenkymmelien kerran Englandin Kielellä präntätty, sinen stka Saran, etca Dniscan ja Rnohin

kielelle .ia

mesi

nyt »vihdoin

kaatty.

Suomalmsille hywäxi, Suo»,

Jumala, iolda caicki Armo tulee, andacohon
tämän tulla Pyhimmän Nimensä Cunniaxi, ja tei»
dän, Te waiwaiset ja sokiat Syndlset, Walistuxe-

fenne,Kaandymtsrx?tme ja Autuudezenne! lumal» cunlkohon miinln Sydämelst uscollisen ToiwotllM, lEsuxeu Chrlstmen tähden, jolle, ynnä Isan
ja Pnhätl Hengen «nsta, olcobon Cunnia, Ilistyö, Kljtos, Woima jaWäkewys ijan»
caickisest ijancaickisehen. Amen!

lE'

lEsuxen Nimen!!!
c i c^,
Eli

Totisen Kaandymisen

Uarjottus,

Tlltkisteldu
Christuxen Sanoista,
l.uc. iz: v. z.
Ei siiingan, ftn«n mmä Teille; waa» elette
paranna
ruleera.

Teitä»,, nijn Te caicki

Äidin

n,,n l)ucf<«

Sanoin omat muutamat

andanet,
ChristureUe
ilmottttdäncUc Gaiilealai»
Ma, joiden Verrn Pllatus oti
secoittanuttheidan Uhrins cansia,se on: jot«
ca Pilatus oli heidän uhrales<tns murhata
andanut, nijn että heidän Wcrcns on se.
A
candu-

Totisen Räändymisen
caandunutjärjettömäln Luondocappa!den'

2

Wercn can§«. Tästä
caldainen Luulo, lkänäl?scuinnämätGUi«z
lealaisct olisit ollet suuremmat Syndiscr,e
cuin muut Galilealaiset, colca mjn suuril

Rangaistus jaOnncwmus heidän nlttzensHz

nijn myös ne Cahdexantoma
mendä joideu paäUeTorni Sil?has lanaeis
ja tappoi heidän, owat he luullet caickia
muita Jerusalemin gsMVita wiallzsimzniri.l

käwi:

Idmlsisg on hawattawa, sen
mellun slwlmou baiy japaha Slsu,jvca,lumala paratcon! löytyy caiklsalhmifjsä,jal
seisoo sijnä, cttä me saugen tarcasti oiamme Z
waarin mmdenlhmistcn Synneistä,ja uijtä wäkewästi laitamme ia nMcieme,mutta l

Näisä

s

fitä wastan pyydäme mlclelläns
ja olemme omain Synde'.m,
hllrscaxi tehdä,
Wicaim jaRicostem Hawaitzemisesa Myy-!
rää sokiammat. Nijn lujasti owat nu) >s
nämatlhmiset luulleet oiki aUa TicNä wael.
dawans. ia caickcin muiden Cansain <ud'
Armosa ja Mäwydcsälllmalantykönä
wans, jomza tähden he myös siitä itze
lestäns wagat olit. ettei sencawaisteu R.iNgaistnsten jaWaiwain pitänyt heidän päallens tuleman mjncuin myössamalla muoto,
woni määrin ja tyhmästi duomiye,ne Ihmiset olcwansuurlmmat3yndisct,ioita Ju'

.'<

mala

3
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ma?a cnimmäst curitta)a Ristillä ja mm-

hella eyi. Waan ienca?daiset owatunohtaneet, ettälumala kaypi erincaldaiscllaja lh<

mcllisclla tawalla Ihmisten cansa MM
Maan päällä, nijn ettei hän aina rangaise
lumalatomda sen mlkecn cujn hän hajjy ia
pcha on; eikä palkitze ja siunaa Jumalista
ulconaiscsti, sentälken,cuinhanhywäja Ill«

malineu on; Waan ainoastans oman hywänSuossons jälkeen, asettaa muutamtta

Efzmerckcjä,opetmcxi iaWarojturexi mmlle Ihmisille, joille njjdcnßangaistuxenpttäH
Speilinä olcmatl.iosa itzecukln mahtaa tutkia omaa Elämätäns ia Menoans, ja catzos
euinga hänTponsjaWaelluxens täfäMatlojeta ja wastata taita: Ia että Jumala s joca on anaara Syndein Costaja)/
mmltamain Esimerkillä, opetta calckiall>
,

misiä Syndiä pelkämän, että he siitä mst>

daijit ajatella, mitä he olisit ansainnet,
jos Jumala tahdois andaa samancaldaism

Rangaisturcnhcidänpäällcns tulla. Tämä

Cansa joca niitä Sanomia ChristuxeA l>
mo>lti,on tullut tästä neuwotupl täsä nimtte.
tylä Opisa,jonaacautta meidän WGchtajnm, hywasta Syystä on iuuri cujn waadl-

turi mllut uudte'eman

heidän edestacaiheidän toisten Ihmisten RanAs
MM

sta »a echettnwäi'?ä Lullloans ja opettamalt

heitä,

Totisen Räändymisen
gaiftuxesta ja Onnettomudcsta pitänyt llob»
tzeman, waan paremmin andarmm hcldän
4

Langemuxcns itziänsä totisen Käänoymisen kehoitta. on
Siinä stwusa mybsChristus tällätahto»
nut heille tietä anoa, ettei HErra Jumala aina totutullaTawalla rangaise ni/lä luu.
rimvita<N)Ndiflänijncujn Mllrhaica, Warcaita,Ryöwäreitä, Huorimekibitä, Jumalan Ylbncayoita, Riitaisia, Pilckaita ja
muita sencaldaisia; Waan hän säästää ne
sen Suuren Duomio-Mwän wanhurscan
Duomio Istuimen ecehen, andain neidän
sillä wälillä nijncuillllhoaTeuraspäiwäxcN'
sä:Sentäl)deil wasta lEsus heille tämän
päälle näillä Sanoilla, sanoden: Li suingan, taicka, ei nijn; waan ellette varan<
na teitän, nijn te caicklNl/n huckan tulette nimcuin tahdois hän sanoa: olcttaco
te sijnä Luuloja että ainoastans suurimmat
Syndiscc läsäMallmasa tulemat rangaistuxi, ia muut pUää oleman wapabat; ja että
Galiealaiset:ja ne cahderantoista kymmcndä,/öiden päälle TdrniSilohasalanacis,owat ollet calckia muita Syndistmmat? Eli
luulcttaco. sentähdeu, ettei samancaldaiucn
Rangaistus ole teitä osannut,ectä te sentähden tabdolte itzenne Pimeydesä kätkiä,sen
cautta Jumalan Rangaistusta wältarenne?
Ei

5
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Eifuingan,Te petätte itzennc; Sillä minä
sanonteille tämän: Ellette itke jacaduSyn«
de ännc,ja AMans Jumalan cantzaltziännesowita; Nijnpttä teidän, (Tcldän, sanon
minaMca olette nijn nopiatmuita duomitzcman, ci tutcn itziänne oikein Syndeihin
eikä Rangaistujen wicapääxi) Teidän pitä ei ainoastans täsä Mailmasa samalla

Duomiolla huckuman, waall Zmyös siinä tulewaisesa Muiimasa ijancacklscsti cadotctu»
pl tuleman

Tämän Puheen cautta sijs Wapahtaja
caictcin Ihmisten nNtze;sillä tämän ala hän sulkee caicki Adamin Lap.
set cuin elämät Maan väällä, tietä andain
heille juuri woimallis st, cttäjocoheowat

sano Duomion

corkiammasa cli alhaisemmasa Eäadysä
Vlickat eli Köyhät, Nuoret, taicka Wanhat, Oppenet taicka Oppimattomat, Mailmalliset Millat eli Wkertaiset; Lyhykäisesti: mistä Säädystä ia Tilasta he olla
mahtawat, jos he elawät ja cuolcwat Syn«
neisäns,ilman totista Catumusta,Parannu-

sta ja Käändymystä, pitä heidän ijancaickisest cadotetuxi tuleman; ia palaman sijnK
hirmuisesa Helwetin Tulesa. Pnhäßamattu, joca on Jumalan oma totmen Sana,
on täynnä sencaldaisia angaroita Pitkäisen
Pauhinoita ja Jylinä-Sanoja. Nijn seiso
A)
Zoh-

Totisen Räsndy Niisti
Ioh.;:v 18 Tfoca elUsco,seottjodl<o"
lnittu. Nijnmyös 2.Cor. 5
eat teitän, jos te olette Nscosa;cokccat
teitän: <Lli ettekö teitziättne tunne, että
6

ZLsus Christusonteifä?

Mleinim

ole, että te kelwottomat olette Jossa
Apostoli lyhykäisesi näyttä raickl
ne, jotca ei löydä ja tunne lEfupen

Mcn heisäns eläwan Ulcon

DU cuin Sieluja

ia

cautta (joca

Elämätotiscsa Catumuxc-

ja Parannuxesa)

ole pareMinat,

«uin cuoUet hyljätyt ja duomitut Ihmiset.
Wutta että Jymiset enimmittennljnu-

nohrawat sen UsconCapftalen,jocaopetta

Catlnnuxest.) ja Parannuresta, ettei he tie»

dä mikä se on, taicka mitä sen caicha ymniarretän, eli mitkä sen Waiclltuxet, H-

«naisudtt, Eyyt, Wasiuret ja Estct owat,
Zlijn myös mmgäcautta/mingätähden, miliä ajalla ia cuinga, meidän picä itzcmme

kaandänwn;sentahdenolen minä ottanut

VsottaMi:

L.MikäKäänbyminenon?
B.

MitkäjDikian Käändymisen O-

maisudetowat?

Z. Kosta meidän itzemme käändämän pitää?

4-Mitt-

7
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4. Mingätähden meidän pltä i. Muue käändamai?

Mitkä Estches

ja WasiMt mei-

tä Aäändymisestamme Mcaperiq
wetäwät ja pois pitäwat?
Ehkä t.wä oyrtiamistn Tapa ia Wusto, ci laiva calkl!»
ll kelwata, cmicnyill, eosca asioit» catzcllan, jutc» minä
vptt'are!!i »ttanul olen, luulen mini ne samat
Oll!' ,t!vtl!ll!NN!»si tailatvnn selltfltä. Läl)t'sykö,nmc sijs itze.

Afntti

ja cn<;?!cam.

1.

Mtkä Käandymys on.
jaßäändymys on

sisälli,-

Murhe, jaalinomaincn
men ja Oman tunnonßipu,N) alitus ja
sämmastxs, tehtyin Syndein xliye ja
tähden, ynnä lujan ja epäilemäctomätt
D.uwan cantza, Jumalan Armon,
Ansion ja Ma npäälle;
myös ftlä
nijn
hurscauden

sisällinen että ulconamen Uudistus
Ps. 51:5.
Sisällinen Uudistus,sanon minä, seiso,

Sydämen, Ajatusten ja L tjcutusten Mumo<
Ulconaitten,Sanain jaTbidcnMuutoxesa, pahasta Hywan. Sencqldainen Cä»
onilmanepWeMlM
tumusja
Cuningas Dawidin ollut, joca. cofca häH
Prophetaida Nathanilda Alsiseft «Msk

H

lotisin HHändpMlftn.

dia, ja Synnit Silmäin ctcn asetettiin
eipaduttanmSydändans, eikä scisonutlu-'
malawastan,cledeswastmlnutSyndejäns,
ei myöskän jonaun Estelemlscn cautta lahtoiluc nijtä counistella, salata ja peilta,
waan huusi Sydämensä Ahdistuxesa, ja
ulos puhkeis näihin sanoin: Niinä olen
Syndiä tehnyt 2.Sam 12:
la tä-

män päälle on hän sen

tanut; joca Psalini

51. Psalmin kirjoit-

totisest on täynnä Ah-

distusta, Woija Walitus-Sanoia, joilla
Propheta walicta Lanaemustalls. itke Syndiäns, jarucoile uucta St)dändä,llUttaHenge, Uusia Ajatuxia, uusia Himoja, uutta
A'comufta, ja tosin coco Elämäns Parannusta: Nijn että me D"widisa taidamme

hawaitascnoikian stsällisen Murhen,ja suuren sydämellisen Catumilen ja Kiwun,
nijn mnos> että hän laitta ja walitta, nijn

hywinsiMisiä Puutopans ia Ricorialls,
cuinlulconaisiakin Syndejä ja pahoja tccoja;Nijn cuin se myös läpimiten Psalmcisa awaralda selitetän, ja Jäsen läscneldä nijncuin Anatomijasa taicka läsenden
enllens ottamisesa, näytetän; hawaitcat
sentähden tästä, mikä Totinen Catumus ja

Käändymincn on.
Pyhä Apostoli Petari samalla muoto,

«ösca hän pelwosta oli HErrans jaLunastajans

Harjoitus
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meums ja OmasatumwslM musertawaiscn

micllcarwaudcn, cowin polttaman ja pureman Kiwun, sillä cofca han Cucon laulu-,
sta heräis, jalEms catzahti hänen päällcns,
meni hän ahdistetulla omalla tunnotta ja
sär/etyllä Sydämellä, Ylimmäisen Papin
Cartanofta, ja itki catkerasti, Mattt) 26:
75 Ia on hän silte alati oalnaan Cuoleman hetken asti, rohklasti lEsuxen tunnustanut. Hawaitze jällcns täsä, O Sylldinen!
mitä oikian
ja Parannuxcn
lvaaditan. CoscaProphetatwanhasa Teftamentisä,uppiniscai!la Juvalaisia neuwoit
Cacumuxen, mainitzit he sen silla He»
brealaijella sanalla BcKubli2d/joca lmrkilze
nijn paljo, cnin t<i<t,»dMt teitän. tää»d>
rät tacaisin,eli rulcattacaperin; Jolla
Puheenparrella Jumalan Henai on tahtonut tleta anda,että ioca määrälle Tielle,
cauwas oikialda Tieldä
joutunut on, mahta

cohta käändyä tiaisin ia oikiallcTielle itzen.
sa laitta. Nijn on myöscaikillecarpellincn
tehdä, ,otca totiselda lumalisuden Tieldä
pllnidlllejacadottawaMeSynmnPolauille erynet owat; Tosin nijn suurella ttjru.
dulla ia picaisudella pitä heidän itzens tacaperln andaman pahoildaTcildäns, cuin
he

«nnrn, lihallisilda HimoildensihaucuteUut
A5

ja
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Tötlstn Räänl^Mlstn
wedctyt niisäTeisä matcustanct owat,jal

sillä lamalla muuttaman ja udistaman.
coco Elämäns, että heidän
ja ParannMcus nim olis
mys Jumalan tvO. Sydämellä, Sielulla'
ja Mclellä. CoscaP Johannes Castajaja!
Apostolit uudrsa Tcstammdisä ncuwoitPa-'

raimuM ja Kääudymisen, nijn m heiljoca
lä olluc sc Mccalainen
ja
merkiye Mielen Muutosta; tapalM
tämä Muucos Pnilnättypcsä, Tiedosa ja
Tahdosa. nijn muodon, että ne-jstca oznan Hulludens la Sokeudens cantta owat
sybstyc ja upotetut Synnin sywän Mutall,
nljncuju Wimmallresta taidollms tulemat,

jaZ)mmärrMsänswalistuwat,llsändywät

täsä ttumosa cnämminja enämmin, ja erinomaisella Wlreydeliä, Surulla ja Atzkerudella csrttawat itztäns, ettei he Syndln
Mens sywemmjn langeis, njincuin Sa-

nauiascu cmw: palanut
na Tulda. Minä tvjwon teidän tästä käsittämän, mikä olkia Catumus ja Parannus on.
CMmus ja Parannus ei ole jocainen
Murhe, cuin S»dämesä yws nouse, waan
on Murhe ja Ahdistus tehtyin Syndein
seylitzeja
tähden; Ei sencaldainen murhe, joe» Hetken päälle seiso, waan ainazej Päi-

w^

HsrjHitus

wa, waanlackamam; a Wijckoa,mutta
coco Elincaudm-.
i. Mom luule jocaitz?n Murhenolewan
mutta jos mm olis,nim ta«
mällMallmongin Lapset, usein itzens käännä isit.
2.50M owatsimä a/atuxeia,ettäjocaft

nen wähämen Huocaus,joca Synnin yli<

tze. wuodatctan, on totinen Kaändymys;
mutta Matamalla olis CuNinssasPayaraolin räandänyt itzcns. 2. Mos. kirj. 9:v.27.
ja 10. v. 26,17.
?. Mumsmat ajattelemat paljan
ItkeMlstn ja Kymlitten wuodattamisen teytytn
Suudein ylitzc, olewan toii»cn jatäydclliscn
Häändymisen; mutta jos se tosi olis, njjn
Cain, Esau ja ludas

käandänet.

olisit itzens totistiii

4. M osa pitä sen Luulon, että u!co«
nainen nöyryttämmcn Jumalan edcsa on
täyden tekemä Catumus; mutta nijn muodoin olis Achabikln itzens oikein kändanut.

Cuning kirj. 22: y 27.
5. Mmltamat luulemat, että ulconalnen
Siweys Sanoisa, japaljas Ajcouws täändyä, on pidettawä kelwollisna Kaändy<niisnä; mutta jos nijn olis, nijn esicki Ju-

«.

malattomat ulcocullatut

fMnnälstt.

itzcns
6.3äf<

Totisen' RHHndvmisi»!

<2

Täsä löytyy nijtäsin jotca llllewat,
että, cosca Ivminen awurhuuta Jumala
6.

Osalllsudesta, ctlä se on täyhänen Armons
Käändymys;
dellinen
mutta sillä tawalla
jokinen tyhmäkin IlMinen Mns kääw
näis.
Nijn nähdän M tässä cuinga usiatne owat,

jotca täsä erehtyvät, ja aiwan wähän, cllc«
kä ci ollmgan tiedä, »nistä Luonnosta ia O«
maisudcsta Catumus jaParannuson. Mut'
ta jos todesa tietä tahdotte, mitä totisen ja
täydellisen Catumuren ja Kaändymiscn
tarwltan, niin hawattcat mitä täiä edes
pannan, Sillä joca täydellä todella itzcnsä käändä tahto, ci hänen tule käydä tippumalla Päällä nijncuin Caisilan; Ia sen ainoastans yhden Päiwäri, ja anda sitte
sillänsä olla. Esaia 58: v 5. Elickähuuta
armahda mi'
Suulla

ttun päälleni! ia anda sijhen jäädä: waan

meidän pitä asettaman Jumalan Lain Stlmäimme etehen,ja wisullajatarcalla Tutkimisella coco ohitze mennchen Ikämme, ja
caiHiTybmmejaTolmituxemme läpitze käymän, nijncuin Dawid tekee. Psalm. 119:
v. ?y. Minä tutkin minun Teitäni, ja
Raännän minun lalcani sinun Todi.

poulchcn: Nijn pitä jocaitzen Ih«
stustes
nnsen, joca itzens käändä tahto, menemän
paickan
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yxinäisenpaickan,käändämän itzcus juuri
tarcasti/ )anijnpaljs
culn mahdollinen olla taus, tuttimanSydämmens ja cocoElämäns lapiye,perckaman ja puhdistaman Omantundos,jasaulnijncuin itzensä sisälle,

mauSydämcllensmursertawanAhdjstuxen
jaKiwun Syndeins ylitze; nijncuin Jumalan Seuracunda Syndins tunnusta Prophttan Danielin tykönä, sinä 9. lugusa. v. 5.
5.7. :c.la ei sttä luhykäisillä ja ljendeillä
Sanoilla, waan kmvalla ja yfltotifella
ulospuhkemtseUa/ nijncuin cocoinyhtätoipäälle, jonga caurla Sydän enämmin
mahdals musertua. Sillä ei sijnä ole kyllä
ainoastans sanoa: Minä olen Syndtä tehnyt; waan meidän picä wielä cowemdinginSanoin ulos vuykeman,ia tunnustaman:
minäolm suuresti määrin tehnyt, minäolen wastahacojscsti, wapaalla eldollli ja Omatuudoa wastan syndiä tehnyt: minä olen
monella muotorictonut ja horjahtanut, sijnä,a stmä paicasa, »tjnä la sijnä Huonccstlj
sijnä simä Seurasi,, sillä jaftnäkinVäiwänä, stllä ja sillä hetkellä; sinä ja simakin
Loncc.sa ja kulmala olenminä tehnyt huorin ja Awios käskyni Uscolllsudenrickonut,
siinä luulosa,etcei kenengän minua näkemän
pioäis.Suna ja siinäkin Cawmiosa rieltaut'
ta harjoittanut, semähdrn cannetan myös

scn

nyt
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Totisen Räckndymisen

nntminunväälleniOmaldatunnoldaniSii.
näia silNäkin Seurasi olm minä Jumalan!
Lahoja wäärill käyttänyt, ylbnsyömisen ial
juopumuxcn; olen pilcannut Jumalin!
Sanaa; olen yidncayonut ja häVäimyt

lumalanSanan Palwelioita jäOpettalta;

olen Jumalan pyhän Ntlne.n Vannomisella Maloilla jaKirouMa usein häwäisnnt,
sopimattomilla laaritUiUa, ja riettallz
,

sen hywän Jumalan wihoittanut,
Puheella
ja Lähimmäiseni pahendanut. AO: mikä
cauhistawa Peto, wiheliäinen Eläin olen
minä sijs? Minä Kilon nyt täsä sinun edesäs,HErra minun Jumalan peräti
/

stoinnajasokiana, täynnä
wainen onneloin ja wiheliäinen, joeakyllä,
tuhansin kerroin olen ansainnut cadotetta,
jos tchdoisit oikeudelle käydä minun cansiani, ja wandlpsanDuomiös jälkenminua
ronaaifta: Sclnäodenrucoilenwinäsinlla,
Ominun Jumalani. osota minulle Laupiudes:a Pzlkämtelisndes; wuodata sinun Armos mllMawa ölw lninun Svndeim iulmm Haawoin, Malista minun Silmäni ettenmjnä Cnoinnannuckuis; Peitä minun

xi, wahVista minuadcicko; yldsautaminua langennutta; achHcrraälä minua hyljä!
wähijinen Lapsi tosin It,ullans ja Huudol^

lans
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Harjoitus

lans MinsSyndämen lijcutta; Poicalij-

cutta Isäns Sydämen hanailla Kyyncleil'
läns, jaPalweljaHErrans mielen nöyräl-

läßucouscllt>ns: Etkö sinä stjs minun lu-

malani annais minun wiheliäisydeniSybsmelles koydä? Winä soisin, että iocgmen,
tällä ia sencaidaisella tawalla Imnalun etentahdoisOmautundons asetta, ia niin
muodoin itzens coctellaz nijn hän epäilemätä wihdoiu löndäis, olewans oikialla Catu?

muxen Tiellä.

Mutta Jumala paratcon! Eikö se mahda olla imehdedäwä, että MailmanpetoUi!seldaMuodolda sogmstut, mHimoinmyr-

kylliseldä Makeudeldawimmatut Ihmiset,
tästä nijn nMän huolimat, jotca itzens ptttäwac paljalla Cutumunn ja ParannuNimellä, mutta pois kieloäwälcaiken

>rcn
sen soiman. Totisesti moni taita Catumu»

Nsta ja Parannuxestasywiäia wisaita Puheita edes tuoda, mutta iuna.cn harwat ne
owlit.jstca totisen Käändymiscn Tiellä wa«

eldawat, Moni stitapul)u,muttaharwenp'
vi sen oikein ymmärtä. Moni kirjoitta totisesta Käändymisestä, mutta Harmoilla on
M oikia Tieto; Sillä
on peitetty, salattu ja suljettu Maiimalda, mutta ilmoitettu ainoaiwns Jumalan Lapsille: Molli
luule sen itzelläns oleman sangen wahwasti

joilla

Etisin RHändplNisen
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joilla ei ole auteng»n muuta, cuin wähäi.
nen Warjo ailmastans sijcä. Catumus ja

Parannus on nijn

corkla,

ettti Harmat sij.

hcn ulottumat: N,jn sywä, etcä Harmat
sen taitamat Mostmkia; nijn ahdas, ctti!
harwat sljhcn sisälle tulemat; nijn amara,!
että Harmat sen taitamat käsittää; niiti
liucas etca Harmat taitamat sen kijilniftitat;!
nijn salattu, ctcäharwatftn löytämä: Sen
tähden rucoilcaunne totisella Sydämen
/

Nöyrydella sitä llscollista Jumala Taimaa
sa, että Hän tahdois ilmoitta meille, mitä
Mailmalda salasa on; Että me mahdaillm
me sen Totuudesa käsittä, tuta ja löytä ljan>
caickisexijaloppnmattomaxiLshdutuxcrem
me, lEIuM Christuxen tähden, Amen!

11.

Mykammesijsnyttotisen Ua«

tumuxen ja Pamnnuxen Omcusuxia
jaHedelmitäcatzoman.
crinomainenCatultluren iaParaNl
Omaisuus, että se aina myötä ns
tuo Syndem andexisaannsen: Sillä cusa
totinen ja
ja Parannus
edellä käy, sijnä pitä caiketi Syndein andep
anoamisclneuraman. Elettä
Parannus ansaitzisEyndeiuAndexisaamll

sen^

H<»joitl>s.

17

scn, waancusa lunmla waicutta Käändymlscn,sicUa dan Synnitkin andexi anda,
,älkchen. Ezcch. 18: v.
oman

käändä «yens Wää2.7. Cojca
on; ja teke
läjiänsä, jonga hän
(l>.!el!oen ja N)anhurstauden, nizn hän
pitää Glelunsa elämänä. Ia Es.n. ss: v. 7.
Jumalaton, hyliätkon hiensä ja pahoin te,
tiä Amtuxe,na za
Herran t^go°,
nijn hw armahca händä, fa meldän
m« am
sillä

saa

andexi andamusia.

Tästä me NäeVMk cut'

ca Jumalan Armosta ja Sundein tmderi
saamisesta osaUlscxi tmewat, mmmäin
jotCatuwaisct Synwstt:
hyljäwät
ja
y!dnandawat
Synnin, ja
ca
pitäwät itzenlä Jumalan Pelcohon:lotca
pois kieidawät oinac syndiscl Tiensä,ja käändäwät ltzcnsä Illmalan tyaö Mutta ne jotta alati pysynät padoilla Teillänsä, seuraten SynnlllHitlwls ja Haluja, ilman olkiata Catumustä ja Waikeroitzcmusta, cli Aicomusta ylönanda Syndiä. scncaldaiscc ei
taida Jumalan Armosta ja Laupiudcsta i-

tziänsälohdMta; Ia waicka lElus Cdnstus wielä sata kertaa olis kärsinytCuoleman
(ioca ei cnitenqyn olis oUut mahdollinen)

nrikäncanmiatoin Syndincn sais Syndcjäns andexi hänen Cuolenijn ei cuitenqan

B

mans
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Totisen RäöndsMiseN

mans cautta,elickätaidais hänenKärsimi'
jotain
cautta
sens
työtä

muuta

Jumalan hywää

tulehnwaxens
sillä nämät
ja uloswa,
ainoastansnijtleuscowalslUe
mat
lituillchänenKircosansjaSeuracunnasans,
sentähdcn wca ei ole siinä oikiasa Chrtsmxen
Seuracunnasa,jocu ei ole tullut uscon caut»
ta totisen läsencxiChristuresa, ioca ei ole
Jäsen Christuxen hengeUilesä Nuumihisa,
hän ei myöskän taida jotain Hedelmätä
nautita,

nautita: Jos «i
ChristuxenCuolemafta
pssy,
Mlnu>ä

ft heltetän

ja cuirvecru, ja ne
tulchen ja palawae.

ulos nijncuin

coconsidotan

ja

jocu

oxa,

heireean

Joy. i) V. 6. Mcs.Mos.kirj.2y:
v. 19, 20. CuilW
luemme

Jumala ulossulkce wastahacoiset Snndisct

Armostansa, ja näin hirmuisesti heitä wa<
stanulospuhke näihin Sanoihin. Ia wa«c<

ka hän cuulis nämät Rirouren Sanae, siu,
j<l
nais hän cultengin iyenst
janois: Rauha olcohon minulle, costa
nä walllal, minun Sydämeni Ajaeuren jäl,
teen, että juopunet janowmen cantza
tetraism. Hi HErra ole hänelle armollinen,
sillä siiloin tulee juuri Herran Wiha ja
Rijwaus sin tNiehen päälle, ja caic?i
joutuwar hänen päällens,
mat
cuin läsä Rirjas kirjoitetuc owat; Ia HElra pyhkij hänen Ninnns illaiwagn a!da.

Täsä
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Harjoitus

ZM anda Jumala selkiasti cuulua, ettei hän

tahdo olotta Mle yhtäkänLaupiutta, jotca
Synnin

riettaisihinHimoihinitzensä Upotta»

nehet owat,jaSydämensä wimmatusa asatteicmattomuudcsa palawot Himosaja balusaenämmin jaenäminSyndiä tekemään,
ja juuri nijncuin ianowat juowuxisa,se on
cocowat Syndiä Synnin päälle.
Paiyl näitä caickia on ihmellinen nähdä,
cuingä ne sokiat ja waiwaiset Maan Madot itzens pettäwät päällisexi. Sillä he luu»
lewat/ ilman Muutosta Sanoisansa ja Töisansä- jos he käändywät eli ei, Chxistuxen
Cuolcman cautta itzens säilyttäwänsä, nijncuin tahdoisit he tehdälCsuxen callihin ja
catkeran Vuoleman Portoxi Syndeins edestä, japitää hänenPyhimmänWerens Syl-'
jen wertana ja.Vilckana,jaPeitennä/ jonga
alla he häpynsä peittä mahdaisit.

Minä taiwon, sanoo moni, Christuxen
Cuoleman cautta nijn hywin säilywäni,cuin
jocunijstäcaickeinlumalisimmistakimMutta, O Waiwaiset Lapset !Cusa on Teidän
jaParannurenne? WailuuCatumuxennc
lettaco tclnmalan Laupiuden oleman nijn

yhteisenjocaitzelle catumattomallengin, ja
Christuxen Cuoleman oleman nijncuinPob
ton meidän Syudeimme edestä? Eimillälp
muotoa: Ette ole wielä tD Wasa oikiata

B»

Toisin RäändMisen
ymmärrystä saanehet; teidän pitää sen ltch.
tämän palso toisin: Sillä Jumalan Laupius
20

on Teille,

te catumattomat, muuttunut
angarapi Wanhurscaudexi, ja Christurm
Cuolema, catkcraxi Coinruohoxi, Teille,
joilla on ollutTieto totisesta Käändymisestä,
ja ette cuitengan Sydämestän ole käändyä

tahtonet.

Niinnäettätesijs, minun Rackani,että
totisen CatumuxenjaParannuxen pitää eai.
keti Syndein andexi Andamisen edellä käyettä Jumalan Armon Owi on suljettu, cusa Kaändnminen ei Tietä malmista.
Nijn paljo olcoll sanottu Cammuren ensi-

mäisestä Omaifudesta.
Tämä käsittä nyt itzesäns toism OmaisU'
den, cuin on, että se muutta Ihmisen coconans toisehen muotohon ja menohon,cuin
hänennenolut on: Ei itze Olemisen taicka

Ruumitiin Muodon puolesta, waan Sydä'
men, Mielen, Lijcutusten ja Elämäkerran
puolesta: Sillä sijnä joca totuudesa käändynyt on. pitää teidän cohta hawaitzeman

sangen camalanjaihmellisen muutoxen,nijn
ettei hänen enää sitten pidä tahtoman tehdä
endisten Toidens jälken, ci enää sitten saastuttaman huuliansa turhalla kelwottomalla ja Jumalattomalla Puhella, waan hänen piiaa croittaman itzens sitten caikesta pa
hasta

Har/Hims
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ennen sudämellihasta Seurasta, josta hän
oli,ja
ei enää sillenisestitziänshuwiitanut
ajaUisestallosta,
lahuttaman itziäns mistään
nijncuin hän ennen tottunut oli. Eikä myös
pitämän endistä tyhmää Tapaansa ja Me»

noansa. Tämä caicki on se cuin Mailmalle

vudoj:i näkyy; loca käyttä isiens nijcuin
julmat Carhut,ja panettele nijtäjotcaitzens
Jumalan tygö käändäwät: Sillä Mailma
racasta ainoastans omaansa, ja cj taida ikänäns kärsiä, että Jumala ottais pois höyhelienaän werran hänen SijweistänsäMut»
ta totinen Cutumus ja Parannus temma

Ihmisen woimalliiesti Perkelen kynsistä, ja
muutta hänen lihallisen ia maaUiscnMielen<
sä.Sillä se teke Ylpeistä, Nöyrät; WahingoUisista, Hyödylliset; Pahansisuisista, Hiljaiset; Susista, Caritzat; Leijoncista. LalM
bahat; Haurellisista, Puhtahat; Juoma»
reistä, Raittihit; Sadattelioista, Hywäll
puheliat; Riitaisista/ Rauhan tckiät;lu'
malan Sanan Ylöncatzoista, hartqhat Jumalan Sanan Cuuliat; Wihaisista Pilckai»

sta, Racbahat; Maallisista, Taiwalliset;

Pyhät; ccuken tämän wai«
cutta totinen Catumus ja Käändyminen.

Perkelellisistä

<

Pawali matcusti DamascuhMl nijncuin
Susi, Wainoja-wertajanowa, wihainenia
Pllckaj!?; mutta ennen cuiu hän sinne tuli,
B3

muuttui

THtisett RäaNlHMisin
mummi hän nhdellä kerralla, ja tuli peräti
toischen Mielehen; nijn woimallinen oli se
joca hänen Tiellä cohtais. Aftost. Teco kirj.
9:0.2,3.4.3c. Cosca lEsus Cdristus, Taiwahasenastumisens iälken, lähetti P. HenpenApostoleins paälle /oli siellä muutamita
22

lerusalemisa, jotca sitä pilckaisit
sanoden: He owar
makiaea. wij'

Mutta ne samat huusit cohtasen jälkehen: Michee rackahat Weljet, mitä me»
dsnpltä tekemän. Apost. Teco kirj. 2.- v. l).
37.5e oli picainen ja ihmellincn Muutos.
«aa:

Hawailcatsiis tästä, totisen Catumuxenja
Woima,cosca Jumala sen
Parannuxen
nijn se
sen
Syndämesä
misen

herattä:

saa

«icahan,jota caickein Ihmisten Ymmärrys

jaWijsaus ei ole woimallinen täyttämähän.
Sillä cosca Ihmiset täsä omalla lärjelläns
jaWoimallansowatjuofnetcdesjatacailm,
nojannetPäitäns yhtehenjaläpitutkinet caicki Immärryrensä ja Mielensä sywimmät
Louckahat ja culmat, nijn ei ha cuitengan

tiedä mihingä heidän pitää kätensä laskeman,
eli mistä heidän pitää alcamanlhmisen Sndändä muuttamahan jalumalantygh kään»
dälnähän. Sentähden 01l totinen käändy»

minenwoimaUisemdicuincocoMailma,ja

waicutta

sen jota caicki Ihmiset luonnolla

seUaVmmärryxelläns, wijsailla Neuwoil-

lans,

harjoitus
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lans/ jalärkenssywilläAicomurillaia Osallemisilla ci suinaan taida matcon saada
SilläSyndisenKäändymillcn on ylönluonnolllncn Tyo;Nijn että meillä on täsä Speili catzcllaxem meitäm, jos me olemme iyem
Käändänehet eli ci. Cosca emme siis löydä smcaltaista Muutosta mcisäm,
me oleckan käälwynehet; waau olemme wie<
läeväilemäcä/ Cnoleman ia Cadotuxen alla. Scntähden mahta cukinitzens tutkia ia
catzella, sillä näin on tämän cansia Asiat:
Niin paljo cuin Ihminen on luopunut endi.

sistä pahoista ia syndisMTeistäns, mjnpaljo onhan myös käändynyt. Ia joca on sen«
caltaincn wiclä nyt cuin hän on ollut ennen
colmia, ncliää, cahdcxata, ja colmiakym-

mmdäWuotta; totifest scncaltainen ci ole
itziänswielä käändänyt, ia pysyy sentähden
Cadomren alla. Se näkyy minulle nijn camalari, että sencaldaifet Ihmiset jotca ei
wielä ikänäns ole itzesälis pienindäkänMuutosta tutideneet; jäiden Omatundo todista
ja Parannus mcrkitze)taitawasjoscus Autllutta toiwoackan, cosca ei he usco Jumalan
Sanaa waan pitämät sen walhcna, wieckautctla ia petosna.
Nämät tahdon mW tästä joHdatta nijden

W 4

tygh

THtisinßäändvnnhtl
tygojoteasumaKi tilasa cnncll owat ollehet
ja luulleoctasians bywln oleman ehkä he täsa
ja omilda ajatupildans
PäätMsänswklat
exycetytolit. Mlnä olen tundemttmjtä Ih,
mislä ia tuncn wieläkm. jotca cnllcn Käan,
24

dylnWma ja sisällisiäMuMostanza. pidctti«
hin nijn hywän tapaisina, culnjoeu Maan
päällä, ja mjn cunniallisina, cuinjocuolla
taitaa; Nijnwacana Caupoisans. iuuuUisi'
lla. Clämäsäns, ia wimellismu Huoilcns
cuinjocu heidän Naburcistans;
hallituxesamyös
UZc tämän tykönans huwatHe owat
cuttcngiu cosca hc fcnjäl
täl'nllehct;Mutta
ta
ken owat tundcnehet, cuinga TotinenKään»

dyminen,Pyhän Hcuacnja saarnanm Sa-

nan Woiman calttta, 01l heidän

jacoconans nuluttanuc. ia owann.
parembata
Sydämet saanehet,
Eroitusta, ia Uudet Silmät yurernmi^näkemään, niin ne owatMielestäus
Nijncuin säkiästä Sumusta ia wwästä Mudasta wedetyxj, i!>medettcn sitten sitähirmuista ja fyngiätäPimcyttä, iosa de ennen
wacldancct owat. He owat sitten merkilli-

sillä Sanoilla julkisesti cuulla andanehet,
ettei he sitten cocoMailman Hywydensuh-

teen,endjsesä menosansjaTilasans ollatahdois; Sillä jos he stjnä olisit cuollehet, mjn

olisit he

sijnä cadotctuxi tulleher. Mutta

llunä

Harjoitus.
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minä kysyn Tcildä, Misä Tilasahe siis en«
ncn ollchet omat? ElköheoUcdet cmniial<

lisel jahy'väntapaiset)hn!M?Eiko hcolle,
hctsuuresaArwosa,ja kunnioitetut caikilda?

Eikö he oUehet hywät Huonen haldiat/ ja
lumalalda caickinaisella ruumillistUaSiunanrella siunatut? Se on tosi, Sencalda isinä heitä pidettiin, he olit suuresti racastelut
ja cunnioilttut Mailmalda. Mutta nyt on
heillä caikett toinen Ajatus itzestäns, Mä
heidän Silmäns owat awatut, heidän Mnmärryrcns walaistu; nyt näkemät he sen,
jota ej he ennen nahnehctmm ymmärtämät
helumalan monda duomikcwanCadompehen/ joita Mailma hurscasna pitää. Nijn
paljocuin minä ymmärrän, nijnsoyist/unä
hywin mattmalliftllc Ihmiselle

tutckistella,wä!nnnäktll
se hanell? Tilan itzcstäns Epa!nuloa vltä, ja tuta ia

tunnustaa oman Wihkliäisydens Jumalan
edM. Sillä nc Ihmiset olit ennen Käanoymistansä nijnPyhät jadnwänawuistt.cllin
ikäliäns llämät nyt luulemat olemansa, ja
cmicngin täytyy heidän, site cutn de oikcin
Miwynehet owat, tunnustaa, että l'e olit
nimcuin HelwetinPohjaansyöstytja Cadon Sywytehen upotetut.
Jolla lwt on Corwat cuulla, se cuulcon!
Jolla on Silmät nähdä hän nähM! Elliä

B

5
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Totisin Rsändpmlsin
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jos Ihmiset tahtomat nijn päälle pitää/ lie»

hacoita ia keiwaca iscllcns, luullen knllä
Autuari tulewans, ehkei de itzelans ybtäkan

Muutosta tunne, eli
ja Käändymisen

nijn täytyy

waita

jotacma Parannurcn
Woimaa ja Waicutllsta,

heidän cuitenain »vihdoin ha-

itzens pcttänchensä:SilläChristuren
cuu,

Sanatpttäätoderi tuleman, jotca njjn

lUwat- Ecra

joca:MN, cuin e) iyiäns käätt,
pitää
on, jocaincn, cuin
nch
huckuman,

se

ei tunne itzcsäns mikä Catumus ja Parannns on,ellckaei löOä itzesänssen OmaisU'
pa. pitää cadotcmn tnleman. SiNä cusa

Käändymys on, sicUaowatmyösKäändy«
misenOmatmdet, ja cusa Omaisudet puuttumat, siellä ci ole torista Käändymistä:
Nijn että Christuren Sanat, tLllene räänm,n hucmee, Mels
nä Ce,rön, »njn te

Mnvätnijnpaljo cuin hän sanoa tahdois:
ellette tuulle teisän totisen Käändymisen
Wolmaa, ia taida Omasa tunnofanne olla
wacutetmSyndeinAndcri saamisestq: Ellet
te Sydämenne PohiafahawaitzeMuutosta
tawallisesta Jumalattomasta Menostanne,
ja haurelliscsta Elämästänne, nijn te caicki
wististi tulette cadotcturi.
Etzikäm siis wielä tarkemmin wilpittoman
Catumurenja Paraunuxen

postvli Pawali,

2.

Cor.

7:

Omaisuria A'
v. n. asettaa

mci-

Hsrjoitus.
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meidän Silmäim etehenSeitzcmän caunista
ja merkillistä totisen Käändymisen Omaisutta:
l. Ensimmäisen nijsiä cuyu hän Ahkeru-

dexi: Sijlä cayo! sanH hän, että te olitts
Jumalan tNielen jälken murhrlllsee, cuinga
Ahkeruden se «n teisa rvaieuttanur?

suuren

Se on, cuinaa yxiwacaisen Huolen ja Ahkeroitzemisen Jumalalle kclwata. Sillä cusa
Jumala oikian Catumuxcn ia Parannuren
terran waicutta, nijn sen päälle seuraa cohta
Sydämen Ahkerus; Ahkerus elää uudesa
Cuuliaisudesa; Ahkerus pitää hywää jasa«
stutmmatoinda Omatundoa:Ahkerus opet-

w Waimoa, Lapsia, Perettä ja caickia Tut-

Jumalan totisehcn TundohomAhkcrus
warhain aurihuta HErraa ja ru(oilla häneldä Armoa ja Sumausta; yhteisesti Ahkerus waarin ottaa caikesta sijtta
welwollisudcsta. cuin me Jumalalle welcapäät olemme: Nijn että Eatumus ja Paran»
nus ei olejocu murdetoin Asia, waantäynäns Huolda ja Ahkeruutta.
Ei mahda yxikän ajatella, Catumurens
tuja

hiljan ja
,

ja

Parannuxens oleman

totisen, oikian ja
otollisen,
joca
lihallises LugunpiJumalalle
tamättdlnydesä ja ajattelemattomasa duo»

lmomudesa Elincautensa culuttaa, iacoco

Päiwät, Yöt/ Cuucaudct ja Wuosicaudet

Totisen Räändymisen
wietää Turhudcsa, loupumiD ja Tää'
räämisisä. Spelnsa ia caickinaisisa ttlwot'
tomila Ajanculmufisa, Lihanhimoifa, riet>
taisa Puhena, mässämistsä ja caickiuaisesa
lumalattomudcsa, ei totellen sijltäWelwol.
ltsudesta, cuin me Jumalalle welcapäät o«
lemme, waan laimilyöscn totisen Jumalan
Palwcmxen m ylsncatzo caiken hywän Ion«
gaalla, ne Jumalattomat cuitenqin tahto»
wat heistama simottaa, että he käändawät
28

beitäns Synnistä,

ja luulemat

mysstäsä-

lumalatcomasWaelluxesansa niin hnwin
cuin muutkin Ihmiset autuan tulemansa.

Mutta woi! cllinga nämäl caxi cappalctta Olensoyiwat, käändä ltzens Synnistä,!
ja iloita Synnifa, wihata Syndiä ja edes

wastata sitä? Paeta Syndiä ia noudattaa
sitä? Mutta Nämät, nijncuin minä hawaitzen, tahdoisit kyllä tehdä Apostolin walhetteliari. joca sano: Että ne Ihmiset owat
ilman Parannusta, joilla ei ole Ahkerutta
cuingaheidän Jumalalle kelpaman pidäis:

Nämät sanowat,että hekäändäwät heitäns
ja jo owat käändynehet,

ehkä he yhtänans

eläwätlumalattomudesansjaPahudesans
huoletta. Mutta jos caicki tyhmänrohkiat,
irstaifet Portot, ja saastaiset Huorat, caicki haurcllisetPmlolljtonrickojat. Syömärit
ja, Juomarit, jotca pitämät Wayans lumala-
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malanansa, caicki mybs Christillisydestäns
huolimattomat Ihmiset, tu-isir Jumalan
Waldacundahanjaautuari, nijn nämätkin

luullun Käändymisens cautta

tulisit.

autuaxi

Se toinen totisen Catumuxcn ja Pacutzmahan Ldesrva'
rannuxen Omaisuus,SynoijaScnanas
pelstaus. Sillä cosca
H.

jättä wihelläiscn,Catuwaisen SyndiscnO'
maa tundoa, ottaase codta paconsa Jumalan tygö,etzi andcxlsaamlsta Cdristupen caut»
ta, janijn löytää hänesä Turwail ja Edcswastauxen Syndiä ja Salanata wastan.

wiedähän, soimattuna ja päälle cannettuna
Huorudesta, haureudesta eli jostakinmuusta
merkillisestä pahasta teosta, pitää itzcns wapaxi tekemän hywillälodisturilla,ja puhdista»
man litta cuin hänen päallens on canncttu;
Samalla mutoa Omatundo, cosca se Satanalda on cutzuttu Jumalan Wanhutfcall
Duomjoistuimen etchen, mahta edcstäns
Nijncuin Pahantekiän,joca

wastata tonsellgKäändymistllä ja esiä ande<
pi andamista lEsuxen Cyristuxcn cautta.
Nijn että me tästä hawaita taidamme catuwaiscnOmantunnonchmelliscnLuonnon.jo»
ca ci taida kärsiä Syndcin Cannctta ja Soimausta, elmybskänlewolilscri tulla, ennen
cuin se onlulnalau cansta söwtttttu, ja saa sisällisen

Totisen AäändMileN
sWscn Lewon jaRauhan itze canstaus. Tämä on tosin lumalsscs Ihmisesä warinotettawa, että cosca hän jongun Synnin on
tehnyt, ja sentät)dcn Omaldatunnoldcms
30

soimacadan, ldytää hän Sydämens niin ah.
disteturija rasitetuxi,nijncuinrascas Plyjy»
sen päällä macais, jonqa tähden ci hänle.

wouisestimaatackan taida, ennen cuin hän

witzihin paickahan ltzens andaa, siellä Sy»
dämens HErran eteyen wuodatta jatunnu»
sta Syndinsä, että hän lEsuren Christu»
xencautta mahdais puhdisteturi tulla, ia
dänenOmatundons sittt taidais häncllcTo.
disturen anda, että Synnit owathänelle an<
dexi annetut Sitä wastan, cosca Jumala,
totn Omasatunnosans päälle canneturi, ja
jongun tehdyn Synnin cliPahudentahden
soimatuxi tulee, pyytää hän cohta caikella
wireydelläicncaldaisia Ajatuxiaitzesäns tu<
cahutta, sammättaala mielestänsä lyödä)
huuta cohta Tärningiä. Corti speliä ia muu«
tascnct,ldaistaAjan-culua, jongacautta hän
Jumalattomain Seura-Wel,cins causia»
lewotoindaOmaatundoansa, ia ahdistawil»
Ajatuxiansa rauhoittaa pyytä, ja tosin eij
cuttengan sillä muuta woita, cuin että hän
enämmin ja enämmin rasittaa ja waiwaa
pahaa Omaatunooansa, ja lewottomalle
Mielellens sitä suuremman Tuscan ja MdK

stuxen matcan saatta.

).Col'

g. Colmas
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cuyntahan Närkästys:

Se on, pitä cuolettawa Wihaa Syndiä wastan, nijn että Ihminen Synnin
päälle ajatellesanspcljäsm hämmästy wärise

jawapisesenCauhiudentähden:SiUäse on

catuwaisenSyndlsenOmaifus,PaetaSyn-

diäSyndämeKäns, ia cauhistua seka omia,

että muiden Syndejä; Candaa

smnmuma-

toinda wihaa Syndiä wastan, nimenin sitä julmaa Perkelettä, joca on Synnicnlsä;
Cartaa Syndiä joca sielun cuoletta, ja
on hänen Murhajans /a Waiwajans; Ia
pitää Syndiä sencaldaisna, joca socaifee,
paadutta ja pois käändä Ihmiscnlumalasta
ja matcan saata caickinaistn TuscanjaWai«
wan, sekä Sielun että Ruumihin ylitze;
jonga tähden myös catuwainen Syndinen,
Synnin jalcains ala talla, ylbncatzo, wihaa ja cartaa sitä, ja hywinitzcnsäwaropi.
ettei hän Synnin cauhiata ja myrkyllistä
Hajua tundisickan.
4. Neljäs Omaisus on pclco, tämä on
lapsellinen Pelco,wilpitöm ClMliaisuusja
Nbyrys Jumalala wastaan, joca warjcle
Ihmisen, ettei hän Jumalalansa wihota:
Sillä catuwainenlhminenpelkääainarickoa Jumalala wastan lairra pelwolla
jawapjstuxella,että hän Autuaxi tnlis.
"Phil. iH. Ei mahda kengän rohjeta

sen

saa«

Totisen RäändMisin
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dä, ja hejttää itziäns Suruttolnutehen Jumalan Armon ja Laupiuden päälle, elickä

nautittutnhywäln Tccoin jälkcn,jotca hän
jo saanut on, anoaa picnimmalHermwa
lengän Synnille siaa, ajatellen että bäi,
mahta sen (Synnin) tehdä, ja pysyä cuinijncuin usiat atengin Jumalan
jattclcwat, cccä moni on ennen heitä surembthin Syndeihin langennut, ja sentähdcn

Aucuari mlluc: Mmia oikia catuwainen

Syndinencauhistuu,tutesansOitzesänsSyN'
ninyllytyret,,a peljästyyhawaitcsansa sen
wicckahanWlhoUisenwahingollisetKiusallpet, Wercot ja Paulat edesäns ylöspandw
na ja wirltettynä; hän pelkää cosca Lihan

HimstSynninSuloisudeldahaucutellahan

sitä-Pahaa Himoa tydyttä'
täyttämähän:
mähm ia
Hän soti caikella
WoimaUa Syndlä wastan, cosca hän sen
myrkyWlda Nuolildaja Amdlltntstlda ttl«
woitttahan, ja asetta Jumalan Pelwon
ja yllytttahän

SilmäiNs etehen(sen Jumalisen loscfthin

Esimerkin jälken.joca Potipharin Waimolda kiusattihin, i. Mos. kirj. zp:)
on hänen wchlvaLinnans, »voimallinen
Warusturen

ja wäkewä Suojelurcns, jon.

ga tygdcuin hänitzensä pitä, nijn ei Helmer

tingän Portit caida händaylitzewoitta.
I.

Wil-

<i.

3
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v)ijdcs Omaisuus onlkäwsiye-

se

miucn, on,Sydämenlsominenja Janoin inen Wanyurscauden vcrään. Silla ca-

tuwainen Ihminen on täynäns halua caic-

kehen hywähän; häu halajaa jocapäiwä
paremmat tulla; halajaa Syndeius armollista Anderisaamifta, halajaa rucoilla;
halaiaa nutca Tietoa, ja Ymmärrystä tai«
wallisisa Asioisa; hän halajaa cuulla Jumalan Sanan Saarnaa, ia pyytä Kijwaudella sinne rietä, hän ikäwöihe lumalistenldmisten Seuraa, ja cuin häll sitä nautitze, on hän mtclestäns mjncuin hän olis
Taiwahasa; Hän loimottaa Wiyolllsillens

hywää, ja halaja Sydämestäns nijden
kututta, Ma owat hänen pahimmatWi»

holllsmsa. Nämat ja monoa tamcaldaista

Ihmiscsä.

halua löytyy

on Rijwans,

jIOOH
GmaisuuZ
yximacaises
jtzens osotta
waeluixes nudc.
saEämäsa, ja Synnin wihamisesa, nijn
että yxi Catuwainen Sydän on kiiwas caic»
k.hinhywihinTöihin; kinvas Jumalan Py6. Cuutes

himmän Nimen Cunniasta caikisa paicoisa,
caickein scurasa. calckinaisen Cansian seas,
oicohon ne corkeminat eli halwemmat;Ei
taida dän kärsiä, Jumalan Cunniata yä»
wäistäwän, hänen Nimiäns turhan lausuttaman eli hänen yllstostänsä lumalattomii«
C

da
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da ialwoin tallattawan; Waanbän awa,a
Suunsa nuhtelemahan nijtä Pahoja/ ja osottaa itzcns michulliscn cdcs wastamahan
Ei hänoleAtdeistmn.
lamalan Cunniata.
ja
caldai.
Uicocullatmin
Jumalattomain käyttämät
ncn. jotca aina
itzens sen Seu».
josa
jälkeen,
olestelewat:
Jumalisten
he
tan
olewanans
Jumaliset Rcfortywnä owat
werattuin tykönä Rcformeratut; Pawila»
ismi tykönä Pawilaiset; Maallisten seasa o»
wat maalliset; Sadatteliain seasa Sadat»
teliat; Tuulicucoin eli Wijrin caldaiset,
cilln joca Tuwelda käännellähän: Catu34

-.

walncn Syndinen,

sanon minä,

ei ole sij-

tä Luonnosta; waan hän on scisowainen ja
kijwas Rucoupesa ja caikesa hywäsä: hän
on kijwas Synnin yllytyxiä wastan,cikä
anna mingän tygölangewaisenWoitonitziäns mielellä ja haucutella: waicka hän
wielä yhdellä ainoalla Synnin Himolla
lumalatawaswn, woittais crcoMailmml

nljn hän cuitcngin kijwahallaMielellä itzens
wastan asettaa ja warustaa; Sillä hän
siiäoppinllt
on
Christien Suusta, ettei aw
jos hän woittais cocol
"jhmistä,
ta
Mailman, ja sais wahingon Sielul-

se

lensa. Match.

16:26.
7. Seiycmasja wijmcinen Omaisus

onCasto,Se on,että cttluwaillen^hminen,
teh-
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HayOltus

tehdynSrnnin tädden niin itzcns käyttää,
että hän syndiscn Työnsä itze päallcns co-.
staa. Nilncuin Esimerkki: jos hau on
Mlisen Syömisen ja Juomisen cautta Jumalan wihotttanut, nijn tahto hän sm ra-

calsiil saada, ia itzellens cahdeu eli colmcn päiwän Paastolla costaa,jos hän on
huorudella itzcnssaastutt.untt, nin tahto
hän anda pahat Himonsa sen tähden kärsiä,

sitlen aina hillitä ohjisa pitää: jos
hän Ahneudella on rickonut, ja sopimattomalla lamalla Lähimäisens Onlaisu»
den alansa pannut, costaa hän sen itzellens
cadden kerraisclla tacaperin annolla, sitä
wastan cllin hän ottanut on, ninculn sc
ja ne

Jumalinen ja Catmvainen sacheus teki,
Luc. 19:0. ,8. Ia on tämä totiscst erinomainen totisen Käändymism Hedelmä, että me parannamme meitäm nijsä cappalei»

sa,

joisa

olemme.

me enimmin rickoneet ja exyneet

Nijn näemmä me siis tästä, mitä sisällisehen Eatummeenja Parannureen tulee,
ja mikä sen oikia Luondo ja Omaisuus on;
Nim että me nnt twpast mahdannne läpitulkia Christupcn Sanat, ja ne selittää: Ellette paranna teitän, nijn te caicki nijn

huckan tulette. Se on, Ellei teillä caikllla

vle ennennimitettyAhkerus nijn te hucutte;

Cs

Ellei

Totisen RäänbMisen
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Ellei teillä ole nimitetty Ldcwastaus,
nijn te. tmcutte: Ellei teillä ole scncald<ii«
nenNärkastysMa sanottu o»l, llijn te Hucutte; Ellel teillä ole sencaldainen pelco,
Nl>n te hucutte: Ellei teMä ole sencaldainen
Ikawsiyemys, nijnte hucutte: Ellei teillä ole scncaldainen Riwaus, nijn te hucutte: EUei teillä ole sencaldainen Costo,nijn
te hucutte

-

Sillä ei meidän Vapahtajamme puhu
ainoastans Käandyinisen paljahasta Nlmestä, waan käsittä ftu saman alla cMen mitä sijhen tulee, la sen siwusa rippu: Nijn että caicki ne, joilla ci ole Catumus ja Pa-

rannus caickeinOmaisuttens

ja Waicutu.

stens c n^a. ne totisesi ei wiclä ole iyiäM
oikein käändanehct:sentähden täytyy heidän
huckua: Sillä ellet te paranna teuan,
nijn te huckan tuletta.
Mutta minä cuulen mielestäni muutamani tätä wastan ianowan: Ei täsämuu»
sta puhutackan cuin huckumisesta; Et te
muuta saarnackan cuin Lakia, Andacat
meidän cuulla jotain Ewangellumistakln.
Minun rackahani, minä otan Jumalan todista axi, että caiken sen cuin minä puhun,
puhun minä sulasta Rackaudesta: minä etzin caickein teidän Aumumnne: jos mizlä taidisin woitta ainoastans carican Sielua,

37

Harjoitus

lua, pidäisin minä scngill

suurna Onnena-

Jumalan minunTtMl runsahasti siunannehen Ia cl mahda kengän
sijlä epäillä, että jos minä ticdäisin lähem'
män Tien. johdattapcni cetlä Jumalan ty.
ni, ja luulisin

gd, cuin Lain Saarnan cautta, nijn minä
teitä tosin sitä Tietä culjcttaisim Eli jos
minä taidaisin luulla Ewangeliumtn ia Ar»
mon saarnamisen enämmän Hedtlmäcä tci-

sä toimittaman, totiicst ette saisickan muuta cuulla, cuin Elvanqcliumita, ja Armoa;
Mutta Jumala parateoon! Minä hawaitzen jocaitzenlumalatattoman ia ilkiwallaisen Ihmisen luottaman itziäns Jumalan
Armohon; hawaitzcnmyösjocaitzen, cuin
elää haurcudesa ja Irstaisudesa, nijnmnbs
jocaitzen Jumalan Pilckajan määrin käyttämän Jumalan Armon, ja sen istcllcns il«
man Cammusta ja Parannusta omistaman,
nijn että he pitämät Jumalan Armon
Syndeinsä

Pettennä

ja Marjona Minä

hawaitzen että itzecukin tahto päälle pitää

Synncisänsä nuhtelemitta ja manamata,
ja ei tahdo cuulla jotain Synnin Nangai,
stusta matnittawan, maan ainoastans Ewangeliumita itzellcns sarnattawan, joca
totisesti ei heilien tuleckan, nijn camvan
cuin he Uppiniscaisudesans ja Pahudeians
pysywät; waan ainoastans catuwaisille

C

)

Sun-
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Syndisille, jotca itzens pols kicldäwäl/ m
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lyödyt huocawat Syn<
nin Cuorman alla. Sentadden,cosca minä näen, että te oletta tuUehct muuleturi,
ja huocatte Syndeinue ylitze, pois kiellätte ne, ja tunnette itzenne nijden Cuorman
alla nijllcmn ricki
Cosca mi.
nä näen Casmonnc waleturi kyneleillä,
Sydcmenne ahdistetun ja rasttetuxi ypinijcuin

Maahan

wacaisclla Murhclla, tahdon minä
wottaa teitä, ia lacata Lakia

wlr-

saarnamana.
kysyn

Mutta, O mimm Rackahani, minä

Teildä: Tahdotteco

te warastaa, murha-

sen päälle

cuulla Jumalan Armosta ftarnattawan? Tahdotteco tcpilcata, kiroilla, ja häwäista Jumalala, ja cuitcnM cuulla sulasta Armosta saarnattaman? Tahdotteco te Palmella. Sundia. wiWa duwiä Awuja, seurata omta Himojanne ia Halujanne, ja sit»
tengin cumia sulaa Armoa saarnattaman?
Tahdotteco Plastaria ennen cuin teillä
Haava on? Tahdotteco Lääkitystä, ennen
cuin iyennc Sairaan, tunnette? Se on tosin taikamatoin Lääkäri, joca panee Mihin moneen, wanhahan, luuhun asti juurtunehescn Haawchan, ia ei ennen perckaa ja
uloscaima sitä cuin mädännyt on. Tietkäl scntähdcn, minun rackcchcmi, etlä te

ta, huorinteddä,ja caikcn

tar-
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tarwitzette wäkewitä Puhdistumia
te oletta taynäns

Pahuutta ia lhäiy/

coja: Tietkät,että sydwä ja purema

s^,
on Teille tarpcllineu, cosca te oletta
täynäns wanhoja, mädänneitä ja haiscwita Synnin Haawoja; Sillä täme enteille hyödyllisin ja lähin Tie tcrweyttä jällens
Cawahan oraiseden
puuwnsaadaxenne:
tarwitahan hywä Kirwcs, jolla
se mahdetahan poicki hacata. Me saarnamme Lakia sentähdcn. että memahdaislm teitä «ohdattaa Christuxen tygb: Me
de

saarnamme

te

etziä

Duomiota, että te

mahdaisit»

saarnamme teidän
sen cautta iohdatta-

Laupiutta: mc

edcftmne Cadotusta.
xem teitä
Mtuutehen Sarnata Laupiut»
Syndcin
ta ia
andcxiandamusta, ennen
cuin "chmtncn Lain Saarnan cautta on
tullut Syndins tlmdemaan, ja näkemään
suuren Wiheliäisydens, ei ole muuta cuin
saarnata Ewangeliumita huckaan; Sillä
walaistu,ei
se joca ei wiclä ole Lailda ylds Wihciiäisytiedä cuca hän on, eikä misä
dcsä hän macaa, eli mikä Laupjus lumalasa on lömtäwä.
Cuca Isä 011, colca hän huomaitzee Lap'

sens maslahaconexi
sijaä johon

ja

tottelemattomat
joca cui-

hän händä Menyt on,

tengin hywäilee händi ja suloisilla Sanoil-

la puhuttelee? ja

sanoo sen

C 4

oleman hy-

wän

Totisen Räcknoymism
cuuiiaisen Lapsen: Eiköhän ennen
.tzaa, ja cohtulMlla Curicuxella sicä
ja curita. Cuca Herra on, min
Me
..Ma sittäPalweliata, jotca tekee oman ja
el Hcrrans Ta: don ja Käskyn Men? Nijn
myös emmckän mahda olla tottelemattomat, eli tehdä valM sijnä Toiwosa. että
me yhtä hywin tulisimme racastetuxi, ja
wälttäisimme caiken Rangaisturen. Tiet»
kämme ssjs, että ehkä Jumala pitää Mesäns sitä teräwätä Lain Micckaa, ynnä
moninaisten muiden wälicappalden callsta,
nijn häncuitcngin sen cautta meisä waicuttaa almz hengelliseen Elämään, ja edes
autta nancaickista Autuuttäm ja mennystämme. Sillä ei täsä oic muuta Wälicappaletta, joiden cautta Ihminen Autuuta
henjohdatettaiscn,(uincauhia»n,haisewa!ll
Synnin Haawain perckamisen, puhdista'
misen japarandamisen cautta, jocaci muu«

toin tapahtua taida, ellei Sydän angarmn

Lain Saarnain cautta, Pelwolla, Ahdi-

stuxella

ja

Waikeroltzemisella tehtyin Syndem ylitze, rickimuserretuxi tule.
Cuulcammc siis noyrMä ja hartailla
Sydämillä mielelläni Cacumus Parannus-Ruhdet ja Waroitus-Saarnoja,joiden cautta n?eidän Ricoxem tule meidän
-

Silmäimme eteen asetetun,

ru-

pem-
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pemme Mä häpemäänja m n

monesta
Aicomuxesta ja Himosta estetyn'
tulemme. Ia cosca me nijtä cowia Lain
syudiscstä

Saarnoja cuulemmc, nijn älkämme tehkö
nijncuin muutamat, jocca Sydämcns sm
cautta enämmin ja euämmm p«aduttawar, näriästnwät Saarnamiehille, etziwät puolenpitoa, Ihmisildä, ja scn cautta

Minnein Jumalan anqaran ja wanhurscan
Päänsä päälle wetäwät.
Sentähden coscu jocu lUlce lunmlan
Sanaa culemahan. nijn ajatelcohon cnsist
ja enmn caickia, että händä pitää nuhdeldaman, nijncuin cohtullinen on: Bjatclcohon myös, ettei se ole hänelle hyödyllinen, että hänen puoldans pidetään Eyn-

Rsngazsturen

neisä, josjollaculla omathemdlät ia cutcuwatCorwat, jotca mielclläns cuulewat
mielin klelin puhuttaman «a saarnatt«wan,

hän cotuttacohon ne cuulemahtM wakewitä Catumus-jaLain Saarnoja, jonga cautta hän todesa löytämä on, sencaldaisen Opin nijn

suuren

hyodyMexi ja opetuxspi

wiheliäiselle Sielullcns, että hänen cau<
hiat Syndins Haawat ylhsrewicään ja
awataan, nijn että hän sen ecutta serweyteensä jällens tulee. Jos jocu olis oikein
cansia kärsiwäincn Sairahan Ihmisen canla, cuinga

mahdais hän täyttä itzens hänC 5

dä

42
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dä maitan? Andaisco hän wca silmän räpäyMä hänelle juotawata? Andaisco hän
hänelle aina sitä cuin hän halaja? Totisest
hän caickia pikemmin -dcngildä
sen cautta
saatettaisijn.
Se on tosi ättä Ihmipois
nen aina etzli omaa Cuolcmatans, cosca
hän tahto puoldans Synnisä pidcttäwäil.
Nijncnin se joca saira'ia holhoo, tosin surmaa hänen, cofca län sallij sille caicki hi-

mons,

ja andaa hänen syödä la juoda mitä ja cuinga pMo hän tahto; Mutta sitä
wastcm, se ebcs auttaa usein Salrahan
Terweyttä ia Elämätä, joca hillitze sen
wahingoklisct Himot, ei huolien seit Wihasta ja Nnilstmisesta, ettei hän saa sicä
cuin hän mjn ahnchesti halaja. Niin näet
te sijs, cuiliga wahingollmcn ja syndincn
on liehacoita ja pitää Syndisen puolda,
ja Armon Saarnamisella panna pehmity.

cainalons ala, ennen cuin hän
M hänen
Sydämesäns
om Jumalan Duomion
ensist
ia
lyöty
ricki rmmeldu.
tunnosta
sijs
ja
Cawahtacat tcitan, alkät tehkö Hä»
wälstys-la Maacunaan huutoa Jumalan
Sanan Saarnaittcn ja Opettajain ylitze,
sanoden Ci ne saarnaa muuta cuin Lakia,
ja Cadotusta; Ellette myös silla samalla

tahdo soimata Christusta, ja lukia handä
ni,den seuraan joistasanotahan>23ijsauden
puu-
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zmttoresa onse^uutanut ja sanonut.-loca ci iyiäns käännä, pitää

cadotetuxi

tuleman Oikian Saarnaian pitää saarna

man Ewangc!illmita niille,

joille Ewan-

gelmmi tulee; Armoa nijlle, joille Armo

tulee, ja Duomiota nijlle, joille Duomio

tlllce. Tntukat sijhen, ia käyttäkäl
Jumalan. Wijsauden jälken.

itzenne

11.

Euleamme nyt sijhen yhteiseen
Asian haarahan,

joca on Aja-

sta,
käändälßän pitää.

jona meidän meitam

MyhäHenai ofottaa meille sen Nykyisen

hän neuwoo meitä alcamahanCammustam, Joelin 2 v. i2.Nijn sano Nyt Zerra: kaandäkäc teitan caikesta Gydämcstän minun tyZoni, paa<M

stolla, Itculla ja Murhetta, Nijn myös

Hebr.?:v.i).Neun'ocatteitänkcffenan
joca päiwä,niln caurvan cuin tänapan
sanotan,ettel jocu teista synninpetoxen
cautta paaduis: ja jällens samM lugnsa
v. 15. Tcknäpan, jos te cuuletta hänen änens,

nijn älktit paaduttaco Sydämitän, nijncuin
lTlyt,
Haitendesa tapahdut. N:)n että

se

oy

Totisen Räändymisen
on meidän Käändymisem Aica. Nyt, sanon minä, cosca hän huuta; Nyt, cosca
hän puhu; Nyc, colca häncolcutta; Sem
tä«
tähden cuuleamme Nyt, Ostacamme
nijn
mon>
mä Paiwä, Nyt jotca olemme
ja
mennä
turhaan
da Päiwää hucanlzeec
anoclncet."Me jotca nijn cauwan olemme
paaduttaneet Sodämem; jotca olemme
nijn monoa hywää Tnbtä jättänehct tekc»
44

mätä. Ottacamme Nyt tästä Päiwästä
waari, ja siitä samasta tehkäm Käandymiscmme Päiwä Ellemme tähän asti jom
gun Saarnan cautta ole tainnet tulla lijcupehmitetyxi, nijn andacam sen
cuitcngin kerran lEsuren Nilnchcn tapahtua, ja sen tosin, tänä Paiwänä. Sanotamme sils.- Tämän päiwan pitää oleman

tetuxi ia

minun Kaändyttnscni Päiwän. En tahdo
minä sitä pidemmälle ylös lykätä, waan
nytttahdon minä itzeni käätä Jumalani tygö. ia ylön anoa caickipahat Tieni, ja
myös omat pecolliset kuuloni: Minä tahdon nyt Elämäni coconans muutta, ia alcaa uuden Elämän; minä tahdon iloita

Sanasta, ja siitä oppm, cuinga
minun caikisa töisäni, itzeni käyttämän ia
laittaman pIM. Minä en ainoasmns
myös
itziäni tahdo siihen taiwutta, mutta
coco Huoneheni, Waimoni, Lapseni ja

Jumalan

Per-
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!

Pcrhcni shhen samahan nxllvacaisels

,

i

'

!

pitää.
Minä rucoilenteitä, Rackahat weljet,
andacat tämän olia Teidän Sydämenne nAjatupen, Parannurestanne
Macaisen
Wilpiä,
ja pidcmbä-

ilman

tä

ulcocullaisutta

Okäl olco
Ihmisten caldaiset,

Ajan wiiwytystä.

ja Suruttomain

jot«

ca sanomat: Ruorus tahto olla iloinen!
Nuorus tahto pitää Ajan Culuns! Mn«
iga tähden meidän pitää itziäm nijn Pyhänä pitämän, cosca me Nuoret olemme?
Cuinga se taidaistapahtua? yxi hetki ainoastans tarwitahan Parannupeen, ennen
min Cuoleman Ahdistus meitä käsittää;
Emmäpä me Nuorcmlnaxi tule cuin me
nyt olemme, mc tahdom käändä meitäm
wanhaxi tulduamme. Nijncuin heillä,
waiwaisilla ja wiheliäisillä Sieluilla olis,
sckä Elämä ja Kaändymisen Armo kädesänsä, ia heidän woimasans ia wallasan?
taitaa itziäns käändä, cosca he tahtomat.

!

i

Ei! Ci! ftncaldaisten, suruttomain, hecumallisten ja ylön annettuin Ihmisten,
pitä Yipeydens ja Euruttomudens Syn«
nisä, kyllä carwahajii maraman: sillä peljättäwäon että Jumala ylönanda heidän
uppiniskaiseen ia catumattoman Mieleen
fcmähden/ että he owat ni/n tyhmänrohktat,

Totisin Räandym»le«
kiar,Paralmunns aicaa nijn cauwasylös
lyckämään, sen väällä että he silta wälillä
Synnelsänsja HccumWns mahdaisic iloita ja itzians huwltella. O siis, rackahat
Weljel< alkam lykätkö Räändymistämme yhdestä päiwäste toiseen. Syr. 5.
v.B.waancylkämme
me
cosca
löytää
rucollcam
ja
taidamme,
hänen
händä, coscahän läsnä on. Es. 55:v 6.
Käyttäkäm seaicacuinwielä käsillä on loriseci M
xi Catumuxexi ja Parannuxcp; Sillä Eyllca ketän odota Ticttäm että meidän
kom Atca on läsnä. Meidän Autuapi ttkläm
Christus itkil erusalemin Asuiaie ylitze,ettei
46

44. hän nuhteliludalaisia, että he tiesit duo»
mitaTaiwan muodon, mutta ei aicain

merckejä. Matth. 16:3. Ia tolisest, rolisest mesydxcm itzemmewlhdoittCadocuxccll
ja Cuolemaan; elemme waaria ota Armon
ja Lauviuden Päi.wästä, jona Jumala
coco/ta meille kätens, ja tViisausan-

daaAänenscaduillacuulla.Sananlasc:
Eeutähdcn, nijn cauwan culn
meillä Malkeus on, nijn waeldacam

Kirj: 1:20.

12:35. ?6.
kengän
kerran,jona
ci
mitän
tulee
Pimiätoimittqa.
Mo
Myöhäni
tahto tulla
taida

män Elämän perästä huuta Armoa; cosca
Armon

Harmitus.
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Armon Potti suljetaan, silloin Catumus
ja Parannus tulee peräti sopimattomalla

Mla.
H rackahimmat ja callist ostetut Christi,
tyt, ajatckam nijtä wijttä tyhmää Neiyyttä,jotca, cosca he olit Mmon Ajan

he Taiwan
portin cdcstäns suljetuxi. Matt 25: v. n.
oyitzc käydä andcmeet, löysit

Rickahan Miehen surhirmuista Esimerckiä, joca cosca
tulesa, wäändeli ja
hän macais Helwettn
käändcli itziäns ja hattahast hlmoitzi edes
pienindäkin wcsipisarata Wirwotuxexens,
ajatelcam myds

kiata ja

häncldä kieltihin, ettei hän
waaria ottanut Luc. 16:
ajasta
oUul
Armon
joca cuitengin

v.

24-.

On sijs tuhatta kerta paremoiNyt,
cuin tästälähin lacata Synnistä, niiden
ylitzeitkiä ja käändä itzens. Woi sitä Sur»
keutta, cosca se aiwan hiljaisen joutuu!
Paljo parembi on meille Nyt, surimmalla Vireydellä sen päälle työtä tehdä että
me mahdaisim Synnin hyljätä, ja meidän Sydamcm mahdais Nyt Synnin
Eatumurclda muserretuxi tulla, cuin iia»
caicklsest cadotetuxi tulla, ja Helwetin pohlasghuuta, walitta ja parcua Wijs.Kirj. 5.'
V. 7, A, y, 10. Me olemme caicki käfnetwääriä ja wahingollisia Teitä ja
/

olemme

Totisen Räclndymistn
olemme waeldanec harhojaTcitä:mut.
emme ole tietänet.Mita
tä auttamcitä nz?c meidän Lorcudem s
Mitä hyödyttä mcicäßickaus ja
ohiye nimcuin
N>arjo, janijncuinSanall jaattaja,jo,
ca juosten menee: Me olemme iyemme
asettaneet Jumalan lapsia rvastan:
Me pidimme ne pilckana f a Naurona.
Mehullut pidimme heidän lLlämäns
tyhmänä,ja heidänToppuns hapiäna.
Mutta cayo! cuinZaonhän nyt luettu
Jumalan Lasten secaan, ja hänen pe48

rindons pyhäin

secaan. Tundccamme

olco ymmartämattötnämmat ja pahem»
mat Taiwaan Linduja. gaicaraTaiwaan allatieta aicans, Mettinen Curki
ja pästyinen huomaiycwat aicans, coscaheidän pitää tuleman jä!lens:waan
ei minun Cansani. ler 8: v. 7. Peldomies wartioitze soweligsta aicaans: Laiwa
Mies otta wam in Ilmasta, cosca wesi alenee ja paisuu. Scntäbden ottacam ajasta
waari, ja käändäkäm itziäm Jumalan tyad
sillä hetkellä, cuin wielä sanotaan Tänäpänä. Johon Jumala Cimstuxen tähden

meille Armonsa lainatcoou!

lv. Sijr-
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IV."

Wjrtykam nyt sijhen Ueljan-

dehen Tappaleesen, tutkistelemahan mj-

täkchOittawaisia Syitä,joidenga pitää
herättämän meitä Tatumurehen jaPalanimnhen; losa minä tahdon tutkia

steldawari jättä yhderan merkillistä ja waarinotettawata
Asiata.

nijncuin kädestäiMNsisttaluttamcicä
Tauptus to«
N picäinlumalan sliuri
nijncuin Apostoli

tlseden Käändnmisen,
puhu Rom. 2:4. s3ttä Jumalan
wetää meitHCatumuxehcn.lumala olot»
taa meille alati Laupiudcus ja Armons

Rickauden Sielun ja Ruumihin puolesta.
Vi meillä ole mitään hywäa, jota emmt

ole Herran kädestä saaneet, lac. 1: 17.
Caicki meidän Olemisem,
tluntsem on hänelda. Suuri on hänen Hy'
wyoens meidän RuuniHimme ylltze, cuittugin paljo suuremoi Sielujamme cohwn.
locainen osotettu Armo ia vywäteco,cuin
Stelure taicka RumihiUe tapahtu, huuca
mettä Catumureen ja Parannurcen. Iu«
mala andaa meille Ruan, Juoman, ja
Wcchon, uämät buutawm meitä ParanNUMI»
D

lotisen Rckändymisen
ja edcscatzo
nuxeen: Jumala ylospitää
pääUä
täällä
HywydeUäns,
meidän
Maan
se huma meitä Parannurcen Auringo,
ja Tähdet cutzuwat meitä Parannu,
chnu
peen; Linnmllmasa, Calat Mcresä, ja
hedelmät Maan päällänijncuin
cutzuwat mettä
he sanoi<
selkiästi Parannureen.
siu Räättdärätteitän,käändäkär Tci<
tän.CalcklLuondocäppalftt cutzuwat
tä Käändymiseen. Meidän Luomisemme
5°

misemme kehoitta, Walitzemisemme tai<
wutta meitä totiseen Käändymifecn.Mitä'
stä pidäis Jumalan enämbi tekemän

iVijnamäellens,fota ej hänhänesäteh.
nyt ole? Es. 5:4. Andacam siis sen olls
meidän ahkerlmman Surumme, eumga
me mahdajsim calkesta Sydämestäni lu<
malamme tygö käändyä.

Meitä Kehoittawat Käändymiseen,
humala» Wanhursca Wihaa DuowiHr
Sillä caicki ne Pitkäisen Jylinät eli Uhcau<
H.

Naimat ia Rangaistuxet, joten luma<
Mailman
la
Alusta on wuooactanut uppini<

fet,

scaisten Syndisten päälle, omat totisest caicti

Warolsturel,jotca meitä synnin cuolettawa»

ja totiseen Käandyi
sta Unesta herättämän
pitää.
Nijncuin Apo<
mileen kiruhtaman
stoljPawali,sltte cuin hänoliedeS wetä<
nyt

nyt
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moninaiset Jumalan Duomlot ja Wi»

han Rangaistuxec, jotca hän muinen
raelln Lasten päälle oli tulla andanut, hei»
dän monlncusten Syndelns tähden, nnn
hän päättä puheens tällä muotoa sanoden.i.Cor. lo:v.«i.MuttalcaiHlnHmät tu-

lit heidän cohtaans jTsicuwaxi, waan
on tirjHitettu mettle cartamisexi, joi»
oenFapäälletNallnan loputtulleet H,
war. Nljn owntstis calckl Jumalan Vtangalstupetja Waiwat, joista me Pyhälä Raa»

se

matusaluemmenijnculnWarosturctParan»
nuxehcn, ja tosin nijnculn lujat! Nuorat ja
Köydet, joilla Jumala meitä Catumureden
ja Parannuxehenwetää: caickine Rangat»
stuxet ja Waiwat, joista me muisa Ktriolsa
iuemme;calckine,totcame jocapäiwä naem»
me Silmäim edesä, ja cuulemme corwillam
vwatraicki lumalalda ftiätyt Mllcappa»

mahtawat lljcuttä meidän Eydä»
mitän/a omiatundojam «tiseben Hläändy»
misen: Ne ihmrlliset Tapaufet, mastoin»

ltt,joica

luondoiset ja hirwlät Siklät, tuliset Loistot,

oudot Pyrstötähdet, Lähtein puutomiset
Maan päälle.äkillisetCuolemat.sunriCui»
wuus, oudot Nänet ja Huudot, suuret Vetten Paisumiset, wäkewät TuMet, hirmuiset
Iyllnäc, TuldasujtzewaisetLeimaupetja U>

konpauckinat Laiwahasta,

Vlaanlärlstn»

T«tis<n Räänd^misin
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lalcain alla,
M ja putoilemisetjoucottainylös

«ans Huoneet,

jotca toisia

alaisin heit-

täwät,nijncuin usein on tapahtunut ja muutamisa Maan vaicoisa wieläkin tapahtuu:
Mitäs owat nämät luetellut Ihme Merkit
-

muuta cuin Wälicappaleet, joiden cautta
ja

Paran»
Meitä wetää käändymisehen I«malanpuhdas ja selkiäSana-Sillä nijnrllin
herra Jumala cndisinä aicoina, warhain
Jumala meitä Catumuxehen
Mxchen wetää tahtoo.
?<

ja myöhän lähetti Prophetama eutzumahai» uppiniscaista Juvalaisia Paralwumn,
nijn läyettä hän wieläkin jocapälwä hä-

nen Saarna ansa, nimenin hänen omat

Valweliansja Kästyläisens,jotca juuri cuin
Basuunalla ulos huutamat
ja andawat sen ihanast helisemän Aronin

Kellon cuulua Ihmisten seas, Mä herättäxens heitä käändymisehen. Mutta huma-

la paratcohon! cuinga wähan heistä buolitahans Cuca cuule heidän äncns? Cuca

usco heidän Saarnans? Tämä on tosin
paras WUicappale.jouga Jumala onaset<
tanut: Ellemme stjs tahdo tämän anoa
meitämtaiwuttaakääudvmiscen minolem.
mc me tosin wibeliäisimmät Ihmiset
Maanpäällä.

4. Meidän epälucuisetSpttdimpitää
.

mei,
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meitä myös Parannurehen kehoittamon.
Näiden ftidais tosin oleman mjncuin Can«
nuxct metdän kyljcfämme, meitä kiruhusen
Catumllreen herättämään Sillä sijnä on
kf!sH (sano VPttan) että mc edcsmenneettajattLlälttästäm,cuiutimmepaca«
naittmiclenjälkett,waeldalsam7lrtal»'

des, simois, luopumifes,
mifts, Mömuomises, ja hirmuisisLs j
pällnnalan palwclupisa- l.Pet.4: V. 3.
SeNtähden on nyt aica kaätä itziäns.

lhmiset tahdoisic cuicengin
cayahta tacans, ja ajatella sttä tilaa, josa
30,20, lo,cliwljttäkin wuotta
he ennettä,joscan
olit; Ach!
he andalstt Tilans Sykäydä,
ja Silmäins elchen «Le«
damellens
tetta, sekä julkiset, että salaiset Syndlnsäl
Minä luulen, että heidän Sydämeys sisäl.
lisesttundis Kiwun, jawuotais wertaahdistuxesta, sitä alnoastallsajatellesans.Ach
joscanhe tahdoisit perään ajatella, cuing»
paljo rallista Airaa he turhan hucannehet.
ja cuinga paljo hywää he tekcmätä jättänchet owat.
5 MeldänHlamämmeLß7?ssu«taH
yriwacaisest. ettazmeldän pitää itzemme
känändämän.Mitä Llin aicahamme tuAch!

lee ,«n se?c> wuotca,j<, emänäkin 80 wyutt<»,
»a cum se paras o« ollut, »ij» se 0G tusi«

Tatista HHilndymlftn
työ otlut.SMä pois leieatahatt,nijn«
54

se

cuin me lenbäisittt pois Meidän wuotem lovpuwat pitemmin cuin Juttu,
sano HerranProphetaDavid
Psalm
««.Sentähdenpanee hän tämän tyA- Ove»
ta meitä ajattelemaan/ että meidän cuoleman pitää, että meymmartäwaisexi tultsim

v.

Lyhyydens ja huitendelewaisudens
tähden werratahan meidän Elämän Pyhä,2.

lä Raamatusa Ruohohon,

Sa,
wuhun,Sydstäwädän eli Suckulaisehcn, jo-

ca picaisest ftibstäncangahan läpiye; niin
juoxe meidän Mm pois, ennen cuin sijtä
huolitangan: Hminen Vaimosta syndynyt elää wähän Aicaa, ja on täynäns Lewottomutta: sano lod «4:v l.locapäiwäinen Coettelcmus opetta meille sen,
että joca tänäpan on Ihminen, ei huomcna sillen oleckan. Meidän pitää caickein
tääldä pois: Ei meillä tasa ole pysywäistä
Caupungita Hebr.lz:v. 14 Mutta cuin»
ga pian meidän pitää eaitenMallman Tietä
oymeiUetietämätdin KääN'
matrustaman/e
däläm M meitäm ia olcam aina walmijt.
s. Pitää myös sen meitä totiiehenKäandymileen »vaatiman, eosca me tutkimme
sitä wahäa ja harmaa jouckoo, euiN autuaxi tulee. Meidän Wapahtaiam neuwoo
meitii tästä vwllisesti: Pyytälät Masia
Por-

5
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Portista mennä sisälle, sillä monda on,
sanon minä teille, jotca pyytämät mennä
lisälle, ja ei taida. Lue.«;: 24. ja Match.
7: l. sanoo hän: Sc Portt on ahdas, ja
Tie caita. joca wic Elämään, ja harwal
owal, jotca senldyläwät. Jos Ihmiset annatsit tämän Eydämellens käydä, nijn he

paremman waarin iyestäus vidalfit, ja
jtzens coettclistt, jos he

sta Wallttwn joueosta, eli ei?
7. Me tulemma mybs Catumuxehen ja
muistutetuxi Cuolemalda,
Parannuxeen
jota Liva luonnostans cauhiftu, hämmästy
ja pclkä, jonga myös Muisto on sangen
hirmuinen iocaitzelle Mailmaa racastawal«
le ja Maallisten Hecumain petollisesta Makeudesta juopuneille Ihmistlle. Ei Cuole,
ma ketään pakene: E kenengän Personaa
taho; Ei huoli kenengän Mäwydestä; Ei
huollLahjoista eikä Andimlsta. Hän on hir»
muinen ja cauhia; hän lyö maahan caicki,
joiden päälle hänen ljulma kätens lange;
Tehkäm sijs Catumus
nansl

ja Paranlms alea»

ö. Meidän pitää myös andaman Duomio Päiwän, totiseen Käandymiseen meitäm herättä, joca on se toinen Ihmisen Pojan Ilmestys. Herran Paiwä on tulema
nijncuin Waras ybllä, ja Min Taiwan

D4

M

56

Totisen!RHändsMlsin

pois menewät; mutsuurella pauhinalla
ta jElcmentit pitää palawudesta sulaman,
ja maa, ia rakennuxec cuin hänciä owat,

pitää ylös palaman; Että cmcki nämät
pitää catoman; Mingacaldaiset teidän
tulee silloin olla pjMä menoisa, ia
lisudesa? sano Apostoli Petari H Episs. 3:v.
»o. n. Cosca HErra lEsus Taiwastil-

mandu hänen Woimans Etlgelitten cansta,
ja Tulen lcimaurella, joca nijlle costaa, jot-

ca ei meidän HErran NEsuren Christuxen
Ewangelllmiits tottele. The?? i:v 7.8.
Minä näin (sano Johannes Ilmest. klrj.
20: ii.) suuren walkian Istuimen, ja sen
päällä Mwan. ionga Cafwon edestä Maa
ja Taiwas pakeni, ja ei heille loytcy siaa.
Ia minä näin cuollet, sekä stmret, ettäpie.
net seisowall humalan Caswon edes, ia
Kirjat awattihm ja toinen Kiriä awattin,
foca on Elämän ja cuollet duomittin!nijstä, cuin Kirjolsakirjoitetut olit, heidän töidens jällen. Me näemme näistä edestuoKuista vaicoista sekä sen Pelwon jä Hämmästyen, cuin myös sm Cunnian, joca
Christuxen Tnlemisesa on tarjona. SillH
ejhän ole ilmestywä köyhW, ylbncatzotuMuodosa ja Näofä, nijncuin Ensimwäisesä Tulcmisesans; waan hänen Muotvns pitäö olemu Ruhtinan, Euningan
/
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Päämiehen Cunnian caldaincnWiholllsten suurimmapl Hämmästyxekäypä
ja Woiton

hauen
xi, colca culmtawa Tuli on
edewns: Joel. 2:?. Ia hänen Seurasans piiää oleman caickl Pyhät Jumalan
EnMit? Silloin piläa Cuninaastcn
Maan päällä, ja Ylimmäisten, ja Ricastcn, ia Päämiesten, ja wäkewäin, ja catcketn Or ajn ja Vapain, kätkemän hcitans
luolihin ja wuoncn rotcoidin. Ia sanoman Wuorille ja Cuckuloille: LaiWtcat
meidän päällem, ja peittäkat meitä, sen
Caswoin edestä, joca zlstuimclla istuu, ja
Carltzan Wihasta: Slllä se suuri hänen
Wihans Päiwa on tullut, ja cuca woi py-

syä? Ilmest kirj. b:, 5.16, i7< Sentähden
kaandakäm meitäm lEsuxcn Nimehen!
9. Se yhdexas ia wjmeinen taiwuttawa Syy on Helwetin Waiwa, joca on
ylitze caickcin Waiwain rascahin ja hirmut-

sin kärsiä. Sentähden sano meidän Va-

pahtajani ICsus Cbristus: Jos sinun kätes on sinulle Pahennumi, nijn hacka se
pois: paremdi on sinun kasipuolna Ela<mään mennä, cuin sinulla olis caxi kättä,
ja menisit Helwcttihin, sijhen sammumat,
lomaan Tulehen, cusa ej heidän Matmls
cuole, eikä Tuli sammuteta. Marc. 9:4?.

zc, Että me

sen käsittä taidaisim, maala
V. MaK5
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(Vtistn RäHndpmlsen

P. Raamattu duomituiden Tilan

jaWai-

wa Sian, caul'istawch'immilla Sanoilla
ja Wertauxilla, culMi, sen Hclwecln Tu<
leri,

Cadoturcxi. Cuopaxi, joca ijancaic-

palaa tulesta /a tulikiwesta;Sc cutzu<
taml (-etiennÄ (seijancaickinen waiwa) ja
sijtä seiso tällä muotoa: Cuoppa on jo cllen walmlstcttu, ja on mybs Euninaallc walmistettu, kyllä sywö ja lewlä.S«cllä on Asumus, Tuli ja paljo Puica, Herran Hengi on sytyttämä mjncuin jongun tulikjwisen Virran Esa. 30: V. 33.
Nämät Sanat owat sangen caubiacmell.
dä käsittää ja ymmärtää, ja mahta niitä
tutktstellcs, hywästä syystä wäristys ja waplstus meidän päällemme tulla. Mutta
chkä minulla otis sata kieldäpuhuaxeni, ja

kisest

se

sen

jos Enaelitten Sotaioueon kieletkin, nijn
en minäcuitengan woisiulossanoakeweindäkän Waiwaa, jonga cadotettuin ainoastans yhtenä Päiwänä ulos«seisoman pi-

tää ; paljo wähemmin taidamma me ne

MM. jaJos wielä ne hirmuisimmat
Waiwat
cuin ik<jnäns
taidais, pan»
Ihmisen Järki ylös aiatella
päälle,
niin eine
daisihin Uhden Ihmisen
cuitengan nytehengän ainoaan Helwetin
waiwahan olisi wcrrattawat.
Me<
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Me waiwaiset Ihmiset emme lluule suu»
remoata Waiwaa ja Pinaa olewangan,
cuin cosca meidän Numlim pahoin haawoi.
tetaban, runnellaan cliricki rewellään, elickä Wäännel Taudilda ja angaralda Polto-

Toudilda walwataau ja rasitetaan: mut«
ta joscaicki Taudit, kuvut ja särkemiset,
mistä Laadusta ja Luonnosta hejolcus olla
taidaisit, lanqeisic yhden Ihmisen
Nijn ei nccuitengan olisi werrattawat enä«

pureminen, Helwemarcmn
pienimmän
Waiwan
tln
sOtcn. SiUä
cadotcttuin tulcan Helwetisä pitää pysymän ijancaickisest, loppumata, muuttumata, liewittämätä. Helmerin waiwa-

päiwätei pidä tkänäns lackaman, ei myös
heidän wuotensa loppuman. Waan
sitä enämmän cuin he wijpywät, sitä wH
hembi toiwoa on odotettawana; cosca nijn
monoa Wuotta culunuton, cuin Mailmasa on Ihmistä ja Tähtiä Taiwan Waywudesa, cosca nijn monda tuhatta Wuotta on
iaSandalöy.
ohitze juosnut, culnKiwejä
ty Meren pohjasa, nijn pitää ntjden cadotettuin wielä odottaman kymmenen sataa
kertaa tuhannen tuhatta ustamdata. Sencaldaiset sijs, iotca ei tahdo anda itziäns
taiwutta, cosca he tätä yhden kerran tok
ftnperän cuulewatfaarnattawan, pitää sen
ton-

Teisen Raänd^misin
tuta, josa
tockcst Waiwa Siafa 'saaman
heidän pitää macaman nijncuin teurasten
tawatLambaat ia Cuoleman M
man heilä. Caicki Juomarit, Pilckmat,
Häwäisiät, Huorin tttiät, ja Portot,
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gon ottajat. Walhetteliat, Pettäjät,

netteliat, Rijtaiset, Walapattoisct,

Yl<

piät, YnM, Paisunet, Miclinkielisct, Uleoculwtut, Mailman racastajat,

joiden
waya ott heidän lumalanAPdil ):v. «y.
jotca palwe!ewat,'omia Hlmojulls', ja caic-

ki muut uscottomat,ia Jumalattomat, heidän pitää caikin yhtenä PäiwäiZä ilman»
duman Jumalan Duomio Istuimen eteen;
Siellä on Jumalan Mailcsten iyens stl«

loin näyttämä paljastetulla Costo-Miecal-

la, ja Duomio-Waldicatla.

Perkele se

wanha Lohikärme seiso yhdellä puolella sol-

mamas ja päällecandamas, heidän Oma-

tundons toisella puolella duomitzemas heitä; jal heidän allans ammottawa Helwetin kita ylös nielemän heitä; Silloin sa<
«otahan se hirmuinen ia Mia Duomio hei.
dän yliyens. Matth. 25:4,. Mengät
pois, eli paeteat minusta te kirotut Mm
ljancaickifeen Tuleen, joca walmistecmon

ja hänen Engelelllens. Siellä
Perkelelle
pilää heidän juoman ijancaickisesta

Illlnacuns

lan Witzan Matiasta, Pimeyom Walda-

mjoiws.

cunnasa
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hirmuiscsa'päM
Perkeleittenkirottuin
caickein
Jumalan
catzannosa,
Vihollisten cansia, josa sen anaaran
ja

ja

hirmuisen Jumalan Wihan Mnen

aina pitää heidän corwisans cuuluman; josa on olewa ijaincn Itcu ja Hammasten kiristys: josa ej muuta Iloa pidä
oleman, cuin yxi

cauhia Häwitys,

loppu-

matoin Walitus ja Kituminen; heidän parkunsa pitää oleman nijn hailia, heidän

nijn sywöt/ heidän WlhcljaiHuocauxens
jydens ni/n sanomaroin, mä heidän pitää
llljuman cuin Coirain, ja raiwosa huutaman heidän Cadotuxesans, Woi, Woi,
Woi,
piti

tätä Surkeutta, että minun

syn-

dyman!Ach! etten minä ikänäns olisisyn-

dynytkän; Ach! ettei minun Mini ikänälls olis minua sijuänyt, eli että hän o«
liK minun synnyttänyt Sammacoxi. nijn
«iis minun Tilani ollut parcmvi! kirottu
vlcon se Hetki, jona minä siklsin. se Hetki joUa minä saatihin, ja ne Päiwät, joina minä imin Mmi Rindoja! kirottu olen
minä aina ollut; mottu olen wielä nntkin,
ja p syn ijancaickisest kirottuna! Wol!
woi! culngil suuri on minun Mibellälih»
deni! cuinga ljimminen minun Ptjnam!
kenenaä Eydan ei sulaisi? kcnengä Cor«
watel wapWi ttncugä Hium ei nousis
PY-

Totisen Räsnoymisen
pystbön pääsä sencaldaisita cuuUeslAchl
rackahat Wcliet ia Sisaret, käändäkäm
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meitäm cuitengin! Ettemme tahdo Iu«
malan Armon anda melläm wc aa. nijn
andacam cuitengin hänen Uhcaurcnsa wei»
tä sijhen pacotta. Ellei hänen Uhcaurens
meisä niitän woi, nijn andacam cuiccngin
Jumalan Sanan meisä walcutta. Ellei
nyt hänen Sanans meidän cowlsa Sydä»
misämyhcän Hedelmätä toimita/ nijn ani
dacam» Syndlmmc peltäctä meitä; ellei
Synnitltaida meisä Pelcoa ylbs heratta,
nijn andacam Elincautcmme lyhykäisyden
meitäln ylipuhuttetla; Ellei meidän Ikäm»
me Lyhyden tutkiminen meisä mitän wol

matcan saada, ntjn andacam, nijdenhar»
autuapi tule«
peljättä
Ellei se auta, nijn
wat, meitäm
andacam Cuoleman ajaa Pelwon SY»
HHmehem; ja ellei Cuolema micän woi,
nljn sallicamme angaran Duomio Päi»
wän andaa Sydämihim Pistopen, ja ne

wan ja wähan joucon cuin

Duomiota sturawalset Heiwetjn Wal>
sitä
ivat ja Marteramiset, andacam euitengln

Nijden waicuttaa Ahdissuren ja musertami»
Sydämisäm louseen Kaändymiseen.

sen

Sillä, minun Rackahani! ellei mikän näistä altista taidawolua meitä

jaParaunuxeenl waan «e cläm aliiti Syn.
nin
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nin Himoita, nijn mahdamme me mudi
caicki syystä huckua ja cadotetuxi tulla,
Christuxen omain Sanain Men: EUet
te paranna teitan, nijn te «aick! nijn

huckahau tulette.

V.

Nykam nyt edemms tutkimahan muutamita Asioita/
seisomat
lvastan, ja estäwat meitä kaändymffeEM nämät caicki Paljousam.
dens tähden owat lukemattomat, tah-

domme me cuitengin tällä kerralla, seitzemän erinomaista Kappaletta ja Ejiettä
tutkia, iotcasijtä totisilta Käändymeitä estawät ja
Mifestäpois-pitämät.
on Lpäusco. Se
W on cosca Ihmmcn et tahdo uscoa nijta
asiota, joista Pyhäsäßaamarusa puhutaan,
ja wtcalumglan Sanalla wahwistetahan.
Täitä luleeMä meillä on Suttumusjall»
wotus calckeen hywään, /a se myrkytch
Ihmisen Sydämen, ja pois aja cacki hy«
wät«

Totisin Räändvmisin
wät Lahjat hänestä, nijn cuin on nähtäwä
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Cdristus tehnyt siellä
nimittäin Isänsä Maasa Galilcasa, mondawäkewäcä lyötä heidän Epäusconstäh.
den. Samalla tawalla seiso Hcvrcrcin
Epist. 4:2. Sana on meiue ilmoitettu,
nijncuin hcillttin: mmta ci heitä Sanan
cuulo mitän auttanut, cosca ci he nijrä
usconet, cuin he cuulit. Nin» että meidän
täsä pitää hawaitzeman, että, ehkä me
cuulisimcuinaa paljon,ja emme sitä cuitengan usco, nijn ei se hyödytä mettä meidän
Match, l?: 58. ettei

Käändymisehem mitään. SM Sata»
nas täyttä meidän Syndämen Epä-Uscol'

estää meildä caikenHpctuxcn Autuute»
hen, ja paadutta Ihmisen nijnzhirmuise.
sti Synnin Tiellä, että hän Minnein mlee

la,

tundemattomari, eikä taida taipua Jumalan Rangaistuxista eikä Armosta. Sen
edellisen, nimittäin Rangaistuxen pitämät
he hymisemän ja puhaldawan Tuulen wertana; Sen toisen, nimittam Armon, pitäwäthcSyndins ja Saasianudens Peiten»

nä ja Wcrhona. Teidän pitää sen hawaitzeman usiasta Ihmisestä, että cosca de Sanan

Saarnan cautta. Syndeinsä tähden tule<
wat joscus osaituri, ja heidän ansaittu Duowions Jumalan Sanasta heille näytety-

Piia Silmäin ctehen

qsettlWtulee, edes
tule-
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tulemat he silloin picaiscsta, ajattelematto-

masta ia ulcocuUatustaKatuwaisudesta,suuresa Rohkeudcsa, MM Sanoilla: Lieneko se nijn, cuin Pappi sanoo: Ettei Ju-

mala tahdo autta ja olla Meille armollinen? Minä elän sijnä toiwosa, ettei se nijn
olcckan: Minä toiwon itzeni kyllä hywin
Ulos selittäwäni, nijn camvan cuin minul-

la on hywa Usco ja turma Jumalahan, ja
en tee kcllcngän wahingota: PidäM minun
andaman Huwituxent ja Iloni estetyxi tulla, ja Hyodytyxcni kayöä taeaperin Pappcin Sanan tähden? Mitä on sijhen tarwc? Luulewatco he ettei muut tuleckan
autuaxi cuin he yxinäns/ jotca Sanaa
saarnawat, lukemat Raamattua ja Saar«
noja cuulewat? Ei sicä Jumala nijntahtoneckan! Eikö he niin hywin tule autuaxi,
jotca ei Kirckohon tule, cuin toisetkin, jotca sinne aina Kirja cainalosa juoxewat?

mixei

jocu niin' hywin taidais lumalata
cotona palwella, cosca hänellä on dywia

Kirjoja, ia hartahast Rucouxcnsa toimitta, cuin Kirckohon tullen Sanaa cuulema-

han? Tämä on walitettawa! NämätlH.
misct seisomat tze Walkeutta wastan ja paljastamat ynmerraisen Epätietonsa; He
luulemat autuaxi tulewans muiden wä!i°
Wpalden cautta, cuin nhdenjotta luma»

E

la

Totisin RäöndMlsin
la on asettanut: ja sanomat sitäwastahan,
cuin hän on Sanasansa käskenyt, ja niin
tekemät Jumalan Walehteliaxl; Cosca hän
on meille Ojennus-nuoran etehemme
pannut/ ia sen meille nijn selkiäst ilmoitta,
66

Tahtowatco M Ihmiset LppHermH
sitä wastan? Coica Jumala on itze sano.
nut, hänen Pyhän Sanansa saarnmuse»
nm;

oleman yhden Wälicapaleen

Autuutehcn.

Pidäistd meidän toiwsmangan autuas
tulla, cosca me sen hyljämme,ja taickajan<
gcn Harmoin cli emme ikänäns tule sitä
cuulemahan.Eiko tämä ole tosin uscottomus
ja Eväusco, cosca Jumala on kerran mei«
dän andanut ymmärcä yhden assan, ja me

sen toisin Cosca Jumala sano,
sanomme
on, pitäkö meidän sanoman? Ei ole.
?

Se

olcohon caucana meistä ja meidän aiatu«
xistammekin. Totisesi, tämän cautta sul<
kee Ihminen itzellcns Tien totischcn
Käändymischen ja Jumalan Armohon.
2. Toinen Estet on luwatoin ja snndi«
nen luottaminen Jumalan Armon päälle.
Sillä cosca Ihmisiä wäkewäst nuhdellaan
Syndeinsä tähden, ja neuwotahm, Käändnmisehen, ottamat he Jumalan Armon
ja ripustamat sm nwmin Pcitten ynlbärillens,
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Mens, warjoten itzens sen alla, la sano.
dcn: Jumala on laupias, Jumala on Armollinen: Rtjnculn ei lunlalasa muut»
olisickan, cuin sula Armo jaLaupius,ja ej
yhnwDuomiota ja Wandurscautta. Täl«
lä lamalla scncaldaiset Jumalattomat Ih»
misct tekemät Jumalan MmonSyndems
jaSuruttomudcnsSMi, jota suurta
huulta Propheta Nahum ProphetiaM
cowin nuhtelee,
1:2. HGrra,
kijmas
on
iano hän:
Jumala ja Costaja,

ja HErra on costaja ja wihaincn HErraon CostajaWihollisiansa wastan,jocaej
waiuoUislans unohda. HErra on pitkämtcllncn ja suuri wotmasta, ia ei pidä mitän rangaisemata. Mutta ntjncum mint
<nmn olen puhunut sijtä määrästä luottamisesta Jumalan Armohon, joca ei mikä»
muu ole, cuin lum«lgnArmon wääriukäytMms, nijn tahdon minä sennyttohitze
niennä, ja neuwon teitä ajattelemahan,
sen oleman yhden nijstä suurimmista Estei»

M, jotca pltäwätmeitä pois kä ändymiscstä.
?. Colmss
Estet on, niiden Paljous, cuin
Syndiä tekemät: joca paadntta ja tcke

monen Ihmisen rohkiaxi Eynneisänsä.
VNjncuin Wertauxes puhuin: colca LiNMitjoucoittain yhdes leudäwät, lasteuwat
E 2
he

Totisen AHättdswijeN
he rohkiasti, pelkämätä ja eteens ca-
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tzomata

pauloihin/ ja muutamat har,

wat ainoastans pelwosta poislendäwät.
Samalla muoto, monen Syndia tekcwäi-

scn Ihmisen Esimerkin cautta,jotca, Sun.
dia edes wastawat, ja sen puolda pitämät,

waelda Ihminen ajattclemata sen suuren
SynM waeldawaisen loucon cansia
Synnin Tietä, ja ei seisahda, ennen cutn
hän langeeSyunm Pauloihin, jotcaSatanas on ylös Virittänyt,
sanotahan 2Mos. Kiri. 23:2. Ei sinun pi«

dälouckoa seuraman Pahutchcn. Tämän
cautta tulee monda estetyxi/ Jumalan tn»
gb tulemasta: Sillä ei he ikänäns catzoc»
kan Jumalan eli hänen Sanans perän,
waan cuin osa seura nijtä pahoja Mail<
man Esimerckejä, ajatellen silloin caicki hywintoimitetuxi, cuin he tekemät niincuin
ja heidän Esi
usiammat Mailman Lapset,
luulewatnijn
lujan
ja
owat,
Isäns tehneet
päälle
rakcndanensa:
ja tasaisen Pcrusturen
Tästä on heidän Perkelcllisen Sanan lasi
alcu: Laittacat teitän uscimdain ta«
cuns
wan iälken.nijn te harwimmilda tulette pa»
netelluxi; Mutta ne owat unhottaneetPa<

malin Opin, Rom. 12:2. Hlkat sowittaco
teitän tämän Mailman Muodon jälkeen.
Ne jotcanäin tahtomat, että surinda jouo
koa
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koa seurattaman pitää, perustamat Puhens
täluän Pcrustuxen päälle; Ellemme ha»
waitze, eli näe nijdell Corkiain Mailmasa,
Wavasucuisten, Wijsasten cli Oppcnuttten
wastanottawan tätä Oppia, maan ainoastans muutamain harmain, halpani ja
yldncatzottuin, jotca ei misään Arwosa ole:
Scntähdcn näkyy se ioutawa oleman ja
pikemmin epäildawä, hedelmälöin ja
turha sillä meitäm waiwata. Mutta

eawahtacat, minaäcaldaiset camalat ajatuxct meidän Pähämme nousemat, cuinga wieckast ja huomaitzcmata Satana
estää meidän Autuuden Tietoa, sowaise
meidän, ia talutta sille Tielle, joca wie
ijancaickischen Cadotuxeen, cosca me seurammc Syndistcn suurta louckoa ia Paljoutta. Catzocam W etehcm täsa Murhaluolasa, jonga Satana meidän waellupesam etehemme awaa, ettei meitä sencaidaisten Ajatusten ja Puhetten cautts pe?

tetäisi.

Jumalattomat luulemat olemansa hy>
wällä Tiellä, ja purjehtiwans hymällä,
soryelialla Tuulella, he laulamat ennen
cuin Päimä coittaa, ja iloitzewat ennen
tuin he lläkewät itzelläns Ilon syytäkän
olwau,ainoastaussentähden,Mheitäon
E 3
M

Etisen RsättdMisitt
suuri, ja meitä ainoastans pieni loucko,
nijncuin pwon täysi. Cosca siis sumin
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jouckoMailmastaheisäripyu, nijn etztwät
he petollisten juondcn ja Cawaludcn cautta, meitä turmella ia waarMsecn Cuoic-

mahan saatta- mm socaise heidän Pcrke.
<e, /a heittää raiscoja heidäß StlmlhinsjÄ
«iwan suckelast wic heidän pois totisen
Käandnmisen Ticldä. Pysykäm siis liljana ja seisomana HErran Ganasa: älkäm
hämmästykö Imnalatwmaill myrskystä,
metelistä ja wäkiwallasta, waicka heitä
sangen paljo on; älkäm itzecm heildä wicteldä mldaio, eykä heitä suurin joucks on;
waan ajatelcam sen oleman Perkelen
Hiusauxen, jolla hän tahto meiloa Tim
Käändymifehen estää ja sulkia.
ioca meidän pitää pois
eikiasta Käändymisestä, on wanha pitkäl.
linen tapa ja Tottumus Syndiä tekemään; Silla se otta pois caiken peränajaWen ja Synnin Tunnon ja matcan
4. Neljäs Estet,

sqtta meisä, nijncuin toisen Luonnon,

min että me kyllä nijn pian, taivaisin?
muutta coco meidän Luondom, cuin pois
toimitta sen Wian, joca meisä pitkällisen

Tottumisen cautta, kerran jurtunut on:
Taitaeo musta Cansa muutta Nahcans eu
Par-
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PMi piickunsa? Nijll te myös taidatte
tehdä jotain hywä, että te pahaan tottunett oletta,Zer. i): 23. Prophcta todista
tasa, että nijn työläs cuin on paranda
wandaa Haawaa/ joca on itzcns luudun
asti syönyt, nijn työläs on, nijtä Syndiä hyljätä ja ylönanda, jotca owat meisä ja meidän cansam liijncuin caswaneet

ja elähtäneet; la,-nijn lyolascuinonMU'
walkiuxi tehdä, eliPardin pilckck
stalaista
/a muutta, joca ei taida tapchma, ellei
co heidän Luondoans turmella ja tukisteta.
Ia totisest, Ma on halu coctella, alcaco<?
hon sen, ja hänen pitää löytämän Työn
nijn tyolähäri, mmittäin waichaa tottunutta Tapaa hyljätä, cuin hänen pidäis
Mustalaista pesemällä pesemän walkläxi;
joco hän M tahto Kirousta, Sadatusta

sen

Ahneutta, Haureutta, pahan Seuran
Halua cli muita sencaldaisia Syndejä pois
hyljätä. Sentähden seiso SananlaseuKirj-27:22. Jos sinä tyhmän huhmarosa surwoisic njjncuin kryynit, nijn ei cuitenyan
hänen hulludens hänestä ercane. Nijn

cauwan cuin me pidämme sen tapana, että
snndiä tehdä, ja aina rivumme Synntsä,
nijll cauwan on KäändymisenOwimeiloi
cowin suljettu.

E

4

e. Mj-

Totisia RHsnd^mlsin
Wijdes Estet on, että Ranaaistus
wältetähän. Scn cautta paatuwat Ju72

«?.

malattomat SlMlMnsä, ja tulemat Ca«
tumuxen Tieidä pois wedetyxj. niincuin

wanha Waras,

joca

itzens ryöstämisellä

ja warcaudella cauwan on elättänyt, ja
pelastanut itzens nijn hywin Fallgeudcsta,
cuin Hirsipuustakin, tulee enammin ia
enämmln suruttomani Synnisäns, ja aico
<<ina pysyä Pahuoesansa, haucuteldu ja
petetty toiwow, aina rangaistuxen

wäns: Samalla muotoa haurelliset ja

irftaiset Ihmiset pysywät käändymätä lu-

malattomas Menosansa, luullen että he
owat caiketi wapaat ia irralla, sekä Syncosca
nistä että Synnin Nanaaisturcsta,
ei Jumala tuorehen Tydn päälle heita ranqaile, ja näytä heille selkiata
mcrckiäWihansjulmudesta; josta Salamo
puhu Saarn: Kiri: 8: n. Ettei cohta pahoja Tditä duomita, tulee IhMsten Lasten
Sydän täytetyn paha tekemään. Mutta
Mä wastan; jos Herra Jumala cohta wuodattais Rangaisturet ja Waiwat heidän
päällensä, nijn vian cuin Syndi on tehty,
ia anda s Uckoisen waajan langeta yhden osizn päälle. eli Maan awata itzens ja niellä toisen, taicka Tulda ja Tuiikiwe sataa
«olmanne» osan päälle, silloin luulen mi-

nä.
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nä, että be suureen pclcohon pacotettaisin.
Ecntähdcn sano Apostoli Pyhä Petari selkiäst 2. Epist. ?. 4.Tiettät se ensin, että
w-jmeislnä päjwinä tulemat pilckajat,
jotca oman himons jälken wacldawat ja
sanowat: Cusa nyt on lupaus hänen Tulemiscstans? Sillä sijtä päiwäftä cuin I«-

sät owat uuckunect, pysywät caicki nijncuin

ne Luonnon alusta owat ollehet. Mutta
sencaldaiset Ihmiset mahtawatMteua,et«
tä, ehkä Herra Jumala cauwan odotta,

ja luo Jumalattomille ajan ja Tilan ajattella ja käändä itziäns, on hän wihdoin
cuicengin näyttämä, että, waicka hän,
on wijpnvdottain
nyt Rangaistuxen cansia, ci hän cuitengan
ole heidän pahoja töitänsä unohtanutkaan
kirjoittanut ne Kirjaansa yhteen
cautta enändäxens Wihansalulmutta.
6. CuudesLstet on,

että Ihminen otta
mingä
lopun muiden Ihmisten Eläwaarin
mä saa. Sillä cosca ne Ihmiset, jotca owat elänehet nijn hillimättömästja lumalattomast, ettei he ole hälvenneet muiden
Silmäin edesä ja nähden hirmuisisa Synneisä Misest rypoa ja jtzians saastutta, että
joca mies ja Lapsetkin caduilla omat heitä

DormiUans

cocottaneet, tcuittligin

E5

CuoM

T«tisiN RöändpMiseN
lm wuoteesansa/ taitamat lausua jonkun
hywän SMan, huuca lumalalda annoa,
rucoilla ia nijnlewolljscsti cuolla; NW ei
taida jocu kyllä ihmcdeNä, cuinga tämän
Mailman tyhmät Ihmiset sencaldaisia kljttäwät, heidän Ninnäns ylistäwät, heidän
Tybns hurscari tekemät, ja ulos lewittäin
heldän Kiitostansa, sanomat: He omat otta,
neet tästäMailmasta nisn hywäll ja Jumalisen Eron, cuin jocu Ihminen jostus otta
taidais z he omat pois nuckunehct nijn hiljaisesti cuin Caritzat ja caicki asiansa hywin
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tonnittaneet, owat jättäneet omillensa
PcrheUens hywät Esimerkit, ja nijncuin
sammuneet. Tämän cautta mlee
moni suuresti rohwaistuxi ja paaduteiuxi
syndtätekemään,ajatellesansa:Sencaldaiset
Ihmiset omat eläneet juuri nijn Jumalattomasti, cuin minäkin, eli jocu muu, ja
euitengin saaneet Autuan Lopun; Mixengä minä myös samalla tawalla itziäni mahvaiss kantta? Mutta Jumala estäkbhbnja
ia kieldäkohon sen! Sillä ne,jotca nijn ajattelemat, owatsowaistutja näkewätwähemmän cuin Myyrä; Cuolla lewolltseft, ei

olecohta cuoUaauttuallisest; rucoilla lumalaldaArmoa hiljaiscstja kewiäst cuolla ei
ole cohra Jumalan armoa löytä; rucoilla
muutamtta Rucouxia huulden ulconaisella
lijcku-

Harjoitus

75

liMunisclla, ei ole cuolla lEmxen Chrisiuftn Mcosa: Moni ftn tckc, ja cuoleecui-

renZin smkiast.<a wihcljäisest.

7.Gciyemäsja wiimcitten totisenCaon Toi'
tumuM ja KckändymlKn
wo pitkästä Ijästä; Sillä sijnä samasa cuin
Ihmiset elämät täsä toiwosa ja sillä itzensä rawitzewat, juopumat he nuckuin synneisä, ja ei ota waaria Kaändymisen Ajasta ni/ncuin se ricas Mies, josta luctahan
Luc. 12:19. Hän luuli hänelläns olewan
pitkän Ijan sentähden pois heitti Kän
cuicki Ajatuxettulcwaisestä Elämästä, Christupcn Ilmestyxestä ja Catumuxesta, caicki

myös muut hywät asiat, näin puhuin Sielullens: Sielu sinulle on pandu paljo HYwyttä monexi wuodcri, lcwH syb, juo,

riemuiye; Näin pettäwät Ihmiset itzcns,
jolca täsä Eiämäs nijncuin Myyrät owat
sokiat Käändymisesäns. He sulkemat sen
pois Aiatnristansa, murtuneita Toiwolla
pitkästä Ijästä. Sentähden, rackahat
Wcljet, rucoilen minä teitä, lEsuren
Christuren Armon tähden, ettei yxikän
näistä yhteisistä Esteistä, teitä kiruhusta

Käändymisestä tacapcrin pidäis, waan että te caicki ne ylitzc woittaisltte: muutoin

taidatte te tapaturmaisest Pchudefanne

ja

Satu-

Totisen HzzndMisin
Catumattomudesallne pois temmatun tulla, huckua ja cadotecuri tulla, meidän
76

HErran lEsuren Cdristuxen Duomion
jälken. Sentäyden Päätöin, ynnä sen

Jumalisen L-ecwelin cansia peljätkämme
Herran meidän Jumalamme UhcauM/
candain nbyrää ja särjettyä Sodandä, ennen cuin Imnalan Rangaistus päällemme
lauge. Waeldacam Jumalan Pelwosa ja!

hänen TciUäns; tutkitamme Omatundom;
itkekämmeSyndejäm,murehticammc sitä stsällistä Suttcutta,josa Jumalattomat iloin-

netja riemuinnet owat/nijn että (cosca niiden, iotca täsä Mailmas owat nijncuin
ulncet Hecumans ylöllisydesä, pitää menemän ijäiseen Pijnahan) meillä silloin
mahdais olla «iäinen Rauha ja Lepo, cosca

lEius Cdristus on ilmestywä Taiwaasta,
caickein Pyhäin Engelein cansia, janijn
saisimme Cunnian Cruunun, eläistm Ju-

malamme cantza, ja hänen Poicansa Chri«

stuxen meidäll Nutuaritekiämme ja caickein

Hengen meidän Pyhittäjämme ja caickein
Jumalan Engelitten ja Pyhäin canffa,
Hjancaickisesa sanomattomasa Ilofa Taiwaisa. Johon Ilohon meitä johdattacohon st, joca on meidän nijn catlist lunasta-

nut, nimittäin lEsus Christussewanhur-

lcas^

7

Harjoitus

scas,

jolle Isän ja Pyhän Hengen cansia,
olcokon Ylistys, Kijtos, Cnnnja, Woima,
Wäkewys, Wijsaus, Walda ja Herraus,
M j.acajcklhin iicmcatctisihin ajcoi'

Hin! Amen.

Täsz

Täsa seurawat ne
Nata Wriftillisydm

MennusMilorsll
Joiden

jälkeen catuwainen Thnstitty

Elämäns ojeta ja parata mahta.
Gal.

s: z6.'

Nijn msnda euin tämän Ojennus Nuoran M»
ken rsaeldawat, heidän päällens HleHhsH
Rauha ja L.aupiu«.

Jumala Simäis cdcsä caicke«

naElincautcnas, ja waclla hänen cdc.
säns, nijncuin cuuliainen Lapsi 'lsäns
Silmäin edesä. Tob. 4: 6.
Peti:
,4. Eph. 5: 1.
2. Cawahdaitziästarcasii, ettes yhtän Silmä»
röpäystä unhota Amu-rucoustas. nijn pian culns
heräjät eli ylös nouset; Sillä Satana walwoSydämmes Owen edes, luicahta silloin huomaitzematas sifällen, ja on sitten coco sen Päiwän johdattawa sinun moneen Syndihin,- ellets cohta herät»
tpäs, Nucouxella hänelle Tietä sulje. «.Pet.4:?.
ja 5: tz. Eph. 6: 11-19.
3. Ala luule olewos nijn täydellisen Chrisiillisy»
desäs, ettes yhtän Harjoitusta za Parannusta llllen
tarwitze; waan tiedä ettäs tussin wielä alennuttani
cgunM cuinsa elät.
M, ».a et taid» ikänHns,
<.

Ojennus-Naurat.
'

'

lyllä oppia. Syr. 6:

,<»

'

>

7

3.

i.

Cor, ,3:9.

»

Hebr. 5:

3Nä itziäs cauuistelc; maan tutti tarkasti Omatundos, ja älä jltä ylös IrMä jijhen asti, ettäs
kerran Ahdisturen cansta joudut Cuolin-Tautihin:
waan cosca sinulla wielä aicaa on, nijn ajattele,
cusas tahdot Hancaickcsuttas culutta. Gal. s; 7»
4.

Walituswitt. 3:40. Syr f: B.ja

?: 39. ja Z8:22.
jo SuruttaSe
wäelda
f.
wudesa, joca Aamulla ajattele Moun asti elämänsä, elickä Ehtolla slamuh«n asti, Syr. 10: 13.
2. Sam/ lv,- 14.
6. Sangen pahlou itzens käyttää se, joess huomenetzen lyctää sen, että hywä tehdä, parata ja käändä iWne. Gal. 6:9. Syr, 18' 22. Hebr. 3: ,r.
7. Ajattele että sinun Sielus on nijneuin pisculetehen, coscg hän ijlu maan päälven
»viritetään
le
sata werckoa ja paulaa. jofa hän ei
taida olla surutöin, sentähden lenda hän yiös ilmaNijn myös jos sinä tahdot warielta Sielus,
han:
nijn ätä sitä sioita Maan päälle, wsan Taiwafehen.
Sam. 9:'2. PYil.z.-14 C0i1.):,. 28. Jos sinä Sanan lukemifesa, Cuulemiftsa eli tutkimiftsa, tunnet VlielesäS ja Tahdofas jongun hywän lijculuxen Käändymisthen ja Parammxehen,
nijn ajattele,
oleman lEsuxen Christurer Änen,
jolla hän sinulle omasa Tunnosas huuta njjncuin
«donnelle Lamballe:los sen ylöncatzst, nijncatza
ettes myos häneldä ylöncatzotlvi tule.Apost.Tecot.
«:
Z?. Luc. 15:4. l.Sam. 2:30.
9. Mä jätä"hywää tekemätä sijhen asti cuins
Äanhaxi tulet, waan uhra Jumalalle cucoistawa

snuresa

,

sen

Nuollp

Chrisiillifthen
Nuorudes; Sillä nuori ei tievä jos hän wanhax
tuulee. Mutta CatumattomalleonCadotuswälttä»
Mätöin. Syr. 51:38. Sarn.l2:l.lc. Psalm.3?:

38.

Ajattele että Cuolem« lähesty sinua 70c»
Silmän räpäys, ja että sinun epäilemätä. sei»
tvijsmeisen ja iMraickisen Duomion päätöxen pitää
fuuteman; ja ettes ajan rahtuncan ole waca> ettes
samalle Duomiolle cutzutuxl tule. Syr. 38: 33,
2.
z«< Matth 25: »3.
i l.Hlä yhdengänlhmifen mielenoutehexi tee pahaa, sillä ej yxikän caikista Ihmisien Lapsista taioa
Jumala kerran duomitzewa on.
sinua autla,
2. MoS. k. 23: 2 Teco kir. 4:19. Psalm. 49. s.
f.Mos. kirj. 32: 39.
,2.
wäärydellä mitan pyydä alles saaoa,
ehkä cuinga halpa eli suuri asia olis. Syr. 21:9.
ler. 17-1«. Zob. 20:15.
13. Cucas ikänäns olet, ajattele ettäs olet Paltvelja jaHuonen haloia, ja ettei sinulda muuta e24:
tzitä. cuin Uscollisutta ja Rehellisyttä,
l
2.
ja
Cor.
25:
»4.
4:
4s.
,4. Alä ikänäns Ehtolla anna Sllmäs nuckua,
ennen cuinsitzelläs tutkinut olet, jos sinä edesmennynnä Päiwänä olet wähennyt eli caswanut lumaZ
lisudesas.Psalm,63:7. 2.Cor 13:5.
ix. Seisoa yhdesä cohden HErran Tiellä, on
käydä tacaperim Köykäisydest ynfeydesH curk.istelll»
pmbärillens ja palata Elämän caidalda 3ieloä, su
sangen määrällinen. ~ Mos.k. »9: ,?. Hebr. 12:
~ 2.
Ilmeil. k. 2:4. f.
««. Toimitulisaz sle ystäwällinen jocalsia coh,
ia.

cosca

se

tsn.

Ojennus-Nuorat.
tan, ja ei kellengän mielisuosin rasituxexi. 2. Tim.
2:24. San. lasc 16:24. Eph. 4:3 1.
«7. Ole nöyrä ja alhainen lumalata wastan;
puhdas, raitis ja cohtmllinemtztäs wastan; ja sydämesi wilpitoin caickia Ihmisiä wastan, i.Pet 5.6.

Tit.2:i2.

18. Älä luule ulewas kyllä

sowelicm

jotain erinomaista toimittamahan; Sillä oma luulo on monoa
pettänyt. R0m.12:i6. Sarn.k.?:i?. Syr.Z:
22.

leqc,

ahkera ja kijwas mailja
malle itzelles cuolemahan. I.IOH. 2:15. Rom.
6:12. i.Cor. 15:31.
20. Alina ilmei olla ja Sydämes Walkeudesia
Ractaudesa ulos loistaa Laupiudes; käytöxisäs Istäwällisydes; Waatteisas sinun Nöyrydes, WaiZ9. Ole täydellä todella

nosaKärsiwällisydes. Cansakäymises hywätTapas.

Matth.s:i6. 2,Pet.«:5,6,7.
21. Walita catuwaisesti colmia ohitze mennyttä

Usiata, nimittäin sitä Pahaa cuins tehnyt, ja M
hywää cuins laiminlyönyt olet, ja sitä turhaan culunutta Aicaa, jotas et ikänäns taida jällens listaa. l.Pet.4:z. Walit:Wirt.f:i6, l?. Ho-

sea.22.10:12. Sydämehes nämät colme nykyistä a«
Pane

siata, nimittäin: Ajallisen Elämän Lyhys ja tietämättömys; Se suuri Waara cuin Sielun ylitze
rippu, ia että nijn Harmat omat. jotta pyytämät
samaa Waara mällää ja autuaxi tulla. Psalm.39:
7,8. ja 38:13. losua 23:1».
23. Ajattele myös näitä tulewita asioita, iotc»
«aileti witzit owM: Nijncuin C«olemata, Duomiet»
-3

Chrislillisyden
miota ja Loppua, tuin caiken menos päälle seuraa,
ja cadotettuin ijäistä Helwetin Pijnaa. Syr. 14:
,8. Sam. ,2:, 3. Luc. ,6: 24.
24. Bllä myöskän anna nämät colme scdrswai<
fta asiata coftan muistostas pois langeta, Nimittäin Silmän, joca caicki näkee, Cdrwnn joca
caicki cuulee, ja sen Kirjan johon caicki ylös kirjol,
tetahan. Syr. 23:28. Pftlm.94:Z. Ilmcst. k.
20: 12.

2f.

LähiMäistäs cohtan

pidä

näistä eolmcsta

rappalesta wlsu waari: Älä kernasti kcnestäkän Pa<
haa ajattele, jos jotainpahaa tiedät, nijn älä si»tä
puhu,
hywällä tunnolla woi olla taidat: Alä mielelläs cuule ja corwiqS laina sille, joca pahaa
puhu jostakin, ellei sinun Wircas puolesta sitä culi»
leman pidä. F. Cor. lz:/. lac. i: 19. Syr. 19:
?, 8, lc.
26 Caikesa cuin ei ole Jumalala jaOmatundoa,

coscas

wastan, osota cuuliaisudes Esiwaldaa ia Woimallista wastan, Mailmasa, ehkä he tvielä camalaft
kin ja omaans ttziwäiset olisit. Rom ,z:,. Tit.
Z:,. ~Ptt.2:,z.

ole
2?.Osota HHtäynelleApU
wöllinen köyhiä ja alhaisia wastan. Esaia 58:6, ?.
T0b.4:7,8.tc>
s.Mos. kitj.is:il. ajallinen
Hywyys halpana,
tämä
28. Pidä
pyydä
ahkerasti ijäistäHywyyttä,
mutta sitä wastan
ja tuingas olisit ricas lumalasa: Ajattele että pienin rahtu eli qwintmi hengellistä ja ijancaickista hywää on enämbi, cuin tuhannen Leiwistää maallista ,
ja ajallista Hywää; sillä tämä catoo, waan toinen pysyy ijancaickistst. Phil. 3:7,8,14. Matth.

se

6:19,20. C01.Z:1,2.

29.

Tul>

Ojennus 5 tTlusrat.'

29. Tutki usein Syndejäs Sydämen Catumlx
tclla ja walitu.ttlla. Psalm.xi:/. Psalm.ZB:4,
5,6,19, ja 25:?.
tes
30. C«icki mitäs trtt.nijn ajattele: jos
fewä olisit, jos pieaisest j'W pois temmattaisin, ja

sen

Christu,rcn Duomio-Istuimen eteen sitä
han asettaisin. Syr. 7:39. Matth. 24:44.2.
Pc:. 3:14.
Zl. C2tzo ettäs Milmalle ylössandt palweltls
xes, ennen ruin hän sinulle maxaa, ja anna itzeg
pclweluren

HErran lEsuxeN

tygö,

sillä hända

on nautita r.iickein caliihtnda Wapt.uts
ta, t.loh. 2:15. 2 Cor, 6:4. ja 3: »?.
32.. Muista että Puht ,us on silloin waarasa,
tosea Ruas ja luomas eletähän ylönpawiftzl mui<
sia myös että Nöyrys Rickaudesä, ja Oiitus Caupoisa työläst riccometa säilywät. Gen. 19.33.
San. Lasr. 18:23. Syr. 27: 1,2,3..
33. Nucoile Jumalala caikcsta Sydämestäs,
että hän sinun tehdyt Syndis ja pahat tccos
)ci aNnais> ja edes päin smua alati haLitzis. Psatm.
25:6.7. ja 143:'0. ja7z: 24.
34. Ahkeroitze itze työiä ja ttgosa sencaldamctt
olla, cuins tahdot näkyä Imisille, sillä ei luma«
la duomitzc Muodon, waan Työn ja Totude» jäls
km. Tit,2:?,B. i.Sam. 16:7. Eoll.Z i iz/.
Syr.,:,-f.lc.
35. Älä paljo puhu» waan tiedä, etm sinun pi>
tä jocaitzcst turhasta Sanasta luguu tekemän lu,
malalle. San.Lase. 13:3. Syr. 22:32. Match.
12:36.
36. Ajattele ettei sinun työs, minMMaijer he

.

I

2

«lä-

Christillisyden
ikänänS olisit, nijn pian catoo, waan sturawot si-!
nua, ja kylwttän täällä ni!ncuin Siemen/ jongc»
Hedelmätä sinun pitää ijancaiclistlt nautitzeman.
Luc. ,6:2. Esaj. 3:10. Ilmejt,f. ,4: 13, Gal.6: 7.
3?. Jos sinun Sydämes iloitzee ja cutcua sytä,
ettäs ylisittähän, nijn tucahuta cohta ilman wii<
pymätä sencaldainen cutcutus, nijncuin Helwetin
Tuli olis syttynyt Siclusas. San. Lasc. 27:2,.
Gal, 6:3. Syr. 1:3^,37.
38. Cunnia, Corkeus, Rickaus ja mailmallinen
sinua cuoltuas, waan mitä hyHccuma ei
wää eli pahaa sinä täällä tehnyt olet: Sentähden
catzo hywin etehes, mitäs hywää itzclles ijancaickisutehen cocoat. Luc. 12:20,21. Syr.' li: 29 Luc.

seuraa

»6: 9.

39.

Astu

nijn iorapäiwä

omasatunnosas

Caswon etehen, cuins ajattelet kerran
Duomio-Istuimens etehen astuwas: Ellet sinä
lan

da stisowa olla omasaCoetuxesas. millä Sydämel<
lä tahdot sinä sijs Jumalan Duomion etehen tulla?
Ach! muista ja tutki tätä hywin ja tarcasti. 2. Cor.
5:9,10. ler. 32:19. Psalm. 143:2.
Aica on callimaxi arwatawa cuin Ijancaictisuus, sillä coco autuas Ijäisys laitahan saada
tällä lyhyellä Ajalla.jos oikein täytetähän; mutta ei taita stllen Ijancaictisudesa Minutiacan cli
Silmän räpäystä Ajasta tacaisin saada. Rom.h2:i
~C011.4:5. Sarn, 19:3.
41 Laita ettäs eläisäs cuolet, njjns saat cuollekerran
fas elää, sillä cuin jocapäiwä cuolee, on
«o,
6:
l.
cuolewa.
2.24.
Rom.
lnielelläns
l.Pet.
waan
Täällä
on
aica
tehdä,
Parannusta
42.

se

<

se

>

ei

<vjennus-?7lliorat.

siellä, muuta cuin odotta palckaa ia maxoa Pahudens edestä. Wijf.k. i2:lo. Es. 66:24. Rom.
ei

s, 6.
43. Perkelen Wercot ja Paulat omat caikisa,
cuin Ihminen näkee ja pitelee. Luc. 22: zi. 2.
Cor. 2:11. >.Pct s. 8.
44. Paras Ncuwo edespääsiä on tämä, että
Ihminen ottaa wisun ja tarcan waarin Lihans Z)l«
lytyxistä ja Kiusauxisia, ne myös ilman wijwytyslä ristinnaulitze. i.Mos. f. 4: 7. Rom. 6: 12, 13,
,4. Gil s: 24.
4f. Ei rottia Wijsaus, waan pyhä Nackaus
taita syndisille Kiusauxille wäkäwän wosiuxen teh<
l>ä. i.Mos.firj.39:9. 1. Cor. z: 19, 20. i.Cor.
2:

lz:4.
46 lot<i enämmän Mailma sinua wihaa, ja
jota enämmän sinä itzcs hänestä eroilet, sitä likemmä tulet sinä Jumalala, ja sitä otollisemdi olet

sinä Jumalalle. Zoh. «5:18, 19. Z.Zoh z: ,z.
Rom. 12: 2.
47. Zoca ei ole Sydämesi kijtollinen saadun Hywydcn edesiä, se ci ole mahdollinen lisää
s: 18. Syr. 12: 3.
han. ~Tgess
Ni,n
48.
usen cuin jocu Onni helmahas lange,
ota ylös nijncuinCoelus,
Jumala cttees pa«
nee, ja nijncuin Syy fijttäxcs ja »llstäxes händä;
mutta niin ujein cuin OnncttomuS sinua cuhta, ota
ylös nijncuin Nälicappaie tehdäxcs Parannusta, ja edespäin käyttäreb igcs jltä toimelliftmmajti
Sarn. ?' 4s. Snr., i: 27. ja 4': »7' 49. O!l)ta Wäkcwydes Woima »viheliäisen
auttamisella, WWudes Woiin» muiven tärjimiselli
F 3

saama-

se

se

ChriMlisyden
ja

neuwomisella; Rickaudes Woima
witzewan auxi ehtimisellä, Esaj. s8:?. Sanan

fellä

Lafc
sn

29. ja 3:27.

smuas peljättä
Mä anna Onnettumuden
myös

ja

Epäilyxeen saatta: Älä
Vnncn anna siluil's
paisutta ja ylpiäri tehdä. Syr. li: ,4,2?. ja 20:
U». Sam 1:2.
51. Heickoudesa rueoile Wahwutta; Tuscas ja
Kärsimijes KärsswäNisyttä; anna itzes coconang
Jumalan Tahdon ala, joca se paras Lääkitys on.
lac.f:lz.ja,:iZ. 2.Gam.,0:,2. Apost.te?otir. 2: ,4.
52. Elä aina nijn ettälEsus on Silmä-määräs, ja seura hänen asselettans nijn ei sinä eoscan
«ly. loh. iz:is. i.Pet. 2:21. Matth, 11:29.
fz. Muistuta itzelles aina ettes itzestäs taida mitan hywää ajattella. sitä wähemmän puhua ja
nmlä wähemmän tehdä ja täyttä; ja älä sentähden
jtzelles mitän hywä tygö lue, waan ainoastans s«
paha, jota sinä alat ja etehes otat.
ja il. 30. Phil. 3:13. Dan 9:5,8.
54. Ennen caickia ahkeroitze sinuas Röyrydestä
ja Raclaudesta. sillä ilman Myryttä owatcaicki
niuut Awut laitettawat ja Mat wiat. Ia mitä ei
tapahdu sulasta Rockaudesta Jumalan tygö. se on
wähembän cirwattu Jumalalda cuin tybjä. Zeph.
»:z. Phil. 2:2,3. U, Syr. 30:20. Es, 29:13.
)a 1: ,4.

5/. Pelkä Jumalala, tee oikeus ja älä ketän
lMä, M mitä Tomu eli cuolewainen Ihminen
taita sinulle tehdä. SalN'k.,2.:lZ. Psalm.Z?:
s?. >.Pet.3:,z, ,4.
56< To-

Ojennus, Nuorat.

sS. Totuta SydämeS lyhysijn wäkirucouxihin
ja salaisiin Huocauxihin, joitas mahdat alati lu,
jotain alat ja työtä tehmalan tygö Mettä,
desäffin. Psalm. 38:1,0. Matth. 6:?. C0N.3:,?.
Eph.6: 18. Luc. il: 10.
57- Jos sinä jotain muuta etzit cuin ainoastans
Jumalala caikisa ja ennen caickia, nijn sinä et A<
jasa etkä Ijancaiclisudtsa mitään löytä taida, jo-

coscas

ra

sinua hiMMis. Matth.6:33, i.Pet. 2:2,

lac.

1:5.

5-8. Turwa Jumalahan, nijns olet waca että
hän sumimmasa Hädäsä on sinua caickia likinnä,
Psalm. 84: 13. ia 138.7. Syr. 2:6.
59. Se jota jinun ja caickein Ihmisten eZimmäst
peljätä tule, on ettes Jumalala pois cadotais.

2:12. Psalm. 2?: 7,8,9. ja 7:23 -26.
60. Käändymmcn on Potti, ja pyhä Elämä Uss
tosalEsuxen Christuxen päälle on Tie Taiwahasen,
ehkä tämä Porti on ahdas ja Tie caita, nijn
«uitengin
autuas Loppu aiwan hywin waiway
«naxoa. Luc, 13:24. Platth.?.-13. Ebr.

Phil.

sen

~Pet. 1:14,15,16.
61. Eatzo wifusti mitäs teet, ja tiedä että mahlotoin on nautita ynnä Jumalan ja Mailman,

Rackautta Eph.xi if. lac. 4:4. Ram 8:7,8,
62. Se täyttä itzens aiwan pahasti joca wai,
hetta ijancaickisen Elämänllsn. kymmenen eli cahden kymmenen wuoden maalliseen Hecumahan.
Luc. 12:20. ja 16: 19,24.25. 1. Cor. 7:31.
Päiwän pahoin käyttänehes;
63. A-attele
jonas et mitan hywä tehnyt, etkä yhtän wääryttH
Jumalan tähden, jss tarwittu oljs, lärsiwäljest

sen

F

4

lärsi-

Christillisyden

13': iz. Ebr. iz: »6. ja
Muista tarcasti että ylpiät Waatehel omat

kärsinyt ole. Ron».
»,2,3.

64.

SatananPaulat; ,a että coreilla ja ylpeillä waatteistans (erinomaisesi cosca ne owat meidän ittiän

Jumalasta puis langemisemme todijius) sopij juuri
nijn hywin, cuin waras tahtois corcilw köyjt cau,
lasa, sitte cuin hän on hirsipuusta pääsnyton: Ia
muista, että se caickein järjettömin hulluus, senSie<
raldaisella Turhudella Jumalan wihaa wctääpäälle.
lunS, ja myös Maan ja Naldacunnan
Tob<4:i4. i.Mos. k. 3:7. Syr,3:3o. ja n:4.
ja 20! 10.
65. Oifian Chrisiityn pitää caiketi rohtaman
Wihaa Rackaudella, ja kärsimän wääryttä kär,
simaisesi. Mat. s: 44, 45. i> Pet.»: 8 H Rom.
12:2c»

Oä pidä Wihaa kenellenqän, sillä joca wiai
pitää, hän cutzuu Perkelcn
jollengin
haa
26:
26,
Eph.4:26.
i,loh.
sumaan. Prov.
27.
66.

3:10,14,15.
yljtze
67 Älä

sen

murehdi, että Jumala Synyjarangaise
sinua, waan
deis tähden curitta
nijn
ja
ettäs
wahywää
Jumalala HErraa
litze
stan syndiktehnyt olet Wal. Wirt 3: 3^,40,11,
42,43. ja 5.16.17. Psalm fi:f.
68: Jos sinä Jumalalle mielinouleri billitzet ja
murrat oman Tantos; nijn Jumala sinulle mielinouttli. Wihollistes Tahdon ja Neuwon tyhjäxi
tekee. Sanalascu k. 16: 7. Psalm. ,8:21-25.
69. Etzi täällä sencaldaisten Ihmisten Ccmtz?,
käymistä, joidenga cantza sinä taidat elää ijancaic-

sen

kisest

Gjennus, tTluorat.

kiesestTaiwaisa.

Syr, 9:23. >a

,i, 12, ,;,i4.

14: i.

2.Pet.z:

Siilli miclclläs sinuas nuhdelda, ja

70.

cosca

Lähimmeises asettaa sinun Ricores ttehes Parannuxexi, niin ota se Kijtollisudella wnstan. Psalm.
ja 13:,8.
Jumalala corkian
siä, i.Tim. 2:1, 2. ler. 29:7.
»41:5.

Sanal.

71. Rucoile

»2:1.

Esiwallan

V.nuch

eoc-

i:n,

12.

72 Isca miellsuosin lassee pahat Ajatuxet sisälle tytönäns, hän awaa Sydämens Owen Perkelelle, jonga päälle
sitten Sielun omista. Syr.

se

33'5,6 lac.4!?. 'Pet.f.9.
7; Ei ole cucan wijsas.waan joca itzens tyhmänä pitää, ja mielelläns halwimmalvalm oppia
tahto Ei cucan ole mahdollinen runniotcttaa, waan
joca Jumalala ylitze caickia pelkä, cunnioitta ja
racasta. mutta sitä wasian itzens Maan Matoa
halwembana pitää. Sanal k. z :?. Syr. 25: is,
16. Sam. 2:30. i Mos.f, «8:27 ja 32:10.
74. Älä ylMän Ihmistä ylöncatzo. Syr. li:

se

se

,

f

2

»4:21

75 Älä iloitzc cosca Wihamiehes pahoin
ja se on Cauhistuö hänen
sillä HErra näle
Si!mäini eocsä. Sanal k
«7,» 8, ,9. Psalm.

sen.

56 Jos ci tarwes waadi stnuo puhumahan, nijn
ole ennen äncti; Sillä se on yhteinen Lääkitys nvn,
k

3:

niistän

ja erinomainen wälicaps
sisällileen Mielen Rauhaan ja lepohon, Sam.

daOnnettomlitta
pa!e

7. Syr.

»z

:7. Sanal. k. 21:23. ja

F s

io:

77-Jos

ChristilllMen
77. Jos tahdot opettaa muita, nijn tee itze mitäs
M muutoin ei sinun Sanas mitan mafa,
1. C0r.9:26, 27. l.Tim.4:i2, »5,16. 2<Cor.

opetat,

6:3.
?8. Alä yhtän salaisutta Me ilmoita.loca ei tm>
da omacan salaisuttans. lätkiä. Sanal. k, 22:19.
,

Syr 27:17,24.

7?. longa Suu kernasti puhu häpiMsiä ia rietSydän ja Tahto on lotjsest tai>
taita asioita,
punut sitä täyttämähengin. Mtth. <2: 34,35.
Syr. 21:28. Sanal. k. 4:24. ja 26: 23.
80. Älä puhu Valhetta, waicka sinulle aiwan
hyödyllisenkin näkyis; Sillä on cuitwAin sinulle
waan waella Tvtudella, waicwihdoin wahingoxi;
joricuxi
wahingoxikin tuleman; siUä,
kas luulisit
kyllä
löytyy aicananZ. Syr. 7:.
Hyödytys
suuri
Sanal„k> 19:5.
2.
Psalm,
«3, i
15:»,

sen

se

sen

se

sen

Bi.los sinun ysiäwas sinulle mielisuosioxi tahdois tehdä itzens coconais hunajan el» osottais itzenK
sangen hywärl ja leppiäxi sinua wusian, nijn ei si»

nun suitengan pidä pyvtämän händä ylös syödä, eli
hänen Hywyttäns wäarin käyttää Syr. 5:7-»».
ja 33:20,21.
82. Nijn lauman euin jocu anda itzens wihalda
halittaa, nijn ei händä taita pitää oikiana IhmisSam. k.
nä, sitä wähemmin totisna
z: ,0. Nom. 12: '9. Eph. 4:26. Psaw. 3?:waan
83. Älä usco sitä joea ?<lntzas liehacoitze.
tiedä, että jolla on tapa sinua Silmäin edes kiMä
ja liehacoita, se pyytä myös sinua muiden edes panetella ia häwäisia. Sanal. k. 27: 6, ja 29:5.

~THess.2.-/.

84.1«-

Gjennus, Nuorat.

Jumalan Omaisus on, tyhjästä jotaan meisä tehdä. Jos sijs Jumalan meisä jotakin pitää tekemän, niin meidän itzcläm ensist pitää tyhjäxl tuleman 2.Eor. 3:5,6. Mich.6:B. R0m.6:6,?.
8f Ei Jumala meisä mitään racasta, maan sitä cuin hänen hywäänsä on. jonga hän on meisä
waicuttanut; nijn ei myöslum«la mitäkän maxa
84-

eli p.'.lkitzc,paitzi omaa Työtäns cuin hän meisä toimitta Phil. 2:13. Es. 26:12. Syr. /: 38.
86. Caicki hywä Lahja tulee ylhäloä päin; joca
sijs ylhäldä jotaan fwda tahto, hänellä pitää oleman sangen nöyrä ja alhainen Sydän. lac. ,117.
i.Pet.f:s,6. Luca 18:14.
87. Anna Jumalan aina waicuttaa Sielusas
sillä yxi ainoa työ, cuin Jumala waieutta on
»verrattomasi parembi, cuin caicki mitä Majlma
hamsst alujta asti on waicuttanut. l.Cor. ,2:,,.
2. Tim
21. Eph. 2:10. I.IOH. 5:18.
88. Alä yhtään päiwää anna ohitze mennä, ettes yhtä Christillisen Rackauden työtä osota Lä-

Eol,Z:i4. Rom. ,2:10. l.Ptt.i:
himmäiselles.
22 ja 4:8.
89. Että Christuxen työt owat meidän opetuxemme, mjn ota etehes joca päiwä tutkiaxes yxi ChripunnSana eljTero. Joh. ,Z:,f. Matth.ii:29.
«.Pet. 2:

21.

90 yta

etehes sotiaxes

joca päiwä jotacuta ta->
waNijia Syndiä wastan, ja huuda Jumalaldc»
apua: jos olet hywin kilwoiteNut, nijn kijtäluO
malata
edestä joca Iloa, jos et, nijn ano Jumaloida andexi. Co». 3:5, ,6.3. Tim. 2: Z,

sen

Rom.ia:»!. a.Eor.2:i4.

9'st

Christillisyben
91. Ei sijnä ole kyllä että me cartam suuria
Syndetä waan meidän pitää aina enämmin ja e,
nämmin iyemme saasiatoinna pitämän mailmasia.
lac. i: 27. R?m. 8: 8. Phil. z: «z, 14.
92. Anna olla jocapäiwainen harjoituxes, hartehdä työtä, ja Jumalahan
tast rucoilla, wiriäst
,8:
turwala. Luc.
Neh.4'.l«. Eph 4: 28. l.
>.

Pet. y:

?.

se

93. Se wijsaus joea ylhäldä on, on ensist tosin puhdas, sitte rauhallinen, siwiä, uscowa, täynja
näns Laupiutta ja hywiä hedclmitä,
ulcocullatoin, coettele itzcs aina tämän jälkcn Inc.
2:17. Gal. s: 22. Sanal-. k. 2: 2. lc.
94. Totinen tundomercki että Ihmisellä on P.
Hengi, on se, että Ihminen on suvia, hiljainen,
ei enämmin itzesiäns pidä, cuin hänen tulee pitää,
ja eroitta itzesiäns caicki mailmalliset himot Gal.
Eph.s:9.ler. 51:6. 2,C0r.6: 14-iB.lc^
95. Jos sinä nijstä asioista, cuin elehes tuiewat,
epäilet ja tietä tahdot, mitä Jumala tahto sinun
tekemähän eli jättämähän, nijn ota neuwo hänen
S.mastans, se osotta sinulle, mikä oikia on; Scirtähden rucoile aina lumalalda walisiust sijhen.
lB, 24, 104,
Syr. 6! 37. ja 4: i5. Psalm.
ios,,;?, i4s.
96. Pyydä olla halwin omisa Si!misäs, sillä
Chrijtityn Suurus ja Corkeus seiso sijnä ai!?o>iltzens. i Pet
hän noyryttä ja
slansettä
s, 6. Syr z: 20,21. Rom. 12:
9?. Pidä corkeimbcma aututenas, että
-la on Puhdas Sydän ja Lewullinen omatundo.

se

~Cor.

i: 12.

Sanal.k. is:,/. Eor. 13:18

98. Ole

Gjennus-t7?llorat.

c/8 Olesiwiäja tytywäinen caikesa,cuin Jumala anoa imulle tapahtua (jos ei omalla syylläs
sitä ansainnut ole). Sillä tapahtu omari parchaxes. Ajattele, tttä hänen coimituxens ja hallituxens
on caikisa wanhurscas ja hyödyllinen, waicka
näky sinulle cowaxi ja rascahaxi. Sam. k. 7: i/.
2.Cor. ,5:9 Psalm. ?l: >4, is. Job. 2. io.
99. Käytä itzcs nijn jocaista wastan, ruinZ tahdot joeaitzen sinuas wastan itzcnsä jällens käyttämän, ja tee sitä muille, cuins tahdot niuilda iMlles tehtäwän. Matth. 7:12. Tod.4: ,6.
100. Lyhykäisesi, ennen caickia etzi suurimmalla halulla ainoastans nijtä cuin ylhällä omat, cuja
ChristuslEsus on, jäJumalan waldacnndaa Sielusas, joca seisoo sisällifts Sielun lewosci, Oman
tunnon puhtaudesa ja salljtuttamattomas Mielesä,
on: WcmhurscaudeS, Nauhas ja Ilos Pyhäsä,
Hcngesä. Eli yhdellä sanalla; lumalanßackaudcn osallift,desa,-joca on ChlistuxesalEsuxesa meidän HErrasam, Amen. Col,/: 1,2. Luca.
17:21. Rom. ,4:17. !<10h.4!9,10.
Rom. 8.38, 39.

se

se

se

Jumalalle Mnoalle Tunlua.

Rucous

Rucons

Uotisesta Mändymisestä.
Caickiwaldias, Ijancaickinttt,Pyhä Iumala! jolle ei lelpa Jumalattoman Cuolema, mutta että Jumalaloin kaännyis
Tiestäns ja eläis! Minä wihcliäincn, sukia ja Kasiainen Syndinen walitan in tunnujwn sinun

säs, etten minä oikein »vilpittömällä Sydämellä
vie wielä käändänyt itziäni
ja Perkelen
Mallasta sinun tygös, wann olen wielä luondoni
turmellusa ja lihallistja Tilasi, ja nijn muodoin sinun wanhurscahan Wihas, Cuuimian ja Cadoturen alla, osatöin sinun Nrmostas, Ehrijtuxen
Sowinnosta,Wanhurscaudesta, Elämästä ja Autuudesta; sinun Vlrmos muistutta minua alati
täändämään itziäni sinun puolecö, ja on myös wciicutlanut minusa Halun ja Tahdon sijhen I waan
minun Sydämeni on peräti cuollut ja poispuuttunut, nijn sidottuja fangittu Synnin Siteillä, etten minä itzestäni taida mitään tähän tehdä ja toimitta; sentähden, O Armollinen Jumala, kääns
nä minua nijn minä täätyxi tulen, auta minua,
nijn minä tulen autetun'; Herätä minun Sydämesäni ja Omasatunnosäni sinun Lakis Woiman
cauttä totinen Oynnin ja oman Wiheliäisydeni
Tunds, että minä sinun Sanas ja Hengcs Walisiuren caulta elämällä Tttnnollä nähdä ja tuta saisin, cuinga minä luonnostani Perisnnnln myrkyllä
peräti turmeldu olen, mjn että Minun Sydämeni
Vliwötus ja ajatus on paha hamasta Lapsudestani,
ja cuinga minä wielä vMiseli sumilla ja moninai-

sissa

silla Tccosynneillä sinun Sanaas jaKässvjäs waztan riclanut. jallpeydcllä,Ahneudella,ja hecumallifella Elämällä itzcni saastuttanut; awaa myös
minunn Silmäni näkemän ne salaiset, sisälliset ja

hengelliset Wirhet, »man Järjen Wicttellyxet, oman Nackauden ja Maliman ja Luondorappalden
Rackauden Saastaisudct. joiden cautta minä sinuja Pelwusta ja jasinun puhtahasia Rackaudestas, poispoikenstas, stnun Sanastas ja Tahdostas
nut olen. Anna minulle näiden ja caickein muiden
Syndeini ylitze Murhe sinun Mieles jällen, joca
Parannuxen matran saatta Autuudet, Minä tiedän O armollinen Isä, sinun piexäwän jocaista
Poicaa, jongas torjat, stntehden anna myös minun
tästä sinnn Isellisestä Curituxestaö oscillisexi tulla;
ja anna myös minulle lytywäinen Syban kärsiwäi,
sest kärsimään mitä sinä Rakkaudesta minun päälleni panna tahdot; anna sinun Sanas olla minun
Wirwotuxeni, etten minä nöännyis Ahdistuxesani
ja Raadollisudesani; Hlä anna Vihollisten pe!jättä Mnua pois sinusta minun Mahdottomuudtui
tähden> ei myös minun Lihani Haucutte!emistens
cautta nucutta minua jällens Suruttomuuden Unchen, tttei sinun Armos Waicutus estetyfi tuliS.
Käännä minun Sieluni sisällinen Halu ja Ikäwöi,

ArmoS ja L^upiudes. ja lEsuxe»
täydellisen
Sowinnon, Ansion ja Wan»
Christuxen
puoleen,
että
minä hänesä Uscon cautta
hurscauden
(jonga sinä minulle anda tahdoisit) saisin Syndini
andexi, ja löydaisin täydellisen LunastuxenSynni"
siä, Cuolemasta Pcrkelm Vallasta, ja tulisin
hänen Wanhurscauvens puhtailla Naateilla pue«
tetuxi, ja hänen Hengestäns ia Woimastans osaNitzemyö

sinun

sexi Syndiä Perkelettä

ja Mailmata ylitzenwitta-

maan

Wijna puuhun lEftixcen Christuxcen, että minä
Hänestä saisin Cncki mitä minulda puuttti. nimittam Elämän, Hengen, Valkeuden, Woiman,
Lohdutuxen ia Wirwotuxen minun murheisani, ja
Mäkityxen Haawoilleni. Tee myös, O armollinen

lumalu,minua mieluisexi Chrijturenljejlä >a Cuorma jocapäiwä päälleni ottamaan, ja candamaan,
ja händä seuramaan, sillä muutoin ei ole minulla
minua Oman Rackaudeni
hänefä.
osaa
jaJärkeni wietcllyxildä, etten minä Ilpeyveidä langetetun tulis; pidä minua kijndiäsi, sinun Armos
olla sywimmäsä3iöyrydesä, hartahan alinomaisen
Rucouxen cautta. O Taiwallincn Wijsaus! opeta minua, et»<swit ja johdata minua sinun Neuwos
jaTahtos jälkeen, tee mmua sinullcs cuuliaijcxiLapsejci, seuramaan sinun ÄänoäS. O sinä taiwallinen
Paimen caitze minua
rcwitze minua
ja
Elämän
Medellä.
Taiwahan Leiwällä wirwota
PyhäHenges.waicka
anna
minulle
Aboa racaslsä!
minä sitä saamaan mahdotoin olm,jocapoispoistaiS'
caiken orjallisen pelwon sinun puhtahan Rackaudes
rautta, ja istutait. Lapsellisen Pelwon ja Cuuliaisuden minun Sydämeheni, että minä sinun itze tähtes
smuaracastaisin caikejiaSydämestäni.ja sinunRnc«audes tähden Syndiä malttaisin. Pehdista minua
lEsuxenWereNä ainaenämminja enämmin caikesta
Lihan ja Hengen saastaisudesta, ja anna Armos joca
,

päiwä

ja
caswa ja wahwistua sinun Tundemisesas
Rac-

raikisa Christillisisä Awuisa,Uscosa, Toiwosa
mikaudesa jaKärsiwällisydesa; O hywä Isä! suoraca,
nulle, että minä näin tulisin mahdolliset, sinua
siaman.palwelemaan. kiittämään ja ylistämään
täällä ajallisesi ja siellä tykönäs ijancaik,
kiscst; «men.

