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AlttttM tapellistj? se ött stttM, Ihmi-nen,. wtkl'6/ mitä ijankäikklsuden tietä
sinä rmellat; Lawiatako tietä, jM

wie kadowxeen, eli kait M, lHatvie elämäätt.
i) sn carpellista; sillä kaikki ihmiset,

te kaikki jotka tätä wähäistä Adjää
, luette matkamiehiä; niin
hywin sinä, joka purpuralla puetettu olet>
kuin sinä, joka. käyt tääpäleisä; hywin
sinä kuin korkeimbaan kunniaan yletty nlel
kuin sinäkin/ joka halwimmazi ihmisten seasa
arwatan; niin„ hywin sinä, jotta katowaistä
tawqrata on ytönpaldisesti, kuin sinäkin',, jo.
ka palases muitten kpnnyKsä kyyneleillä, ker,
jät; Niin hywin sinä, joka äffen aloit
kuin sinäkin, jolla tuffin affel enä on'MM
kuolemaan; niin hywin sinä/ zoka soisit saa-
ivas ijankaikkistlli täällä elää kuin sinäkin,
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joka kaiwaisit kuolemaca ennen kuin aarnihau-
taa, Job. 3: 21. niin hoivin sinä, joka et ko>
sian tääldä läbdendöäs ajattele, kuin sinäkin,
joka arwat joka astelen wiimeisen oleman; Te
kaikki, sanon minä, waellatte taikka lawlalla
kadoturen, elt kaidalla elämän tiellä; sillä kol-
matta ei ole, engä me rohkene, mastoin P.
Raamatun todistusta, sanoa, mUutg tilaa ole-
han, kuin.että sielun halu ja pyrkiminen on
kokonansa kimitetty, taikka epäjumaliin, eli
iistosa lEsureen meidän Vapahtajaamme. lE-sus on elämä ja tie; kuolema on päämaalu
Jos sinä epäuffosa ja spnneifa elät;, niins 0.
lci, ö ihminen, kadotufen tkllä, ja sinun kuo-
lemas on omi ijankaikkisttn surkeuteen; mut»
ta jos elät uston kautta Christuxesa, niins 0.
let kaidalla tiellä, ja kuins loppuun asti siinä
Hyrit, niin on kuolema sinulle sisälle käpndo
Sjankaikkiseen elämään.

2< Se on mrpeLista; sillä jös sin« lawU
alla tiellä olet, niin ei vrikän ole onnettömam-
Wasa tilasa kuin sinä; sillä sinä olet eroitettu
Wapabtajasta, osatöin Hänen ansiostansa, hyö-
iymätöm Hänen kuolemastansa, Isan armon
Mnkatzoja,.lEsuren weren tallaja, Pyhän
Hengen wastanseisoja; sinä olet murhe Juma-
lalle', .lewöttomUs lEsuxelle, kauhistus taiwal.
le. ilkiä Engeleille, häwettäwä liskomaisille;
sinä olet satanan orja, rietasten hengein a-
suinsia, kadoturin ilo; ei auringon pidäis si.
Mlle walaiseman, ei luondokappalden sinua
Salweleman, eikä maan kandaman sinua; se
Ama jotas hengität/ mahta hnogata, että sen
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pitä pidendämän sinun jumalatoinda elämä.
täs; jos sinä olisit se kaikkein rikkain, niins
olet st! köyhin;ebräs olisit se woinwllisin,
niins olet se wiheljaisin, waikka kaakein kau-
niiy, niins olet kuitengin se julmin,ehkä wii-
'sain, niin kuitengin tyhmin, jos mailman e«
tdesä olisit kaikki, et Jumalan edesä ole mi«
ton, sinä olet hclwetin kekäle, walmis heitet-
tä ijankaikkisten tuleen. Ei kenengän tila sur.
kiambi ole kuin sinun; sillä satanas,joka kmk«
ki muutkin epäuston lapset on kadotureen kul-
jettanut, hallitze mpös sinua, ja on sinun joh-
dattajas sinne, ynnä sinun hillimättömäin hi»
mois, turmelduin tapais, ja wiettclewäisen
mailman kansia; sinua noudätta paha
tundo, joka kanda päälles/ kalwa ja duomitze
sinua, kosta se joffus wähängin spwästä syn-
nin unestansa heräjä, mutta sillä wälM sa-
laisesti , ja sinun tietämätäs, muistoon kätke
kaikki sinun syndis, ynnä ns salatummatkinmenos; sinulla on tytymätöin sielu /jolla ei
ensingän iloa lumalasa ole, ei myöskän ma-
ilmasa eli spnneisäs ikanänsä oikein iloita tai-
da; lewottomus, »oka usem iloifinakm hetkin
nä saatta sinun suuttumaan itz? päästes; si«
nua seuraa lukematoin spnnin wclka ei
noastans niistä kuins itze harjoittanet olet;
Man myös monin kerroin enendanyt, osalla
suden kautta muiden synueisä, osallisutzella si«
nun Isäis pahoisa tegoisa/osallisudella niiden
rikonsa, joitas olet wieteM syndiä
sinun kumpanis owat tjankaikkisen kadotuin
asujackmet./jotka, niinkuin sinäkin, seisowac



lEsusta wastan, ja iiankaikkiseen perikatooni
sinua noudattamat myös usein

niinkuin otkiat syndein sairaus,'
toyhps ,ja muita senkaldcusiq. Lyhykäisestisanoen: sinÄ olet se onnettomin kaikista on-
nettomista, ja wiheljäisin, kaikkein miheljäisien
feasa."

3) Se on tarpellista; sillä ei Mkän on-
nettZnmmmaxi tule kuin sinä, jos kadotuin
tiellä kuljet, jq siinä loppuun asti pyrit; sil-
lä silloin sinä kuolet sen ijankaikkisen kuole.
man, silloin sinä Wapahtajaldas hyljätän,
duomitan ja poisheitetän, ettei hänensä sinua puhdista saanut, ei hänen ansion»sa sinua hyödytä, eikä hän itze sinua wapah.
ta; Hänen raktaudensa muuttu seniähden wi«

ja Hänyn armahtamisensa foston; sil.
loin Paimen näke lamban suden fuusa, mut»
ta ei auta sitä. Isä lapsen sywimmäsä sur.
keudesä, mutta ei armahda enä, Wapahtaja'sen sielun, jongatähden hän niin paljon kär<
sinpt on, mutta ei pelasta eikä surkuttele sitä;
ja. Hän itze, jokq sinun siasas rangaistu on,
on silloin sinua rangaifewa; Hän, joka on
kuollut sinun auluudexes., on sinun sielus i-
iankaikkisesti kuolettama; sinun perindös on
kadotus, sinun siunauxes on kirous, sinun
walkeudes on pimeys, sinun ilos on se sywin
murlie, sinun hekumäs on sammuttaMatoin tu-
len kipu, eikä kaikkein kuolewaisten kiwut yh-
leu luetut täällä, ole yhteen kppenem sinunwaiwoistas werrattawat.

4) Se
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4) Se on tarpellista; sillä, jos sinä ka.
hotuxen tiellä olet, niins kerkiät pian siihen
onnettomaan määrään, johons kiiruhdat, ja
sitten ei sinun surkia tilas ikänäns enä parat-
ta taita; pri astel kaikkiansa on sinun ja ka-
doiuxen wälillä, pz'i bengeuweto sinun syndi-
sen elsmäs ja ijankaikkisen kuoleman wälillä,
pri silmänräpäys, eroitta nykyisen, onnettoman
hlasz, siitä tulewaisesta, kuin odotta sinua, ja
se on wiimeinen; kostas sinne joudut,niin on
yrmon aika ijankaikktsesti loppunut, parannu-
in tila ijankaikkisesti laiminlyöty, ja mahdo-
ioin sillen iankaikkisesti pelastetuz-i tulla; et
sinä kaikkena elinaikanas palainut, nyt e: Ju-
mala ikänä lakka Imua kuoltuas rangaisema-
sia; sinä teit spndiä niin kauwan kuin armon
aikaa nyt Jumala sinua waiwaa, niin
kauwan kuin ijankaikkisuttä kestä; ei lEsu-
xen sanat eikä suloiset kutzumiset sinua kostan
liikkelle saanet, nyt eIHHn enä liiku kaikesta
sinun waltturestas, eli Harustas; ei Hänen kär<
simlftnsä eM kipunsa sinun sydämelles. kos-
net, ei myös sinun rangaistuz'es ja, wqiwas
nut enä Händä Uikuta; ett sznä kostan etzinyt
etämätä lEsuren kuolemasa, siis ei sinun i-
jankaiffkinen kuolemas kostan lopu; ei sinun
plmepdes kostan walken?, ei tules, kostan sam-
mu, ei tornias kostan aweta, ei waiwas lopu,
eikä walituxes ikänä lakka, kadotettu ss olet,
ja kadoteturi sinä jäät, kirottu sä olet ja ki?
rotuxi myös jäät.

5) Se on rarpellistn; sillä snin osa ihnch
siä walitettawasti waelda lawialla tiellä, niin-
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kuin lEsus itze todista: Se portimon lawia js
owara tje, joka wie kadocu^een, ja niitä on
monda, jotka siira sisälle menewat, Matth. ?:

13 Mika makta sijs tarpelliftmbi olla, kuin
ettäs wisusti katzot, jos olet! näiden onnetto»
main lugusa,ja josnunon, kobta totisen pa-
tMnuxen kautta, lähdet kaidalle elämän tielle.

fi) ou tarpellista; sillä jos sinä kaidal-
la tiellä olet, niin ei paikan ole onnelliftmb.t
sinua, sinä olet lEsuxen morsian, osallinen
hänen ansiostansa, puhWettu dänen meresäy-
sä, kaumstettu Hänen wanhurffaudellansa, si-
nä olet Jumalan lapsi, Pyhän Hengen lem-
pii, ilo taiwalle, huwitus GnZeleille, jäsen u»,
fiowaisten kansia, pelko perkeleille, murhe ka-
dotuzclte; koko luondo riemuitze sinusta, ja
palwele ilolla sinua.- joka hänen Herransa sil-
mäterä ja kruunu olet. Sinä olet rikkain,
waikkas mailman edesä köphin olisit', sinä 0-
let se korkein, ehkäs mailmasa halwin olisit,
sillä sinä olet M hengi liunalan kanssa,, 1 Cor.

1?. Osallinen Jumalan luonnosta, 2 Pet.
2: 4. Sinä olet se kauniin, ehkäs ulkonaise»
sti runun olisit, sillä sen kaiMnäkewän silmänedesä olet sinä kokonans ihana, ja ei snmsa o»
le, yhtän, zvirheä. Kork. w. 4: ?. Sinä oletse wiisain, waikkas mailmalda tyhmänä pide.
tän, sillä sinä olet oppinut sen hM«n osan
waliAmaan, Luc. 10:^2.

Ei Mkän sinua autuambi ole, sillä Wa-.
pahtaja hqllitze, johdattq ja warjele sinua, si-

NUi<
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nua noudatta hywä oma tundo, ilo Wgpal>
tajasas, usetn paljun ruumiltista HMäs, mon«
da pyhää Engeliä, jotka palivelcwat ja holho-
wat sinua; waikkas waellat Maan päällä, min
Vn sinun permdös jo tallelle pandu, siNuN
kruunus walmis, ja sinun waldatundas rval-
«nstetan, Malth. 2g: Z4->

7) Se oil tarpellista; sillä ei au«
tuammazi tule kuin sinä, jos elämän tiellä o«
let, ja siinä pysyt ustollisna kuoleman asti,
kosta se tule. Silloin sinun uffos muuttu
nautitzeniisen , sinuN toiwotuz'es täyttäNiseri,
sinun lewottolnndes ja waiwos lewöxt, sinun
murhes iloxi, sinun Mwotuxes moitoxi. Sil.
loin sinä saawutat loppumattoman ilon, sillä

ilon ja riemun sinä liäsicäc, mur-
he ja huokaus pakene sinua, Es. 51: 11. sen-
kstldaisen jorä ei silmä ole nähnyt Mä kor.
p?a ole kuullut; ja ei ihmistu sydäzneen ole a-
stunur, 1 Cor. 2! 9. Sen suhten kuin sinä
saat, ei ole mailzna muuta kuin raiffa!, sen
suhten kuin sinä maistat, ei ole kaikki mail.
man huwitMt muuta kuin surketta waiwoja.

L) Se on cappeMsta;, sillä jos elcc
tiellä olet,, waiNas paljon waiwojä waellU'

ajalla kärsit, niin ne kuilenMl pian lop-
pumat, mutta ei se autuus kums tulewalftsa
elämäsä saat kostan lopu; sinun muuioxes on
läsnä, sinun hääs pian niinkuin Wa-
pahtaja pian pelasti Danielin jalopeurain
lasta, ne kolme Miestä tulesta, niin myös si-
nä pian pelastetun tämän mailman jalopeu«



roisia ja murhen pätzistä; niinkuin päiwämies
pianehton ennalta, ja usein ennen kuin hän
luulekan, niin myys sinä teet; yri ainoa sa.
na kaiken teke, se on tämä: pira
sinun oleman minun kansiani paradesistt, Luc,
25: 43, PMn silmänräpäpxen, sinä halpa o-
let, mutta-ijankaikkisestt sinä kunnioitetan/sil-'
mänräpäys sinua wainotan/mutta ijankaikki-
sesti sinua suojellan, kestä si-
nun mnrhe< mutta ijäti pysy sinun ilos, ei
siinin rlemus ikänä lakka, ei sinun autuudes.
kostan lopu.

9) Slitä kuin nyt sanottu on, näet sinä,
kuinga tarpellista se, on sinun tutkia, millä
tiellä sä seisot,' että jos kadotchen tiessä olet,,
sinä mabdaisit sen huomaita, ja kohta tolisen,
parannuren kautta iärisit kaidalle tielle, ja
tulisit pelastetuxi; mutta jos, elämän tiellä o<
let, ettäs sen selkiästi tundisit, ja saisit siitä
lohduturen, wirwoturen ja urhollisen mielen,
lZppuun asti siinä pyrklä , ehkä mitä sinulle
tapahduis. ' Kuingas taidat hawaita, mills
tiellä sinä olet, sen saat nyt nähdä»

, 2men Tutkistelemps.
Uninga sinun ihminen, pitä hmvm,

yezngN/ millä tiellä sinn rvaellar.
11 Jos ei se ole sinun suurin murhenpi-

tos, ja ellet sinä ennen kaikkia pyri sen pe-
rän, ettäs eläisäs saisit armon / eli pysyisit

zy.
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Wsuxen armosa, ja kuollesas perisit ijankaik-
fisen elämän, niins kuljet lawialla-tiellä; jos,
sinä enämnnn murhetta pidät siitä/kuingas
maallisen kutzumises toimitaisit, kuingas saisit
hatusta, waqteita, ja mitäs tähän elämään
tqrwitzet, fuingas saisit elä lihattisisq hmvi-
tuzisa, jotfa sinua parham ilahuttawat, kutn-
gas Maallista hpwyttä paljon .kokoisit; kuin
siitä, kuingas toimitaisit hengelliftn kutzumi-ses, johon sinä Wapahtajalda kutzuttu olet,
eli kuingas sitä saisit, mitä sielu ja hepgellt«
nen elämä tarwitze;.kuingas saisit nautitg ja
öw.ista sitä ;iemua ja rauhaa, kuin lumaZasa
sinun Wapahtajasas.löytp, kuingas koköisiz i«
tzelles tawarata,'jota ei markat kaiwa eli wa«
nr,la, joka silloin hpödpttä, kuin tämä elämä
lopptl; niinenä olet kadoturen tiellä/ Zossi-
nä toisinans ajattelet autuuttas, mutta sillä
wälillH olet huolimatoin, niins olet lmvialla
tiellä, ja'se mainittu wähä murhen pito, on
äinoastans ennättäwäisen armon waikutus,jon-
gas kohta kuoletat ja pois tyköäs karkotat,

2) Jos ei sinun sielusas, kostan totista
käändymistä ole tapahtunut, niin sinä olet ka-
dotuz-en tiellä; waikkas tosin olet nähnyt itzes
oleman syndisen, niinkuin muutkin ihmiset,
mutta jos et ole'! tundenut ja pitsnpt ltziäs
kaikkein suurimbana, ja senkaldaiscna riendä.
nyt Wapahtajan tygö; jos sinä wielä jostus
olisit kppneleitH wuodattanut syndcis ylitze,
mutta et kostan olis ylönandanut niitä, ja
siinä mielesä todella paennut Wapabtamn ty.
gö apua etzimään; jos sinä olet nähnpt tar.

Ptl.
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pellistä, paeta Wapahtajan tygo, tundenut
myös jongun halun siihen, mutta et ikänä stz,
dämestä tehnyt, niins olet lawialla tiellä.
Jos sinä olet peljätetty ollut lailda, mutta et
särjetty lailda, jos liikutettu Ewangeliumil-
da, mutta et muutettu Ewangeliumin jälken,
Viins olet lannalla tiessä. Jos olet palaun-
dunut ollut,'multa jKssens langennut epäu-
fioonja syndiin, niins olet lawtalla tiellä, ja,
Aliden lugusta kuin lEsus sanoo, että he hec«
texi ustowac, nmica kiusauxen ajalla poislan»
Arvat, Luc. 8: iz. olet myös nyt pahemmasa,
tilasa, kuin st joka ei kostan ole käändynph
ollut, sillä viimeinen tule pghemmap kuinen-
simmäinen. Ia olis sinulle parembj olwc, er->
res wsuhurstauden riecä rundmurkan olisi, kuin
ecräs sen cunstc, ja poikteistr pois pyhästä rä»
stystZ, kuin sinulle annerm oli, 2 Pet. 2:20,2!.

3) Jos sinulla taikka ei ensingän ole ha>
lua, oli ainoastansa pysymätöin halu lEsu-
xen perän, waan tunnet fyndämesäs w.ihan ja
ynseyden händä kohtan; jos sinulla on ainoa-
siansa häälywäinen halu lEsnzen tygö; jos
un jotakin, jotas korcemmin Zalajat, yfiwa-
kaisemmasti etzit, spdämellisemmästi pyydät, kuin
lEsusta ja hänen armoansa; jostaidat
oikein iloinen eli tytywämen olla, ilman et-
tes tjedä itzelläs oleman lEsuxen ja hänenarmonsa; jos taidat lewätä ja tytyä itzelles',
tietämätöinä jos seisot siinä armoja; ellei IE«suxen armo ole sinun mielestäs kalliin ja tar-
haisin kaikista; niins olet kadotuM tiellä.

4) I3s
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4) Jos sinulla on paljas löyhä ja bok.

siawillinen tieto siitä, että lEsus on koko ma-
Uman Wapahtaja, että hän kaiken mailman
spnnit on sowittanut, M tullut koko mailma-
ta anturi tekemään,, ilman että sinä halajat
ennen kaikkia siltä osalliseni tulld, eli spdäm-
Mettisellä witzeydellä sitä smulles wastanotat,
eli jos luotat armollisen Jumalan päälle,, il»
mau lEftsta,,niins olet lawialln tiellä; sillä
poikaa!! yxilckns Isä mielistyy, Matth. Z: 17-
ja ei yddesäkäu roisesä ole amuuira, Ap. Tek.

l2: eli jos luotat omaan wanhurffautees,
ulkonaiseen Jumalan palwelluxeen,. ja n. e,,
eli johongun muuhun, kuin ja aino-
aan Vapahtajaan, ja hänen ansioonsa, niins
olet kad.oturen tiellä.

s> Jos Wapahtaja mielestäs tosin on ra-
kastettawa, ja sinullakin toisinans on halu hän»
dä rakasta, mutta sinulla Mtengan ei ole to.
tista rakkautta hänen tygönsä, eli jos Mwa-

kaisesti tutkisit sudändäs,,kummanga sä ennert
tahdoisit, taikka jättä Wapahtajan, eli jota-
kin, kuin sinulla juuri takasta on, jos silloin
Wapahtajan ennemmin jättäisit, niins olet ka-
dotuxen tiellä.

6) Jos et sinä rakasta lähimmäistäs, jos
katzot ainoastansa omaa ja ömaistes parasta,
mutta et muiden; jos sinulla on lepppmätöin
wiha wihollistas kohtan; jos teet lähimmäiset,
les hywää, ainoastans näkpäxes mailman e«
desä, mutta et Christillisesta mielestä ja rak-
kaudesta; jos ei sinulla ole halua, johdatta

mui'



muita parännnreen ja elämän tielle, niins oi
let kadotuin tiellä.

7) Jos olet hyljännyt ainoastanS muuta»
mat witzit synnit, jotka mielestäs omat waa.
rallisimmat, niins olet kadolleen tiellä; sillä
joka sondia nimittäin tieten ja ebdolla,,
hän on perketcstä> i lotz, 3: 8. Jos olet ul-
konaisesti synnistä lakannut, mutta sydämesä
sitä rakastat, ja huwitat itziäs siinä, niin fi«nä kadotuin tiellä olet; katzo lac. i: 14, iZ.
jos kartat synnin harjoituM, ninoastans ran-
Zaistuxen pelwosta, eli ettäs häptt tehdä nii-
tä ihmisten näbden, ettäs muilda pidetäisin
hywänä Christittpnä, niins olet kadotuM tie!»
lä; ellet sinä sydämmestä hywää tee, niin si-nä myös tiellä olet; sillä Hpwä puu
kaswa hywär hedelmät; hedelmistänsä puu cu-

Mätth. ?: 16, 2?.
8) Jos et sinä ote ristinnaulittu mail,

malle, jynnille ja itzelles, ja, ei sinulla ole e-
lämää Christufesa,'waan elät wielä synnisH/
mailman jälken ja turhudesa, kuitengin jota-
kin itze mielestäs Wapahtajasa, niin sinä ka.
dotuxen tiellä olet; sillä Wapahtaja ei tahdo
jaettua sydändä.

9) Jos sinä elät jolakusa ehdollisesa sun,
nisä, niins olet lannalla tiellä. Jos omasta
rakkaudesta paisunut olet; sillä jokainen ylpiä
on -HGRrralle kauhistus, ja ei pääserängaise>
mara, San. l. 16: 5. Jos olet ahne/ ja y«
lön paljon maallisten perän Pprit; sillä ei 5.
öikän ahne, joka epäjumalan' palwelja ön, ole,

Chri-
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Christuxcn ja waldakunnan perilli-
nen, Eph. g: Jos olet juomari, syömäri,
irstas, kade, kiukkuinen lähimmäistäs wastan,
matkansaatat riitoja!, eripuraisutta ja eriseu,
roja; sillä kaikki jotka senkaldaisia tekewär, ei
pidä lumalan waldakundaa perimän, Gal. 5:
19,20, 21. Jos olet kiroilia; sillä sinun pu°
hes pitä oleman, On, On, i3i, i3i; mutta mi,
ta siihen lisätän, se on pahasta. Jos mielelläs
panettelet duomitzet jä sadattelet muita; silläsiinä samasi; sinä duomitzet ja sadattelet itziäs,
Luc. 6: 37. Jos olet walhettelta; sillä silben
raiwalliseen Jerusalemiin ei pidä yhdengän
ivalhettelian sisälle tuleman, Ilm, k. 21: 27.
niin sinä olet lawialla tiellä.

in) Jos Harmoin ajattelet Wapahtajaas,
niins olet lawialla tiellä; silla se on todistus
siihen, ettes hänestä paljon lukua pidä, etkä
händä suuresti rakasta Jos mielelläs turbia
ja sundisiä puhut, niins olet lawialla tiellä;
sillä sanoistas sinä duomiran, Matth. 12: 57.
ja jokaisesta turhasta sanasta pirä sinun lugun
tekemän, w. Z6.

ii) Ellet sinä jökapäiwä kaswa axmbsa, u,
stosa la hywäsä, waan ppspt aina fenkaldaise-
na kuins ollut olet, niin sinä olet lawialla
tiellä; sillä niinkuin M lapsi aina enämmin
kaswaa ja wahwistuu, sixi kuin se täpdexijh*

tule, niin teke mpös lapsi.
Jos nyt sinun kansias niin hpwin ön,

että Jumalan Hengi on saanut otta pois peit»
M sinun sielus silmistä, ja näpttä sinun ole.

ivsls
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was lawialla tiellä, kuinga sinä sitten kaidal-
le elämän tielle tulla taidat, se,n minä kolinan-nesa Tutklstclemuz.'esa tahbpn sinulle ofotta.

Kaidalle tielle olet sinä tullut, jos seura»
waisct tundomerkit yhteen stnusa löptpwät:

1) Jos Jumalan Hengi on saanut näyt-
tä sinulle, dlewas suuren syndisen,, ja senkat-
daifesa tundemisesa ylitzewoitettuNa sinun, ri-
koxistas ja wiheljäisydestss, johdattanut sinuä
lEsuxen tygö/niin ettäs täfä tundcmistsa jo-
kapäiwä kaswat, mutta riput, kuitengm kiini
lEsu;'esa, ja nautitzet jokapäiwä Hänesä syn-
dem saamista ja puhdistusta Hänen we<
resänsä; jos Jumalan Hengi on saanut teh-
dä sinun tundemisesas peräti köyhäni kaikestctomassa, ja siinä tilasa kuljettanut sinun lE-suren lygö, ettäs nyt, liikoja wastanotat ja i«
tzelles omistat kaikki Hänen armonsa tawarat,
niinkuin sinun ijankaikkisen, kyllydes; jos Ju-
malan Hengi on saanut herättä sinusa mur-
hen syndeis ylitze, jota ei hillittä eli wähettä
taita, muulla kuin lEsuxen läsnä olemisella
sielusas, ja jos iämä mmbe ja
ei wähembi, koffas wielä nyt joffus, olet kai-
pauresa Hänestä; jos Jumalan Hengi on saa-
nut perättä sinum senkaldnisen
ettes ole lepoa saanut, ennen kuins olet heit-
tänyt itzes ITsuxen weriseen helmaan, josas
ivielä makaat, ja nautitzet kaikkea sielus le,.
voa, wirwoitusta ja tpwenää; niin sinä olet
raidalla tiellä.

3) Jos sinä heräjät ja nukut,' kulutat
PM
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päiwäs ja eriNomattain siinä ajattlxe-sa ja halusa: Kuinga mahdan minä suuri ja
ivaiwainen tykönä saada
anden kalkki minun sondini, tulla yhdistetyxt
sen rakkan ja suloisen Wapahtajan kansa, ja
autuas hänen kauttansa? Jos tämä halu ei
wähene, eikä sammu, wän ori lakkamatoinsaadaxes sen täptetpxi; Niins olet elämän
tiellä.
-3) Jos sinun ustos on wahwembi eli hei.
kombi ussalluxesa siitä, että lEsus on sinulle
armollinen, ettäs olet osallinen hänen aasio-sansa, ja hänen tähtensä saat ijankaikkisen e-
lämän; jos sodit sitä epäilystä wastan, kuin
on eli nouse sydäMesäs,,, spndein. andexi saa»
Misesta ja lEsuxen armpsta; jos tahdoisit mie«
lelläs siitä mapa olla, !a wisti uffosa; jos ru.
koilet lakkamata, ja perustat rukouM aina
lEsuxcn ansion päälle,, tutkistelet ahkerasti
Ewangeliumin armolupauxia, lEsuM' rak-
kautta ja, ansioo, päästäres wapari epäilys
stäs, ia wahwisluaxes uffosa,. joka sinua enem«
min ilahuttäis kuin kaikki muut, niins olet
kaidalla tiellä.

4) lo,s rakastat Wapähtajaa ylitze kaik-
kia, tahdot, mielelläs, jos niin waadttais, kiel<
Vä Isän ja Aitjn,,kaikki maalliset, ja itze
geskin tähden; jos tahdot aina, ettäs
rakastaisit Wapähtajaa paremmin ja
min sinä olet kaidalla tiellä.

5) Jos sinä aina kartat sundiä, ei ainoa-
stansa rangaistujen pelwosta, eti tttä fondr

N itze.
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iscläns on niin paha ja häjy, wan erinomät«
tatn rakkaudesta Wapabtajaa kobtan, jonstä
mieldä ett sinä tietes pienimmäsäkän riikms.
Jos teet hywää,, ei ansaitares sillä mitään,
eikä scntähden Wapahtajalle kelwaläres, wan
rakkaudesta hänbä kohtäN, jönga mieldä sä
kaikisa noudatta tahdot, ja hänewä lchoitettu
siMiseen haluun hywää tekemään; niins olet
kaidalla tiellä.

6) Kostas kotze'et sinun endisiä ja nykyi.
siä tilaas, sitä endW, kostas waelsit kadotu.

tiellä, Mhan lapsena, ja nykyistä', josas
plet autuas, jä uffot lEsuxen .Christnxcn lu<
malan Pojan nimeen; jos näet, että niiden
ibälillä on sama erottus kuin yön ja päiwän
wälilläi niiits olet kaidalla tiellä
..,.?) Jos sinä olet nöyrä, niin ettes luuleketän Halwemmaxi eli Jumalanedesä kuin sins; kärsiwäinen, ettäs mielelläs
lannat, Milä WapaMja päälles pane; jos
ol,'t wastan kaikki, niinkuin Isäs ja Ylkäskädestä jvkci ei tahdo, eli tee sinulle muuta/
kuin mitä sinun hychäxes tule, ehkä , kuinga
il'ellisen se usein sinun silmisäs näkp; jos

tptpwäinen siihen maallisten osaan kuin
Wapabtajn sinulle määrännyt on, ett walita
etkä napise sitä, ettei sinulla sitä ole kuin
muissa on; jos olet siwiä, ettäs pikemmin an-
nat itzellcs waäryttä jä wahingoä tehtä, kuins
wahwgoittaisit muita; jos olet rauban tekiä,
foka sydämmestäs annat wiholliselles andeK,
Bot ja ppdät tehdä kaikkea hywää niille/jot-

ka



ka tabdoisit tehdä sinulle kaikkea pahaa; jos
olet pubdas, rattjs, lembiä,.ja n. e. Jos ra«
kastat läbilnmäist.is; teet mielelläs hywää kai.
kille, armahdat sitä walwattua, olet hänelle
awullinen kaiken woimas jälken; jos soisit
taitawas wetä kaikki ihmiset,,. jos mahdollinen
dlis, kansas Wapahtajan tpgö; niin sinä olet
kaidalla tiellä.

8) Jos se on totuus sydämmesäs, mitäsuus usein tunnusta,, että, lEsus on sinunkorkein hpwydes; jos kaikkein enemmin Wa-
pahtqjaa ajattelet;' niins olet kaidalla tiellä,
sillä Wapahtaja itze sano: Rusa reidän rawa»
vanne sn, siellä on mvos teidän sydämenne,
Luc. 12: 34. Jos Wapahtaja sinun tawaras
on, niin on sinun spdämes ja eni-
mästi hänen tykönänsä.

„, Jos kaswat jokapäiws hpwäsä, niin
että, kostas sowitat nykyisen tilas sen nnnal.te, kuin se joku, aika ennen on ollut, silloinnäetkaswawas hengellisesä witsaubesa, uffo-sa,, rakkaudesa ja n. e. nilnS olet kaidalla
tiellä.
~

10) Jos se käy sydämelles, koffa lEsu-
sta häwäistän; jos usein ajattelet kuolemata,
ja etzit ennen kaikkia, kautta Wapah.
tajan päälle, siihen walmis olla; niin sinä o.
lei kaidalla tiellä.

Nyt suutta moni kuin tätä luke, sanoa,
niinkuin muutamatlEsuxen opetuslapset mut.'
non: Tänis on kowa puhe: kuka woi sicä

V 2 kuul-
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kuulla? Job'6: 6ö. Se on ylsnvaljon waa«
tia ja pyytä sitä ihmiselbä. . Toiset sanomat:
engä minä ole, engä taida ikänäns senkaldai.
fezi tulla. Te jotka niin sanotte, olette war<
lm käändymättömät, ja kaukana Wapahtaja-
sia. Muutamat jällens taitamat ajatella: Ett
ynnä juuri senkaldainen ole, mutta toiwon
kuitengin olemani kaidalla tiellä. Te jotka
niin ajattelette, crce ole kylmär eckä palawar
roan pensiäc, joita IGsus r«hro ulos oxenda
suustansa, IIM. k. Z: 16. Ia teitä kaikkia
neuwon minä
mesä, tekemään mitä seurawaiseft tutkistele-muresa opetetan. Sitä wastan, sinä siunattu
sielu, joka tunnet itzes senkaldaisexi, kuin mi-
nä osottanut olen, sinun tarwitzetvan olla,
jos kaidalla tiellä kuljet/ mitä-sinun pitä te«
kemsn, sen niinä neljännesä, wiidennesä jck
kuudennesa Tutkistemuxesa sinulle osottcktahdon.

3:mas Tutkisteleckus,
Ruinga sinun ilMlnen, joka kad«M

zren tiellä olet, pitä halajaman, ja
tnleman elaman tielle

i) Se ensimMinen kuin wäaditaaan totiseen
käändymiseen, on sinun hengellisen wiheljäi-
spdes oikia tundeminen. Ettäs tunduwalla
iawalla hawaitzet, ja sydämmesäs täydellisesti'
woitetuxi tulet, olles plönknttämättömän Wa«°

pah'
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pahtajaa kohtan; olewas suuren pahointekisn,
täynansä synnin haawoja, hengellisesti kuollen,
perkelen wallan alla, kadotuin tiellä, köyhän
kaikesta hywästä. Tämä tundeminen on wätt-
tämättömästi tarpellinen, sillä ett sinä ikänäns
halaja saada parembaa mieldä Wapahtaiaas
kohtan, ennen kuins hawaitzet sinun julman
wihas händä 'vastan, ja mttä wahingo siits
un-; sillä ei kengän andexi pyydä, joka ei rik?
konensa tunne. Ett sinäkän halulla Pyydä
Wapahtajaa sinun syndiäs anderi
elles tunne itziäs suurexi pahointekiäp.

Ei kukan parar.dajaia etzi, joka ei sairas
xi itziänsä tunne, ett sinä ikänäs lEsuxen
weren puhdistamaa woimaa etzi, ellei synnin
haawat kirwele, mutta jota enemmin ne ktr<
welewät, sitä kallimmazi se sinulle tule. Ei
kengän rukoile henaensä säästämistä, jota ei,
uhata tapetta. Et sinä oikein wäkewästi ru-
koile tulla säästetyxi, ja saada osaa siinä, elä-
mäsä kuin Christuxesa lEsuresa löyty, elles
elälpasti tunne itziäs hengellisesti kuolleet, ja
olewas tiZll,ä kuolla sen ijankaikkisen kuole-
man. Ei seypydä irrallensa päästä, joka wa-
pa on, watt se yM joka fangittw on; et si«
nä pydä Wapahtajan kautta saatanan kahlei.
sia pelastetuxi tulla, elles tunne hänen julmaa
waldaanfa ylitzes. Ei se almuja kerjää joka
ej köyhä ole; et sinäkän lEsuren ansaitzs-
matoinda armoa kerja, ellet sinä hengellista
töphpttäs oikein tunne. Tämä tundeminen
on korkemmasti tarpellinen; Marjota suurem
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bi wiheljsispdes ja hHtäs on, sitä halullifem?hi sä olet awun perän, ja ilman spwaälvihels
jaisydes tundemista, ei tule Wapahtaja sinulle
Vikein tarpellisexi, kalliini, suureni eli
ei mpos sinun käänppmises totiseri, eikä ju-
malisudes wagaxi z waan kaändyminen on ttzs
tehty, ja jumalisuus ulkokullattu.

Kosta Jumalan Hengi, joka aina sanan
kautta waikutta, rupee näyttämään sinulle si»
pun wiheljäisydes, niin karta seurawaisia Har»
harciri, joille saatanas ja sinun sywä turmele
luxes tahto sinua wiedä, joiden kautta sinunfändpmiscs tule estelyni, nimittäin: älä ajat'
tele silloin, sen oleman satanan kiusauxen,
kuin tahdois saatta sinua sU luon-
nollisen taudin ja mielen lewottomuden, jokq
huwisa seuroisa pidais pois karkolettaman,'
eli myös'jotakin kuin taidäis>tehvä sinun hei<komielisezl jahullup, jota ei sinun niinmuc'
don pidäis ajatteleman, waan soisilla
luilla mielestäs pois ajaman. mpös ajat-

niin paljon pahaa, ettes enä as,
moa saa, ja että niin muodon on yhtä kaikki,
kuingas itziäs synneisä' huwitat, eli mitä pa-
haa sä teet, kosta sinun kuitengin täyty huk<
kua; Ei! lEsuxelle niailman Nlapährajalle
ei. kelpa jmnalacroman kuolema, murra errä

tiestänsä ja cläis, Hesi
83: il. mpöskän ajattele, käändpmisen
oleman niin rastan, eli Christien iken niin
kowan, ettess sitä kanda cli täyttä wois; siliä
Lhristuxen ijes on soweljas ja hänen kuorman.'
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sa on Matth. ii: M. El myoskHn:
maikka pahoin on kunsaS laita, että aikaa on
kyllä parannusta lebdä wanhudesa eli 'tauti
wuotella; Ma ecr sinä ciedä kosta se aika ru<
le ,ona huouen -Herra rulewa on, 3)iarc. iz:

3s' SenUbden niin pian kuins
näkemään tulet, älä wiiwptä silminräpäystä, riendämästä Wapahtajan tygö, sillä

tawalla kuins edespäin täsä tutkistelemuresaoppia saat.
2' Se toinen kuinwaaditan totiseen kään.

dymiseen, on sydämen murhe ja mielikarwaus
sinun syndeis ylitze, sillä jos sinä oikein tun.
net wiheljäisydes, niin ett sinä mahdollisestitaida olla suremata sitä: jos ajattelet kuinga
paljon'pahaa sinä olet tehnyt, sitä ääretöm-
YH Jumalan, hymyttä wastan, mihillgH sur,
keuteen syndis sinun syösnet dwat, ja mift i-
jankaikkiiesa maaraja sinä kuljet. Sure sen»tähden, ja älä. säästä" knnneleitäs, M häm.mennä Kuokgmias, älä estä walitustas, itke
spdämmestä, itke hartasti, sillä ett sinä taidq
wUodattaniin monda kynneldä, kuins perke-
lentyötä tehnytolet, hänbä'kuullut ja »al,
wellut; itke, sillä ett sinä taida nim mondäkynneldä wuopatta, kuins synM olet tehnyt<
iundoas haawoittanut, ja hetkiä pahoin kn«
luttanut; itke, sillä ett sinä taida'min mon-
da kynneldä wuodatta, kuin ICsus wereu pi-
saroita sinun tähtes on muodnttanut, rast>N'
ta hetkiä pitänyt, ja waiwojn kärsinnt sinuawapahtazensa; niin monda kynneldä, kuin <

8.4 U^



nä affeleita hänestä pois juosnut olel, hänetz
armo kuhmuisiansa ylönkatzonut/ ja korwias
hänen ääneldänsä tukkinut; itke, sillä j ett sinä
taida niin monoa kyneldä wuodattq, ettes u«
siammin ole lunntata lewottomaxi, Wapah-
tajaas murhelliseri saattanut, ja saatanata i«
lahuttanut; Huota ahkerasti, sillä ett sinä ikä-
nänsa taida niin usein huogata, kuin Wa-
pahtaja rukoillut sinun edestäs, Jumalan
Hengi huogannut sinun puolestaS, sääflämi-
stä sinulle rangaistuista, aikaa wielH elää, ja
armoa parannuin. Walita sydämestäs, sillä
eit sinä taida niin usein walitta, kuln saata-
nas, sinun syndts ja oma tundosz sinun pääl-
les kandanet omat. Tämän murhen alla, ka-
wahda seurawaisia Hsrbareic»: sitä enfiminäi-
sesä kappalesa mainittua epäilystä; sitä, ettes
oman mieles jälken ppdäis murhettas suurext
eli wäbäp tehdä, ivan jätä se kokonansa
bälle Hengelle; sitä, ettes kowimbain mur-
hen tundemisten wälillä, wasiauudesta rupeis
syndiä rakastamaan, ja sen kautta taikka lan-
geis takaperin siihen, eli myös tekis sydändäs
wastahakoisexi Jumalan hengeä wastan; sitä,
ettes murhelstsep tulduas syndeis ytitze, pie-
nindäkän wiiwyttelis, etzimästä lohdutusta
lEsuxesa. Mutta ennen kaikkia, karta ettes
ajattelis eli ustois, tämän sinun katumises,
nämät sinun kpnneles, tämän walituzes jo-
takin ansaitzewan, niiden tähden, eli.
nutäs Jumalan kautta katellut
olet, someljaxi tullut olisit, Jumalan lapsexi
tulemaan: sillä se ajatus ja usto on wäärä
"

.'
' -

'
' Vja
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ja lain jHlken; sillä kaikki mahpollifus ja woi»
ma Jumalan lavselt tulla, on perustettusuxeen ihmisien VZapahtajaqn.

3) Se kolmas, kuin waaditan ltotifeen
käändpmiseen onwiha spndsä wastan, ettäs
arwat synnin kaikkein pahimmazi kaikesta pa>
hasta; sillä jota wihattawammaz'i syndi sinul?
le tule, sitä halullisemmaxi sinä tulet pelastu-

Len perän, sitä zarpellisemmaK Wapahtaja si-
nulle, joka pxin sen tehdä taita. Jota enem-
min sinä wibeljäispdes tunnet, sitä enemmin
sinä wihat spndiä, scntahden! että se sinunWapahtajästas on eroittanut. Kossas tähänasti tullut olet, niin sinä todella rupet hala«jamaan, ja kahomaan, kuingas pelastetuxi
tulistt, sinä rupet silloin huutamaan: Ach?kuungan pakenen apua etzimään. Karta sil-loin wisufti kaikkia Harhaceirä, esimerkip:
paeta armollisen Jumalan tygö, ilman Iff<susta, Mä Jumala ilman lEfusta ei ole ar-
mollinen, wan sangen wihoitettu; sillä Wa-
pahraja on rie, rocuus ja elämä; ei kengän
tule Isän tMö, wan hänen taucransa, loh.
14:6. Kawahda sinuas, ettes ottais pakoas
ulkonaiseen jumalisuteen, eli mitO itze tehdä
ja »vaikutta taidaisit; sillä ilman w'
jer hutkan, ilman armor IHsuxen, sydän saa
«chdistuxen, ilinan hand ei auca kukan, kaikis
rustis apunas, lEsus on, ja curn>a>,as, Wirs.
k. 134: L. Alä myöskän pakene siihen kadot-
tawaiseen ajatufeen: Ei minun mahda pahene
yun käydä, kuin muiden minun muo.toisteni;



sissä lohdlttta,res itziäs; sillä mitä se sinua aut?ta/jos kuinga mönda sinun kansas hukkuisi;
wan pakene kohta Wapabtajan tygö, sillä ta.
walla, kuin minä seurawaisesa kappalesa tah.
don osoita/

4) Se neljäs, kuin totiseen käändpmiseen
waaduan, on halu lEsurcn ja
hänen armonsa perän, ja rukoilla apua hä.ne'dä. Ia tämä halu pltä. stnkaldainsn ole-
man, että koko sinun sielus pypndö kaikkein
enemmin palaa lEsMn armM jä armahta-
mifen perän; ettäs arwat kaikkein mailnmn
tawarain nautinnon mitättömäni, sen pie-
nimmän IffWen armon murusen suhten; kai»
ken mailman pstäwpden, plönkatzeri, Wapah?,
tajan wähimmän armo etzimisen suhten; kai.
ken mailman menestpfen, waiwaxi, sen suh-,
ten että nautita spndein andexi saamista, rau.
haa Jumalan kansa, wisiivttäautudesta; ettes ikänänsä tydp, maan olet niin»
kuin kaikki sinulda puuttuis, siihen asti kuins.
lEfuren armosta wakuttturi tulet; bttei maal-
lisesti mieldynen halu maallisten perän, ole
ensingän werrattawa sinun haluus ZEsuz'en
ja taiwallisten perään. Ginun rukouxes pitä
niin yriwakaisen oleman/ ettei sckän kuin nä.
ke ne hirmuisimmat waiwat edesänsä, ja tai»
dais hartan rukouren kautta niistä säästettä,
niin yxiwakaisesti rukoile sitä, kuin sinä, saa.
dafcs armon ja osallisuden siitä autuudesta ja
elämästä kuin on Cbristuxesa lEsuresa. Si.
nun halus ja rukouz-es tuie jos

ajat«
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ajattelet, että se jotas etzit on, kaikkein tar-
pellisinda, ja se korkein kaikista taiwasa ja
maan,päällä, jonga'käsittämisen päälle ijan'
kalkkinen elämä kokonansa rippu: Jos sinä
pMakaischi ru/orlet niins saat, sillä jokai.
nen joka ano.,, hän, sga, ja jsska Hi, hän
tä, ja'kolrurrawal!e äw?ran,' Mqtih. ?: tz. Tä-
mä ppwakainen halu, osotta- nyt itzensä siinä,
ettäs koto sydämellä tulet, etzit /'lähestyt ja
pakenet, lEMen,' syndisten Wapakaupungin
ja autuuden kattion tpgö.

5) Pakene sentähden lEsmen iygo, ja
älä luyle itziäs niin suurexi^spndise.ri,
Wapahtaja mhyoiff sinun syndiäs ande,vi an-

wan jotafuuremmaxi syndisexi sinä
ltzes tunnet, sitä suurMMan"armon sinä saat>
paetesas Vapahtajan tygö; Mä tusa
on simrexi siinä 01l aruw
tuttu ,Rom-z: 20. jos sinä suurin, syndmen
olet, niin tiedä että lEsus on paljo,, suurem-
hi, joka kärsinyt on sinun tähtes, ja ei suin,
gan t:hdo/ että sinä hukkuisit, hänelle

kallis olet ollut lunasta Alä ajattele,
ettei lEsus raida sinun andexr anda;
sillä pzi ainoa sirkuma, yxi ainoa haawa,
kuin hän sinun tähtes saanut on, on täpdel«
linen majamaan sinun syndis welan, ehkä
kuinga olis, paljo enemmin kaikki ne
kiwut ja haawat, kaikki waiwat kuin hän si-
nun tähtes kärsinyt on.

6) Pakene Wsmen tygö! slä
ettäs olet niin wanhä syndinen, ettsi Wapah.

"ta-jg



taja tahdois anoa sinun spnhiäs; Gi,
wanhembi hänen armonsa on, se on ijankaik-
kinen; Eli, etlei hän raida niitä andexi an-
da; sillä hsnen sowmdonsa on myös wanhem-
bi ja äärettömästi suurenM.

7> Pakene lEsuxen tygö! ja älä luule
olewas niin saastaisen spndisen, ettei lEsus
sinua weresäns mielellans puhdista rghdois; Ei,
wan niin mielellänsä kuin hän annoi werensä
wilmmeifeen visaraan asti wuota sinun puh.
disturexes, n>.l pielellänsä hän wielä
päiwänä sinun puhdista; Eli ettei hän tai-
ut is sinua puhdista; sillä vi'' ainoa hänen we-
rensä pisara, olis täpdellinen kyllä, sinun
puhdistamaan, ehkä kuinga saastainen suiä o-
lisit, paljo enemmin kaikki ne weren wirrat
kuin sitä warten wuotanet owat,

8> Pakene ZEsryen tpgö! ja älä ajattele
itzes oleman niin hawoitetun, ettes paraturi

taida tulla, wan tiedä, että koko sinun,,
kiirestä kandapäähän asti, haawoitetun sielus
tähden, on lEsus kokonans haawoitcttu ol-
lut. Hänen päänsä orjantappuroilla kruunat-
tu, bänen kaswonsa syljetty ja lyöty, hänen
selkänsä ruoffittu, hänen kätensä ja jalkansa
läwistetyt.

9) Pakene Wapahtajan tpgö! ja M a-
jattele, ettes enä taida armoa saada, ettäs o-
let lukemattomat kerrat taritun armon ylön-
katzonut; Ei; se plöllkaöottu armo taritan ss-
nulle wielä, se odotta sinua joka silmänrä-
päys. Älä ajattele, ettes armoa taida M'

da,
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sa, kosta ei 'sinulla inonda päiwää eii hetkeä
tznä ole eläM; Ei, wan niin kauwan kuins
hengität, tahto Wapahtaja sinun hengeäs ar-
mahta ja sielus pelasta : niin kauwon. kuin
sydän rinnasas lykyttä, niin palaa myös lE<surren sydän- rakkaudesta sinua kohtan: Niin
kauwon kuin sinun siimäs näkewät, niin käi
tzele sinua lembäydellä; niin kauwon
kuin lammin weri sinun suonisas juoze, niin
lEsuren wuodatettu weri puhu hpwää sinunpelaMcfes.'

io) Pakene tpgo! ja M luule
hänen olewan sinun wihamiehes, sillä lOsus

sn paras, jouF u?err« löydy wiel,
Mrs. k 252: z. IjankaikkisUdesta on hän kan.
hanut, ja wielä kanda sanomatoinda ystäwpttck
sinua kohtan, eikä mitän mieluisemmasti sois,
kuin ettäs heittäisit itzes hänen rakkaseen ja
Meriseen, syliinsä. Alä luule, lEsuxen wiha-
wan sinua, waikkas händä wihannut olet; ci,
ijankaikkisudesta on hän sinua rakastanut, ja
wielä hän äärettömästi sinua rakasta, palaa
Hiyös sydämen halusta, osoita rak»
kaudensa sywyden sinun kohtas. Alä ajattele,
'Wapahtajatt olewan wihaisen sinun päälles,
waikkas sen kyllä ansainnut olet; ei, hänellä
on jankaikkisudesta ollut, ja on wietä tutki,-
matoin armo sinua kohtan, ja sitä hän kcM
kiansa etzi, että sinä sen hpwäxes käyttäisit.

ii) Pakene lEsuxen tpgö! .ja älä annck
mahdottomudes estä sinua, eli ettei sinulla an-

sio,?
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sioo eikä oikeutta armoon ole; sillä armo on
armo sentähden, ettäs saat sen ilman ansiota,
ja mastoin sitä kuins ansainut oli mahdollinen
olet. Ajattele pcrän mitäs ansainut eli mi-
hingäs mahdollinen olet, ja tiedä että juuri
wasioin sitä, sinulle tapahtu, kdffas ainoa-
siansa Wapahtajan tpgo pakenet.

12) Pakene lEsuren tygö ! ja älä ajat-
tele, että ainoasians Dawid, Manasie, Vetä-
vin ~Pa>^aii,.eli mutt senkaldaiset, taisit saa-
da armon ja autuiri tulla, mutta ett sinä;
Ei, sillä Wapahraja rahcö kaikkia ihnusiä
aucuixi,.,i Tim. 2: 4. niin muodon myös si-
nua. M hänelle kelpa yhdennän jumalacro-
,nan kuolema Hes. 33: 11. senttibden ei mpös
sinun. Niln suuresti rakasta Wapahtcha si-
nua, niin mielellans hän sinua armoon otta
ja autuas tehdä tahto, kuin jongun Mmalanlapsen, joka jostus on ollut, -npt on, eli wa,
fia tule mailmaan.

Älä pelkä, paeta lEsujen tygö, silläsen liiton jälken kuin hän sinun kanfts kaste-sa on tehnpt, on hän waadittu sinun armoon'
ottamaan, kostas tulet hänen t^gönsä, ehkä
kuinga suuri spndinen.sinä olet, ehkä kuinkausem sinä langennut olisit; sillä siinä hän on
luwannut, crrei hänen rauhansa liirco pidä lan»
Zeman, Es. 54:10.

, 14) Älä pelkä"paeta lEsttren tygö, silläsitä warten on W;pahtaja andanut meille
Ehtollisensa, josa hän itzensa kokonansa, kai.
ken ansionsa kansa lahjoitta katumaisilleDn«

disil.
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sisille, että se suurinkin,.mutta armoa etziwä
syndmen, joka hänen tpgönsä tule, sais woi«
mallisen waakuturen spndein andexi saamise-
sta, armosta ja autudesta.
, ..

15) Älä pelkä, paeta lEsuxen tyqö; sen-tähben ettes ole wielä woittanut syndejäs; sil-
lä jos niin kauwon wiiwytlelet, niin .ett sinä
ttänäns Wapähtajan tygö tule, ja Wapahta,
jan tykönä prin sinä nniman saat synnin yli-
tze ivoitta. Pakene senkalbaisna kuins olet,
lEsuren lygö, senkaldaisna hän sinun wastan
ptta, ja anda sinulle armon tulla senkaldaise»
xi kuin sinUn oleman pitä» lEluj,en weri y.
xin on se, joka sinun synnin melasta puhdista
ja sen mallasta wapahta taita.

'W) Älä pelkä paeta, Wapahtajan tygs,
sentähden ettes ole kyllä murhsttinut spnde-
jäs, sillä tawalla ett sinä ijankaiMsesti hänen
tyMsä tule; sillä ett sinä, taida ikänäns sitä
kylläri tebdä; se' wähin spndi waati loppu-
mattoman murben, jota ett sinä niinkuin lop-
puma,, ikänänsä täyttä taida. Tiedä myös,
että Wapahtaja on tämän, niinkuin kaikki
muutkin welwollisudet, sinun täyttä-
nyt; ja ettäs olet spndejäs kyllä katunut, ko-
stas olet Wapahtajan tygö paennut; sillä se
katumuxen päätarkoitus onkin, aja sinua lE-suxen ipgö lohdutusta etzimään.

i?) pelkä, paeta lEsuxen tygö, sen.tähden, ettes ole senkaldamen kuins luulet
että sinun pidäis oleman, ett wielä kyllä so,
weljas siihen z sillä ei täsä ole kysymys, mi-



käs olet, eli kuinga soweljas sinä olet / wai?
yrinänsä lEsuxen armosta; sentähden seiso/
Rom. I. 24. että me rulemma ilman ansio,
tamme rvanhurstaxi hänen armostansa, stn lu»
nastuxen. kaurra kuin on IGMesa Christuxe«sa. Se on, että.hän armahta meitä ilman
yhtäkänj, meidän kelwollisuttamme,, ykinänsä
Wapahtajan oman armon,,. rakkauden ja an»
sion l tähden. Alä pelkä paeta. Wapahtajan
tygö, ajatellen, että se wiipy pitkälle, enneck
kuins käätyni taidat tulla; wan jos oikein lu.i
malan Hengelle, spdämesäs sian annat, niinse pian, tapahtu, sen osotta lähes kaikkein
niiden käändyminen, kuin Raamatusa kirjoi-
tettu on.

18) Sitä Mafian älä luule olewas sowe/
lian tulemaan lEsuxen tygö sentähden, ettäs
phden eli toisen synnin olet poispannut, etkä
enä niin hulluna synneisä kuin ennen s
fillä jos sinä
ainoa, ja se pieningin syndi. mounallinen st-
nua ijankaikkiftsii lEsuxesta eroijtamaM. Eli/
sentähden olewas sowelian.lEsuM tygö tu-
lemaan, ettäs monoa katkerata kynneldä wuo-
battanut olet; kynnelet owat hywät, ja maik-
ka ei aina, niin kmtengin töisinans todistus
siihen', että spdämes Jumalan hengelvä liiku-
tettu on, mutta Wapahtajan tykönä ei ne Mi-
tän maxa. Karta wisusti ettes weis mitäkän
omaa myötäs, eli luvttaismmgän omas päälle,
mennesäs lEsuxen tygö, josta jo edellä, sil-
loin kuin synnin murhepa puhe oli, muistu-

tetw
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tetw on)', ivan kaikki mitä sinun edellä mai.
niluisa nchäsH astelesK tpgö > wiedä
tule, on sinun svwä iurmeldu
sydämes, syndis welkä, ja hätäs
hengellisen ja ijankaikkisen autuden perän;
lä sinun tahto bän sinunMsautta. sinun spdämes on hänja asuin walmistawa!, pybittäwä jauudistaloa, sinun syndis welan hän and'ezn an-
da. sinun hengellisesta ja ijankackkisesta autu,
destas on han armollisen murhen pitämä. lE.suxen pphjattoman rakkauden ,armahtamisen
M ansion päälle yzlnäns tule sinun katzoa, ja
kokanansa' perusta sinun edeskäpmises. hänentvgonM

. 19) Alä pelka paeta lEsuxen tygo; sillätuhannen kertaa halullisemmasti hän sinunwastanotta tahto, kuin sinä tulla tahdot, si.nun synd!s,andez'i anda, kuin sinä and«i an-
damista tahdot, sinun spdämees sisälle käydä,
kuin sinä händä sinne tahdot, armoa sinulleanda, kuin sinä tahdot sitä wastanotta; mut-
ta tiedä se, että jos sinä hukut, niin ei se juu-n kohdasians sinun suurten syndeis tähdentapahdu, wan sentähden ettes lEsuren tpgs
palaita tahdo, etkä sitä armoa wastanotta,
kutn hän niin kalliisti sinulle ansainut on. lak-lamattu sinulle taritzs, ja niinkuin päälles
tungez mu:sta ettei Cain hukkunut juuri sen-tähden että hän löi ja tappoi weljensa Abelin,wan, sentähden eitei hän palainut Wapahta.Msa tpgo;,,eikä ludas sentähden, että hän

C Wa-
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WavaAajansa petti, wan että hän epäilynsä
meni pots. Älä pelkä, paeta Vapahtajan
tygö; sillä ei yrikän niin suuri eli huono syn-
dinen tullut hänen tygönsä, joka ei ole
terwetuldua ollut, eli paennut hänen tygönsä,
jota nyt kaiwatnis taiwasa.

20 Rukoile Wapabtajalda yrimakaisesti
apua, niin sinä ensimmäisen vriwakaisen ru,
kouren päälle autetUri tulet. Jos sinä ihmi.sen mielen rikkonut olet, niins taidat kauwatt
kyllä saada pyytä sitä ar.deri, ja kuka ties
ett kostan saa; mutta niin pian kuin sinä sy-
dämestä Wapahtajalda anderi pyydät, min
hän wasiaa: ole hywäsä rurwasä, sinun syndis
anneran andexi sinulle, Matth. 9: 2. Jos
köyhä olet, niins taidat kauwan saada huk-
kan rukoilla ritkalda pienindäkin apua hädä-
säs; mutta niin pian kutns sydämellisesti Wa-
pabtajalda armoa rukoilet, niin hän, sinulle
kaikki armonsa tawarat lahjoitta; kaikkeen sii.
ben, mitäs Wapabtajalda todella anot, kuin
Dun sielulles hyödyllistä on, niin hän kohta
wastaa:Minä olen sinun rukouxes kuullut, Es-
-49: 8. Muista että se spitalinen sanoi oinoa-
sians: Herra jos sinä tahdot, niin sinckwoir
minun puhdista, ja Wapahtaja wastais koh.
ta: Minä tahdon, ole puhbas, Matth. B:'2, 3-
Nyöwäri ristin päällä rukoili ainoastansa:
Herra, muista minua koffas tulet waldakun-

' Laas, ja Wapahtaja wakutti händä, että hw
Kmana päiwänä piri oleman hänen kaman,
fa patadiisisa, Luc 23: 42, 43- Järjettömät

luon-



luondokappalet, lindu taikka eläin, kosta hekuulemat poikansa parkuman/hädäsä eli maa-
raja, niin he riendäwat, ja usein hengenftjkil.

panemat, pelastqxcnsa niitä; järjelliset lu-
ondokappalet, ihmiset, arostawat sangen paljon
lapsiansa ja sikiöitänsä; mitä enemmin siis Wa.
pahtNjä mahta tehdä, joka on itze rakkaus, ja
joka henaensä uhrannut on, lap<sensa, sillä siz/i hän ne suurimmat spndiset pttä.
Niin kauwon, kuin.armon aikaa kestä, koffahän kuule heidän sielunsa tustasa huutamanhänelds apua ja armahtamista.-
. 21) Pakene lEsuxen tygö priwakai'ella
halulla apua saaman esillä niin pian kuin st.nun hcilus on tullut, ja senral.daisexi kuin,minä 4lnesH kappalesa mainitzin,
niin sinulla on olet uudesta syn-
dpnpt, osallinen siitä, elämästä kuin on M,'suxefa Christuzesa; lEsus asu sinun shdame-fäs, joka on sinulle armollinen, ieke sinun o-salllsez'i attsivstansa, puhdista sinun werellän-sa, anda spndis andefi, puetta sinun MlMhur.ffaudensa pugulla; sinulla on rauha luma.lan kansa lEsuren kautta, Jumala lEsuxe»'sa Christluesa on sinun Isäs, jokakanda oi.
nata Isan, spdändä sinua' kohtan, sinä olethänen lapsensa, joka nautitzet häneldä sitä ar.
msllisinda lapsen oikeutta, ja wairutetan Ju-malan hengeldä, kaikkiin kuin sinulle" bpödylli.
M on, pyhät Engelit sinua holbowat, tai.was sinua obolta. sinun nimes on elämän kir-
jasa kirjoitettu, sinä kuolet autuasti tääldck

E 2 l^h-
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lähteisäs. Nämät mahwistetan lukemaltomifla
Raamatun todistuxilla, erinomattain Es. ZZ: i.
kusa seiso: RaMi jauowaistt"tukkar wecccn ry.
tzö, tekin joilla ei ole rahaa, mlkat, ostakat ja
syökar: rujkac ostakar liman rahara ja ilinan
hinnara, roimaa ja riestaa. Se on: joka tule
Wavahtajan tygö sydämen halulla awun perän,
sillä se on sielun ensimmäinen tulo Wapahtajan
tygö, hän saa sulasta armosta, ilman kaikkea o«
maa työtä eli tekemisiä, kaikki mitä hän hengel-
liseni ja tjankäikkisez-i hpwäMisä tarwitze. Usi°
kimmatßamnalun paikat,jotka wielä selkeimmin
vsottawat mitä nyt sanottu on, jätän Minä pois,
Za näytän ainoastansa npt paikat kusa ne löyty-
ivät, kosta minä, ennen ulos annetuisakir-
joisani olen ne edespannut, ja niistä selkiästi
bfottanut, halpn perän oleman li-
skon. Katzo P's. 91:14- Watth. g: 6, ?, 3.

loh. 6:Z3>
22) Että sillä, jolla on ha-lu lEsuxen perän, myös on elämä usto, ja

vikia elämä Christuzesa, se osotetan myös tä-
stä kuin npt sanottamani tule i Eikö st myös
ole oikia pstäwä ja wilpittömästä sydämestä
rakasta toista, jolla on sisällinen halu kohda-
ta toisen, niin että.se alati on, hänen miele-
sänsä, kosta hän kaukana on ja se edellinen ei
tepoä saa, ennen kuin hän sen kohtele; kuinse on wilpitöin ystämä toiselle, joka alati i-
Zoitze siitä, että hän aina näke sen ystäwänsä
tykönänsä, jonga hän pitä suurimbgna on-
Ksllifutenansa; samalla tawalla: eikö, se sielu

tieny
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liene niin wilpitöin lEsuren ystäwä, phts
wilpittömällä sydämellä rakastane Wlapabta,
jaa, jolla on sisällinen halu Vapahtajasta ja
hHnen armostansa.osalliseni tulla, 'niin ettst
Wapahtaja ja hänen armonsa, on hänen a->
jatustenfa ja tutkindojnsa kalliin ja lähes ai.
noa aine eli päämaali, jota paitzi ei hän ikä«
nunsä tytywäiseni eli sewollisexi tulla taid3 ,

wan pita sen ainoana ilonansa jaautudenan<sa; kuin sekin sielu , joka iloitze', ja on wa-
kutsttu itzelläns otewan Wapahtajan ja hä-
nen armonsa, jonga hän ainoana ja korkem»
hana bywpdenänsä pitä. Jos Jumala kaiki,sa muifa otta halun ja tahdon hywäxi, työl?
edestä, niin mqhta Wapahtaja myös arwata
pxiwakaisen halun lEsuxen ja hänen, armon-sa perän / ja tahdon siitä osalliseni tulla, nm;
hywäz-i, kuin sen suurimman witziyden IV»supen ja hänen armonsa osallisudesta. Niin
muodon ei ole phtäkän ylennollista eroitustgse»n elämän uston wälillä,, koffa. se osoita i<
tzens sydämen yriwakaisesa halusa lElXrenperän, ja sen joka nouse täyteen wiHiyteerz
ja wakutuxeen, wan eroitus oy ainoananssuunemmasä cli wähemmäsä mitasa siltä by-
wästä, jota sielu, taikka halusa eli nautinno-,su tunde. Että se on vLUvakainen'HMlEsuren ja hänen armonsa perän, saa mitähän se nähdän myös seurawaisella ta»
walla: Kuka Isä taidqis katzclla lapsensa sy.
dämellisesti halajaman sitä kuin hänen ruu<millisen hywärens hyödyllistä ja
da olis, ja ei annais lapsellensa sitä, waiM

T 3 «
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et lapsi wiWi'sitä tiedä, jos Isä sen teke?
Mö fän paljo enemmin tee sitä llolla,ja lap-
sen halusta juuribän iloitzc,,koffa ei hän muu»
ta tabdo kuin lapsensa parasta. Niin myös
täsä: Pidäiskö Vapahtajan näkemän jongun
sielun sydämestä halajaman bäuen armoansa,
Dndein ande>'i andamusta, ja 'osallifutta hä,,
nes ansiosansa, joka marsin wälttämätöindä
on < hänen hengelliset ja ijaickatkkisexi
dexens, ja ei andaman sitä hänelle, maikka
bän u/ein mielesänsä on epätiedosa, siitä, jos
Wapahtam sen liene tekemä? Ei! Wapahtaja
anda sen ilolla hänelle, ja iloitze hänen halu-
sianpa sen perän,'sillä hänellä itzeliä on aina
ollliN määrätöin halu, saada jakaa sielullekaikkia armonsa tawaxoita Mntta ett sinssaa seisatta paljasten haluun armon perän,'
wan se on wälttämättömästi tarpellista, ettäs
ahkerasti pyrit witzin armosta tulla, muutoinsinun halus on petollinen; sillä se on oikian
halun luondo, ettei se tydy, ennen kuin
ivoitta mitä se halaja; ja kuinga sinä
nffosa taidat tulla, ja mihin wisiiptecn sinun
tarwitze pyrkiä, sen minä neljännesä Tutkin»nosa osotta tahdon.

23) Niin pian kuin sinä saat pziwakai-sen halun lEsmen ja hänen armonsa perän,
niin sinä rupet'mvös rakastanman hänHä, ja
taipumaan mielelläs hänen tahtonsa ale; sillä
ett sinä taida olla rakastamata sitä, jongas .

'näet Mn taitaman wapahta sinun, kärsinen
niin paljon sinun tähtes, rakastaman sinua

niin
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piin sunresti, ja niin sydämellisesti armahta.pan syndissä; ''tt taida muuta kuin taipua
hänen tahtonsa ale, jonga bywästä tahdostakaikki sinun hengellinen ja ijankaikkinen au«
tudes tule, ja ioka ei muuta tahdo, kuin sitäjoka sinun hpwaxcs tule.

Se wiides kuin waaditan totiseen
käändymiseen, on Pyhitys, joka päälaadu.sansa ei ole muuta, kuin pri rakkauden tai»vumus lEsurcn tahdon ale, ja joka, niin»
kuins edellisestä kappalesta näet, alka, niin
pian kuins Wapahtajaa rupet sydämestä ha-
lajamaan; ja. sen rakkan kuulimsuden sinäosotat.siinä, ettäs, sekä Mlliscllä halulla hy.

noudatat, ja sydämestä wihaat ja pois
perkat pahan. Se hywa jostas> ahkeroitzet,
Z,:malata kohtan, on kiitollisuus, kchrsiwäi-sys, kuuliaisuus; itziäs waKan se kiindiäin
awuin harjoitus, ja uffotuin lahjain oikeinkäyttäminen, ja lähimmäistä kohtana rauhal.tisuus. Eo paha jotas pakenet, oi ole ainoa»
stans törkeitten syndein harjoittaminen, niin.
fuin ahneus, murha, ylpeys, bauheus, juo»
pumus, kirous, wan myös kaikki, mitä ikä<näns sinä pabaxi tunnet ja tiedät ajaturisa,
puheisa ja töisä. Pyhitys on sangen tarpcl.
ltnen, sillä se on todistus siihen, että kään.
dyminen on oikia; sillä jos joku on Chrifwxe-sa, niin hän on
owat kadonnet, katz), kaikki owar ulldexi mb
lec, 2 Cor, 55 17, ja että sinun halus lEsu-xen perän on yriwakainen, niinkuin minä jy

osoti
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pspttanut olen. Ilman pyhyttä on niin muo-
don sinun käändymises petollinen, joko paljas
waikutus ennäztäwäifesta armosta, eli luma-liluden marjo ja ltze tebty meno. Pyhityxesä
niin myös kaikesa muusa hymäsä, tule sinunjokapäiwä kaswa, ja kumga se pitä tapahtu-
man , siitä tahdon minä nyt neljännefä
kisielemuxesa sinua neuwöq.

4;jas Tuttistelemus,
Uumgg sinun ihminen, sitte kuin sinätssidalls eläznan tielle tullut o!et'z pitä
tmwman kKsWKhywasa ja loppuun

Mi MM.
D Laita niin, ettäs js.kapäiwä hywäsä

täsmäisit; sillä se on sinun korkein
sudes, sitä warten nimiltäin sinä elät, silläfinä Wapahtajaa kunnioitat, imäs hyödytät,
muita totiseen lumalisuteen kehoitat , saata«
nan murhellisexi saatat; Se on wMtämättö»
mäP carpellista, sillä sinä päiwanä knin ett
sinä kaswa, niins meyet takaperin, ja lähe-langemulZas; pysy '"siis mahwana loppuun
asti, sillä se kruunun saa, jota kuolemaan
asti uffollmen on. Ilm k. 2: 10. Hukkaansinä Wapahtajaa seurannut olet, jos hänenZostus ylönannat, lurlma se on, ettäs mon-
da affelda elämän tiellä käpnpt olet, jos jo-
stus käännyt takaperin, ettäs uffonut olet
Wapahtajan päälle, jos joffus ustottcmaz-i

tulet,



tulet, että sydämes palanut sn Vapahtajaa
rohtan, jos se jostus kylmene; hukkan kaikki,
mitäs kilwotellut olet, jos jostns Wnisä ilonlöydät, kaikki mitäs kärsinyt olet m.ailmaldu,
jos sinä joffus majlman rupet; kuin»
ga ja imsä sinun kaswa tule, ja millä tawal.
Ia sil ppsywäinen olla taidat, sen minä nyt
jahdon osotta.

2') Ahkeroitze siitä, ettäs kahisit tiedo,
fa, nimittäin,, eläwästi sinun sywän
furmclluM, ja' sitä wastan lEsuz'en pohjat.
toman rakkauden spwydcn, sinuil paljun pa-
hudes, ja lEsuxen äärettömän rakkauden, si-nun monet syndls ja wikas, mutta'lEsupn
meren woinmllisen puhdisturen, sinun wolmat,
tomudes, ja lEsuz/en kaikriwaldialftlden, si.nun mitättöMndes, ja lEsuxcn kpllpden, loh.
io: 10. Eläwästi Maxes saatanan kawalu»
den, woiMqn, tiukun, ja kuinqa sinä ajalla ns
taidaisit lEsurcn armon kautta kobdella H5.nen kawaluttansa, woitta hänen
wälttä hänen, kiukkunsa; tutares mailmcm pe-toz-et ja uhkamct, ja kuinga sinäwoimalla wälttäisit sen.paulat, naurMt sen
uhkquzia. Eläwästi tutaz-es elämän tien, scnestet, johdattajan, lopun ja palkan.' Jostahdot Lulla tundemaan sywän'turmelluxes,
niin e<a waari spd.ämes salaisista

pabUteen, monista ja pikaisista
erhetpz'istä; jos tahdot tulla tundemaansuz-en rakfauden niin tutkl, kuinga
hän sinun tllbtes kärsitlyt on, ja että hän sen

Cg kai.
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kaiken kärsei, kostas wielä hänen wiyollifen?
sa'oltt; kuinga mahta hän sinua nyt rakasta,
kost.is hänen sowindonsa kautta hänen pstäwä-
z/ensä tullut olet!

z)!Ios tahdot kaswa tiedosa, niin lue ah-
kerasti Jumalan sanaa, rukoile sen alla ja tai-
wu Jumalan Hengen waikutusten ale
älä ajattele, kutnga se eli se asia, taita mah-
dollinen o-lla ja tapahtua; sillä se on ncuwo-
tella lihan ja meren kansa, jota ei sinun suwf
tehdä, wan kobta myöndymän, jaustoman mci-
dän Herran' lEsttxen Ehristuz-cn Ewangeliu-

Kosta asia Wavahtajaa koste,niln tie-
dä, hänen-oleman kaikkiwa!dian,'ja kaikki hä.
nen omaisudensa äärettömät, ja ettei hänelle
niinmuodon yhränasiaa ole mahdotoinda, Luc.
1:3?. , Kosta asia kosee sinua, niin muista, et.
tu sinä kaikki sen kautta joka sinun wä«
kcwäxi reke, Eyristuxen, Phil, 4.'!3,

'

4) Laita niin ettäs aina enemmin kaswai-
sit balusa lEluxen ja hänen armonsa perän,
niin ettei spdämes tiedä mistän muusta pää.
määrästä, ei etzi eikä pyri muun perän, wan
se' on sinun spdämes ainoa ja koko, tawara.
Kostas tulet wakuteturi yhdiMestä Iffsuxen
kansa, niin laita, että halus hänen peränsä,
käännyis paljo haluxi aina saa-
da pitä hänen ; että kostas witzixi tulet lE-suxen annosta, se muuttuis paljo palawam-
maxi haluzi, aina ppspä tallella ja kaswa sa-masa armosa. Laita, että se hstä ja.ahkerus,

jollas



'jollas Wapahtajaa etzcit, ei mähenis, .sitle
kuins' hänen löptänpt ja pelastettu olet, wan
paljo enemmäz-i tulis, sacida aiinoma olla hä-
nen kansansa, ja nautita

' hänen armahtann»
siansa. .

ettäs aina enemmin kaswaisit u-
stosa; Mä uffo ön sinun puuleldas ainoa wä-
likappqle koko sinun he.naclliseen ja ijankaik,
kiseen aututees, ft ainoa side yld!stänmän si-
nua Wapadtajqn kansa; uffo on'se käsiV jol-
las wastanotat ITsuz-en ansion, ja sen , oma-xes teet; usto yn se "ainoa, jollas itzes joka»

V päiwä weresä puhdistat, hänen wan-
hurffaudensa väälles puet; u'?on kautta i>rin
sinä hentzellistt mihollises woitat, elämätä
«ThristMsa nautitzet, ja auturecn kärkcrän, i
- Millinen on, Lenkal»pmnen on enimilen koko, sinun sisällinen il)°

mises, jos sinun uffos/wahwa on, on
sinun sisällinen ihmises wakemä, jos uffos on
heiko, niin sisällinen ihminen'myös sciko on.
Jos tabdot uffosa wahwari tulla, nim utti-
stele lEsu,ren kärsimisiä, ja etta> kaikki on ta.
pahtunut ja tule sinulle hpwäri, että lEsus
on kaikki sinulle ansainut/niin ettei Mltän si-
nulda kielttä eli puuttua.taida;" muutoin Ju-
mala olis määrä, jos, Kän 'sinulda kielläls ,

mitä sinulle oikeudella tule. Muista että IE-
wiisaus näke kaikki, ennättä kaikki,

hallitze kaikki, lEsUfeu kaikkiwÄdiaift:us
woi kaikki, lEsuren hpwys anda sinufte kaik-
ki, lEmren laupius on sinun turwas kaiki-
sa/lEsuxen rakkaus woitta-MM, ZEsurcn

armo
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cwmo toimilta kaikki, lEsus on Musss kaiK
ki; Tutkistele lEsuxen monia ja järkähtävät,
tömiä armo lupauria, ja mikä oikeus sinulla
kastes liitosta on lEsuren armoon; nautitze ah-
kerasti ehtollista, ole palawasa, karta syndiä° ettei se wMitzis, ja tekis sia
lum uffoas heiksi.

6) Anna Jumalan hengen waikutta sinu<sa senkaldqisen usson,'. ettäs elät ja kuolet sii«
nä alinomaisesa wiSipdesii, että Wapahtaja
niin totta asu sinun wihe!j,äisesä
hän taiwafa istu Isän oikialla kädellä; että
händä ennen kaiwatiane taiwasa kuin sinun
sydämesäs, sillä hän on kerran taiwaasta a«
stunut alas maan päälle, woittamaan itzellen-
sä oikeuden sinun spdämees; ettet sinä enä elä
jtzelles, wan Wapahtajalle, ja että se elämä
Juin sinä hänesä elät, ei pidä lovpumcm
niin kauwan kuin hän elä, joka sinu» elä,
mäs on; että sinä wiheljäinen, niin lähes o«
tet hänen kansansa phdisitttp, kuin mahdolli?
sesti taita, ja että tämän pHdistpren kautta,,
kaikki mitäWapahtajallason, on si«un, ja mi-,
tK sinun on, sen hän itzellensä omista; että
sinulla köpbällä. jolla ei nntän omaa hpwäa
ole, on koko lEsuxen ansio; sillä ei hän ols
niitän itze pitäxensä ansainut/ wan kaikki si«
nulle andaxensä; että waikka sinä snurin syn-
dinen olet, kaikki sinun fyndis ijankaikkisesti
owat madetut ja sowitetut, andexi annetut ja
unhotetut; että waikka sinä täynä puutoria
ja wikoja olet, ja omag wanhmlkautta/lyail.
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ta, niin on sinulla Christu,tesa lEstyesa ijan-
kaikkisesti keipawa ja äätetöm wanhurffaus
ja täpdellisys; että Wapahtaja, waikka ett si<
nä mahdollinen ole, määrättömästi rakasta si-
nua, ja ettei hänen rakkaudeNsa itänänsä wä.
hene, paljo wähemmin sammu; että hän pai»
M sinun ansiotas on sinulle armollinen, ja
ettei hänen armonsa ikänä wähene, paljo wä<
hemmin, lopu; että sinä huono tomu olet hä«
yen Morsiamensa, joka jo pidät, ja iankaik-
kisesti saat pltä häitä hänZn kansansa; että
hän kuule sinun rukouM kaikki, ehkä kuin-
ga puuttuwaiset, ne omat, ja ettei sanaakan
turhan sinun suustas lähde; että Jumalan
Hengi on sinun perindös panti ja johdatte
jas ijankaikkiseen elämäsNi; että Wapahtaja
aina on sinulle wöiton, sinun hcn-
.äellisten wihollistes plitze, ylös pitäwä sinun u-
ffosa ja armosa, niin ettes lange, sillH hän o>t
siinm tallios, sinun autudes. sinun wajelluxes/
ercec sinä kowin ksmbastuis, Ps. 62: Z että
hän ruumilllsta hywää sinulle anda, niinkuin
sinulle hyödyllinen o.N, ja pitä spdämellistn
murhen, sinusta, niin että kaikki mitä sinulle
tapcihtu piendä eli suutta, on hänen ijankaik-
kisen neuwonsa jälken, kuin sinulle hywäM
tule; että sinun, millä hetkellä sinä kuolet,
pitä Lhristuzen haawoln nukkunan, ja hetä-
jämän ijankaikkissen iloon taiwasa, niin tot-
ta kuin lEsus sinun tähtes kärsinyt ja kuol-
lut on, ja bänen sanansa ja lupauMsa to-
dtt ja järkähtämsltömät omat.

?) Sen



?) Sen oikian uffon laadufa tule sinun
seuramaisista waarinotta: Että se,' niin kqu-
wan kuin sinä lapsi armosa olet, osoita itzen-
sä yriwakaifesa halusa lEsuren,' hänen ar-
monsa ja spndein andez'i saamista perän,,, jo»
ka aina enemmin muuttu haluxi uffoMaan
lEsuren oleman sinulle armollisen, ja synnit
anderi annetut, maikka sinäaiottain ett roh-
kene/ cli taida sitä Niin wilisti uffoa, kuin
soisit. Koskas olet nuorukamen armösa,niin
ön usto pn sydämellinen witzips siitä,, että
lEsus npt ja aina on sinun omas, sinulle
armollinen, ja kaikki sinun syndis andez'i an-
netun, Kostas miehexi tulet, niin
on usto M sanqen woimallinen ja luja wis»
siys siitä,'että lEsus sekä npt että ijankaik-
kisesti, on sinun syndis kaikki anderi andanut,
ön sinulle armollinen, jä sinun omas, on myös
itze wa.rMwa sinun koffan längemasta;, jck
ehkä senkaldainen eroitus on,armoitettuin ti-
lan wälilla, niin on kmtengin tosi,' että si-
nulla kaikesa ijäsä on Wapahtaja yhtäläisesä
kunniasa. sydämesäs, yhtä suuri armo hänen
tykönänsä, sinun syndis yhtä armollisesta andeK
annetut, ja ainoa eroitus on <siinä, ettäs siinä
wiimmeisesä ijäsä-olet perustettu wahwana py-
symään, ia wi§i ettes lange ja tämän korke-
imman uston mitan perän tule/sinun pyrkiä;
sillä niin kauwon kuin sinun uffcs on eläwä
ja oikia, niin on se alinomaisesa kaswamisesa
ja abkeroihcmisesa eccäs käsiräisic I^suxen,
niinkuin sinä hänelda tasiretry oin, Phil. 3:12.

8) Mal»
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8) Malta, että niin kauwon kuin,ssnä e»

lät, ett sinä ikänä ilman synnitä Mä, si-
nun pyhimmät ja työs vw t
wajawclt ja syndiset Jumalan edesä, muna
jota usiämmaxi sinä crhelmes huomaltzet,
ta suurcmmaxi syndiseJi itzes tunnet, ja jota
ekemmin,sat«nas ja oma tundos kanda
les syndeis tähden, sitä wltzimmästi ja way°
uiommasti pitä sinun uffoman, että sinun
bis onmt Cbnziuzcn tähden andefi anneiut;
jota wiheliäiscmmän ja köyhemmäz'! sinä itzes
lunnet, sttä lujemmasti tule sinun uffoa, lE<suxen oleman sinun lvanhurffaudes, ja kaikki
bänen armonsa rikkaudet sinun omas; sillä
muutoin sinun uffos on heiko, ja Jumalan
Hengi ci woita tarkoitustansa, jota warten hän
sinun syndis ja wibeljäisydes sinulle ilmoitta,
nimittäin, ajafensa sinua sitä enemmin lE-suxen tygö, kirkastaz-ensa sinulle. ja
saattarensa sinua sitä kiindiämmästt uffolla
lEsusta syleilemään, jokq sinun ainoa apus
on; sillä sen kautta sinä H'a!wennat lEsuxen
sowinnon, ja joku luottammen, omaan wan«
hurffauteen, / maka Millä sydcmesäs,
koffas ajattelet, .että jos ett sinä olis niin/
warsin paha kuins olet, niin sinulla taidais
olla armollinen Wäpahtaja, ja saisit syndis

Koffas erhcdyt, niin älä sen kautta
andexi saamista etzi, ettäs ensin päätät Hei,
ikänä en,ä niin tehdä, itket ja pydät sitä an-
dexi, ja sitte wasta Wapahtajan tygö pakenet,
ja uskot sen andexi saawas, on takaperoi.
nen tie, ja itzepäälles luottaminen; Ci, wan

koffas'
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koffas ethettynyt olet, nlin käänny kobtasuren tygö, ja uffo syndis dlewaN ChristNxentähden andez-t annetun; ja siinä samasg teese päätös ustosa, ettäs lEsuren armon kaut-
ta edespäin syndiä kartat,, anna sen surettä
sydändäs, ettäs rakasta Wapahtajaas wastaN
nkkonNt olet, jota ett sinä enä tehdä, tahdo;
pyydä Wapahtajalda armosta sitä gndefi,
että hän, joka kaikki woi,. aNnais sinulle wot-
man wälttä ja paeta synbiä. Kostäs olet syn-
diä tehnyt, niin älä stntähden toiwo sitä
kemmin saawas sitä anderi, ettäs sen heikon-
dl!<n syndinä pidät; tosin sinä niinkuin uffo-
wainen ett mahda mtmtoin kuin heitoudestä
syndiä tehdä; kuitenaw lue kaikki, tehbyt spn-
dis suurixi, niin hywin pienimmät kuin suu-
rimmat, ja uffo lujasti, ne Christuven tähden
oleman anderi annetut, muutoin'sinä rupei
syndias kaunistelemaan, ja ett uffolla lEsu«xen sowindoa wastanottamaan, niinkuin täy<
Vellistä maroa niiden edestä.

9) Koffas luulet kaikki 'iehnes kuin pitch
ja olewas senkaldaisen kuins itzes tabdot, Niin
älä ajattele, sentäbden kelpawas Lsapahta-
jalle, olewas hywäsä tilasa, armosa lumas
lan tykönä, ja osallisen lEsufen ansiosta;
Ei! sinä kelpat Wapahtajalle, ett itze tähtes,
wan hänen pohjattoman rakkaudensä tähden;
ett sinä seiso armoja Jumalan tykönä, jon<
gun vienimmängän oman hywydes, wan Va-
pahtajan sowinnon tähden; ei sinun tilas o-
le hywä, stntähden kuin sinä teet, wan sen<

tähden



KähdcN ettäs uffdlla pidät ltzes Wapahtajan
tygö,, joka myös on ainoa neuwo, hänen an-
siostansa osaMMi tulla; ilman kaikkea, omaa,pyinänsä uffon kautta, pitä sinun oleman Wa.
Pahtajan tykönä. Pidä se sin, ettet sinä par«
hampain kansa enembätä manhurffaut»ta armoa itzesses önsaitze Jumalan tykö-

kuin torkiä spndinen pahoilla legoillansa,
sillä jos tmsin olis, niin olis yhdellä ihmisel-lä eneinnun kcr<kc.ttawa I' cdesa kuintoisella, jos, ihmisten wälillä itze
olitz joku eroitus Jumalan edesä, niin heidänomansa jotakin waikuttis Jumalan tyköuä,
joka soti sitä wastan kuinlumalan Hengi to-dista, Rock. 3: 22, 23, 24.

w) Karta kaikkea nojamista omaan wan-
hurffauieen, se tapahtu silloin, koffas ilmankatzandoa omiin syndiis ja makdottomutees,
M mpus siihen hywään, kuin sinusa löutpis,
Uffot Wapahtajan, oleman sinulleprinänsä hänen oman rakkaudensa, armonsa,
laupiudensa ja. ansionsa tähden. Sitten kuin
sins. armosa wahwistunut oleh, koetellut jci
Maistanut sitä ääretöindä Wwää, kuln lEsu-xesa loptp, niin älä anna, wiheljäisydes yri-
Nänsä aja sinua hänen ainoan, tpgönss, wanzrinomattain sen hpwän kuins koetellut ja mai-
stanut olet, sillä muutoin sinä pidät wineljäi-
spdes suurembana kuin Wapahtajan korkeu-
den, ja niin ett sinä kuunioita wan halweF
nat Wapahtäjas.

ti) Karta ettes rakennaislossoas tunde-
N M?»
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MisteN päälle, mitäs ennen tundenut'dlet, nut
tnnnet eli tahdoisit tuta; wan perusta se pn-
näns lEsuM ansion, rakkauden, armon ja
järkähtämättömin lupausten päälle,, sillä ra.
kcnda tundemisten päälle,,se on heikous usto.sa, ei ne ole uffon perustus, wan lEsuM
kuolema ainoa perustus on, niinkuin usein
on sanottu; tundenuset. tuomat paljon surua
nhdisiuren hetkellä, koffas ett muuta tunne,
kuin lUmalan wlhan, oman epäuffos ja sy-
wän ne taitamat petiä sinun,
katzomacm mitäs ennen olwt olet, ja ci mitäs
nyt olet,, sillä ne taitamat olla paljaita en»
nätläwäisen armon liikutuxia; Wapahtaja
itze sano: Auruac owac ne, jotka ei n«e, ja
kuitengi» ustowat, loh. 20: 29 Atzavh sa-
noo: N?K»kta wiela minun ruumini ja sieluni
ivaipuis, niin sinä Jumala kuicengin oler ai-
na minun sydämeni jci milliin osani,
M 73- 26. Katzo, täsäs Näet yhden oikian
nffon uffon joka ei ollut perustettu näkemi.sen eli tunöeinisen päälle, wan ainoastansa
MZapahtajan pohjattoman laupeuden päälle.
Wapahtaja salaa myös sinulda usein kaikki
tzpwät tundeMlftt, sen päälle, että hän, ja ei
mikän muu, mahbais olla ainoa perustus si-
nun ustollesi

12) Alä uffo mitä sinun paha ja turmel.
dll syHmes sano, joka itzestänsä !on Chvistuxe»
Min wihollinen, Phil. Z: 13. eli mitä sata-
Ms, joka sinun turmelluxes tekiä ja likisin
Wittokumpani on, sano» fpdämsfäs, wan llsts

mit^
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mitä kobdästans sitä wasian on. ' Jota enem-
min sinun vähä spdämes ja satanas sano, et-
tä Wapahtaja on mihainen; sitä enemmin u-
ffo hänen oleman armollisen; Että sinun spn-
3is kadottamat sinun, sitä enemmin' uffo, ne
Christuz-en tähden oleman annetut; E-
li että sinun pitä hukkuman, sitä enemmin u«
ffo, Wapahtajan tähden tulewas autu^ri.!

13) Jos tahdot käsma uffosä,ota waari,
niin pian kuins tunnet jotakin , sydämesäs,
kuin tahto wetä sinua ulkomaan Wapahtajaa
hpwääll, niin älä seiso sitä wastan, wan uffo
kohdastansa; sillä Jumalan Hengi/ jokasen kautta tahto mmkutta uffon sinusa. AIH
ajattele: minuldä puuttu wielä jotakin ennen

minä saan uffoa; se on wielä warabai-
sta, ei Vapahtaja wielä tähdX minua, usko-
maan, saamani sitä hywää häneldä; kuka ties
ininä uffon lijaz-i. Ei! ett sinä taida ikänäns
plön warbain uffoa, etkä lijäxi.; ennen kaik-
kia ja ylitzen kaikkia tahto Wapahtaja, että
sinun pitä uskoman.!

14) Ota waarin, ja karta wifusti kaik-
kea epäilystä; niin pian kuin se rupe nouse-
maan, kohtele, kuoleta ja wöita se,
rakkaudella, armolla ja ansiolla, sillä ei mi-
kän ole waarallisembi kuin epäilys, kosta se
wallan saa/ja tuotta takaperin
syntziin. Mutta tiedä myös se, ettei phtäkän
niin suurta uffon sangaria ole, joka ei jo»
stus taistele ja kilwottele uffon heikLuden kan.
sä, sillä se on uffon luondo, että ft alinoma

D 2 soii-
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soti ja kilwottele; sentähden sano PawM
Niwoorrele hyrvä uston kilwoirus, i Tim. 6:
12: ja se ensimmäinen ja suurin on epäuffoa
ja itze päällensä tuottamista wastan Kilwoi.
ius "epäilystä wastan,, on se kuin uskon har-
joitta ja wahwaxi tel'e, sillä sotiesansa epäily-
stä wastan, oppi se näkemään, kuinga wähän
syytä hänellä on epäilä, ja kuinga wahwa
perustus hänellä on, saada kaikki
armosta ja ansiosta; sen tovista niiden suurnn-
bain Pyhäin esimerkki, niinkuin Abrahamin,
Saran, Mosercn, Dawidin, Peiarin, katzo
2 Mss. k. 12: 12. 16: 2, 4 Mos. k. 20: 11,
22. Ps. 6: z. 42: 8. Mätth. 14: 30. Sen-
tähden opi epäilpren alla, se suuri mutta san-
gen tarpellinen taito, ustoa wastoin sitä kuin
syy näky oleman uffoa, ja spngiämmän epäi-
lyxen päälle karatesa, säilyttä jongun toiwon
tallella»

Laita niin, ettäs aina enemmin kas-
ivaisit Wapahtajan rakkaudet; jos sen tah-
Dot, niin tutkistele lEsuten Häretöindä rak-
kautta köhtaas, kuinga mahbotoin sinä siihett
olet, kuinga paljon hän on kärsinyt, wapatz-
taxensa sinua, kuinga paljon hywäa sinä saat
ja nautitzet hänen tykönänsä täsä ajasa, mitä
sanömatoinda hywää swulla on tallella ljan-
Vaikkisudesa. Jota pidemäldä awiopuolisot
Vhdesä elämät, sitä enämmin he toinen toistan-
fa rakastamat, jos heidän rakkaudensa oikicr
on; niin tulezmyös sinun tehdä, joka lEsu.
xen morsian olet; jota enemmin sinä elät, si<

B
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tä snämmin tule sinun taiwallista Plkääs ra-
kasta; jota pidemmäldä lEsus eli, sitä enemc-
min waiwaa hän sinusta näki, sitä kowem-
lnaz'i hänen kärsimisensä tuli; jota pidemmän
dä sinäkin elät, sitä palawammaA ptta sinun
rakkaudes Wapahtajaa kohtan tuleman. Kaik-
Ä mits Wapahtaja koko alla tääl-
lä teki, sen hän teki rakkaudesta sinua kuhtan,
jci sinun hywäxes; kaikN mitä sinäkin eli nai-
kanas teet, niin tee rakkaudesta WapalMjaas-
kohtan, hänelle kunniani. iaja uhrais
itzensä koronansa rakkaudesta sinua kohtan,
uhra sinä itzcs rakkaudesta kokonans hänelle
jällensä. Ahksroitze siihen tulla, ettei mikän
luwatoin eli katowa asia, wan ainoastansa si?
nun Wapaht.-ijas, ilahuttais eli huwitais si«
nua, ja ettei mifän maallinen sinua lemotto?
maz:i tekis, wan' ainoastansa se, jos Wffus

armoa kaipaisit, eli ettäs soisit ole-
ftas wahmcmbi uskoja, ja palawambt Wa-
pahtajaas kohtan kuins olet, että koko sydä-
mes ja rakkaudes, olis annettu.
Karta wisusti, ettes kylmäkiffoistn tulis, Wa-
pahtajaas kohtan, ja niin pian kuins lmw<iq
tzet spdämes wähängin min sy«,
tptä sitä rukouron ja Emangeliumin tutkin-
non kautta. Kuoleta spdämes ensimmäiset liie>
kulunet mailman rakkauteen, synnin himoon,
ja omaan rakkauteen, ehkä kuinga
mizn ne näkyis; sillä alusa sydämen
kewiästi wortetan, mutta jos ne pitkälle pääf
fewät, niin ne tulemat raffamman ja toisianans mahdottomat woitta. Tutki jokapäiws



jvlsustl omaa spdändäs'! jos se jotakin niin ra-
kasta, ettei se mielellänsä tahdois sitä kadotta
D jattä Chrlstuz.'en tädden; jos niin on, niin
rukoile ja woita itzeslEsuren rakkauden kaut-
ta niin, ettäs kohta mielelläs tcchhoisit jättä,
mielelläs kärsiä kaikki ChristuM tähden, jos
mm tarwitais.

16! Millinen, sinun rakkaudeson Wayah?
tajaa ko.htan / senkaldainen on mpös rakkau-
Pes lähimmäistä kohtan, sillä tämä jälkimmäi-
nen tule kokonansa siitä edellisestä; sentähden
jos ratkaudes Wqpahtajaa kohtqn on
waka/niin pitä rakkaudcs lähimmäistä koh?
tan senkaldainen oleman, ettäs ajattelet näin:
Wapahtaja on rakastanut minua, joka sondi,
nen tomu olen, eikös minun pidäis kansawe.
lijäni rakastaman, jotka niin hywät owat kuin
nvnäkin, yhdestä lihasta ja merestä minun kan-
sani!? Wapcchtaja on minulle kaikki miuun suu.
tet ja monet sondini andexi andänut, eikös
minun pidäis lähimmäiselleni häqcn wikojan-sa andell andaman, jotka paljo wähemmät o-
mat? Vapahtaja lohdutta ja auita minua ai<
na eikös minun pidäis aina lähimmäistäni
lohduttaman ja auttamHN? Wapahtaja on'i«
tzensä minun tähteni ulos andanut, ja holhq
kaikella tamalla minun parastani ajasa ja ijan»
kaikklsudesa, eikös mpös minun pidäis itziänilähimmäiseni tähden andaman, ja kaikella ta.
walla holhoman hänen hengellistä ja ruumilli»
sta parastansa?

i?) Ols
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17) Ole abkera rukouresa, sillä rukomen

faujta sinun uffalluxes Wapahtajaan wahwi.
siu, rakkaudes sptty, sinä kaswat hpwäsä, st.
nulla on awoi tpgökäyminen Wapahtajan ty,
go, ja kaikki mitä sinä hengellisen ja ijgn-
kaiMsen autudexi tarwitzet. Jos'sinulla jo-
kapäizvä on juuriKpwä ystäwä seurasas, niin

mitan niin piendä eli turhaa ole, jota ett
sinä hänelle ilmoita; smnalla, tawalla, jos si-
nä, Wapahtajan parhana pstäwänäs pihat, ja
ole,t iikisesä armo<yhdistyz-esä hänen kansansa,
niin älä pienindäkän salaa hänewä. Rukoi,
lesas, ota waari seurazyaisista: ettäs rukoilet
niin hartassi, että koko sieZns on sytytetty ha»
lusta saada sitä kuins agot; ettäs olet niin
wakutettu rukou,ren kuulemisesta, kuin et puut-
tms sinulda muuta, s«adazch sitä, wan'ai?
noastgns ettäs awaisit suus anomaan sitä
Mapahtajalda. Koskg sinuwa mieieUs puut»»
tu halu ja woima rukoilla, niin älä sentäh-
den l)ttz,rukoilemata, wan ppda WaWhta!>
jalda ensin halua jg woimaa rukouxeen; W
ole,paljon pubuwa rukouresas ala myys s«
linMaa znäärätyitä rukouren muotoja noudW
ja, sillä se wähendä hartauden; se pgpas ru»
kous on se kuins teet omilla sanmllas, niin-
kuin oma sydämes ja tarpes wagti. TiedH
myös, että sinulla on lupa pyytä Wapghta«
jalha piemmbiäkin ruunnllisig tarpeita,
fuiettn rukouxen kuulemisesta, jos se sinulls

D 4 jar«

?) Katzo wiidennesä-tutkistelemuMsst/ 17, ZH
kappale.
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sarvellista on. Rlä rukoile ainoastans itze
destäs; wan kaikkein ustowaisten edestä, jotta
sinun kansas jäsenet Christuxesa owat; jakaik.
tem ihmisten cdeM, ettei Mkän hukkuis, wan
kaikki pclastetuz-i tulisit,

18' Laita niin, ettäs aina enemmin hp-,
Wäsä kaswaisit, ja padudesa wähenisit, niin
että kaikesa sinun menosas nähtäisin.' kuinga
Lhrismxm rperi puhdista sinun omanrundoa
Luolewäisista töistä, eläwäcä InnlaZaca pal>
ivelemaan', Ebr. 9:, 14. Koko sinun elämäs
VN sinun Wapahtajafts, joka on sula
anna tämän elämän osotta itzensä siinä, että
sinä balullisimmasti ahkeroitzet siitä hywästä.
Niinkuin, oM, jota wahwemmcyi se tule, sitä
enemmin hedelmätä se kanda; niin myös sinä,'
;os sinun Christillisydes on eläwä, ja sinä o»

»let 05a siinä totisesa wiinapuufa Christuz-esa,
jota enemmin sinä wabwisiut, sitä enemmin
hywäs sinä teet, sentähdcn sanoo Wapahtajq
itze: Joka minusa ppsp, ja minä hänesä, hali
3and« pation hedelmära loh. 15: 5, an-
na mitäkän hywää sinulles. niin nä«
kyä, ettes sitä ilolla iekis, älä wäsp sitä teb«
desös,tce ne pienimmät welwollisudet, niin
wisusii kuin ne suurimmatkin Walta sondia
sydämen kauhistuMa; jolla hpwä ystäwä on',
ei hän sen mieldä picmmmäfäkan ehdolla ri-
ko; jos sinä lEsuz-en parhana pstäwänäs pi«
t>ät, niin ett sinä tietes mitän händä wastan
tel!dä tahdo, kaiken mailman edestä; wältä
min wisufti pienimbiä syndiä, ja spndisiä äja-



tuM, kuin suuriakin pahoja tekoja; karta ei
sitä kuin todella paha on, wan

MyöskMkia kuin pahaxi
Kuoleta se paha kohta siitesä, sillä kpwen tai-
ta pian sammuletta, mutta jos se tulcz-i saa
syttyä, on se tpölämbi, ja usein mahdotoin
sammutta.'Karta wisusii niitä spndiä, jotta
sinä ennen käcmdpmistäs enimmiitain harjoi-
tit, ja joihin sinä luollnostas parbasta päästä
taipunut olet, sillä ne tahtowat aina palaita,
ia woiton otta. Jos tahdot
niin walta scn tiloja, ja karta mailman nm-
tellpxiä; älä pelkä sen uhkauna, multa älä
mpös <nu'.a itziäs sen petoxilda wietclla. Nou-
data niin ahkerasti hproää-ja karia niin spn-
diä, ettei sinun omatundos ikänänsa saa soi-
mata sinua, latmil>>öncs sitä lwwaci, kuins o-
lisit tainut tehdä, elitehnes sitä pahaa,
olisit tainut '.väittä. Anna omantundos
sinun johdattajas, mutta kapia, ettei se tulis
sinun päällekandajaxes ja duomari.rcs.
stas tämän kaiken tehnyt olet, nun itzes
tahdo tietä muusta kuin armosta; Mä Raa-
mam» on LaiiA sillkeuur syninn ala, eträ Ku
paus mznetaisin uston kamra IKsuxen Chr«<
stuxey päälle llstowaisille, Gal. Z: 22. Ig au-'
tuus c?n sen ihmisen, jolle humala wanhur.
ff«uden lukc ilman röira, Rom. 4 : 6.

-19) Karta pienindäkin turhaa sanaa, sis»lä se hairitze sinun, sinä teet spndiä silla, japitälugun siitä tekemän, sinä taidat totutta
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itzes t:'.rhuteen, ja anda muille tilaa, ajatella
pahaa itzcstäs. Joka ei puhcsa lauZe, se M
täydellinen mies, joka woi myös koki» ruunun»
sa suista, lak 3: 2. Koffa muut kuluttamat
joutplan aikansa jaarituxisa, jotka he nuhtet-
tomina pitämät, niin kuluta sinä se kansapu-
hcsi Wapahtajas kansa. Koffa muu leikitze-
wät pistopuheilla, niin lähetä sinä sydämelli-
nen huokaus Wapahtajqs tygö-

20) Kawahda turhia ajatuz-iq, niin wi-
susti kuin syndisiä töitäkin ja puheita; pidä
ajatuxcs lEsuren tykönä, kaikifa töisäs, niin.
paljsn kuin mahdollinen on, ja älä anna yh«
pengän päiwän ohitze mennä/ jona ett sinä ot.-
tais itzelles wähää hetkeä ajattellares.yz'inän.
sä kaiken siunauxen luinalata, ja sinun sie-
lus parasta; sillä siitä ettäs Wapatztajaas mui-
stelet, se hengellinen' elämä wahivistu, sielu
pyhitetän, ja- taiwallmen mieli aina enemmin
kaswa. Mutta jos ensin annat turhille jasyn-
Pisille ajatuz'ille!sian, niin juuri sen kautta sinä
wähittäin ja huomamata Wapahtajasta pois
luowut.

21) KMsa kuin sinun tule tehdä, ole
niin wisu, kuin wanhan Testamentin Mm-
mäinen Pappi oli, koffa hän Sowindo piiiwä,
nä meni kaikkein pyhimbäan; sillä sinun sydä.
mes on se kaikkein puhin, josa lEsus alino.
ma asuu, näke kaikki sinun työs, ja ne salai?
simmatkin sinun sudämesäs.

LL) Kuole jokapäiwä aina enemmin, jtzel»

5



!es, ja siinä elämäsä kuin Cbrisiuzesa
pn, niin että, niinkuin Christus kokonais e-
lää sinusi^, niin laita että sinun elämäs koko»
nqnsa olis hänesa.

23) Walwo juuri wjsusii kaiken
ja pienimbäinkin liikutustes pUtze, älä wäsy
fiiniä, wan tule aina tarkemmjzxi kGomaan
itze psälles; mutia älä ajaltele sen alla, tai,
tawgs sen kautta itzes warjeltg; ei wan sixi
sinun pitä scn pitämän.että se pxinänsä tu»
le ja pitä tuleman kaiken hychän andajalda
ZEsmielda, Ajattele edellä päin, jos se cli se
kiusaus päälles tutise kuingas sen silloin woiZ»
ta taidaisit. niin ei se sitten niin kowaxi tule',
zos se koKtele. Vljattele joka huomen, mitg
häirityxiä eli wazwoja sinulla toimituxiscis tar?
jona on, ja ruinga sinä Wapahtajas armon,
kautta, ne hmvin"woitta taidat; mutta karta
kuitengin wifusii, ettes ajattelis, itzes jotakin
plewan eii wonvan, wan luota kazklsa
nänsH ja crinomattain Wälimichecn
ja ulönanna kaikki uffosq hänen kasiinsa.

24) Älä ole Jumalala pelkäwäinen sen-
tähden, ettäs ihmisildä nähiäifln; mutta siinä,
siwusa, Älä myöskän häve kaikisa tiloisa o»
sotta, kenen Hengen lapsi sinä olot, waikkassen kautta ystäwytä mgilmasa woiia; sillä
ei kynrilärä ja panpa roakan ole muc«
ta kymiläjMaan, waiaisemaan/ kaikkia kuin
huonesa owKr. V7äin roalistakon teidän wal<
keudenne ibmisten edesä errä he näkisit teidän
hywär työnne, jq knnnioinqisit teidän Isään'

nc,
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ne, joka on taiwaisa, Matth. 10: ZZ. Qltz
kuiteugin siira taitama, ettes ilman syy-
tä itziäs jnlnscn wainomisen ale heitä, sen-
ffaldaisten asiain tähden, joitas salata taidNtj,
ilman Wapahtajan kunnian loukkamata.

23) Jos näet että sinun joMn tuleman
pidäi§,, min laita ettäs kohta stzi tulisit, eli
jotakin tekemän, min toimita ss kohta; Mä
ei kumbasiakan pidä wiimptettämän Mitäs,
muille opetat, se täytä itze, anna Jumalanhengen niin hallita sydämss, ettäs enemmin
koettelet, kuins muille sanog taidat, eli H5käsittawät.

, 25) Kawsthda hitautta, sillä se on usein
määrällinen ja alku lqngcmiseen; kostu se ru«
pe tulc-nnan, niin rukoilo ja anna lEsuren
?'akkal«dcn itz?s halulliscz-i iehds. Karta hi«
?,>utta, uffosa ja rcckkaudesa; sitä wc.stan ppri
aina tulla, ia itze tpösätule uffoftl wahwem.
. axi ja rqkkaudesa palawammari. Karta bi»,
lautta rukouz:ela. Jumalan sanan tutknmse.
sa, ja lEfurcn seuralnisesa; wastanpyp"
dä aina enemmin rukoilla, enemmin oppi<T
ja niin mieluiscsti lEsusta seurata, kuin hän
edelläs Npnyt on.

2?) Muistele aina sinun kastesettä'Wapahtaja puoleldinsa siinä on luwan.
nut sinulle järkähtämättömän armon, alinomai-sen puhdisiuxen hänen meresänlä, osallisuden
hänen ansiofansa, ijcmkalkkisen elämän tämän
jälken, jos sinä ussosa hänesä ppspt; jota lu<
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Musta hän ei tahd.o eikä taida muutta; jä loh»
duta-itziäs aina siitä, tieten, että jos se on
suuri lahja, koska meillä phdeldä ihmiseldä oN
lupaus saada kaikkea maallisia hpwää, nutä
Me paljo enemmin, kosta ckMH
lumalalda järkähtämätöin liitto on, saada
kaikki mitä me, hengelliseni ja ijankaikbjseK
autuden tarwitzemme; mutsia myös että sinä
plwleldas olet kalli-sti luwannut kaikesta st).
HHmestH uskoa, rakasta, olla kuuliainen ja
uhrata itzes Wapahtajalles, ja ettäs olet kah-
benkertalsesti rangaiftawa, jos täm.'N lupau-
xen rikct, sillä sinä olct rikkonut liiton, joN-
Zas Jumalan kansa tehnyt olet, ainoastans si-
nun omaxi Kosta epäilys, kylmä-
kistoisuus eli syndi tahto sydämesäs ylösno-
sta, min tiedä, että se on kapina tätä liittoa
wastan, jongci sinun kohta läkähyttämän pitä.

~,,
28)Nautitze usein HCrran Ehtollisia, silläMä sinä saat Wapahtajas kokojansa, ja kaik-

ki mitä hän ansainut on, kaikki mnä hän wai-
kutta, sen parhan wisiiyden syndeis
faamlscsia, sinetin armon päälle, ta.
kauden lEsuxen rakkaudesta, wahwuden woit-
tafes kaiken pahan, wo:man waeldGtaiwan
tiellä, ja autudes pantin; siinä sinun mn-
märryfes enemmin malaistan, sinun ust?s
wahwistetan, rakkaudes enemmin sytytetän,
toiwos kiinnitetän, sinnn tahtos paremmin
taiwutetan, rukouM tule hartamman, täyn-
dös wiffiMmäz-i, ja sinun ppsymises lujemma-
xi. Mä pelkä mennä tälle Ehtollistlle, sillSsinck



sinä menet sinun ijankaikkisen ystäwäs tygö /

'rakkan ylkäS ja arinian Isäs tygö, joka Ka.
tullisembi on, sinun perääs, kuin sinä hänen;
enemmiti sinun aututtas etzi. kuin sinä itze;
joka ei sisälle käy sinun sydämees, katzomaan
kuinga paljon sinulla on, wan nndamaan si-
nulle kaikki mitä sinulda pUutiu; ei huwit-
lamaan itziänsä sinun' täydellispdestäs, wan i-
löitzemäan siitä, että hän sua anva sinulle
kaiken bywvbensä.

29) Muista myöÄ että kaikki hengelliset
harjoitteet owat lihalle ja merelle rastat, jo.
ka aina on wastahakoinen, ja tahto ne mat-
sin toisax:; mutta sinun tule ristinnaulita i-
tzes, jos sinun sen, ristinnalitUn
kansa elämän pitä; kuitengin jota wahwcm-
maxi Christuxesa sinä tulet, sitä pikemmin tä«
mä elämä sinulle nunkliin onwzi tule.

30) Aika on M lahja, jonga Luoja älin<
oma anda ja otta jckllens; lihrq. ,e hänelle
joka silmänräpäys takaperin, sen lahjan kan-
sa kuin hän tahtoo, niin kauwon kuin aikaa
kestää; muista että mitä sinä joka silmänrä-
Häys kylwät, sitä sinä koko ijankaikkisuden
sait niittä; käytä jokainen hetki niin, että si-
nun tundos todista sinun kansas, ittes sitä

pa«
") Mika mahta kehoitta ustowaisiä nautitzemaan

lEsuxen EKtollisia' mitta, rohkeudella hän sinne
taita mennä, ja mitä hän siellä saa, se taita
nähtää lykykäisesii minun wahäisesa Kirjasani/
kuin kutzutan: Lvhp mutta rarpellincn Ncuwo/
Me aikos kaM Pyhälle HhtsUiftUe.
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pakemmin tehdä tainut; arwa jokainen silmän,
räpäps niinkuin koko ijankaikkisuus sen pääl-
le nojais, ja laita min että sielus tila aina
olis sen jälken.

Kaikisa ahdisturisa, kiusaufisa, wai.
woisa eti tapäunsa, joihins eli jotka
päälles tulemat, mistä nimestä eli laadusta ne
olla wahtawat, luota lujasti, järkählämättö-
mssti ja prinäns sinun ja u«
ffo, ectci nykyistt cirä rultwaiset, taida sinua
Jumalan'rakkaudesta eroitta, jok,i« on I<Esu»
xesi? Christuxesä sinun Herrasas, Rom. 8: 28, 39.

M) Jos tahdot loppuun' asti Pysyä, niin
noudata mitä läsä lyhpkaisesä Tutkistelcmuz:e-sa sanottu on, ja ota waann siitä että
pusymises erinomattain, tule ettäs uffo-sa rokonans jätät ssn Wapahtajas käsiin, ja
luotat sen päälle, että hän järkähtämättömä-
nä on wcirjelewa sinttn ustosa ja atmosa lop<
puun asti langemata; sillä muista näitä sa<
noja: että ne jotka -Herran päälle ustaldawac,
ei he lange, wan pysywäc ijankaikkisesti niin-
kuin Zionm wusri, Ps. 12Z: i. Nalkki owat
ustowaisille mabdollisec, Marc. 9: 23. Ju-
malan wäellä uston kantta sinä aututeen
kecän, 1 Pet. 1: g, 2lnna ties -Herran hal»
duun, ja roiwo hänen päällensä, kyllä hänsen teke, Ps.Z7:5- sillä niin totta kuin sinun
Wapahtajas on kaikkiw/.ldias, niin hän taita
sinun warjella, ja niin totta kuin hän on itzeWkkaus, niin on hän sen tckewä.



s:des TuMsteZemus:
lohdutus ja ttenwö nskHLvaistlle !ieA
gellisisii ahdistnxija ja tmjanxna, niin

Mfös Mumillisija murheisa.
SeurawMssä P, Raamatun paikolstä mh

näemme, hengellisiä ahdistumia todella oleman:
E ph- 6: ic>: 13. lat, 1:2, 3, 4. 1Pet. 1: 6,7°
Sananl. k.!?'. 3- ludit.B:22. Tob 12:
Sor. 2-. 4, 5. Ia koffa Wapahtckfa itze kiu«
sallin perkeleldä; mikä ihme sitten, jos hänen
lovsensa kiusatan? Hengelliset ahdistu.ret omat
koetuna, joihin Jumala anda sen ussowaiseft
sielun joutua: Onsin, sitä Marten että hänen
ustonsa koettellais, katzo t Pet. 1: 6,7. Tov
sexi, että hän tulis hengellisesti koetelluti jK
W!isaz'i; Uolmanmxi, että Uffo ja ne hengel-
liset omaisudet wahmistuisit, oma rakkaus,
'maUman'tmhuden ja synnin rakkaus aina e-
nemmin poisperatais; että saa-
tanas häpiällä ja mielikarwaudelia näkis/ hu-
malan lapset oleman pysymiiftt ustollist.de-sansa ja rakkauöesansa Wapahtajaansq koh-
tan, katzo Job. 1:8, 11. 2: F, 4, s- Hen-
gelliset ahMunt owat. kolmenlaiset,' jotka tu-
lemat lumalalda, eli saatcmalda, eli sisällä a<
suwaisesta turmelluista. , Sen ensimmäiseni o-
sotta Abrahamin esimerkki i, Mosk. 22:1 -1,2.
Sen toisen, Jobin esimerkki;"katzo ne mmni«
tUt Mikat Jobin kirjasa. Se kolmas nähdän
idmisen spwW turmelluista joka on ainoa-

stftNs'
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stars aika, i Mof. k. 6: 5. ja niin
muodon, hsnen moneen kamalaan, koetu»
xecn. Nämät ahdistuit taitan siitä eroitetta
toinen täisestänsä, että ne koetuet ja kiusan-
net kuin tulemat lumalalda, omat enemmit-
ten sen tunduwaisen armon salamineu, ei:
Myös kosewat ne uffoa; sitä edellistä Dawib
walitta, Ps. LZ: ja se jälkimmäinen tapahdut
Abrahamille, katzo 1 Mos. k. 22: 1. jaNana.

, nean waimolle Matth. 15: 22-28. Ne kuin
tulemat sntanalda, tuomat paljon pimeyttä
l'a tuffaa myötänsä, ja maikka ihminen W.wakaisesti niitä wastan soti, niin ne kuitengin
fauwon kestämät, jonga Jodin esimerkki osot.
ta. Ne jotka omasta pahasta sydämestä tule-
wat, omat usein kowat, nmtta moitetan pian/
koffa ihminen ustoa ja hengellisiä sota, aseitayiitä wastan oikein käyttä, kuin on nähtäwä,
P.s Npt tahdon, minä, Mftnenmmeen, mainita ja felitta ne enimmät ahdi-
fiuM, joihin sinä uffowainen, sekä armo ti«
las, alusa, kuin, myös sen kuluusa joudut, jct
ända sinulle ja neuwoja niitä wa-
stan, seurawaisella täwalla:

~,, . , , ..
~.

N Se ensimmäinen ahdistus on tämä:
Sinä ajattelet: Ryllä Vpapahraja tahto, mi-
nulle armon anda, mutta ei niin halullisosti
tuin minä sitä tahdon, minun täycp, sydäme-
ni halulla hänen
Vapahtaja rakasta minua, mutta ei niinkor»
tiasti, tuin minä händä, minun täyty pala-
wan taurra,! tehdä hänen rakkKu-

E 9en-
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Vensa wielä enennnin palawari kohtani. N7l»
j,ä Uskallan tpllä N?apahtajaaM, mutta tulen"

kuka ties HUtkan. Wastckus,: Sinun
IMus armon herän, ja rakkaudes
jaa kohtan on siunattu,. Mutta sinun ajatti

hänestä on heiko. Wapahtajalla on ijan-
kaikkisudesta ollut pohjatöin armo sinua- koh»
ian; äärstöin hattt autta sinua, sänomatto»
tnasti hän on rakastanut sinua, ja sen ylön»
paldisesti osottanut, kosta hän kärsei ja kuoli
Knun edestäs, ja niin rakas jg halullinen hän
wielä tänäkin päiwänä on. Wähemmä,Vi kuinse pienin weden pisara on, äärettömän
wajlmän Meren suhten, niin on sinun halus
lEsuxen armon perän werrattäwa, hänen ha»
luunsa, sitä sinulle ansamaan; »vähemminkuin si pienin kywen taitan werratta. aurin-
koon, on sinun rakkaudes Vapahtajan,
ivcrrattawa hänen rakkauteensa sinlm kohtan.
Niin wähän kuin sinä, niinkuin huono ihmu
Mn, taidat werratta Wapahtajaatt, joka on
Jumala, niin wähän sinun halus ja rakkau-
3es laitan hänen rakkauteensa werratta. *?

Se on suloista ettäs uskallat Wapahtajaan,-
älä pelkä, ett suingan sinä hukkän tule, wan
»let sangen onnellinen ajasa, ja tulet autuaxi
zjankaiktistldesa, niin totta kuinlEsus on kär-
§lnyt ja kuollut sinun eöestäs. Hänen sanana
H, oivat niin järkähtämättömät kuin hän itze-
NN on: että jokainen tuin Usko hänen päal-
keNsä, ei pidä häpiaän tuleman, Rom. g: 33.
M: lt. M händä dnomita, eikä pidä hur>

") Katzo MeD TutksstelMWsa l« kappale



kiiman, mutta ijankaikkisen, elämän saaman.
la, hänellä on ijankaikkinen elämä, loh. Z:
18,16,36.

2) Roska saeanas ei enembi taida kield»
ansion, armon ja rakkauden suurut-

ta, niin hän saarra sinua siihen. ajaru»
ecrä.Wapahraia on lunastanut muut,

murra ei sinua; errä hänen lupauxensa sondein
andcxi saamisesta, atmosta ja aucudesta> sopi
muihin, Murra ei sinuun, jaettei niin muodon
sinulla yhräkän hyödyrystä ole IKsuxen armo»
sta ja ansiosta, ehkä kuinla' suuri se on, *)

Wastaus: Että lEsus on lunastanut sinun
niin kalliisti kuin kaikki muutkin, että hänen
lupauxensa andexij andamisesta,,, armosta jä
äutudesta sopi sinuunkin, niin wisiisti kuin jo«
honguun muuhun, kuin nyt on eli ennen ön
ollut mailmäfa, se nähdän ensistl pyhän Raa-
matun selkeistä sanoista, ja wakutuMa. Wa-
f>ahtaja todista, lulnalan niin rakastanen ma»
llmara, (so on kaikkia ihmisiä, errä hän an»
noi ainoan poikansa heidän edestänsä loh.3:

Jumalan Hengi wdista Rom. 8: 32. että
Jumala annoi poikansa kaikkein meidän edes-
tämme. Että niinkuin Adam joka ainoan ib>
Msen päälle tuotti yhteisen längemuM, tur-
melluin, synnin Wai-
M)taja, se toinen Adam, toimittanut joka ai»
noalle ihmiselle andep saamisenza aututzen, katzo Rom. S. Sentähden kutzu-tan Vapahtaja kaikkein ihmisten lVapahra»

E 2 jW
*) Katzo Z-.sa' Tnikisi 12 kappale»
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jaxi, i Tim.'4: 10. Kaiken mailinan
eajaxi, loh. 4: 42. Jumalan Hengi todista/
/Jumalan cahrowan kaikkia ihlnisiä autuaxi,
is ecrä he rotuden rundoon tnlisic 1 Tim. 2 °

4. Eccei yhdcngän pidäis hukkuntan, 2 Pet.
9. Orrei hänellä ole yhtäkän iloa iuma-

iaccoman kuolemasta, Hesek. !8:23. W«pah-
taja ott sentäbden ihmiseni että hän
kärseis kaikkein ihmisien edestä,, wapahtms
kaikki, armahtais ja tekis kaikki ihmiset
juixi. Toistxi nähdän se siitä, että Wapah-
tajan persona ja omcnsudet omat muuttumaa
tvmat, ja että kaikki mitä hän on tebnyt ja
teke ihmisille, se on armo, ilman eroitusta,
mutta ei se olis niin, josWapahtaja ja Hänen
armonsa olis toisenkaldainsn yhtä kuin toisia
kohtan.

g) erinomainen ahdistus on st, että
waikta erc sinä tiellä, wan tiedät GwanZeliu-
min lupauxer sopiwan sinuun, niin hywin kuin
taiMin muihingin ihmiDn, niin kuicen-
yin sowicac iye päälles ainoastansa ne Raa-
matun paikat, jorka sisällänfä pitäwäc uhkan.
Lia jarangaistuxia, mutta err niitä, zoisa armo
jft aurcuu,? luwatan. sinä tutkit
tätä sanaa: Joka epäile, se on meren allon kal«
täinen joka tuuletda aiecan ja liikureran; äl«
Dän se ihminen luulko sotain -Herralda saawan,
sa. lak. 1:6, ?. Mutta ett näitä sanoja: Sui-
tzewaista kyntilän s>'dä;itzä ei pidä hänen sam-
muttaman, Es, 42: 3. Sanokat hcikomieli,
Ms; oltar rurwasa ja älkät peljätkö. Rstzo cci.



G
hän Jumalanne tule kostamaan, se Jumalajoka maxa, hän rule ja wapahca teidän, Es.
85: 4. Sinä ajattelet tätä Raamatun sanaa:
Siimn payudes täyden sinä nuhdellan, ja si.
mm tottelemcmomudcs tähden sinä kurireran,
ler. 2: 19 Mutta ett tätä: joita minä ra«
kastan, niitä mwä mpo« nuhtelen ja kuritan,
Ilm. 3: 19 Wastaus: Se on suuri wiholli-sen kcnvalus, jota sinun wisusti karjtanmn pi"
tä, ettäs fowitat sinuus ne Raamatun pai-
kat, jotka sisällänsä pitämät ja ran-
gajstuxia, mutta ett niitä, jotka lupawat loh-
dutufen, laupiuden ja armon. Tiedä, ettH
Laki on ainoastansa kurittaja ja ajaja Eroan-
geliumin tpgö, mutta ei sen pidä millän muo-
toa Ewangeliumii! woimaa eli tytuutta tphjä-
xi tekemän; ja ettei sillaa joka Wapahtajan
tpgö pakene, ja Hänesä kiini rippu, ole Lain
uhkausten eli rangaistusten kansa mitän teke-
mistä, wan Ewangsliumin rauhan ja armo-
lupausten kansa; sillä rvanyurstaalle ei ole la«
kia p«ndu 1 Tinz. 1: 9.

4) Sinä ajattelet, "ettei sinun eudistc'ft»n«dis inahda olla annetut, kostas epäi-
let fiicä, eckä ole ustosa witzi andcxi saamise-
sta Wastaus: Että sinun spnpis owat an-

annetut, koffa sinulla yn pxitpakainen ja
pysywäinsn halu lEsuxen perän, sen minä
olen osottaput kolmannen Tutkisielsmuien 22
kappalesa; mutta wisiipttä siitä ett sinänen saa, kuins tulet jotenkin wahwuteenDawidisla ett pxjwabiiyen halu Ba«

E 3 pah"



VHtajan perän, kosta hän ssn Z 8nrjötti,' joka nähdän m wärsystä joja hänsano: sinun cdcsäs oii kaifti minun ha«
luni/ ja minun ei ole ssnulda
Zanu Mutta ei hän tahtonut robzeta ustocf
syndinsa oiewan anderi annetut, joka nähdän
4>slä ja Z.stä märsyistä, joisa hän walitta: ei
ole minun ruumisani, si<mn uhkau-
jestas; ja ei ole ranhaa minun luisani, minun
syntini tähdeil, silla minun sondini käywär
pääni yliye, niinkuin rastas kuorma owar h?
minulle ylönrastaxi tullet. Ia kmtengin olit
kaikki hänen syndinsH annetut. Jos
Pawidille olit synnit andexi annetut, niin o«
ivat ne myös sinulle, sillä sinulla on sama Wa«
pahtani, sowindo ja armo kum Damidisla. Jos
sinä olet komin rikkonut yhtä ihmisia wastan,
Anonut sildä andeN, ja saanut wakutu,ven sii-tä, niin st saa käydä kyllä pltkäldä, ja hänsaa tehdä sinulle monda hywää työtä, ennen?kuin sinä siitä witzizl tulet; samallakosta sinH suuri syndinen, yxiwakaisella hg«
lulla olet etzinyt ja saanut syndis anden, niiniaitq se wiipyH kaulyon, ennenkuin sinä sydä-
Aesas siitä wakutetufi tulet, ja ettäs epätie.'
hosa'siitä olet; mutta täsä, niin hylyin kuin
taikesa muusa'epäilyresä/jonga kansa se hei»
koustoinen taistele, on merkittäwä se kum Pä«
wali todista, eccei meidän epäustomme pidä
Jumalan ustoa turhaxi tekemän, Rom. 3; 3»'

5) Sinä taidat kpll» ustoa, että ne ennen
?chdyr synnit/ owac' andexi «nnecut, nnltra
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että sinä jokapäiwä ja rikota niins ru.
pec epäilelnän andex; saamisesta. Wa?
siaus: Sinun niinkuin uffowaisen tule karttch
kaikkia syndiä; mutta sen siwusa tietämän«
ettet sinä e!i joku muu uffowaincn ole eikä
taida warsin sonnitöin olla; sillä ei ole
hän ihmistä joka ei syndiä ree, z Kun. kirj, 8:
46. Ruka sano: nnnä olen puhdas sydämesi
ni, ja wapa synnistäni? Sanani, k. 20'. I.
Mutta niin bywm ne ennen tehdyt synnit, tuin
myös se mitäs jokapäiwä owat anden
annetut, niin tauwon kuin sinä ustolla pysyt
Wapahtajan tykönä; lsillä siitä hetkestä kM
Wqpahtaja kärsei, owat taM ne synnit ma-
detut, kuins tehnyt eli tekcwä olet; siitä het.
kestä kuin hänen »verensä wuosi, owat ne kaik<
ft poispyhityt. Sentähden ei se toisin
olla, kuin että sinulla on alinomainen andsxl
saaminen, niin kauwon kuin sinä uffosg/itzes
bänen tysiönsä pidät; ja se mitäs rikot, oy
fenkaldaista heikoutta, jota ei lueta sinulle we-
laxi eli kayoturexl, niin kauwan kyin sinä u.<sköt; sillä Christus on Lain loppu, jokaitzells
uffowaiselle
sinun pitä tietämän, että uffowaiset owat ja
tulewat manhurstaixi, ja saawat syndinfä an,
dexi, ei sentähden, että he synnittömät owat'/
wan että he ustowat Wapahtajan päälle, jo-
ka kaikki syndinsä on fowsttanut-,
ei se joha tyora rete, wqn se joka usto ssn
päälle joka jumalartonzan wiuchurstaxi

ustonfa luetan hänelle wanhurstaudeM
Rom. 4: 5. Sinun pilä sen

T 4 NH
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että se on M wäarä, ja törkiä omaan wan«
hurskauteen kostas epäilet spn«
deis andez'i saamisesta, stntähden ettäs joka-
päiwä erhetyt ja spndiä teet, sillä jos sinä itzz
Zoffus täydellinen olisit, nilll ett sinä tarwt-
tzis ylimmäistä pappia, joka kaikisa
linen olis

6) Sinä epäilet, jos olet oikein käändy,-»
>a Jumalan lapsi, kostas jokapäiwä

hecyr ja rikor. Wastaus: Ei käändymincn ei«
kä uusi syi',dpmlnsn niin muuta sinun luon-
doas ja olendoas, ettäs sMdisestä tulksit täy.
bellisen Pybäri; ei! Pawali todista, ercei hä-
nen lHasansa micän hpwä asunut, Rom. ? :

28 ja että kaiken wailman picä Jumalan e«
desä wikapään oleman , Z: Wan sen muu°«.
toxen armo sinusa teke, että sinun spndis an«
iieian sinulle anden Christuren tähden, jonga
wanhurffaudesa sinä uffolla kiini riput, ja et-
täs tulet toisep ihmisen haluisa, aikomisisa
ja toilä, sillä armosta sinä olet autuaxi ru!'
lut. uston kautta ja ett lye sinustas, Junia»lan lahza se on, Eph. 2: 8. Sinä olet Ju-
malan lap,si, ei stntähden eNäs spnnitöin olet,
wan stntähden ettäs uffon kautta olet likisim-mäsä yhdistpresä Wapahtajas kansa, joka itzöwanhurikaus on, ja on sinun wanhurffauden-sa pugulla puettanut; sillä cc olecra kaikki
Jumalan lapfer uston kaurca IGsuxeu Chri-
ftuxen päälle Sillä niin nloild.a kuin te Chri«
stuxehen kastetut olerca, niin ce olerca Lhri«

stuxen
") Ka ho 4 3utkistelem. 8, ja 12 kappale»
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stnxen päällenne pukenet, Gal. 3:2Z, 57.VNpöS siinäkin osotta Jumala oikein isällisensydämensä Christuresa sinua kohtan,
että hän alinoina anda ja unhotta si?
l>un wikas ja rikores/. sillä niinkuin isä ar-
inahta lapsiansa, niin -Herra armahra pelkä?
wäisiänsä. Niin kaukana kuin itä on
ftä, siirrä hän meistä pahat reksmme, Psal.
103: 18, iz.

7) Sinä luulet lanZennes armosta, sen,
tähden etcäs roisinans tunnet wäkewiä syinun
himoja, ja y!!ycyx'ä, suuremdiin syndiin', eli
ecras erhctyc ja nkot, ja roisinans wcireran

Wastans: Ei yhtäMn ihmistä ole,
jolla ei ole syndisiä haluja; sillä ihnnstn sydä-
men aiwoitus ja ajatus, on ainoastans paha
joka aika, 1 Mof. k. 6: 5. Et sinä ole lan-
gennut, waikkas spndisilyä himoilda waiwa-
tan, niin kcmwon kuins tunnet sodan nittä
wastan, lähetät rukouz/ia ja huokauria plös
niiden tähden, ehkä ne toisinans kyllä heikotolisit; wan siite wasia sinä langennut olet, ko-
stas suostut himois, huwitat itziäs niisä, ja
ehit tilaa harjoitta syndiä. Tujtin niin suur-
ta pyhää löyty, jota ei fatanas rohkene kiu-
sata fuurimbiinkin spndiin; sillä hän robkentkäskeä Jumalan omaa Poikaa langemaan
inaahan, ja händänsä rukoileinaan, Matth. 4:
V.. Ett sinä ole langennut, senlahden eltas
Heikoudesta rikot ja erlietvt; sillä ei ole phrän
tadorusta, »nisä jotka Christuxeftwar, Rom- L: 1. elettä he synnittömät o-

E 3 wat.
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»pat < wan sentähden, M bewän spndinfH
Ehriftuxen tähden/ei lueta heille. Jumalan
Mlyät, öwat merkelliststi erhettpnet,
että langeZa pois armo ulasta, niinkuin Apo,

kosta he xiicelic kuka heistä suurin olis,
Luc. 22: 24. pawalin ja Bavnahqn sälillä
oli myös k, wa riitä, Ap. Tek. 39. Pie-
tari '.vitkasteli, Gal. 2: 11-14. Ett sinä ole
langennut, sillä ettäs toisinans kiusatan syn<

wan silloin sinä langennut olet, kostas
sallit sonnin walljca sinun kuolewaistsa ruumi,
sas, niin ettäs händä kuulet hänen hiinoisan-sa, Rom. 6: 12.

8) Sinä walitat: Minä olen niin wah
wattu pahoilda unilda; minä näen uuda, te,
kewäni suuria ftndiä, kuka ties ne minulle lue-
tan synnixi; ja olewayi langenur, kuka ties.
muzä myös niin olen Wastaus: Monella
Jumalan pyhällä taita syndisiä unia olla, sil<
lä min totta kuin M ihminen uuda näke, ja
niin totta kuin syndi hänesä asu, niin tottase myös tapabtu, että hän pahoja unia nä«
ke; mutta ehkä kuinga syndisiä unia sinä
näet, niin ei qe kuitengan sinulle, niinkuin,,
uffowaiselle lueta; sillä unifas ett sinä hallitzs
itziäs, ett myös taida niitä hengellisiä aseita,
kuin Wavahtaja sinulle on' andanut, käyttä,
wastanseisoaz-es syndiä, ja IGsuxen Christu.
xen humalan pojan weri puhdista sinun kai»
kistaHnun synneistäs. 1 loh. 1: 7. mistä ni>
mesiä eli laadusta ne owat Waikkas unisas
luulet olewas langennen, niin ett sinä suin»



gan niin ole; sillä niin wähän kuin sinullaherätesäS on sitä maallista'bpwääiostas uudä
näit/niin wäbän sinun hengellinen lilas on
senkaldaincn, kuins sen unisiis näit; sillä ta.
walla Vapahtajan woima sinua warjella, o.
lis heiko, ja hänen wäkewyhens, ustoa sinu-.sa. säilyttämään olis ylön huono, jos unet
sinua armosta langstais, ja sinun ustos- ftm.mutais.

Z) Sinä o!er sangen lewscoin sen ylitze,
ettäs luulee kuka fyz?diä PMäHengeä nastan,' joca errlZnä Mnä saa anda»
p, wan olcr hukaja täsä ja wlcrvaisesa' elä,
mäsä. ' Wastaus: Spndi Pyhää Hengeä wa.

, sian on se,'koffa joku paadutta sydämensä,
wastansejso, plönkatzo ja Vihan sisusa hpljä
kaikki autuden walikappalet, ja niin muodon

Ewangelmmin totuden, jonga hän ennen
on, niin myös kaikki ormo

mutta sitä syndfä ett sinä ole tyhnyt, Mnkauwan kums armon ajasa täällä tunnet ha-lun ja kuruun lEsuM armon perän; silläsyndi Ppbää Hengeä wastan", on se että ali<nomaa plonkatzoa ja hyljätä sen. Ett sinäMos, ole waarasa sitä. syndiä tekemään, jokase:so, wan sydämessä halajnt, ettplönkatzo, wqn kalliixi arwat, ett hpljä, wan
«tztt lEsuzen armoa.

10) Z?xi saranqy kiusaus, erinoinarrain ar-mo tilan alusa, on myös ft, että hän rotzesaarra sinua piräinään sir.t synöinä, joka ei
syndi oletan. Tätä wastan tule sinun ottä

waa?



zvaarin, että niin tarpellista kuin ft on, ettäs
kartat kaikkia kuin todella spndi on, niin tar-
pellista se myös on, etteS sitä syndinä pidä,
joka ei niin ole; sillä muutoin satanas teks
kaikki svimizu, ja uffotta sinua, warsingin
hywin tekewäs, jos sinä jätäc sengin - tekemä,
jä, mitä nuhtetoinda, tumallista eli hyödylli-
siä olis, saatta sinua sen kautta epäilpxeen, e«
päustoon eli omaan wanhurstauteen luotta«
maan, kauwas pois lEWfesia. SenMden ,

uffalluxesa Wapahtajas päälle älä kuulo eli
iottele 'senkaltaisia wietellyrjä.

11) Sinä walitat uffoas aiwan heikoxi,.
ja pelkät sru wahingoiccalvan sinun hengelli»
stä ja ijankaikkista aurmcas, eli sm kaucctz
pian. lanF3was. Wastaus: Ensin tule sinun
tietä, että sinulla jolla heikoin Wo on, on
niin suuri armo ajasa, saat mpös niin suuren
autuden ijankaikkisudesa, kuin sekin jolla sh
wahwin uffo on; sillä kaikki armo luvauM,
jotka uffowatsia warten. Jumalan sanasa kir-
joitetut owat, ei sano, että se joka wahwasti.
ja jalosti usto, sen vita saaman, wan ne ju«
listawat, että ft joka wan usko, oliffo hänen
ustonsa sitten heikombi eli wahwembi, hänel-
lä on, hänen saaman sen kuin puhuttu,
ja luwattu sn. Ihmisten seasa oy. se niin,.

pxi heiko ja kiwulloinen lapsi on niin hy<
win Isan oma, ja nautitze lapsen oikeutta,
kuin wäkewä za terwekin; paljo enemmin on
taiwallisen Isän tykönä, joka on itze rakkausse heikoussoinen sielu niin hylyin hänen lap«,
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fenju, ja nautitze lapsen oikeutta, kuin sekin,
joka uffosa wäkewä on. Toisexi, tule sinun
tietä, että Vapahtaja oN heikoisa wäkewä, ja
osotta kaikkein enemmin woimansa beisä, sen<
tähden sano Pawall itzestänsä, että hän mie-
lellänsä- kcrffais ihiansä heikondestansi;, että
Chriftuxen woima hänesä astns, 2 Cor. 12:9.
ja taas sano hän: Nosta minä heiko olen,
niin minä wäkewäkin olen, w. ic>. Sillä nltn»
kuin M Isä enimmittäin armahta ja holhö
sitä heckoa ja sairasta lasta, niin armahta ja
holho myös Wapahtaja enilnäsii niitä heiko<
«stoista sieluja; hän on luwannut ettei raa«
dollisten toiwo pidä hukkuman ijankaikkiftsti,
Ps, 9: 19. ja se kuin kaikkein lohdullisin on,
että hän itze tahto kaita hänen laumansa roi<
mellisesti Hes. 34: 16. Se heikouffoinen tar<
witze kaikkein enemmin armahtamista, holhou-
sta, wahwistusia, apug ja armoa, sitä pitck
hänen myös saaman Häneldä, joka pitä uston
ijankaikkisesti. N?apahtssja sn tanbanut mci»
dän sairaudemme. E5,53:4. myöskin uffosa/se on, hän on lomittanut ja matanut meidän
uffomme heikouden, ja ustollisudensa kautta
kuolemasa sen edestä täyden tehnyt. Muista
ettei sinun Ustos heikous taida turmella lE-
fmen rakkautta ja suuria armolupauxia; sillä
hsn on wakuttanut, ercet sinun epäustos pi-
dä hänen usioansa turhaxi tekemäll, Rom.
3:3. Muista, eitä Wapahtaja otta hywäfi
tahdon, woiman edeM, sentähden niin suu-
ren kuin sinä lahdoisit sinun uffos olemaan,
min suureni st on arwattn Wapahtajas ede>
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sä, ja mitäs enembätä sinä soisit itzelles, kuin
sen suurimman uffon, ja Mi myös
ja sen otta ja cirwa. Nlä' ajattele lange.
was, sentähden ettäs heiko ustosa olet, pysy
ainoastansa heikoudesas Wapahtajan tykönä,
ja, ilman sitä kuin jo sanottu on, muista, et»
tä koffa Petän, joka stnkäldainen nffon san-
gan mielestänsä oli) Matth. 26: zz. lEsu.

kärsimisen langeis pois hänestä, niin
Joseph Ariinathiasta, joka hetko ustosa oli,
pysyi wahwana. Muista, ettäMipahtajg on
luwannut, kocca karitzat syliinsä, ja kanda
hetmasansa, Es. 46: it. Ia kuin Wapahtä-
ja kanda sinua helmasansa kaidalla tiellä ijan.

kaikkiseen elämään, niin ett sinä taida lange-
ta, eikä mikän sinua wahingoittä. Muisia>
että sinun uffos heikous tule sinulle hywD,'
sillä ei Wapahtaja taida muuta siyulle tehdä,
kuin sitä joka sinulle hyödyllistä on, ja että
uston heikous usein käy wahwemmckn uffon
edellä. (Lue myös 14 kappale 4:ness Tutki-
stelemuz'esa.)

, iÄ Toisinans siiiä ruvet ajatteleniaatt /

että se usto kuin sinulla on olewanans, ei tai-
dakkan olla eläwä usto, rvan palas kuollut
tieto wapahcajasta, johon sinä paljastans suo-
siur. Wastaus: Katzo omaan sydämees, ja tut<
ki wisusti, jos sinulla on pnwakainen halu /sen bywän perään, kuins tiedät lEsuxesai
Christufesa olewan, ja jos sinä panet ustallu-
W siihen. loS niin on, niin ei sinun uffo!>
Me paljas tiedon uffo wa.n eläwä usto; Esi-
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tilerkm: sinä tiedät Msttzen kärsinen ja kuol-
len sinun tähtes, maMen sinun si)nvis we-
lan, hänellä olewan äärettömän armon ja
takkauden sinua kohtan, ja tahtowan sinun
autuaxi tehdä; jos sinä usein sitä ajattelet, jasen alla tunnet,spdHmellistn halun sittä hyö-
tyä ja osalliseni tulla, ja uffallu/en siihen, et.
tä se sinulle hpwäri tule, ehkä se uffallus o-
lis heiko, niin on sinun uffos kuitengin eläwä.

lZ) Sinä pelkät, ettei sinun ustos, tai-
da olla muuta kuin itze luulo ja sataman
peros, Wastaus: Zos sinun sydämes halajsl
pelasteturi tulla jongun muun kautta kuin
Vapahtajan, jos sinun uffos on rakettu jon-
gun muun kuin lEsuzen ja hänen ansionsa:
päälle, niin sinä sysiä pelkätkin; mutta jos si.
nun Mtwakaitten halus pala p>-inäns lEsu-
xen ja hänen armonsa, perän, ja sinun uffal-
lures sen ainoan päälle perustettu on, min
sinun uskos on oikia, ja ei itze tehty luulo,
eikä satanan petos; sillä ett sinä taida itzestäs
edes oikein ajatella WapahtajaaS, paljo wä«
heMMin Ustoa hänen päällensä, sillä en me
ole itze meistämme sowcljac, jotakin ajattele-
maan niinkuin iye meistämme, wan jos me
olemme johongun soweljar niin se on luma-
lalda, 2 Cor. z: g. Jumala se on joka wai-
tutta sekä tahdon että roimituxen, Phil. 2:
t3. Itzestäs sinä myös olet marsin Vapah-
tajan wiholliney, niin ettes tahdokan ajatella
händä, wan miilelläs hänen unhotat, niin
Muodon owat sinuzz ajaturös Wapchtazasia/
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paljo enemmin sinun halus ja HA
neen, ei sinun oma. wan vMäns lumalaN
työz sillä st on Jumalan .että ro ustorresen päälle lähetti, loh. 6: 29. Sil-
tä kuin sanottu on, sinä näet, että kaikki, kuin
jaiwutta sinua Wapahtajaan ja uskoon hänen
päällensä, on pMäns Jumalan, ja ei kenen«
gän muun, työ- Garanas raic« rosin muutta
iyensa walkeuden Sngelixi, 2Dor. ii : 14. mut-
ta ei Jumalani, eikä Jumalan töitä tehdä;
Mä jos hän sen jaidais, niin hän ottais pois
kunnian luinalalda, ja olis niin woimallis
nen kuin Jumala; niin muodon ei hän myös-
kän taida yhtäkän halua eli uskallusta lEsu«<

sinusa waikutta, joka on Jumalan oma
llman sitä, jos satanas afttais itzeysch

satanata w<zstay, niin ei häs»en waldakundan-sa kauwon seisois, Matth. 12: 26. Mutta si-
tä hän tekis,,jos hän kokis saatta ihmisiä lE-°suxen tygö, sentähden ei ole myös sinun uffos
joku satanan petos.

34) Sinä rvalitat, ettäs olet sangen »nur-
hellinen ja leworoin siitä, ecces coisinans tun/
ne ensingän uskoa ftdämejAs, wan se näky
niinkuin usko olis warsin sammunut, mahta-,
nekö se niin ollakin? Wastaus: Malta etts
fenkaldaisesa tilasa se oli, joka kirjoitti sen 88
Psalmin, koffa hän sano,,w. 13: Mixis Her>
va heität pois «Mlmn sieluni, ja peität tas,
wos minulda? Ia Job kosta hän sanoi: Sh-
kä minä wielä händä auxhuudaisin, ja hän
kunlis minua; niin en minä ustois, että hän

kuul?



kttuldelis minun äändäni Job. 9: 16. Mui<ja juuri niin wiWi kuin näillä miehillä, nii-sä tiloisa olt eläwä uffo- maikka ei he itze sitähuomaimt, niin on se sinullakin, ehkä ett si-nä itze sitä tunne. Sillä sinun suuri lewot-
tomudcs siitä, ettß luule itzelläs uffoa ole-
man, se todista wisiisti, että sinä, ehkä hei.koudefa./ku!t3ngin kaikkein kalliimbana pidät
lEsuM armon, ja tahdoisit miejelläs uffoa.Jopa sinä olet kuullut (g:nen Tutkisi. 21, 22.kappaleisa, että oikian ja elämän uffon luon-öo ja laatu on.Mwarainen ja kiindiä spds-znen halu armon perän lEfuxesa, ja eltZWavahtaja «otta tahdon hywäxi toimen edestä.Katzo edespäin 26 kappale.

15'. Sinä walitat: Minä olen sangen le-woroin se?: yliftc ercä minun rakkaudein Waipohrajani, kohran on ntin wähä. minun pi.
däis ja rahdoisin rakasta händä paljo enem.Min; minä olen ennen rakastanut häildämin kuin nyt; kuka ries etten minä ole Ju-malan lapsi, waN olen armosta langennut,
tosta nunun rakkaudeni wahahtaian tvttö o«niin heiko.. Wastaus: Ett sinä ikänäns taidHrakasta Wapahtajaa niin paljon, kuin pidäis,
mutta lohduta itzes sillä, että Wapahtaja ontämän niinkuin kaikki muutkin welmollisudetfmun edestas täyttänyt; ja ettäs lswotom o-let sinun huonon rakkaudes ylitzeVapahtajaa
tohtan, se osotta, spdämesj oleman oikian hä.nen edesansä, niin myös se ettäs tahdot ja
Wnt sen perän, ettäs taidaisit osotta hänelle

F pat-



Paljo suuremman rakkauden. Tiedä myös etZ
tä Wapahtaja, rakkaudesa niinkuin uskojakin,
josta rakkaus ottä tahdon itze toimen
edestä. Muista myös, että niin kauwan kuin
sinä Wapahtajaa rakastat) ehkä sinun raklau-
des miflestäs on beiko/niin sinä o-
Ma olet, hän rakasta sinua, ja ilmoitta itzen-'
sä armosa sinun sielullesi sillä hän sano itze:Joka minua rukasta!, hän vakastetait minun
Isäldäni, ja minä eahdon händä rakasta, ja
iimoicän jheni hänelle, loh. 14.21. Ota
waari! Ei hän säno> että hän ja hänen I»
sänsä rakasta, jä hän itzensä ilmoitta sille y<
xin, jolla suuri rakkaus on, wan sille joka
händä rakasta; se on, oliffö hänen rakkauden-sa suurembi eli wähembi, ainoastans se on y.

Knitengin on se tarpellista, ko-
sta sinun rakkaudes Wapahtajän tygö on mie«
lestHs heiko, ettes sitä, siMsä. jätä, wan kai.
kelta taivalla pptzäi sptnttä sydändäs ja rak.
kauttas händä kohtan; bpwsres käytät wäli.
kappaleita jä noudatat sitä kuin minä jo 4.nenTutkist. 15 kappalesci opettanut olen.

16) Sinä ivalicat: minä olen aiwan le-
wotoin sen yliye, errän olen nijn hidas JS.suxen tahtoa noudattamaan, minä olen ennen
ollut paljo halullisembi; minun sieluni raita
fenrähden kuka ties olla walicectawasa tilasa,
ja minä kokönans langennut pois lEsuxen
armosta ' Wastaus: Ettäs oltt lewotoin hi.
taudes ylitze, se on niinkuin kaikisa,
mmsa, tuin sielus autuutta' koso, M hpwä

merk.
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merkki siihen ettäs sodit hitautta wastan', jä
ftt niin muodon ole langennut; sillä se joka
langennut rn, ei se enä sodi; ja se on Merk.
ki, että Jumalan Hingi lvaikutta ja tekö tys-

spdämesäs pahaa wastan, ja että Niin muo.'
doin Pyhä Hengi on sydämesäs. Muista. et-
tei ppkän Jumalan lapsista ole niin pitkälle
tullut armo tilasa; eltei hän hitaubelda rasi.
teta; jongatähden myös Pawali Neuwo, nii-
täkin, jotka ntln pitkälle, olit joutunet kuin
hängin,poispanemaan synnin, jota aina mei-
hin rarttu ja hitaxi tete, Ebr. 12: 1. Ia et-
tä ne parhatlumalaN pyhät, toisinans owat
rasitetut ollet suurella hitaudella hywäsn, senosotta Mose^en,', Jeremian ja lEsuxen ope-

esimsrkki, kuin nähdän 2 Mos. k. 4:
15. 1er,20-9 Matth. 26:40,41. mutta nämät
owat kuitengin ollet dikioita uffowaisia, josta
niin muodon seura, että armo tila taita
svwäinen olla, ehkä armon lapsisa hawaitais
joku kangeus ja hitaus hywään. Ia niin onse myös sinun,kansas; mutta se on painama
äsia, kartta, ettes ajattetis, kostas joffus hei-ko olet, Vapahtajan siitä muuttanen; ei, ai-
na hän pysy samana ja muuttumattomana si-
nua kohtan. Kuitengin! pitä sinun kaikella
tawalla etzimän woitta tämän hitaudes, ja kaf-
wa hpwäsä, ja sitä warten noudata sitä kuinminä 4.nesä osottannt olen.

.

i?( Sinä walitat: minä olen aiwan le»
woroin sen ylihe, ercä nrinun sydämeni oy
Niin murhellinen, niin ahdistettu ja niin ra»

3 2 stau»
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stautetti», etten minä taida rukoilla/ st M
Niinkuin minun huuleni olisic sivornr, ja mu
Nnn kieleni tarttuis minun lakeeni. Wastaus:
Sinun fudämes lewottomus sen ylitze, kuin
pnina sitä, sinun sytzämes salainen tuffa, ns
bwat ne wäkewimmat huudot, ja se woimal-
lisin rukous lEsufen korwisa, joka tutki sy-
dämet ja munaMut, ja jolla min armahti
wainen sydän sinua kohtan on, ettei hän le-
poa saa, ennenkuin bän auttck sinua. Sen-
kaldaisesa tilasä mahdoi Moses olla silloin kuin
Pharao ajoi Israelin lapsia takaa, sillä en
me löydä, Mosiren ollengan suusanalla rukoile
len Herraa, mutta hänen sydämensä ahhdis-
ius oli huuto Herran korwisa, niin että hän
sanoi Moserelle: Mitäs huudat minun tygö-
,u? 2 Mos. k. l5. ja sillä oli senkaldai-
mn waikutus, että Israelin lapset pelasteta
jin, mutta Pharao ja kaikki hänen sotajouk,
kons uppoisi punaiseen mereen.

18) GiNä walitat: Minulla on toisinans
niin «vähä halua rukoilla, minun ajatureni
dwat rukoilesam hajoirctut kaikkeen mailmaan;
ja tvälistä miinm rukouxeni alla waiwawat
sMdiset ajatuxet, epäilys ja pilkat, sitä suur'
ta jä hyrvää Jumalara wastan, jota minä
«rukoilen; kuka ties etten minä fentähden tule
kuulruxi, n>M minun rukouxeni tule minulle
enemmin wahingoxi kuin hywäxi. WastelUs:
Jos sinä pienimmäsäkin perustaisit rukouxes
SMan mahdollisudes päälle, oman kiiwaudes
sli tekos päälle/e-li jongun m,uun, kuin ai.
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noastanfalEsuren ansion ja esirukouren pääl«
le, niin sinä sysiä pelkäisit; mutta npt tule
sinun uffoa ja lohdutta itziäs sillä, että ehkä
kuinZa huonosti sinä rukoilet/ niin se tuls
kuitengin kuullun Chrisiuxen ansion ja esi-
rukouxen tähden; ja koffas kaikkein palamiin-
masti rukoillut olet, niin sinun pitä tietämsn?
että se ainonstanZ saman sun tähden kuullun
tule; sillä muotoin sinä teet rukouz'es epäju-,
malan palwelluz'e^t, perustat sen oman wan«
hurffqudes ja kelwollisudes päälle, muita ett
pidä sitä sin' kuin se on, awoimena tpgökäy«
misenä Jumalan tygö lEfuM EhristuxenLautta; Lohduta itzes sillä, että jos sinulla, wäs
hä halu on rukoile niin on Wapahtajalla ai-
na suuri halu autta, jos sinä heikosti rukoi«
tet, niin Wapahtaja rukoile wäkywästi, jos
sinä huonosti rukoilet, niin Wapahtaja rukoi-
le hpwästi, ja koffas ett sinä tiedä, mijä
nun rukoileman pitä, niin tietä ja rukoile
Wapahtaja sitä kuin simllls hyödyllistä on,
sillä hän elä aina, ja rukoile alari sinun ehtz»
stäs Ebr. ?: 2g- Jos se on mabdotoin Iu«
malan kieldä, hänen oma Poikansa a-
noo, niin et hän moös taida kielyä sinulda,,
mitäs häneldä anot,, koffa hsnen oma Poi-
kansa sulte ja kanda sinun rukouz.es onusa e-
sirukouFisans hänen Eteensä,.

Sinä walitat: Minä matan yötä jH.
päiwää
ta ei minun rukouxeni tule kuulcuxi, wail ss>
M niinkuin N)apahra)a ci tVttelis minun m-

, , F 3 .koW
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korrestani, eli tahdois aurca mjnuct. Wa?
ilaus: Jota pidemäldä rukouren kuuleminen
wiipy, sitä kiilpanmin tule sinun rukoilla, se
on lEsuzen oma neuwo, Luc. 18: i. Mutta
tiedä se, ettei'mitän ole, piendä eli suurta )
hengellistä eli ruumillista, jota sinä
tajalda anot, ja joka sinulle hyödyllistä on,
jota ett sinä saa, siinä sibnän räpäpresä, kuiri
Wapahtaja näke bywäfi ja sinulle hWyllise-

ja että sinun rukouxes aina, ehkäs taita,
mattomasiikin rukoilet, sitä kuin sinulle'wa«hmgollistq on, kuitengin kuultuxi tule pää a.
siasa, kum on sinun hengellinen ja ilankaik?
finen autUdes. Uffo myös se, että Jumala,
kuule sinun rukouxes usein, niin ettes
itze wan se ilmoitetän sinulle wa.
fia ilolla ijänkaikkisudesa; ja usein, jota pi-
f>emmäldä, kuuleminen wiipy, sitä
enemmin sinä saat, ja sitä Kunniallisemmanse tule." Syy mixi Wapahtaja wiipy kuule-
misen kansa, on se, ettet hetki ole tullut, jon-
ga Wapahtaja näke sinun
saada mitäs pydät; ele se, että hän taytH
koetella sinun ustöäs, jos sinä tvupymisen al-
la epäilet, hänen ändawan sinulle mitäs a.
Not, koffa hän on itze hywps ja rakkaus, jo.
ka'sinulle niin monda lupausta ändanut oy
fuköuren kuulemisesta; niin myös se, ettäs
oppisit sitä ahkerammasti rukoilemaan; 'silla
jota pidämäldä se wiipy, sitä kiiwammin sä
fukoilet, jos sinä muutoin oikein halullineHolet sitä saamaan kuins pydät ; ja wihdoin

sitä kiitollisemmat tulisit, ja saadun lah.
- '

-

-

> ' jan
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PN sitä korkiammaz!i arwaisit; sillä fota kau?
wemmin yhtä asiaa etzitän, sitä kallimbana sepidetän, kosta se wihdoin löytän-

20) Sinä walicar: minä ole» ennen palj
jon armoa rundenuc. mutta nyp en paljon
micäkän, ja kuka cies ei minulla oletan enem°
bäcä armoa kuin minä runnen, Wastaus: Ns
parhatkin. pyhät owat toisinans kaiwannel
lEsuren tunduwaista armoa, se näbdän Jobin
ja Dawidin esimerkeistä, mutta yhtä armolli-
nen on Herra heille sentähhen ollut, sillä hä.
nen armonsa on puuttumsltoin ja sen todista
Dawld monesa paikasa hänen psalmeisans,
Tiedä, että 'Wapahtaja toisinans salaa sinul,
da armonsa sitä warten, ettis oppisit tunde-
maan kmnga huono sinä ilman hänen ar.
moans olet; arwamaan hänen armonsa sitä
tallimmari; ei perustamaan ustoas sen päälle
kuins tunnet ja maHat, wan PNnäns i hä-
nen äärettamän rakkaudensa, woimallisen so«
windonsa ja uskollisten lupaustensa päälle;
mutta Wapahtaja on kaiketikin, yhtä armolli-
nen sinulle, sillä hänen armons ei pidä sinu-
sta poikkemon, Es 54'. 10. ja hänen laupiu'
densa pysy ijankaiMsesti, Ps. 136, Sillä niin-
kuin Wapahtaja oli lumalalda ylönannettu,
juuri silloin kuin. hän kunniallisemmasti mei-
dän lunasturemm?, toimitti, niin käy se mnöZ
usein sinulle, että silloin kuin Wapahtaja woi-
Mllisimmasti waikutta sinusa, sowindonsa kan«sa, niin luulet sinä itzes häneldä
turi; niinkuin se ei ole lapselle hyödyllistä,

8 4 etts
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fttä äiti lakkamata sitZ hpmäile, ja näyttä?
Minga korkiasti hän sitä rakasta, niin ei se
niyoskän Juhalan, lapselle ole hpwää, että
Wapahtaja aina anda sen maista hpwpdensä
ja armonsa suloisutta, ja osotals, kuinga pa<
lawasti, hän sitä rakasta. Sinä hetkenä kuins
kaipaat lEsuren armoa, niin muista, että jo-
ta edembänä sinä luulet itzes lEsuresta ole-
han, sitä lähembänä sinua hän onz jota wä?
hemmin armoa sinä luulet itzelläs olewan,
tä suurembi armo sinulla on.

21) Sinä pelkät, naucinnes sen pphän
Ohtollisen kelwoctoinasti, taikka stntähden,
ettes luule ikänäns taitawas kelvollinen
siihen olla, eli ettes mielestä? kyllä iyiäs sii»
hen rvalnnstanut, eli cccäs wähcnnen tulit
lewoctomaxi ja suuttunexi, cli senrähdm, ccrä
Pnulla Ohrollisen alla oli syndisia ajatuxia,
eli ecräs nauritzic sen hämmästpxellä, pelwolla '
)a heikolla ustoll«, eli myä? stncähden ctrei
Anulta Gdrollisen jälken ole yhcäkän suloisia
ja ilahmrawaisia liikucmia. Wastaus: Ett
Onä ikänsns itzestäs ensingän, paljo wähem-«lin kytläxl mahdolliseni tule, wan sinä olet
ia tulet mahdollistui pxinäns lEsuzen armon
za ansion tähden, sentähden sinä niinkuin u.
ssowainen, olet aina mahdollinen, koffas ssu
ustolla aina itzelles wastanotat; sinä olet aina
nalmis, kosta sinulla on usto, sillä ustostH
kaikki malmistus tule; <e,ntähden sano Luthe-
rus juuri huwin wähäfä Catechismuziesa: Se,
on oikein mahdollinen ja kelwollinen, joka n»
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ffo nämät sanat: teidän edestänne a,inettu ja
wuodatem». Ei sinun olis pitänyt andaman
mieldäs Uikutta eli suututta, koska sinulla niin
pyhä toimitus käsillä oli, ti kuitengan se si.
nua kelwottoman tee, sillä
jonga weri kaikki synnit pois pphki, st on an«
deri annettu, ja ei taida sinua wahingoitta;

spndisct ajatuz'es Ehtollisen nautitzemi,
alla, owat mpös Cbristuzen tähden ande«

xi annetut. Tämän tähden lEfufen läsnä
oleminen, on tullutkin sinulle sitä tarpellisem-
maxi, että hän itze tulis ja amtais sinua so«
limaan, ja «voittamaan sen wihollisen, kuin

karkaiS päälles. Ettäs pelwolla
ja heikolla uffolla Wapahtajaa nautitzit, ei
sekän sinua mahingoittanut; sillä jos Wapah.
taja ainakin on heikoustoiselle armollinen, jq
armahla händä, niin mahta hän sen ssmmin?
gin tehdä täsä airiasa , iosa hän kaiken rak<
kaudensa sywyden ilmoitta. Ettei sinulla su,
loisia liikutuxia ole ollut, se ei suingan vls
todistus sinun mahdottomutees, sillä pyhäin ja
sinulle hyödyllisten syiden tähden anda Wa,
pahtaja sen niin olla; ") ja niinkuin se lää-
kitys usein on paras ja hyödyllisin, joka kar-
malle tule, niin lEsuren ruumis ja meri u,
sein tuotta suurimman hyödytyren, elämän ja
terweyden, koffa sinulla suurin' murhe ja su.
ru sen nautinnon alla on. Sanokan satanasmitä hywäns, sinä mahdat myös ajatella ja
luulla mitäs tahdot, ole wakutettu wan siitä,

F 5 ettäs
k) Katzo minun wahäisen Ehtollisen kirjani 23fiwu.
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dttäs olit soweljas Ehtolliselle, foffa
uffo on; sillä uffon kquttcl asu WapahtajH
sinun spdämesäs, ei hän sentähden taida muu-
ta, kuin lähemmin yhdistyä siihen Hämeen,,
josa hän jo ennen on. Karta aina sitä, et-
tes annais itziäs uffotta, olles mahdottomana
Ehtollisella ; sillä sen kautta wihollinen pytä e-
siä Wapahtajaa waikuttamasta sitä uffoa jcf
robkeutta, kuin hän muutoin tajdais tehdä,,
uudtstetun läsnäolemisensa kauttq, wan ma-
stoin kaikkia wastansanomista. elä sinä ja kuo-
le siinä witziydesä, tähdeiz
mahdollinen olit.

22) Sinä rvalirat olewas sangen lewotto-,
siira, että airpan julmat ja pilkalliset a-

latuxet Jumalasta, naiwarvar sinua, jorkas.
luulet kotonans itze sinustas culewan, ja
Märän ole ollut, eikä wasta taida tulla sen.
taldaisia aiatuxia lumqlara wastan, kuin si-
nulla on; ercä ne owar nii>: ilkiät ja
errcs niitä taida andexi saada> ja ettäs sen»
tähden olet kauhistus Jumalan ja Mapahra-
jan cdesä, ja n. e, WastauS: Nämät ajatu-
xet tulemat satanalda, ja omat ne tuliset nuo-
let joista Pawali puhu Eph.6: 16. joilla wi-
hollinen toisinans kqrka päälle' jq hirmuisesti
waiwaa lumqlan lapsia, saattazens heM e-
päilyxeen. Tämä ahdistus on aiwan tawalli.
nen, ia moni Jumalan lapsi sildä waiwatan;
muutäMt luulemat myös tämän ollen sen
sihdistuxen, kuin Pawalilla oli silloin kuin
hän walitti, että saranan engeli rusikoisi hän.
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1 Cor, 3,2- 7. Tätä ahdistusta wastan,
ota waarin seurawaisista: Snsin, ettei sinuttfydämes julmat pilkat ole
sydändä sinua kohtan,wan jota enemmin sa,
janas sinua ahdista, sitä ahkerammasti ja y»
xiwakaisemmasti tule sinun paeta Wapqhtajan
tpgö, ja syleillä händä/joka" tqhto, taita ja
pitä auttaman sinua. ' Toisexi/ehkä kuingci
spndisei sinun ajatmes owat,'luofa kuitengln
kiindiästi siihen, että ne, niin hywin kuin
kaikki muutkin sinun syndis,on?stt an-
netut tähden, joka ylönpaldisesti
pn waxanut kalkki synnit, mistä nimestä ja.
laadusta ne olla mahtawat.
malta', että koffa fatanas waiwa sinua, niinse on todistus, ettes'ole satanan wanCbristu-
fen oma; sillä ei !)än sitä ikänäns omille lap.
Mensa tee,'sillä jos han heitH waiwais, niin
ei hänen waldakundansa kauiyan se!sois. ' Ei
tämä flhdistus wähene, paljo wähemmin woi.
teta, wän pahene pkaMwä, niin kauwan

pelkät Wapahta''aa, pakenet händä, eli
uikot ettei kaikki sinun spndiset ajatuxes ole

tähden' anderi annetut.

23) Sinä pelkät wapahmjas suuttuwan
sinuun ju hyljäwän stnun, senrähden ettäs
toisinans hengellisten ahdistusten, eli ruumilli.
sten murherces alla napiser ja walirar,' Wa-
staus: Ehkä mitä' niin tule
sinun ollq kärsiwäisen, sillä kärjnvällisys saar-
ta koettelemuxe», koettelemus wiwon mutta
toiwo ei anna häpiään rulla. Rom. 5: 4. 5

' '' niin-



Niinkuin sinun WapaWjas kantta
siwäiscsti sinun tähteä niin tule sinun kärsi,
wciifesti kanda, kaikki nM hän sinun päälles
pane, sitä enemmin koffä st, sinun hywärcs
tule. Niinkuin Isä ei hyljä lastansa sentäh«
den, ettei lapsi taitamattomudesansa aina 010
tytpwäinen hänen tahdollensa, wan furkuttels
sitä, ettei se paremmin ymmärrä; niin teke
myös Wapahtaja, ei hän sinua hyljä tämän
lapsellisen heikoudes ja taitamattömudes täh>
den, wan yhtä hywää kanda armahtawaista
ja isällistä fydändä sinua kohtan. Sillä ei
hän meidän jälken cee meille; eikä
kosta meille pahain tedoimme jWen, Psalm..
103: 10.

24) Sinä oler leworoin fiirs ectäs, ajab,
telet, koffas olet ennen liLsuxen annosi:
sonuc, ja siirä pois lanFennur, niin raita "se
suma, matkin sinulle tapahtua; cli myös, waik-
ta erc sinä ole armoja seisonut ennenkuin npr,,
niin taidat sinä joskus langeta. Wastaus:
Sinun pelkos on oikia, sillä niin pian kuin
sinä palainut olet ja armon Christuresa
stanottanut, niin tule sinun suurinda murhet-
ta pitä siitä, kuingas loppuun asti. pysyisit;
Mä numtoin ei 010 Wapahtaja, armo eikä
autuus sinulle oikein kalliit, wan sinä taidat
pian langeta. Ettäs ennen langennut olet,
ei se sinua estä nyt pysymästä; Dmvid ja Pe.
tari langeisit, multa sitten kuin he jällens
palaisit, niin he pysyit armosa. Kuka ties
ssMuotit ylön paljon itze päälles ja se olispz
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sP sintin langemisees. - Kuinga sinun nyt
ta pysymän, jokos olet ennen langennut eli
ei: lue ja noudata sitä kuin 4'.nen TuMstel.
82 kappalesa sanottu on.

25) tNoni luinaian lapsi oi: murhellinen/
ja kärsi paljon lcwotromuutta siitä, että hänj
luule langennensa; sitä' hän peitä, siirä että
hän taikka on tehnyt jongun wian, eli että
hän on heiko uskoja vakkaudesa, ja n. e. eli
errä hän on josakin ahdistuxesa, eikä tunne i<
tziänsä, ja n. e. iLhkä mmä jo siinä lohdu-ruxesa ia neuwosa kuin minä olen andanuc,
mitä ahdistumia wastan, joista lninä kirjoitta»
nm olen, olen kosta sxi ustowai-
nen ei ole langennut, wan arniosa tallella >

niin sen rvielä lawiamalda
osotta, että jokainen Jumalan lapsi,
haawa mahdais nähdä ne tundomerkic kuin
hänellä on siihen, että hän seiso armosa,ja ei
ole lmiFennnr siitä. Ett sinä ole langennut,
silloin koffas olet suuresti lewotoin siitä, et-
tes tiedä, jos olet langennut elt ei, taikka sii«
tä, ettäs luu!et/jo langennes; sillä se joka lan<
Zennut on, se on hengellisesti kuollut, ei sillä
ole yhtäkän, tundemista eikä le;vottomutta sie-
lunsa tilasta, wan on paljo enemmin iloinen,
että hän nyt saa elä niisä synneisä, joihin
hänellä ennen wäkewä haluja kiusaus oli.
Ett sinä ole langennut, koffas lEsuz'en ar«
mon plitze kaikkein kalliixi arwnt, niin
tahdoisit kaikki luodut käppalet, jos ne sinunomas olisit, anda, tullaxes wakutetM siits
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ettcs langennut ole;-sillä sinä olet jo kuullutsen olewan elämän uston, kosta joku pl'tzen
kaikkia halaja lEsusta; katzo zmen Tntkiste.
lem. 21 ja 22 kappale/ ja epäusko on halut-
lomus, kylmäkiffoisus, irstaisus ja wlha IE-,
susta wastan. Ett sinä ole langennut, kostas
toisinans tunnet Mähäisen uston kypenen sy-
däme,as; :a ettes sitä aina tunne/ et se siitH
tule, että usto on scimmunui/ Man siitä ettes
tUNNs itziäs;"silln kusa usto samumnut on, erse niin pian sytytettä taita, jonga me
din'esimerkistä näemme, joka langemufensa
jälken eli lähes neljäkpmmsndä .wilkoa suru-
töinä fynneMnsä, ja mahöotoinda se oli, et»
tck hän wälittäin vlis yhdenl hetken elämä/
toisen kuollut ollut. Ett sinä olet langennut/
niin kauwan.kuins tunnet
lystä ja epäuskoa wastan, jotakin spdämesäs/
joka mastoin sywän turmellufcs soimausta/
tahto wakutta sinua, syndis oleman Christu-
xen tähden andeLi annetut, Wapahtajan ole-
wan sinulle armollisin, hänen rakkaudessa si-
nua kohtan olewan sammuttäckaMman;, silläse on usts /joka wielä elä, soti ja lEsurettwoimasa koke woitta. Ett sinä ole langennut,
niin kauwon kuin sinusa on joku rakkaus
Vapahtajan tpgö, sillä se on waikutus ja he-
delmä hengellisestä elämästä, Ettsinä ole langennut, niin kauwan kuin sinä
wielä rakkaudesta Wapahtajan tygö, ja halu-
sta hänen tykönänsä pysyä, tunnet jongun'
sodan syndiä wastan, ehkä se heikotin olisfMä silloin wielä Jumalan Hengi asu sinun'
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jydamesäs, joka uffon ja rakkauden kautta so«
ti spndiä wastan. Ett sinä ole langennut,
min kauwan kuin sinä kaikesta sydämestä tah,
bot uffoa vapahtajan päälle, tahdot rakastahändä, tahdot olla toisenkaldainen kuins
tahdot maata sydämes kansa Wapähtajan tv»
könä, waikkas mielestäs ett taida' sitä, wan
kaikki näky kuollutta olewan; sillä niinkuin
yri ihminen elä wielä, ntinkauwan kuin sy'
dan hänesä lykyttä, ehkä. hän kuollen muotoi-
seni näky, niin on sinusakin wielä hengelli-
nen elämä, niin kauwan kuin tahto, joka sie-
lun sydän on, työtä teke, waikutta ja liikkel.
lä on,, waikka sinä muutoin näkyisit'olewan
hengellisesti kuollut. , Mutta silloin sinä olet
langennut, kosta ei sinun Wapahtajas enä o-
l,e sinulle kallis eikä tarpellinen, wan sinä ko-
konans luowut hänestä, ja ne wanhat syn-
nit, hitaus, kplmäkiffoisuus, plönkatze ja wi-
ha Wapahiajäa kohtan rupewat wallan otta-
maan ja hallitzemaan Jos satanas kokee u.
stotta sinua, olewas längennen, niin älä mil-
län muotoa.mene pois wanhoin syndiis, aja-
tellen, se on yhtä kaikki, mitä pahaa minä
teen, eli kuinka paljon minä itziäni synneisH
huwitan, sillä langennut minä kumminZin o-
len, ja ts>rwitzen wastauudesta ennen-
kuin minä armon saada taidan. Älä myös-
kän ota etees yhtään uutta parannuin jär-
jestystä ~ sen kautta tullaxes jällens armoon,
sillä siitä tule paljas oma teko, joka estä Ju-malan Hengen työn, taita saatta sinun pal-
joon murheseen, ja itze tpösä langemaan- Sey
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siaan uffo toisin oleman kmns pelkät,' selsoZwas wielä lEsuz'en armosa, odota lEsuxcn
äwun hetkeä, rukoile ahkerasti WapahtaM
wielä osottamaan ja wakuttamaan. sinua 3<c<
was hänen omansa, tutkistele ahkerasti lEsu-
len armoa, rakkautta ja niitä armolupauM
kuin hän andanut on, warjellarensa omiansa
-langemmefia. Katzo sywäldä spdämmees ja
tutki wiftlsti, jos löydät jonqun merkin siu
hen, ettes ote langennut; jos löydät jotakin,
niin seisata pnwakaijestt siihen, ja anna lu.
malan Hengen juhdatta sinua yhdestä toiseen/
siihen asti, 'ettäs täydellisesti näet, kaikki M
win sinun kansas olewan.

Mi "nstH hirnulistlnnnsta tiusauxista
on se kosta sinun yliyes, rakas sielu, yIM
haawa seurawaistc tustac culewac: Sinä ru,
pet tokonans epäilentään lillsuxen armosta,
ajatellen, wapahlajan olewan wchaisen sinuni
päälles, ja hyljänne!! sinun; epäilemään myös'
jos Jumalan sana liene tosi, eli armolupau,
x:r sinuun sopine; sinun päälles tartawar
syndistc himot, ja halu endisiin jyndiin, pH
jo kowemmin kuin ifte epäuston ajalla, niiir
ettäs joka silmän räpäys mielestäs näyt ole?
ivan nuldä warssn woitcttu; sinä tunnet syn-
nin wiercelewäisimmäri ja maittarvammaxi
Huin kostan ennen; sKcc sinä taida huogata eli
rutoilla ja rvaittas wiclä tuinga paljon
koilisit ja itkisit, niin Näky wapahraja warl
fin päättänen, ettei tuulla eikä" autta sinua;'
Gnun sielus wndms näändywän woimattomu-
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desta kaikkeen hywään: ja kaiken rämän alla.nousewac nä,näc ajaruxec sydämesäs; heicH
kaikki toiwo sixensä, sinä oler knirengin huka-sa ja langennut, sen sinun tilas näyccä, hu<
wita iftias niisä
»nauramat, sinä makar kummmgm himoisa
niiden wallän alla. Wastaus: Tämä ahdistus
en niin kotva, ettei Wavahtaja salli sen tul-
la muiden päälle, kuin niiden, jotka ?wat
pitkälle armosa tullet, ja joilla suuri hengelli-
nen woima on wastanleisoa; sillä ei ban pane
yhtän suurembaa kuormaa päälle, kuin he
kanda woiwat; niin kuiva se on, ettei armoi-
tetutkan ja paljon koetellut sielut sitä oikeinymmärtä ja käsittä taida, ellei he itze siinä o-
le ollet; ja, että se on työläs ja lälies mah.dotoin sanoilla oikein felitta; sillä mikä taita
raffambi olla sille, jolla se wahwin uffo on
ollut, kuin mielestänsä näkyä waipunen sy«
wimbään epäilpxecn? sille, joka rakasta Wa.
pahtajaa ja wihaa syndiä spdämestänsä, kuin
nähdä itzensä synnildä lälieS woitetuxi? sille,
joka lEsuren armon kaikkein kalliimbana pi.
tä, ja nyt kokonans kaipaa sitä? sille, joka
pitä sen helwettinä, että Wapahtajassa eroi.
tettu olla, ja pitä sen jo mielestäns lähes niin
oleman. Tätä ahdistusta wastan ei ole muu-
ta neuwoa, kuin että mereen asti killwoltella,
ja waikkas wielä kuolisit eli näännyisit, ettes
tahdolla mitän perän annais, eli epäilyjen
päälle heittäis, ehkä kuinga pahasti se silmi.säs näkyis oleman. Maatesas spngiämmän
epäillen alla, armosta, uffo kuiten«
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gin mastoin ustoa, ja toiwo mastoin toiwoa,
wähäkin toiwoa tallella. Ehkä tuinga

wihajseri ja hirmuiseni Wapahtaja sinulle nä.
ky, niin pysy sinä kuitengin siinä, että hän
on sinun paras ystäwäs, ja hänen rakas sy,
dämens on muuttumatoin sinua kohtan. Kä»
sitä se päätös nimeen, siihen nimeen
johons ustaldanut olet, silhen nimeen johon
ainoaan sinä luotta tahdot, ettäs ennen, huk-
kua tahdot lEsuxen lupausten päälle, kuin
pitä ne pienimmäsäkän asiasa walbena ja pe-
tollisena. Waikkas wulet itzes lähes peräti

syndisildä himoilda, luota kuitengin
siihen, että ne owat andexi annetut ChristUi
zen tähden, joka kaikki sowittanut ja mara.
nut on; ja että waikka ett sinä taida rukoil.
la. että kuitengin sinun sielus surkia tila, on
kyllä woimallinen rukous, .sinun armahtamat-
sen Wapahtajas edesä. - Sinun suuren woi.
mattomudes alla, muista, että lEsus on hei.
koisa wäkewä, ja että hän kaiken woimansa
sinusa osotta, koffa sM spwimmäsä woimat»
tomudesas makaat. Ehkä mitä ajatuta sinun
sydämesäs nouse: olewas armosta langennut,
niin älä uffo niitä,,ja älä millän muotoa tie»
tes mme tekemään cndisiä syndiä. Wihdoin
sinun spwimmäsä miheljäispdesos, ajattele
näin: lEsu minun Wapahtajani! .jos nyt niin
onnettomasti olis, ettäs minun hyljännyt oli-
sit, niin en minä ikämms tuitengan sinua
hyljä; jos niin olis, ettet sinä minusta huo.
lis, niin minä kuitengin yhtä kiiwasti etzin
sinua; jos mingin olis, ettäs pidäisit minun
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wihollisenas; niin minä kuitengin tahdon fl<nun parhana pstäwänäni pitä, ja niin kau.
wan waiwata sinua minun rukouxillani, wa-
titta sinun edesäs hHtääni, hauta sinulda a.
pua, että sinun täyty minua aulta; jos nim<
gin olis, että minä langennut olisin, niin
minä hengellisesä fuolcMasani kuitengin ma-
kaan niin kauwan sinun armos owella, ettäs
herätät minun, ja nnrwotat minun elämään,
mutta en minä sinusta pois luowu endisiinsyndiini. Taita sinun sydämes tämän ahdi-sturen alla myös usein rumeta nurisemaan ja
walittamaan, niinkum Job ja Dawld teit;
mutta se sama Wovabtaja, kuin andn-i an.
doi heille, eikä lukenut heille sitä, teke senmyös sinulle, (kstzo siinä 24 fappalesa. Tä.
män ahdistunen alla ota tutkistellaxes woimal-
lisiä Ewangeliumin todistuxia, esimerkixi: Jok,.
19-Zn. Se on räyrercy, eli, Eph. Z: 19. IG-suxen rakkaus yliycn kaiken tundenustn,
eli jotakuta muuta. Ota waari ja noudata
niitä hpwiä liikututa kuins sen alla tunnet,
niin se sinun wahwista ja wirwotta, autta
myös usein woittamaan. Jos sinä tämän ah-
bifiuxen wuitat, niinkuins todella woitatkin,
jos sinä sitä noudatat, kuin nyt lyhykäisesti
sanottu on, Min sinulla on suuri hpödytpis
siitä; sinä wahwistut epäilemätä sen kautta
Hiffosa, koffas sen syngiämmän epäilpxen pääl.
lekaratesa, olet oppinut rippumaan kiini IE«suren armosa ja ijankaikkiiesa sowinnosa; sil.loin sinä oikein opit tundemaan, ja wahwa»sti luottamaan lEsuren armahtawaisen spdä.
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men päälle, kofkas olet pitänyt hänen parha-
na pstäwänäs, silloingin kuin hän on näky-
nyt sinulle muuttunen hirmuisen; silloin sinä
oikein wakutetun' tulet sinun syndeis andexi
saamisesta, koffas niiden birmulsimbain pääl.
lekarkansten alla, olet ustonut, ne oleman
Chrifiufen tähden ande.ri annetut; silloin syn»
nit mahtawat sinulle oikein wihattawizi tul.
la, ja sinä oikein wisun' walwomaan, niiden
ensimmäisiä päälle-karkauLia wastan, joka o»
let nähnyt kuinZa ilkiät ne owat, ja millä
hirmuisella woimalla ne sinun sielusas wallan
otta tahtomat; silloin rukous oikein kalliin
iule, sinulle, joka olet koetellut, mikä hyödp<
tps sinulla siitä on; ja koffas mielestäs ett
taida rukoilla, niin ett sinä siitä hämmästy,
joka olet hawainut, että sydämes lewottomuus
on waikuttanut Wapahtajan tykönä kaikki,
silloingin kuin huules owat suljetut ollet; ett
sinä mpöskän ikänänS enä epäile, Vapahta-
jan taitaman warjella sinun langemasta, ko-
stas olet nähnyt hänen tehnen sen silloin,
kuinS lähimbänä langemusta olit. Paljon si.
nä opit, paljon sinä wahwistut, tulet myös
puhdistetuxi mailman ja omasta rakkaudesta.

2?) wielä npt on usiambia ahdiftuxia;
mutta ettei niin rawaUisia tuin nämär
mainitut, niin minä tahdon ne pois jättä j»
lopuxi, ainoastansa mainira: Että se ojkia u«
sto:, kärsiwWsps, rukous, lumaMi sanan
tutkiminen, itzensä ylönandaminen lEsuM
käsiin, ja pyhä Ehtollinen, owat kai.
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kisa ahdistunsa wälttämättZmät,, woimalliset
ja siunatut wälikappalet, joiden kautta se u«
stowainen epäilemätä aina pitä woittaman.

28) Npr minä tahdon anda sinulle neu.
won;a lohdutuxen niitä hengellisiä kiusauxia
wastan, jorka ei ole muuta kuin pllytpxiä syn«
diin, saacanalda, mailmalda,, ja omälda rur.
melluxclda, katzo lak. i: 14. ja tahdon sen
harwoilla sanoilla tehdä. Kaikkia näitä «va-
stan, ja kaikisa tiloisa, muista ja noudata seu-
rawaisia neuwoja: iLusin, luota wahwasti sii-
hen, että Wapahtaja on sinun warjelewa,
niin ettes pahalda woiteta, sillä meidän ustom.
me on se woirro, ,ora n,ailn,an woirri, 1 Iol).
5: 4- Toisexi, käytä urhollisesti hywäxes ne
hengelliset woimat, kuin Wapahtaja yhdisty.
Msä itze kansansa, ja hänen hengensä sisälläasunnon kautta on andanut sinulle, ettäs kiu,
sauxen ensimmäisesä päällekarkaufesa »vastan
seisoisit ja kuoletaisit sen- Rolmannexi, mal»
ta, että jos sinä Jumalan Isänäs pidät,
kuinga se mahdollista olis, ettäs ehdollas hä-
nen mielensä rikkoisit; jos lEsuren plkänäs
pidät, kuingas mielistyisit siihen, kuin hänelle
kauhistus olis? Muista, kuinga kalliisti lE-sus kaikki sinun syndis matanut on, ja josse on oikein, että sinä enä huwitat itziäs vh,
desäkän spnnisä, joka hänelle niin kallis oli
sowitta; niin myös että syndi on se, kui»
taita lEsuxen sinun sydämestäs pois aja, ja
sinun onnettomani tehdä; ja ongo se sowelja-
fta yhden silmänräpäyfen ilon tähden, pois
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myydä ijankaikkisen ilon, ja etts nykyisen Hu,
wän tähden, jättä taiwan ja kaiken sen autu,
den kuin tulewcnfesa sinua odotta
myös, että spndi on perkelen työ, tahdotkos
siis andä perkelen sinusa »vaikutta, ja olla
hänen onnetoin orjanftz? ja että synnin pi-
däis sinun ijankaikkiseen ja paran-.
damattomaan onnettomuteen. Neljännexl ru.
koile Wapahtajaa hartosti, että hän auttais
sinua woittamaan ja kuolettamaan kaikki syn-
disct himot; jota enemmin ne sinun päälles
karkawat, sitä kiwammin rukoile sinä Wa»
pahtajalda apua. N?iidmnexi, jos pikaisen
ja kunniallisen woiton tahdot, niin nautitze
hartaudella lEsuxen Ehtollista, sillä se spn-
dein tähden haawoitettu Vapahtaja, teke spn.
nin himosta pian lopun, ja se wäkewin wir»
ta ei taida niin pian walkiata sammutta, kuin

meri sinun syndiftt himos tukahutta.
29) Nyt tahdon minä tämän Tutkistele»

muren lopulla anda sinulle lohdutusta ja neu,
woa ruumillisisa murhcift; jonga minä
täisesti cchdä tahdon. Köyhydesck lohdutta i-
tzes sillä, että niin totta kuin lUmala Chri«
stuxesa on sinun Isäs, niin hän an-
da sinulle, mitä sinun ruumilliseen elämääs
tarpellista on; sillä jos luonnollinen Isä pitä
murhen tapsistansa, paljo enemmin sinä sitä
sildä suu.relda ja taiwalliselda Isäldä odotta
taidat; ja ennen pitä taiwan kaste mannari
muuttuman, ja loman kallion wettä anda.
man, kuin sinun näljästä hukkuman. Edes-
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päin muista, että jos sinä maallisisa puutosta
kärsit, niin on sinulla hengellistä siunausta si.
tä runsammin, ja että ne tawarat joita sinun
sielus nautitze, owat suuremmat, kuin rika-
sten äwerjät tawarat, ja että se turmelema-
toin perindö, kuin sinulle on Ollelle pandu,
woitta kaikki luodut kappalet, ja mitä kuole-'
waiset kielet mainita taitamat.
lohduta itziäs sillä, että se ylönkatze kuin sinä
Chnsiuren tähden kärsit, ei ole mitän sen pil«
kan suhten, kuin Jumalan Poika sinun täh-
tes on kärsinyt; että se kunnia, jota sinä
nnutitzet, on tuhatta kerta suurembi, kuin se,
jonga kruunut ja waldikkat tuottamat mail-
man suummnillö ruhtinMe; ja, että sinä, eh-
kä kuinga halpa ja ylönka ottu sinä olet, so-
kialda ja jumalaltomalda mailmalda, kuiten-
gin kerran hallitzemaan Jumalan ja ka-
rihan kansa. N)ajnomisen ia wihan allK, loh-
duta itziäs sillä, että se on todistus/stihen, et-
täs olet Wapahtajan oma, koffa mailma kau-
naa ja wainoo sinua totuden ja jumalisuden
tähden. Lohduta itzes sillä, että kaikkiwal-
dias Jumala suojele sinua woimatoinda mail-,
maa wastan, ja mitä woimattomus woi kaik.
kiwaldiaisutta wastan? Ettei sinun kauwon
tarwitze muukalaisen olla pahasa mailmasa,
nzan pian pääset taiwallisen Jerusalemin i«
iankaikkiseni asujammezi, kusa ei mailma enä
sinua wainota, eikä kiukku «vahingoitta saa.
Sairauden alla lohduta itziäs sillä, että jos
ruumis sairastaa, niin nautitze sielus alino-
maista terwepttä kaiken terwepden lumalal-
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da, sinun kalliilda Wapahtajaldas, joka ei i.
känäns sinua plönanna, wan alinomaa hol<
hoo ja wahwista sinua»; ja että tämä raadol.
linen elämä pian loppu, ja sinä roapahrajay
ka caistxi mlec, i loh 3: 2. Kaiklsa maal,
lisisa murbeisa lohduta itzes Mä, että kalM
Mitä sinulle tapahtu, se tule sinulle hywäp;
sillä Wapahtaja joka on sula rakkaus, ei tai.
da mitän muuta sinulle tehdä, kuin mitä si«
nusse hyödyllistä on; ja että kaikki mitä sinä
kärsit, on wähä ja kestä ainoastans silmän-
räpäpzen, mutta se autuus kuin sinulle on wal>
nMettu, on ääretöin ja ijankaikkinen.

6:des TuMstelemus.
Rumga Jumalan lapsttt tule itzensä

Lnyttä sarraudesa ja kuolemall
Tvuotellg.

Niin kauwan kuin sinä elät, tule sinunikäwöitä pelastusta tääldä, ei tärsimättömpde,
stä siitä kuin sinun täyty täällä kärsiä, wan
halusta päästä fangiuden majasta, sinun Wa.
pahtajas tygö. Jos pti awio puoliso ikäwöi.
tze, kohdata toista, kosta he kauwan erinäns
ollet owat, paljo enemmin sinä lEsuxen mor,
sian, mahdat ikäwöitä, saada kohdella sinun
taiwallisen ylkäs , kotona hänen tykönänsä,
saadafes ijankaikkisesti nähdä hänen lniinkuin
hän on, kunnioitta hänen haawojansa, ylistä
hända kaiken kärsimisensä edestä, maista hä-

nen



» 105
nen hywydens ja rakkaudensa suloisutta, ja
nautita osaa kaikesta siitä autudesta, kuin
hänen yhdisteensä täydellinen wndeminen mpö«
tänsä tuo. Pidä jokainen silmän räpäus elä-
mästäs, niinkuin se wiimmeinen olis, pidä
aina senkaldainen uEallus Wapahtajaas, ja
waella niin hänen edesänsä, ettäs joka hetki
ilolla taidat ja tahdoisit ijankaikkisuteen sisäl-
le mennä, millä kuolemalla hpwäns Jumalasen tahdois tapahtumaan. Ajattele usiammat
kerrat päiwäsä, jos sinun pidäis lähtemän
tääldä, jos olisit kohta walmis siihen; eli
jos on jotakin mielestäs, kuins tahdoisit en-
sin toisin olemaan, niin harjoita itzes niin li-
stoja ja totisesa lumalisudesa ja huwpdesa,
ettäs aina walmis olet. Mden ustosa ja är-mosa wahwistetun Christitpn, tule aina siinä
järjesturesä olla, että hän ilolla tahto kuolla.
Mutta jos sinun tule pitä jokaisen hetken
wiimmeisenä, paljo enemmin jokaisen taudin;
ja kuinga sinun sen alla, sekä ruumillislsa et-
tä'hengellisisä tule itzes käpttä, sen minä nyt
tahdon näyttä; ja ensin rumnilllsisa asioisit.

D Niin pian kuins sairari tulet, niin
muista kohta, että lähtemises taidais tarjona
olla; ja jos tauti kowaxi näky, niin etzi neu-
woa taitawalda Lääkärildä, eli jos ei sitä o-
le, niin muilda ymmärtäwildä ihmifildä; sillä
sinä olet welwollinen Jumalalle sen, ettäs
muidengin neuwon jälken, etzit säilöttä sitä
luonnollista elämää kuin hän sinulle andanut
on, niin pitkälle kuin mahdollista on, ja joka
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toisin teke, se on itzensä murhaja. Alä ajat.
tele niinkuin muutamat marsin Mnkertaiset
ihmiset, että se on turhaa etziä Lääkäriä; sil<
lä jos Jumala on minun määrännyt kuole,
maan, niin minä kuolen, mutta jos Jumala
on määrännyt minun elämään, niin minä
jään elämään, joko minulla on Lääkäriä eli
ei. Sillä ota maagin, ensiri, että enimmät
Jumalan päätöret, ihmisten sekä hengellisestä
että ruumillnssta menestyMä owat wiMH
ehdolla tehdyt, nimittäin, jos ihminen käyt,
tä hpwäxens määrätyt wälikappalet, niin^hä-
nelle käy hywin, mutta jos hän laiminlyö ia
ylönkatzo wälikappalet, niin hänelle käy pa-
hoin. Toisexi, olis Jumala turhaan andanut
parannuxen wälikappalelta kaswa, jos ei nii-
stä hywää olis, ja se sodeis marsin hänen
wiisauttansa wastan. Rolmanneri, me näem,
me Jumalan sanasta, että parandajita tule
käyttä hywäxensä: Runniora parandajata
kohmllisesti, ercää saisit hänen hädän aikana,
sillä Herra «n luonut hänen, ja parannus tu-
le sildä korteimnialda, ja tuningat tunnioirca-
war häudä. Herra anda parannnren kasws
maasra, ja roimellinen ei tayo sitä ylön, Syr.
Z8: i, 2, 4. Jumala itze on toisinansa
luonnollisia wälikappaleita käyttänyt; kosta
Esaias humalan puolesta oli lähetetty Kumn.
g,M .Hiffian tygö, niin hän pani sikunaapa-

K-n Histian paisuman päälle, 2 Kun/k. 20: 7.
T^eljännexi, osoita joka aikainen koettelemus,
että monda owat säilönet ja Harmat kuollet,
jotka lääkituM naulinnet owat, kosta sitä

wastan
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wastan sainasa taudisa monda kuolemat ja
Harmat paranemat, niistä jotka laimilyönet
omat wällkappalet. Mutta siinä siwusa kar.
ta, ettes teNs Lääkäriä ja lääkityxiä itzelles
epäjumalixl, ajattellen, että sinun elämäs ja
termepdes tule prinänsä niistä; wan rukoile
sinun termepdes Jumalala, jonga wallasa se-
kä ruumin että sielun elämä ja terweps on,
jos hänelle kelpa että sinun wielä pidäis elä.
män, andamaan lääkityille woimaa waikutta
sinun parannuxexes; eli myös, jos hänen ar.
mollmen tahtonsa on, että sinun kuoleman
pitä, että hän sinun kipus liemitäis; uffo
myös hänen tekemän sen, sillä uffo on niin
runmillisisa kuin hengellisisäkin, wisii tie löy.
tä awun lEsu^elda

2) Jos tahdot tehdä jongun testamentin
eli asettuen tawarastas, ennen kuins kuolet,
niin tee se kohta, ja älä wiiwptä siihen asti ,

kuins pxinäns ja pMvakaisimmasti tarwitzet
ajatella, sinun edesäs seisowaista kallista mat-
taas. Jos sairaus on siitä laadusta, että si-
nulla näky junri wähä aikaa jätillä olewan
eläs, eli maalliset asiat ylönpaljon rasitais ja
häiritzis sinua, niin jätä kaikki Herran käsiin,
ja ajattele ainoastans sinun »iankaikkista pa.
rastas; niinkuin CKrisiityn, tule sinun aina,
niin paljon kuin mahdollinen on, pitä asias
siinä järjestMsä, ettei kuolemas jälken, pe»
rillisilläs olis riidan ja eripuraisuden siaa.

3) Niin paljon, kuins taidat, niin estäsen-
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senkaldaisia ihmisiä tygös tulemasta, joiden
seurasta ei sinulla ole sielulles rakennusta, sen-
kaldaisia jotka juttelemat edcsäs ainoastanS
turhia ja maallisia, sillä ne häiritzewät sinun
ajatuM, jotka pidais kokonans kootut ole.
man sinun Wapahtajas tykönä, ja sekoitta-»
wat ne niin, ettes lsovn mkaan saa niitä oi-<
kein jällens kalMbiin aineisiin; ne ra«
Mawat ja wäsyttäwät sinun.

4) Alä päästä ketään tpgös maallisia ta.
pauM ja uusia sanomia juttelemaan, sillä ei
ne paranna, wan vavendawat sinun. Alä
mpöskän anna pauhawaisten ihmisten tulla si.
nua lewottomnri tekemään, wan laita niin,
että kaikki olis hiljaisesti, ettäs saisit kootul-
lapa hiljaisella mielellä lewäti Wapahtajas
tykönä.

g) Alä rasita mieldäs asioilla ja astareil.
la kuin huonen pitoa eli maallista kutzmmstaskosewat, wan eyi toto sielus kansi; Jumalanwaldaknndaa ja hänen rvanhurstaucransa,
Matth. 6: 33.

6) Jos sinun holhouxes on huonombh et-
täs taikka olet köyhä, eli ettei kukan tahdooikein korjata sinua, niin älä siitä epäilewäi.
M eli kärsimättömän tule; man uffosa Wa-
pahtajan päälle, ja odoturesa sitä paljoa hy.
wää,, kuin edesäs on, kärsi kaikki katkerudet
Christillisellä hiljmsudella, ja etzi palkita ruu,
milliset puutoM, sillä, ettäs omistat itzell^s

kaikki
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kaikki plönpaldisesti, uffon kautta lEsuren
päälle, mitäs sielulles tarwitzet.

7) Alä sitä sure, jos jätät lapses ja o-
maises köyhptecn, holhomattomaan ja huo-
noon tilaan, sillä Jumala joka ruokki taiwan
linnut, ehkä ei he kylmä eikä niitä, joka
määrettä peson ruohon, hän on myös ruok-
kima ja waatettama heitä; anna ne halullise-
sti lEfuren käsiin, pyydä händä hartasti pi«
lämään be'siä armollista murhelta ja autta-
maan Kettä; niin sinä jätät heille runsamman
ja rikkamman perinnön, kuin jos jättäisit
heille tuhansia. Mitä sinä olet ollut muuta,
kuin pri »välikappale Jumalan kädesä, heitä
holhomaan? Jos hän sinun pois otta, niin
hänellä on wiclä lukemattomia neuwoja ja
wälikappaleita siihen jälillä. Keneltäs luulet
arMahlawaisemman sydämen oleman sinun o,
maisias kohtan, sinulla elt Jumalalla? eikö
Jumalalla ?Eikö siis bänen pidäis sitä teke-
män, sitä enemmin, kosta hän on luwannut
olla meille sitä jalombi auttaja ja turma, ko-
sta hän kutzu sen pois, joka ennen hänen
puolestansa on holhoja ollut. Jos sinä uffot,
kaiken maallisen bpwän, sinun! vmaisildas lop-
puman, kcffa sinä kuolet, niin sinä teet itzeslumalari, jolda ainoalda se kaikki tule; mut-
ta jos sinä ustot, että Jumala Isällisestä ja.
armollisesti on sinun vmaises holhowa, kosta
ei sinua enä ole, niin hän myös sen Keke,niin
että mailman pitä ihmettelemän sitä, sekä si-nä että he saamat kerran iankaikkisesti sen



edestä ylistä bändä. Niin paljon kuins woit,
waaroita ja keholta omias ja ystäwitäs, ja
muitakin, sydämellisesti, totiseen Jumalisilleen,
sillä ei kenengän paremmin wai.
kuta eläwisä, kuin niiden, joita ci he ennen
kohtele, kuin iiankaikkisuus on heidän sanan»sa totuden wahwistanut. Kanna myös uffol»
la ja rukouxella sinun omaistes hengellinen
ja ijankaikkinen menestys lEsuz-en eteen, niin
sinun pitä kerran sinä suurena kokous pai.
wänä ilolla näkemän, ettei se ole ilman siu»
naitua hedelmätä ja hyödytystä ollut.

8) Jos lulnala sinulle on katowaista
kautta anbanut, niin jaga siitä köyhille, eri»
nomattain niille jotka Jumalala pelkäwät, ja
niille jotka siinä tilasa owat, ettei he taida
tarmottansa muille walitta, sillä ne aina suu»
rembaa puutosta kärsimät, kuin ne, jotka wi.
heljaMdensä ilmoitta taitamat. Jos mahdol.
lista oy, niin anna niin, ettei muuta kuin
kolme sinun andimestas tiedä, sinä joka an.
nat», se joka lahjan saa ja tule autetufi, ja
Jumala kuin kaikki näke ja kostaa. Kosta si°
nä menet pois. armosta ijankaikkisesti wastan.
ottamaan, niitä suuria autuden tawaroita,
tuin' lEsus sinulle walmistanut on, kuinqa
se olis mahdollista, ettet sinä Christillisestä
rakkaudesta jakais köyhälle, niistä katowajsi-
sta tawaroista, kuin sinun jättämän pitä, ett
enä tarwitze, eikä enämbi sinua hyödytä?

Nyt mii>ä Toistxi Vfttca, tuinpa
sinun
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sinun Hengellisiln asioisi? tule itM täyttä sai-
raudesa ja kuoleman wuoreella.

i) Se on jd sanottu, että sinun pit-ä ar.
waman jokaistm silmänräpäpxen, paljo enem-
min jokaisen taudin, niinkuin se wiimmeinen
olis. Jos sinulla on eläwä usko niin jokai'
nen ktpu on sinun mielestäs, niinkuin se sa.
na kuin Propbeta Esaias toi Kuningas Hi«stian tpgö. Toimita ralos, silla sinun pira
kuoleman, ja ei elämän, Es, ZBi 1. Nin<it«
täin, sinä odotat ilolla, että sinun pelastuxes
surkeudesta, ja sinun menos taiwaseen olis
käsillä, ja sinun, spdämes on kokonans ylös,
nostettu kaikista maallisista sen tugö joka sinun
edestäs kuollut on, ja sen kautta sinun kuole,
mas kuolettanut, ja jonga tpgö sinä ijäisesti
muutta mielit.

2) Se on sinulle tarpellista ja hyödytti,
stä ettäs etzit ja annat noutaa tygös yhden
totuden todistajan, kässvläisen Christien pup,
lesta, nimittäin toimellisen opettajan. Zlmoi.
ta sille wilpittömästi ja ilman ehdota sinun
siclus tila, ja mikä toiwo sinulla on sinun
WapaHtajas tygo;,2ta wastan jokainen sana
kuin hän sano, niinkuin lEsuxen omasta suu.
sta; anna hänen enemmin wirwotta sinun u.
stos, sptvttä sinun sudämes, ja rohwaista si.nua ijankaikkisuden matkalla; laita niin, että
hän sitä usiammin kertoo oppimisensa , jota
pidemäldä sinun tautias kestää.

3) Laita



3) Laita min että sinulla olis Jumalala
rakastawmsia ihmisiä feuranas, ja holhojina >

sillä niistä sinä paljon hyödyt Niinkuin mml»
man laiset wiettelewät ja wietollän, niin Ju-
malan lapset kehoittawat ja kehoitetan toinen
toiseldansa hywäsn; pyydä heitä, niinkuin
heidän omakin halunsa on, Ewangeliumin
woinmllisella totudella aina enemmin wahwi-
siamaan ja wirwottamaan sinua, että niin.
kuin se ulkonainen ihminen aina enemmin hei-
kon tule, se sisällinen mahdais wahwistua; et-
tei he kauwan eräsänsä puhuis, wan usiajii
ja lyhykäisesti, ja että he silloin etzeisit ne moi»
mallisimmat ja wirmottawaisimmat totudet;
anna heidän myös lukea edesäs muutamia
kalliimbia P. Raamatun paikkoja, «valituita
wirsiä. j. n. e. Okemisen alla ja wälillä, tut-
ki sinä pyhitetyllä hartaudella, mitä he ede-
säs lukemat.

4) Jarta kaikkia turhia chaturia; kiin»
nitä kaikki Wapahtajaas, ja siihen
kuin edesäs seisoo; tutk» ainoastans lEsuxen
kowaa kärsimistä ja kalkeraa-kuolemata, joka
sinulle nyt on tulema ijankaikkistxi hyödyty.
xcxi, kuinga kalliisti hän sinun on ostanut,
ettei hän sinun sentähden taida anda hukkua;
tutki hänen ääretöindä rakkauttansa, josta si.
nä jo paljon naulinnut olet, ja nyt kaikesa
awarudesa sinun päälles ilmanduman pitä;
ajattele hänen sanomatoinda armoansa, josta
bän sinun jo on osalliseni tehnpt, ja jonga
ginoan Päälle sinä npt ijankaikrisuteen tulet

mene»
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menemään; muista että sinun pelasiures kaike-
sta wiheljälsydestas, ja alku ijanrattkljeen au,
tuttes on käsillä. Karta tuchia puheita, ja
kaikki sinun puhes olkon yrinäns sinun ri«
stinnaMusta ystäwästäs, ja sinun toiwostasHänen tygönsä, ynnä ahkcrain ja palamain
rukousten kansa hänen tpgönsä; sillä niintum
sinulla ei taida oNa monda hetkeä rukalla,
niin olkon sinun rukoures sitä palawaml>i;
muista että Wapal.taja tämän ainoan rukou-
xen päälle: -Herra muista minua, kostas tu-
let roaldatmldaas, Wastais: pirä
sinun olenlan minun kansani paradilslsa, Mah.
ta siis kaikki sinun uffolliset rukoures olla
woimallisia wahwisturia sinun ijankaikkisen
autudes päälle. Karta kaikkia turhia mur,
heitä, ja pidä siitä yrinäns murhetta, ettäs
wahwistuisit armosa, lEsuren rakkaudcsa, ja
ijankaikkisen elämän wisiipdesä.

8) Kaikkein sinun waiwais ja kärsimises
alla ole kärsiwäinen, ylönandain itzes koko,
nans Christuxclle lEsurelle, ja lewäten bä.
nesä; anna lEsuren tarsiwällisps j.ol!a hänwaiwanfa ja kuoleman kannot, tehdä sinunkärsiwäiseri wiimmeiften asti; muista myös si,
nulles wahwistuZeri, että kaikki mitä sinä kär.
sit, se tule rakkaa!da Isäldä, joka ei tee si,
nulle muuta kuin mitä sinulle hyödyllistä on,
ettei rämän nykyisin ajan rvaiwar, ole senkunnian werra tuin meille ilmoiteta,,, Rom.

lB' Jos kipus on kowa, niin et-
täs pääset sinne, Kisa ei tipua sillen sle, Ilm.

H k. 21:
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k. 21: H. Jos kuiwawa poltto sinua wai-
waa, niin tiedä errci sinun siellä enä pidä ja-
noman, sillä karitza zoka istuimen kcstellä on,
on johdartawa sinun eläwäin rvesilähdcccei»
tygö, 7 luku. 16, 17. Jos unettomuus ja
»voimattomuus sinua waiwaa, niin rvaturra
»Hengi, etkä sinun pitä lewämän simm röi<
stäs, 14: 13. ia mikä hywäns sinua rasitta-
ne, niin muista, että tämä kato«?a pirä pu«
keman päällensä katomarcomuden, ja kuolewa
pute päällensä kuolemarronmden, 1 C»r, 15,:
53. kostas autudella rawitan, hcrätcyäs Ju-
malan kurvan jälten, Ps. 17: 15.

6) Anna Jumalan Hengen hywin wah.
wista sinua uffosa, sylyttä sinua rakkauteen,
laswatta sinua hywnsä, sisä se silmänräpälis
riendä, jona sinun ustoMsudes pltä kruunat
taman sinun rakkaudes palkittaman, ja sinun
pitä saaman ijankaikkisen ja turmLlematloman
tawaran; anna Jumalan Hengen niin wah-
wista sinua uffosa, ettäs tulet niin witziri
lEsuren asuwan sinun sielusas ja olewan li.
kisimmästi armoja sinun kansas yhdistetyn,
nimkuins tiedät sielus wielä ruumisas asuwan;
sinun sielus niin witzisti olewan lEsuren kal»
lilla »anhurffauden pugulla puetetun, kuin
sinun ruumis katowaisilla Watteilla on ner.
hvitettu; sinun sielus niin totta saaman ijan.
kaikkisen elämän, kuin sinun ruumis ajallisen
kuoleman läpitze käymän pitä; ettäs tiedät
sielus niin totta lEsuren kansa kunnian istui»
melle tulewan, kuin. sinä nyt tauti wuotella

' ma<



makaat; niin totta saawas ijankaikkisudesa
wanhurffmHen auringca katzella, kuins aja»
sa olet luonnollisen auringon waloa katzellut
ja naulinnut; ja, pian pääsewäs sen pyhän
kolmeyhtepden ja kaikkein autuitten seuraan,
niinkuins nyt ihmisten seurasa olet. Sytytä
itziäs niin rakkaud.sa, fa ipahwista itztäs hy.
wäsä, ettäs amsa alkaisit olemaan se, kuin
sinun ijankmkklsudesa oleman pitä.

Nautitze lEsuren pyhää Ehtollista,
sillä se joka lähte pitkälle matkalle , tarwitzehywän ewään, ja sixi tämä Ehtollinen relpa
sielulle, joka pitä ijanka.kkisuteen matkusta,
man; sen kautta sinä uffosa wahwistetan, ar-mosa kiinnitetän, tulet wäkewäz-i sotimaan si-tä wiimmeistä »vihollista wastan, ja walmixikuolemaan; siinä anda lEsus sinulle, sen si.nun tähtes weristetpn ja läwisietpn kätensäsen päälle, että sinun tuleman pitä,
wahwistus kirjan ckiwan päälle, kirjoitetun
hänen omalla werellänsä, wahwistetun hänen
haawoillansa, todistetun hänen Hengessänsä,
ja, ei wähewbää pantin ijankaikkisen elämän
päälle, kuin itzensg kokonans; usto wisilsti ja
järkähtämättömästl, että niin totta kuin sinäspot ja juot Wapahtajas ruumin ja weren,
joka sinun edestäs kuollut on, niin totta saa.was elä ijankaikkisesti hänen täMnsä; että
niin totta kuin sinä spot ja juot WapahtajaS
ruumin ja weren maan päällä, niin pitä fi.nun syömän ja juoman hänen kansansa hänenkunniansa waldakunnasa; että niin totta kuin

H 2 se
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se ruumis ja werl, kuins syöt ja. juot, on
taiwasa, niin tulet sinä myös siellä rawitta,
wari hekumalla nii..kuin wirmlla; että niin
totta kuin sinä suullas lEsusta nautitzet täsä
elämäsä, niin sinä ljankaitkisudesa samalla
suulla saat ylistystä hänelle weisata; että niin
totta kmn sinä nyt heikouoesa kumarrat hä-
nen armo pöydällänsä, niin sinä saat kumar<
ta hänen kunnians istuimen edesä korkeimma.
sa täydellispdesä. Jos kauwon sairastamaan
tulet, niin nautitze lEsuren Ehtollista usiani'
mw, sinun hengellisen elämäs wahwistamift,
xi, sillä armon pyyttä on aina rakettu, lE<
slis aina walmis, ja se hpwä ei kostan lija<
xi; jos tahdot saada kaikki mitä sydämes ha«
laja, mitä lEsus taita anda, ja sinun tilas
tarwitze, ollesas wielä maan päällä, niin älä
tämän Atrian nautindoa laimilyö. Se joka
kauwon sairasta tätä Ehtollista
nautitze, ei se asiaa yNMärrä,
taikka hän on huono ChrHitty.

8) Älä pelkä kuolemata, sentähden ettes
ole mielestäs kyllä walmis, sillä niinkuin u»
stowainen, olet Dä aina walmis kuolemaan;
usto se ainoa on, joka sinun lEsuren kansa
yhdistä, sinulle hänen ansionsa omari saatta,
ja sinun siihen walmiiri teke; niinkuin uffo,
mainen olet sinä se morsian, jolla on aina öl«
jpä lampusa, usto sieluja, ja olet walmis me»
nemään Ylkää wastan, ehkä hän yölläkin tu,
lis, eli sillä hetkellä kuins wähimmin ajalte<
lisit; ja niinkuin vffowainen sinä kuolet au.

tu<-
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tuasti, millä hetkellä hywäns sinä poisnukut,
sillä Raamattu todista, että joka usto, se rule
auru<>xi, Mark. 16: 16. ja auruas on ft joka
usto, Luk. 1: 4Z.

9) Älä pelkä kuolemata sentähden, ettäs
jo olet, eli wasta taidaisit joutua epäilewäi.
sun ajatuziin, ja siinä kuolla, sillä se on jo
osotettu, että heikolla uffolla on sama oikeus
lEsnxen armoon ja ijankaikkiseen elämään
tuin wahwimmallakin, ja että kosta sinulla
on uriwakainen halu lEsuren armon perän,
niin sinulla on armo, ja kuolet autuasti, (ka»
tzo z.mas Tutkistelemus 21 ja 22 kappale.)
Sen ainoan tahdon siiMn lisätä, että se on
suuri eroitus olla epätiedosa; ja epäilyreen
waipua; se joka epäilyreen waipu, hän pääl-
tä hukkumansa, ei enä ano, ei etzi, eikä' tal>
do kuulla puhuttamangan armosta; mutta ss
joka epätiedosa eli epMeDäisisä ajatuz>isa on,
hän anoo ja etzi lEsuLen armoa ja aututta
halullisesti, mutta ei ole, wan wakutettu saa-mansa sitä, ja ne estet kuin epätieto siihen
tielle pane, tekemät hänen halunsa suurem-
mari, pprkimään sitä tiimammasti, saawut-zaz:ensa sen kalliin päämäärän. Se edellinen
hukku epäilpresänsä, mutta ett suingan sinä,
jolla se wiimmeri mainittu mieli on; sillä se
on mahdotcknda, Wapahtajan, jolla on tu.
hatta kerta suurembi halu pelasta ja autuas
tehdä sinua, kuin sinulla itzellä onkan, ettei
hän sitä tekis, koffa hän näke sinulla niin
palaman halun sen perän oleman. Mabdo,

H 3 toin
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toin Wavabt«jan, joka on luwannut, että
jokainen joka ano, hän saa, ioka eyi, hän
löycä, ja kolkurrawalle awaran, MattK 7: 8.
ettei hän annais ijankaikkifia elämätä sinulle,
joka halulla sit etzit käsittä,
zee, ettet hän awais talwan owee smulle, jo«
ka sydämellisellä ikäwöitzemisellä sen päälle kol.
kutat; että Wapahtaja, joka itze etzi sitä ka-
donnutta lammasta/ ja kaiken taiwan joukon
kansa iloitze, koffa se löytty on, ottais sinua
iankaikkisesti wastan, sitä lammasta joka niin
halullisesti händä etzit, eli annais sinun kaik-
kein autuitten kansa ijankaMisesti iloita; et-
tei hän, joka itze waikutta sinusa totisen ha-
lun aulien perän, nHös sitä täpttäis. Pa-
wali wakutta, errei nykyistc eikä mlewaisec
taida meitä Jumalan rakkaudesta eroirca, jo-
ta on Christurcsä meidän Herrasam-
mc, Nom. 8.38 niin ei myös epäileminen si-
tä tehdä taida, pidä"'wan pKälle, yriwakai.
sen halun ja etzimisen kansa lEsuxen, hänenarmonsa ja autuden perän, waikkas siitä e»
päilisit, niins saat näbdä itzes kuolemasa ika-
nasti petetyxi, ja tossas luulet itzes nukku-
wau kadotuksen, niins heräjät Abrahamin
helmasa; sillä sinuun sopi lEsuren lupaus
kokonansiElä pelkä piskuinen lauma, sillärei-
dän Isällänne on hywä rshco, anda teille wal.
dakunnan, Luc. 12: 32.

Alä pelkä kuolemata sentähdeti, et.
läS taidaisit kuolla hourailemisesa, ja sen alla
ajatella, puhua eli tehdä sitä kuin sopimatoin.

da



ba olis, niinkuins usein näet muidey teke-
män, ja että se taidais wahingoitta sinun u»ssoas, ja estä sinua autudesta; sillä niin >vä«
hän kuin' se hulluin unennäkö taita wabin-
goitta sinun ustoas, autuuttas eli sielus hy-
wää, niinkuin minä jo z:nen Tutkisi. 9,sä
kappalesaosottanut olen, niin wähän myösse hulluin houraus sitä tehdä taita, sillä mo.
lembain alla ett sinä itziäs hillitä taida; Se
ojis wMrys, jos Jumala annais hourauren
wahingoitta finUn sieluas, jota ett sinä woi
estä, wan hän itze anda sinun päälles tulla;
ja jos hän itze pane sen päälles, niin ei hän
taida sallia sen wahingoitta sinun uffoas ja
autuuttas; silla se sodeis luma/an lauotut-
ta wastan, ja sitä pää tarkoitusta wastan,jjo-
ta warten lEsus ulosannettu, kärsinyt ja
kuollut on, kuin on sinun autudes; ja jos cn
me huku, cbkä kuinga me al.:spainecan,
Cor. 4:9 niin,ei taida mpöskän hourauS si«
nua hukutta, Katzo 1 Cor. in: 11.

11) Alä pelkä kuolemata scntähden, et.
tä kosta sinulda wiimmeiseldä taito katoo,
niin ett sinä enä taida rukoilla eli Wapahta-
jaas ajatella; sillä tiedä se ja malta, että sil-
loin kuin ett sinä enä rukoilla taida, n:sn
lEsus kertoo esirukourensa sinun edestas,
Pyhä Hengi huokauzensa sinun puolestas;
silloin lEsuren weri kerrotulla woimalla pu.
Hu sinun puolestas hpwää. Kosta ett sinä e»ns woi ajatella Wapahtajaas, niin hän lau<
piasti, rakkasti ja armollisesti muista sinua,

H 4 j«
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silloin hän suurimman murhen piti sinun
ijantiikkisesta parhasias. Se sama Wapah-
taja, joka taita säilyttä uffon sinusa kowan
heikouden ja pyörtymisen alla, koffas maalli-
sien toimitusten alla huomamatoin olet, ko-
ffas usein »uihin niin waipunut olet, etteS
wähindäkän taiwallisia malta ajatella', hän
taita myös säilpttä uffon sinusa, kostaS wiiln-
meisellas taidotoin olet. Uffon säilyttäminen
sinusa on kokonans oma työ sinusa,
sinä uffowainen sielu; ja turhaan hän joffuS
olis uffoa sinusa waikuttanut, kuollut ja
kärsinyt sinun tähtes, jos ei hän uffoa sinu-sa säilytäis siM hetkellä kuins parhain sitä
tarwitzet. Paljo enemmin on ssnulla syy toi.
woa, että koffas wiimmeiselles tulet, niin
Wapahtaja sinun uffos wahwimmari teke;
sillä koffas ett enä taida itziäs hallita , niins
olet kokonans jätetty Jumalan hengelle, ja
sinä wälmnmin händä wastan seisot, eikä ul-
konaiset enä estä händH. sisällisisä waikutta-
mafa; ja koffa se hetki käsillä on, että sinun
uffos pitä nautitzemiseri muuttuman, eikö sesilloin nosne korkeimbaan wisiipteen? Juuri
niinkuin Äiti kiirummasti autta lastansa, ko-
sta se parhain apua tarwitze, niin myös Wa-
pahtaja teke sinulle, kuolemasa kosta sinä hä-
nen apuansa, hymyttänsä ja armahtamistansaparhain tarwitzet.

,2) Als pelkä kuolemata sentähden, et-
täs taiia'sit kuka ties kärsiä kowan kuoleman
kilwottuxen; sillä, Ensiri, taidais tapahtua

ettet
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ettet sinä ensingän sitä tunne; jos sinä ko-
wan hourailen alla ett tiedä mitä sinulle ta.
pahtu, sentäbden että sinulda ymmärrys puut-
tu, niin ett sinä myöskän taida tuta sitäkuin wiimmeiscllä sinulle tapahtu, koffa ei si.
nulla enä tundemista ole. Toisexi, niin on
Wapahtaja kuolemansa hetkellä kärsinyt ne
hirmuisimmat waiwat, ja kaikki mitä hänelletapahdut, enensit ainoastans hänen kipujan-sa, sen päälle, ettet sinä wiimmeiselläs yhtä,
kän tuffaa tundis, eikä kaikki mitä sinulle ta.
pahtu, mitan kipua sinulle saattms. Wa.
pahtaja on kuolemasansa kaikki pahat »voit-
tanut, että sinä .wimmeiselläs, hänen woito-
siansa ijankaikkisia hedelmiä nautitzisit. Wa.
pahtaja on sentähden kuollut sen katkerimman,
kuoleman, että sinä kuolisit sen suloisimman.Kuka kelpo ihminen wois katzella toisen kuo,
leman kansa kilwottelewan, ja ei sois taita,wansa liemittä kuoleman tuffaa, kujnga pal»
jo enemmin mahta itze rakkaus ei ainoastan,sa liemittä, wan marsin poisotta sinulda kai.
ken kuoleman tustan? la, sinulla on syy toi,
woa, wiimmeisesä kuoleman kilwoituresa saa»
da woimallisen esimaun autudesta; sillä niin-
kuin yhdellä ihmisellä on se paikka, johon hänaikoo, )o silmisä, ennenkuin hän siihen pää.se, min taidaisit sinäkin wiimmeisilläs saadaselkiästi nähdä taiwan, ennenkuins itze sinnewiety olet sisälle; sillä asian laadun ja järje,
Men jälken ei taida kengän kieldä sitä, että
jotakin kallista ja korkiata mahta tapahtua
sielusa, ennenkuin se autuuteen, sisälle mene,

H Z juuri



juuri siw.s kuin se parhallansa pois riisua
puuttuwmsuden, ja päällensä pukee täydet»
Ii syden.

13» Alä pelkää kuolemata, sentäbden et-
tä se näky hirmuiseri, sillä se on peljättäwä
ainoastansa uskomattomille, mutta sinulle, si-
nä uffowainen, on se «voitto, Phil. i: 21.
yxi suloinen lepo, ja makia uin, loh. 11:11.
pxi lähetys sinun taiwalliselda Isäldäs, nou.
tamaan sinua kotia isäs n.aahan; se on sinunpstäwäs, joka wie sinun kaikesta tuskasta, lop-
pumattomaan riemuun, raikesta wiheljäisyde-
siä, lankaikkiseen aututeen; sinulle sanalle,
en se parandaja, joka lopetta kaikki sinun
kipus, ja johdatta sinun sinne, kusa sokiain
silmät awetan, ja kuuroin korwar aukenervar;
kusa rambat hyppäwär niinkuin peurat, ja
mykkäin kieli pakahtu kii»oreen, Es. 35: 5, ss.
Sinulle sinä fangittu, on se pelastaja, joka
sinun kahleista päästä, ja saatta sinun ma-
pautcen; sinulle sinä köyhä, on se hywä sa.
nansaattaja, joka tule sillä sanomalla, että
sinun köpbydes oK loppunut, ja sinun pitä
saaman sen turmelemattoman tawaran, kuin
Wapahtaja sinulle ansainut on. Jos joku
sanansaattaja tule sinun tygös joka näkyis
jotakin peljättäwäxi, mutta tois suloista sa-
nomata myötänsä, niin ett sinäi händäMah-
da peljästyä, wan paremmin iloita siitä; niin
myös, ehkä kuolema ensimmäldä släkpis jota-
kin peljättäwäri, niin ei sinun ensingän pidä
händä pettämän, wan sydämestä iloitzemanhänen
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hänen tulostansa, sillä hänellä on se kaikkein
paras sanoma sinulle. Zllä pelkä kuolemata
sentähden, että se eroitta sielun ja ruumin
toinen toisestansa, ei se ero rastazl tule, wan
kewiäri, sillä sinun sielus huokakin ja ikäwöi-
tze pelastusta ruumin fanaiudesta, ja saada
pois panNa turmelluin kahlet;ja sinun ruu.
miis tarwitze kootta äitinsä helmaan, lewä.
mään, siihen asti että sinun Wapahtajas onsen turmelematoina ja kirkastettuua edestuo.
pa; sillä sinun ruumiis ja sielus yhdistpwät
toisesa paremmasa elämäsä kuin tämä on,
kusa ei he enä tarwitze peljätä eroa kuolema»sa, ei loppua ilolle eli autudelle; kusa ei he
enä yhdesä elä lewottomudesa, wan ijankaik»
kisesa lewosa, ei sodasa, wan
ei wili/ljäisydesä, wan ijankaikkisesa kunnia,
sa. Alä pelkä kuolemata sentähden, että se
eroitta sinu,, isäfiäs, puolisostas, sugustas ja
pstäwistäs, sillä se eroitta sinun kuolewaisesta
isästäs, ja wie sinun kuolemattoman tpgö;
maallisesta puolisostas, ja wie sinun wiwalli-sen tpgö; täällä olewaisisia heimolaisista ja
pstäwistä, ja wie sinun autuitten tpgö, ku«
hunga sinun jumaliset heimolaises ja ystäwäs
wähittäin kokoonduman pitä, ja sinä ilolla
saat heitä syleillä siellä, ja nähdä heidän o-
lewan terwetullet maistcunaan sitä aututta
kuin sinä kauwon naulinnut olet, kruunatta
sillä kruunulla, jota sinä kauwan kandanut
olet, ja hallitzemaan siinä waldakunnasa, jo»sa sinä kauwon hallinnut olet.

ig) slä
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14) Als pelkä kttolbmata, sentähden että
sinun siinä turmelluxen ale käymän pilä, sil-
lä se turmellus jonga ale sinun ruumiis tu-
le, on wähä sen kunnian suhten, kuin sinun
sielus päällensä puke, sinun ruumiis käy muu-
toin ale, ainoastans sentähden, että lEsuxen
hywyys ja woima ylösnousemisesa, sitä enem-
min ja jalommasti siinä ilmoitetais ja näkpis;
sinä tulet waljuxi ainoastans sentähden, et-
täs saisit takaperin sen ihanan muodon, jon-
gas langemuxesa kadotit. Sinun silmäs sul-
jetan, ainoastans M warten, ne < awetais
lEsusta ijankaikkisesti katzelemaan. Sinun
tieles kanczistu, ainoastans sen päälle, että se
awetais Wapahtajan ijankaikkiseen plisipxeen.
Sinun ruumiis raukec sitä warten, että se si«
tä kunniallisembana jällens raketais. Alä pel-
kä kuolemata sentähden, että hauta nskv ah-
tasi ja julmaxi; sillä ei sinulla ikänäns rau»
hallisembaa lepoa ollut ole, kuin se, jongas!
siellä saat, siellä on sinun unes lewollinen ja
lepos katkematoin olewa; siitä ett sinä herä.
jä, alkamaan uutta lew»ttomuutta, wanj i-
jankaikkista lepoa; ei wastckuudesta osaa otta.
maan tämän ajaan waiwoisa, wan, ijankaik-
kisuden äärettömisä huwituxisa. Alä pelkä
kuolemata sentähden että hauta pimiäxi ja il-
kiäxi näky, sillä siellä sinä kaiketi kätketty o.
let, pilkkajan nauruwa, häwäisiän kielestä,
määrin tekiän uhkaufista, köyhyden murhei-
sta, onnettomista sanomisia, kosta sinun sie-
lus kiildä niinkuin auringo hänen Isänsä
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waldakunnasa. Matth. l-Z: 43- kirkkaudessa
joka kaiken katowaisen hämmendä, ja jota ei
Mkän, wan Jumalan oma ääretöln kunnia
woita. Ia siitä haudasta sinä wiedän sinne,
kusa Wapahraja on sinun ijankaitkinen ival.
teudes olewa. Es. 6o: 20. ja ei ainoastans
walaise sinulle, wan teke sinunkin walaisiuxi
ja kirkkari.

iF) Alä pelkä kuolemata sentähden, että
syndis kuka ties silloin taidais et,ees tulla; E»;se kuin on anderi annetu, el sitä enä tlmoi.
teta, se kuin on unhotettu, ei sitä enä mui.
stella, ja autuus on olewa ijankaikkinen si-
netti sen päälle, että sinun syndis owatl ijan,
kaikkiscsti anderi annetut. Eli että Laki tai«
dals jotakin sinulda waatia; Ei; se on juma.
lällisen maron saanut, eikä taida sinulda mi.
tän waatia, wan täyty anda sinulle siunau-«nsa. Eli sentähden, että tundos taidais si<
nun lewottomaxi tehdä; Ei, fe jolla on lepo

haawoisa, ei sitä mikän lewottomap
tebdä, taida. Taikka sentähden, että saatanas
taidais karata päälles; ei woitettu wiholli-
nen wabingoitta taida, ja se joka krumckm
woiton krunulla, ei tarwitze sodan waaroja
peljätä. Ei mpöskän sentähden, ettäs wqj,
watan joldakulda epätiedolda autudestas, sil,
lä Wapahtaja on wakuttanut: kusa mmä 0.
lm, siellä pirä myäs minun palwrljani ole-
man. la, kusa minä olen, siellä pirä myös
«idän oleman, loh. 12: »L. 14: 3. Ennen

'. enge-



engelltkin tulisit taiwasta pois olemaan, kuin
sinä, sillHne owat palweljat, mutta sinä mor-
sian, ja pikemmin M Herra palweljansa u»
los sulke, kuin morsiammensa; ennen engelit
Jumalalle kelwottomirt tulisit, kuin sinä, sil,
lä ne owat omalla «vanhurskaudellansa! kauni-
stetut, mutta sinä puetettu lEsuren wanhur-
skaudella, joka! jumalallinen on; ennen enge-
lit oikeudensa autut<scn kadotaisit, kuin sinä,
sillä be nautitzewat sstä osittain niinkuin
luomisen lahjaa, osittain niinkuin kuuliaisu-
densa palkkaa, mutta sinulla on oikeus autu-
teeN) lEsmen ansion tähden, ja, perindö oi-
keus kaikkiin Chrifturesa lEsuresa, joka on
niin wastan sanomatoin, wahwa ja järkähtä-
mätöin, kuin lEsuren oma, sillä sinä olet
hänen kansaperillisensä.--' Mahdotoin on se
edellinen, mutta wielä mahdottomambi se jäl-
kimmäinen.

i6)Alä pelkä kuolemata sentähden, et-
täs asetetan duomion eteen, ja saat siinä yh-
den ijankaikkisesti muuttumattoman päätören;
sillä armosa sinä duomion eteen kutzutan. ar-
mosta sinä taidat Duomarin etzesä olla pn-
spwäinen, armon jälken sinä duomitan, ar-
mo sen duomion teke, armoa se sisällänsä pi-
tä, armo sen julista, armon jälken se täyte-
tän, uzinäns armo ja ei mikän muu siinä
Lplpaa, eikä noudateta, sillä se on sinun I-
säs, Vlkäs, Ystäwäs ja Wapahtajas, joka
sinun pitä duomitzemiln, ja ei Isä lastansa

kado-
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kadolleen duomita taida, ei Ylkä morsian»
dansa, ei ystäwä ystäwätänsä, eikä Wapah-
taja sitä sielua, jonga hän niin kalliisti luna-
stanut on. Ei Wapahtaja sinua spndeis täh.
den kadotta taida, sillä sen kautta hän oman
sowindonsa turhari tekis, jonga hän niiden
edestä tehnyt on; ei sentähden ettäs saastai-
nen olet ollut, sillä sinä olet hänen omasa
weresänsä puhdistettu; eli ettäs alastoin olit,
sillä sinä olet hänen omaan kaunisten weri»
pukuunsa puetettu; ei myös jongun puuto-
ren tähden, sillä hän on se, joka itze kaikki
sinun edestäs täyttänyt on. Ei je suu sinua
kadotureen duomi>ta taida, joka puhu hynM
puolestas, joka on wakuttgnut, errä se on
cäyrcrcy, ja että hän on tullut 5 ei duomitzy"
maan sinua, wan aucuaxi tekemään, loh. 3:
17. Päätös sinusta on jo tehty ja walmiiO
kirjoitettu lEsuren merellä" Jumalan muut-
tumattomasa totudesa,- näillä siunatuilla sa-
noilla: Tule sinä minun Isani siunattu, omi-
sta se waldakunda, joka sinulle on rvalmister»
eu mailman Matth. 25; 34,

17) Alä pelkä kuolemata, Mä sinä pois-
nukut lEsuren armosa; sinä kuolet hänen
ansionsa väälle; sinä wedät ne wimmeiset
hengen »vetämiset lEsuren werisesä sylisä;
sinun wiimmeinen wirwöitures on
weri; sinun wiimmeinen turwas on lEsuren
awettu sydän; ett sinä kuole sen päälle kuins
itze ansamut slst, wan se päälle kuin lE.sus



sus kuolemallansa sinulle ansainnut on. lE-suxcn kuolmm on sinun .elämäs, lEsMn ri.
sit sinun kunnias lstuin, lEsufen lupauxet
sinun autudes takaus. Se taiwallinen Jeru-
salem on Golgatan wuorella rakettu, ja
Gethsemane n lautta sinne sisälle mennän
kuolema on sinulle se Ebedmelek, ler. Z8:
)oka sinun surkeuden luolasta pelasta; se lo-sua, joka sinun taiwalliseen Kaanan maa-
han sisälle johdatta; ne Elian tuliset wau,
nut, joilla sinä taiwaseen wiedän Älä pel.
kä kuolemata, sinä pääset silloin päähän, ph.
dellä askelella, woitat kruunun yhdellä kil-
woituzella; sinä seisatat kohta kuolemattömit.
ten autuaan satamaahan,, siihen määrään jon,
gas perän kauwan pyrkinyt olet, jotas kaik,
kein enemmin itzelles loimottanut olet, saa,
wutat sen kruunun, jonga tähden sinä kau-
won sotinut olet, ja on koottu kunniasta ja
turmelemattomudesta, sen satamaan jota koh,
den moni on purjehtinut, mutta waliteltawa.
sti ennen haäz'irlkkoon tullet, mailman waa.
rallisella merellä, epäuston, himoen ja suntt.
tomuden karilla. Mä pelkä kuolemata; jota
pidembi jokaisen hengen wetämistn wält on,
sitä kurummin sinun sielus riendä taiwalli.
fiin däihin; jota enemmin ruumilllsisa silmi,
säs rupe pimenemään, sitä enemmin rupe
autuden päiwä sielusas »valkenemaan; ja ko-
sta ei silmäs enä näe, niin sinun sielus ka.
tzele wanhutffauden ouringoa läpdesä kirkkau.
desansa; jot» enemmin ruumiis korwat kuu.

lemäl-"
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llemaNowiK iulewät, sen enemmln kuule si°
nun sielus Hengen todistusta Yljän äärettö-
mästä rakkaudesta; jota wähemmin sinä tun»
net sitä läsnäolcwaista, sen enemmin sinä
maistat sitä lulewaista, jota heikomman ruu»
miis tu!s, sitä enemmin sielu wahwistu; ja
kosta sinun ruumiis peräti riutuu, niin si«
nun sielus mene niinkuin woiton sangan
Jumalan ja karihan tygö; sillä siinä mitasa
kuin tämä elämä riutuu, niin se autuas al«
taa,'ja sinä päätät sen edellisen, ainoastans
alkares sen jälkimmäisen; sinun wiimmäiset
henges wetämiset sekaunduwat ijankaikkisen
elämän kansa, ja sinun wummeinen puhallu.
res yhdistä sinun taiwan kansa; sinä tulet
tundemattomari, ainoastans ettäs
unhotaisit kaikki kuin surettawaista on, ja
muistelisit pnnäns, kuinga usein lEjus on
sinua auttanut hädäsä, wahwistanm hLlkou«desa, lohduttanut murhesa, mikä lEsus on,
mitä hän on tehnyt ja mitä andanut; ainoa-
stans ettes enä taidats ajatella mitän syn«
distä, wan yrinäns lEsuren rakkauden sy.
wpttä, sinun autudes korkeutta, ja niitä .siu»
natuita awuja, joissa sinun ijankaikkisesti tu-
le kunnioitta ja palwella sinun Wapahtajaas;
sinä unhotat kaikki maalliset UankaiMsesti,
ainoastans että taiwas ja kaikki sen autuus
sitä suwemmäldä ja täpdellisemmästi sieluus
kosis, Alä, pelkä kuolemata, sillä koffa>ih«
miset ei taida lobdutta sinua, niin on JS"sus sinun lohdutuxes, ja hänen^ahdisturens
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sinun wirwoituMs. Koffa ihmiset' ei taida
sinua autta, niin on Wapahtaja sinun apu-
nas, kaiken woimansa kansa, kuin' hänenkalsklwaldiaisudesansa löytp, sen neuwon kan'sa. kujn hänen wiisaudesansa löpty, sen hp.

rc-nsi kuin hänen armahtamisesansa iöy'
kosta ihmiset ei taida sinulle hpniää teh»
silloin Wapahtaja teke ja anda sinulle
u sen hpwän kuin hän kaut-

ta sinu! nut on,
ja mitä bänella on waldakunnasansa. Sinä
kuolet, ia siinä samasa kuole kaikki sinun
raadollisudes, sinun kärsimises, sinun köyhu-
des, plölikatzes ja waiwas; silloin sinä oikein
elämään ja silloin sinä rikas saat suu-
remman perinnön, kuins jättänyt olet omi'
naisisses; sinä köyhä, saat! kalliimdaa bnwyt'

uin se jotas ajasa kaiwannut olet; sinä
woi?,lall!nen, täydellisemmän kunnian, kuin
kuölewaiset sinulle iäsä kuolewaisudesa osot'
tanet swat; sinä '-saat korkem'
:nan crwon, buin kruunut ja purpurat tuot»

sinä saat sen antnden, jpta sclittä.
mään ,ne, kauniimmat sinat ja toimellisimmat
kiellet, owat ylön huonot :a lapselliset, ja jo,

.sta kaikki mitä .onut, olen eii
on aiman puutluwaista./'D! autuas
Taiwan owi on jo tie. on räiwät''
y, jpöbtä wo,lm?,n rakbltu, häät walmisie'
ut, ' pcrindö odvtta perillistä, ja kuolema
äy M kaikki. Sinä kuolet, ja elämät huu-

tamat
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tamat sinusta: st on nyt tehty; ja, lEsuxen
.nimeen! silloin se on tehty, silloin sinä mat»
kamies olet siihen autuaan paikkaan tullut,
johons riensit, silloin on morsian plkänsä su.
lisä, lapsi kotona Isänsä tykönä, se Jumala
ta rakastama ustäwä on kohdannut taiwalli,
sen ystäwänsä, jota l>än kau wan on etzmpt,
ja nyt ljankaikklsesti löpnnyt,

18) Jos sinä nyt tällä tawalla menetät
itzcs tauti wuotesas, ja ku»le'matas ajatte'
let, min sinulla on suuri/hyödytps siitä, jo»
ko,sinä elät eli kuolet. > Sillä jos sinä elä-
mään jäät, ja jällens nouset, niin sinä hr>
wpdesä paljon 'siitä wahwifiul; jos taas kuo-
let, niin sinä menet ijankaikkisutecn suuret,
la hengellisellä rohkeudella ja wisiiydellä
autudcsta.

la nyt on sinulle osotettu, rakas
lukia, tie elämään. Suokon lEws sen, et'
tet sinä"siitä paitin jäis, wan Mls niin tot'
ta saisit iankaikkisesti taiwaafa elä
kansa, kuin hän sinun tähtes GolgMhasa
kuollut on! la. HERm lEstl anna, että
kaikki ne, kuin lukcwat mitä minä kidoitta'
nut olen, sen niin tekisit/ jos ei liidän

nilueu'
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nimensä ole elämän kirjasa kirjoitetut,'h«
pian sen M saisit, että he kaikki mahdaisitM
käydä sitä tietä, kuin sinä walmistanut olet,
elä sitä elämätä kuin sinusa «n, ja periä sm

autuden kuin sinä ansainut olet. Amenl
kuule, HERra ITsu!

EMpIM maxaa Kahdexan Skillingiä. «






