Voc?.iON^?MI.IP?KT3MWMN

Udcllincn Nsa,

i.
2.

Jos., yxi selkiä nnwo löytääls
Sijtä Pyhästä
Ripistä ja Synnin paasiöstck.

Z. EhwNisen wierasten eroitMsta yhdefan Luocan jalken.
Isca paicasa näytetyn

ja osotetan
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Esipuhe.
lu?ia. Tämä caunis ja eallis Rippi ja
Ma myös inuutamia wuosia sille on tullut Nuotzixi
kaälvxi, tule myös nyt Jumalan armosta Suomalaisten palwelurext walkeuteen, Suomenkielen.
Tämän Kirjan calliudesta ia hywlidestä, laita sen
tckiän oma esipuhe meitä parhamin neuwoa, Josta

minä tahdot' ainoastans

kirjan ulos andamisen

hänen tarcoiturcusa tämän
edes panna, cofca hän

cantza

nimittäin sano:
Minun ensimainen tareoituxeni tämän canffa on,
cil.daa Ehtoiliscn wieraille tarpellisen ncuwon, ja sen
Ucautta pois tielda pedata caickinaiset wäärat ajatu<
xet, jotca monen tykönä heille suureri wahinMi,
mallan pitämät.
Mmun toinen tarcoilureni on,

somitta Rippi-

ja

Ehtoiliscn rucouxet itze asian luonon jä^en, ja wält-

tää ne monet wiat,
wat tygö pandut.

cui» rippi kirMe

iähan asti

o-

Mi-

Gsipuhe.

sen

päälle-,
Minun colmas tarcoituxeni käy ulos
taydviettä minä cha tilasa lyhokäysydeft mielelläni
sin jacaa muille, mltä minä Jumalan armon caut-

sieluin holhouresta olen coetcllut ja hawainnt.
TM sinä halullinen lukia yldäkolläiststi näet tämän tinan calliuden, ja ettei st meille Suomalaisille
itänäus liari ole, maan tclpa seka sanan cuulioille
«itä ml,os ovetlaille suurexi awuxi ja hyödvtyxext.
Monella ihmisellä ei ole oikiata käsitöstä sijtä
ftä Ehtolliseim, ei myöskän parannuksia jaRipistä,
eikä nivös Ebcolliftn wterasten suuresta eroituxesta._
Enin oft, ihmlsifta käymät ripillä paljasta tawasta
ilman catumufta ja uscoa, ja luulemat coco catumuulconaisesa ripillä käymtsesä.
xen seisoman
ta

siellä orjallisella pelwolla ja
chdisiuxella: muutamat mas ei tiedä, mihin joucon
heidän pitä itzcns lukeman, mahdollisten eli mahdottommn wierasten secaan, josta se wahmgo tule, että
he micka laimin lyömä» aykeroita itzlästs henZellisestä
Toiset lällens käymät

calwamlsosta, eli walwawat heitänjä tarpenomalla
murhella m surullisudella, eli joutumat muihin wicoihin ia efytyxijn. Mutta tasa kirjasa löyttän tarpelljftt >a aimun lcrwelliset neuwot caickia l ä>ta luuloia ja wijcoja maitan, ja on se puutos runMi palkittu, cuin monesa
Suuret opettaat seuracunnasa, ja muut

Christitpt omat tahan asti paljon puhunet monen
Riopi-kmain päälle. He sanonat, että rucouret
ja tlitkistelemurtt ei ole juuri tarckasti sowitetut ihmisten tilan lälken, ioca on aiwan eroittttu: että monelle sencaldaiset sanat suuhun pannan, joita he ihcstänsa heidän tilastansa ei taida muutoin cuin walhella Jumalalle sanoa, ja mitä muuta ftncaldaista

olla

Esipuhe.
taita.- Mutta tämän kirjan päälle, toiwon mi.M, ettei kenelläkän ole mitän^uhnmista: Siliäru-

tutkistelemuret owat täsä
sowitetut
sielun sisällisen tilan jällen.
Harioita ja lue ainoastans tätä kirjoa sijnätarcoituxeja, cuin se annettu ja kirjoitettu on; nijn sinä saat
' halun sen tygö. Tee itzes hywin tutuxi n>>den asiain
calcha/ cuin tasäKirjasa sinulle edespaunan, jotc.a
.sinä silä pikemm löydät/ että asiain sisällepito joca
touret ja

.

itze

cungin

pladin paäuä on ulospandu ja nimitetty.
Erinomattain ole'wirtä lukemaan tämän Kirjan
nijtä ojennuxia/ cuin
Jälkimmäisiä Osaa, ja
sinulle näytetän ja osotetan, <M walmistus wi,

seura

suna

HERran Ehtolliselle mennesä, että myös toi,
sella wlcolla Ehtollisen nautitzemisen jällen, jocailen
rucouxen jatutkisielemisen päällä jaalla; ni;u sinä löy-

.colla
dät

awun sinun halus ylöspitamiseri, ja erinsuurentytywäisyden

omaisen

sinun sielulles.

Se Laupias Jumala lainatcon Hänen Armonsa,
että tämä kallis Kirja oikein ja hyödyturen cantza tulis käyletyxi, sen päälle, että se tarcoitus rroitetaisin,
jonga tähden se on ulosannettu, cuin on Jumalan cunnia ja sielmn autuuo! Ameu lEtähden! Amen.

suxen

Se

De

l.

Oucu.

loca anda <a

jaeaa lyyykäistn nruwon<
mingä tafityM meidän plta tekemään

meillemme silta pyW6 Ehtol«

lisesta.
s. i.

Opetus sijtä Pyhästä Ehtollisesta t"ss
selitetM ja ed?sn
M kyllä wiriästi CateÄ)ismulcn
cuujn
nuxi ositiain
stelemisisa/ osittain saarnella,
tain Prandätyisä Kirjossa; mutta se
nen coettelemus todistaa cuitengin, cttä lnoiu'
EhtMsen wieras ei tiedä, tehdä itzell.msä jctacuta Malla käsitystä tästä armo-atriasta. Ia
ehkä monda löyty, jotca omat tullet tiedosansa n,jn
cauwas, että he tämä» opetuxen, meidn uftomme
wihollisia wastan, taitamat miehullisestl mc.stata;
nijn puuttumat heilda cuitengin usiasti ne tiedot, <ot>
(a heidän oman iumalisudenja harjoituxeen tarpelliset owat> /osta sitten tule se, että cosca he itze tahtoa

3.ucu. 3.?hy neuws
wat nautita tätä pyhää Sacramentiä, nijn ei he catzele sitä oikein, waail taicka lihallisesta
desta, ei walmista itziäns sihen sowtlialla tawalla,
<li myös aiwan paljon rippuwat nijjä epäilynsä, jot,
ca alcuns saawat orjalliftsta pelwosta, ja seurawaise,
fti panemat itze monda estettä tielle tälle Sactamentille. Minä löydän sentähden tarpellisexi, jaca ja
2

anda yhden lyhykäisen neuwon sijtä joft cuitengin
opista
minun tarcoitureni ainoastans on
tästä
ja
nijn paljon, cuin
Evangewahwistamistri
Ziumillisexi harjuituxexi tarpeltinen olla taita. Ia
rttä sillä suuremmalla selkeydellä ja hyödptyxella
incchdais tapahtua; nijn tahdon minä asian moninaisia cappaleisa «despcmna.

sanoa
,

uscon

se

§.
,)

2.

Meidän tule eatzclla sitä pybäck Ohtollifia

yijncum/phtä wljsnstn ja armollista
lan Oäändöä, josa hän nijn sowitta itzens
meidän heicoudemwe jällen, että hän ulco,
nalsten näkyrväisten merkein cautta mmettä
ihens meidän ihmisten cantzamme.
Moni heickö mieli ii taida löytä itziäns tasa Jumalan asetuxesa, ja costa he veränasattelewat, että
sijnä
Ehtolliststs ei anneta heille muuta näkycuin paljas Leipä ja Wijna; nijn otta
tanas,eli myös heidän oma turmeldu järkensä sijtä
tilan, tehdä cdco Sattammtin heille ylöncatzottäwaxi, ja heratta HM tyhmän määrän njatuxen sijtä.
Nyt ehkä yxj Christitty taita hänen nuoliansa nas-

että se
waarusta ja rauhoitta itzens sen
on nijn kewoaiwut HERralle lEsuxelle, asetta ai,
noastM MIM AiwM ja Wijnan UlMMsiri mer-

tan

kki.

M p. Ohtölllsests:

keixi täsä näkywäisesä toimitussa, /a ettei se ole
nen opttuslapMensa sallittu,, sanoa sitäwastan;

3
jch

stmmenaän tehdä itzelleNsä määriä ajamia M„
I'oyga häu> nijncuin heidän HENransa >.a Mestaa
tinsa, on hywD
nijn kelpa st cultenM us>
«i

merkiltisexi tmhmistumi, M me HEReau pe!«
wosa, tutkimme-ni,tä wijfalta Hitä, jotea hän<n mat
kehuittanet, sencaMista pyhää asetusta teksmaän.
Jos meidän raHamme täsä elamasa vlis selM
wdinen laita, euin nijden täydellisesti wanhurscastclt
Kengein eantza iaiwaisa; M ei taMtzls lumatch
wenettä itzensä meidän tan§awme ulcsnaisten merc>
cautta,
«on

tnhtoisans jacaa meille
jojansa. NijNcauwatt suin me

kein

hänen

asumme täsä rUvte-

waisesa

majafa, owat meidän kasiWsmme MM
aiwan heicat, osittain taipunet ja tottunet näkowäl>
sijn mielden eteettaseluxiin. Jos nyt Jumala tahdois
mennä meidän cansiame sillä tawaää, min olis peräti
troitettu caikista sencaldaisisia eteenasetuxista; niin se lis meW ylon
jntarpellinen wahwistus ei taidais

tulla autetuxi meidän uscolleme meidän suuresaheicoM
besamme. Sentäbdett somitta ihensä se taiwallinen
Isa, msidän jalkemme, nijn rackaudesta rickasti

nijn mijsasti ja armollisesti, ja msnettä itzens meidäst
cansiamme, nijn enin heicoin lasten cmcha, joilla apna pita oleman jotain näkywaista, Wga wgö U ,'-

että sen muistamien cs.utheidän Nstonsa taita wHwistetuxi tlilla.
mä
tasa meidän ajatusteMme eansia menemme tacHperitt
Jumalan armo huonen hatlitu, een WanlM Testaa
mendisa. Nijn me ihmettelemisellä hawaitze:nme>
cuinga Jumala monen ulconaisen
ja est>
ylftlausten cMty, mi auttanut hänm lastansa tMut>
Ata.

tzensä pitää taitamat,
ta

-,

nijn

4
ta.
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3.ucu.

neuwc)

Hän uudisti hänen armolijttonsa Noa6)in, caic-

kein ihmisten Esi-isän cacha, ja näytti hänelle sen vhesa Taiwan Caaren, jolla cuitengin hänen luvnno-

sansa

ei ollut ensingän osallisuutta armo-lijton can§a.
Cuitengin piti tämän Caaren oleman alinomaisen
merkin, josta nijden heickoin ihmistcn piti hänen liittonsa muistaman. Lue Luom. k. 9:8,17.
Cosca Israelin lapset sait käffyn, uloslähtöä EWvtistä, andoi Jumala heille lupauxen, että murha-engelin piti menemän heidän ohitzensa, ja ei mitän
wahingota heille tekemän. Tämän armo lupauxen
yhdisti hän yhdellä ulconaisella merkillä, jonganehei-

sen

Israelitat silmällänsä nähdä taisit. Nimittäin,
Heidän piti ottaman yhden Caritzan werestä, ja siwuman heidän oweinsa pihti, pMn, nijn myös joca

cot

wuosi si)ömän Pääsiäis lamban, osittain yhdexi muistoxi tästä heidän Isäinsä pelasturesta, osittain esimalauxexi sijta tulewaisesta armosta Christuxesa. Tällä caritzalla ja sen werellä ei ollut sulngan itzesänsä
jotacuta sisällistä sitomusta Jumalan armon cantza;
mutta

sen piti oleman yhden merkin,

ja tämän

se

jonga cautta
muotoa:

heico ulco piti wahwsstettaman ulconaisella

ulconaisen wahwistuxen piti Jumala

nijn

tarpellisna, että hän uhcais ulosjuuritta ne, jotca ylöncatzesta, sijtä itzens tacaperin wedit. Catzo 2M05
k. 12: Semmoinen laita oli myös caickein wanhan
Testamendin uhrein can§a. Jumala andoi ihmisille
suuren armo-lupauren, että hän ajallansa tahdoi
läheltä mailmalle yhden Lunastajan, joca sen, hänen

sen

Jumalan cantza sowittaman.
ei ollut nyt uhrein cantza
yhtan
Testamendisä
wanhasa
sisällistä osallisutta; ja
cuitengin eteen asetti Jumala ne nijncuin cuwat, joi-

cuolemansa
Tällä

cautta, piti

den

sijtck P.

5

EhtollisesiH.
den cautta hän muistutti Cansaa sijtä tulewaisesta armosta, ja woimallisestiwahwisti heidän usconsa Metziapen päälle. Cosca Israelin cansa corwesa tuli waiwatuxi tulisllda karmeildä, ja moni heidän myrkyllisestä puremisestansa cuoletetijn; nijn piti Mosexen ylöndämän yhden waffi kärmen, jolla hänen luundon«

sa jälken ei ollut jotacuta woimaa; pamnda nijta
haawoitettuja, mutta ei sitä wähemmin piti heidän
catzeleman wasti kärmettä nijncuin yhtä ulconaista
merckiä hänen armo-lupauxestans; ja jocatämän merlupauxcn
kin cautta annoi itzensa wahwista
päälle, hän jäi elämään. 4 Mos, k. 21:5-9. Jos caicme näki nämät toimituxet soweljasti tutkistellan,
emme että Jumala myös uudesa Testan«ndlsä ulconaisijn merckeihijn on sitonut hänen ar«o,lupauxensa
ja nijden jacamiseen. Nijn ei ole Mngan sillä ulconaisella patjalla medellä Eastesi- itzestäns yhtän sitomusta ihmisen sisällisen uuden »yndymisen ja armo-lijton can§a, johon se köHä Mdinen tule plösotetuxi;

uscosa

mutta

että meidän IM,

uscomme tarwitze yhtä nä-

kywaista tunva, »n Jumala asettanut weden sixi, ja
tahto sen cautta »luistutta hänen lapsiansa sitä woimalliseinmin, m/k<l hywä työ heidän sieluillensa Castesa on osoteVi tullut, ja cuinga
he lEsuxen Meren tätden Armon Hengen cautq owat heidän synneistäpä puhdistetut. Sillä tawalla on myös laita
P)hän Ehtollisen cantza' Christus jam meille sij-

sen
nä

Werensä, ja
sen suum armon, cuin
haawä
hän hänen sowindo<-cuolemansa cautta on toimittanut.
Tämä armo on nijn corkia, nijn hengelinen,nijn ylönluonnollinen, nijn taiwallinen, että sitay ylitze caiken
meidän ajaturemme, stntähden alaiandaa itzens st
A3
rach<nen Pyhän Ruuminia

yhtä

lahjoitta meille

ja callin

6

5. k.ueu,

neuwtj

wckaudesia ricasWapchtajanijnsywästi, kelwataheieoille laellensa, että hän asetta meille
xens hänen
ja
LeMän
suötäwäxi ja juotawaxi, että mei'

-

dän pidäis ikanäns cuin sitoman meidän uscomme naiHju ulconaisisn merckethin, ja sijnä yhdela ajatteleman,
«ttä meille M 2 yhdellä ajalla lEsMB Ehristuren
Muumis ja Meri totisesti jaetan, ja yxi ulosfanMatoin armo lahjoitttan. Waicka nyt Leimalla ja Wij>
na3a itzesans ei ole woimaa, näin suuria asioita waiMia ja mmcaansaatta; nijn pitä ne cuitengin sen
WalalZisen wijsauden tarcvituxen jälken oleman yxi ul-lMckmn euwa ja nolaus, jonga tygö meidän ufcomwe laidais itzelis pitää, ja sitä woimallistmmin jaelävimmin <teen asetm itzellensä ne hengelliset lahjat, jot<a hän vhtzhaawa wasianottaja nautitze. Tästä
Mhdan siis cuwqa<v<jsuuresti ne exnwät, jotta sen edesWttännstn alla,
he useosa jocapäiwä nautitzewat
ylöncatzowat sen ulconaisen
HenZMsta
EHWMa,
sitä
Satramemm, eli wäh>nmäxikin omat sieldä poisa.
Sillä Oka yxi oikia ChriMty Ma päiwa
naur.i,n olemma me cuititze HErran lEsuren Armon»
tengin sijnä siwusa selkiän käskyn cama, näytetyt sen
ulkonaisen Saerammtin tygö, ja <i taita sitä muuxi
Luetta, enin yhdexi suurexi ylpeydexi, jos jocu iahto
xariatä tzändä hänen käffyfänsä, ja wijM asetuxesansa; jota wastan meillä paljo enämmin on syy, Mä
sMmmestä, että hän meidän heicoutemme
händä niin
somitta itzensa, ja tule nijn rmsalla
Men
laidan
kMaudsN
ulkonaisten
awuxi.
§.

N) Se pfhH
isllinen fal«isus.

2.

on xxi simri luma,

GhtoMsisi».
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M?p<

locaisten salaisuteen tule cahtalaina: «nsisti,
että yxi o» woitettu asian wisseydestä; toisexi, että ta-

pa ja muoto, cuinga asian cantza omaisesti käy ja tapahtu, on kätketty. Nijncuin me luonon waldaeun-'
na<a löydämme monda salailutta; sillä monda tuhatta
asnta on sijnä, joista meillä an missi wacutus, ettg ne tofssesn owat saapuilla; mutta cuinga ne omat,
käy, on meildä
eli cuinga nijden
Niin
tiedämme, esimerkixi, että m suuret mailman ruumit eli cappalet käymät heidän juoruns yhdesä alinsniaisesa lijcutuxesa, että meidän werelläm on hänen
alinomainen ymbärimoruns, että meidän kielen» pu-

hu, että meidän silmäm näkemät, että meidän sielum
ajattele, ja on ruumin canha sangen lähes yhdistetty,
että myös yhdM wähaisellä madossa on ikä"äns cuin
yxi missi peränajatus, etziä elatustans, ja.'oälttää maarna, ja nijn edespäin. Mutta cu"ga eaicki nämät
tapahtumat ia mikä se sisällinen H? on, jonga cautta
m caicki tulemat mahdollisia tehdyri, on meilda

salattu. Niin on nwös

da asiata, joiden mG," on
taida
ilmoitettu, waicka
tapaa, cuinga

se

waldacunnasa monmeille Jumalan sanasa
ymmärta

n>-/apahtuwat.

muotoa ja

Nijn on meille selkiä-

yhdesä lumalallisesa olemissa on
sti ilmoitettu,
colme PeMMta: että Mailma on luotu tyhiM:
että lun"lcm Poica on Ihmisexi tullut: että lu,
mäa o/u nijsä uscowaisisa: että Ihmiset sen Pyhän
Sste.i cautta tulemat wastauudefta synnytetyn: että

nidei Cuolluitten pitä ylösnouseman wi/meisnä pai.
Vara, ja nijn edespäin.

Mutta mmto jatapa, cuinga .'aicki nämat owat ja tapahtunut, on meildä kätkew ja salatttt.

Ä4

MD
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Mitä nyt sijhen Pyhään Ehtoll-secn erinomattain
tule, nijn me tiedämme Da moninaisia juuri wissisii, nimittäin, nijn paljon cuin Jumalan sanasista
on ilmoittanut, mutta paljon on myös jota en me

tiedä, ettei se ole ilmoitettu. Me tiedämme, että se
Pohä Ehtollinen yhteisesti on HErralda lEsuxelda
säätty ia asetettu; sillä sen me luemme selkiästi siniä
Pyhasä Naamatusa Match. 26:26. Marc. 14:22.
Luc. 22: 19. iCor.n: iz. l-q. Me tiedämme, että
tämä Armo, atria pitä pidettämän Jumalan Seu,
racunna'a Christuxen wijmeiseen tulemiseen asti duomiolle, Sillä me luemma tämän aseturen selkiästi 1
Cor. 11:26. Me tiedämme, että me siinä nautitzemlne Christuren Ruumin ja Meren: Sillä Asetus sanat todisiawat sen aiwan selkiästi. Me tiedämme,
ettei se ole Kmo-stans yxi paljas muisto Christuxen
Muumista
waan myös että me totisesti
nautitzemme hmien??uuminsa jaWerensä; sillä Cbri«
sius sano selkiästi: S^tät, tämä on minun Ruuniini: luocat.
<,n minun tvcreni; ja
ett;
opetta
julkizest,,
Pawali
st siunattu Kalcki on
Cs'r,sturen Weren
se siunattu Lejpä
Christuxen Ruumin oAlisuus iCorio-. 16.
dämme, että Leipä ei muutu Christu.en Nuumixi;
Sillä Pawali todista selkeillä sanoilla, että Lepä,
niyös silloin cuin se nautitan wiela on Leipl. 1 Cor.n:
26,27,28. ia että Leipä on ainoastans Chnstuw
3> uumin osMsus Lua ia: 16. Me tiedämme wisssti, että meidän sinä Pnbasä EtMllisesa ei
pidä syömän sitä siunattua Leipää, waan myös
mcm sen siunatun ssalkin; sillä nijn tuutuu meilän
Wapabtajamme kiffy: ottacat ia ,'uocat tästä caik».

Me tiedämme wisssti, että se Pyhä Ehtollinen ei

>,
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sijts>. GhtoMsesta.
lejocu libri, josa Ihmisten pidäis uhraman CHrisiuwacin »n HErran lahja, jonga me saamme ha,
nen kädestänsä, ja Sacramenterillisellä syömisellä ja
juomisella nautitzemme: sillä Christus ei sano: candacat tänne ja uhratcat; waan hän sano; Ottacat ja
svökät: Ottacat ja juocat. Me tiedämme wissisti>että tämä Sacramenti ei ole sitä warten asetettu,
että meidän pidäls katceman sen siunatun leiwän nijns
euin yhden I, malan, sen eteen maahan langeman,
sitä rucoileman, eli myös Kircoisa, catuilla ja mualia, suurella leitzamalla ymbärins candaman; sillä
siitä en me lue PoKäsa Raamatusa kaffuä eliesimerckiä, ja Meidän Vapahtajamme ei sano: Ottacat ja
tallella pitäkät se, cumartacat sitä candacat sitä ymbärins; waan: Ottacat ja syötät: Ottacat j<»
juocat. kaikista näistä asioista taidamma me puhua suurimman wisscyden cantza, cvsca me ainoastans
pidämme mettämme Jumalan ilmoitetun sanan tygö.
Mutta siinä siwusa macawat myös siinä Pyhaja Ehtollisesa senealdaiset sywydet kätkettynä, joita me mei-

dän helolla ymmärryrellämme mahdottomat taidamme ulostutkia, ja joisa meidän pitä meidän tietämättö-

lnydemme awolmellasydämmellätlinnllstaman. Nijn

en me tiedä, cuinga se käy, että Christus, siinä cuin
me syöme leiwän ja juomewijnan, myös totisesti jacaa
Meille hänen Ruuminsa ja Wcrensa syötäa ja juotaa.
En nie tiedä cuinga se käy, että me tämän Armo-atrian cautta tulemme Cftristuren cantza caick<in lähisimmin yhdistetyxi. En me tiedä cuinga se
käy. että tämä Sacramenti tule yhdexi cuolemattomuden Atriaxi, ja että Christus yhteisesti lahjoitta meille siinä caicki Häneldä ansaitut Autuden ta>
warat. Caicki nämat asiat owat meildä nijn kät-

k.ltcu.
neuws
ketyt, ettei muuta jää meille jälille, cuin että huuta: O Sywyttä!
Mutta juuri nämät sywydet tekewät sen Pyhän
Ehtollisensuurexisalaisudexi, jolle meidän nijn, meidän tutkimisesamme, pitä jättämän sen oikeuden, cuin
muillengin salaisudeille; se on, meidän pitä ccuken täp?än uscoman, että meillä on sijtä selkiät todistuxet ja
lupauret Jumalan sanasa. Mutta eosta kysymys on:
tuinga se tapahtu? niin pitä meidän laffeman käden
päälle, waikeneman cunnioittamisella, elisanotnan: En me tiedä sitä; mutta Jumalan edesä ei ole yhtän asiata mal)doto,inda. Se <oca tästä
h< n teke järjettömästi; ja se cuin sano sitä wastcm, ectei hän taida käsittä muotoa ja tapaa, hän teke juma-»
lattomasti jaruyckiäsii, ja sen syyn tähden, ettei hän
yhyefä armon salaisudesa tahdo myöden anda muutamia kätketyltä fywydeitä, jotta hänen cuitenZin luonnon salaisudeisa jo pitä myöden andaman.
».

suun

§.

Z)Sillä pyhällä

4<

Khtollisella

Vancieljumillinen luondo, ja

sa mttasa.
wetä

EwangeliumiLa on myös

se

hänen mittansa: nyt ss

lupa ja näyttä armo tawarat
cli taamba: nyt lahjoitta ne caicki

ja kehoitta; nyt

nijncuin caucaa

on peräti H-

st corteimma.«

se

Siinä Pyhäsä Ehtollisesa löydämma ms caicki nämät woimat ja waicutuxet yhdesH. Se wetä ja
kehoitta: Se jaca myös mitä Christus on ansainut;
ja se lahjoitta meille khristmen caickein corkeimmalla tmvalla. Sijnä on sula armo, sula rackaus' ja
laupius. Se on yri Atria, josa meille ne suurimmat tawarat laMetan. Sentähden en me taida,
tyyni.

j»s

1
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jos me tahdomme oikein duomita, tehdä msitlswms
jotacuta muuta käsitystä MH, cuin juuri Evangeljumillisen. Ia tämä käsitys wuota aiwau selkiusti a-

setus sanoista, nijn ottacamme ne,,heidänermomaismbain asian-yaarainsa jälksn, yhten lyhykäiseen,
mutta yxiwaeaiseen peränajaluxeen.

i) Tämän
asettaja on lEsus CK3lstus, meidän cockasti ylitetty Wapchtajamme. Hän"
afttti sen hänen sywimmäsä a^ndamisisiinsa, cosca ei

hän ollut lähetetty,
duomitzeman mailmaa: Man etpiti hänm cauttans wapchdettaman loh.
pettttin,
3:1?. Hän asetti sen sinä yönä, jona
cosca hänen suuri kärsimisens ahettin, hänja cosra hän
oli hanckiosa, tuhmaan sowinnori coco mailman Hndein edestä. Hänen armchtawamen rackaudenstl
meitä ihmisia cohtan.weti hänen silloin alas Wen
häpiällisembään cuolemaan, ja hänellä oli sillat rauhan ajatuxet meistä hänen uscollisesa sMmmMnsä;
Sentähden ei taita tata Atria, cuin hän meille asetti, jo tämän syyn tähden, muuna pidettä, cuin yhtenä osoturena ja merckinä hänen sydammGisimmastä
syndisten tygv, cuin yhtenä Rackaurackaudestansa
den, atriana, yhtenä armo-cmiana, yhtenä
rauhanatriana. Hän meni cuolemaan,
edelhänen lapsillensa ykden ridkan
perinnön, ettei he wisin mahdaisi ajatella hänen päällensä, cuin sydämmellisesa rackaudesa, ia pitä hänen
yhtenä hywanä ja sangen rackana Isänä.
.2) Hän olis ainoastans yhoesa paljaft lupaurM
tä mailma

talnnut luwata meilie sen corkiau armon, cuin hm,
K meille maaränyt; mutta catzo! cuinga cauwas
«MM hänen ajq. Gta hän tietä, cuinga heicot

ha-

B.ucu. L.yhy neuwo
hänen lapsensa owat, ja että ne ymmärtämättömät
ja imewäiset lapset nijn mielellänsä rippuwat ulconai,
hän itzens alas, kelwatas
sisä cappaleisa, nijn anda
heille, rackaudesta nijn sywästi, cuin je ikänäns
mahdollinen oli. Hän sano: Heidän pitä syömän
12
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xensa

sen siunatun leiwän;

ja juoman

sen siunatun wijnan,

pluspitämän heidän heicon usconsa näillä ulconaisil,
la merkeillä, ja olemaan sijna siwusa wacutetut, että hän yhtä hawaa anda heille hänenRuuniinsa syötä, ja hänen Werensä juotaa. Catz§.2.
3)
puhuttele rackaasti hänen cttmo wieraitan<
sa, jaHän
waati heitä aiwan ystäwällisesti, että he cm,
tengin tulisit ja jotain hywäxensa hänen Pöydällänsä
Gtiacat cnitenqin ja sMät: ottacat
tästä caicki. Tämä käffeminen, tämä
pstäwällinen waatimmen wuota hänen armolli en iy«

nautitzisit.
juocat
ja

dämensä sisaliisimmästä mckauden kehoituresta. Mei<

dän ufcollinen Sielun -ystäwä tietä aiwan hywin>
cuinga araat ia ujot llsein hänen mckammat lapsensa
»wat hänen Pöydälläni, ja ettähemonda kerta me«
newät wapistuxella ja wäristyrellä
puhuttele hän heitä nijn suloisesti, nijncuin tahdois
hän heille sanoa: Mingätähden otetta te nijn peliä,
siynet? Alkät peljätkö, te etzilte lEsusta, teidän
Wapastajanne; Se olen Minä, joca olen cuollut
teidän edestänne, ia rackaudesta Kidan tt-gönne olen
andanut minun Wereni juosta hamaan Cuolemaan
asti. Minä olen käffenyt teitä tänne, ei nijn cuin
yri wihainen Duomari, waan nijncuin teidän armahtawainen Wapahtajanne., nijncuin teidän ar,
mollinen Päänne, nijncuin teidän uscollmen Tacausmiehenne. Minä tiedän teidän wiheljäisydenne, ja
että te teidän heicoudenne tähden tarwitzette minun
wir-
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n irwotustani; SentWen ottacat cuitengin ja syökat
hywää; ottacat cuitengin /a juocat, mitä minä
sitä
teille, annan, että teidän sielunne riemuitzis lihawude55:1,2. Syökät minun armani ja juocat misa E!'.vstäwäni,
ja juopucac. Ccrk. w.s: 1. Jos te
nun
löydäisitte
wielä
sulan wiheljäisyden teidän sydam>
mijanne, nijn alkät sen cautta andaco ihiänne minun
Pöydäldäni pois pitH. Raadolliset syowät ja rawi>
ian, ja jotca HErraa etziwät, pitä händä ylistämän:
Teidän «ydämenne pitä elämän ijaneaickisesti. Psal.
221 2^7»

4) Sen cuin HErra lEsus lahjoitta meille sijnä
Pyhä!ä Ehtollisesa, on nijn sunri, että halullisus sijtä hämmästy, ja että uscollisen lEsuxen Ovetuslap,
sydän rackaudesta tule sulawachxi. Han lahjoitta
sen
meille tawaroita, jotca oivat corkemmat cuin taiwas.
Silla hän lahjoitta itze Itzensä. Että hän nyt on
Taiwan HTrra, ja nijn epälukuisin keroin enämbi,
cuin taiwas; nijn on se totisesti »ri corkiambi hywä,
jonga hän meille sijnä Pyhälä Ehtollisesa jaca, cuin

jos hän lahjoitais meille taiwan- O että cuitengin
ei olisi nijn heicko jn häälywainen!
Cuinga vlönnäis itzens corkeuteen? Nijn usein cuin

uscomme
se
Pyhälle Ehtolliselle;
me menemme
meidän

sille

Cuinga

se nij,

den saatuin mwarain ylitze iloitzis ja riemuitzis? Se
huudais: Coitto ylhäldä on minua etzinyt; lEsus
vn andanyt minulle ei ainoastans hänen armonsa,
waan myös itzensä; seurawaisesti on minulla coco
Wapahtaja, cairen hänen rackaudensa ja laupiudensa cansia, ei ainoastans muiston, waan myös itze tvosä autuallistxi nautitzemisel i. Hän on minulla, nijncuin
minun omaisudeni, ja caicki mitä hänellä on, on
nyt minun. Hän on minulla, nijncuin minun wij-

se

sau-
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sauveni, niMlin minun wanhurstaudeni, nijncuin
winun pyhydeni ,a lunasiureni, nijncuin minun pai,

«neneni, nijncuin minun ylimmäinen Pappini, nijm
cuin minun Cuningcmi m Provhetan-, hän on mi,
«un walkeudeni ja elämäni, minun »voimani ja wä>
kcwydeni, minun lohdumeni m wirwotureni. Ia
että sinä minulla nyt olet HErra lEfu, mjn en Ml>
«a taiwafta la maasta mitan tottele, ja waicka wielä
mmuu ruumini ja sieluni waipuis, nijn
gin Jumala olet aina mmuu sydämmeni ufcasus ja
Minun osani.
5) Se Kirloitus, jonga hän Asetus sanoisa edespa,
ne hänen ruumistansa ja werestänsa on aiwcm
Minen. Hänsanoeiamoastans:
tämä
.«n minvn .ruumini; waan hän pane myös tygö:
joca tMM edestänne uloZannctan: Nijn sano
t<imä on minun
hän Myös ei ainoastani:
«vereni; waan hän pane myös tygö: joca teldän
edesilw uloLwuodateiän sondein andcxi andas
mistxi. Tämä tygöpandu kirjoitus hänen ruumi-»
siansa ja werestansä anda meille wacuutllxen, että
me sijnä Pyhäsa Ehtollisesa ynnä Christuxen Rmtmitl
ja Meret! canA
coco rickaUden caikista
ne/da ansaitliista autuden tawaroifta> sillä se on juuri niin paljon, cuin sanois se Racas Wapähtajai
Ottacat ja syöM>. tämä on minun ruumini, ja cuin
te stn syötte, nijn nautitcat yhtä haawa caicki ne cawarm, cuin minä minun ruumini ulosandämisetla
cuolemaan, cmscmmuc olen. Ottacat ja juocat tä»ia on minun
ja cuin te sen juotte, nijn
bitcat caicki ne hywat työt, cuin minä teille, minun
n creni uloswuodattamisella nijn cällisti ostanut olen.
Mc taidamme sijs oiftudella sanoa, että me silnä

saamme

>
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Jumalan armon ia
Mhäsa Ehtollisesa löi)dämme
rickciuden.
Silla calcli mitä
Aumden tawarain coeo
on
/a
HERra lEfus meille ansainnut, toimittanut
»voittanut, cosca hän andoi hänen ruummsa cuole,
maan, ja meidän edestämme uloswuodatti hänen we,
reysa, se lchjoitttan meille, cosca me ilmestymme sm

rackan Wapchtajan Armo-pöydälle. Mutta o
ga suuret, cuinga calliit, cmnga moninaiset owat cm>
tengin rmumt tawarat! Syndein andexi andaminen:

Wanhurscaus joca'Jumalan edesä kelpa: Rauha
Jumalan canla: Lasten oikeus Jumalan tykönä:
Wo ma yhteen Pyhään wailluxeen: Lohdutus caikija murheisa: Wäkewys, Btzerooitta
sa ahdiftuxisa
hengelliset
wiholliset; 110 Pyhäsa Hengela:
caim
Elämä ia autuus. Yhdellä sanalla: Christuxen mää-

rättömän ijancaickistn ansion coco mittamatoin täydellisyys tule meille hänen ruummsa ja

werensa canffa

lahjoitetuxi. Tästä täydellisydestä taita nijn nj>o otta armon armosta, jos se ainoastans sillä Pybällt

VhtoliiMa

täyttä

sillä

itzens HERmn lEsuxen cantza

tawalla, foca tsittsn cutzutta
xi: ja juuri tämän tutkistelemisen cautta, taita hän
tulla oikein Evangeljumilliferi, eosca hau peräänajattele, että hän siinä löytä caiken Issmen Christuxen rackauden, uscosisuden ja armahtamisen mittaa
mattoman rickauden, joca Hänen

Ivnsa ja hänen Werensä wuodatuxesa macaa sisällesuljettuna.
6) On

se sangen CvangeliunMnen, svdaminellinen

cosca Christns Asttils-salmisa cutzn
hänen Werensä, Uuden Testamendw eli Uudn Lijton Wereri, ja täste meidän Uuden Liiton Merta
juoda. Se mnha liKo-tuli myös wihitpri ja wahwi,

,ja lohdullinen,
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mutta se oli amnastans uhri; eläei juotu sitä'lsraelitailda;
weri,
päällisexi
«a
inden
Lakini,
ja,
Ll/ton-arcki, ynnä sen Pyhän Awaan
ja
stian cantza Israelin Cansa tulit ainoastans sen
cantza priscotetuxi. Ebr.9: 18-21. 2M05.24: 6-z.
MMta Uudesa Tcstamendisä on Christuren callis
Weri, jonga cautta me olemme otetut elämän pm'l<
llsixi, Lljron-Wcrl ja mc tulemme sen cantza ei ainoastans priscoitctmi, wcmn meidän pitä sitä myös juo,
nian. Ml-tta mikä on se, juoda. Uuden testamentin
Werta, mulita cuin tulla sisälle kirioitetuxi sihen uuteen liittoon, jonga Chr-stus on meidän caichamme
rakendanut, caickein lähisemmin sihen ylösotetuxi,
sijna wähwistetuxi ja sijtä ruumin sielun ja hengen
puolesta coconans mumeturi? Että nyt tämä Uusi
Lijtto ei ole Lain, waan Evanaeliumm ja Jumalan
Urmo-liitto Christuxesa, nijn nähdän myös sijtä, että Pyhä ElMinen on yxi oikein Evangeliumillinen

wisteturi wcrcllä;

se

Armo-atria.

7) Sen anda myös tietä paa,tarcol'tus, iongatähden meidän sitä pitä nautitzeman. Christus kaste,
että meidän sen pitä nautitzeman hänen muistorens,
ja Pawali sellttä sen, että se mcrkitze nijn paljo,
cuin julistaa HErran cuolemara i C0r.2:26. Nijncuin nyt ustowainen Ehtollisen wieras saa caiken sen
ansion ja woiman pyhyteen joca tule Christuren cuolemasta: cosca hän rawitan hänen Pyhällä Ruumillansa, joca hänen edestänsä on cuolemaan ulosannettu; ja nijncuin han yhtä haawa saa caiken sen ansion
ja woiman pyhyteen, jonga Christuxen Weri myHtäns tuo, cosca hän yhdellä ylonluonnollisella ja Saeramemerillisellä tawalla juo tämän rallin Weren,
joca hänen edestäns on uloswuodatettu caickein ftndein
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dein andexi andamiseri; niin uudista hän myös se»
«autta, eaickein woimallisil»min, muistoa hänen sy/

ulos,
bammesansä lEsuxen
ja
Merestä,
ijnncaiccoco kärsimisestä
wuodattttlfta
kisestä Sowindo-uhrista. Hän muistele ajatuxisannijn mene hän sise Py-cuolemata,
sa Christuxen
syömään
ja juomaan hedelmä»
Sacramenttille,
hälle
tä tästä Sowindo-cuolemasta ja andamaan itzens»
Sielun ja sydämen puolesta täyttää.
sen woimalia
yri
Hän on mm ilmoittaja ja yxi todistus tHan cno»
lemnan hänen sydämmesänsa, nijn usein cum tila
anmtail hänen sanoisansa, ja erinomattain itze täsil
Pyhasa Toimimxesa, cosca hän itze työsa käySa»ttamentille; sillä sen camta teke hän yhden julkisen
tvdlstuxen, että l)än usto Wavahtajan uäölle, joc»
hänen ed-ftänsä vn cuvllue, että hän M itzensH hä>
neu Mowindo,cuolemansa tM wtistsa tiscaltuxefax
että M etzi aina lähemba ja lähembä osallijutta sm
woimasta, ja ettät)änen tule kiittä tätä ruolemata yxinäns hänen elämänsä edestä; Mutta eikv tämä se«
Pyhän Ehtollistn pää-tarcmtus tietä anna sulaa G»

se meitä wie sisälle-sisällisimbä'.,
wuimaan Christuxen sowinnosta?
B).Jos tämän ohesa tutkitan, että Wistus» tvs,
ca han edeslpeti tämän pää-tatcvituxw, vn tygöpan,
nut famän wckaudesta rickan Wyn, että meidän'
hänen cuolemansa muiston, sen Pyhän EhwlliselU
nautitz<misen'täutta usein uudistaman pitä; nijn me
tulemme Dä sitä woimallisemmin wMwri, että ft
rackaudcsta rims Wavahtaja tahlo
tehdä
mrita oikein wäkewixi sisnä EvgMliumiilisesa armosa, ja ujeinimin jaca meille hänen sowindonsa woi-,
man M SnlsftlMdisä. Se tehtät, sam hän,
vangeliumia, ja eikö

B

nijt»

6.U5U.

neuwo
nijn usein cuin te stn
minun
ni. loisa sanoisa hän käffe meitä osittain ustin nautitzemaan sitä Pyhää ElMista, osittain sijna usein,
l.
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uudistamaan hänen cuolemansa uscowaisen muiston»
Mutta mingatähden tapahtu cuitengin tämä kästemi-

nen, wMtiminen ja luvaminen? Mingätähden tmi,
g?

se

ijancaickizien

nijn yMacaiscsti, nijn

rackM, ja nijn sydämmelliftllä laupiudelia meidän
cangicm sydämmen päälle? Mittgätähden ano se ystäwällinen Wapahtaja meilda, ettei meidän Harmoin,
maan usein, pitä ilmestymän hänen Armo pöydällänsä, andamacm meitämme rawita hänen ruumia
lansa uciutitzemisexi hänen cuolemans woimaa ja wa<cumsta, niin myös juomaan hänen mertansa osallistldexi sijtä sowinnosta, jonga hän »verensä wuodatu/.
xella on meille ansainnut? Eikä se kieldämattömästi
tapahdu sitä warten, että hän sitä usemmin,
sijnä K)hasä Ehtollistsa ymbäripi/ritais meitä hänen
armoillansa ja hywydelläusä ja yhtcydesä ihe rankansa
lahjoittais meille sitä enämmän autuutta?
Caicki nämat tutkistelemiset wahwistawat sen
ruin minä sanoin, että se Pyhä shtollinen on peräti
mitasa Evangeliumillisesta luonlwsta.
-

§-s.

pyhän Ehtollisen iLvangcliumillinel,
luondo nähdän myös sijtä hedelmästä ja
cuin
uscowaisisa Vieraifa
matcaan saatta.
. Sen Pyhän Ehtolliseu hedelmä ja waicutus on
selkiäjii päätettäwa, osittain Asetus<sanoista, osittain
Christuxen callista puhestst 10h.6: sc>,sB. Sillä
waicka meidän Wc»pahtajamme äsä paicasa erinomat-

«)Sen

,

se
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mättäin puhu Mä hengellisestä syömisestä ja juomisista, joca mpahtu uscon cantza, jonga cautta ihminen jöcaväiwä tuls osalliset hänen armostansa, ja
hähänestä itze; nijn ei taitta cuitengan kieldä; että
nellä yhtä haawaa on hänen tarcoiturensa Pyhän
Ehtollisen Sa«amentin päälle. Nijncmn se myös
itzesänsä on epäilemätöin, ettäyri uscowainen wicras
Ehtollisesa, yynnä sen Sacramenterilli,
siinä Pyhasäcansta,
myös syö Christuxen ruumin, ,a
syömisen
fuo hänen werensä uscolla. Seurawaisesti taitan caicki waicutus omistetta. Sille Pyhälle Wolliftlle,
cuin Christus omista sille hengelliselle syömiselle
cautta. Catzannosa tämän päälle matcaansaatta sen
Pyhän shtollisen mahdollinen nautitzeminen seurawaisen hedelmän ja waicutuxen:
l) Hx> uscowainen Ehtolljsen wieraZ tule Christuxen cantza caickein lähisimmin yhoisietyxi,

sen

sen

se

,

uscon

~

ja astu autuaan yhteyteen hänen cantzansa.
Tämän yhdistyxen tietä anda Christus Mmssanoisa hänen Nuuminsa syömisen ja Werensä luomisen cautta. Sillä nijncmn luonnollinen ruoca ja
juoma, tule syömisen ja juomisen cautta, luonnollisella tawalla ihmisen canpa yhdistetyxi; nijn yhdisty

Christuxen Ruumin ytönluonnollinen moca ja häne.»
Werens yliluonnollinen juoma meidän cantzamme,

yhdellä corkialla, käsittämättömällä,, hengellisellä, ylönluonnollisclla cllitengin totisella tawalla." Sen päälle tarcoittawat myös Christuxen sanat loh 6: 56.
Joca syö minun lihani ja juo minun wcreni, Hän on
minusa jäminä olen hänesa; o mikä corkia autuus
on cuitenain tämä, että me Christuxen cantza tulemme phdistetyxi.' Cuca ei M, totisesa nöyrydesä hämB 2 wa>

2.ucu.
Muws
mastyisi lEsuxen rackauden ylitze; että hän on meisa, ja me hänesä? Tämä salaisus on suuri, mutta
myös sangen lohdullinen; Sillä tämä yhdistys on nijn
lahinen, että, me tiedämme sanoa: Me olemme hänen ruuminsa jäsenet, hänen lihastansa ja luistansa
Evh. 5: ZQ, Me olemme oxat hänesä, sijnä eläwäsä
Wijnapuufa loh. is: Me olemme yxi hengi hänen
Ap

».

cansians l C0r.6:17. Hän asu uscon

cautta

meidän

Eph. 3: i?. Nautitzeminen hänen ruuja
mistansa werestansä tillemyös perustuxexi sijtä hengellisesta yhdistyxestä, cuin on Chrisiuxcn, nimenin
pään wä!lllä, ja nijden usconzaisten, nijncuin hänen,
jasenittcnsa walillä. Hänen pyhä elawäxi tekewäinm
lhnilsydcn lurndonsa on nijncuin yxi tciiwallinen puhdas elämän, wolma, joca meidän heicon wiheljaiscn
luondomme elawäxi tele, puhdista, täyttä, wahwista
jäyiotzpitä, ja yhteen taiwallisten ijancaickiscen cunuiaan ylöndä. Ia
me täsä oikein ajattelemme,
nijn nnnetanmeilleyxisylMlieto, mingätähdenChrisius. lahjoitta meille, hänen ruuminsa lyötä, ja hänen
werensä juota.'
Tästä chdistyxesta tule nyt yxi totinen yhteys
Clmsmxcn ja niiden uscowaisicn walitla, nijn että
hän sitä
heillä oll,psa caikesa euin Ehristuxella
caikista, cuin hänen yjläwillens tanastan,ma

ftdämisämme

cosca

osan

paan. ,Ne usconMset ottawat nijn osan caikesa>
cuin Christuxcn oma on, hänen woimasanla, lahjojansa, kärsimisesänsä ja cunniasansa Hän on heidän

ivijsaudensa, n anhurstaudensa, pyhydens ja lunai Cor.i: 32. ja he taitamat
Dawidin
Minä racastan sydammestani sinua HErra, minun woimsni. HERra minun callioni, mi-

sanoa

nun linnani, minun WapchwMi, minun luma-

ia-

Kdtolliftfia.
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iani, minun mahani, johon minä tunvan: Minun
kilpeni, ja minun autuuden» sarwi ia minun »varjelcailureni Psal. 18: 2,3. Christus otta myös
kesä, cuin nijlle uscowaisille tapahtu, olcon hywä cli
paha. Sen syyn tähden, hän si-m
Duoinio päi.väna omista itzellensä caicki ne hywat työt,
cuin hänen ystäwansa saamat muilda ihmisildä; niin
myös sijnä siwusa caiken
pilcan cuin heidän sildä

osan

sen

pahalda mailmalda on pitänyt kärsimän. Silla bän
on sanowa nijlle jotca hänen oikiallansa owat: Sen
cuin te olette tehnet, yhdelle näistä pienimmistä minun »velistäni, sen te teitte minulle; ja nijlle jotca hänen »vasemmallansa owat: Totisesti sanon minä teille, mitä ette tehnet yhdelle naista pienimmistä, sitä
ette minulleckan tehnet Matth. 25: 40,45.
2)3ri uscowainen Ghtollisen wieras tule sillä
pyhällä Ghtollisella caickein nijden autuden
tawarain ömistajaxi, cuin Christus on an,
fainnut ja toimittanut.
Tämä on tosin jo M onnetlisus, joca wuota siitä yhteydestä ChristuxencanOa, jota nyt wijmein pNHuttin. Mutta se pitä cuitengin erinomaisesti merM
tämän; Siliä Chrijtus tarcoitta Asetus-sanois eriip
vmattain sen päälle, cosca hän sano, että meidän pitä ftömän hänen ruuminsa, joca meidän edestämme
vn ulosannettu, ja juoman hapen »verensä, ioca meidän edestämme on »vuodatettu syndein andcxi andaWiferi. Mikä paino tällä tyZöpannulla kirsoitllxMa
ClMuxen ruumista ja merestä on, ston jo näytetty
<§. 4. N:o s.) jota en minä löydä tarpellifcri,
lettoa; waan minä muistutan ainoastmis, etttä cos-

uscolvaiset tzllewat joca erä HERran I^n>rm
B3

Armo-

3,
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hänen sowindo uhri«
mo,
Vinaiset armo waicnMet. Heidän syndeinsä
ondaminen tule sen cautta wisscytetyxi, usco wahw<>
sictuxi, .wisseys heidän
lukitusi, hei,
dän sielunsa rauha, omantunnon lepo ja ilo Pyhälä
Hengesä edesautetuxi, lohdutus eaikisa tämän elä,
man ahdistuxisa ja waiwoisaenätyxi, woitty caickein

3 rmo»pövdälla osallisexi, coco

sansa,

nijn

matcaansaatta se heidän tykönänsä

hengellisten wihollisten ylitztz kewemmaxi tehdyt, jq
uscollisuus, Pysyä lEsuxen tykönä cuolemaan asti,
ylöspidttyri, Namät ywat sulE hedelmät, jotcq

CHMuxen h'ancaick»se» ftwinnon uudistaminen jq
täydellinen omistaminen siM Pyhäsä Ehtollisesa mat<
«aan sama.
Z)3ri usowainen ltzhtHllistn wieras tule waywisteturi ftk hengellisen elämän caswamise»
sa. mjn uftin cuin hän täy liNä

Odtollistlla,
Väylä wakcutus wuofa kyllä selkiästi mijstä
lemmista edellä käywäiNsta paähe,deknistä; mutta
Ctmstuspuhu cuitengin
sano: loh, 6: Minä olen

cosca hän
Elämän B.eipH.

v.n. Cotiftst',Miftsti, sanon minä
lLllette spö Ihmisen pajan lchaa, ja juo h<b,
nen wertansa« nijn ei teisä ole elämätä, v< 58.
ja minä
minun
lTNlnluin eläwä Isä Nijn
myös se, joca sys
elän Isän tähden?
nnnusta, hänen p'tH elämän minun tähteni.
nZhdan, ettö HMllinen elämä, jo<
Näistä
ca niisä uscotyMsa on l)allitz?wginen, tule heida»
tykönänsä enätW, nijn usem cuin hs syömät Chri,
ruumin jg juomat hänen werensä, jonZa myvi!
coeft
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coettelemus heidän tykönänsä erinomattäin wahwi-

ustmmin yhdellä oikein EvangeliumMilella
tawalla heidä" WaualMansa Armo-pöydälle ilmeMvat. Sijtä tule myös fe, että monda
sta, colca he menelvät Sacramendi!!?, rucoilewat
jtzeLcn'a HERmlda lEsurelda sitä ja siitä erinoniat-

sta

>

>jotca

tain, josa

niistä

he

enttain

sen hengellisen

tarw tzewat, nijncuin,

että

elämän

caswa-

hän tahdois l>äncn

ruuniinsa ja perenfa zacamlsen cautta erinomattäin
Mhwistaa heitä nöprydefä, «li siweydesä, eli laupiudesa, eli rucoMN halusa, eli rackaudesa hänen
sanansa wgö, eli sen maallisen mielen. tMdellisesä
eli muisa rvoimisa, jotca heille sijnä
tilnsa erinomattäin owat tarpellsset. Ah cuingä i<
foisexi he tulewat, cosca he saawat mitä he pyytämät,
ja usein hawaitzewat sen Pyhän Ehtollisen jälkcn,
että se puutos on palkittu, joea heitä ennen wajwais!
Josa cuitengin pitä wisusti w.M'i otettaman, että
tätNä hengellinen caswaminen, sen Pyhän Ehtollisen
cautta, ej tule aina nijn
hawaituxi; mutta yhtä hywin yhdchä salatulla tawalla edesauteturi.
Cosca se silmiilamahtäwästi hawaitan, niin on se
yxi suuri armo ja anda runsan lohdutmen' mutta
ei se ole jycu ojennusnuora eli tunnnsmerck», jonga
jalken laitan eoetella, joy sillä Pyhallq Edtolllsella on
käyty mahdollisesti eli mMMmqsti,
4)3?xi ustowainen Khtsllisen Vieras tule sen
iöhtyllistn KvanZeliumillisen harjoin
tuxcn cautta aina enämjnja en<lmin sen laatmstxi, että hän itzensä somitta sijhen uute»
lestamentijn, jocaChriftuxencuoleman caut,
ta on ratettu jg asetettu.

B 4 Chri-

Auöu. L.yhf neuwc>
Vhristillisys eli usco Christuxen päälle oli sijnä
Testamentifa enimän »fan tykönä peitetty
Hinieydella,. pelwolla ja witzilla oriallisudella, ehkä
siellä ja täällä, erinomattain Patriarchain ja ProPhetein seafa on löytynyt sencaldcnsia Uscon-sangaleita, joiden uscolla on ollut aiwan selkiä walo jayxi
suuri woima. Sijnä Uudesa Testamentisä on armo
Diilen uscowaisten ylitze paljo runfamin wuodatettu.
<3e wanha pimeus on pois cadonnut, eriallisus on
Ms otettu, ja sitä wastan walkeus, selkeys, totinm
Hvapaus ja yxi iapsillinen meno edestullet. Cuitengin
<i ole eaich' oikiat Christityt Uudesa Testamentisä eh,
sinet tähän mittaan stn menosta ja olennosta; Sen,
tähden on Christus muiden stasa sitä warten asetta,
«ut sen Pyhän Wtollisen> että me aina ylemmä wa- >,
Kittäin tällä astuimella, astua mahdaisimme.
todista ei ainoastans, sen cantza, että hän anda meille stncaldaisellatawalla hänen ruuminsa syötäa, ja<
hänen werensä juotaa, cuin Wanhasa Testamc..disa ci ikanäns tapahtunut; waan han opetta myös sen
«autta, että hän felkiästi cutzu hänen Werensa Uuden Testamendin cli/en Uuden Lijton Werexi. Sillä näillä sanoilla näyttä hän ei ainoastans sen, että
yhden uscowaisen Ehtollisen wieran pitä joca erä mu-

>
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odistaman hänen Lijttonsa HENran Pöydällä; roaan
maca wielä cvrkembi paino. Teille annetan,
tzahto hän sanoa, se weri juoda, joca ylös rakenda,

sen

asetta, wahwista ja lukihe sen Uuden Lijton ja
Uuden Armochuonen hallituxen. Tämän weren pitä nijn andaman teille vhden sydämen, joca yhteen
sopi sen Uuden Testamentin luonon cantza, nijnmvös
waicuttaman teisä senealdgiftn uston ja waelluxen,
joca uuden lijton caHa on Oeen ftpilpainen, et-

sen

tä

Shtolllfesta.
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kircastetuxi yhdestä kirckaudesta toiseen
palwelisitte
ja
HENraa caickena teidän elmaicanan,
ne, ilman pelcoa, pyhydesä ia wanhurscaudssa,
ca hänelle otollinen on. Catzo 2
6. Lng.74. 75.
shtollistn Wieralla on yn' oikia Mtys Pyhän
Ehtollistn Evangeliumilliftsta luonnosta, ia totuttaa
ihensä, jota pidemmalda sitä mämmin Evanyelich»
millisella tawalla sitä nautitzemaan' nijn hän hata te tulisitte

sen

waita, että

hän lEsuten Christuxen

uscosansa /a
hänen
demmäldä,

saa

tundemifesa,

coco waelluxesansa tule jota pi>
sitä enämmin uudistetuxi ja soweljaxi teh>

Testamentin muotoon ja menoon. Se
Jumalallinen walkeus tule selkemmäri
sielua

dyxi Uuden

wacutlls, tieto lunastuxen työsä, ja se hmsansa:
gellinen coettelemlls tulewat wahwemmaxi, eläwäm.

mäxi, täydellisemmän ja suuremmaxi: Se orianinen pelco pakene: Se lapsillinen uscallus easwa
han-n pyhä waelluxensa tule taitawaxi, wissan' wa«

mieluisexi, ja yxi wahwa, lapsillinen, si)dämellilien ja taiwatli»en meno ylöskan aina enämin

paaxi ja

ja enämin

sieluifa.

s)Rxl uscowainen Katollisen tvieras tule sen
Pyhän Khtollisen nautitzemisen cautta cus-

lomattomani.

,

Se Pyhä Ehtolltnen taitan sentähden cutzutta
oikeudella phdexi cuolemattomuden atriaxi. Meidän
tule tasa catzoa coco ihmisen päälle, seurawaisesti nijn
hywin hänen ruuminsa, cuin sielunsa päälle; ja nätnatt molemmat oleno, osat tulewat ijancaickisexi ja
cuolemattomaxi, tämän cvrkian Sacramentin nautitzemisen cautta. Me taidamme Mens päättä
ChriH5

sen

K «cu. 3.7H7 neuwo
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Christien puhesta 10h.6: Silla hän sano: 0.54,
sfö minun lihani ja juo minun weress.
ni, hänellä on ijancaickmen elämä; ja minä
herätän hänen wijmeisnä päiwänä. Sillä,
winun lihani on je si?ia ruoca ja minun wereni on, st oikiq juoma. Cttä hän nimittäin on st

elawä lähde Gal. 36: w. eli nijn cuin se omaisesti
cuulu, elämän lähde/ se yu lähde caickeen, cuin
töAexl elämqxi cutzua taitan; nijn on hänen lihansa
sencaldamen ruoca ia hänen werensä sencaldaineu,
vn», elj
oikia
seijancaickiseeu
sijhen
elämäin meidän
perustus
totiseen
tykönämme istutelan, josta eikq ruumis eli sielu enä
cuols, jos me armosa seifowaiset olemme. Silla
mitä sieluun tule, joca, ynnä hänen luonnollisen enojuoma, ionga cautta

lemattomudensa cautza, myötz saa Wistuxen ruumiu
ja weren caufta stn ylönluonnolliseu hengellisen ja jumalallisen elämän; m»n elä se e»
fella, waan myös. hengeliischä muytya, sitte aina e?

despäm ilman pienindakan muutosta/ joca jongun
cuoleman caltamen olis, ia se ijancaickineu, elämä ei
aljeta wasta silloin, cosca sielu otta eron ruumista;
waan on ainoastans yxi cunniallisembi päällepitäminen ja täydellinen castvaminen sijtä totisesta elämästä cuin hän jo täältä armon stjasa Christuxclda
weitze tyosa on saanut,' ja joca hänen ruuminsa ja tul,
on
cautta
renfä nautitzeniisen
h<inesä niin usiasti
lut uudistetun jgwqhwistetuxi, ja hänen sijrtämisenfä aicaan asti ijancaickisuteen ywspidetyxi. Mlitta
mitä ruumiseen tule, nijn tapcchtu kyllä, eatzannosa

se
,

sen päälle,M surtvmisesä, yxi sencaldainen muutos,
joca muutoiu cutzutan cuölemaxi; että se wielä on
M. cuoleman

cuwa ja caldaisus." Mutta ettei tämä

muu-
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Mmtos nijden uscowaisten tykönä pidä cutzuttaman
omaisesti cuolemaxi, sen me taidamme stlkiästi paatta Christuxen sanoista Ioh: n: 2<, 26. Minä oja elämä: joca ufto minun
elä,
päälleni, hän
ehta hän cuolwt 01-s. Ia
jocainen cuin elä, ja usto minun päälleni, ei
Nis
hänen pidä cuoleman ljancajckisesti.
yvi uftowainen Ehristitty cuole, niin cuulu se mnos
hänestä, mjncuiii Christus sanoi La;aruxesta: Job.
11: n. Meidän Mäwäm maca; eli niincuin hau

ssosca

sanoi Päämiehen Tyttärestä Match- 9: 24. Gi
hän ole cuollut, waan hän maca. M sencqldainen ruumis tule nyt niincuin yxi Nisun lywä maahan heitetuxi, että se poisrijsuis sen cawwaisen m
euolewaisen, ja ylösnousemisen päiwänä Aa cunniÄ-

lisembana edeskäwis, loh.
Mutta että tämä ylösnouseminen lujden uscowaisten tykönä on yxi hedelmä Christuren ninmin
ja weren nautitzemisesta, sen todista hän selkiasti. jo
fdestuoduisa sanoisa Iyh. 6:
I<>ca syo minun lihan,i ja juo minun weren.i, hänellä on i,
janraickinen elämä jg minä herätän hänen
wijmeisnä päiwänaV Sillä että, ei ainoastans
sielu, waan myös ruumis, on hillut yhdistetyn Christuxeu canSa; että, ei ainyastans sielu; waan myös
feq.

ruumis on yllut hänen templinsä ja asWsianfa täällä
armon-ajäsa'< seurawaisesti myös, WMis on saanut
hänen hengellisen, jumalallisen, ililNWckisesti.pysywäisen elämänsä woiman; niin, wuota stjtä tarpelli,
sesti, että se luonnolline.n eläm,ä M annettaman hänelle taeaisin ylösnousemisesa, nijn myös ylettämän
ja kircastettamgn
ijancaickisen. elämän cunniaan.

sen

6)Rri

i.

28

3.ucu.

neuwo

uscowainen Khtollisen wieras tule sei»
pybän Atrian cautta aina wastuudesti caic«
tein uscowaisten lumglan lasten cantza yh,
distetpxi eli yhteen lijtetyri.
Tämä Sacrameitti taitan niin cutzua yhdexi
Vsallisudexi eli yhteyden Atriaxi, ei amoastans sentähden, ttta se siunattu leipä, on, Christuxen ruumin
vsallisus, ia siunattu calcki Christuxen weren osalllisus i Cor. ic>: Ei myös amoastans sentähden, että
«ne sen cautta astumme lahimbään yhdistyxeen ja oWaan
sallisilleen Christuren canha loh. 6:
mws sentähden, että osallisuus nijden uscowaisten
»välillä sen cautta tule perustetuxi, wahwisteturi ja
ylöspidetyxi. Pawali kirjoitta tästä iCor. 10:17.
Se on yxi leipä, nijn mekin monda olemme yzri ruumis: sillä me caicki yhdestä leiwästä-os) Ari

se

lemma osalliset. 2)xi corkia iiancaickinen perustus, jonga päälle nijden uscowaisten yhteys lepä eli
noia! He owat osalliset yhdestä leiwästä, nimittäin
Christuxen ruumista, joca on elämän leipä loh. 6:
32, Zz, Zs/ 41/ 48, 50,51,58.

Sentähden owat

ja jocainen uscowainen sielu taita cuhe yxi ruumis,
yhderi jäsenexi
ja

tzua

itzensä

tästä ruumista,

iloita
pstäwyden, usja osallisuden ylitze. Mitä sijs caickein uscowaisten seasa löyt» maan päällä ja taiwasa, kärsitnisestä ja cunniasta, rucouresta ja kijtoxesta, sodasta uz woitosta, uscosta, rackaudesta, toiwosta, ja
nijden muiden jasenitten rackauden,

caikista armo lahjoista ja woimasta, se tule
heille räikille yhteisesti ja sijna siwusa jocaitzelle erinemaisesti.
Jos me nyt perään ajattelemme caickia näitä
calleila
ja autudeita, cuiy stn Pyhän shvlipäan

tol-

siitä p. Ehtolliststs.
2S
"tvlilsen uscowainen nautitzeminen mattaan saatta;

Pitä meidän tarpellisesti saaman yhden corkian
käsityxen tästä taiwallisesta Atriasta; Mutta siinä
siwusa tulemma me m./ös wastauudesti sen cautta
woitetlixi, että tämä Atria hänen sisällisimmäsä luo?
nosansa on oikein armosta ricas ja sangen EvangeNijn

liumilliuen.

~

§.6.

f) Sen Pyhän Khtollistn Gvangeliumilline»
luonöo waati myss Kvangeliumillisia Oh-

tollisen

Ne Evangeliumillistt armo hywät työt owat.
sencaldaisct, ettei ne luondonsa jälken tai?a
-

jvlleculle muulle jacaa, cuin sille, joen anda itzensa
sijhen Ilimalan hengeldä sowelmxi tehdä. Laki ei
p,dä ihmisten tykönä tatu eroitusta: Se taita osata
suurimman syudisen päälle/ ja ilmoitta hänelle
joco San sitä mielelläns M)to eli ei:
nijden
tykönä
tunqe sywemmälda sisälle, jot,
ehkä
ca Me siaa andawat. Mutta Eyangelium waaii
ftncaldaisia ihmisia, jotta sitä miMans tahtowat,
jottailuitzewat
y!itze, jotta isowat ja janvwat sm

sen

se

perään,
jonga

ja

sen

nueluisesti ottawät

se taritze.

sen armo» wastan,

Että nyt ft Pyhä Ehttllinen on yri m'»n corkia
Evangeliumjllmen armo-hywa työ, niin pitä tarpel<»
jotain edelläkäymän sen ihmisen lykvnä, jvca siliMi
tä tahto nautita. Hänen sydämmensa pitä olcm.ul
ftncaidainen, ettei sc sodi tämän hpw.m tyvn luontwa
wastan, waan taita sen käsittä. Jos nyt ihminen
on sijhen sowelias, min taitan hän oikeudella cutzuttH
EvanZeliWillisexi, ft on senMdgisexi, jvsi, Evan-

2.ucu. s.yhy neuwH
Zeliumtyöcä.teke, ja löytä hänen sencaldaisexi, että
se taita jaca hänelle ne Jumalalliset armochywät työt.
30

3.

Mutta namät svangelinmilliset sielut ei ole yhtäläisestä watewydcstä, ja ei ole caicki ehtinet yhtäläisen corkian nuttaan sijnä Evangeliuuullisesa menosa.
Moni on min wäkewä. rttä se EvangeliumiNi«en armo on täydellisesti
heidän tykö,
nänsä, ja nijllä on ylönpaldinen hyödytys sijtä,Pyhästä Ehtollisesta, että sen EvangeliumiUisec woimat
taitawat itzensä heille runsasa mitasa jacaa. Numät
Ehtollisen wierat owcu myös erinomaisesti, jotta sen
Pyhän EiMisen naittitzemisen cautta tulewat oikein
sowchari sen lauden Testamentin menoon, josta edeltäpäin on puhmm, tämä.: Sacramentin hedelmisä'
ja waicumrisa.

Toiset Ehtollisen wierat ei yle nijn wäkewat
nä EvangeliumiUesa armosa; mutta heowatcuiiHnqin köyhät hWgesä, murhettiwat höidän syndeinia
ylihe,- m ,sowat ja janowat Christuxcn wanhurscauden oerään, joca heille Evangeliumisa taritan, ja
Mri sckcähden tanvltzewat he ci ainoastans corkem-

ba EvaugclmmilWa armon, wacm taitawat sen
myös käsittä, ia pmistawat scntähden oikeuden, ja
sitä Pyhää Ehse on hellle tarpellinen, usein nautita täydellisesti
sijnä
tolllsta. Mutta ettei he wielä seiso
EvängcliumiUsesa woimasa, nijn ei he myös järjestyxen tmvalla
hawalhe tämän Sacramentin Evangelimnilllsia waicutliria,
mitasa, cuiu ne toiset; ehkä myös hawaitan, että
he usiasti yhdellä erinomaisella tawalla tulewat Ehristuxen ruumin ja weren naulitzemisesa, suurella woiwoi>

suuresa
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woimalla, ia, coconans ijancaickisen elämän eslmcv»
ulla armoitetuxi.
Tätä sen Pyhän Ehtollisen wierasten Evangeliumillista tilaa wastan sotiwat cari cappaletta, ni,
nuttäin syndein hallitus siMä lihallisesa surultomudesa, ja orjallisen petwon hallitus; ja sijtä seuraa:
i) Ettei ne ole ftweljat sille Pyhälle Ehtolliselle,
jötca wielä andawat synnin Hallila tykönänsä,suruttomudentilasa. Sillä cusa syndi hallitze, sijna ei taida armo hallita waan pitä sen, luondonsa jälken
wetäman itzens (jaeamisen eli omistuxen puolesta)
tacaperin ihmisestä, n ijn cauwan cuin hän pysy synmn palwellyesa; mutta jos armo wetä itzensa hänestä cacaueriy, cuinga taita hän silloin tulla osalliseri
sijtä, fijnä Pyhäsa Ehtollistsa?
'2) Ei'ole myös ne soweljat, jotca andawat
lisen pelwon tykönänsä hallita. En minä puhu mj,
stä, jotca wielä tuildewat monda.kiusausta orjalliseen
pelcoon; mutta sotiwat sitä. wastan, ja pytäwät Jumalan armon, cautm sitä ylitze woltta. Slllä-ettH
ch'ke,A tulla lEsuxsn
Awwpöydälle, se pila Colmannesa Lugusa edespäin osotetlaman. Waan minä puhun nijstä, joiden tykönä
se orjallinen pelco pitä täyden hallituxen, jotca sentähden langewat täydelliseen epailyxeen, epätoiwoon
wastan, epäilyxeen ja epäuscoon, ja pitawät sen päätettynä asiana, ettei heillä ole yhtan
osaa Jumalan armoja. Että namät ihmiset sille
Pyhälle EhtoMselle owat kelwottomat ja sopimtltto,
mat, se taitan aiwan kewiästi nähdä, jos me panemme tämän Sacramentin luonon ia heidän tilanK laadun toinen toisensa rinnalle; Siliä pyhä Ehto!»

sen

se

e.

s.ucu. 3.yhy neuwft

vllinsn on peräti Evankeliumillinen, ja jacaa sulan
armon; mutta näillä ihmisillä on tekemistä paljan e,,
pailyxen cantza, ja ei tahdo armoa wastan otta.
?)lipaän on tasa wielä waarmottaminen,
joilla
eaicki orjallinen ahdistus,
muuwin on oikeus, käydäHErran Pöydälle, onyxi
suuri estet, että Pyhä Ehtollinen',,.ei taida heisä
Evangeliumillinen luond»
nijn waictttta, cuin

se

Mpötanstuo.

sen

Näistä ja usiamman laisista EhtoNisen wieraii
pitä
edespäin puhuttaman alembana sijnä CoK
sta
Mannesa Lugusa, ja täsä olen minä ainoastans
tonut sanoa nijn paljon edelläpäin, että mahdetaisin
Nähdä/ mitä pitä ajateldaman ja päätettaman EH-,
tollisen wierasten soweljaisudesta eli sopimattomMsta, tämän Pyhän Sacramennn
luonon jalken.

I

Ve

Am.
Ripistä eli Synnin WDM
s.
tä Christittyin seasa löytk) on se hyödyllinen ta>
pa että he edelläpäin ripittmvat itzensa ja
2.

i.

-

,

andawat itzensa synneistä päästä, ennen cuin
he kaywät sille Pyhälle ElMiselle; niin on myöscohtullinen, että tarpellinen neuwo annetan tästä cal»',
lijsta asiasta.
Meidän pitä ensisti ja edellakatta tekemän eroi,
wälillä, joca perusta itzensä
turen
mawn May WstuM päälle, ja wälillä,

sen

sm

sen

mich
il),l
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päalletarcoitu,resta,
jaasäätänet
ihmiset, hywästä
Sijhen
tule
nijn
edelliseen
owat;
settanetSynnin Päästö, jos me nijta hywin Rippi ja
itzesansä tutkistelemme; mutta siihen jälkimmäiseen tule seasettalniiien että me sen Pyhän Ehtollisen nautitzemisen edellä menemme NipiUe ja anomme Synnin Päästöä.
§.

2.

Se sana Ripittä on nijn paljon cuin tunnusta;
sijs

ripittä synnejä, merkitze
tunnusta nijta.
lule
meidän
ccchoa,
osittain nijden päälle
T»sä
-

jotca itzensä ripittawat,
edesä ripitys tapchtu.

osittain

nijden päälle, joiden

Z.3.

Nijllä/ jotca itzensaripittawat, pita oleman sencaldainen sydän, joca taita wastanotta syndein
),i andamisen.

Sijhen tule chndein tundo, nijden catuminen,'
tunnustus ja andexi rucoileminen, yn sydämellinen
uscallus ja luottaminen Christuren päälle, nijnmyös

yriwacainen aicomus parandaa elamätänsa.
§. 4.
Syndein tundo tule sijtä,

cosca

yxi coettele hänen tilaansa Jumalan Lain ojennus-nuoran ialken.
Caicki se cuin pois poicke Laista se on syndi, cosca yxi taicka laimin lyö jotain hywaa, eli tcke jotain pahaa. Se caickein sywin pois poickemus maca Perisylmisa, se on, sijna can§asyndynesä tm-melluxesa,
joca teke meidän luondonime peräti woimattomc.xi hywään, ja taivuwaisen pahaan. Sijtä tulewat epä-

lumiset

monet poispoickemiset ajatuxisa, puheisa ja

ja sitä pahaa harcosca se hywä laiminlyövän,
joiteta.
nyt yri

toisä,

Jos

tahto
C

tuta

hänen ftndinsä

nijn

tz. 3>licu.
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mjn ei ole siM kyllä, että hän ainoastans ylösetzi
ft)niu'n suuret ulosplMemiset, waan hänen pitä myös
menemän tacaisin ftn ensimmäisen lahtcn tygö, ja e,
rinomattain catzeleman itziänsä sijnä langennesa ihmiluunosa, ja sijnä canjzasyndynesä
turmeluxesa, joca on nijn hirmuinen, ettei yritän ilman
sisalllsindä murhetta taida stn päälle ajatella. Si<
talikin pitä hänen wisun waarin ottaman sielun tai<
pumisista, mielen lijeutusten secasturaisudesta,, pois/
poickemisista ajatmisa puheisa, nijden ulconaisten
ln elden ja ruumin jäsenden harjoituxesa, ja coco e,!

sen

suuresa

lamäsä, Nijn on hän loytawä nijn
synneistä, cuin ei taita luttta.

suuren paljouden'

syndem tundemisen cansia pita
stnren tundo oleman yhdistettl), ruin sälittä on
ansaittu: ja että jocainen Lain ylitzekäyminen ei wedä
perasansa wahembäta rangaistusta, cuin kirouxen,
ja coca ainoastans teke syndiä yhdesä, hän ricko
coco Lain s Mos, 27: 26. lac. 2:10. Nijn ihmi,
nen, jos hän
olis elänyt ctlinga cunniallisesti ja
nuhtettomasti mailman cdesa, ei taida toisin cahella
itziänsä, cuin yhtä kirottua ja cadotettua syndistä,
jonga pidäis oikeutta myöden tuleman ijancaickisesti

T.ämän

sen

se

cadotetllri, jos Jumala tahdois nijn
can§anfti,
cuin hän on ansainnut.
tehdä hänen
sä synkin Minnoja tule ihmisen erinomattain catzoa
eteensä; ettei se liucas sydän mahdaisi itze itziänsä
tä, pimittä ja nucutta, nijden estelemisella ja wa<»
hendelemisclla. Ia ettei se mahdaisi tapahtua, ja
ylipään, että tämä tnndo tnlis oikein eläwäxi, nijn
on tarpellinen, että sydammestänsä rucoilla tätä ar<

duomituri

ja

moa, ja huuta Jumalan tygö, että hän tahdois <v
w«
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wam meidän silmämme oikein Näkemään meidän suu-

turmeluxemme.
Muutoin on täsä wielä waarmottaminen, ettli
sylidein tundo tule kyllä sen cautta edesautetuxi, cosca yxi wisusti tutkistele nijtä kymmendä Kästyä, heidän awarain sisälisten ja ulconaisten waatimistensa
jälken: cosca yxi wisusti läpitze käy sen yhden toisen
cantza, ja nijn pane tilansa sen rinnalle /a coettele sitä: cosca yxi edespäin tutki sitä puutosta, cuin olotta itzensu sen totisen uscon hedelmisä, M Evangelium waati, nijn myös täsä pita wisun coettelemisen,
cuinga monda wicaa ja puutosta meidän tykönämme
löyty; mutta sijnä siwusa pitä tarpellisesti waari otetten

taman cahtalsista.

Että sen Pyhän Eht<Msen Mahdolliseen nautitzemiseen ei ole juuri malttamattomasti tcupellinen, pii)

tä j)htä asian haarallista omantunnon coettelemusta,
cappale cappalelda, caikista; sillä yhden uscowaisen
täEhtollisen Wieran tykönä (sencaldaisesta
sä puhu, ja ei suingan suruttomista syndisistä, jotca
eläwät tundemattomisa synneisa) on sijna kulia, jos
hän yhteisesti hänen syndinsä turmeluxen ja kijnirippuwaisten monen heicoudensa tähden, on raadolliilen,
mmhehti ja ehi armoa.
2) Että nijden, jotca armosa seisomat, jos he sencaldaisen awaran oman tunnon eoettelemuxen tahto-

eteensä otta, pilä wisusti cawahtaman itzensa
orjallisesta adhistuxesta, jonZa cautta usco taittan eMta, Za sen rohkeus tulla maahan loödyri. Täsä
erhetty moni, ja exylvat sijtä oikiasta päälmcoituresta, cuin sencaldaisilla coettelemuxilla pidäis oleman.
Sillä
smcaldaiset pidäis nijden uscowaisten tymat

cosca

C

2

Hnä

3-ucu. 3.5HP neuwo
könä omaisesti scntähden pidettämän, etkä
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,«

usco tulis

sitä isowaisemmaxi ja janowaisemmari Christuxen
wanhurfcauden perän, ja sitä sydämmellisemmin pidäis itzensä hänen werisen sowindo-ul)rinsa tygö; nijn
andawat he sitä wastan monda epäilystä heidän ar»
molilastcmsa heidän tykönänsä ylösnosta, ja owat
ahkerat sijna, cuinga he tulisit furullisixi; että he pi,
sen,,
täwät tarpellisna walmistuxeen. Mutta
sijna
ei
tulla
mitasa,
caldainen ahdistus tahdo
cuin
he sitä halajawat, nijn matcaansaatta heifa

sen

oosca

se

suu-

ren murhen, cuin olisit he sentähdcn mahdottomat,
Ehtollista, jonga cautta he
nautitzemaan sitä Pyhää
nijn
ettei he tätä Sacramcntiä
seisowat itze tiellänsä,
Cvangetiumillisella
eikä
tawalla nautita, eli sei: G
waicutuxia soweljasa mitasa oikein
käsittä taida.
§.

s.

Syndein tunnon can§apitä nijden catummm o<
leman yhdistelty. Pawali teke eroituun sen catumuxen ja murhen wäliilä, joca on Jumalan mielen iäl,
wälillä, joca tule mailman murhesta;
ken, ja
Silla Mn sano, 2C0r.7: io. Se murhe, joca!
Jumalan mielen jcMen wpahtu, saatta catu-!
cadu. Mutta
misen autudexi, jota ei

sen

mailman murhe saatta cuoleman^
Se catuminen, joca tule mailman murhesta,
waicutcturi
tule
ihmisen paljasten luonnollisten eteenia satanalda enäwxi; mutta syyt
cautta,
asetusten
sijhen owat paljasten maallisten asiain tähden, nimittäin cosca syndinen eteensasetta, mingä wahingon ja hapiän mailman edesä hän on päällensä wetanyt hänen syndeinsa cqutta; joca nijn sisallema ja alas,

37

Ripistä.

mielensä, että halu Jumalan armon perään ei taida ylösnosta sydämmesä; josta sitte
<i muuta seura, cuin suurembi eroitus Jumalasta,
suurcmbi pimeys, epäillys ja cuolema.
mielen jällen
Sitä wastan on murhe Jumalan
joca
waicutus,
Hengen
sulautta ja nöyDx, Pi?bän
ryttä sydämmen, ei sentähden, että syndinen on wetänrt päällensä häpiän ja wahiugon mailman edesä,,
että h,w on wihoittamtt Jumalan,
zraan
nijncuin sen corkemman l^nwän, poispoickcnut hänen
armollisesta ia rackaudcsta rickasta tahdostansa, ollut kijttämätöin hänen mittamattomia hywiä töitänsä
wastan, wajonut ruumin ja sielun cantza sywimbän
tlirmeluxeen, ia scn cautta ansainnut ijancaickisen
cuoleman. TcP pitä halli armon ja lutmsturen pelaspcuna

hännen

uran paickcmsa, usco Christmcn päälle caswaa sijnä,
ja seurawaiscst« tule tämä murhe wijmein autude^i.

Nimcuin tätä murhetta Jumalan mielen jälken
pitä Jumalalda rucoildaman, että st on yri Pyhän
Hengen waicutus: Niin on sillä myös hänen wissit
mittansa eli affelensa, joita ihmmen uijn wähän taita itzellenlä anda, cuin ihe catumista eli murhetta;
wcmn Pphä Hengi sowitta ne hänen ijancaickisen wij-

saudensa ojennus nuoran jälken, mjnmin meidän asian-haaramme sitä waatiwat. Sen alimman astelen päällä ei tuta suingan jotacuta suurta ahdistusta
ja waiwawaista kipua; mutta cuitengin on ihminen
köyhä hengesa, tunde woimattomudensa ia henget
tömydensa caickeen hywään, murhetti ja on ahdiste-

tulla jn.!w!,rä!lä ftdämmellä Jumalan cdaia, wifmten caickia syndeiä »vilpittömästi. Sen corkemman
affelm löydämmä me, nunltamisa Catumus-Psal-

Cz

mci-
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ja soca fen päällä seiso, hän taita ftmoa Da<
widin cansia Psalmista z8: Sinun nuoles owat
minuon kijnitetyt, ja sinun tätes paina minua,
ole terwfys minun ruumisani, sinun uhca<
urestas, ja ei ole rauhaa minun luisani, mi?
nun syndeini tähden. Sillä minun sondini
wät pääni ylihe, nijncuin rastas cuorma, 0,,
wat he minulle y!on rascaxi tullet. Minun
haawani,haisewat ja mätänewät, minun hul<
ludeni tähden, Minä täyn tymäräsä ja cm
marruxisa, yli päiwää minä täyn murheisnni.
Sillä minun cupeni peräti cuiwettuwat, ja ei
yle mitän terwettä minun ruumisani. Minä
olen ylon paljo runneltu ja lysty ricki, minä
myristn minun ftdämmeni kiwusta. HlLßra
sinun edesäs on caicki niinun haluni, ja minun
huocauxeni ei ole sinulda salattu. Minun sy<
hämeni wärise, minun woiman on minusta
luopunut, ja minun silmäni walreus ei ole mi,
yun tykönäni.
Sitä/ mingatähgen Pyhä Hengi ei lahjoita
yhdelle ihmiselle nijn corkiata muHetta cuin toiselle
en metajda suingan täydellisesti ymmärtä; cuitenginl
on meille myöden annettu, ajatella
perään nynz
cuin me tulla taidamme. Jos minun lyhykäisydesä))ita ilmoittaman minun ajaWcni, nijn!
teen minä tasa ensin ja edeltäpäin eroimren wanhur-j
scari tekemisen walillä, joca nijden tykönä, jotca ei
vie lapset,
catumuxen eli parannu<

sen

seura sen suuren
cosca he käändäwät itzensa pimeydestä
walkeuteen, ja satanan mallasta Jumalan tygö,
syndein andexi andamista Apost. t. ?6: 12.
saamaan
jn
xen päälle,

Pyhittämisen wWq< Pca tapchtu sijna jocapäi-!
wäi<
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cosca he /ota pidemmäldapääl-sitä
poisrijsuwat
paremmin
sen wanhan ihmisen, ja
lensä pukewat sen uuden Eph. 4: 22, 24. Cosca
nie tämän ensin olemme merkinnet, pitä meidän edespain tietämän, että Pyhä Hengi, cosca hän
lraicutta meisa murhen synnin ylitze. Sen cautta
toimitta cahtalaisen päämäärän; Sillä ensisti pila ihminen saaiettaman Christuxcn tygö; mutta
myös toisexi pitä hänen sydämensä muutettaman.
Se edellinen ei taida tapahtua, jos ihminen löydais
ilonsa hänen synneisänsa; Silla silloin hän nijn
wähän halajais Christuxcn perään, cuin M sairas,
joca hänen sairauttansa ei tunne, parandajan perän.
Se jälkimmäinen ei taida tapahtua ilman sydämen
särkemistä, jonga cautta sen cowus pitä murrettaman, ja yxi wilpitöin wiha caickein syndein tygö siinä waicutettaman. Molembijn tarcoituxijn harjoitta Jumalan Hengi murhetta synnin ylitze, cuitengin sen yhden ihmisen tykönä enammin ennen wanhmscaxitekemista, ja sen toisen tykönä enämmin sijna
jocapäimäisesa pyhittämisesä, Nijn myös sen yhden
tykönä corkemmasa, jäsen toisen tykönä wahemmäsä mitasa, aina sen jälken cuin tarpellinen vn, tätä
wäisesä parannuxesa,

kahtalaista päätarkoitusta woittamaan.
Efimerhxi: Vxi si)ndinen on enammin paaduttanut hänen sydämmensa; sentähdcn tarwitze hän

cowemba lyömistä, jos se pitä särjettämän. Toinen anda kewiästi taiwutta itzensä, ja sentahden ei

tarwitze nijn suurta

cowutta.

Moni seiso suuresa waarasa, tulla synilda woitetuxi, sentahden pitä se murhesa tehtäman hänelle
sitä carwammaxi. Toisella ei ole nijn suurta waa-

E

4

raa
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raa hänen edesänsä, sentahden ei hän myös tarwitze
maista tätä carwautta nijn runsasa mitasa.
Moni anda itzensä nijden ensimmäisten armo2.

lijcutusten cautta wetä totiseen käändymiseen; Seiu
tähden ei tule hän niin cowasti Lailda kijnniotetuxi.'
soinen on usiasti lykännyt armon pois tyköänsä, ja
tule sentähden otetuxi cowembaan curituxeen

hän sencaldaisia wastahacoista ylöneatzetta

>'

,

catua ja sen pois panna.
Jos Jumalan Hengi nake, että yri wähä mit<!
ta murhesta on yhden ihmisen tykönä ulottuwainen,
händä oikein Christuxen tygö; nijn andä

saamaan

hän wanhurstari tekemisen edellä sijhen"seisahta, ja
mitä sydämmen jywembaän muuttamiseen ja seisowaisembaan wihaan syndiä wastan tästä Jumalisen
sia murhesta on wielä tarpellinen, se tule sijnä joca,

päiwäisesä pyhittämisesä palkituxi. Sijtä tule, että sencaldaiset ihmiset jälken wanhurstari tekemisen
toisincms löytämät suuremman murhen, cuin sen edella. Mutta he taitamat nyt myös kärsiä suuremman mitan sijtä; että he owat saaneet enämmän woimau, cusa he sitä wastan wcmhurscari tekemisen edellä cuca ties olisit tullct poisluopuwaisixi ja mennet
tacaperin, jos heidän nijn monda kipua ölis pitänyt
tundeman.
Mutta jos Jumalan Hengi näke, ettei syndinen annais itziänsä saatta Christuren tygö, wähemmällä ellei hän tunne ja hawaitzc cuoleman peljätysiä sen suurimman kiwun cantza, eli että hän, jos ei
tämä tapahdu, cohta wanhurstari tekemisen jälken
tulis kewiämielisen ja llscottomaxi; nijn anda hän

hänen syndein andexi andamisen edellä

joutua äärim-

bään
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bään murheseen', josa cuitengin ihmisellä usiasti on
että nijn suuresa muchesa hänen sydämenst edustus, sywemmaldä
tutkituxi, ja sitä paremmin
sitä
sä t»le

walmisteturi yhteen perustettuun

muutoxeen, nijn että

hänelle, sijnä päälle seurawaisesa pyhittämisesä mur-

ja ei tule nijn
he synnin ylitze, ei ole nijn wäkewä,
jotca
ei
tarpelliseri,
cuin
muille,
sitä wanhucusein
scaxi tekemisen edellä ole coeteNet ja hawainnet.
Tämä waarinottaminen taita cahdella tawaNa

saatta aiwan suuren hyödytyren; Silla ensisii, tulemma me sen cautta woitctu.ri, että murhe,
synnin ylitze ei ole ansaitzewainen, eli ettei Jumala
sentähden anderi anna meille yhtä ainoata syndiä,
mattaan

jos se myös olis suurembi cuin se murhe, joca
Psal. 38. Sen taidamma me myös ilman sitä
töytä muista syistä. Ihminen ei taida mill m lamalla andexi ansaita hänen syndejänsä eli ansaita Jumalan armoa; Seumwaisesti, ei se myös taida tavcchtua murhen cautta. Christuren
uhri on se
ainoa syy meidän syndeimme andexi andqmifeen; seurawaisesti, ei taida meidän murhemme olla se. Mutta jos me, ilman sitä, waarinotamme Jumalan wijsaudesta, cuinga hän sowitta murhen mitail ainsastans sijhen päätarcoituxeen, että ihmisen pitä wanhurscari tekemisesä tu!enui.n Cbristurcn tygö, ja pyhittamisesä pysymän hänen tykönäni; nijn me näemme aiwan selkiasti, ettei mlirhetta sijna tarwita
hänen itze tähtensä, waan Christuxen tähdm, eli että se paliastans sentähden waditan, että ihminen tulis Christuren tygö, ja pysyis hänen tykönänsä. Se
on sijs yri petollinen meidän sydämmemme wieckaus
cosca se luulo
usein tietamätä nouse meidän köyhäin
ihmisten tykönämme ikänans cuin pidäis meidän nulrtetan

Cs

hen

neuwo
3.ucu.
hen cautta ansaitzeman, ja cosca me nijn ylön mielin
tydymme, cosca murhe ei ole nijn suuri, cuin me toi<
wotamme, engä usealla oike«n meidän taiwallisen I<
sämme päälle, että hän on andexi andanut meille
eaicki meidän syndimme, waicka en mc ole saanel
nijn monda lyömistä, cmn me ansainet olemme.
Toisexi taita waarinottamus murhen eroitetusta
mitasta, catzannosa wanhurscaxi tekemisen ja Pyhit<
tömisen päälle, tulla monelle heicomscoifelle suureri
lohduturexi. O cuinga monda löyty jotca ciwat
42
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cahtalaisesta

exytys-ajaturesta!

He

owat

totisi

sti Jumalan tugö käätyt, wihawat syndejä
eaisesti, walwowaf wisusti ylitzensa, ja lEsuxen ar,
mo on heidän sieluns ainoa elatus; mutta ettei he
heidän wmchursca i tekemisensä edellä ole löytänet nijn
corkiata mittaa corkeista murheista, cuin Dawid ja
muut hawainnet owat; nijn waiwa heitä aina, se
salainen epMys, jos myös heidän käändymisensä on
pikiä ja totinen? Tämä on se ensimmäinen exytys a,
toinen seisoo sijnä: jos he
jatus.
tekemisen jalken wielä monda kertaa tundewat Lain
»vasaran, ja tulemat sywemmälda wiedyxi sen ju<
Malisen murhen ja hengillisten ahdistusten sulatus-pä-!
tzijn, nijn ei he tiedä, mitä se merlHe, hämmästy
ja ajattelemat itzellenfä: En minä mahda olla
wielä kaändynyt, ja mitä minä tähän asti olen uskonut Jumalan armosta ja minun syndein aw
dm andamisesta, se on tainnut olla paljas luulo;
Sillä jos minä olisin oikein käändynyt, nijn ei se olisi
ena tarpellinen, tulla nijn usiasti ja nijn cowasti mur<
hellisexi. Cucaties se oikia käändyminen pitä nyt m«>
mm tykönäni aljtttaman, ja nijn edespäin. Näwät murhe,lljstt, epäilewaistt ja huikendelewaiset a-
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jatuxet tekemät uscolle suuren wahingon, jom mustan
cuitengin ihminen seiso wahwcma, coscq hän waarmottn HERran teistä, ja tutkistele sen jumalisen
muchen waicutusta sillä tawalla, cuin ylemhänä jo
on näytetty.
§. 6.
tTlijden oittaan menoon, jotca ripittä andawat itzensä, tule edespäin sondein tunnustus; Sillä ripittä on nijn paljon, cuin tun-

nustaa.

Tämä tunnustus seiso hänen totisen perusteenjälken sijnä, ettei syndinen toisin catzele itziansä
Jumalan edesa, eikä anna itziansä ulos muun edestä, cuin hän itze työsä on. MlUta jos tämä pitH
tapahtuman, nijn pitä si)dämmen salainen, epäluuloinen, wihainen, ylpiä ja ulcocullattu meno jo oleman särjetty. Sillä nijncauwan cuin ei nanmt wiat ole cukistetut; niMauwan ihminen, <nyös itze sen
caickitietäwän Jumalan silmäin edesa, ei taida tahtoa oikein tulla ulos sondein tunnustuxen cantza,
waan pyytä tacaisin wetää ja lymytta itzensä, nijncuin Adam synnin langemuxen jMn; eli hän taita

sa

kieldä, etziä caickinaisia estelemyxiä, wähennellä jyndejä, lykätä syyn muiden päälle, ja whmein, wähimmaxikin waiketa, ja nijn pidättä syndein rehellisen tunnustuxen tacaisin, joca wica myös jo nijden
ensimmäisten/ynnisten tykönä Paradisssä ilmoitti itzensä, Täsa tilasi, löysi itzensä Cuningas Dawidi
yhden kerran, josta hän itze kirjoitta Psal. 32; 3 -s.
Costa minä tahdoin sitä wsiketa, muserruit
Minun luuni, minun jocapsiwäisestä kieustani, Sillä sinM tätes oli
js Päiwällä

rasi
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minun päälläni, nijn eitä minun nesteni cuiwui, nijncuin se pesällä cuiwa. Sela.
Sentähden minä tunnustan sinun edesäs miftn^ini, ja en peitä minun pahoja tecojani.
Winä sanoin: Minä tunnustan Herralle minun pahat teconi: nijn sinä annoit andexi minun sondini wääryden. Sela. Tämä paicka
vn aiwan merkillinen, ja osotta meille, ositt'in syn<
distn sisälle wedetun tilan, hänen käändymisens alu,
osittain cuinga Jumala menetta <tzen!ä hänen
eanstans, sijhen asti cuin hän saatta hänen wilpittö-

sa:

wään tmmustuxem: osittain itze tunnustuxen: ositsen hyöytyxen, cuin sen päälle seura:
Se sisälle wedctty tila, joca enimitten ilmoitta itzensä käändymisen alusa, seiso sinä, että simdmen mielellänsä tahto waiketa, mitä hän
tehnyt on.
Cosca laki kijnni otta sydammen,
ja omatundo ulöcherä, in rupe etteenasettamaan
yhden walituxen toisen jalken; nijn Moin ei syndinsn ole hywälla mielellä; mutta hän pyytä cuitengin päästä wapan sm walituxista, ja cosca ei ne tahdo paeta. silloin tahto hän lymyttä itzensa caickinaisten wääram ajatusten ia estlewisten jalouckaisijn;
tahto cuitengin myös wielä jotain olla, ei nä» nijn
cauhistawaisexi, cmn Jomalan Laki ja omatundo
Jumalan mpe,
Hänen ulosmala. Cilloin pitäsiis
ja ikänans
pitelemään,
syndista
cowemmin
nian,
nijncuin
päälle,
pijna-penkin
panemaan
handä
cuin
joca
ei
pahantekiän,
vbden
tahdo tunnusta. Hären
kätensä on yöllä fa paiwälla rastas hänen päällänsä
ja paina händä m/ncauwan, että häncn wijmein
täot» tulla edes tunnustuxen cantza,/ttä hän on yxi
kirottu ihmmen, josa ei mitään hywää luonnosta atain myös

-

.

su,
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poikennut,ja orr
su, joca Jumalasta peräti on pois
pidäis
ja
oikeutta myökelwottomaxi,
aiwan
tullut
pala
sijhcn
loca
järween,
beitettäman
tulesta ja
den
tulikiwcstä. Silloin ulospuhke hän HENran edcsa
nmdin sanoihin, jotca sopiwat hywin caikille köyhille
syndisille: Sinua, Sinua ainoata wastan minä syndiä tein, ja pahasti teu, sinun
ett<!Z olisit oikia sanoisas, ja Puhdas duomitesas Psal.sl: 6. Ah minun Jumalani; Minä
tahdoin wielä että minulla oikeus piti oleman ja en
tahtonut olla nijn saastainen, cuin sinun Lakis minun ulosmala; ja sen canffa olen minä duominut
sinun, nijncuin tahdoisit sinä tehdä minulle waaryttä: ja langettawääranduomion minun ylitzeni; mutta uyt on minulla sijtä paremdi tieto ja näkö.
Sinä olet wanhursms, ia sinun duomios on
mutta minä olen sencaldainen syndinen, ja juuriftncaldainen kirottu syndinen olen minä, cuin sinä minun Jumalani, olet minun ulosmalannut. O!
cuiiM moni syndinen tunnusta itzensä suulla wicapäaxi caickijn syndijn; mutta hänen sydämmensiä ei
tiedä'mitan siitä, ja minga rascan campauren pidäis
hänen wielä ulosstisoman, jos hänen pidäis oppiman
stnomaan tämän ttmnustuxen sydämestä? Mutta nijn
pian cuin ihminen on tullut nijn cMlvas, että hän anda itzensä coconans wicapaäxi ja»ilman estelemystä tnunllsta hänen pahat teconfa; nijn pian tule hän soweljari uscoon, armoon ja wndein andexi andamileen, joca
on se hyödytys, jonga Dawid näyttä: Nijn sinä annoit anoexi minun syndini wäärxden.
Syndein andexi rucoileminen on nijden tykönä,'
jotca itzensä sydämmestä käändawät, sowitetw hei,?
dgn

neuwv
dän tundemisensa, walituxensa ja tunnustuxensa jäl,,
ken. Sillä että he juuri wilpittumästä perustuj-estc,
tundewat heidän/yndinsä, owat murhesa lumalain
mielen jalken, ikänäns cuin sulautetut, ja asettamat f
itzensä Jumalan eteen mjncuin ne, jotca ei
ö. 3.ucu;

kelpa, ja ei muuta ole ansainnet, cuin kirouren ja
cadotuxen; nijn ei he tiedä muuta neuwoa cuin M/
jätä armoa, nijn myös häpiällä ja ahdistuxella sydä«z
men sywimmäsä aldixi andamisesa nöyryttä
Jumalan woimallisen käden ala, ja huuta Dawft.
älä käy duomiolle palwel<«
dincanha:
zas cantza: Sillä ei yxikän eläwä ole waea si»
nun edesäs Psal. 143: 2. Tämä andexi rucoile,
mmen seiso totisesti ei paljasa huulden rucoilemisesa,
josta sydän ei mitän tiedä: ei synnin tunnustuxen pab
jasn sanomisesa, joca usiasti ainoastans tapahtu ta-wasta; ei yhdesa kyllnasa tzuocauxesa, joca pian o-l
hitze mme, ja jällens jatta sian lihalliselle surutto,
mudelle; waan oU yxiwacainen, nijn sydammelli,
nen, niin harras ja sisällinen, cuin yhden pcchante,
kiän rucous, joca rucoile hengensä edestä.
hän
jo ou duomittu cuolemaan, ja on tiellä Kietä teloi,
tettaa.
§. 8.
Sudammm uscallus ja luottaminen Christuxen
päälle teke pää-asian coco käändymisesä. Paitzi sitä
ei synnin tundo, eli catumus, eli tunnustus, eli an,
dexi rucoileminen, eli paras aicommen mitan aut,
a. Gi tengän tule Isän tygs, waan minun
rauttani;
Christus itze loh. 14: 6. Ki yd<
desäkän toisesa ole autuutta; sillä ei myös ole
muuta nimee taiwan alla ihmisille annettu,
josi» meidän pitä FUtusxi tuleman. Apost. t.

itzensa'

se

cosca

se

sano

4'. 12.
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13.

Täsa väa-perustuxesa on Christittyin catu-

mus eroitettu nijstä epäuscoisista. ludalaiset, Turcki laiset ja Pacanat opettamat myös, että ihmisen
pitä mndeman, catuman, tunnustaman, ja Jumalan tykönä andexi rucoileman hänen syndejänsä, /a
parandaman hänen elämänsä. Si/na meuewathe
usein aiwan cowasti itze caichansa, paftomisella ja
muulla waiwalloisella tawalla: Hulttawat myös Jumalan laupiuden päälle, ja eteenasettawat sen Jumalalle, nijncuin yhden kehoittawaisen syyn, mingätähden hän andexi annais heille heidän syndinsä.
Mutta että he caickein heidän catumus-harjoitustensa canjja ei tule Cbristnxen tygö, ja ei wastanota hänen täydexitekemistänsä totisesti uscosa; nijn tekewat
he yhden wäarän rucouxen toisen jälkeen, ja täyty
walitettawasti cuolla heidän synneisänsä. Sitä wastan etziwat Christityt ei cusan mualla laupiutta cuin
Christuxesa; ja hänen ilancmckisesti kelpawainen
Sowindo

uhrins on yrinansä perustus, jonga päälandexi rucoilcmisetisa rakendawat, ja jonga he
lum lalle heidän s!)dämmellisesä rucouxesansa ,a auxi-huutamisesansa eteen asettawat, että hän sentähden tahdois andexi andaa heille caicki heidän syndinsä.
Ni/ncuin nyt tämä Christuxen Sowindo-uhri
-

le he

-

on ainoa perustus meidän armoittamiseemme; nijn
on se myös ainoa silmä-määrä, jonga päälle yhden
catuwmsen syndisen usto catzo, ja se ainoa asia, jonga perään wäsynyt jydän ikawöitze. Tämän ikäwöitzemifen muodon eteenasetta Christus nijncuin ybdkl
isowalsen ja janowaisen Matth. 5: 6. Auluat swat jotca iftwat ja janowat
Nhncujn nyt yxi isowainen ei mingan perään mail.

masa

2. L.ucu.
ss.yhy neuwo
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niasa nijn corkiasti ikawöitze, cuin ruan perään,
yxi janowainen juoman perään; nijn halaja myös

catuwainen syndinen ei mitan nijn sydammellist,
sti, cuin sitä wanhurscautta, jonga lEsus on tck
niittanut. Jos !ocu pyydais yhdcldä isowaiseloa jo
janowaiselda, että hän pois pidais itzensa ruasta jo
juomasta, lupauxella, että hän tahdois anda hänelle
paljo tämän mailman rahasta ja tawaroista; nij».
sitä hawaiw.isin, cuinga wäkewä hänen
on. Hän pidais yhden leiman cappalecn ja'
wesi siemenen corkembana, cuin coco mailman; että
hän ilman sitä edellistä ei taida elä. Ia jos jocu!
pyydais yhdelda catuwaiselda ja

sensa

armo-isowaiselcol

hän lackais, ikäwöitz<mästä Chw
stuxen perään, ja waihettcus hänen armonsa tämän

mailman turhuutta wastan, ja nijden catowaistenl
tawarain nautitzemista wastan; nijnnähdäisin, cuils-»
Za wäkewä, cuinga sisällinen, cuinga lijckumatoin
hänen isomisensa ja janomisensa totisen wanhuo,
scauden perään olis. Mitä autta minua, wastaiil
hän, jos minä soittaisin coco mailman, ja saisit
cuitengin wahingon minun sielulleni? Mengän mat,
caans ca!u, Ei oi'sijhen halu, lEsus tawaran,'
Cauwas cunnia culje, Itzes minuld' sulje: lEsus
cunnian: Ei woi wiel, caick' tuscat Ml' Pois
nest, minua suista, lEsust tahdvn muista. Cosca!
syndinen Jumalan armon cautta on tullut rijnl
cauwas, että hänen syndeinsä tunnolla, tunnustus
Ma ja anderi rucoilemisella on sencaldainen laita,
cuin tähän asti on eteenasetettu; nijn mahta hän wah<
wasti uscoa, että hän wihisti
armon ja syndein
andamisen,
myös
jos
andexi
olis ollut suurin
hän
syndinen mailmasa. Sijna
eli

sen
se

saa
se
sumesa cmumuxesa pa<

NplM
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wanhurscaritekemlsen edellä,
ja saennan wallasta Jumalan tygö. Äpost, t. 26: 55.
vn tämä iärjcstyS ja tie wälttamättumästi tarpellinetl> ja caicki nämät harioituxet owat Monen hengell waicutusteu tuudoon seU cantzä yhdistetyt.
diM tunde sisällisen cauhl/tuxett, Mahan oppi
oikein Waldä näkemään hänen syndeinsä siialle, ja
Mwasti tunde hänen hirmuisen
Hän>
tunde yhden öikian jumalisin murhen suurelUmasch
tzti wähemmäsä Mitasn> nijnrum myös Wlisen cauo
histnxm ja wihgn caickia syndeja wästan, roM H.W
niitä
Hän tunde Jumalan käden, joca uama
sydändä niin
cuin se wijmein tule ed«s
yhden ftlkiän tlmlulstuxen cansta. Hän on Mdexi
rucuilöMistsa ?i toista mielestä cuin yxi pahanoca wikcin sydämellisimmin rncoite henysns
edestä, ja hänen
ChristUM perään
dn mÄ sistlllmeu ja tnndnwamen cW yri mun
Nälkä ja Mo yhden terwen ihmisen tykona, joca iharannuxefa, joca käy

tosca ihminen käändä itzenfä pimeydestä walkeutem<

>

>

solla ä alia ei ole syönet eli
Cuitenain pitä
tasa wielä cahtalaista
otettaman:
i)Että caicki namätcatumus-hÄrjoituxst, itzesänsä
ole mjn cnuwas toinen toisestans ewitetut, cIM
ne
cvsca nijta toinen toisensa jälken tutkia
stellan. Sillä että me»dän ymmärryremme ei taida
nahda caiken sisälle yhtä hamvaa, meidän sanamme
e> myös yhm haawaa täida
ulossanva monda
min olemwa me waaditm, toinen toisestansasiata
lilos«

stllttamaan myös ne totudet, jotea itzesans owat keyhdistetyt, ja yhteen tekemät jo-

ffenansa
tain coconaista

(nimittäin

cuco

catummen) ja

uh-

M t,yl,en,Mn selittämän; muttg smähden ei ole ns

3.ucu s.?hy neuwe»
toinen toisestans eroitetut, waan seisomat yhdesa. Se
vlis nijn yxi wäärä käsitys, jos jocuMdois eteens,
asetta ccttumus-tvön sillä tawalla, että ensisti yn aica
pidais wietettämän si)ndein tundemisen cantza, sitte y,
xi aica nijden catumisen ja waikeroitzemisen cantza, sen
päälle yxi aica tunnustuxencan§a, edespäin M aica!
andexi rucoilemisen cansta, ja wnmein yxi aica uscal,j
luren cantza Ehristuxen ansion päälle. Ei; nijn ei se,
käy ulos harjoituresa; waan nijn pian cuinluma-l
lan Hengi on waicuttanut eläwän tunnon syndi-tur<
melluxesta; sijnä cohta tunde myös »ydän yhden am
50

2.

tuallisen armon-lyömisen totiseen särkemiseen ja jw
mallfeen murheseen: Sljnä cohta tule se myös wcde«

wilpittömään tunnustuxeen, ja tule sijhen, aina'
jälken
cuin se teke enämän eli wahemmän rascauti'
sen
ta. Mutta nijn pian cuin ihminen mene edes, jaz
asetta itzensä Jumalan eteen, nijncuin yxi kirottu M
dinen; nijn eoesastu hän yhtä haawa nijncuin yrij
pahantekiä; joca kerja armoa ia hengeä, ja juuri sil,,
la ajalla ei tiedä hän muun päälle perusta hänen ru<l
tyri

Sowindo, uhrin päälle.z
käändyminen
coco
ei tapahdu yhtä
Ehkä
haawa, ja
yxi
toisialda on
uusi
edesannetcm, että yxi syndinen muutaman silmän-rä«
päyxen sisällä taita olla walmis, yhdestä perkelen
sesta tulemaan yhdexi Jumalan lapsexi; nijn on stiyhtä hl'win yxi aiwan wahingollincn luulo, jos jo,
cu pidäis sen sir», että aiwan pitkä aica waaditaisin
sencaldaiseen käändymiseen. Totisesti ei pidä sitä
tämän, että tämä corkiasti callis tyu monen ihmisen!
tykönä weta pitkäldä ulos, ennen cuin he
wanhurscaritekemiseen; mutta he owat itze syyt

coustansa, cuin
nyt

Christuxen

se

kielis

hcn. Ei he käytä itziansa uscollisesti sen ennattawä!>l
se»?
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armon ccmsta, wetawät itzensa usiasti pois Py,
itzensa caickinaihän Hengen curituxesta, ja andawat
pidettä
siirty,
cautta
estetten
tacaisin
tävdellisesta
sten
miiestä armoon. Jos he menttäisit itzensa oikein sen
käändäwäisell armon canha, nijn ei olisi nijn pitkH
wijwytys tarpellinen. Jumalan woimalunen armo
ei ole ainoastans kyllä ricas armahtamisesta, pian
andeexi andamaan myös sille suurimmalle Moiselle
caicki hänen syndinft, waan sillä on myös kyllä woi,
maa, pian muuttamaan hänen pahan sydämensä.
Se wihasta /a catkerudesta Christityitä wäijywälnen
Saullls ei tarwinnut wuotta /a paiwä, tulla yhdexi
käätyxi Pawalixi,
tc:mä suuri muutos tuli
toimeen hänen tykönänsä muutamain päiwäin sisällä
Apost. tcg. 9: Citte cuin se ennättäwäinen armo oli
hänen ylöoherättänyt tiellä hänen syndi, unestansa;
nim oli
ei syönyt eikä juo,
nut v. 8. jä annoi sillä wälillä hänen cowan sydämensä armon catkerain waicutusten cautta oikein särkeä. Sen päälle tuli Ananias hänen ttgönsä, il,
moitt, hänelle Evangeliumia, ja casti hänen v. 17, «8,
muutamat päiwät Opetuslasten
19.. Eitteja oli hänsaarnais
tykönä,
cvhta
hän Christllresta v. 19,20.
Nähkät, cuinga Harmat päiwät tarwimn, tehdä yhdestä perkelen orjasta yhtä wanhucscaxi tehtyä Jumalan lasta, ja yhdestä hirmuisesta mamojasta ybtä
Apostolia ja Evangeliumin Saamajam. Ei kengän
taida kielda, että täsä esimerkisä on ollut tawatoin
johdatus; mutta sijtä taittau cuitengin näytettä, ettH
Jumalan armo on kyllä woimallinen, pian kaändamäan yhtä suurta syndistä; ja jos caicki syndiset
lnenetalsit ihensä nijn uscollisesti sen cansta, cuin PaMli; nijn totisesti ei yMn tarwitzisi, odotta yhtä
D»
aino-

sen

<,

neiiwö
j;
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ainoata
WW
sm, ennen cuin haNsais syndein andexi andamijen,
za yhden muutetun sydämen. Meidän tule
2)Waaritwtta: että sitte enin me tulemme waw
trl)dyxi> nijn tule sijnäjocäpäiwäisesa paran»
ne tähän asti selitetyt cntumuxen harjyituyet j«j
vmaisudet luähemmili mnduwaisixi, cuin sijnä suu,
resa parannun esawanhurstaxi tekemiset, edellä. Sillä
että ne uscownisetj pyhittämilcnjuoxusa, ci tcirwitze,.
järjestynen tawalla, ni»N suuria ttmnoja; iujn ei tule'
Myös ne, astntt luonon jalken Nnadituri. Mutta
mala teke meidän ranstaMme hänen armo waldacW
nijn hylvin cuin luonrongin ckaldacunnnsa/
hänrli täydctlisimmän wijsaudrnsäpäatärcöituxen jäl<
ken, nijncuin asian tuondo myöden 2Nda.
-Tämän wnannottamuxen, cautta tule yxi stiun
erhetys luillo pdis tieldä peracuvi, jöca monen hciw
Ulcoisen wieln rnämmm-heicoxi teke, ja saatta he »i
pyhän Ehtollisen nautihemisen yhdcxi (lain cantta)!
ia ahdistawaiscxi tonnituxrxi. Sillä h<
luulewat, että heiliä pidnis jocaerä, cuin he mrnö
wat Ripille ja AErmn Pöydälle, oleman hhta sM
ret tmmvt pyhästä cAuhistuxesta) syndein tunnosaj»
dmantunnon coettelemly-esa, jn että heidän pidäis j»<
ta em clcman sijta mielestä, cuin yxi pahnntekiä, p,
tä stiso diiomio-iftnimen edesä. Cetitähdel» pyytawH
he cqik>'l!a woimalla cairkein cmZarlmmin wnatia itzm
stncnldaisijli tlmdoijn; mutta ettei Jumalan Hm
oi tce, lnitä. he tahwwat> eikä tahdo heitä nijn pidck
la, culn hän siuanan orjoja pitele, jotca ensinnnÄ
karan pitä pelastetUxi tll'einan; nijn jomum
cpällewäisijn
ajauyijn, ikänäns cuin ci olisi h<«
He
dän catumuMsa yikia, ja he ei taidaisi mahdollisch

nuxesa

nasunsa.
sm

sa

sen
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Pyhä Ehtollisells. Sitä wastan pidms
peräänajatteleman, että yri wanhurscaxitehfy Jumalan lapsi, nijn cauwan euin hän pysy armon tilasa, ei tarwitze yhtä ainoa kcrtaa, paljo wa,
hemmin nijn munda kertaa, euin hän käy sille py^

Mba sille

heidän

Me Ehtolliselle sitä suurta catumusta wasta uudesti
>

kettoja; seurawaisesti ei tarwitze
pa tunnoja, jotca itzesänsä siihen

myös nijn suuwaaditan. Siina

hän

on sijs Mä, jos hän wie ripille ja

HERran

Pöy-

dälle, yhden nöyrän, köyhän, raadollisen ja armoa
,'sowaisen sydämen, joea racasta HENraa lEsusta,

ja halqja, wirwotta itziänsä Hänen Pöydällänsä, ja
siellä saada uuden elatuxen hänen usrollensa. Sen oHesa pysy mieli Evangeliumillisna, uscon woima caswa, jarackaus HERran IMen Wo, tul? wilp,
pW, rohkiaxi ja sydämelliftri.

3> 9.
Mitä wihdoin tule sijhen wilpittömään aicom»'
ften, paranda elämäänsä, nijn on se tutkisteldawa,
nijncuin yxi hedelmä sijta totisesta käändymisestä.
Vhden Jumalan lapsen tykönä, joea waelda pvhit-

.tämisesä, ei ole tarpellinen, otta tätä hedelmätäcowaan eoettelemmeen» sillä hänellä on ilman sitä jo,
capaiwä tekemistä nijdm ajatusten canffa, cuinga hän
aina paremmin ja täydellisemmin tahto uhrata itzensä
Jumalalle, ia coconanfa tulla HERran lEluxen 0Waisudexi. Että nyt tämä on hänen wilpitöin pääwxeusa, nijn usein cmn hän msne Me Pyhälle Ehtoljiselle, nijn on hänen hywällä aicomisellansa
hänen
wacuudenfa. Mutta costa me puhumme sencaldaisifia ihmisistä, jotca ensimmäisen kerron stfrtpwät armoon; nijn pitä meidän suuremmalla wireydellawaaWMWN kägndymisen hedelmästä. Sillä että svDz
dan

neuwa»
L.ucu.
d-n on aiwan petollinen, ja nucutta monda tuhatta
sijhen makian luuloon, cuin olisit he itzensa totisesti
kaändänet; min pitä oleman tunnusmerkit, joista tait<
tan duomita kääntymisen laadusta, ja hedelmät, joi,
nyt caicki
sm taittan päätettä puun luonnosta.sijnäEttä
hywä«ä aico<
nämät hedelmät juo.cwat yhteen
wistsa; nnn pitä mudan ennen caickia tekemän itzel<
lemme ockian kasityxen sijta.
hywä aicomlis ei saa siaa sijnä, cusa sondi
lvie?ä on hallituxen päällä, mutta syndi hqllitze
cusa wielä jocurackalls, tytywaisys ia ehdollinen su»<
54

».

siuminen yhden ainoanyin synnin synnin tygv löyt»

lillä. Seutähden, ennen cuin yri hywä aicomus tai»,
tan saada, nijn pitä oikia wiha synnin tygö edellä kä>j<
wan, ja silloin päättä Ominen sitte tykönänsä wch
wasti, aina wihata syndia, sotia sitä wastan, aim,
«nammin ja mämmin poispanna

hanesansä

kijnirip»

puwaiset heicoudet. Ee on hänen wilpitöin paäU
xenlä, ijancaickisesti ylössanoa palweluxensa perkele»,
tyköä ja tämän mailman synnillisistä tmhudeista; joi
hänen wielä semähden pidais cadottaman maalliset
.cunnian, maalliet tawarat, ja itze sen luonnollisen o
laman. Se on hänen tykönäns yri päätetty asia,
«ltä aina siitä hetkestä asti ja caickena elinaicanansf
lw)tä ilonsa Jumalala ja hänen sanalans, asetta

hänen elämänsä sen jälken, uhrata ruuminsa
omaisude
selunsa HERralle lEsuxelle
xi, ja anda sydämensä Pyhälle Hengelle pysywäisck
wajaxi ja työ-huonexi, jopahan hänen armo-waiw!
xensa aina paremmin, eläwemmin ja cunniallisemM
toimitta mahdais.
Mutta ehkä caicki tämä sijna wilpittömäsä a><
comisesa on juuri lujasti ja wahwasti päätetty; nis»
coco

5
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ei usealla cuitengan sencaldainen ihminen pienmdäkän
woimans päälle; sillähän on catumurehänen omansywän
tiedon hänen hengellisestä köyhydesa saanut
ja
Sentahden
woimattomudestansa.
siansa
calvainen aicomus ei nijn paljon yxi lupaus, joca
Jumalalle luwatan, cuin yxi uhraminen hänen armonsa halduun, y'i catzominen hänen alinomaisen apunsa päälle, jayxi nöyrä rucous hänen awustansa.
HGRra wahwista minua! HGRra auta minua
HLRra älä anna minun jällens waipua! Kn
minä päästä finua, ennen cujn sinä ulottuwaisella woimalla siunat minua, tekemään
«uin minä sinun t7?imees olen eteeni pannut.
O cuinga monda tuhatta owat nijsii ajatuxisa,
että he owat kaändynet ja owat saanet syndein andexi andamijen, cusa cuitengin ei heillä ole muotocan sencaldaiseen aicomiseen, ja sentahdsn surkiasti
pettäwät itzensa?
Caicki ne pettäwät itzensa, Ma heidän luultun
eatumuxenla cantza on paha aicomus, että tästälähin heidän rackaudensa cansta rippua synnisä, ja

onsen-

se

tahdolla tehdä sitä.

Caicki ne pettäwät itzensä, jotca kyllä luopuwat
muutamista synneistä; mutta cuitengin pitäwat muutamat, ja ikanäns cuin lumalalda edustamat sen,
ettei hän cuitengan tahdois eukista eli pois otta heiltä caickia heidän rackaita syndejänsä ja perkele» töitä.
Caicki ne pettäwät itzensa, jotca panewat aiwan
ahtat rajat heidän pahan aicomisensa eteen; nijn että

he tahtowat tulla lumalisixi ainoastans muutamixi
päiwixi, ennen ja Men sen Pyhän Ehtollisen; mut-

D

4

la
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ta sitte jällcns tehdä sypdiä sitä enämmin. Nämal.
ihMet ei wiha syndiä, waan rangaistusta; ja se waa«
ti, hettä chimaän andcxi saamista. Pcpftlen pitä o<
'g.isipmän sydämen, nijn cauwan cuin he elcwät;
cosca he owat cuollet, silloin pitä Inmalan w
Anutta
wälseman sen hänen lchnsisiänsa, ettei Dan wedäis
M peräsäiM helwettljn. He pyytämät Christusta,
56

5.

,

amostans

»ujncmn yhtä ylimmäistä Pawja,
heidän syndems mn§a< mutta ei nijn cuins
yhtä Pryphetata, joca heitä ovetais, ei nijn cuin yh<t
N Cunmgasta, joca heidän ylitzenshallitzis, ei nijn!
«uin yhtä esimerckiä, jota he mahdaisit seurata,

<ahtpwat pysyä lumalgn wihollisina, i'a gina edes-,
ylitzeköyda hätM lakinia; cnitenZin ei pidäisi hä<nen tämän t,chden cutzuman heitä duomion Mn. M
tö ajattllaisin yhdestä pahan tekiästä, joca kyllä tah<
Hyis rueoilla hengmsä edestä.; mutta yhtä haawa !e<
ettei hän tästedes parannaisi-,
Hjanfa, waan pyrkeis murhamisefa, vyöwamisesa:
pahubesa, nijn cauwan cuin hala
awoi
silmänsä
»en
owat; rucoillen amoastcms ettei
Huomari nyt eikä edespäin tcchdoisi rangaista händä
tähden? Eikö sencaldaista ihmistä pidetäisi miel,>
Vuotena että hän tasa ilmoittamisesa on tullut nijhin
paljain hänen rucom'
«cliaM'.iin< puin
xenst, tähden, plis cuitMin hänelle rangciistuxcn myö<

muusa

sen

henandawa. Mutta eikö monda tuhatta Hmiftä tm
le semmoistsa mielcttömydesa ripille? widen tokunä st

Pys» pää ettynä Mana, ainq edespäin syndiä tehdä,,
ja ei anl,a ikänsä sijnäestä/ ja jotta cuitengin owat
sijna tchmäsä luissa, että he
he paljasta tawasta andawat Jumalalle parin hywiä sanoia, nijn ei

cosca

Mg?M MGWsudesa Mgaiss

HM? Ah!
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Jumala awatcon

cuitcngin heidän

etfä he

oppisit tunde,maan heidän fokeudenfq,
tz. is.
ms
tähän
enin
asti olemme puhunet niiden
Sitte
laidasta, jotca tahtownt ripittä ihensa, nijn pitä mei>>
d.!N sen jaon jäiken; euin 2. §. tuli tehdyxi, myös
näyttämän, fuinga meidän pitä ripittämän itzemme.
Että nyt se Pyhä Raamattu waati rippiä eli
syndein tunnustusta, osittain Jumalan edesä osilla«n hänen Palweljainsa edesä ; joille hän on usconut
Sowindowiran, osittain lähimmäisen edelä, joeaon
tullut wihoitetnri; nijun» tahdomme caikista naista
lamoista lyhykMsti puhua ja waarinotta.
Syndein

tunnustus Jumalan edesä on se rallein

jatarpellisin, paitzijota ei meitä autais, jos me wiela
tahdoisimme ripittä ja tunnusta meidän sondimme eoyo mailman

edesä.

Cuinga ylön mielin syndinen tule tähän tunnusiuxeen; ja misii se omaisesti seiso, on?o naotetty
(§.6.); jongatähden se ei oletarpeNinen asia enä kerrotta; waan minä panen ainoastans tähän tygö,,
«ttä meidän Jumalan edesä pitä tunnustaman itzemme wieapääri caickijn syndijn, myös nijbingin, joita
en me tunne enää tiedä. Se cantzasyndynnt turmelus on nijn sgwä ja suuri, että se pitä sisällänsä caictein syndein siemenen, joca myös itze työsä tijcuttele
itziänsa meidän tykönacke,cuin ainoastans tila anetan:
Ia jos ei Jumala walwoisi meidän ylitzemme, niin
Vlis jocainen ihminm hänen luonollifen turmMpensa
jälken, tilasa, langemaan niihin hirmuisimbiin wi-

eoihW, Mutta nijn<luin siemen caickijn

D
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ca nijn sywäldä juuritettuna, niin nake HErran sil,
mä epälucuiftt usiammat synnit meidän tykönämme,
cuin me itze tiedämme, ja ne usiammat pysywät me,
»idä kätkettynä. Sentähden on jocaisella syy, sydämensä pohjast.i rucoilla Dawidin cantza: Krbets»
fet cuca tietä? HKXra anna minulle andexi
minun salaiset ricoxeni, P5.19.15.
§.

12.

Mitä HERran Palwelioihin tule, joille Hän
Armo-waldacunasa on usconutSowindo-wimn, niin
ei ole tarpellinen, heidän edesäns ylösluetella caickia
syndejä; sillä ei asian luoWo eikä Pyhä Raamattu
sitä meildä waadi; waan on siznä kyllä, jos me ainoastans täsä waarinotamme cahtalaisia:

,)los jocu, catzannosa hänen tehtyin syndeinla
päälle, ei tarwitze jotacuta erinomaista neuwoa; niin
anda hän ainoastans yhteisesti ymmärtä, että hän
tunde itzensä waiwaiseri sy!disexi. Sydämestänsa catu hänen ylitzekäymisiänsä, etzi Chrlstuxesa andenandamista, ano Sowindo-wiralda Christuxen siasa
synnin-päästöä, ja vita wilpittömän aicomisen, paranda hänen elämänsä.
2) Mutta ios jocu lvytä itzensä erinomaisisa asianlhaaroisa, ja sencaldaiset asiat owat nijn yhdistetyt
nijden tehtyin syndein cantza, ettei hän tiedä yhtän
neuwoa, cuinga hänen itzensä, catzannosa niiden päälle, käyttämän vita; eli jos ei hän/ajda tulla johonguN wisseyteen, cuinga meidän kaandymisem on

totinen, ja cuinga hän syndein andexi andamisesta
taita lohdutta itziansa, nijn on tarpellinen, että hän
lähemmä ilmoitta yhdelle coeteldulle Jumalan Palweljalle hänen sydämensä tilan, ja käutta hywäxensä

ha-
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ja hyödyllinen
hänen neuwonsa. Cuinga tcrwellinenjotta
caicki
on,
ne,
sen
tästä oi,
tämä
hawaitzewat
jennus- nuorasta waarinottawat. Ia olis toiwotettawa, että myös muut, joilda hengellinen wijwaarinottaisit;
saus puuttu, neuwoa itziansä, sijta
wapaaxipäsisällä,
wähän
sM silloin he usiasti
joilda
muutoin
tulemat
epailyristä,
he
sisit/caikisia
waiwatuxi, nijncauwan cuin he eläwät. Jos M
Opettaja on sijnä siwusa mies Jumalan sydämen jälken; Jos hän on yri uscollmen Paimen ja ahkera

Wattia sieluin ylitze: Jos hän omasta coetuxesta on
oppinut tundemaan HERran tiet käändymisesä ia
sijnä jocapaiwäisesaPyhittamisesä: Jos hänen tykö-

nänsä löyly yxi sydämellinen armeljaisus ja cantzackär-

siwällisi)s köyhäin syndisten, ahdistelluin ja waiwattuin omaintundoin cantza; nijn ei mahda syndinen olla surullinen, jos hän awoimella sydämellä ilmoitta
hänelle hänen tilansa, että hän sencautta tulis pahan
luuloon hänen tykönänsä, eli hänen cauttansa tulis
muiden tykönä ilmoitetun, eli, että hän cucaties el
löydäisi itziansä sijnä tilasa, andamaan terwellista
neuwoa, ja mitä muuta taita olla, jonga cautta moni heidän sielunsa tilan nijn tarpellisesta ilmoittamisesta anda itzensä estä ja pois pitä. Mutta nijncuin
se sencaldaisifa tiloisa on tarvellinen, että syndinen
kysy neuwoa; nijn on se myös tarpellinen, että hän
uskollisesti seura missiä neuwoa. Moni unhohta sen
wijmeistn, cosca he aina tahtowat nautita sitä ensimäistä, ja ei he mahda ketan muuta, cuin itziansä
syytcä, jos hywa neuwo ei menesty heidän tykönänsä
ja he aina pysywäc heidän wanhasa wihchäisyde-

fansa.
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3.uc15
§.

13.

Wihdomon yri tapa Ripistä eli Synnin tunnustl»
xesta wiela Mla, joca pita tapahtuman lähin»,
maisen edefa, jom on tullut wihvitetuxi.
Että tämän welwollisuden päälle paljon tule:
wUtta sitä wastail se, turmeldu sydän tacaisin pitq
monda ihmistä, ettei he sitä harjoitta mahdaisi;' nijn,
tahdon minä Mä Maa sturawaisen yemvon:

welwollisuns tule meille sijnä P. Naa»
pailx-.waiftsti
kassetyxi japaallepamuixi. Nijn
matusa
«cuulu le lac. s. :6. Cunnusiaoat toinentoifel»
lenne teiöäfi ricoxenne. Ia Christus
Mach,
Altarille,
lahjas
uhrat
23,
Jos sinä
s:ja 24.muiztat,
«ttä Nleljelläs on jotatw fi<
siellä
nua wastan: nijn jcktä sinne lahjas Marin eteen, ja mene ensiss sopimaa»: N)?ljes cantza,
ja tule sttte lahjas uhramaan. Nchden sanain
vhefa teemme me soweljasti päätien: jos ei en-s
i)Tamä

sano:

fmgän wanhan Testamendin uhritcan, jotca tulit stpimattomudosa edestuoduxi, tainnet olla HERmltz
vtollistt; nijn st paljo wahemmm kelpa hänelle, jos

yxi ihminen uuden Testamentin Jumalan palwelu<
xesa, erinomattain Vapahtajan suurella rackauden
atrialla, pita sopimattoman sydämen: Sillä nijncuin
Mckauden luondo yhteisesti uudesa Testamendisa,
mutta ermomattain sijnä P. Ehtollisesa, osotta itzensä paljo corkemmasa mitasa, cuin wanhan Testaa
mentinedesmalawaisesa uhrillisesa Jumalan palwelureÄ; nijn pitä myös meidän sydämmemme oleman
sytytetyt wakewammäsiä ja puhlamasta rackaudesta
tomentoisemme tygö, cosca me astumme meidHnH,
Witttun taiwallisen IMme etm, ja, eysca me tah-

dome

dsmme nautita tneidän rackäudesia rickaan
tajamme ruumista jol werta., joca rackaudestä

losandanut itzensä cuolemaan meidän
2) Tama tunnustus, ,oca tapahtlj

vn O

edestämme»
sen wlhoitttul»

lahlmmaistn edesä, pita oleman wilpftöin

ja si)dämsl>

tmen. Se 'vihoitettu mahm olla suurembi eli wa<
hcmbi, parembi eli haZwembl, cuin me; nijn we o-,
lemme hänelle tämän Mlwollisuden lveicapäät.,

sen

petollisen
wqstanfanomiset pitäpoiski
pandamch,. .Ivs ft käy imidän s!)yamellemme> jos
tele meille kipiä> että me olemme,Hänen wihoiktKßl
nct ja Hänen
iv? me pidämlmM
siindinä-, H sydän on
ylitze murhellwen;
M me itzestämme chicluiststi,, wilpittumästl ja M

se

suurena

mielensä

sen

HHmeliistsii reemme .meidä:! lUMustuxen-mc ia, andech
ens:>
zi anomuxcmme, Se ci' taida

sti ahoina meitä MonM Wllä tähän
eli waatia meitä sijhen cowilla rvalicappaleilla. Me
olemme tekewä sm awoimella chdamella ilman ulcd«
cullaisutta ja ilman plcnindäkän wilppiä; että stNcaldaisen andm anomisen luondtz caickia täm meUd»

waati.
3)Se wlhoitMl M myös Nyn welcapää ändexi
andamaan, cuin se Ma wihoilti on welcapää andexi anomaan. Msä ei keloa jällens wastansanomiset
eli estelewiset, ja jos wihoiletuUa o» Ui ftdän, joca
bn täytetty Christuxen rackaudella; nijn on hänen an,
dcx, anbamisellansa möys Ne vmflifudet, joMmacawat sijna andexi andamiscsa, cuin m> Christnxclda

saamme. Hän andexi anda hänen lähimmäiselle!?saja hänen ricoxenja mislliiscsti, olkiasta rackaudesta
jijWzesta armeljaisudesta, wilpittömästi ja sy-

däm-

3.U5U. 8.7H7 neuwH
dämmellisesti, ilman pienindälan wihaa ja coston
pyyndöä.
Että inhimillinen sydän teke tasä andexi amj
damisesa ne suurimmat rascaudet; nijn tule
«aickein enimmäjti sijna Pyhasä Raamatusa päälle
pannuri. Tutkistelcamme ainoastans seurawaisia'
paickoja, niin me tasta welwMsudesta tulemme u,
lottuwaisesti moitetuxi, Match. 5:25, 26. Sanoo.
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se

se

S?wi nopiasti
weljes cantza, coscas wielä hänen cantzansa
tiellä olet; ettei rijta.wcljes sinua anna joscuz
Duomarille, ja Duomari anda sinun palwel<s
joille, ja sinä heitetän tornijn. totisesti
minä sinulle: et sinä suingan pääse fieldä ulos,
siihen asti euins maxat «ijmeisen ropoin.
6: 14, is. Jos te andexi annatte ihmisille hei,
d<ln ricoxensa, nijn myis teidän taiwallinen
anda teillen andexi. U)aan jollet te

Christus sille wihoitetulle:

sanon

Isänne
andexi anna

ihmisille heidän ricoxiansa, nijn

ei my3» teidän

Isänne andexi anna teidän
ricox»anne. Tähäotule wertaus palweljasta, joca hänen Herraldansasai andexi hänen welccmfa kym»
menen tuhatta leiwiffa;. mutta joca jalijtäpain sadan
Penningin tähden sai hänen canlMpalwchansa caulaan; ja cahannosa tämän armoicomuden päälle, piti jallens maxaman catcki hänen mdiset welcansa;
jonga wertauxen Christus päättä näillä sanoilla:
lTlijn myös minun tÄNvalltnen Isäni teke teik
le, jollet te cukin wcljellcnne teidän sydämestänne anna andexi heidäu ricoxiansa Matth.
'8: 33-35. la, lama welrco!!isus, anden anda;
on mm tarpellinen, että Christus cocunans sijna wijdennesä Isä meidän Rucouxesg on sen tygö-pan-

nut,
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sijhen anden andamiseen,
nut, nijncuin yhden
cuin me Aumalalda pyydämme, ja on nijn fowitta-

rucouxen, että meidän joca erä pitä rukoileman itziämme wastan, jos me taicka en ensingan, eli wähimmäxikin en oikein tahdo andexi anda.
Ia siinä tarcoituxesa sano hän myös Mare. n: 2s,
26. Cosca te seisotta ja rucsiletta, nijn andexi andacat, jos teillä on jotakin jotacuta wastan: että myös se teidän Isiinne, joca on taiwaisa, annais teille andexi teidän ricoxenne. Mutta
jos ette andexi anna, ei myös teidän Isänne,
joca on taiwaisa anna andexi teidän «'torianne.
Mitkä omaisudet tällä andexi andamisella pita
oleman cuiden awuin ja Hengen hedelmäin päälle st
pitä oleman perustetun ja cuiden cantza pitä oleman yhdistetyn, sen näyttä Pawali Col. 3: 12-15.
lTlijn pukecat sijs teitänne, nijncuin Humalan
Walitut, pyhät ja rackat, sydämelliseltä launut laman

se

peudella, ystckwydellä, noyrydellä, hiljaisudella ja pitkämiellsydellä. Ia kärsität toinentoistanne ja andexi andacat toinentoisellenne, jos
jollakin on cannetta toista wastan: nijn cuin
myös Christus teille on andexi andanut, nijn
tnyss tekin tehkät. Mutta ylihe näiden caictein putecat päällenne ractaus, joca on täy6el,
lsyden side. Ia Jumalan rauha hallitcon
teidän sydämisänne, johongate myss cutzutut
oletta yhteen ruumisten, ja olcat t,jtolliset.

Että, muutoin, se wetwollisuus, olla sowinolcaxi personata, joiden täsä oikein tule
kaytta itzensä, nimittäin: yxi on, joca on wihoittanut, ja se toinen, joca on tullut wihoitetuxi; nijn olis
loi-

<ieuM
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ä. K.Uc«l.
tviwotettcnva', sttahe l.itia molemmin puolin seisoin

sitsijna mielen Msaj tuin sowindoonon tlpellineni
Mutta että coettelemus opetta että tämä tarpcllitiex
mckmiden työ tule estetyxi, nyt tzhdeldä, nyt toiseldas
Mn tule hxi kysymys i Cuinga se settcaldaisef>
tapauxesa taita rauhöitta hänen omantundom
>

saz,

jscn mielclMnsä tahdois sorvitta
nmttaei taida Wnen eijta>weljenft tHhden tuli
la sijhen? Tämä kysymys anda monelle heicolle mi«
lells nijn paljun tekemista että he
ohesa Mw'
lewbttomuteen M neuwdttommeenj
Mt
ja, epäilemään heiduu syndeirna andsxi andamisti,!
ja pysymään tacaperin siloä Pyhä,»'
da. Ehtoluseldä, sijhen asti cuin heidän wastanseisl><
jansa päättää, myös hänen puolelöäns
he nijn ilman tarwetia andawati<

suurimaan

sen

>

cusa

hensä fanM toiseii lhMiszii pahudelda, lewottomD
,ehdä ihensäilsconwhkeudesa, jaollapnitzi sen W,
hän EhwWn edustuj,'»». Täsä on nht wistijii
pinottaminen, että Zumala on tytywäinen meldÄ>

cosca me meidän puolcldammme tcemmi,

mitä meidän tule, ja ettei töistn pclhutta lueta meille!
fäsä, laMxesa. Jos me ainöastans meidnn plwlck
damme olemme oikein taipuwaiset eli walmit smM
doon, ja sijtä pyydämme woittä meiöän
läjämme taicka sänoilia eli töillä nijNMyös rucoilew
me hänen edestänsä, ja niin rackaudesn meidän m,
>

hol-isiamme cohtan olcmMc Jumalalle tutut, ja mm
toin seisomme »ocisesa catumuxesa ja uscosa hänen
desänsä; nijn Me mahdamme olla tvaclitctut meidän

syndeimme andexi ändamisesta, nijnmyöS ilman
pelwola ja epäilystä mennä sille Pyhälle ChtM

ftlle^

N
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nuhtele händä, se on: woita
täydellä todella, että hän teke

hända rackaudella ja
wäärytta, ja
sinulle
ja jos

kysymyxen päälle peTämä wastaus
rusta itzensä Christllxen selkiän todistuxeu päälle Luc.
wrljes ricko sinua wastan, nijn
17: 34»

sen

cautta;
Wenfa wahingota
parahda, ni>n anna hänelle

hän i.ensä

andexi. Ha

jos

hän seitzemän tetraa päiroäsä r.cko sinua <vastan, ja seiyemän tertaa päiroäsä sinun tygös
palaja, sanoden: dflmäcadun: nijn anna hänelle andexi Täsä waati kyllä Christus sildä wijoco on
hoitetnlda yhtä mckaudesta ricasta

roalmis andexi andamiseen; sillä jolla ei sitä ole, hänellä ei ole myös halua, andexi anda seitzemän kertaa yhtenä päiwänä; mutta andexi andamisen ja ltze>
sowiiuwn perusta hän
ehdon päälle, jos !vi-.
capäa parandaaitzensa ja rucoilcandxi; Ii s hän
itzens paranda, nijn anna hänelle andexi: jos hän palaja sinuntyZös, sanoden: Minä cc.dun; nijn anna
hänelle andexi. Asian luondo ei myös muuta sisällänsä pidä. Sillä jos wicapää ei tahdo andexi
andamufta;, nijn ei laitta sitä myös hänelle itze työsa
jaetta sildä wihoitetulda. la/Jumala itze, ei taida toisin menettä itziänsa hänen »vihollistensa cantza.
Hän on kyllä aina walmis, andexi andamaan heille
heidän syndinsä; mutta ei hän andexi anna nijtä itze
työsä. ennen, cuin he täydellä todella halajamat tätä
hynää työtä, ja aina sijhenasti ei hän suutu, woitta hänen wihollisiansa caikella tawalla sijta, että hän

sen

se

se

mielellänsä tahto andexi anda heidän ricoxensa, ja
lahjoitta heille rauhan. .Jos me nyt pyydämme, nijn
täyttä meitänme meidän wihollistemme canha, cuuf
Jumala menettä itzensä syndisten cacha, nijn me tai'

E

dam-

2.ucu. Tyhy neilckö
dame tytywäiset oilä, ja han ii waadi meildä
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culn

Mitä hän itze teke»
Mitä tasa sanotan Nijstä,

joteä tulelvät wihoitt»

se sopi myös n,jhin> jotca owat witapäät. loj
M
wihoittanlit hänen lähimmäisensä jä jos se
focu
wilpittömästi
tun,

>

rucoile andexi andamiststn, mutta sewistuitettU on nijn cowa ja sopimatoin, ettei hän tah<
do
wihoitetun
anda; nijn tule hän
nyt sixi, joca wihoitta> sijnä etla hän fieidä hänen
Mljeldänsä sowinnollistn wrlwollisuden) jonga häil!
euitengin, Jumalan käffyn jalken, on hänelle wel,
capääl I 6 jos sijnä siwusa se> joca hänen edellck
päin wihoitti, mUtta sitä anderirucoile, stiso totisest
Jumalan tygö; nijn taita hä«
catumuresa ja
euitengin olla wacutettu syndein andexi
ja rohkiasti käydä sille Pyhälle Ehtolliselle.
4)TunnustUxen cansia lähimäisrn edesä ött myös
»Hdistctty sen palkitzeminen eli lacclisin andaminen,
tnin häMvä on tulllit poisötetmi. Tämä
niinen seiso ylipäan cäiken caldaisesä wahingosa, cuiil
st hengellisella eli ruu>!
lähimmäiselle tchdän, öliscoterweydensä
eli cunnianf<s
millisella Muotoa, hänen
ei ajallisten tawnminsa puolesta. Palkitzeminen st
sallens käsittä enämmän, cuiii moni ihminen ajatw
le
han luule ainoastnns waadittawan cv
jdita jocu on warastanut toiselda.
tawarvisa,
MM
Vlipään on tasa welwolllsudela waarinotettawa, että Jumala aiiMstans waati sitä meildä silla
cautta on
muotoa, cuin
hanett
dollinen sitä lättta; joea ojennusnuora myös muutoin
caikisa Christillisiiden welwollisudeisa maca pernstuxena. Jos nyt mhingo, eui« me olemme tchnet

sen

uscosa

>

cosca

sen

se

se

armonsa

mel-
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meidän lähimmäisellemme, ei taida tulla, taicka et
ensmgän> eli ei tävdetlisest, autetuxi jongun palkitzemin on Jumala tytywäinett
misen cautta meildä; jos
me hänen tykönänsä jvcct
meidän cantzamme,
ilman sitä tapahtuman pttck, meidän syndejäm sitH
anvexi rucoilemme > ja handä myös
ftdämellislmmin
yhtä haawaa nöyrästi auxihuudamme, että hän nieidän puutoremms meidän lahlmmmstälnme cvhtan itze
täyttä tahdois. Jos /ocu, esimerkixi, on tehnyt jols
leculle wahingon hengellisellä muotoa, että han vtt
wietellyt
erhetonjn eli Muihin syndijn; nijn oit
caiken woiman perästä pyrkimän sctt
hän
perään että hän jällens mahdais tulla snatetuxioilialle tielle ja käatvxi Jumalan tygö; mutta jos ei
Hän mhdo anda itziänfti olettaa, nijn e< ole muutH,
jätillä, cuin että hän Jumalan, tykönä murheella pitä

hanH

>

esiniwuxia hänen sielunsa edestä. Jos hän on »va-

hingoittanut jongun mutnin ternicyden puolesta; nij«
on hän w.'loapää,,cal'fen mahdollisuhen jalken pitä-.
mään murhetta sitä jällens tacaisin santw: Jos ha«
on loucannNr jongun cunNian, ja walhen ia Metuxen calltta hmväisnyt hänen hywän nimensä, nijn on
hän welcapäa, nijn paljon tuin mahdollinen on, caicki tacaisin ottamaan, mitä hän walhesa on puhunut eli kirjoittanut.
hän on poisottonnt la-

himmaiseldä jotain hänen ajallisista tawaroistansa,
ja hän woi tacaisin anda hänelle caicki, eli cultengin jotakin; nijn

hänelle itze, eli

onhan welcapäa» patkitzemaan sen
hän on cuollut, hänen perillisillen-

jos

sä: eli jos ei nijta ole saapmlla, Jumalan yhteisille
perlllisille, nimittäin waiwaisille.
Jos tämä palkitzeminen dtt Mahdollinen, ja ei
han tee sitä, nijn ppsp st sijnä wanhasa ojennus- nuoE,
ra-
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2.

lasa:

2.ucu. 3.yhy n<uwa

-iVo»

Se, on: Syndi ei tule andexi annetun,
jollei poisotettu tule palkituri. loca oiennus-nul!<!
m perusta itzensä asian luonon päälle. Sillä yxi sen,!
caldainen ihminen pyrki aina edespäin
ja wäärydesä. racasta tätä syndia ja ei tahdo sitä
pois panna, seurawanesti anda ihensa fangita si)nni„
hallituxelda, ja nijn ei taida Jumalan armoa wa,

se

staan ottaa.
Palkitzemism tarpellisuden, tunsi Zacheus, sw
tähden ttki hän sen päätöxen, niin pian cuiwhän w
peis kaändämään itzensä, ja oppli tnndemaan HEv
ranlEsuxen, ja sanoi: Catzo HERra, puolen mi<
nun tawarastam annan minä waiwaisille; ia »os

na jongun pettänyt olen; sen minä ncljakertaisesti iäl,
lens annan Luc. 19: 8. Hän perusti tämän päätön
xensä Jumalan lain päälle 2MO'. K.22: Cufa M'
kitzeminen moninaises tapauresa käffetän. Catzo mD
2Sam.i2: 6. Sananlasc.c>: 31. Esa.sß: 6.
§

Tähän asti

14-

olemma M waarinottanet ripistä,
pita
nyt
meidän, sen ( §. 1.) tehdyn jaon jälken,
Ml)os'andaman tarpellisen neuwon synnin päästöstä.
päästö merkitze omaisesti yhtä wapaxi
Se
sanomista, jaon yhdelle catuwaiselle syndiselle ei
kan muu, cuin wanhurscnxi tekeminen eli syndein M
dexi andaminen, joca hänelle lumalalda lahjoitetan

sana

CKristuxen tähden.

Tätä synnin päästö tule meidän tutkistella o!w
tain itzesänsä, osittam eatzannosa sowindo-wiran
le, jonga Jumala on usconut hänen palweljoillensa,
ja

ja

sen cautta.

andamisen.
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catuwaistlle

syndein andexi

jacaa nijlle
-

,^

§.

is.

Mitä synnin päästöön itzesänsä tule, nijst ei taida yxikan muu tulla osallisexi sijtä, cuin se, jocajo
vn käätty Jumalan tygö, eli juuri fijnä cuin hän
kaandy. Jos jocu on ollut seisowainen Casten arhamasta nuorudesta, nijn taita hän täsä ali-,
tuallisesa tilasa alati wcMnotta syndein andexi andamisen, ja ei tarwitze käändä itziänsä pimeydestawalkcuteen, /a satanan wallasta Jumalan tygö. Mutta se joca ehdollisten hallitzewaisten syndein cautta on
langennut pois armosta, hänen vita hawaitzeman
suuren catumuxen, jocaylemhänä (§<z. nijn 9. asti)
on.edespandu, jos hän tahto sundein andexi cmdamisesta osallisexi tulla. Tämä on järjestys, jonga
Jumala itze on hänen sanasansä selkiasti wahwaxi
päättänyt, nijncuin muiden
on nähtälda HeCap.
18:
21,22,23,32.
sech.
33: n. Marc. 1: is.
2Pet. 3:9.
Se juca nyt itzensä Jumalan tygö kaandä, hänen ccmhansa tapahtu cahtalaisia Jumalan duomiosa.
Sillä jotain tule hänelle eiluetuxi, ja jotain tule hänelle luetuxi. Se edellinen oli syndi,.ja sejälkim-'.
mainen on Christuxen ansio. Catzo Rom.4: i-8.
Nimittäin: nijn pian cuin yxi köyhä syndinen.raadollisna ja murhettien otta hänen paconsalEsuxenChristuxen sowindo<uhrijn, ja wilpittömällä käändymiseUä
chi armoa, nijn cohta langeteta» duomio Jumalan
wanhurscauden istuimella: Tämän ihmisen pit<i
elämän ja ei cusleman. Caicki paha, cuin
hän on tehnyt; ei tule hänelle ma. luetuxi; että Cbri-

mosa

sen

se

seasa

se

Ez

stäs

3.ucu. L.pk)y neuwo
sius sen on andanut itzellensä lllkia: caicki welat tultj
wat hänelle andexi anneturi; ttta Christus on ne M
xanut: caichi rangaistuxet, cuin hänen ajasa ja ijan,
sqickisudesa olis pitänyt kärsimän, tulewqt hänenpääl<
tzansi pois otetuxi; että Christns yn ne, candanu
Nijncuin nyt. hänen sondinfä ei tule hänelle lm
turi; nijn luetan hänelle sitä wastan lEsuxeuChn
70

2.

täydellinen

wanhlirfcaus ja täyderi

Hänelle luetan se cuuliaisus,

jonga Christus onlaii,
syndinen
ihminen) olil
nijncuin
(st
vsottqnut,
hän
Kn itze ofottanut. Hänelle llietan coco. lEsuxen

km!

simmen ja sowindo-cuolema, nijncuin olis hän caikch
sen kärsinyt, ja len cantza itze maxanut hänen simtz
ibemsa edestä, lasijtanähdän, cumgacorkia, tm
Pellinen ja calliö tämä synnin
wanhurscM
tekeminen ja svndem andexi andaminen olla maht<

määratöindä armoa. O! yhtä

rickauttg,
iöil dä Jumalan ijancalcUen
jpca chtä lMwaa pojs-pyhki caicki synnit, ja puem
sen kölihän syndisen nijn ihanasti Christuren weM

za Mnhurstaudella,

lM

sen cWa lumala>!

laiha seisoa
Mutta ei vxikän pidä nijn ajatteleman, cui»
tämä wanhurscari tekeminen tapahduis sencaldaisello!
tawalla yxinäns Fumalan duomion edesä, ulcona W

lnisesti, ettei hän itzesänsii mitän sijtä huomaitzisi
Ei waan vxi wanhurscari tehty sielu hawaihe, cah«,
lalaistlla tawalla. että hän lumalau duomiosta o«
saanut
andamisen; sillä häst saa rquhan ja
w.kewoden. Hän, saa:
i) Rauhan.

Jumalan canffa. Sillä nijn sano Pa<!
i. Httck me sijs olemm? ustosta
MN<

Mi, RoM.fi
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wanhurscari tullet, nijn meillä on rauha
malan cantza, meidän

Hän hawaitze aiwan selkiästi, että
turwasa, minun lapseni: sinun synbis owat si,
nulle andexi annetut. Hän nautitze HErran lEia löytä lewon hänen haawoisansuxen wirwotusta,
työta-tfkewälsna
ja raskautettuna
sa, sitte cuin hän
stuxen

cautta.

nämät sanat

myös sopiwat hänelle, Gle hywäsä

on tullut hänen tygönsä. Omantunnon duomitzemi'
nen lacka, cuoleman peljätyxet pakenemat, sen endilewpttomuden tuulispäät aftftuwat ja tywenewat.

sen

oppi tundemäan lEsuxen, hänen apmeljaistlcqdonnen
ja hawaitze, että hän nyf pane
ja
lamban ilolla olallensa,
eanda sen lauman lygö.
tapahtu
Täsa
usein ettäseracas Wapahtaja lahjoitta yhdelle ftnealdaiselle wanhurscaxl tehdylle sielul?
le yhden esimaun ,'jancaich'sestq elämästä, ja tekc hänen juopunexi hänen huonensa rnnsajsta tawaroista,
jonga cautta hän unhotta caiken hänen enhisen ahdisturensa, ja waipu nijn sywäldä hänen xackaudensisälle, että hän itzensä hänelle iMcaickisexi pmai-

Hän

sen

sa

sudexi uhra.

Euitengtn pitä fasä

tei tämä

wisilsti waari otettaman

et-

Jumalan rauha aina eli alinomaisesti, eli
nijn corkiasa tunduwaisesa, tytywäisydesä jarohkeudesa ilmoitta
Jumalan wijsans löyta usein

Yywaxi, jacqa meille wälM Hitan sijtä, ja säästä
suuremman soweljambaan'aicaan asti. la, hän

sen

näke usein hywäxi, että hän anda ne wanhurscaxl
tehdyt waelda murhesa ja ahdistuxefa, että usco täsä
tzulatus-pätzisä sitä enämmin tulis puhdistetuxi, sydän
sitä paremmin muutetuxi, ja totisen uscollisuteen walMiDuxi» Ia
tämä tapahtu, nijn pitä meidän

cosca

E4

ajat.

S.USU» B.y??y neuwo
72
ajatteleman/etten me ole näytetyt suloisten ja iloisten
timdoin tygö, waan Jumalan sanan t,"gö. Jos m«

ainoastans sencaldaisi'a tapau, isa tiedämme lestämme, että meidän' tykönämme owat catumuxen ja uft
con tunnnsmetkit' nijn anda Jumalan sana meille
sen wacuutuxen, että lye seisomme armoja:
ja tämä
on
sana
ptta

silloin yxinäns se sauwa, jonga tuaö usc»
ltzensä, /a caiken pimeyden alla nijstä siirullisM
tunnoista, culkea ja waeldaa caidalla tieA
«lamaan.
2) Mutta

sielu sila

myös

wanhurscaxi tekemisesi

wanhurscas. Mutta tämä

wäkewys osotta itzenst
pahan, ja pw

hengellisen wäkewyden; silla nijn sano Mavahtajl!
caiklsta, jotca hänen tykönans armon saamat. Esa,
45: 23, 24. Minulle piki caicki polwet cumartciman, ja caicki kielet wannoman: ja
nian: HHRrasa on minulla wanhurscaus j«
v"äicwys. Wakewys on siis nijn tarckasti
sietty wanhurscaudcn eli wanhursca!,i tekemisen
cttcl se yri taida olla ilman sitä toista. Se joca on
wa"hur''cas, häy on myös wäkewä; ia se joca on
lvakewä HENrasa, hän on miws humalan edesä

na

että

sen

ihminen taita woitta

hywan jalken.

sen

Cuitenain on st, myös eroitettn määrän pnole/

caickcin tykönä ohtäläisesä mita'a.
on amoastans nijn wäkewä, cuin beicot lapset, joiden tykönä se heico luondo on kyllä nijn
rewä ia »voimallinen, että he taitamat elä, lijcutella
M, ,a ei loody

Mon,

»tMnsa, wastanotta jasulaulta elatuxen,
M easwa, nijn myös ilmoitta heidän

ja

sen caut-

hätänsä sanoilla,

ja
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ja hunta lasten tawalla Abba: mutta ei woi cuitengan tehdä suuria töitä. Tämä ensimmäinen mitta ilmoitta itzensä cohta
tekemisen jälken;
mutta se löyly myus nijden tykönä, jotca jo cauwan
owat seisonet mmosa, mutta ioilla, moninaisten syiden tähden, on wähainen woima ja wakewys. Mom on nijn wäkewä,enin terweet nuorucaiset, joilla
on nijn terwe wökewys, ja owat nijn täynäns elämää ettei he mitän pelka. Tämä mitta saadan culkemisesa ehdalla tiellä, jos ihminen on uscollinen.
Monella on "xi tasainen ja perustettu wakewns, nijn
cuin harjandumilla ja hywin coetelduilla Miehillä.
Mutta tämä mitta tahto mcaa, ja saadan
uscollisudefa ja monisa harjoituxisa. Muutamat astmvatPawalin cacha taisielusckcdolle, nunemn suuret sangarit eli urhot, catzowat ymbärins urhollisesti,
ja huutamat robkiasti: Cuca taita meitä eroitta
Christuxen racbaudesta? lvaiwaco eli ahdistus,
eli waino, eli nälkä, eli alastomus, eli hätä,
eli Miecka? Rom. 8: n. Toiset huutamat sitg
wastan wailMi: HKRra auta meitä, me hucumme. Matth. 8: 2s. Mutta joca omistaa tämän hengellinen wäkewpden, waicka ei enämbä, cuin
siinä wähemmasa mitasa, hän taita myös tehdä nijn
suuria asioita, cuin käandymattömät ihmiset
ei ikancms tehdä taida. Han taita woitta 'ynnin rackauden, wihata mailman turhutta, sotia satanan kiuwastan, racaiw Jumalan sanaa, isota ja janota HERran lEsuren ja hänen
perään,
huoata armosta ja huuta: jotca caicki owat paljat
waicuturet Jumalan woimasta, joca heisä asu, ja
,oca, jos ihminen ainoastans uscollisesti menettä itzensä
canl)a, ei pyh aina nijn wahaisna; waao
,

suuresa

se

sauna

sen

armonsa

Es

cas-
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caftva, ja wie sielun wähittäin cyrkembaan mittaa!!
sijnä hengellisesä lpäkewydefa.
Se< joca hänen kaändymiWnsä hawaitze lu<
malan rauhan ja sen hengellisen wäkewyden, waicko
myös ainoastcms sijnä wähemmäfä mitasa, ja tietä
siinä siwusa itzestänfä, sittecuinhän ennen ehdolla
cautta oli poiscadottanut
sien
että h>innyt sille totiselle catumus-tielle, yhden sisälly
ja janomisen alla Christuxen
sen isomistn
den perään, on tullut wiedyxi, ennen cuin hän on
tainnut olla roaacutettu hänen syndeinsä andexi an<
damilesta; hän laita oikeudella ustoa, elta hänellä
totisesti on andeu andaminen, waicka hän myös sij-,
nä sitvusa olis ymbaripijriMi) moninaisilla ahdistu.
Ma. Mutta ft, joca ei ole hawainnut sitä yriwa-,
eaista catumusia, nijncuin se ylsmbänä (§« z. nijn
9. asti) onedespandu, ehkä hän on elänyt ehdyllisila
ftnneiia, ja ei ole mmgän palou hengellista wake,
wotta hänellä, että hän taita itzensä mallallensa rewäistä mjden hallitzewaisten syndein siteistä, eli sy,
dämestä ahkeroita itziänsä waeldaa HErßan tcisä,
waan sitä wastan pyrki edespäin rackaudesa synnin
tygö, ehdolliseja suostumisefa sen tygö, ja täydellisesa
yaluttomudesa ja hengettnmydesn caickeen hywään:
itzensä, jos hän luule, että hänellä o»
Hän petta
usco, syndein anden audamiuen, ja Mha luma<

lan

cmisia.

§

16,

Mutta meidän tule myös, sen 14. §. tehdyn jaon
Mm, tutkistella synnin päästöö, catzannosa Sowinhv MirauMlle, jonga Jumala hänen Palwchoillen-
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lensa on usconut, jasen cauttq jacaanijlle catu.waisille

syndein andexi audamisen.
Hpetus-wirca tule ei ainoastans fentahden cntzuturiSowlndo-wiraxi;etta se saarnaa sowindoa 2Cor.
lB, 19, 20. waanmyös että Jumala sen cautta
itze työsä jäcaa syndein andexi andamlsen. Silla nijn
sano Christus loh. 22: 23. Joille te synnit andexi
annatfe, nijlle ne andexi annetan, ja joille te ne pidätte, nijlle ne owat pidetyt. Eatzo myös Match. 16:
,9. 18: itzf

Mutta waicka tämä Ehristuxen asettaminen on
qiwan selkiä; nijn ylösnousemat cuitmgin
ihmisten seas monet ajattomat duomiot ja epäiloxet,
joidenga cautta he eftetän, oikein harjoittamasta So-

itzesansä

windo-wircaa; sentähdenfahdommame, nijn pqlson.
cuin lyhykäisys myöden-anda, tämän asian eli ainen
wisusti felitta, ja paremman selkeyden tähden/ seqrawaisisa kysymyxisa edchpqnna.

Ensimmäinen

Kysymys

fi Jumala ilman Sowindo?rpiratg«
synnejä andexi qnna?
y)asiaus.

tule tlltkisteldalxaxi taicka liM

«in vaqston itze työllisesa julistamisesa, eli nijden lupausten pysiWaisesä woimasa, cuin se julista ja ilmoitta, Jos sitä tutkistella» sijnä edelliftsä päallecatzan-.
nosa, nijn ei tarwitze yxi Christitty,
joca erä cuin

hän tahto syndein andexi andamista, Sowindo-wiM tMnq etziä synnin paaston uftonqista julistamia

staz

2. 3.ucu.
neuwo
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sta; muutoin vidäis hänen tekemän sen jocapäiw^
ja, joca hetki ja ajan rahtu, että hänellä alinomaa
pttä oleman syndein andcxi andaminen. Mutta jvz!
sitä tutkistellan sijnä jalkimmäises päällecqtzannosa
niin taitan syystä sanoa, että Jumala, järjestyM
tawalla, tämän Wiran cautta alinomaa jacaaandexi andamisen' että woima nijsta lupauxista, cuin
pysy aina edespäin nijden uscowaisten
se ilmoitta,
tykönä, nijncnin myös
pyhän Casten, joca cw
tengin ainoastans yhdcn kerran on ihmiselle jaettu.
Se ajatus pois lcmge sijs kemiasi», joca matcaaw

sen

saatta tästä asiasta määrän

cosca he ajattelemat:

luulon ihmisten tykönä,
Jos minä yhden kerran taidan

saada syndein andexi andamisen, ilman Sowindo<
wircua, nijn taidan minä myös aina saada sen ilman sitä. Nyt saan minä.jocapäiwä anderi andamisen, waicka en minä jocapäiwä mene Saarnamiehen tygö, ja anna itziäni wapaxi-sanoa; seurawaisesti en tarmitze minä ikanans synnin
na-wiralda. Ne, jotca näin ajattelemat, ei tce yhtan eroitusta synnin päästön itze työllisen julistamisen
walillä. Sitä edellistä ei tarwita jocapäiwä, cosca
se jälkimäinen pysy aina mjden tykönä, jotca taitamat

wastanotta siindein andexi andamisen.

Mutta
W> Christitty ei aina tarwitze
synnin päästön työlistä julistamista; nijn ei mahda

hän cliitengan, tämän edeswetamisen alla,

sen

sitäylön-

catzoa; silla co!ca Jumala on
itze asettanut, nijn
vlis ylöncatze syndi, jonga cautta hänen
taitaisin poiscadotetta.

sm

armonsa

Se
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Se toinen Kysymys
MincMähdeN HHRra

juuri Saarna-wiran
andamiftn, cusa?
jacaa
anderi
syndlin
cautta

HFn cuitenZin taidais

sen itze ilman u?ä<

tehdä?
wastaus:

licappaleita

Että Jumala myös on

sowinnon, sen me näemme 2 Cor. s: 18, 19, 20.
Ia että hän sen cautta andexi anda ftnneja, sen todi-

sta Chrisms selkeillä sanoilla loh. 22:13. Match.,
16: 13,
lB-' »8. Waicka en me nyt taidais
löytä syytä tähän hänen asettamiseensa; nijn ei pidäis
meidän cuitengcm »vaatiman lucua eli tiliä hänelda
sijtä, waan pidäis uscoman, että hän on tehnyt
rackaudesta, ja että hän
hänen corkemman wijoiennns-nuorain /älken on sowittanut. Mutta yhteisesti me tiedämme, että Jumala caikisa asioisa, mjn hywin luonon, cuin armon waldacunnasa,
jarjestyren lamalla, mencttä itzensä meidän can§amme missein walicappalden cautta, ja ainoastans tawattomisa tarauxisa uloswalitze ylönluonolliset wasMutta crinomattam, somitta hän itzensa,
meidän heicon
wahwistuxeri, nijn armollisesti meidän jälkemme, että hän ylöspitä meitä missein näkywäisten walieappalden cautta, nisncuin jo
ensimmäisisä lucusa 2. §. on awarasti näytetty. Seurawaisesti tule meidän myös tutkistella tätä, nijncuin
yhtä missasta ja armollista Jumalan säändöä, että
han ihmist n cautta, jotca me näemme, ja joiden
cansta me taidamme puhua meidän sielumme tilasta,
nijn myös heidän sanainsa cautta, jotca me cuulem-

sm

sen

uscomme

Ml,

78 nenws
me> andexi anda meille' meidän
ta yxikettaisesä ja

" —^^„—^,

jyndimme. Se P

tapsillisesa cuuliaisubesa, ilman

Jumalan wijsaudcn Panamista > oikein

nautitze M

hän tietä coetelenityesta, euinga pa!i
jon se hyödyttä hänen sieluansa jn cuinga merkillisesti usco wahwistu> cvscn Jumala yhden eläwän ck
M cautta anda julista nämät sanm: SinUn syni
dis annetan andexi sinulle! mr.omättain jos W
pikiä Christuxen palwelia edeiläpäili dn oppinui tuw
>

demaän settcaldaisen ihmisen tilan,

ja nijn taita jm
yliwoittamiftn
malallistn
cantza julista ne sanat mei<
dan ylitzemme. Waicka lohdutus myös nisäkin tapauxisa pysy aiwcm »uuma, joisa me olemme Chw
stuxen palweljoille tundemattömat; mutta tiedämme
tUitengin itzestamme> että me seistmme totisen catw
muxen ja uscon jäyestyxesäi

Ge Kolmas Kchmys.

Jos pxi käändMätsin ihminen

nin päästön, cosca
päälle cuule

Ei suingän.

HM
ftn

sta fin-

fitä ripisä ano, ja sen
julistettawan?

wähän ciiili yxi ihminen W
sa mybs yri Jumalan lapsi; nijn wähän taita hatt
myös yhdellä ajalla elä ehdollisifa ftnneisä, ja cuitW
M sijnä siwusa nautita si)Ndein andexi andamista.
Yhdellä oikialla Christuxen palweljalle ei ole tahtoa,
Nijn

della ajalla taita olla yxi perkelen lapsi, ja sinä siwui

elkä.woimaa, andexi andayhdellengänsyNnejä, ioft
le Jumala ei nijta andexi anna. Mutta nyt on lu,

mala wannonut elämänsä cautta, ettei yhdelläkätt
p'da olenm», elamätä ilman käandymista Ezech. ??.
cuin-

GflmiN päästs,^
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cmngll tqidais sitte yxi ihminen aietta itzensä tätä
jlimlallista walaa wastan, eli tehdq lötain, cuin soti
Jos yxi opettaja on oikein ajattelewaisitä wastan,?
nljn
menetta
hän itzensä sangen taitawasti Ponen>
wiran
Hän sano nijlle-, jotca hän tunwsndo
catumattomat,
juuri rohkiasti> ettei he
de niilicuin
syndein
andeii
Mutta että
andam<sta>
taida omista
liatengm suurisa seuracunnistl,vn mahdotoin op?
piawisustltundemaan jocaisen ihmisen erinomaisesti
nhnteke hän caikisa tiloisa, sarnasiasa ripisa jacanssakäymisesä muiden canl)a/ ne painawaisimmat eteen
jotca
asetuxet mingacaldaiset nijdcn sleman
tulla,
päästöstä
ja
tahtomat lunnin
cuinM
ofalltfexi
oleMnut woimaa ja M
häncllä eik i ole paastäxensa
siya Christuxclda,
catumättoUilä synoii'
ja
cuinga
siä,
hän tämän cantza kieldä sen heildä selkiästi, ja wawo heitä iväarästä lbhdutuxcsta. Enainba ei hari taldä tehyä,/a st on mhös Jumalan
>

>

edesä

häncn omatun-

sieluans. Mutta jds
dons, ja wapahtamnn
cuitengin yxi käändymatöin ihminen otta määrän
lHdutur/en Synnin päästöstä; nijn teke hän sen oman waarans päälle, ja opetta/a dn wapaa hänen me-

restäns, Ezech. 3:

-.19. Cuinga

se

minä tasa tilasa

teen minun rippi-pufteisaM') on tonvvtöttawasti hywin tutta minun rippi lapseni jotca jo enämmän
<

>

cuin yhden kerran owat ilmestynet minun Niinani
ripille. Cuitengin käytän minä myös tämän läsnäolewaisen tilan sijhen, että minä yxiwacaisesti »varoitan caickia nijtä, jotca myös minun tykönäni, ilman
minun tledotani, catumattomilla sydämillä anomat
Synnin päästö, ettei he tahdoisi pettä itziäns, ja otta itzelkns sitä lohdutusta, joca ei heille tygö tule.
-mi-

3>ucu. 3.7H7 neuwo
minä kiellän heilda tämän cantza Synnin päästyn
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2.

julkisesti Jumalan ja sm

Christillisen

seuracunnan e<

des, nimen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen, mjncauwan cuin ei he käännä itziäns ja pitä myös tämä kirjoitus sinä yhteiiiä duomio väiwänä olema»
vxi todistus heitä wastan, ettei heillä ole yhtän estele»
mistä, nijncuin en olis minä sitä heille sanonut, wa>i!i
nucuttanut heitä määrällä lohdutuxclla, ja myös ss,
na siwusa yxi todisius mimllle, että minä olen wi<p
toin heidän werestäns, Apost. teg. 20:26.
-.

Se Neljäs Kysymys.
tisesti seisowat

armon
wielä tar,
wiyewat anoa Synnin päästö söwindo wiralda?

wastaus.

on heisä ja heidaii
Että heillä wielä
tykönänsä perisvndi, nijn myös monda heicouden st)>!<
diä, nijn tarwitzewctt he myös jocapäiwä sondein aw
dexi andamista, jongatähden nu)ös HENra Chri<
stus käste heitä Isä meidän rucouxesa alinomaa ru»

coilemaan syndein andexi andamisesta. Ia että
mala yhteisesti on asettanut sowindo wiran
wälicappalexi, jonga cmitta hän jacaa S»m
nin päästön, nijn owat he myös welcapäat, har/oittaman, tära wälicappaletta, nijn hywin cuin nAi
muitakin armo-walicappaleita, erinomattain Jumaja sitä pyhää Ehtoliista. Ei ole myös M
lan

sanaa

kän mielmscmbi, heitämään itziänsä caickein Jumalan asetusten ala, cuin oikiat Jumalan lapset, joilla
on yri sywä cunnioittaminell jocaisen scnan edcsä,
tllin

Päästöstä.
cuin heidän taiwatlinen isänsä on puhunut. Erinomättäin on tasamaan otettawa, mitä Johannes mjsiä uscowaisista kirjoitta i loh. 1:3,9. Jos me
sanomme, ettei meillä ole spndiä, nijn me petämme itzemme, ja ei totuus ole meisä. Mut,
ta jos me tunnustame meidän syndimme, nijn
on hän ustollinen ja hurscas, joca meille syn-
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nit andexi anda, ja puhdista meitä caikesta wä<
rydestä. Hän puhu tä!a sencaldaisista, jotca jo lEWcrcn cailtta owat heidän synneistänsä tulleet
puhdistetuxi v.7. cuitcngm
hän, että heisa wielä oli synnejä heidän tykönänsä v. 8. ja waacutta heitä, että ustollinen ja hurscas humala tahto myös
ne andexi anda ja puhdista heitä mjstä; mutta sen
ehdon catista, jos he tunnustamat heidän sondinsa:
jonga cantza hän yhteisesti pitä heitä sijnä jamstyxesa,
jonga Jumala hänen armo-waldacunnasansa syndein
andexi andamisexi on wahwaxi päättänyt.

suxcn

sano

se

Se Wijdes Kysymys.

Jos Sito-awain, mxss wielätänäpänck, on
harjoituxesa Inmalan Seuracunnasa?

wastaus.
Se on yxj selkiä asia, että Christus on lckonut

hänen palweljoillensa ei ainoastans paästö-waanmyös
sito-awaimen; sillä hän sano selkiästi Matth. 18: i3.
Mitä itänäns te sidotte maan päällä, sen pitä oleman sidotun taiwaisa, ja sen seliltä hän
loh. 20:23. loillete sonnit pidätte, nijlle ne
pidetyt.

owat

Tätä woimaa, pitää synnejä, el: sitoa nijtä catumattonua nijhin, owat Apostolit aiwan wijsastijH

suulesa puhtaudesa harjoittanet.
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2.

s.UsU.

NMWO

locu aica heidän cuol.'mansa jälkcn löydyi O.
jotca yxinäns Lakia yritit/ja sentähden hm>
joitit sitä ivoimaa suurimmalla cuwudella, ja mal,
c.ml! saatit sen cautta moninaisen wahingon.
Mutta sitte cuin seuralaisilla aiwoilla myosy<
Xi tarpÄiinen yxiwacaisus oli
ja Christi,
cunda tuli caikisa säZdyi ä rasitetnxi ftlureldn ky!!m,
kiftoistldcsda sa lihall.ftlda siiruttomudelda; nijn tu<
lit myös l,e jtilkiset asetmet, jotca nijna cowina w
coma olit ulostnllet Side-awaimesta, laiminlyödä
xi, nijn että siM ja taalla tussin muutamat jDI
si,tä owat jällllä..
Se joca nyt caikisa pita ne cowat asetuxetw
a, ja Sito-awamm corkiasii tarpcllisna, j«
' n
mieleensä iohdatta Kircomoulitllxeli law
Zemiftn taua ajalla; hän caiketickin joutu nijhin M
tuvljn, cttä Sito-awain peräti on poismdotettu, j«

siinä siwusa ylösnollst myus

se

se

epäilys ettei ole käy,
paremmin PäastimawaimeN causta, cosca nenu',
Wnmat pidäis ohdistetyt oleman. Mutta Mme ai,
l:oastans perään ajatttetemme, eltä Sito, amaime»
oleunollinen harjoitus, hänen sisällisen luondonsa jä!,
wi, stiso omaisesti sijnä,cttä l)Kieilttän yhdeldä ca,
tttmattomalda.sondisetdä Synnin päästö, ja tehdä»
hänen cdesäissä st selitys, ja ftyytän handa myös
woitta sijtä, ettei hän tasa tilasa taida olla vsalliin',!
Illmalan arnwsta, waan pikemin seiso Jumalan wi,
han alla; ?) Että. oikicu Jumalan lapset, ei pidä hän,
da hänen catmnattomudesansa hengellisenä weljenä,
eikä ,-yös pidä
hauen caHansa, nijw
cnin yhden Jumalan lapsen cansta, waan etziwät ca>>
kisa tiloisc» woitta hä«dä M, että hän taida omi,
nyt

sta

PcWssU.
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Synnin

uscowaisten yhteydesii; z)
sta itzellensa siaa
Eitä st Kircon-curitus, joca hanoitettin nijnä co'.viua
aicoina, ei suingan caikisa tiw'sa ole kelwolln-en,
waan paljo enämin, inhimillisestä picaisndcsta, on
asiasa mattaan saattanut moninaisen turmeluM, feuwwaisesti ei taita edehwrdettä>
nijden

Gtö-atvaimen har>oituxesa; 4) Että wielä tänäp uiä
kestella niiden lipallisten Opettajain ja sanancuuliain
ohdackeita, monda uscollista Ouettaja ja Jumalan
ja niiden
lasta löyty. Ma catzannosa
jumalattomain ulossulkemlsen päälle, menewat nijn
rauwas, cuin heille jumalisesta wijsaudesta mahdollinen on, sijnä
aina on pamnnns, mutta
ei turmelus, silmä määränä; nijn pitä mainittu ky<»

symys sturawaisella tawalla
,t)Että

«Hteisesti

se

kyllä ott

nijsä

wastattaman:
tMasti watitcttawa, M
Ehtistirunnastr

usiammisa
on lähes peräti
se julkinen Kircbn-curitus
myös
ia

fa ei seiso niiden rajain sisällä,

joisa st,
Evan?
geliumin jälken, taidais ja pidäis löytymän>
ch Ettei tätä langemusta pidä owistettaman Nisuille waan ohdackeille, <a seurawaisesti, nijn ei M
nijlla, jotca omaisesti

tekewät Jumalan totlsen

cosca

seus

yhtän osaa sijnä'
ei He ole matcaa»saattanet eika ed?sa:ittänet Maidaista langemusta,
e, myoffän ole aneti ftn ohesa, waan
walttmwal sen ylitzs ja enin tila annetan, nuhtekwak

wcunnan,
sitä.

0 Että myös astella tätä lanyeniustä !,xi vitiä
y-yristuxen Palwelia wiela taita harjoitta sito-awaiwenwucaa, <a, ihe työsä harjoitta, nijn usein cuin
.

YM ftlkjqsti kieldä ni/ldä Wnin päästön, jotca han

Es

tie.»

e.ucu.

L.yhy muwo
tietä oleman catumattomat, (mutta yhteisesti jaca,
hän nijlle mmlle, joita ei hän tunne, tarpeuisen >,eu<
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2.

heitä hengen woimasa, ettähewiE
seisowat Jumalan wihan alla, >a teke heidän ed<M<
sä julkiststl ja erinomaisesti sen selityxen, ettei he tH
sä tilaja, eikä lumalalda eli Sowindo, wiralda,

won) yliwoitta

mahda ototta synnin päästöä.
4) Että kestella nijn suurta langemufia, caikillo,
oikeilla Jumalan lapMa on se halu, wvima ja oi,
keus, ettei he tarwitze nijn menettä itzenja

miselä catumattomain syndisten cans)a, cuin hengM
sien wchein ja jumalan lasten can^a: ja, tätä
dän oikeuttansa myös aina itze työsa hywärensä käyl»!
tuwät, nijn usein cuin he tacaisin wetäwat itzeusä tÄ
stä can§akäymisen muodosta heidän cantzansa, ja mj»!
usein cuin he heitä, heidän hallitzewaisen catumat»
tomudenftl tähden, nuhtelemat. Ia tästä on lu<!
malan kijtos! yldäkyldäisesti selkiä, että nijn hymn
Side<cuin Paästön-awainwieläon Millä Jumalan
Seuracunnasa.
Se Zuudes Kysymys.
vri käckndymätsin Opettaja tait^
Jos myssnijlle
j«caa
catuwaisille ja uscowaisille
sMiin päästön?
wastaus.

Se olis totisesti loiwotettawa, ettei coco ma<
ilmasa vrikan ainoa kaandymatöin ihminen olisi rch
kia, eli tulisi cutzutuxi, wastanottamaan Sowindo<
wircaa. Mutta että se cuitengin Seuracunnan sM
rimmaxi wahingoxi moniasti tapahtu;, nijn nouse he><
com tvkönä moninaiset epäilM, ja he ajattelemat l<

i

!

,

!
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Synnin päästöstä.
hellensä: Mitä jollaculla ei ole itze, Ntä ei taida Han
muille anda. Ettei nyt yhdellä käändymättömälla
Opettajalla itze ole yhtän stnnin päästöä; cuinga taita hän sijs minulle sen jacaa. Mutta täsä tule wisusti waariotta, että tarcka eroitus pita tehtämän uhdei> Opettajan wimn wälillä, /a hänen personansa
walillä. Wirca pysy itzesänsa hywäna, hänen woija armojansa; waicka persona, joca sitä canmasansa
ja ei edesseiso sitä nijn, cuin tulis.
onhyljättäwa
da,
myös
Se nähdän
mailmallisista wiroista. Jos yhdellä Ruhtinalla caickein hänen palweljainsa seasa,
on yxi, /oca onkelwotoinjamahdotoin, nijnoncnitengin hänen
nijn hywln Nuhtinallisesa arwosa, ja pita myös nijn cunnioitettaman, cuinnijden uscollistengin, >a mitä paha wircamies, hänen
wirasansa, nijden hänelle eteen-kirjoitettuin ojennusnuorain jalken, teke ja asetta, sillä on hänen woimansa ia kelpawaisudensa, myös nijn hywin cuin jos
hän olis uscollinen ja totinen.
Mitä nyt tule sijhen ojennus-nuoraan, ettei focu taida anda, sitä cuin ei hänellä itze ole; niin pita

se

se tämän eroituxen

jälken selitettämän. Vhdellä käändymattömällä Opettajalla ei ole yhtän syndein andexi

andamusta hänellä «hellänsä, mutta.se wirca, jota
hän edesseiso, on saanut lumalalda woiman sencaldaiseen andexi andamiseen. Se pysy sijs totena, ettei hän taida jacaa muille jotain hänen omasta personallisesta andexi andamiftstansa; mutta sitä ei taida myös yxi käändynytran Opettaia tehdä; Silla jocainen tarwitze aiwan suuresti hänen oman andexiandamurensHellänsä, ja ei taida sijta mitään poisanda. Nijncuin Sowindo-wirca itzesänft tlltkisteldu sn yhtäläinen, eli wielä omaisimmasti puhuin,
F3
ts-

coco mailmasa, jocokai
teke ainoastans yhden
ondymattömat eli käändynet Opettajat sitä
zvat; nijnmyös Pmvali sen ei nijncuin monda wm
eaa, waan nijncuin yhdenwiranedespane 2Car.fi
38. Nijn anda

se,

joco

se toimiman käändymaM

tnildä eli käändyneildä, mit> hänellä on, nimittäiG
fylldein andexi anwmi!'en. Se endinen wertaus tail
miws tälä seliltä asian
Jos yxi Richtinas
tacaisin wetänyt yhdeldä pahalda palwclialda hai»
armonsa, ja on päättänyt, kyllä, wissein syiden M
de>^, anda hänen wielä yhden ajan olla hänen palwD
luxiansa jawiralansa, mutta sitte, jos ei hanpW
Mlmn itziansä, ranaaista händä sitä ynwacaisemmin»
«

myös siliä walM annais hänelle ?clffyn, kijrnhH,
yh'en pahanttkian peräsä, joca on nloswielm
tcloitusckcdolle, ja julista hänelle armon Rnhtma»
lnmcen: Nijn ei mida tämä palwclja, waicka hW
vlis ollut llscollinengin, wielä wähemmin,
lM
He personansa puolesta seiso armottomudesa, iacaa tä/«
tä armoa, nijncuin yhtä osaa siitä euin hän itze o«
Mutta että se on Ruhtinan armo, >a pal<
wclia hänen kaffynsä päälle ilmoitta; nijn on silla
hänen wacuudensa ia pabantekiä ei taioa suingan M
H?ijn tyhmä, että hän ena mene cuolemaan ja"sanoisi
Cumgataita tämä ilmoitta minulle armoa,

M

itzensä

cosca

sen

hänellä Hecfän armoa

ole?

cosca»

1?.
M< olemme §. l. ylipäan tehnee eroituxen
walillä, cninßiM perusta itzensä Pyhän NaanM
ttm seikiäsä cisotnxesa, ja sen wälillä, cuin ihmiset
Pwasä tarcoituresa asettanet owat. Sijhen cde!ll>
§

"

ften tule m/n

sen

cuin SlMin paasto »

Päästöstä.
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Synnin

tzcstansä, ja näistä molemmista cappaieista on aina

annettu. Sijheii jälkitähän asti tarpellinen ncuwo
ja
mäisten tule st saandö asetus, että me, sen Pyedellä, ripitämme itzcmme
hän ElMisen harioitl-xen
päästöä.
ja anomme synni!,
Silla
me löysijnä
Pyhasa
dä MMa selkiätä käsinä
Raamatu-

in; wmn

«iscteltu.

se on ihm,sildä hywasä
§.

tarcoituxesa uijn

'B.

Täsi! tule colmmaisista waarmotta, cchca me
lasta asetlixesta tahdon.me anda tarpelllsen yloswali-

siuxen; nimittäin i) Sen oikiasta harjoiluxesta; 2)
Syistä, mingätähdcn st on asetettu; ja z)i5l:M
syistä, jotca sitomat jocaista Ehtollisen wiemstasen

ala itzen,ä heittämän.

§.

19.

Mitä siihen ensimmäiseen tule, nijn on Nipin
eikiasta käyttämisestä ja määrin käyttämisestä Christicunimsa io paljon puhuttu jakirjoitettu; ia myös u-

siasti cowasti ri

deldy.

Minä tahdon kasitta asian

lyhykäisesti: Jos Opettajat ja lanancuuliat kayttäivat itzensä nijn Ripisä, cuin tähän asti, stlityxesH

Ripistä -a taiwan waldacuiman awainden harMuxesia, on tullut naytetyxi: Jos Opcttajat ilmoittamat ainsastans niille syndein andexi andamisen, jotca

totisesti käändäwät itzensä Jumalan tygö: Jos he
woiitawaisella jumalallisella walkeudella pyytämät mgea itzensä sieluun, että jvcamen mahdais hamaita,
josa paästin,eli sito-'wain hänelle tule: Jos he ei ainaastans Ripisä, waan myös coco hcidän wirascmsa,
tekcwlit työtä tämän päälle, tarcoituxesa, ei turmelemaan, waan Mandamaan, ja sen jumaliissa wij-

F4

sau-

neuwH
3.mu.
saudesa, woimasa ja rackaudesa, suuremman eli wö
tzemmän mitan jälken, nijncuin HERra heille anda,
nilpittemällä uscollisudella la murhen pidolla sielui.
sta: Jos sanancuuliat ei seiso synnin hallituren alla,
waan owat tullet catumuxen ja uscon järjestyxen, jch
he ainoastans taitanat saada synnin paaston; m n
harjoittajat he Rippiä oikein. Mutta jos ei he l>D
ta itziansä näin; nijn wäärinkäpttäwät he sitä, ja ei
pidä malttaman nijta rascaita rangaistus duomioita,
joilla Jumala ulcocullaisutta ja hänen nimensä w,M
rinkayttämista on uhannut, ellei ni/n ole, että hei»
tzensä käändäwät ja parandawat.
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».

§.

LO.

Ne syyt, svtca annoit tilan tabän saandövn, o<
sijtä
wat
laadusta, että meidän pitä pitämän itzc
tliren luroallisna, terwellisnä ja hyödyllisnä, nimit-

täin

:

sen

l)Pyyttin
eautta yhteisesti, pois estää sen
spyhan Ehtollisen ffalleturaewaista wäärinsaytöstä.
Cuinga cowasti tämä wäarin käytös j« Apostolein

cana oli juurittanut itzcnsä Corinthon Scuracunnasa,
sitä en me taida ilman sifällistä murhetta lukea i Cor.
il. Ne Cbristilliset Opettajat ajattelit siis aiennan
sa, cninga he olisit tehnet sencaldaisia aseturia, joi,
den mutta he taisit saada tilan, Ehtollssen nautitzemi,
sen edellä Mwacaisesti
muistutta sen wieraita heidän
ja
estä
welwollisudcstalisa
heitä edespäin waarinkäl"
töxistä. Waicka ei nyt laitta kieldää, että myös tämän aseturen ohesa aiwan moni käytta tätä Pyhää
Sacramentia yhdellä sopimattomalla tawalla; nijn
olen minä cuitenain peräti wacuutettu, että määrinkäytös olis mela paljo sumembi, jollei tätä asetu-

sta

sta olisi, »a on meillä
paha

sijs
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Synnin päästsstH.

syy, kiltta Jumalala,

et-

on sen cantta tullut poisestetyri.
suurembi
2) TMottin anda
tila, suutyötä
cuusanan
tehdä heidän
remmUla/iunauxclla
päa'le.
joiden
sydämet
Monda
on,
liams
ihmistä
c, millan ajalla seiso nijn awoi, cuin cosca he tahtomat käydä sille Pyhälle Ehtollisclle; Scntähden taita sana sillä ajalla caickein parhammin sisälle tungea,
ja toimitta sen, jota warten se on lähetetty. Oikiat

tä ytt

Opettajat tictäwät cocttelemuresta, cninga monda sielua tule Ripisä, Jumalan armon cantta, »lösheratetyxi, jotca muutoin ei läheffän annaisi caickein

saarnain ja waroitusteli

nänsä

matcaan

saatta heidän tykö-

nijn paljo hedelmätä.
?)Erinomattain tahdottin anda tila,

wiemille tehdä

se

tarpellinen

Ebtollisen

itzensä coetteleminen ke-

wemman.
on yri
jonga Jumalan Hengi meille käste: Sillä niin cuulu
se iCor. n: 28. Ihminen csetelcon iftiänsä ja
sitte syötön tästä 2.eiwckstä, ja juocsn tästH
Ralkista. Mutta cninga monda löyty Christittyin
seasa, jotca taicka owat hitaat tähän coetteiemiseen,
eli tietämättömydesta ei taida sitä oikein toimitta?

se

sen

ja cuinga tarpellinen on heille, colca he,
Pyedellä, yxiwacaiWi sijhen ylösherätetän, ja saawat yhden selkiän neuwon niistä tunnusmerkeistä, joiden jälken heidän pitä tämän koettelemisen eteensottaman? Moni tule silloin woitetuxi, ettei he ole mahdolliset sijhen Pyhään Sacramenttijn:
Seurawaisesti tapahtu yliwacainen waroitus heidän
tygonsa, ettei he sitä nautitzisi duomioxi, jota »varoitusta heidän pidäis oikeudella seuraman; ja jellei

hän Ehtollisen

3k

ht

H

l.yhy

MUWS

he sitä tee, niin on se edellakmiwäinen Rippi, M
himmäxikin mjn woittanut päa-tarcoituxcnsa, M
Heiliä ole ena yhtän estelemystä. Moni tule mM
woiteturi sijta, että he taitamat käydä mahdolliW
lEstnen Christuren Armo-pöydälle, jonga cautlzl
heidän uswnss tule silloin aivan paljsn wahmistetul

xi ja siihen tilaan pannun, että sencaldasset Ehtollises
wierat taitamat nautita lEsuren Christuxen ruumi,,
jet meren Evangeliumillisella rohkeudella.
,4) Juuri täia tarcoituxesa eli myös uscon wchl

Msiureri, tule synnin päästö niille catuwaisille, W
Pyhän Ehtollisen edellä, jaetun.
Se olis kyllä yri määrä ajatus, si's jocu
ttta synnin päästö olis ainoastans sidottu sijhen Ripl>
piin, joca on asetettu sen Pyhän EH tollisen edelläl
Silla niincuin Jumalan Palwchat aina toimitta,!
wat Sowindo-wircaa; nijn on se myös moimalline»,
„ijn usein cuin he, paitzi n-ai nttua asetusta, iacaml
«izlle catuwaisille synnin pcästön: nijn.useincuinht
lukewat sirä
Jumalan palweluxcsa coc»
nijn
edesä;
ja
seuracunnan
usein cuin he erinowM
ca,i§akäymisesä wacuuttawat uijta catuwaisia,
että heillä on armo ja fyndein andexi andamus. Mut<
ta se on cuitengin yxi erinomainen lohdutus, siinä
tNasa tulla macuutetuxi hänen syndeinsä andexi andamisesta, cosca ihminen on eteensä ottanut, mennä IH
su, en Ehristuxen armo,<pöydälle, nautihemaan hänm

sesa

ruumistansa

ja mertansa ja itziänsa caickein

hänen cantzans

yhdistmnään.
§.

lähisemin

21.

Ne syyt eli perustuxet, jotca sitomat jocaista
toll«sen wiemsta, heittämään itzensa tämän asetuM
ala, omat seum.^aiftt:
,)Eft
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Synnin

,)Että tämä asetus itzesansä onaiwan luwallmen,
tcrwellinen ia hyödyllinen. Nimcmn r.yt iocainni ihniinen on sidottu, wacmn ottomaan si»ta, cuin hänen
.sielunsa hyödytyxexi tulla taita; nim on myös
lie» Chtolllsen

wierasEdottu, hywäxensä käyttämään

caickia nijtä hmgellisiä edustuxia, min tämä
Wen luondonsa jälken, myötänsä tuo<
2) Että Jumalan Hengi, anda yhteisesti

saändö

sen H-

alammaiset laitelle inhimilliselle
Mdylle HGRran tähden 1 Pet. 2: i?. Msä
puhutan kyllä omaisesti mmlmallisista säädyistä, jotca Esilvalda alammaistensa hywcni aietta;
mutta >ne teemme täsä sowchasti paätöcen wähemmastä suurcmbaan. Jos meidän pitä heittämän meitämme niiden asetusten ala, joica owat aiwotut ruumiilisexi hyödytyrexi; nijn pitä meidän wielä paljo-esiyn: idlcat

-namin waarin ottaman nijstä, ioilla se hengellinen ja
ijancaickinen hyödytys on tarcoitusna.
3) Että Jumala erinomattain anda kassyn, että
julkisen Jumalan palweluxen toimi tuxisa caicki
pitä Säädyllisesti tapahtuman 1C0r.14: 40. Rijn
pitä myös
Pyhän Ehtollisen corkiasa toimitutapahtuman. Mutta että se edelläkäywäinen
Rippi on pidetty soweljambana wälicappalena, soittamaan sencaldaista päätarcoitusta, eli poisestämän
väärinkäytöstä, ni/ncuin me ylembänä olemme hawainnet tämän asetuxen syistä; nijn ei ole ainoasians cohtullinen, waan tasa tarcoituxesa myös tarpelllnen,, «ta tule woimasa pidetyxi.
4) Että yxi Ehtollisen wieras, ,'oca mhdöis tacai-«
sin wetä itzensä tästä asetuxesta, cmnais epailemacä
phden
pahennuxen, ja cautta rastasti

sen

ssa

se

sen

se

se

suuren

sen

s»n-

dia

z. s.ucu. l3nsimm<line«
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T«ocka

diä tekis Jumalala ja hänen lähimmäistänsä wastan
Moni tulis murhellisexi, ja huocais hänen niscuri»

ja secasauraisen mielensä ylitze; mutta moni olis häl><!
da seurawa, josta sitte ei muuta tulisi matcaanw
tetuxi, cuin eriseurat ja Pyhä Ehtollinen tuiis W

se

muisen wäärinkäyttämisen ala anneturi.

Gc

3

Lucu.

Eroitnxesta Ehtollisen Wierasten
wiililla.
§.

i.

Ehtollisen wierasten Malilla on aiwa»
suuri, ei ainoastans los me mielemme johtw
tamme, että ne mahdottomat vwat coconcw
toisesta
mielen tilasta, cuin ne mahdolliset; maan
sa

sen moninaisen mittan päälle, joW
jälken ne mahdolliset wierat itze owat si,na hengel!isc<
sa wakewydesii toinen toisestansa eroitetut. Että nyt
lähes caicki tule sen päälle, että jocaitzetle, nijden erinomaisten asianhaarain jälken, ja niiden affelittcn
jälken, joiden päällä hän seiso, tarpellinen neuwo
annetan, jahänelle näytettäisin, cuinqa hänen itM
sa, catzannosa sen pyhän Ehtollisen päälle, sielunsa
hywari, käyttämän pitä; nijn me tahdomme jacaa
Ehtollisen wierat nijn moneen kuockaan, cuin he yl>
teistesti löytän coetelemuren cautta.
Meidän pitä sijs erinomattain puhuman:
myös catzannosa

»)

Mahdottomista lLhtollisen wieraista.

2) l7lijst<l,jotca yxiwacaiststi ehiwät.armso;
mutta ei ole fijtä wacuutetut.

3)rlij-
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Mahdottomista Khtollisen wieraista,

ITIiM, jotca owat wacuutetut heid<i«
armo tilastansa, j< ensin hengellisistä lap,
sista eli heisoisia alcaista Christillisydefck.
4) lTluorucaifista eli nijstä, jotcg owat w<t<
tcwämmäxi tullet.
/) Isistä, eli harjanöuneista Chrlstitplstck.
6) lTlijstä, jotca seisomat corkeisa hcnZellisi«
sä ahdisturisa.
7) rTlijstä, jotca owat iloiset lumalasa.
z) ITI jst<l, jotca owat langennet tacaperin
«)

Jumalan armosta.

9) NIM, jotca seisomat

surullisesa tilasa.

2.

§.

Enstmmäinm Luocka.

Mahdottomista Khtollisen wieraista.
Mahdottomat Khtollisen wierat owat yh-

teisesti caicki ne, jotca andawat synnin hallita
heidän ylitzensä. Mutta ne andawat siinnin hallita ylitzensä, jotca sille andawat heidän suostumisensa;
sinä!e,joca omista minun tahtoni, sen palwelluxesa
olen minä, minun taipumisisani, minun tekemise<ani
ja jattämisesani; seurawaisesti omn minä
häneldä kasiM, ja l)an hallitze minun ylitzeni.
§.

3.

Mutta tätä suostumista pitä meidän tutkisteleman, osittain, cuinga se tapahtu ihmisen sisällä; o<
stttain cnmga se ulconaisesti ilmoitta itzensä.

se

Sisällizcsti nijn tule matcaan saatetuxi halusynnin tygo, c)sta ihminen catzele syndiä nijncuin
lomin suloista, hyödyllistä eli soweliasta, ja sentähden taipumisen
tygö. Jos ei nvt tämä taista

saa

sen

pumus

g.
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Onstmmäinen 3.uockä

pumus anna itziänsä omantunnon äänen cautta w
cautta, eli wihaan sondia wastan muutta; nijn M
stitzeusä synnin cacha, teke salaisen ystawyden
eacha, ia ihminen anda tahtonsa siihen, että hän sen
f>
ta harioina. Eli jos ihminen taicka tilan puutoren
tähden eli pelwosta ajallisen häpiän ja wahingo,
tähden, tule tacaisin pidetyxi sen tvolisestä harjoitn.
Ma; ui/n toiwolta hän wahimäxikjn hänen sydam!
sarsä, ettei sencoldaisia esteitä olisi hänen tiellänft;
ja täsä toiwotuvM on hänellä se täysi aicomus, et<
ta hän sencaldaisesa tapauxesa totisesti tahdois sm
dia harjoitta.
>

ihminen loyta tilan: Jos
synd-ä nijn salaisesti, ettei hän sen
cautta päällensä wcdä jotacuta häpiM
cw
sä: ei hän tarwitze peljätäjosjolaeuta wahi'?qota G
ta maaMlla tawalla: Eli
hän ricki rcwaise «
siteet) joilla wahmaon ja häpiän peleo on h/nen
Jos lwt
tehdä
hän
taua

siitä, M Mmm päälle seura m.ll,
iahtons; rim ilmoitta ml'ös itzensä se sisällinen siw
siunuuen ulconaiststi, ja tosin sillä tawalla, että hän
ehdolla teke syMä, ja wahimmarikin jongun aian
tietenft pmki siinä, eli halaja sen perään, että hän
wiela taidais fhna pyrkiä.
nut, ja el huoli

4.
Tämau selitoxen jaiken,
§.

owat

sen haflltzewaiseil

synnin tunnusmerkit osittain ulconaiset, osittain jW
lifet. Se ulconainen tunnusmerkl on: Cosca yxi
minen kaytöxlsä, puheisa eli töisä salaisesti eli julkch

sti ehdolla teke

Mä.

mielellänsä Mk<
nahdän> hänestä taitan

jotacuta jyndia, ja

longn tykönä tämä
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MahöottHMlstaKhtoMstn wlekaistH.
oikein päätettä,, että hän on y/i synnin om, ettet
sunnin paastoa, ja että hän o»
hän wielä taida
sille
mchdotoin Hhälle Ehtotlisclle.
Se sisällinen tunnusmerki on: cosca focu hänm

racasta sondiä ehdolla, ja toiwotta, et-l
taidais
sitä harjoitta. Se, joca tietä sen ltähän
hestänsa, hän mahta wahwasti uscoa, että hän wielä on synnin orja, sopimatoin saamaan cmderi andamusta/ ja sille pyhälle Ehtolliselle mahdotoin, waic-

ka ei

hän

waicka

syndiä ulconaisella tawalla harjoita, ia

hän päällensä otais ulconaisen lumalisu-

den muodon.

§. ?.

Tehdä asiata wielä selkemmari, että eikä ne ca<

heidän duomiosansa.itzestänsä ,mabdaiss
ptttä itziänsa, eli ne heickouscoiset heidän
waisen syndins tähden, ei mahdaisi waiwaturi tulla;
n>,n tahdon minä näyttä froittixen halliftewaisicn fM
dein wäli!iä. ja heicouden sondein wölilla.
N ijllä llscowaisitln Jumalan lavUa onkyllä wielä
syndi heidän tykönänsä, ja se nijn siialliscsti, cumuft
cvnaisesti; silla Johannes
heistä 1I0H.1: 8. Jos
me sanomme, ette» meillä ole syndiä, nim Mit
petiämme ihemme, ja ei totuus ole metsä; ja
Pawali todista Ebr. 12:1. että spndi aina rippu
mcisii, ja tete
sentahden tulcwat
he myös nrmroturi, jocapaiwä mamin ja cnämm
neniään pois ja risti»nanlitzemaan Hndiä 1 M. 2:1.
sph. 4: 22. Gal. 5:24. Mutta he menettäwät itzensa syninn cansia coconans toisin, cmn ne
tvmat. Malisi; nousemat heidän fydamisänsä Ms
M-

sano

z. 2>ucu. Ensimmäinen 3»uacka
pahat himot ja kehoituxet syndijn; mutta nijn
cuinhene hawaitzewat,janijnsotiwathe sitä wasta»,
ja ei lncka taistelemasta rucoilemasta, ennencuin h
Ei he anna sijs
tästä cuormasta owat wapahdetut.
ja
jotacuta
el
tee
siihen,
dän tahtoansa
salaista li<!
too synnin cansta, paljo wahcmin toiwottawat
tilaa, sitä itzi työsä hanoitta. Heidän M
tzellensa waellurejansa,
heidän käytöxisänsa, puheisa»
naisesa
st, ja töisansä, tekewät he myös wielä, monda >m
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he, taicka tietämättömydesta eli picaisudesta: mulll
ei he ole edelläpäin ajatellet sen päälle, ei myoffän tz
könansa päättänet, jotain wirhe tehdä. Ia nijn pi«l
cuin he hawaitzewat,, että se on tehty, nijn ei he m
da sinä pyrkiä; ei se ole m»ös heille racas, että sej
vn tapahtunut, waan he tulcwat sentähden lyödy
sydämisänsa, rucoilewat Jumalala hnrtafi
heidän andcmijesta,
ja

tulemat aina siitä hetkestä j>
«ndexi
taitawammaxi,
walwrmaan
tä
itze yliMsä, poio >»
synnin
jawahwistamaan
tiloista,
itzcnsä
tamaän
dän sydämiänsä, jos he wiclä joutumat sencaldaG
tiloiin, ettei he enä mcchdais nijn horjahm. Helx
»vat sijs synnin ylitzewoittajat, cusa ne catumattom!
vwat sen ylitzewoitctut oriat. He pitelewat synneii
nijncuin wihollisia, cusa ne catumattomat menettä
lval itzensä nijden canffa nijncuin ystäwäin can§a.
6.
Mutta että estelemyxet tulisit sitä paremmin o,
tttuxi pois sildä petollisia sycämeldä, ja ne caw
mattomat saisit wielä selkemän neuwon; nijn on </
despäin waariottaminen, että ne hallitzewaiset synn>l
<i ole yhdenlaiset, waicka ne caicki siinä yhteen mle<
wat, että ne Mwät ihmisen tahdon kiedottuna ja st
?.

doft

Mahdottomista Khtolisen w'!er<nsta. '9?
dottuna muutamat hallitzewat sen lihallisen suruttomuden tilasa; mutta toiset orjuden lilasa lain alla.
7.

§

Sen lihallisen suruttomuden tila on yri sencaldainen tila, cosca ihminen racasta syndiä; mutta sijnä siwusa taicka ei ensingän, eli wähimmäxikin ei
täydellä todella ja alinomaa pelka Jumalala ja hänen rangaistustansa. Job kirjoitta sencaldaistt ihmiset Lug. 21:13. että he tussin peljästywckt yhden silmä räpilyxen helwettick. Waicra sentähden yxi peljästys monda kertaa heidän päällensä lanZe; nijn ei se cuitengan päälle seiso cauwan, ja he
pyytämät monella tawalla, jällens nucutta heidän lewotoinda omaa cundoonsa. Tästä tule, että syndiset
seil lihallisen suruttomuden tilasa ei °tule heidän syndiilosimsa ja rackaudesansa nim cukistetuxi ja lewottomaxi tehdyxi, cuin ne, jotta eläwät orjuden tilasa.
§. 8.
Orjuden tila lain alla on yxi sencaldainen tila,
cosca ihminen racasta sondia ja pelka lumalata ja
hänen rangaistustansa; mutta ei anna itziansä He
työsä siehen järjcstyxeen,josa hän taidais wapaxi päästä synnin melasta, rangaistuxesta ja hallituxesta.
Tämä orjuden tila on cauwas eroitettu nijsta lain
waicutuxista, jotca ihmisen käändymisesä tulemat Py<
han Hengen cglltta herätetyxi hänen sydämesänja,
cosca hän anda hänen lain cautta tuta synnit, totoitta kirouxen ja Jumalan wihan omasa tunnosa,
täyttä sielun velmulla ja jumalisella murhella, ja ajaa handa sen cautta, sitä yxiwacaiscmmin pakenemaan Christuxen tygö Gal. 3: 24. Roni. ia: 4.
ja sicä hmamin rucoilemaan, ma Jumala tahdois
,

G

häneil

2.ucu. Gnsimmämen 3.«Hck<»
hänen päästä mallallensa synnin melasta, rangaistu,
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xesta

?.

ja hallituxesta:

Silla caicki namät Lain waici,.

tiiret waaditan taandymisen päatarcoitureen ja jäch
styxeen, ja ajamaan eli maalimaan Ihmistä Ehli,
stuxen tygö. Mutta orjuden tilan cantza lain alla U
coconans toinen laita. Laki tahto kyllä sijnäkin toi<
mitta hänen wircansa, ja woitta myös itze tM
hänen tarcoituxenfa Mä muotoa, että hänen syd»
mensa usein wapile cuoleman pelwosta ja lumale,
wihan tähden; cuitettgin että hän wielä racasia P
d'ä, ja tahto ainoastans tulla wapaxi sen rangaistu,
xesta, mutta ei ftn halliturcsta; nijn ei hän myös t«
yhtän lohdutusta häm
le Christnxen
ci
ahdiftuxesalisa, eikä synnin pMstöo, ja ilman st!
ei pääse wapaari synnin siteistä, jotta hänen nijn a
min sitonet ja kietonet owat; että hän wielä racch
sitä, nijn cauwan cuin hän on ta!ä tilasa.
Näillä ihmisillä ei ole nijn hywiä päiwiä sy»!
öhesa, cliin nirlla, jotta eläwat lihallisen suruttoW
den tilasa: ia heidän ahdistuxensa aicana walittam!
he usein hoidan wiheljaisyttänsä monilla huocamil
ja kyyneleillä, nijn että coettelemaltomat walista M
tumat nijhin ajatuxim, nijncuin seisoisit he totisesti c«
tummesa, j.i cuin heillä niin olis oikeus sille PyhH
Ebtolliselle. Mutta jos heitä tutkitan juuresta/iack,>,
nijn täyty meidän tunnusta, että Jumala, hänen l«>
kinsa waicutusten cautta, nijncuin
cutusten, tahto malmista ja wetä heitä armoon, i«
ettei heitä pidä sijtä jällens tacaisin wedettämanwäi
rän lohdutuxenc /utta; jonga cautta ainoast ns
hän Hengen työ tulis estetyn ja tucautetuxi; mutl<
itzestnsa owot
ihmiset wielä itze työ a nii
den joucvlba, jotta andawal jpnin mallita tykvnans<!

se

saa

9

Mahdottomista Eht«ll'sen wieralssa.
Nackaus synnin lygö, jota ei he mielellänsä tahdo
Mä, hallitze wiela heisa. Ia ettei heillä caikisa
dän ahdistuxisansa ja caikesa omantunnon calwami,
sesa, ei ole yhian lohdutusta, nijn lyo itzensä sen tygo M hallitzewainen epäusco, epäilys, nuriseminen
ja wiha Jumalala wastan, nijn että he munda ketlaa toiwottawat, että eikä lumalameli lakia viistän,
että he saisit harjoitta syndiä ilman petwola, <a stjnä siwusa ei tarwitzisi peljätä MMtn rangaistusta.

mnnosansa

Mutta että he heidän omasa
aiwan hywln
hawaitzewat, että yxi Jumala, laki ja synnin rangaistus on» nijn tapahtu, että he nyt nurisemat hänm pyhyttänsä wastan, ja sitä aumden järjestystä Maston, josa hän meildä waati, että myös Meidän pltH
synnin: nyt taas soioleman pyhät, ja
mwat handä puolenpitäwaisexija määrän', että hän
muta muita, anderi anda heille heidän syndinsä, ja
heim hänen lohdutuxsllansa wirwotta, mutta mitengin kielda näildä eaiken armon ja awun: walllÄ M,
tuwat he niihin ajamxijn, ettei he ikänäns taida tulla aueetuxi; sentähden andawat he epäustolle ja ei
Blyxelle siaa, ja rupewat nijn wällsä, taändyniän
tacaperin, lyömään wiheljäisyden pois mielestänsä ja
poickemaan lihalliseen suurmomuteen, ja atnoastans

lohduttamaan itziänfä tästä elämästä; tosca he
että se on heidän osansa, ja M
heiliä ijancaickisudesa ei ote enä mitän odotettawana,
josa tilasa he enimmitten siMin harioitmesa tulemat
paljo hillimättomammaxi
sillä
he tekemät syndiä epäilys-suUtlumuMstcr, euin ns,
l°tca eläwat suruttomuben tilasa, ja tekemät ftndlz
waarästä usalluresta Jumalan taupiuden päälle.
Nutta cosca h« /Mens menewat itzMi, ja tulemat
mengin ajattelemat,

B.ucu. Kf?ssmmäinen 2.uocka
laildl' ja omalda tunnolda wastauudesta pannux, G
dutus-penckijn; nijn alca jallens ft endinen ahdistus,
ja taniä orjuden ahdistus-ja suruttomuus waihettc,c
usein pitkän ajan ftncaldaisten wlheljaisten tykönä.
100

?.

§.

9»

Mutta ettei yxikän syndinen, eikä lihallisen si,<
ruttomuden tllasa, eli orjuden tilasa lain alla, taida,
nijncauwan cuin he sencaldaisina pysywät, saada syn<
dein anderi audamista, eli mahdollisesti käydä sil e
Pyhällä Ehtollisella, se taitan heille seurawaisilla ph

nistunlla woittawaisefti osotetta.
i)Gttähe

wihollistt, ja tah-

towat myös stncaldaisina pyspä. Milla mitä
tekewm jcncaldaiset ihmiset muuta, cum että he heidän elamäsäns ja waelluxesansa, sisällisesti ja ulw
racastawat ja tekewat perkelen töitä, seura,

waisesti seisomat hänen cantzansa lijtosa, ja ei tahdo
Jumalan holhousta muuhun, cuin ettei hän mal>

daifi syöstä heitä helwettijn, heidän siindeinsä tähden,
waan tnhdois iältä heille täsä elämasä paljon aicaa
syndiä tehdä, ja wihdoin, sitte cuin he owat syndiä
töhnet kyllixcnfä ja wäsi)xijn, oltais heitä taiwaseen.
Cuca taita sijs olla nijn mieletöin ja
että sen,

.

caldaistcn ihmisten pidäis ftaman syndcin andexi an,
damisen, ja mahdollisesti nautitzemaan sen
EMlisen?
2)Gttä be yloncatzowat Jumalan armo-jär,
Jumala ei ole hänen ijancaickisen wijsamdensa, pyhydensä, wanhurscaudensa ja laupiudensa
jalken, tainnut tehdä toista järjestystä, cuin sen Mgahän on wahwaxi päättänyt; nimittäin, että caicki ne
jotca tahtowat tulla autuuden nautitzemiseen hänen

oja!-

10

mahdottomista Ghtoll.'s?n wieraista.
osalilsudesansa, niiden pitä tuleman muutetuxi, uusni
luondocappaleixi Chriftuxefa /a pyhixi; että hän itze

!«n se pyhin olcndo.

Mutta tämä ei kelpa sencaldaisille

!

'

syndisllle; waan he taicka tekewit pilckaa tästä järjestyxestä, eli nuriscwat sitä wastan, ja satanan tiet
kelpawat heille paremin. Nijn wähän cuin nvt se
on mahdollinen, että Jumala hänen corkemman wijsaudensa, pyhydensä ia wanhllrscaudensa ojcnnus-nuorain jälken taita tehdä näille ylöneatzoille yhtä erinvI»nMa autuden järistystä; nijn wähän on myös se
mahdollinen, että sencaldaisilla taita olla syndein andcri andamus ja tulla ofallisexi hänen armo-lahjoi-

stansa.

z)Gttei heillä ole sit<i totista uscoa. Oriuden
itzensä epäusco julkisesti, ja cuca ikänäns
sijliä lihallisesa suruttomudesa luule itzellänsä u<con olewan, hänellä on
ainoastans yxi cllollut usco,
joca Jumalan edesä ei enamin kelpa, cuin perkelen
2: 19. Seurawaisesti ei ole se Jumalan
usco lac.parembi,
cuin epäufeo. Mutta ilman sidliomiosa
tä totista ustoa on mahdotoin humalalle relwata Ebr. n: 6. Ha joca ei usco, han cadotetan.
Marc. 16:16. ei hänen pidä elämätä näkemän, waan Jumalan wiha pysy hänen päällänsä.
4)Octei he erolta HGrran Ruumista jawerta. Tämä on st syy, songa Pawali edeswetä 1 Cor.
n: 29 Cosca hän tahto osotta, että ne Mahdottomat
Ehtollisen wierat syöwät ja juowat itzellensä duomioxf.
Ei he eroita HERran Ruumista ja Werta sijtä tawallisesta eli »yleisestä ruasta ja juomasta, ja luulemat, että nijncuin se on heille luwallinen, nautita sitä jälkimmäistä, nijn pitä heille myös oleman myö-

tilasa näyttä

G 3

den-

3.ueu. Gnsimmälnen 3.uscka
den annettu, ilmestyä HErran Pöydällä. Ia waich
he owat neuwotut, mikä callis ruoca tämä mahl<
102

;.

olla, ja sentahden sijta tekewät itzellensä ajatuxia, etti
Nijn h« cch

se on corkembi, cuin tawallinen ruoca;
tenginitze työsä sen halpana pitawat/
nijncum
orjat

että h,
nijta
anoa
rohkenewat,
caickei
satanan
corkembia tawaroita, jotca ainoastans owat aiwm
nijlle, jotca owat Jumalan ystäwät, ja yriwacaisest
wihawat syndiä. He luulewat nijn, että tämä D
hä pitä myös annettaman coirille, ja nämät Pam
sioille Match. 7: 6. Mutta cuinga taitawat he, niji
uppiniseaisesti sen Pyhän Chtollisen ylöncatzomiseft,
vllatilasa, sitä mahdollisesti nautitzemaan?
s)"l3ttei he taida tulla
Cbristme»
eantza,' Se on yxi lEsuxen Christuxen corkeista tm
hoiturista, jongatähden hän anda nijsie uscowaift
hänen Ruuminsa syödä, ja hänen Wcrensa juoda,
hs hänen canstcms sitä lähemmä tulisit yhdistch
xi; Sentahden sano hau itze loh.ss: 56. Io«
sya minun lihani, ja juo minun wereni, häl!
on minusa, ja minä olen hänesä. Mutta cm
ga on se mahdollinen; että se Pyhä Lunastaja ch
Vistäis itzmsä yhden ihmisen carcha, joca wietä PÄ
wele syndiä ja perkelettä, ja ei ole mieldäkän yli»
andaa tätä kirottua palwelusta? Mitä on oikeude,
wääryden cantza tekemista? eli mitä osallisutta on ml
keudella pimeyden cantza? Ia mikä sowindo on Chil
sturella Belialin cantza? taicka mitä osaa on uscolli
sella uscottoman cantza? eli cuinga Jumalan temp
sopi epajumaldencansta? aCor.S: 14, is, 16.
§. lt).

sa

Että nyt haickl ne, jotca cmdawat synnin ylitza
hallita, e.i ole mahdolliset nautitzemaan sitä pyh"
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Ehtoliista; nijn en me suingan mahda neuwoa, että
he msa sunnin ja Jumalan wihan lilasa käywatHErran pöydolle' Sillä Puha Hengi sano l Cor. n: 29.
taicta juo, hän sfo ja
kelu?ottom«3sti
juo Duomion ipellenfi. Jotta jyli,ewäisct sanat

pidais peljättämän jocaista catumatoinda, ja händä
HERran armopöydöllä poispirämän.
Jos jocu tasä tahdois ajattella! nyt hywin! nijn
pitä minun oleman sielda poisa, etten »m'na söisi ja
joisiitzelleni duomioxi, ja että minä sitä paremin esicmata taidaisin porkiä minun synneisani, nijn olis
HM yhdellä sencaldaisella ihmisellä se edustus, että
hänen duomionsa sen pyhän Ehtolli en mahdottoman
nautltzemiscn cautta ei tulisi wielä suuremmaxi; mutta itzestänsä olis hän yhtä hywin yxi onnetoin ja kirottu luondocappale. Silla wälilia on wielä parembi
lieuwo saapuilla: nimittäin, ei h,n pidä sinne menemän hänen synneisänsä, mutta cuitengin ei myös olcman sieldä pois sentähden että hän sais pyrkiä edes
synneisänsä, waan käändäman itzcnsä HERran tygö,
että hän eikä olisi waadittu sieldä poisa olemaan, eli
cosca hän sinne mene, ci uautitzisi sitä pyhän Ehtol-

lista itzellensä duomioxi.

§.

ii.

Että nyt eaicki tyyni tule sencaldaisten', syndlsien käändymisen päälle, jos heidän pitä oleman
weliat,
sondein andexi andamista, ja mah-

so-

saamaan

dollisesti nautihemaan lEsuxen Christuxen ruumista
ja werta;
tahdon nunä täsä anda «'collisen
won, m stä heidän tule, heidän puoleldansa, waarinotta, että he juuresta asti ja wähän ajan si-

säliä tulisit Wtyxi. Se on yxi neuwo, jonga minä
G4

mi-
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minun wircani toimituxisa olen löytänee wahwari jz
hywin coetteluxi monelle syndifelle, /a cuca ikanänz
on sitä uscollisesti seurannut, hän on totisesti tullut autetuxi, jonga minä minun sydämeni suurimmaxi il»,
xi usein olen hawainut, että myös smcäldaiset syndl,
set, jotca muiden suhteen owat ollet satanalda kiedl>«
tut, owat tullet, tämän tien päällä, sencaldaiseeiui<
laan, wähän ajan sisällä, että he sitte owat taittu
pitää uusina luondocappaleina Christuxesa. Tie on
tasainen ja yrikertainen, siehen ei waadita juonia eli
vma waicuttamista, waan syndinen anda ainoastani
Jumalan tykönänsä w.iicutta, joca ilman sitä mie«
lellänsä anda meille, mitä me tarwitzemme.

Se tule nimittäin

että simdmen W
sen päälle,
ojennusnuorasta, jO

«oasians waarinotta colmesta
ca ow tt otetut

sen

jumalallisen autuden järjestyxen st

sällisimmästä luonnosta, ja owat sencaldaiset, että st
suurin satanan orja taita tulla sen cautta ametuxi,
jos hän amoastcms uscollisesti itzcnsä sen cantza me<
tiettä: Sillä jos ei hän sitä tee, mjn ci hän saa lw
kia ojenuusnuorille, waan hänen omalle uscottonw
dellensa, ettei hän tule autetuxi.
Se ensimäinen ojennllsnuora clmlu näin: Rucoile armoa. Se toinen:

N)a!wo

armon ylihe.
oiennusnuora: Tutkistele Jumalan
Sanaa oikialla tawalla.
Nijncuin stndinen ci taida itze kaändä itziansa,
uijn pita hänen rucoileman tästä armosta. Että hän
sen rucoildun armon taita kewiasti poiscadotta; nijn
pita hallen sen ylitze walwonan. Että Jumalan
na on se armo wäticappale, loaga cautta Jumala
mei«

Se
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meitä »valaise, ja waicutta eli toimeensaatta nijden

tykö»! jotca ci ole lapset, uuden syndymisen eli sydämmcu mliucoxen; nijn pitä hänen sitä samaa oitawalla tutkisteleman. Ia tästä nähdän, cuin<>
ga »ämät colme ojennus-nuoraa owat otetut sen jumalallisen autnden järjestyxen sisällisimmästa luonnosta. Mutta että me sitä parcmmin oppisimme nijstä
waarinottamaan, nijn me tahdomme yhden toisen jällen lyhykäisesti seliltä.

Ensimmäinen

Ojennus-nuora.

Seisoa tahtoffaada käandymiftn armon, hä-

nen pitä tästä armosta rucoileman.
Mutta tämä rucuus pitä oleman coconans toisen caldainen, cuin ihminen ennen, hänen syndeinsä
hallimxesa oli tottunut tekemään. Ei se pidä oleman
kylmämäinen, wieras ja cuollut suun työ, waan pitä
tapahtuman jydämmen pohjasta. Syndinen mene
sillui!! hänen cammiohonsa, nisncuin Wapahtaja neuwo Matth. 6: 6. eli cusa hän mnutoin taita yxinan-

sa puhua Jumalan eacha; hän notkista hänen polwensa hänen edesansä, ja huuta armon perään cai-

kesta woimasta, /a sen teke hän sillä tawalla, ettei
hän rucoile ainoastans sitä armoa, että Jumala tahdois anderi anda ,ynuit, waan myös sitä. että hän

tahdois oikein muutta sodämen, ja cukista sijnä synnin
mckauden. Ia että Christus jo on ansninut meille
ensimmäisen armon
nijn perusta
Mdmen myös jo tämän hänen ensimmäisen ruc.ouxensa
Christuren ansion päälle, ja huuta Jumalan tygö,
että l'än Wapahtajan tähden tahdois lahjoitta me'llekaandymisen armon; cosca HErra lEsus on maMnut meidän edestämme niin callin hinimn. Tämän
G5
ru-
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rucouxen teke si)ndinen ei ainoastans yhtä eli cahta
106

waan hänpitä päälle joca päiwä huocami'el!«,
kerjämisellä ja huusamisella, sijhenasti cuin hän «
saanut armon, ja omasta coettelemuxesta on waa,
taa;

tettu sydämen

muutoxesta.

Tasa taita moni ajatella:

en minä tahdo kieldä
että minä saan armon, jos minä rucoilen talli la
lvalla; mutta cuingast taita yxi syndinen nijn rucoi!
la? Eikös jo itze rucous ole yxi lumclan armo-työ
jota meille seurawaisesti ei ole itzestämme, nijnca»
wan cuii: me wielä olemme cuollect synn.sä?
Wastane.
tapa
Tämä
rucoilla, on totisesti yxi armon-työ,

se

jota cuollut syndinen omasta woimasta ei taida t«l
mitta mutta me tiedämme myös, että ennättäwK
uen ja herattäwäinen armo sangen usein ja woimalH
sii colcutta syndisen tykönä, että hänen synnin uiv
sta mahdais herättä: ja nijn usein cuin
tck,
nijn taritze
ihmiselle jotain, jota ihminen ei omi,
sta, nimittäin woiman, nijn huoeaamacm ja huutaa,
maan hänen turmelluxensa siMydestä, cuiu hanck
tarpellinen on. Syndinen itze taita
hawaita, joi
hän ottaa sijtä waarin. Hän tule usiasti saafeWi
lewottomuuteen hänen tilansa ylitze, Jumalan
cautta, sairauden cautta, muiden ihmisten cuoleman
tapausten cautta, oman cuolemansa muistamisen ca<
utta, taiwan ja helwetin päälle ajattelemisen cautta «.
Sijna silmän-räpayresä lijcuttele itzensa hänen tykl,
nänshalu autuden perään, ja yxi salainen huocaus
armon perään. Tämä halu ja tämä huocaminen ei
tule hänen omasta luonnostansa; waan on yxi woi,
lna, jonga ennättäwäinen armo jo on waicuttanut

se

se

se sen

se

sen

sanan

se

se

HK
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hänen tykönänsä. Jos hän nyt otta tämän woiman
wastan; nijn ei ole se hänelle ena mahdotoin, nijn
rucoilla ja huuta: ia cosca hän sen tekee, nijn tule
niyss woima mcouxeen Jumalan armon cautta aina.

suuremmaxi

ja

wäkewammäxi.

Toiset taitawat tasa ajatella: Raamattu sano
Jumala cuule jyndisia: 10H.9:
31. Sentähden on st turha, jos he tahtomat rucoilla; Sillä Jumala todista selkiästi'Es. 1: is. Ia
Mengin itze, ettei

tuin te parrallansa käsiänne nostatte, nijn mi,
käännän silmäni teistä pois; ja
ns cuitengin
paljon
waicka te
rmoilisitta, en minä cuitenZan teitä cuule?

U?astau«.
Namätja muut sencaldaiset Raamatun paicat,
pllhuwat cunoastans sencaldaisistasyndisista, jottakyllä rucoilewat rangaistuxen poiskäandymisestä, sondein andexi andamisesta, eli myös paljastans ajallisesta awusta; Mutta ei sydämen muutoresta: jotca,
caiken heidän rucoilemisensa ohesa, pitämät wahwan
aicomisen, hallitzewaisisa synneisa edes pyrkiä, ja toimittamat itze rucouren, ei Pyhän Hengen woimasta,
waan heidän omasta luonnollisesta woimastansa: cusa myös itze asian
luondo sen myötänsä tuo, että he
tasä tilasa ja näin wäärisä tarcoituxisa, ei taida
tulla cuulduxi. Dawid sano Psal.66: 73. Jos
minä jotakin wääryttck pidäisin
nijn ei HlLßra minua cuulisi. Mutta ne syn-

diset joista me nyt puhumme, etziwät ei ainoastans
andexi andamista, waan myös totista sydämen mmi?
tosta, ja siiita on heillä yxiwacaisesti tekemistä, että
he mahdaisit tulia käätyxi. Nijn »n myös heidän

ru--

z. ltucu. Knsimmäinen 2.uocka
mitä I
rucouxensa Jumalan armon työ; muttahyljätä:
mäla itze watcutta, sitä ei hän taida
siitä seuraa, että liri sencalduinen rucous tule to,
sesticuulturi; jongamyös coettelemus wahwista.
Tomen Ojennus-nuora.
108

lolla on täysi tosi,

wlla kaatyri, hänen Piti
walwoman armon ylitze, jonga
hänelle hänen rucouxensapäälle
lahjoitta.
Nijn pian cuin Jumala lahjoitta woimin w
coilemaan, nijn pian lahjoitta hän myös woiman wal,
womaan, ja tämä woima pitä suurella »vireydellä j»
walwo silloii,
ahkerudella käytettämän.
hänen sydämensä ylitze, ettei se tulisi silall? oteuri sW
disildä ajaturilda, ja m/n armo-waicutuxet sijnä esti»
tyri. Hän walwo hänen silmämsä ja corwainsa yli<
he, ettei mitän saastaisutta enää mahdaisi sisälle päa<
siä näiden sydämen porttein cautta, eli Hengen siW
l»nen työ
cautta tulla mcauteturi. Hän walm
hänm, kielensä ylitze, ettei hän saastaisilla syndisM
puheilla mahdaisi Jumalan Henge murhellisexi saat"
taa Eph. 4'. 29,32. ja ci wiettelisi sodändäusä läc.
i: 26. Hän walwo hänen cantzakäymisen-ä ylitze
raja muiden ihmisten cansil», että hän wedäis itzeift
sa pahasta tacaperm, yhtä Faawaa ylönanuais ja
hyljäis mailman syndisen ystawyden, joca on »viha
lumalata »vastan Jae. 4:4, ja jos hänen, cutzuo
niisensa tähden, pitä oleman muiden ihmisten seuraja cachakäymiM, että hän silloin warusta hänen
sydammensä pahaa wastan, ja ei tee
osalliWiwieraisa synneisä. Hän walwo coco waelluxens

Humala

sen

seu-

sa

Yli-
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ettei hän sitä wastauudesta ehdollisilla synneillä
lnahdaisl faastutta. Hän walwo Jumalan armoMicutustcn plitze, että hän aina jättä ni«l!e cnämäa
ma sydämmesänsä ia erilwmattain otta wisun waaritt
ajasta, cuin hän armolda ctzltän, cosca lumasiitä
lalahjoitta uuden herätyxen rucouxeeil, eli hätien saliansa Mtkistelemlseen, taisteleinisten syndiä wastan
Vil rackauden Farjuituxeen lähimmäistä cohtan janijn
edespäin, että hän sencaldaiselia ajalla, mahdais esydämellisen huocamisen ja rucoilemisen cautta,

ulia aina paremmin ja paremmin armon sisälle.
Tämä walwominen on kuandymisesa suuresti tar/a joca ei sijtä waaria ota, waan jättä syn„illc sia, sisällisesti ja ulconalsesti/ sille on
mahdowin
tulla oikmlle tielle. Moni ihmlneu on kyllä yriwacainen hänen käandymiftnsa alua, hän rucoilehartasti armosta: Jumala cuulee händä, ja lahjoitta,
ianelle nijn paljon armoa, cuin hän tahto wastan-'
ytta: hän juoxe hywin jongun ajan
Gal. s: 7. Mut-'
ta ei hän walwo juuri oriwacaisesti, ei juuri alin-maisesti, ja silloin pois cato Mensa armo, jonga
M saanut oli, ja »vihollinen Wlle otta sydämen wa-

Täsa tule cuitenqin wiela waarin

otta,

että tä-

on käandymisen alusa jotain rastas;
Mutta jos ihminen on uscollmen, nijn tule <e wä«ttain aina kewemmcki, sijhen asti että ihminen wijtule nijn autualliseen harioituxeen jarohkeuteen
Ma, että hän luule, ettei hän muuta taida, cuin
alinomaa seisoa wartio'ansa. Cuitenqin, nimcuin samin, että sen cansta jotain rascasti käy alusa, niiit
Whtu monda kertaa, että alcajat kaändymisesä.
owat
mä wolwommen
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aiwan taitamattomat,

ja nyt

3.uocka

sisällisesti, n,

ulconaisesti kärsimät wahlnao wiholliselda.'

Iosi»,

tämä tcwahtu, nijneipida syndinen stntähdenepii
lemän, waan käsittämän uuden rohkeuden, ottam«
paconsa lEsuxen tygö, ja rucoikeman sydämeltä»!
tämän toimettomuden andexi andamisesta, nijncu
myös armosta suurembaan toimellisuteen. Nucoili

minen ja walwominen käy nijn edes alinoMaisesa mi
hetuxesa jayhtensop.waisudesa^

Kolmas

Ojennusnuora:

Se, joca halaja hänen
HM
pita tutkisteleman Jumalan Sanaa oikia!!
tawalla. Tämä tapchtu nijn hywin
hän

eosca

luke sanaa, cuincosea hän sitä euule.
Ihminen luke sanaa oikein, jos hän teke sen si
hywäsä
na
tarcoimresa, että hän sen cautta mahdoii
tulla walaisturi, ja woiman eautta Muutetuxi tei,
sexi ihmisexi: cosca hän ennen, alla ja jslten lck
misen rucoile tästä armosta: eosca ei hän lue pH
yhdellä erällä, waan wahän, ja seisahta iocaisen Rm
Oatnn woima, eli ydin paican tykönä, ylöndäh
damensä Jumalan tygö, asetta eteensä sen sisälle piw
yhdesä lyhykäisesä huocauxesa, ja rucoile hända, eli
tä hän annais sen tulla woimallisexi hänen tykönänst
Erinomattain tule meidän anda alcaille neuwo, el«
.ta he caickein ensimäisexi läpitze lukemat ne neljä s«
vangelistata silla tawalla; että HERra lEsus, hä,
n«n armojansa ja hänen esimerkisansa, tule sijnä caic
kein selkemin meidän silmäimme eteen asetetuxi. S>l
ts taittan tehdä myös nijn nijden muiden uuden Te
stamentin Kirjain can§a, DOidin ja muiden pyhä

sen

se
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Raamatun Kirjain cansta. Mitä en me ymmärrä,
st» me ohitze menemme cunnioittamisella, engä wiwyttele itzi.nnme jongun epäilyxen tykönä, pysymme
ainoastans siinä enin on selkiä, ia elämme wahwasa
wwosa, että Jumala on meille sijtä nijn paljon ilmoittawa, cuin me

tarwitzemme.

Ihminen cuule sanaa oikein, jos hän'cunle sencaldaisia opcttaita, jotta cdespanewat sitä hänen puhtaudesansa: jos hänellä sen ohesa on myös se tarcoi-

tus, cuin lukemisengin ca:cha: jos hän ennen, al<
la, ja jälten cuulcmisen rucoile lumalalda wuimaa

jaarmo-waicutusta: Jos hän

sen mieluiiesti wastan-

otta, ja erinomattain ottaa sijtä waarin, cuin omaisii sopi hänen tilansa can§a ohteen. Ia jos hän
wihdoin kätke, tykönänsä herättä, ja anda
sencautta sitä sywemmäldä juurtua sydämesä,

s

sen

sen

myus tahdomme hywäxcmme kayttä muita Kirjoja
meillcmine
pitä meidän rchusti etecm catzuman, ettemme tietämättömydesä osaa wahmgollisten Kirjain päälle, jotta usein owat kirjoitetut suurella muodolla; mutta sijnä siwusa owat sitä
w.mraWmmat, ja walitettawasti tulemat nyt
paljolidesa paiwän walkeuteen, suurexi cmmeWexl nijlle sieluille, jotta ei ole kyllin perustetut
cli Kirjantekiä puhu täsä sijtä, cuin tapnhtu
maalla ja nijstä monesta Saxalaisesta K.rjasia: Sillä meidän waldacnnnasatnme ei ole sijtä war.'a) Mutta nilden hywäin Kirjain
pitä myös

suu-

rcsa

seasa

wnlitzemus pidettämän, että me walitzemme tie, jotca owat meille hyödyllisimmät. Yhteisesti ei ole hyM ne jotta owat alcajat käändymistsa, ha-

jot-

z.
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jottawat heidän ajatmensa monen Kirjan cauttl,
Arndin totinen Christillisys, jaRambachin
joca cutzutan Jumalan neuwo ihmisten autuudch
< joista ei cumbican ole suingan Suomen kielin: MO
ta meillä on niiden siasa Jumalan kijtos monda c«

sta Kinaa meidän kielellämme, niiuuin erinomaM

Wegeliuxcn Postilla ja monda muuta rakendawcch
Kirjaa) jotca Jumalan sanasta andawat heille ch
paljon wallstllsta, ja sijnä siwu'a nijn woimallisei!,
ja nijn selkiästi työtä tekewät heidän sydandensa pM,

cuin he

sitä tarwitzewat.

Se, joca näitä colmee

caiN

mahdollisella uscollisudella harjoitta; hän tule wälZ
ajan sisällä toisexi ihmiscri, ja Jumalan armo»!
»voimallisesti hänen tykönänsä waicuttawa, etttä h<i»
aina selkemmin saa tykönänsä hawaita tunnus mw
kit sijtä, että Un on M uusi Luondocappale Chw
siuxesa.
Jos meillä sijnä siwusa on tila cansiakayim
ja coetelduin Opettajain caw
harjanduneitten
ften
§a, jotca itze waeldawat Jumalan teillä, eli mu,<
den harjaanduneitten Jumalan lasten caHa; NP
mattaan saattaa se suuren hyödytyxen; ainoastans »n
täsa waariottaminen.
l)Etttn me anna ihiamme canj)akaymiseen erisw
raisten hengein cantza, jotca owat joutunet caickiuck
sille harha teille opisa; cosca me muutoin seisomme l>

resa waarasa tulla wietellyri.

2) Etten me cansiakäymisen cautta nijden sieluin
eanha, jotca ei ole kyllin perustetut, ja tosin hvwin
ajattelewat, mutta cuitengin horjuwat, nyt sinne,

nyt
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saa jotacuta tilaa, myös tulla häälywäisehorjuwaisexi.
)i/a
harjanduneitten,
z) Etten me myös
Christittyin
ja
coetelduin
tan§a,
jocaism eperuftettuin
ilmoitta
meidän
Sielume salaista Murhetta; cosca
desä
paljous neuwon andaista heidän muutoin hywin
tuisa neuwoffansa,erinomaisisa tapauxisa, johon waadim suri wijsaus ja eoettelemus, ei aina taidais pitää
yhtä,»a nijn usein wahingoitzisi yhtä heicoo alcajata.
Sijna on kyllä, jos meillä on yri, eli corkemmari
yeuwon andajata sencaldaisisa asian-haaroisa.
nyt tänne,

§.

!2.

Toinen Luocka.
Nijstä Ohtollisen wierMa, jotca
etzl>
wät armoa wilpittömästi, mutta ei ole sijtä
wacuutetut.
jotca
Ne
etziwät armoa wilpittömästi; mutta
«i ole sijtä wacuutetut, taitan ylipään jaraa cah-

sen

catistansa,'
laihin. Muutamat tietämät
että he totudesa owat tullet Jumalan tygö kaätyxi,

teen

wanhurscari tehdyxi ja heidän

syndeinsä andexi andamisesta wacuutetuxi: vwat myös aina sijtä ajasta asti
ahkeroinnet waeldaa pyhittämisen tiellä; mutta he owat

sen päälle

joutunet hengellisiin kiusauxijn, joiftl

he huocawat armon perään. Mutta sencaldaisesa ti,
lasa owat he epailvxesa, jos heillä myös wiela M
osa armoja eli ei? Naista saamme me puhua alem-

vana sijnä Cuudennesa Luocasa.
Toiset etziwät armoa, wilpittömästi sijna suu«sa käandymisesä,
cosca he ensisti käändäwät itzensä
pimeydestä walkeuteen, ja satanan wallasta Jumalan
H
t»«

s»ucu.

Toinen 3.uocka
tygö; mutta ei ole wiela tullet siihen corkeuleen, M
he Pyhän Hengen lukitzemisen cautta olisit saanet w
cWcusta heidän simdeinsä andexi andamisesta. I«
naista pitä tasa puhuttaman ja, tutkittaman, jos h,
taitamat käydä mahdollisesti sillä Pyhällä Ehtullisch,
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§.

13.

Mutta ennen cuin mc massamme itze kiHnM
Mälle, nijn pitä mciöan edelläpain selkemmin kit,

Mmman

namät personat, ja edespaneman beidä»
wilplckömydLnsa tunnus
sitä keww
min taidaisimme tietä,, cutca tulcwat tähän Lu»
taan eli ei?
Uö.sä nyt puhutan sencaldMMHmisista,,D
ca ssjrtywät'synmn tilasta armon tilaan, jotta täj»
sijrkymistfa andawat Illmalan armon nijn paljona
että he heidän sijndi-wlheljäisydW
sydämmMlesti catuwat, I»tundeMt,
G.eläwästl
malan edcsa nöyrästi tunnustuwat, ja sänelylla ft
dämella anderi anoivat, isowat ja janowat Christ»
zen wanhurscautta, ja joilla on wilpitöin aicomm,
cawalM itziänsa caikista hallltzewaisista 'ynneistä, >l
coco heidän elinaicanansa uhrata Pyhälle Hengsl
heidän sydämmensa asumasiaxi hänen armo-waiw>,'»
tuxillansa, nijncuin se 2. Lugusa §. 4. nijn 9. asti
lawiammalda selitetty.
Tämän kirjoituren ,'älken löytywät seurawaist
wilpittömyden tunnusmerkit heidän tykönänsä.
i)He wihawat sMdiä ilman eroitusta, j<
täydellä todella.
2) He pitäwät Christuxen ja hänen sowinds

uhrinsa sangen cortiasa

arwosa.

Hänen armon

Nijstä jotcaehilvät Jumalan armoa. 115
jaon se ainoa tawara, jonga perään heillä on suurin halu eli ikäwöitzeminen, ja he luulemat, ettei he
riinen taida olla tytywaiset, cuin he owat tullet sijtä
wacuutecuri, että heillä on armo.
,)Heillä on
tosi asetta coeo beiöän elä-.

mänsa

Jumalan tahdon Men,

ja huocawat

llinoastans woiman perään taitaxens sitä tehoä.
Että heillä nyt owat nämat tunnus-msrkit, m'jn
me rohkiasti mahdamme lukea heidän nijden wilpit-

tmäin secaan, joiden hcngesa ei wilppia ole.
32: v. 2.

Psal.

14.
S»yt, mingatahden taincaldaisilla ihmisillä, tämän wilpittomyden vhesa, eicuitengan ole jotncuta
wacuutusta syndein nndexi andamisesta, owat moninaiset. Muutamain tykönä ylöslyckää Jumala itze
jotain pidemmäldä Pyhän Hengen luritzemisen canl;a;
§.

että hänen wijsqudensa löytähywäri, sencautta nöy'Mtä heitä si)wemmin, tehdä hänen cmnon'a sitä
mllimmaxi, painaa wihan synnin tygö heidän sydammijnsä sitä jywemmälda, ja walmistaa heitä edefH
ftisowaisijn kiulaurijn ja cowijn sotijn, nijn mrös saatta heitä sitä siiurembaan cocttclemuveen haisen teisänsa. Täsä tapauxesa on heillä kollä syndein andexiandamutz,;,mutta Jumala tacaisin wetä heildä

wiclä joxicuxi ajaxi tunnon sijtä.
Muutamat owat itze syyt siihen, ettei 5e ehdi
Man wacmmixcen. Heillä on wiela wahwat exywaiset ajatuxet, ja ei taida, eikä Jumalan tcisiä, eli
heidän omasta,tilastansa, ja sma oikeudesta, n.inhe
joomistawat, langettaa oikiata huomiota. Toisinans
on
H2

z.
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vn

heillä

2.ucu. Toinen 3.uock<l.
totisesti »xi tunduwainen lohdutus,

Mg«,

Jumalan Hengi tahto wacuutta heitä arm»<!
sta; mutta että he pyytämät corkembala lphdutlM
mittaa: nijn ei he tahdo
cantza olla tytpwäisel,

cautta

sen

Toisinansa seiso se heidän tiellänsä, että he wieli

nijn cowin tulewat synnildä ahdistetuxi,

he taida seisoa sondein andexi andamisen cantza,
sitä saada, joca-ei ole juuri w
ja ei tarwitzeenäsyw
Walisä on heillä ne ajattiM,
ettei heidän murhensa ole oikia, ja että heidän Kl
tarpellisesti hawaitzcman corkemman mitan sijtä, w
nen cuin he rohkencwat wastanotta ja lohdutta m
änsä syndein andexi andamisefta. Toisinans ajatti
ettei

la ettei »xikän taida
paa stncaldaisista
nin cantza taistella.

tehdyt syndinsä owat aim
lewat he, että
suuret, ja jos ne nMä taittaisijn andexi anda, ch
«se cuitengan käwisi nijn pian ftn cansta, waanolii
wähimmäxikin eohtuNinen, että he jongun pidenmal
ajan kestäisit murhela nijden ylitze, ennen cuin h
mahtawat olla tyt!)wäiset lohdutuxen can<la, et!«
he owat saanet andexi andamisen.
Tämän obesa tapahtu usein, että
nen cawalilla päälle carcauxillansa taincaldaiset secaiso
ajatuxet taicka matcaanfaatta eli ylöspitää. SiD
tygö autta myös mailma,
hän pilckaa alcai«
kuändymisesä, ja uloshuutaa heidän mielensä mu»
toxen paljaxi luuloxi eli säkiän weren waicutuM
joca wie wilpittömät sielut, jotta ei wielä oikein yw
marra syytä sencaldaifeen duomitzemiseen, monda kft
laa nijhin ajatuxijn, että
cucaties taita olla tosi
la, hywm ajattelewaiset, mutta coettelemattoma

heitin

sen

cosca

se

ihmiset taitawat myös muiden tykönä ylös heratta >«
enO
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he käandyenända sencaldaiset exytys,luulot,
pitämät
joca
sen luonon
sencaldaista puhetta,
misestä
ei yhteen sowi, /osta tarpellisesti
ja muodon
waämt käsityxet alcunsa saamat, jotca sitte andawat
stmaldaisille wiheljäisille nijn paljon enämmin teke-

cosca

mistä, cuin he panemat suuremman usealluxen hywäm ihmisten eteen-asetuxijn, euin surmtomain ma<-

ihmisten

puheisiin.
Naisa ja muisa sencaldaisffa tapauxisa on kyllä sentaldaisilla ihmisillä syndein andexi andamus, jonga
he myös taitamat hawaita sijta Pyhän Hengen lohdutnresta, joca monda kertaa wirwotta heidän sydämiänsä; mutta heidän määrät ajatuxensa tekemät heidän nijn epäilewaisexi, että he itz« pitämät itzensä corilman

kemmasta wacuutuxesta tacaisin.
§.

is.
nyt kysymme, jos

sencaldaiset taitamat
Jos me
mahdollisesti käydä silla Pyhällä Ehtollisella? Nijn
wastatan cohtullisesti la, ja sijtä tulemma me seurawaisista syistä wacuuteturi.
l) Että heillä totisesti on,

wat

wastanotta

syndein

eli mähimmäxikin taita-

cmdexi

antamisen.

Mutta

se joca on sencaldainen, hän taita myös yhteisesti ma-

fiaan ottaa caicki Autuuden tawarat Christuxesa,
/otca meille sijna Pyhäsä Ehtollisesa annetan.
2) Että sencaldaiset wiheljaiset omat ne, foilla ei
amoastans ole oikeus, wastcmottaa armoa ja apua,
!waan myös lupaus, että Jumala tahtoo
heille
Mda. He omat sairaat, sen tähden mahtawat he e,
M Parandajata, ja häneldä wastanotta parannusta
He omat isowaiset; stntahden mahtawat he snöda:

sen

Hz

He

118

?.

3>ucu. Toinen s.llocka

sentähden mahtawat hsjlwd<,l
työtä
ja raseautetut; sentahdl,
terewaiset
-H? owat
tulla
anda
mahtawat he
Christuxen tygö, iaPyhän
28,
n:
mwutta Match,
Scurawaiset
piatun paicat taitamat heitä wiela enamiu wacnutt»
ja poisottaa caiken epailyxen, Hal. 22: 27. Raa
holiiset svöwät ja rawitan, ja jotca HGRra,
eHirvät, Pitä händä ylistämän: Teidän ftdj
znenne pitä elämän ijancaictistst. Psal 34:11,
Hiößra on juuri läsnä mjtä, joilla on mui
hellinen ftdän, ja autta nijtä, joilla on such
owctt janowiset;

Mieli,

Es«6ss:

tz.

Minä cayon sen puoleen, j«

ea raadollinen ja särjetyllä hengellä on, ja j«,
oa wapise minun sanani edesil Matth. s: 3,
Zlutugt owgt

henZellistt

manyaiset:

sillä hsi

dän on Emwan Waldacunda. Autuat ock
be saawZt lohdutujen. M

isowat

ja janowat wanhm
l, Caicki h
scautta sillä he
joilla eiä
tulcat
wetten
tekin
nowaiset
rghaa
jongapO
taidatte)
ilman
ts huuta
tulcat, ostacat
wiinag jg mesoaa. loh<7: 3?, loea jano, f
tulcgn minun
ja
11m,k.22:i?
jano, se tulean, jq joca tahto, se ottaca!
nyt nämat sielut
clämän wettä lahjaxi,
jpisia NH puhumme, ywat nijn wiheliäistt, nijn O
WitzeMisek, nijn köyhän nijn ikäwyitzewäiset mm
tuat owat
i

rawitan, Cs, 55:

perään; niin owm he juuri ne, jotca näisa Ra«
nniftm pauuisa tulewat edes käMyxi, edes M
M'i ja lumMlda wacuutetuxi, M he mahtM
si bdä ja juoda-, ja hänen qrm.onsq, itze työsa W

stMMM
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§.

16.

Mutta että sencaldaisiila ihmisillä mahdais ulia
Ma hyödytys sijtä Pyhästä Ehtollista, ja yhteisesti
sitä pikemin tulla wacumetmi heidän ftndeinsa andexi andamisesta, nijn tule heidän ottaa scurawaisen
neiiwon hywäxensa.
i)Pitä heidän eteensä catzoman, ettei he orjalliftn
ahdistuxen cantza mene sille Pyhälle Ehtolliselle; sillä
että he saamat fita nautita, niin ei he tanyihe sitä
peljätä; waan heillä on oikeus rohkiasti edeskäydä
IM, joca on syndisten ystäwä,
nstawällisen wapahtajan togö, joca catlNMisia syndisiä nijn mielellänsä wirwotta ja wastanotta heidän wasyneitä sydämiansä hänen Armo pöydällänsä.
2) Sen Pyhän Ehtollisen jälken,' pita heidän walwoman itze ylitzensä, ettei he tulisi waiwatuxi nijldä
ajatnxilda, cuin olisit he
mahdottomasti naulinnet.
Nijn hywin satanas, cliin se petollinen sydän, waiwa
enimmitten sencaldaisia wiheljäisiä tämän ahdisturen
jonga ylitze he usiasti joumw.u
haja
laan, coconans panemat eteensä sitä pidemmäldä
M ja pysi)ä paisa silda Pyhäldä Ehtoliiftloa.
z)Mitä yhteisesti tule wacuutuxeen syndein andeN andamisesta, nijn ei pidä heidän edespäin jättämän
jttacuta siaa sydamesänsa nijlle secaisille ajatuxille,
jotca tähän asti owat ollet heille estenä, ja josta §. 14W puhuttu. Ei heidän pidä etzimän jotaeuta tun-

sen

sen

-

sen

suureen

nusmcrckiä armoon, corkeisa tmnioisa: silla Jumala ei ole näyttänyt meitä nijhin, waan hänen lupauchnsa, joisa hän yhtä haawaa opettaa, mingäcaldaiset nijdenpitä oleman, jotca taitamat lohdutta ihiänsä hänen armo-lupauxistansa. Että he nyt owat

H4

sen-
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scncaldaiset; että he owat raadolliset ja hengellisesi
»vaiwaiset: että he mmhchtiwat, wihawat syndiä,
isowat ja janowat wanhurscauden perään; ni«
on heillä oikeus uscoa, että heillä on osa itze li»
paurisa; waicka ei sydän sijtä mitan tunne, ja, j«
se wielä tahdois duomitackin
heitä. Ei heidän pidi
synnin cowasta päälle carcauxesta tekemän jotam
waaraä päätöstä, itanans cuin ei he taidaisi »vastan
ottaa andexr andamusta, nijn cauwan ja nijn usei
<uin se heille tapahtu; waan catzoman sen paM
«ttä sencaldaiset päälle carcauxet ei ole heidän mielm
sä, waän paljo enaMmin heitä wastan, ja että h
«ijden cansta ei toisin menetä itzensa, cuin pahimbo»
»vihollisten cantza, joita wastan he täydellä todello
«ucouren ja hartan auxihuutamisen alla, sotiwatjl
taistelewat. Ei heidän pidä ottaman jotacuta tm
«us-merckiä armoon, corkiasa murhen mitasa, w«
tytymän Mm, jos heidän murhensa nöyryttä W
men wilplttömästi Jumalan edesä, ja jos yxi oilil
»viha synnin tygö seuraa sen päälle. Lawiambi n»
tästä seiso ylembanä 2.LuZusa s. s. Ei heidä»

pidä ajatteleman, ettei Jumala nijn pian andexi G
«a nijta snuria synnejä, cuin<u'stä pieniä: Sillä hä»
tatzo andexi andamisestl ei chndein päälle, waan
päälle mmgäcaldainen on, i»
tumuxen ja
Cusa
on suurexi tuttu, sijnF on armo
paldisexi tuttu. Rom.s. 20.

uscon

se

4)Paä-edustus,josta sencaldaisten sieluin tule NM
tinotta, seisoo sijnä. että he Christlixen hänen ansiow

sadansia itze työsa wastan ottawat ja kasittäwat, ja
sen eanffa warusiawat itzensä caickia sydämen wa<

sian sanvmisia wastaan, caickia omantunnon lewotto
mutta, epäilystä ja duomitzemista wastaan, jacaiM

se»
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tulisia nuolia wastaan. Caicki nämat
sen ruman esteet
pitä wahwalla uscolla miehullisesti
woimalliset
ylitzewoitettaman, ja ihmisen pitä tungeman itzensa
läpitze, nijncuin ne sairat, sokiat, onduwat, ja muut
wiheljaiset, tungit itzensa Cantzan läpitze, sijhenasti
cuin he tulit lEsuxen tygö. Jos ihminen taman teke,
nijn tule tietämättömyden sumu wihdoin pois ajetuxi:
tundemaan lEsuxen hänen ystaw»s
Ihminen oppisijhen
densä, ia tule
waeuutuxeen', cuin hän nijn sy<
damellisesti on etzinyt, nimittäin, että hänellä hänestä
on syndein cmdexi andamus, elämä ja autuus, nijn
M hän taitaa wannoo ja sanoa: HGRrasa on
minulla Wanhurscaus ja XVKewys. Es. 45:
v. 23, 24.
§ 1?.

Lolmas Luocka.

NijstH, joka heidän armo-tilastansa owat wa,
cuutetut, ja ensin hengellisistä lapsista eli heicoi-

sta alcaista Christillif^desä.
edellisesa Luokasa olemma me puhuneet
sencaldaisista alcaista Chnstillisi)desä, joilla, waicka
he owatwllpittömät, ei ole cuitengan jotaeuta waicutusta armosta; mutta tasi pitä puhuttaman sencal,
jotca jo tähän wacuutuxeen owat
daisista
Sijnä

tullet; josta se eroitus
lembain Luockail, wälilla.
§.

Ne Chrisiityt,

joca on naiden mo-

18.

jotca seisomat armon tilasa, tulemat

Yhteisesti sijna Pyhasä Naamatusa

jaetuxi cotmeen
asetetan sen luonollisen ijän cuwan alla, nijn että ne heicot clitzutan henKeWxi lapftxi,

laihin,

ja eteen

Hs

ne

z. 3»ucu. Colmas l^uscka
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ne wäkewat cutzutan nuorucaisixi, ja ne
mat nimitetän isiri, lIOH. 2: 12, iz, 14. EttaH
nyt näistä colmesta laista mielimme cmda jonquns,,
lityxen, nijn me teemme alun hengellisistä lapsista.'

sistä

Ns Pyhän Raamatun paicat, iotca hengelli
lapsista puhuwat, owatseurawaiset, i-loh,l

Ebr.?: n, 12, 13. iPet. 2: 1,2/,
Tämän jalken owat hengelliset laj
set, he mahtawat muutoin luonon jalken olla nw
ret eli wanhat, stncaldaiset ihmiset, jotca kyllä om
totisesti Jumalan tygö Wtyt, mutta owat heide
12, iz, 14.
3:1,

iCor.

2.

Christillisydesänsa wielä heicot, jonga
W
cuitengin on yxi racas lapsillinen sydän heidän ti
wallisen isänsä tygö. Ensisti ja ennen caickia onD

A

lapsista waariottaminen, että he totisesti owat
malan tygö käätyt, ja owat taicka pysynet siinä w
cuin he Jumalan ccmtza sijnä Pyhäsi
Castesa owat tehnet, jsnga he sijtä taitawat tieti
jos ei he Casten jalken ole langennet hallitzewmH
ole pysynel,
syndeijn; taicka jos ei he tafä
nijn owat he heidän Castensa lijton totisen cat»
xen cautta jällens uudistanet, ja coetellet sen, cui»
ylembänä «.Luusa §.3. nijn 9, asti, on tullut wW

armosa

riotetuxi.

Mutta nijncum ruumilliset lapset owat wielä
yxi totinen elämä heisä on; nijn löy<
täwat myös nämät hengelliset lapset itzensä wielä M
ninaMa heicoudeilla, wirheilla ja puutoMa ymbali
pijritetyxi, enammin cuin nuorucaiset ja isät, ehtt
he itze työsä omistaMt uscyn hengellisen elämän..

heicot waicka

Hengellisistä

,<
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He owat enimmitten wiela heicot tiedosa Ebr.
s: 13. Sentähden horjumat he Monda kertaa, tulemat moninaisilda epäilyxildä waiwatuxi, ja seisowat waarasa, jos ei he carta tulla häälutetyxi ja ymbäri wiedyxi caickinaisilda opetuxen tuulildaEph.4'.i4.
He owat heicot, cosca l)e puhuwat Jumalan
rucouxesa, ja se käy heille usiasti, nijncuin se

Christuxcn Opetuslapsille, ettei he tiedä mitä he rucoilewat Match. 2a: 22. Ia pitä sentähden usein
huutaman: HKRra opeta meitä rucoilemaan.

He owat heicot cantzakaymisesa muiden ihmisten

cantza: ei he taida »vielä oikein coetella hengejä, waan
tekewtt ystäwytta mjden cantza, jotca owat heille wahmgolliset: pitawät usiasti nijden tygö, joilla on Hu,
wä muoto, mutta kieldäwät jumalisuden woiman:
Vlösottawat ihmettelemisellä ne puhet, cuinhecuulewat uusista hartauden-tawoista, joiden perustusta
ei he cuitengan ymmärrä, eikä taida coetella: nijncuin myus yxi luonnollinen lapsi mielellänsä cuulee
jttmn uutta puhuttaman; mutta ei kysy perään, jos
on tosi, eli ainoastans yxi juttu.
Puheisa ilmoittawat he monda kertaa heidän coettelemattomuden'a Jumalan tustä, ja puhuwat walisa lijari, walisa owat jällens pelcurit, ja ei puhn
sijnä, cusa heidän pidäis.
Se tapcchtu myös usein, että he heidän mielensä
lljcutuxssa mencwat aiwan cauwas, ja heidän kijwaudesansa pahaa wastan astuwat wijsauden ojennus,norain ylitze, eli tulewat wastahacoisista tunnoista aiNn paljon maahan luödyri; eli ajawqc tacaa aiwan

se

pal-
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suloisia tunnoja, ja ei tahdo olla tytywäisei
/os ei Jumala nijn usein anna heille hänen arni»
makeudmsa Sokeri Leipää maistaa, cmn he st
halajamat.

Heidän maellimsania ei ole he iuuri taitawai
sentähden combastuwat he usiafti Ebr<i2: iz. K

colea yxi hengellinen sota itzensä ilmoitta, nijn pM
wat he taicka jo caucaa, eli owat aiwan rohkiat,,!
Huomaitze kyllä aicanans sodan cawalutta eli wihch
Ken cawalia päälle carcauxia, wäsywät sodasa, jaj»
he wielä woittamalkin, nijn andawat he cuit m
itzeensä monda haawaa, jonga cans)a HM
sitte pitkä aica on tekemistä, sijhcn asti että he j.il
lens
wat

Christuxen Weresä tulemat

paratun,

sa

heidän endiseen wacuutuxeensa Jumalan

mosta.

M
O

Nämat owat heidän tawallisimmat beicoxdeni!

josa ohesa he pitämät cuitengin yhden wilpittötM
lapsillisenia rackan sydämen heidän mckan taiwab
sen Isänsä tygö: pitämät itze nämät Miat ia hein»»
josta he svdämmMsesti toiwottawat,
tulla wapahdetllxi ja caswaa suurembaan w keW

det cuormcma,

teen. Heidän hengesänsä ei ole ohtän wilppiä U
32.2. He omat wagat nijncuin Kyhkyistt Mth>
10:16. Heidän
huutamat Abba, R«<
cas Isil Rom.B: 5. Wcucka ei he aina tiedä,
cumga ia mitä heidän rucoileman pitä, josa cuitengi»
Jumalan Hengi autta heidän heicouttansa Nöm. 8!
26. Heidän uscallurensa Jumalan päälle on yxi lap<
päälle, ja usein yi
siliinen catzominen hänen
aiwan heico, mutta cuitengin yxi wilpitöin uhraminen hänen Isällisen tahtonsa halduun/ ja heidän sp

rucouxesansa

armmsa

d«

hengellisistä Lapsista.
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damensä palawus ilmoitta itzensä silloin caickein wakewimmin; nijncuin myös tapahtu luvnollisten lasten
cantza, coscahe owat murhelliset, että he.cucaties owat cadottanet heidän Isansa, eli ettei hän cucaties
olisi nijn hywän tahtomen heitä cohtan, cuin ennen:
Im silloin caicken enimmin tapahtu, cosca he owat
combastunet, langennet picaisudesta cowemmin, eli
owat saaneet haawoja sijnä hengeliisesä sodasa; Sillä
silloin ei lacka he murhettimasta, hnocamasta, sydämellisesti rucoilemasta, nijscuttamafta ja itkemästä
Mm asti cuin he heidän rackan Isänsä ystäwydesta
jällens ownt wacuutetuxi tullet.
8.20.
Cosca namat lapset käywät sillä Pyhällä EhMsella, nijn on heidän mielensä sen ohesa sencaldainen, cuin heidän asian haaransa owat silla ajalla.
Jos he owat hywälla mielellä lumalasa; nijn menewat he rohkiasti hänen Armo-pöydällensä. Mutta
jos he owat maahanlyödyt heidän heicouttes
nijn menewat he pelwolla sinne, ja tekewät myös täfa
nijncuin luonolliset lapset, jotca istuwat iloisesti heidän
Isänsä pöydän tygö, jos heidän sydämensä on hänen
tygönsarolM; mlltta hapewät, jamenewätikanänS
cuin taammaxi, jos he jollaculla tawalla owat erheltynet. la, nijden hengellisten lasten häweljäift.,
den cantza tnle se usein silla ajalla nijn cauwas, että
he enämmin'tahtowat olla pois, lymyttä itzensä Jumalan edesa, ja kärsiä
cuin käydä hänen

!

,

Pöydällänsä; ja silloin johtu moös heidän mieleensä
KkiHmys. jos he owat mahdolliset sille Pyhälle Ehdolliselle, eli ei?

Wa-
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3-

s.ucu. Colmas ll^uocko

Wastauxexi tähän kysymyreen, nijn tule heid,
eNsisti coetclla, jos he owat suostunet ehdollisiin ft

deijn? losse on tapahtunut, nijncuin mondakm
tapahtua taitaa; nijn ei pidä heidän sentähden ihi«
waan ylösnouseman ilman wijn
sa poispitamän,
ttM, ja menemän Mens heidän Isänsä tygö,
dämmellisesti catuman ja itkeu.än heidän j!)NdeMs
ia nöyrästi, Christuxen tähden, andexi anoman tz
dän langemistanfa. Nijncuin se nyt on wahwa asi
että Jumala silloin wastauudesta totisesti andexi an
heille heidän sondinsa; nijn vita heidän myös us,
man, että he owat saanet andexi andamijen, ja»
taitamat he ilman wiwytystä mennä sille Pyhälle s
tolliselle. (Nijsta, jotca owat armosta tacaisin lc
Zennet, pitä lawiammalda puhuttaman sijnä Cl
dexannesa Luocas)

Mutta jos ei he ole suostunet syndijn,

waa,n<

ainonstans murhelliset heidän monen heicoudech
ylitze; nijn heidän pitä ajatteleman, että heillä on
den rackaudesta rickan Isan cantza tekemistä, jocapi
ta kärsiwällisytta hänen lastensa
ja yhden s
wat

collijen Vlimmeisen Paimenen canffa, joca pitacM

sakärsiwallisyttä meidän heicoudemme cansta
is. Joca särjettyä ruocoa ei murenna, ja suitzewD
kyntilän sydända ei sammuta Es. 42: 3. Cttä heili
nyt täsä tilasa on sondein andexi andamus, waick
he sen ohesa owat,aiwan murhelliset heidän fydö
»nisänsä, nijn on heillä täysi oikeus, mennä-tM
Wapahtajansa
ja se sopi myös hei»
hin, cuin ylembana §. is. sijna toisesa Luocasa O
tollisen wieraista on opetettu ja edespandu.
§.HI. M

Hengellisistä lapsista.
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Mutta se taaita olla näille lapsille hyödyllinen
j?s me paätöxcxi annamme heille yhden terwellism
licuwon, cuinga heidän, nijn hywm sillä Pyhällä EHMiMa, cuin heidän Christilllsydesansa yhteisesti, pit.i käyttämän itzenfa, että heillä tästä Pyhästä Sa-

>

cmmentista,

mähdais olla yxi

oikia hyödytys, ja hen-

gellistsä wäkcwydesä aina enämin caswaisit.
Mitä sijhen Pyhään Ehtollisten tulee, nijn hei,
dän pitä eteensä catzoman, ectei he mene sinne orjalliahdistuxesa, eikä sen naucitzemisen jälcen jata nijlle ajatuxille siaa, cu>n olisit he sen mahdottomasti
wastanottanet; seurawaisesti tule heidän tasa myös

sesa

seurata sitä neuwoa,

Toisesa Luocasa

§.

joca

Ehtollistn mieraitie

sijna

16. on anneltu'.

heidän caswamiseensa sima henMisesä wakelvydesä yhteisesti tule; nijn tule se edcs>
amctuxi, jos.he yxiwacaisesti rucoilewar Jumalala
tästä armosta: Jos he halajawat sitä terwellistä Ersimgcliumiä rieftaa, nijncuin cffen syndynct lapsucaisct iPet.2: 2. Ia tungewat
aina sywemnii» Christllxen Evangilmmillisen woiman sisälle, hänen ansionsa uscowaisen wastanottamisen cautta jos
ei he seisahda nijhin ensimmäisijl! Bokstaweijn sijtck
Christiilisesta opista, eli alcuun sijtä, cuin hc owat
Mutta mitä

käsittänet heidän nuorudesanja, waau pyytämät wahwistaa itziänsa Jumalan tundemisesa, >a saada coetellut mielet caickinaisesa wijfaudesa ja coettelemuxesa

Ebr. 5:

iz, 14. Phil. 1:9, ic>, n. Eph. i:
i?, 18, 19. Jos he ahkeroitzewat paremin waamottaa nijstä ojennus nuorista,jotca ylemdäna §.ir.
12,

M hengellisesta walpaudesta owltt annetut, jos he
<a>

tTleljcks 3.uocka

cawahtawat itziansä hengellisestä röyckeudesta,

ja

stäwällista canhak. ymista caiken laisteu ihmisten

ca,

lue caickmaisia outoja Kir/oja, iotca owat kirjoi!
tut hyywällä muodolla; ei myöstän pidä aiwan,,

sia, joiden tykänä he löytäwät lumalisuden warji
ennen cuin he owat heidän hywästa perustuxestan

tulleet waacutetuxi: Jos he etziwät ja ottawat ne,
woo coetelduin Christittyin tykönä,
he sitä lc,
yxiwacaisudella
pyytmy
witzcwat: Jos he suurella
jachteenwahwaan
tulla taiwallisten mieleen
menoo

cusa

§.

22.

Neljäs Luocka.
Hengellisistä tTluorucaisista.
Hengelliset nuorucaisetowat stncaldaisct Chri
jotea

woittawat Hengelliset lapset t«,
siitit,
wej?desä, wäkewydesF ja"urhollisudesa.
He owat Jumalan lapset, ja heillä owat«
tunnusmttkit tykönänsä, jotea armon, tilaan waadi
tan; mutta he owat heicoista alcaista sijnä eroitetul
että he owat ehtineet corkembaan mittaan sijnä he»
gellisesä wakewydesä.

Johannes sano heistä colminaisia lIOH. 2:1;
l)Etta he owat wäkewät: 2) Että Jumala,
Sana pH) heisä, se on: että he pitämät itzensä juui
wisusti sanan tygö, ja pitämät sen pstollisna wak<
wydena, jos he luulisit, ettei he enä sanaa tarwitzi
fi, ja että se amoastans olis annettu alcaille. Mu!
ta he andawat myös tämän sanan oikein tykönäch
juurma, ja tulla Maan woimaansa. 3) Että he °
wat woittanet pahan, se on: He owat tullet senca
14.

lW

Hengellisistä

tTluorucaisista.

~.
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daiseen wickelyteen sijnä hengellisesi sodasa, ettei he
ainoastans lähemmä tunne satanan cawalutta, maa»
taftawat m»ös wähemmallä waiwalla wastan seisoa
päälle

hänen

siillisydesä.

camuixiansa, cuin heicot lapset Cl)ri-

He omat wäkewat tiedosa, ia tietämät ei ainoastans nijtä tarpellisia totudeim selkemin, paremin
ja suuremmalla wacuutuxella /a wahwudella, cuin
«lttjat: maan he caswawat myus tiedosa muista to-

tubeista, jotca ei ole juuri peräti tarpelliset, mutta
cuitengin terwclliset ja hyödylliset. He owat wäkewät rucomesa, jonga he usein nijn suurella wijsaudella ja woimalla toimittamat, erinomattain
heidän öitä andaman itzensä suurijn taistelemuxijn, että
sijnä edes loistaa.
lähes yxi ihmeitä

cosca

He

owat

usco

wokewät yxiwacaisesa wihasa pahaa wa-

pyrkiwät täydellä todella hywän perään, ja kieldäwat mailman alinomaisesti. Heidän
ss astumat he milpittömät astelet heidän jalwoillansa
Gr.l2: 13. ja omat can§Mymisesa muiden ihmi,
sien can§a usein palawaiset ja paistawaiset kontilät
loh. s: Zs. Heillä on usein yxj cowa sota, josa he
emtengin käyttämät itzensä urhollisesti, ja ei pelkä sitä paljon, ei wäsy sijnä, ei myös saa nijn monda
omantunnon haamaa, cuin lapset.
Cuitengin ei mahda yxikän luulla, cuin Msstt
ne terwetnuorucaiset aina yhtäläisesä wäkewydefäja
ei tarwitzisi ulosseisoa heicouden muutoxia. Ei, maan, nijncuin Luonnon Waldacunnasa ne wäkemimwat nuorumiset langewat lautein, ja tulemat sijnä
">jn wäsytctuxi, että heitä pita sijrrettämän ja can"Minan n,jncu.int)htä wähäistä lasta; nijn tapahm

I

-

myös..
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myös toisinansa, osittain Jumalan wijsaista tarc,
turista, osittain heidän omasta erhttylestänsa, e!
lie hengelliset nuorucaisec tulewat aiwan paljon n
«yletyn, ja tarwitzewac sitä holhousta, cuin he«
lapsetkin.
Jumala weta tacaisin heilda mondakertaasi
remman mitan hänen armostansa, /a kätke H.lnen w
bc nijn wmpuwat alas
mallisten apunsa,
waän woimattomuteen, liatengincoscawihollisilla
ky sodasa wo-tro oleman, nijncuin me näemme

>

»osa

muutoin urhollisesa Dawidisa

siellä

ja

täällä hä

Psalmeisansa.
Usci-l owat he itze syyt siihen, että he tulen
sairaxi, cosca he tckcka mchottmvat tmpellisenm
paudeu, luottamat heldäuoman wahwudensa päÄ

ei ota toimellisudella waaria joca astelesta, ja »i
horjahtamat eli louckawat itzensä määrällisesti, em
cuin he
hawaihewat; eli costa he joutumat jH
luuloon, cuin taidaisit he caicki canva, ja nijn M
wctt caikenl.nsta ruocaa tygölisa cuin ci ole tcrml
uen, minä ymmärrän, lukemat wahingollisia W
ja, waicka eikä wirca eli cutzuminen heitä siWi
do. iouga cautta heidän usconla w m moninaiji,
cpailririjn; cli
he tulcwat royckiäxi, ja ilm«
tarw?tta ia cutzumista, menewät Petarin cantza I
limmäistu Papin salien, leidän wihollisensa keffelll
jo'a heidän cuittngin silla aialla pidais pysymän L
petustasten tykönä; eli
he heidän HengeW
kijwaudesansa o vat aiwan tuliset, ja tahtomat c°!
ta lyödä miecalla, muulta eli paranda caicki B
ha- aa; jonga cautta paljon secasauraisutta ms

sen

cosca

cosca

caan?Metan,

ne heicot pahenMn,wiholliMe anl!<
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an tila/ pilckamisesn, paljon tMaa estetan, m se
Ko niiil taicka ohdackeitten canl)a ylösrewäistään,
aicka cuitengin taswamiseiansa estötän.
Zös he nyt MM senealdaisia wicsja» mK
angewat he melkein cauwas heidän endisesta woinastansa, tUlewat otetuki cowaaN Hengen curitUxen,
,ltä myös wastuudesta alcaman itze alusta, jaaset-

aman ihensH nijden heicoin lasten rinnalle, jakW

neleil ä rucoileman armoa.

23.

nl/neutn nuo-

rucaiset, oikein wacldawat heidän Jumalansa woiWsa.> menewat sille Pyhälle Ehtolliscllc, nijn owat
je sijnä sijta mielestä, tuin yhteisesti heidän rucou-

«sansa

Jumalan edesä- He owat halwat owisa
jota wakewämmät he owat lumalasa,
ja raadollisemmat owat he itze,
wiheljaisemmät
sitä
sänsä; mutta sijnä siwusa menewat he edes ilman
epäilystä, yhdesa tasaisesa rohkeudesa ja
»rudesa, ja saawat Christmen ruumill ja weren nau,
silmisä, ja

litzemisen eautta aina suuremman ja uuden woiman,
niin että he tulewat wäkewäxi Hsßrasa, ja ham wäkewydensa woimasa sph. 6: ia. Että he
mcnewat sijwillä y!vs cuin cotcat. Että he juorewat
ia ei näänny, he waeldawcu ja ei wäst) Cs.4o: 31.
Mutta jos he taicka Jumalan wljsaista tarcoilirista eli oman si)ynsä cauttaowat iälleus tullet nij,
M heicoin lasten ealdaisexi, nijn pitä heidän anda,
nan itzensa pidellä, ja ltzensa juuri Nijn

um lasten; josa muus se lohdutus, ja se
vo tule l)e,Ue hvwari, joca ylembänä §.

.1,/

I 2

neu20. ja ii.

«n

3.ucu. Wijdes 3.uocka
on annettu hengellisille lapsille; nimittäin,
toa cuin sopi heidän sielunsa tilalle.

se

s<

Wijdes

sillä

24.

Luocka.

Hengellisistä Isistä.
Hengelliset Isät owat sencaldaiset ChriM
jotcn hengellisesä wijsaudesa ja coettelemuxej
owat tullet enemmäxi, cuin l>?uoru-

He

caistt.

owat

wanhurscaxi-tekemisen ärmosa lasin

caldaiftt, ja heillä on nuorucaisten wäkewys;

mull«

he wuiitawat molemmat wijsaudesa ja coettelemurch
Heidän tietonsa jumalisisa asioisa on suurenM
walk«udslla täytetty, jonga päälle Johannes tarcoil
ta, cosca hän sano lIOH. 2:
14. Te tunsitte hi
nen, joca alusa on. He ymmärtämät paremm
Jumalan tiet ja hänen waldacundanfa tarpeet. Hei

dän rucouxefanfa puhuwat he Jumalan cantza, nij»
cuin yxi ystawä toisen canha. Heidän tahtonsa °>
sijnä hywasä wahwistettu, ja waicka myös lailla m
elä owat inhimilliset mielen lijcuturet tykönänsä ett<
ne taita eruitetta meidän luonostame, ni/n owat»!
cuitengin tullet parembaan järiestyxeen, cuin laD
ja nuorucaisten tykönä, nijn että wäkewä tuuli
joca
ja wuoret halcaise, nijnmyösmcm
järistys ja tuli/muuttuwat hienoon tuulen hyminäH
1Kun. k. 19: ir, 12. Mutta sijnä
siwusa on heidä
perustttlcka kijwaildellansa sitä suurembi paino ja
cuutusmyötänsä, jaon ylicaikentäytettywijsaudel
la, nijn ettei kengän taida nijn kewiästi seisoa st

se

wastan, luin sitä khnMtta wastan,jbca l^ty"m«

Hengellifists IM.
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wijsaus usein rairucaisten tykönä, ja josa tarvellinenkäyttämät
Heidän
waelluxesansa
he itzensa
wataan.
ja
nijn
wijsasti
että yxi
nuhtettomasti,
caickia
ylihe
edesloistaa,
sijnä
ja
walkeus
taitamat
he
HERrall
paiusein patjalla wai-olemisella eli käytörillä nuhdella
nawimmin, cuin toinen monilla sanoilla. Sodasg
hengellisia wihoUisiansa wastan oivat he cohei
d
än
eteldut sotamiehet, jotca jo caucaa tundewat wi,
holiisten camaluden,2 cosca he itzensä jawalkeuden Entietämät nijn
gelciri muuttamat Cor. n: 14.
hywäxenfä käyttä ne parhat edustuxet ja sota-aseet

heitä wastan, että he paljo kewemmiu ja suuremmalla
hvodytyxella saamat woiton, cuin Lapset ja Nuorucaiset.
Mutta waicka ne hengelliset Isat seisomat nain

cerkiasa mitasa sijta hengellisesta elämästä; nijn omatheicoudMa
he cuitengin min wahän inhuumillisista
peräti
enin hengellisista ahdistuxista

lwpaat.

Sillä

waicka heidän tykönänsä ei löydy nijn nwnda wirhe,
cuin mwruccusten ja lasten tykönä, nijn macaa cuitengin perisynnin juuri mielä heifa, joca usein haasta heitä sotaan sitä ylösnousewaista syndiä wastan
eli teke heitä hitay heidän Christillisydensä juoxusa
Ebr.,2: i. Sentähden im myös heillä, nijn hywin
enin muillakin Christityilla, syy jocapäiwä rucoilla:
Anna meille meidFn syndimme andexi.
Se wanha Pamali oli totisesti aiwan wijsas
ja corkiasti eoeteldu Isä Christilliwdesä; Mutta macais cmtengin mielä jotain hänen tykönänsä, jl>«n mattaan jaatti, että hän olis tainnut tulla ylpiäxi ja
hänen corkiasta ilmoituxestansa, jongatähdm Jumala löysi tarpslliseri, anda rascan kiusauxen käydä
Wlen ylitzensä,- että hän olis pysynyt nöyrydeja. Han

sua

IZ

kir-
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Z. t.ucu. tpijdes s.l,ocka

kirjoitta ihe Dcl

Cor. i-?: 7,8 <9. Wtei ilm<
tusten ylsnpaldisusi minua ylön paljo eorot«
si; on pistin annettu minun lihaan», nimiW
Satonan enyeli, rusicoitzemaan minua, et!,

fi jnä

§

palje»

Hlen Minä cslmast?
hän läriZ minusta,
minun armooni:

corotnisi.

Scntahi,

rUeoillut,

hän sanoi

e»!

mmull,

sillä minun n>oim«
on beicoistl wäkewä. Josta esimerkistä me ch
haawaa nqemms, että sencaldaiset suuret ChrW

ei ailwastans tule toisinansa wiedyxi ni/hin com
hiin ahdistwijn, waan myös suure'' ajaan
detlni, waicka be nijden poiskäandämiststa sydä»
mellisestj rucoilewat- josa Mä wäliliä, suurten H
dMstenMidoin sia!a, ei muuta M heille M
euin että he huocausten ia spdämmelllstm rucoch
alla pitawät itzensi armon wgu, jakärsiwällisM
vdottawat, siihen asti euin tämä carwas malia W
chitze, cumgq ja cosea HERra. tahto,
§

?s.

Colea nämät Isat nautitzewat Na Pyhää G
nijnowatheMä mielellä, euin cofca he h<«
rueoupesansa
dän
Mwat ea.ista vuotta lumaA
tfintza. He menewät sinne nijncuin Jumalan B
wat, mutta cuitengin aiwan nuoran sxdänien cach,
ja ei urikcln tunne itziänsä paremin heidän mitättöß
desänst ja wiheljäisydefanfä, cuin nämät wissat >h
miset. He menewät. edes ilman pelwota ja epä'!»
siä, phdesä svanaeliumillifefä u<eon woimasa, B
euin oikiai Uuden Testamentin Christityt; seuraM
ftsti taitawat myös wastanotja tämän Sacramen!'»
autudm tawamt corkemasa
-

VNnZeAtnilliset

,
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ft, cuin muut, jotta ei ualttitze sitä nijn Evangeliu,
niiUiselia tawalla. Ia jos he »vielä scisowal corleila
hengeUisisä ahdisturisa, n/jn tietawät he cuitengin,
cuinga he seisowat Jumalan tykönä, ja cuinga hei,
dän, heillensä wahwistux!,xi, pitä nautitzeman heidän
Mpahtaiansa Zicmo-atriaa: Sillä he taitawatcominä waellaifin piettelcmuxesta sanoa: Waicka
pelkäisi
en
minä
larosa,
pahutta,
MW
olet
Sinun
ia
cantzani:
ettäs
witzas sauwas
minun tukewat. Sinä walmistat minulle
minun wihollisteni cohdalle Ps 23: 4, s.
Me pääsemme sijtä waiwasta, andaa näille coetelduille Christityille jongun neuwon, cuinga heiden

itzmsä nijn hywin sillä Pyhällä ElMisella,
käyttämän

cuin hei-

pitä; että
dän Christillisydesänsä yhteisesti
tarpellinen
tietawät,
on.
heitzej»
mitä heille
§. 26.
Mutta tämän wähemmin tarpellisen neuwon si«sa, tahdon minä wielä jotain puhua yhteisesti, sijta hengellisestä ijästa, sencaldaisten lasten, Morucaisten ja isäin tykönä.
i)Caikel!ainen ikä Christillisydesä, tarwitze yhtäläisiä armo-wälicappaleita, nimittäin, sitä Pvhää
Raamattua, ja nijtä Pyhiä Sacramenteja. Silla
nhncuin sijnä luonnollisesa ijasä yxi coeteldu mies myös nijn päälle pitä, että hän ruumin ulöspitämisexi
otta luonnollista elatusta eli ruocaa nijn hywin cuin
Ui lapsikin ja yn nuorucainen; nijn nautitze myös
W' hengellinen Isa sitä hengellistä elatusta, cuin hengelliset nuorucaisetkin ja lapset, ia se, joca tahdois
ylöncatzoa, sijnaajaturesa,
sitäenätarwitzisi, hän annais
cautta tietä, ettei han olisi
I4
hcn-

sen

sen
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3. 3.ucu

hengellisten

Isnm

wat »tzmnsa

N)ijt>es 3.us<Da

joucosta, jotca alinomaa harjuin»

ohdesä nöyräsä heidän tarwitzewaisudch
tnndemisesa, jocapäiwäl!efä coettelemuxefa, cniU
tarpelliset ne alclwalis walicappalet owat heille M
luisesa cuuliaisudesa Jumalan Pyhiä asemxia rohtm
M tottsesa wijsaudesa, taita ylös-rakenda lähimäi!!.
hndan esimerkillänsä.

2) Jota uscollisemmin yri lapsi menetta
malan armon cansta, sitä pikemmin tule itzensa
han M
nuomcalsexi; ja jota uscollisembi yxi nuorucainenM
sta pckemmm tulee han Isäin woimaan ja wH
wyteen.

,

3) Se.

foca nijsä corkemmisa mitoisa tule uft
tomax,, ja ei oikein walwo, hän taita tulla nijn cm
wastacapmn, että hänelle ainoastans jää heieol«<
ften woima, »a jos han lange ehdollisiin syndei,»,
ni,n pms cadotta han armon coconansa, jos han «
la ous ollm isä Christillisydesä.
.4) Ne jotea seifdwat Hdesä mitasa, ei ole aina ft
tähden to.nen toiseich caldaistt yhtätaisesä woiM
Lapset se.sowat yhtalaisesa mitasa; mutta yxi
taitaa woitaa sen toisen tiedosa, eli uscalluxesn HB
K
malan paalle, eli rucouxen lahjasa ja palamasi
lusa ,a m,n edespäin; ja nyn ka»
myös num
<a»tten ,a lftnn ean§a, mjncuin myösse
hawaimn lw
non Waldacunnasa, että
woimala yxi lapj
wissisä
woitta sen toisen, M nuowcainen sentoijen, ja
P
Mutta se eroitus, joca löytän ch
taiälsisa Chirstlllisyden mitoisa, tule usein sijta eroiw
xesta, culn on luonnoll.stsa ijäsä, ylöscaswattanM
nenwofa ruutnin tiloisa eli luonoll taipumurisa, B
opja M ulconaises
lutzumisesaz «Mta <r'inomattai„

3!V"'st".

lii,
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jrhdaturesta,
suuremmasta eli
Jumalan eroitetusta
ja

lvlihemmästa uscollisu^ej^a, nijstä tarcoituxista, cmn
Jumala sen eli sen cautta hänen arms,waldaeunna^
sansa tahto ulos wiedä.
§.

21.

Se Mudes Llweka.

Nijstä jotca scisowat corkeisa l)engelliM

ahdistuxift».
Tama ahdistus merkitze yhteisesti yhtä coctusta
eli kasausta, jonga cautta ihminen pannan coetuxm
Mlle, jos hän tahto pysyä Jumalalle tlfcollisna, eli
luopua pois

hänestä.

Nämät kiusauxet tulemat osittain lumcklda

osittain meidän henZellisiidä wihollisildamme.
Cofca Jumalakiusaa meitä, nijn ei tee hän sitä
ihe tähtensä, että hän mahdais hawaita, jos me
domme pysyä useollisna; sillä sentittähän, nijncuin
yxi

eaickitietawa olendo, jo ijancaickisudesta' waan
häntekesen, osittain meidän itzc tähtemme, että me
hawmtzisimme, cuinga se on meidän sydämmemme
pohjan caicha, ja
tarvellinen, eli wielä puuttu; osittain meidän lähimaisemme tähden, että hänellä meisä olis efimercki,
taicka ylöskehoitllxeen, cosca me olemme oikein uftolliset, eli lohdmmeen;
me tulemme meidän hei-»
coudesamme ylöspidetyxi.
Meidän hengelliset wihollisemme, nimittäin ma-»
ilma ja! se sisällä asuwainen syndi, kiusawat meitä,
että he tcncka itze mahdaisit hawaita, jos he taitawat
tehdä meitä Jumalasta poislanZewMi, eli että he

Is

mal>

Cuudes 2.uocka
mahdaisit meitä waiwata, cosca he näkemät, ettei h
taida toiwotuxen jälken woitta tarcoitlistansa. Mlil!«
tämän salli Jumala »vihollisille wissein ja pyhäin W

138
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slutusten tähden.

Moleman laiset kjusauret ilmoittamat itzeiisä j»,
tykönä,
eaisesa Christillisyden ijäsä, nijncuin
jotca itzensä ensisti Jumalan tygö käändäwät, hw
gellisten lasten tykönä, nuorucaisten ja isäin tyköni
Mutta ne owat mittain jälken ewitetut, ja taittN
jaetta tawallisijn, tawattomijn, jacorkeisijn Ausalixi,»,
Puhua caikista näistä kiusalixista eli ahdissm
sta, olis osittain aiwan lawia, osittain sentähden w
Peloin; että jo siellä ja täällä, cuin tila oli, tarpeW
muistutuxet niiden wahemmlstä mitoista owat anne»
tut; Sentähden tahdomma me nyt ainoastans M
hua sijtä laista, joca cuhutan co-keixi hengellisixi ah/
disturixi, ja tosin nijn hywin nijstä, jotca saawat a!<
cunsa lumalalda, cuin nijstä, jotca tulewat satch
nalda,

Ne corkiat hengelliset ahdistuxet, jotca alcunsi!
saawat lumalalalda, sisaliqnsä pitäwat sencaltaW
tilan, että Jumala silloin näky meidän ylönandawan
nijn ettem me meidän suuresa wibeljäisydesämme,
da meidän tykönämme lohdutusta, enga woimaa

non, rucouxeen eli muihin hengelllsijn harjoituxijn.
Eäsä surulljftft lilasa oli Job, caikisa nijsä
wastoinkäymisisä,
cuin hänen tavaroistansa, w
M
umistansa ia hänen nstä.vildänsä kärsimän piti. Hän

>

sm

kiljoitta

tästä hädästä Job. 6:

4. Caickiwaloiai,

nuolet owat minusa, joiden mylckv

mi-

nun

nun hengeni:
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tarcoit-

taa minua- Ia Lugusa Zo: 30, 21, 32. Minä
huudan sinun tygöZ, nijn et sinä wasta minua,
jos minä täpn edes, nijn et sinä minusta tie,
täipänäns ole. Sinä olet muuttunut minulle
hirmuiseri, ja wainot minua kätes naimalla.
Sinä nostat minun tuuleen, ja annat minun
ajaa sen päällä, ja sulat minun u?oima!llsesti.
Mn on myös Dawid coetellm nämät corkiat ah,
Wlyet, nijncuin hän monesa paicasa hänen Psalmei(seka omasa että Chriftnxen personasi,) Mä
puhu, mnomattain Psalm.lg: 2. Cuingacauwan
peräti tahdot minua unhotta? Cuinga cauwans peität CaswoZ minusta? Ps. zl: 23.
Mmä sanoin picaisudesani; minä olen sinun silM<liZ edestä spsatty poiZ: cuitenyin euulit si,.
n<l minun rucouxem äänen, eosia minä sinun

sansa

ruudin. P5.77:8,9,1°. Hcittänets

lumala poiZ jjancaickickisesti, ja ei yhtän ar,
moa sillen osottane? puuttuneeo hänen laupiu,
hensa ijaneaickisesti, ja ollecko lupauxella jo loppu sugusta sucuhun? Ongo Jumala unhottanut ylja armollinen ja sulkenut laupwdensa wj«
hansa tähden? Psalm.lis: 3. Kuoleman pau-

lat owat minun Piirittänet, ja helwetin ahdi,
stuxet owat minun lsytänet, minä tulin wai«-

»vaan

ja

tuscaan.

Naista nijden Pchäin wMuMa talttaan kewiasti päättää, cuinga cauwas/e monda kertaa tule yhden uftowaisen sielun cansiatäsä ahdistu resa, nijn
«ta hänen pidäis peräti epäilemään ia huckumaan,
W ei Jumalan salainen kasi ylöspidäisi händä, ia
WalMistaisi hänen heicoo useoansa, niin että hän tä-

3» 2.ucu. CuudeZ 3.uocka.
pimeydesä taitaa wahwafti pitää itzeensä am

,49

sii

tygö.

§. 29.
hengelliset
Ne corkiat
ahdistuxtt, sotca saan,
alcunsa satanalda, siiallänsä pitäwät sencaldaisen
län, että tämä wihollinen, Jumalan sallimssen j<
ken, carcaa silloin nijden uscowaisten päälle rascc,!
pimeyden woimalla, ja taicka kiusaa heitä pois lu
-pumiseen Jumalasta; taicka muutoin aiwancon»
waiwa heitä pilcallisilla ja mmlla syndisilla ajatuD
Pawali cutzu namät kiusauxet sen ruman tulisi,
miolixi Ech.6; 16. ja cosca hän itze sijnä o?i, li,
joitta hän sen nijucuin yhden pistimen lihasa, ja ch,
«ruin rusicoitzemisen, jota hänen satanan engelildä B
kärsimän 2Cor.i2: 7. Petari eteen asetta perkck
sen ohesa, nijncuin yhden kiljuwn jalopeuran, M
<tzi, kenen hän nielis. i Pet.s: 8. Joista Naama»
tun paicoista kewiästi taitan päänä, cuinga M>ill
hätä on, johon ne uscowaiset joutumat näiden corkiai»
«ahdistusten cautta.
§.

32.

sencaldaiset köyhät sielut, niin HM
«issä lumalalda, cuin satanalda tulleisa corkcisa
bistuxisa, usiasti ei tiedä neuweoeikä apua; että hl
toisinans ei tiedä mixi
ne yhteisesti pitämän
eli euinga heidän sijnä itzens käyttämän pitä, ja että
«rinomattam se epäilys heidän tykönänsä ylösnouse,
jos he täsä tilasa rohkenewat mennä sille Pyhälle W
tolliselle, eli ei? nijn tule heidän seurawäisista, heib
Nyt että

lensä luhdutuxexi

ja ojennuxexi, waarinotta:

caickia on tarpellinen, että
lewat itzignsa, jos heillä on catumuxen ia
l) Ennen

he coew

uscon tun-nus

Ahdistetuista.
141
M merkit: mutta että he Mä suuresa sielun-pimev-

desn ei mnnöitziänsä oikein iye, eikä taida, selkiästr
plosetzia naita tunnusmerckejä t nijn on kyllä jos he
tiechvat colmmaisia itze cansiansa: ensin, että he sen
corkian ahdistuxen edellä owat ahkeroinnet seisoa armoja Jumalan tykönä; toisen, että he ahdistuxen alla wilpittomästi toiwotlawat, taita wihata syndiä yMMlsesti; colmannen, että be mi)ös wilplttömästi
toiwttatvat, taita halaita armoa, ja oikejn
Cjjristuxen päälle.
2) Jos nämat cvlme tunnus merckia lvytywät heidän tykönänsä, niin mahtawat hewMiuscoa. että
h« totisesti seisomat armon tilasa, ja että wielä suuremmat tunnus merkit macawat heisä kätkettynä,
cum he itze; sen suuren pimeyden tähden, taitamat
huomatta. Costa he luulemat itzensä ainoastans toiwottawan, he taidaisit wihata chndiä, ja halata armon perään, ja uscoa Christuxen päälle; nijn mibawat he syndiä itze työsä, he halajamat itze työsä,

uscoa

jauscowat itze työsä, ja heidän ahdistetun sydämensä surullisilla huscauxilla on enimitten hartambi halu ja suurembi usco, cuin nijden, jotca seisomat ulc°na

naista ahdistuxista.

3)Ermomattain pitä waarwtettaman, että nämat
Wistuxet, cusasencaldainenhalu, ikgmöiheminen ja
Klwotus on, löytywät ainoastans sencaldaisten siellun
Mona, jotca taicka seiftwat tiellä käandymiseen, taicka jo omat tullet kaatyxi. Sillä mitä kaandymät-

«Mljn/yndisijn tule, jotca toisinansa näkywät olewan msä tilasa, cosca Jumala,
hänen wanhurstan
tuomionsa jälken, anda. heidän taicka tuta heidän on»an pimGensa, taicka M haawaa tulla wniwa-

M

6>ueu. Cuuöes 3.uocka
tuxi heidän omasa lunnosansa, sen cadvtuxen esiM
ulda, juca hclwetisa heidän edesänsä seiso; nijn «i
ole heillä eikä edelläpäin, ollut jotacuta alcua catix
mureen, eikä ole täsa tilasa aikiata halua armon pl<
rään, waan sen siafa täysi epäilys joca ei armch
mitan tiedä, eikä yhtan armoa tahdo.
Saul ja ludas Ischattoth owat taman pH
selkiät esimerkit. Asian tunvo tuo taman eroitum
myötänsä, ja minä olen minun wircani toimituch
minula nijn hywin chdistettuin Jumalan lasin
cosca
canl)a, cuin epäilewaisten si)Ndistencan§a on ollut ai<
2.

tekemistä, wisusti sen hawainnut ja m°,
neliä tawalla löytänyt tämän eroituren selkiäri. Mw
ta Jumalan lapsille on se suuti lohdutus ettäheihl
taitamat pitää heidän corkiatahdlstuxensa nijncuin yh<
wan

paljon

>

tenä tunnus merckinä, että

sansa.
4) Että

on

heidän cans,

se

nyt on paremmin heidän eansians, cui»
jä he ei ainoastans suuresti tarwitze,
luulemat,
he itze
waan myös taitamat wastanotta, ja jo itze työsä 0/
mistawat Jumalan armon; nijn ei mahda he tehdä i,

tzellensä jotain omaamndoa, meMä sille Pyhälle EH/
tolliselle; waan heidän pitä sitä enämmin ja usemmin
kiiruhtaman sinne, että he muiden suhteen tarwitzeml

wirwotusta heidän murhellisille sieluillensa ja wahwi<
stusta heidän uscollensa. Mutta erinomattain on tar/
peliiilen, että he cawahtawat itziansä nijstä ajatus

sia, nijncuin nautitzisit he sen Pyhän Ehtollisen mch
dottoniasti; Sillä että he taitawat wastanotta ja o<
wat osalliset armosta, nijn on se uxi päätetty asia,
että he nijncuin mahdolliset wierat menewät sinne,
jos myös heidän ahdistuxensa silla ajalla tulis cahdenkertaiftn, ja Mnas, nijncuin hän emmmim

t^
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waiwais beitä hänen
itze HERran
tulisilla nuolillansa. Tasa pitä ihmisen ottaman rohkeuden, ja satcmalle mielicarwaudexi sanoman: Mene pois satcu,! Minä menen nijn wacuutetU °mahdolcuin Jumala taiwailiststi sille Pyhälle Ehtolliselle,Wapahtajqni,
on
minun
elä.
ia en miICsiis
st
nä MW handa. Hän totisesti autta minua, sammuttamaan sinun nuolias, ja särkemään sinun töitas.
Kfe,

Mitä erinomattain nijhin corkeisi/n ahdistuxijn
tule, jotcaalcunsa saawat satanalda, cosca hän waiajatuxilla Jumalala
wa nijtä
sijnä
nijn
wsian;
ctzi hän
simllsa enimitten, ylösikänäns
luulon,
sen
cuin sencaltainen
heisä
ftastaisus ei tulis häncldä, nimittäin perkeleldä, wan
yinans heidän omalta sydämestänsä, josta hän teke
ettei he millän tawalla taisen määrällisen päatöxen,
da olla Jumalan lapset; cosca heillä on niin perkelellinen ja Jumalala »vastan pilcallinen sydän. Ett>i nyt tämä wastan sanomattomasti on satanan tulisin nuoli, jolla hänväätäpitäin ambu ujcon päälle,
/)

seura-

japyiM syöstä ihmistä epäilyxeen; nijn kelpa
wcinen neuwo niille ahdistetuille lohdutuxexi, ja että
he taitamat ylitzewoitta wihollisen.
Ei taita suingan kieldää, että myös nijden uscowaisten sodamest sencaldainen turmelus on wiela jälillä, josta moninaiset pahat ajatuxet ylösnousemat;

mutta

se on colminainen eroitus sen pahan

sydämen

aialusten wälilla,,ja satanan tulisten nuolden wälillä.

Ensisti, ylösnousemat sydämen pahat ajatuxet
äckiä ia yhtä haawaa, maan nijn wähittäin,

el nijn

cosca ne taicka sisällisten keffustelemistencautta eli ul-

co^
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conaisien mieldcn cautca tulemat edes
Mä mc tiedäme, että se
luondome MW
don ccckHa yhteen sopiwainen, ja että meidän aich

xemme myös muutoin ylöstlilewat sillä tawM. M

ne ajatuxet, jotca satanalda mattaan
tulewat mjncuin nuolet, on äckiä, picaisesti
lämätä, ilman edellnkäynyttä ajatustm kestusteleni
sta eli uttcklaista tilaa, chkä hän toisinansa harjoi»,
sitä ulconaista tilaa, ia cautta yhtä haawa
sälle puhalda hänen myrckynsä sydämeen.
Sm toilexi: sydämen ajatuxet, ei ole nijn r<
eas cuorma, cuin satanan nuolet. Sillä waicka „!
lotiscsti owat cuorma nijlle uscomaisille; niin seisom!
ne cuitmgin »oftcNsa yhtäläisesa painosa ihmisen lu°<
von caHa, ja taitan niin luonon cautta canda. Mul<
la satanan nuuWa on hcidän myötänsä sencaldnW
pimeyden n-oima, ja helwetin walda, jota mcidä»
lmndomme ei woi ca!3da; ja sijtä tnle, että senca!<
daistcn ahdistcttuiu tykönä, ei ainoastans sielun, wW
myvs ruumin pitä pallon kärsimän, ja että he usei»
mahdollinen, <l<
huutamat: Ah! Jumala! ei
lämina wielä yhdcn hecken taidankestä tasa wsiwas^
Coftnannexi: sydämen omat ajatuxet owat pH
kewemmät, woitta, cuin satanan tuliset nuolet. M
ta

se

scn

s«

harras rucous Christuxcn ansion omistamisesta, tai-

usein juuri pian saada,wyiton ihmisen omain M
hain ajatusten ylitze, ja, ihminen pääse nijsta usein
ta

cohta wapaxi, nijn pian cum hän lyö ne pais
lestansa, Mtta satanan nuclden calcha .käy st w
wemmin, ja tämä »vihollinen pitä nijn
se«
can§a päälle, HHenasti cuin hän sag kaffpn ylhäldä,
ett« hänen pita pakeneman.

P"
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Petustus tähän ewiwreen macastjuä: Että M,
lä uscowaWa owat heidän tykönänsä nijn suuret arMNwoimqt> että he sen sisällä-asuwaisen synnin alin-

omaa taitamat ylitzewoittaa> nijn owat he sijnä ti<
lasa,'rttä he pian tmtawat tUcaMta sydämen omat

Mousewasset ajaturet; mutta että satanan nuolet
tulewatulcoopäin, mjncum yxi stnräldainen pimeyden MM> jota,ei he, ilman uutta apua Jumalalta, taida peräti cukista/ehka Usco sitä wastan soti, ja on fent 'hden nijncuin wsitta/a, cosca ei anna chiänsa fangixi; nijn pitä heidän kärsimän nijnraman tma waiwaa, cuin apu tule
M carcotta wihokiistn,
Tämän asian can§a on, nyncUm yhdett
sietun Linnan
Zos muutamat lewottomat ihmiset ylösnustawatitzensä sijnä, Nijn taitan pian tel)
dä loppu heidää rantzansa, ja tolM alUsa tucautta.
setapina> cuin he pMäwät mattaan saatta. Mutta jös yxi wäkewä wihollinen tule warustuxen eteen,
ja Mbu sitä tulisilla luodeissa; nijn st käy paljo rasralnmin, jos wieta «aicki mahdollinen lirhollisuskin
hmjoitetan, nijn ei taitta sitä edemmäri saatta, cuin
e«ä Mainen caiken rasmuden alla on hänen Herrallensa uscollmen; mutta wssolliyen jaa sen eteen nijn
cauwan seisomaan, ja pitä päälle Känen wihaistm
ka,Bstensä cansta, sijhrn asti cuin
taicka suuttumisesta wetä ltzensä tacqperin, taicka awun cautta
tule poisajetuxi.
6)Mutta mingätahden anda Jumala hänen lastensa waipua nijn sywijn ahvistuxijn? la, mingä-

se

Mden salli hän coconaus/että satanassaa
nijn spndisillä

Btg

waiwata.

a/atuMa'j ja nij« cowin

ahdista

z. 3.ucu.

Cuudes A.uocf<l
heidän sydämensä. Nain kysymät ne ahdistetut nm
da kertaa, ja ei taida ymmärta Jumalan cowiat<i
ta. Mutta jos me neuwoa kysymme Jumalan s»
liasa, jasijnäsiwusawaarin otamme cocttclemuxch
nijn löydämmä me, että Jumala nijn teke niiden ui
cowaisten canl)a, ei wihasa, waan armoft, ja hi
»,en aiwan wijsasten syidensä tähden, /a ettei ahli
stu>et wahingoitze meitä, waan paljo enammin M
meille texwelliset ja hyädyi.iset.
Tästä puhu Petän i Pet.i: 6, 7. Te, j«!l
ca nyt wähä aica, jos tarwtan, monjnaiM
Gttä teidän uscom
tiusauxiila waiwatan.
coettelemllS paljo callimmaxi loyttäisijn, cu!»
catowa culoa, joca tulesa coetellan, kijtorw,
ja cunniari, cosca IGsus
»lmanöu. Nijncllin tuli ei wahingoitze culdaa, tch
to Petari sanoa, waan on sille paljo enämmin HP
dlMnen; nijn ei wahingoitze myös ohdistuxet, wM
tekcwät teille sen hyödytyxen, että teidän usconne t»
lc sitä totisemman ja callimman. Sencaldainn
wcttaus on myös Syrachilla S')r. 2: s. nijncm
lulda tulen catitta, nijn MSOZ ne, jotca
malalke kelpawat, murhen tulen cautta co«
iellaan.
Ahdistuxen hyödytnxesta puhutan myös Ebr.«!
,s.
caictinainen rangaistus täsisä oli,
nijn ei se ole meille ilori, waan murhexi; mut<
ta sitte anda hän rauhallisen wanhurscaM
l edelmän, nijlle jotca sijnä harjoitetut owat!
ja lac.i: 12. Autuas sn se mies/joca tiuftll
xen kärsi; sillä cosca hän coeteldu on, nijn h<l
mnpitä elämän cruunun saaman, jonZa I"
mala nulle luuxmnut sn, jotta Hänoä r«
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Noiden molembain Raamatun paickain
!jUen ««wät ahdistuxet sen hyvdytyxen, että hri cau>

hallinen wachurscauden hedelmä Mäjaylös«raswaa»
em ihminen sen rautta tulecoetelluxi

elämän cruu<

nuO walmistetupi.
Dawid oli paljo harjoieetm nijden torkiain
Wusten schoulusa; muna eikö ne paljon händä HM
dyttanet? Hän säno Psal.ti9i 6, 7. Onnen cuin
mn<i nsprytettin, rxyin minä; mutta nyt minä pib<i sinun janas; ja v.7t. Se on minulettäs Minun nöyrytit, että minä siIe

nun'säätyjäs oppisin.

Pawalin piti kärsimän satanan rusicoitzemista;

mutta eikö

se händä hyödyttänyt? Hätt
kelpaisit
t,

näyttä

ltze

hänelle sijhen,
7. CuinZa ne
hän olis ylöspaisunexi tullut, waan caickein hänen corkiain lahjainsa can§a pysynyt nöyrydesä; ja
liiman sitä woitti hän sencautta sitä stmreman cott!tckmuxen, että hän sitte taisi sitä paremin käyttä i,
ltzensä caikenlaisesamurhesa; sentahden pane hau coh,
jta tygö
coscahän oli pchunut hänen corkeista
,chdistuxistansa: Sentahden minä

iloiyen heicsudesa, yloncatzeisa, hädisä, wainsisa, ja ah,
disturisa Christuxen tähden: Sillä cosca mi,
N<l heico olen, nijn minä wäkewätin olen.
Ia tämä nähdän wielä tänäpänä caickein usWaisten tykönä, Ma owat ollet nijden corkiain ahdistusten schoulusa, että he -tulewat sen caulta sitä
enämin harjoitetuxi, puhdistetuxi ja wahwisietuxi,
seurawaisesti saawat ylöscandaa paljaita calleita he,
mmiä tästä rastasta rististä.
7)Cuinga pitä minun sijs käyttämän itzeni cor«

>sa ahdistu>isa? Tämä on yxi kysymys,
K

2

jonga ne

ahdi-

s.uoct°6
Z. 3.ueu.
ahdistetut usoin ja caikella oikeudella edes-Mma
Se paras neuwo seiso sijnä:
148

Se/ Ma tule wiedyxi corkeisijn ahdistuxljn/
hunen pidä, stiingan laimmlyömän rucousta; tval
huocamisen ja jydammellisen auHuutamiscn cGj
anoman Jumalan apua, ja myös rucoiloman H
maiata, että hän tahdois armollisesti andexi aM
hänelle, misa hän, nijsä corkcisa ahdisiuM on h
dia tehnyt ja andanut sydämen tulla saastuteta
Jos mc sen teemme, nijn me saamme taicka sitä j,
>

kemmin awurt ja täydellisen pelastuxen, eli jos Z«
mala nake,hywäri, wielä pidemmaldä jättä M
Waan, Nlsn-ändaa hän cuitengin lohdutuxen, ja;
löspitä meiöäjl woimamme, että me
sitä patti!
niin taidamme canda. Nijn teki Päwali, jocas<

sen

tanan

rusicmtzemistn

alla, rucoili

HErraa harto!

colmasti 2Cor. 12: 8. Ia nijn teki Dawid,O
jtzcstänsa kirjoittaa Psal.3l: 23, Minä sanoin»!
caisudeni: minä olen sinun silmäis edestä sj
cuitengin tuulit sinä minun rucöi
xeni äänen, cosca minä siNUn tygss buuöi!
Ia PftlM. 77: 4- Cuin Minä murhellinen ole«
Nijn minä ajattelen Jumalan päälle, cuin w
nun henZeni on ahdistujcesa, mjn minä puhu,

Sitälikin pitä meidän täydM todella seisoman caick
synnillisiä ajatil>ia wastan, ja cawahtaman mciW
me caikesta suostumisesta näihin, ettei ne saisi M
cuta hallitusta sydämen yM
Sijua siwlisa ei meidän pidä pois heittami
meidän uscallustamme lummalan armon päälle O

elämän sijnä lapsillisesa uscallures,
tttä Jumala caiW.chsq cowisq mprsty^«uleisa^
lv: Zs.

waän

te,

Ahdistetuista
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sano hänen ahdi!y?aicka sinä nckmät salaat
iz.
Iob.io:
Mesansa
sydämesäs, mjn minä tiedän ftn euitengin, et-

le,,g,n

t<zg

on meille armollinen. IB

sen muistat. on tarpellinen", että me

Erinomattain
niiden cörpitkällisestä
päällä
teemseisomisesta
ahdistusten
fiain
käsityxen.
nijden
meillemme
oikian
Että
Jumala
W
Mtta tahto ltzimitta meidän tykönämme yhden cornijn on hän myös yhteisesti määtian
lännytnijnpaljon aicaa siihen, cuin tämän pää tar,cyituxen woittamiseen tarwitan; Seurawaiftsti taita» sanoa', etts näillä ahdistuxilla on heidän määMy aicansa. Jota paremin nyt ihminen sijnä a<"
M itzensä humalan wijsasten tarcoitusten salken:
,jota enämin hän harjoitta itzensä rucouxesa ja uscosa,
mailman kieldämisesä, sen maallisen mielen poisrijsumisesa, ja ahksroitzemisesa taiwallisesta mielestä,
-

!stdasa ja woitosa hengellisia wihollisia lmstan ja y,
litze: jota enämmin hän cartta itzensä epäilyxestä,/
Mlsemisesta, kärsimattömydestä ja epäuscosta; sitä
Bmlmitt tule Jumalan tarcoitus hänen sielusansa

ja seurawasti sitä pikemmin saa ahdistus
ja ennen
loppunsa.
Mutta aina sijhen
hänen
cuin se itze työsä tule lopetetuxi, pitä ihmisellä oleman karsiwällisys, ja odottaman sitä täydellistä aAn hetke. Mäkisin alaspaina sitä M mahyotoin,
ja soca myös tahdois cokea sitä, hän tKs hänen
hätänsä suuremmaxi. Tähän tilaan taitali myös soivitta, mitä me luemme Es. 32: if.
jo hiljaisudellla te tulette autetuxj: hiljaisudeftjq toiwosa te wäkewäxi tulette, ja P5.37: 7.
lpdy HNRraan ja odota händä; ja Walitus
Men 3: 20, 27, 28, 29. H'swä- on olla tär^

iwoitetuxi,

K

3

si-

Z. IIMU, SeihemäZ 3,uocka
siwäisnä, ja HGRrftlha apua toirvoa.
Hl, ihmiselle, ijestä cqnda nuorudefansa.
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hän istu

vxinäyg, yn rvait,
pen päällensä tule. ja pane

chj

oosca jotakin Hz
suunsa tomuhu»

Z- Zl<

SeitzenM Luocka.

Khtyllisen wieraista,

jotcg

Jumsl

iloiset
Cosca Jumala wieWnen lapsensa sullfeen»
nijn tefe hän, ch
Veseen M rastaisiin
VUbuin, Moa eli muucalaista tM, jyka ei hi
ws ei hänen lastensa onnellisuus sitä nM
MlyMstj waadeisi< Mutta juuri tämä" syyn
den< ei lM myss jata heitä pidemmäldq HM
«uin ft on heille tarpeBine« ja hyödyllinnen, Ai
Wgftgn Whäri piirittä hän myös hänen lapsiansa W
hakettaa hengellisMq, ilolla, että he sitä paremin °?
piN fundemaqn hänen rachaudesta-rickaan sydän»»
ia ne autuudet, Min hänen osallisudesanfa W
M iMyn, njjnmvos hänen armo-teillansa W
oy?at<

<Gistmmi« edespyHmaan,

HM hengellinen ily on yxj silloinen fydäl!
lijcuW, jtzngq Pchä Hengi waieutta nijsa uscon,

s>fa< eckahgn anya tMän MM mchasa tunn
ChristM
Wma fiy on niin eroitettu majlman ilosta» <>
hechän MnäM mateaan saatetan, taicka maallij
MUM «.li GeyWnH synWislfq huwjtusten y!

WZjfta ia nautita autuuden tawaroita

Iloisista Jumalala.
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soitettu sielun tatitzcmisesta. Mu!ta se on myös
lvyta
cuin
lewosta,
Christuxesa, coshän
mlliststa
että
wacuutetuxi,
tule
on syndein anhänellä
la hai»
andammen ja rauha Jumalan ccmtza. Sillä
waicka ta'!a ilosa sencalvamen lepo aina löyty, nijn
ei K'ydy cuitenMN aina sijna lewosa nijn wakewätä
/amakiata lydämen lijcutusta, joca .cutzutan iloxi eli

Muri.

s- 33-

Tamäiloylös tule nijdenuscowaisten tykönäcosca

lhehawaitzewat, cuinga armollinen, cuinga hywä ia
ystäwallmen se taiwallinen isä on hänen lapsiansa coh!tan,ja cosca jotain Hänen rackaudestansa tule wuotatetliri heidän sydämiinsä Pyhän Hengen cautta,
joca heille annettu on Nom. 5: s. erinomattain cosca he lähisesä yhteydesä Chrisiuxen cansta hawaihewat yhden lunduwaisen waicutuxen hänen rackaudestansa, joca ou wetänyt hänen cuolemaan meidän edestämme, ja on toimittanut meille yt)den mittamattolnan Muden rickauden.

Tämä makia tundy Jumalan rackaudesta, josta se hengellinen ilo matcaan saatetan, tulelPohäsä
Raamatusa eteen asetetun', nyt nijncuin !,xi syöminen
M salatusta mannasta Ilm. k. 2: 17. Not nijncuin
W' ystäwMinen Jumalan canffapuhe ihmisen cansta

Es. 42:2. Hos. 3:14. Zeph, 3:9. Nyt nijncuin yxi
hengellinen juopuminen cosca he
hänen huolensa runsaista tawaroista/ iataytetanhecumtilla nijnluin wirralla P5.36: 9. Cork.w.s: i. josta he tulewat nijn tytywäisexi, että he pojslyöwät mielest«n- l« caicki, mitä mailmasa on; nyt.nijncuin »xi run,
las laidun, cosca he lulewat lihawaxi HERran hn/

K

4 wy-
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wydestä

Seltzemäs 3.uocka
hecuwasa Es, 55: 2. Malach.4: 2. Ich
paicoista
paljon
L.ueu.

nijn
on selkiä, että»
uscowaiset sencaldaisella ajalla eläwat aiwan l)W
phteydefä, ja ettei he ainoastans wM
Jumalan
yle
hywclla mielellä, waan myös toisiW
Witasa
wichyxi
Wlewat
oikiaan hengelliseen hecumaan, cyj
ea he nautitzewat yhden yldäkylläifyden toisen D«

'Raamatun

Jumalan armosta, ja sen cautta pidetäft mahdMz

Htecn erinomaiseen autuuteen.
Tasa tilasa hawaitzewgt he aiwan paljon K
ja taitamat W
nialan rackaudesta ja
päätöxen,
sijtä
nijstötulcwaisesta
tehdä
autuudesta
<uin heillä kerta on odotettawana Taiwaisa, em
rattain cosca heidqn henZellinen ilonsa nouse yIN
jancaicFisen elämän esimacuun.. Juuri silloin Ml
Mt he, unhohtamaan ne cuin tacapeun ywat, jac!

nijden perään cutn edesä owat, ja samonW'
pannun
eteen
määrän jälken, sen callin tawaraniäl>
ken, joca Jumalan cuHumisen cautta ylhäldä Chi^,
fiuxeja lEsuuxesa ilmoiketan, Phil.z: 13, 14 C«<>
to mailma G heille, nijneuin yutomu^Taiwas»
nijneuin läsnä olcwainen, ja he waipuwat nm
heille
fywäldä näihin autuudeihin, ettei he usein tiedä, cuin»
Za heidän eantzans vn. Silloin
heidän rm
keudensa, m usto
vhden sangarellssen luonon, nii»
«tta Ke HERran lEsuxen tähden, annaisit cuolcw
itzcnsä sijna silmän sapäyxesä, jos hän sitä tabdois!
Sillä euolewaisuden siteet owat heidän mielestän,s<!
(ottaman

saa

totisesti

nijncuin

siteet, ja ei mikan muu ole, M
taita tehdä heidän mielusudella Mywäilexi, wielä jon<
Zun ajan, taeaisin pysymään eli wijpumään Mö
cuolewaisten seaft, cuin heidän euuliqssuudensa-ja al<
dizi aMmMa. Jumalan tahdon ala, nimcl,in nm

Iloisista lumalasa.'

sf§

nijnmyös täsa. O autuita hetkejä! jotca
waiwuttawat Jumalan ystslvät näihin makeisijn tundoijn hänen jumalallisenrackaudensa meresä. O mittamatoinda rackautta! joca sencaldaisella ajalla ikänäns cuin wapahta heidän heicouden siteistä, ja esijrtä heidän taiwalliseeu menoon.
pitä tämän ohesa wisusti waari otettaCuitMin
pan, että tämä rohkia tila enimitten ei seiso cauwcm
päällä, sillä meidän nykkinen tilam ei muutoin taida»'sicanhaa sitä: että nämatmakicttsulhisuhet lahjoitetan
enämmin lapsille, cuin nuorucaisille, ia näille enämjmn, cum isille, että ne edelliset enämmin tarwitzewat tulla wedetyxi ja totutetuxi Jumalan rackaudefia
palmaisten isän sydämeen: ja että ne enimitten owat

sa asioisa,

edellä walmistuxet uusijn campauxijn, ahdistuxijn ja
mucheisijn, että he Jumalan ystawallisyden muiston
eautta mahdaifit pitä rohkian mielen myrstysä, ja olla

wacuutetut,

M Jumala tske heille awun; ja vn-

nelWj ulps wie caicki asiat hywään loppuun.

s- 34.
Costa ne uscowaiset täsä tilasa kaywät sillä Py-

hällä Ehtollisella; nijn on se heille yri oikia ilo-atria,'

ja csettelemus opetta silloin, että he tulewat hengellisesti juopunein Jumalan huonen runsaista tawaroisia. Hrjällinen pelco ja ahdistus on täydelliststi cadonut, ja he hawaitzewat ihe työsti sen, josta ylembanä i. Luus §.4. ja 5. on waari otettu, nimit-

täin, että tämä armon-atria on corlemmasa mitasa
edangeljumillinen eli armoa täyllänsä. Heidän sydämensä on sen ohesa-täynäns ylistystä, heidän suunsa
U täpnfins iloa, ja l)e taitawat totudesa sanoa!
MiKs

154 B.ueu.

Minun

ruvmjni

f«

malasi» P5a1.84:3-

SeihemHZ 3.f«>ckH

sieluni iloitze

täsä stllrawaisista waariotta: l
Että tämä hengellinen ilo monda kertaa illm!l«l

Cuitengjn tule

,)

la

itzensä

nijden

uscowaisten tykönä

jälkeen. He
hän Ehtollisen nautitzemisen
Pöydälle hengellisesa

luisinansa HERrall

sen W

mcnewH

suureft» t)eicoudesa; mutta sittecuinhe owat namin, l
Ntt lEluxm ruumin jaweren, niin tulemat he chl
ten taiwallisten fuloisutten makeudella oikein wirw
letuxi, joca silloin keloa heille erinomaisexi lohdw

ufton wahwistuxexi.
makeuden sW
3) Se, joca on maistanut
Pyhällä Ehtollisella, ei pidä tuleman nijhin ajM

z-exi

fizn,
hän

ja

cuin olis

se yxi

mercki mahdottomuteen, joi
nautitzemisesa, toisella aja!»,

sitä. Sillä nijncuin me O
teisesti Pyhäsä Ramatusa olcnune näytetyt, ei tm
noihin/'waan lupaulim; nijn on myös se hengck
nen ilo itzesänsä yhdelle Jumalan lapselle ei aina w
pelljnen eli hyödyllinen; ja jos ihminen ainoastans ch
sta omaisista tunnus-merkcistä on wacuutettu hänen

la, ei löydä eikä tunne

«rmo tilaMnsa, elnvilpittömästä halusta armon pt>
sään; niin taita hän myös nijn hywin hengellisesi
»nurhesa käydä.mahdollisesti M Pyhällä EhtolltM
;um hengellisesa ilosa.
3) Mm sielu on nijn heieo tiedosa, että hän lii,
hes epäile sillä ajalla, cuin hän tunds yhden hcw
gellisen rchkeuden, eli myös ainoastans yhden tun<
vuwaisen leroon, mennä eli käydä HERran Pöydät
le, että heillä on st waW lu<lo; ettei yxikänmuu
ele sijhen sowchas, cM fe> jyG seiso tunduwaisck

Iloisista lumal<»sH.
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Mutta cusa loyt» fe
Mchesa hänen
jotca
että
Naamatusa,
ne,
owat iloiset luPyhäsä
mMsa, ei mahda nautita sitä Pyhää Ehtollista, ia

yM oikeudella taitan ne ulos suljetta Mä, joita

army-lahjoAansa onniin runsasti
HsNmitze hänen
Nijden,

,virwottanut?

jotca owat iloiset heidän eh«
pitä
synneisansä,
sieldä pois oleman; mutta
dMsajotca
Me,
lumalasa iloiset owat, huula se racat
Mpahtaja, mjncuin myöseaikille muille hänen mabminun ractani, ja
doNisille wieraillens:
juocqt mmun grmani, ja juopucat,
§.

3?.

sahdefas Luocka.

sl>jst<l', jotca ywat lgngennet tacaperin lui
malan acmosta.
Tähän asti olemma me tutkistellet moninaisia
shtellisen wierasten Luochq, Christillisyden mittain
Den; nyt me tahdomme ilman sitä otta caxi Luocka

,

-5

tutkistellaxemme, jotca matcaan,saatetan cahden har<
,hq tien cautta, jotca taickss eoconansa syöxewät monda ihmistä ulys armtzsta, eli wähimmaxikin pitäwat
heitä tacaperin,' ettei he oikein taida tulla ja ehtiä
Evangeliumilliseen woimaan. Se edellinen harha tie
vll suruttomus j jonga cautta moni anda itzensä nu<
tutta. Wen asti että hän peräti lcmge hengellisem
Mlemaan; se jälkimmäinen harha tie on ahdista,
winen epqilewäisys, jonga cautta moni tule ufton
eikiasta woimasta tacaisin pidewx«'< Mvlemat harha tiet owat päätä cohden toinen,toistansa wastan;
Gutta se edellinen on waarallisemhi cuin se jälkimäinen; että ihminen pikemin cadotta armon suruttomw
dm MM, cum ahdiMwaisen e.pqilewaisyden cautta.
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z.

3,ueu.

Cahdexas 3.uocka
§.

ZK.

M Ihminen joutu suruttomuden waarallW
yarha-tielle,jos hän laimijnlyö tarpellisen walpaM
vlitze nijß
Jos ei hän oikein walwo hänen tietonsa
tajta ymmärrys kcO
jumalallisista totuudcista,
asti tulla wietellyxi fencaldaisijk erhehtyrijn, jotcaW
xewät hänen turmeluxeen. Jos ei hän walwo lm
nen tahtonsa taipumisten ylitze, nijn taita kewiastiy
xi wahingollinen oma-tchto, itze-wijsaus jatzengck
zien ylchys ylös-nosta; ell mandäwät itzensa h»
taipumiseens silloin sen Eyangeliumillisen wapaM
väärinkäyttämiseen, cli hän tulepensiäxi, ja hitau!
hywään ottaa ylikaden, jos ei hän walwo hänen tm
lensä liMtusten

ja nijden

ulconaisten mieldenyW,

l

jonga cautta mielen lijcutuxet enimitten tulewatH
hoiteturi; nijn taita hän aiwan pian tulla sysatyxi ch,
nälM
hin suurembijn synneihin. Tästä eroituxesta
yhM
ole
poislangeminen
B
armosta
selkiästi että
nen, waan monenlainen. Silta muutamat lange<!
wat ymmänyxen erhetyxijn; toiset hengelliseen ylpe»
Vteen; toiset sen EvanZMmillisen wapaudenwaam
käyttämiseen; toiset hallitzewaiseen hitauteen; ja tt><
stt suurten wieain ulospuhkemiseen.
§.

3?.

Cnnm caickia pitä täfä teh tämän wisu eroili
kiusanren wälillä langemiseen ja itze tacaisin lange<
misen wälillä. Kiusaurefta langemiseen ei ole myös
ne pysyMset Christityt wapaat; mutta tacaisin lan>
gemlseen joutuwat ainoastans ne huikendelewaiset.
Se tapahtu ustin että ne varhat Christityt
wat ahdistetun ja kiufatuxi wääräldä walkcudeldaja
wääran. opin
taita myös Mchtua, että
>

se

W

langenneista.
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lapset Christillisi)desä andawatitzensä silda ymbari wiedä spy. 4: i4!> Mutta ei he anna cuitengan uscorl
peiustlista heid«n tykönänsä maahan lyötä, niin cuin
m langewmftt; waan wahwistawat itzensä jällens,

!

pitMt itzensäsen sanan tygö, Ma totinen on M.i:
9. wcoilewat jakilwottelewat sitä enamm wahwistu?

M perään totudesa, ja tulemat

ru«Mri>

sitä sywemmäldä pe?

Edespäin eapchtu usiasti, erinömattain ChriM
alnfa> että se wanha adam tahto
ot<
l
«nijsä armon woimisa, cuin me omistamme >ja sij?
jotakin paiteemme. Hän
l m hywasa cuin me
sua miclesänsä st ylitze, ja pyytawiedätahto
mielen hengel?
yxi
pian
ylpeyteen;
nijn
mutta
cuin
Hm
walwowak
nm Chististitty sen hawaitze, tucoile ja kllwöittele hätt
cauwan, enin ylpeys- tule clletuxi, ja sydän ta?
«isin wiedyxi fijhen totiseen nöyryteen.
Hetulewat kiusa tmi OvanleliUmOstn Mpauden määrin käyttämiseen. Se oma si)dan, se m?
iiiallmen maitma, erinomattäin stntaldaisei, jotta
l> tämän harha-tien cautta owat langennet pois ar-

osan

'

lisyden

sen

mosta, tahtomat eteen asetta heille monoa mlulmM
Mallista turhuutta, nijncuin sallittawat asiat; mm»
ta he pelkäwät kärmettä, pitämät yllytyret, nijncuin myrckynä, joca mattaan saattaa cuöleman: ja
j°ta enämin sydän on taipunut määrään lepoon,
sitä
ynwacasemmin pyrkiwät he yhden tarckan nuytetto-

sen

man waelluxeN perään/
He tulewat kiusaturi hitaudelda hywään;! mut?
ta ei he anna itziänsä sen yalduun, nijncuin ne lansewaifet; waan he murhchtiwat sen ylitze, ylvsojen-

KwatitzensäMms,

siteensä,

Hen-
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3.

Hengen

s.ucu. Cahoexas 3.uocka

woiman

cautta, ja «lackahuocamasta, ft

hen asti cuin he tulewat suurembäan wacuuteen nijs«s<
hengellisiiä harjoituxisa. la, ne hengelliset wihoW l>
vwe»t nijngin häwyttomat, että he wälisä kehoittam t
nijta pysywäisimbiä Christityitä nijden suurembGl
syndein Ulospuhkemiseen; mutta nämät pchastyMj
sitä yhdellä pyhällä cauhistuxella, ja catttawatM«
smremmalla wireydella caickia pahoja tiloja, ja W><

newät sitä cowembaan itzensä kieldämiseen, että M l
ylisit

set

sitä

wapaammat

sencaidaisista kiusauxista.

!

Näin menettämät itzensä oikiat Jumalan lD
wastan: jaettä he sijnä siwch

syndein kiusauxia

aina pysywät eläwasa uscosa, ja Pyhän Hengen av
mu wmcutuxet pitäwät heidän tykynänsa wallan; ch
pyhwat he armosa caickein kiusausten keffella, jch
myös ne heicoudet, cuin he
ohesa mastoin aiw
mistansa tekewät, tulewat heille cohta Christuxen ch
den andezi annetuxi, nijn ettei heisä ole yhtan cM,?'

'

sen

/
tustaßom. 8:i.
Mutta tacaisin langemus seisos sijnä r cosca ij<
minen anda itzensä kiusausten päälle carcamisilda, faw
Zixi olettaa, suostu syndijn, ja anda sille hallituxen;

jonga me nyt jocaisesta tacaisin langemisen laistaja
tain awarammalda tahdomme osottaa ja näyttä.
§. 38.

Costa

Ensimmäinen Laii:

jocu

cautta lange pois

armosta.

Ne jotca
cautta langewat pols
armosta, saawat wäärHt käsityxet nijstä jum"
iällisistä perustus-totudeista, jonga jälten hei<
d<ln itzens<
ja elsmW ojendaman pid<lisi

uscosa

sankenneissa.
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Ne jumalallisettotudet owat taicka meille tarpelli-

settietä, ja cutzutan perustus totuudeixi; taicka ettei ne o-

leniin mroclliset. Jos jocu poispoickenijsiätarpellisista

toludeista nijn l mge ha» perustus erhetychn,jonga cautla hän poiscadotta armon;mutta jos l än poispoicke mj,
stätotudelsta, jotta ei ole nijn tarpellistt, ja sen N L heilange hän siwuWdesta ja tildon puutuxesta, nijn
elhetyrijn, joiden canha armo kyllä taita teisoa, jolle, hmi muilla tawalla sitä poiscadota. MultH jos
M ylpeydestä ia pahudesta kielda sensaldaiset siwulttiidet, nijn hän ilmoitta sillä Jumalan ylöncotzen,

ja yhden ul, ona armosta olewailen mielen.
NiHin tarpcllisijn totudeihin tulemat caicki ne,
>'otca<t en asettamat taicka autuden perustu; en, taicka
autuden järjcstyxen, taicka järjestystä noudättawaiset
aiwuden wälicappalet. Silla se, joca ei rakenna
hänen uscoansa autuden perustuxen päälle, eli ei anna itziäiisa sijhen järjcstyxen, jonga Jumala on etee»
kirjoittanut, hän ei taida tulla autuaxi. Ia se joca
ei harjoita wälisappaleita, hän eikä tule perustuxen
Me, eikä iärjestyxeen.
Aumden perustukeen tulemat ne totudet, että yxt
«lmeyhteinen Jumala on, että se toinen persona Iuon meitä lunastanut, että meidän LunastaMliludesa
jamme on Jumala ja ihminen yhdcsä Personasa, et,
lä hän on totisesti täydellisen maxon tehnyt meidän
syndeimme edestä. Se joca kieldä namät totuudet,
hän ei taida panna jotacutauscallujta Christuxen anMN, ja seiso nijn yhdesä erhetyxesä, joca syöxe hänen pois armosta. Mutta se joca kyllä myöden anda
Christuxen täydexi tekemisen itzesänsa, mutta cuitengin
leke nijn ahtaaxi, cuin ei olisi se tapahtunut caickein
Wisten edestä, eli ei caickein spndein edestä, eli pa-

ne
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ne muutamain luondocappalden ansion sen rinnch
hän pois cndotta nijn sen ainoan autuden perustum
enin hän anda nämät erhetyxet tulla tykönänsä w»i
mallisexi, ja ftwitta ne itze päällmsH! Mutta se M
sencaldaisijn erhetyzrijn ainoastans ulconaisella taW
la suostu, waicka hän ne sodämmesänsä Mä,
on yxi ulcocullattU) jg nijn ei ole hänellä ariW

Math.io:

z2,Zz.

Autuuden järjestMn tulewat ne totuudet eil,
syndisen pitä pxiwacaisesti tundeman hänen syndi-«
>

heljäisydensä,
keneman

eläwasa

p»

uscosa lEsuxen Christmen
M
si)ndelnanl>v>

tuhrin tygö, sijnawastanottamaan

andamisen, ja uudistuman Jumalan cadotettulum

waan.
tthetyxensä cauttaitze'tästä'järjestyxestä tacaisinwck
<A'i, jafturawaisesti ulossuljetuxi armosta, jvca aiw

astans mainitusa järjestyxesä taitan saada.
Autudett wälicappaleihin tulewat ns iotude!,
zttH se Pohä 3>aamattu on Jumalan Sana, eni
Jumala tämän sanan cautta käändH ihmisiä iM,
lac.i: 18,21. että hän on asettanut sen PO
Caften uuden syndymisen pesoxi 10H.3: f.
ja että se Pyhä Ehtollinen on yxi walicappale O
siyxeen ChristureN ian§a, cosca se elawäsa ilscosa««
utitan. Catzo ylemmä 1. Lue. §.f. N:o 1. Se p
ca nyt ylöncatzo Jumalan sanan ja ne Pyhät G
tramentit, laitta lumalata bänen wijsaudssansa, j
taicka ylösajattele, toiset autuden wälieappalet, taick,
l)engellise<n ylpeydesä tahto, ilman naita Jumalalla
asetet.tuia wälicappaleita, tulla autuaxi; pidäistö hä
nen ehtimän tarcoituxeensa? Eikös ole syytä peljätä
M sencaldaisetHmijet tulewat lumalalda MW

A.<lnäetttteiftck,
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MM hänen wijsan järjestyxensä ylvncatzojat, ja
kaändymisen jä autuden armosta ulossuljetut? Eli
ltMwattö he pyytä HERralda lumalalda, M
heille mielixi, eteen kirMta toiset käänhän tahvois)
dymistn ja nutnden walicappalet?
Nijhm lotudeihin, jotta ei ole tarpelliset, tuleMsemaldaiset, jotta ei tte auluden perustusta, järja wälicappäleita. MUlw nijncuin muutaMäselsowatnljden
larpellisten totuttcN canl)a lahimmat
yhdistyxesa,
toiset jällens ei ole nijden can§a nijn
mäsä
lähes yhdistetyt; nijn owat myös pois poickemisee
näjstä
totudeista, jotca pois,
poiiketniset me olemme cutzunet stwu»echetyxixi, enämiii eli wahtmmin waaralliset. Mutta jos päätttudet pihetän heidän wacuudefansa, ja focu wirhi tebdän' siwu, totudeisa, liatengin tietämältömydesta;

sen

mjn ei lange yxikän
cautta pois armosta. Nijtt
taita esimerkixi, jollaculla hänen felityresänsä yhden
pimian Raamatun paican ylitze M toinen ymmärrys eli luulo, cuin Pyhän Hengen mieli myöden anda, ja ei cuitengan lange ssntahden pois armosta;
perustusta.
hänen luulonsa ei maahan rewi
myös
opetuxesa
perustus-totudeista
Muutoin on
ja siwu<totudeista wiela monda cappaletta waarin ylettawana, jotca tarpellisesti pidäis edespandaman ja
selitttti':män, ios meidän päa'tarcoituxemme olis mistä puhua, mutta minä olen ainoastans, nijncuin
Me menennsesä puhunut sijta, ja ainoasi tahtonut niin paljon sanoa, cuin yhteisesi, mitä olla tarMnen «iille, jotta owat jällens langmnet erhetyxijn,
<tta he oppisit itzensä7tun,demaan.
Tästä
'eitä ne jotca erhetysten cautta oarmysiH
pojs langennet, owat eroitetut nM,
W

cosca

uscon

seura
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jotca joutnwat siwu-erhetyxijn; sillä tämä jälkimM
nen taita myös tapahtua nijlle, jotca owat seisowai.

set armosa,

nijn

cuin

seisoi armosa, ia

Petarin esimercki

sen

osotta

oli cuitengin sijtä erhettywG
cuin ei olisi tarwittu nijn P
ikänans
luulosta,
sestä
pacanoita,
kaandymisexens.i,
cuin JM
heidän
huta
laisia; jongatähden Jumala aiwan erinomaisella tam
joca

lawalmisti händä, kaändamäan Corneliusta, 3U
Mutta he owat myös eroitetut nijsta, )<>'«</
delläpäin taicka ei ensingän, taicka wähimmäK
ci pcrusturen cantza ole tullet totudesta
sillä namat owat taicka alinomaa maanneet echch
xcsä, »a nijn ei taida nyt wasta langeta; taicka jihe ulconaisella muotoa owat tunnustanet itzensa tol»

tcao ia:

waan ei eläwästä wacuuturesta; nijn owathi
sen ohesa maanneei cuolluna synnisä, ja»<
kyllä
langennet totuden Historiallisesta tunnusti!'
wat
nijncuin
myös lähemmästä tilasta, jonga M
xssta,
wimein
ta hc
olisit tainnet saada wacuutuxen
mutta ei taita cuitengan sa.noa, että he heidän ml'
tcm otettuin erhetystens cautta owat armosta poislw
gennet; cosca ei heillä sitä ollut ennen, cuin he pck
langeisit. Ne ihmiset, joista me nyt puhumme, c<
Mt sentähden sencaldaiset, jotca eläwälla waculw
teen,

cuitengin

M

)

sanoa, että nijden kaändMättzmain tiet», wi
hllumäxitm, ci caickein, ,a caitisa cappalcisa, on p«>!Ä

Ei taita

tansa historjallinen. Wacuutus itZesänsa taita olla W
tcwll ,a lijcknmatom, waicka muut walille tulmoift
esteet tucauttawat harjoitnxcn; cuitengin ei myös»
ta ticlträ/ että ne taändymattömät wictellän heid»!
«naida tahdoldansa sencaldaisiju wäärijn täsityfis»/ >l>l
fjyi ca tctcwät heidän historiallisen tietonsa wonesä tilch,
' liatengin sowittanMa heidän itze päällensä »äirsxi.

sen

3.tMgenneisia.

»6;

owat tundenet ne autuuteen tutewalset perustustvtudee; mutta ne nyt poiskieldäwät.
Tähän poislanZemiseen sijta terwellisestä opijra
jouduit Galatalaiset, joillePawali anda sen todistuM, että he edelläpäin olit ollet totiset, että ChriM oli heidän silmainsa eceen malattu Gat. 3: t.
että he olit alcanet hengesä v. z. ja jo paljon sentähden
kärsinet, v.v. että he, rofta hän saarnais heidän e-e
desänsa sitä puhdasta totuutta, olit hänen, waftanottanet nilNtuin Jumalan Engelin Lug.4: »4, ls.
että he olit juofntt hywin Lug.s: 7. mutta coscahe
annoit itzensä waärildä apostoleilda wietella sijhen er-

sen

hetyxeen, että
wanhan Testamentin Lewitalaistm
Lakein waarin ottaminen, ja yhteisesti hywat työt,

ynnä Christuxen ansion cantzawaaditan ihmisten wanhurscaxi tekemiseen Jumalan edesä, jonga cautta he
nijn autuuden ainoasta pcrustllxesta pois-poickeisit, elickä ei pitänet Christusta yxinänsä sen edestä: nij»
sano hän heille Lug.z: 1. Te oktte wimmamt;
Christus on teidän siaftnne ristinnaulittu, v. z. te
tahdotte lihasa lopetta, v. 4, Te olette nijn paljon
huckaan kärsinet, Lug. s- 2. Christlls ei ole teille
hyödyllinen, v. 4. Te owta Christuxen cadottanet,
jotcalain töillä tahdotta wanhurscaxi tulla/ja olette

ormosta

luopunet.
O josen me wielä tanäpänä tarwitzisi tämän y,
lihe walitta! Monda alcawat heidän ChristillisydenfH
«ikein, ja juoxewat howin jongun ajan; mutta ei be
walwo totisen walkeuden ytitze, waan cadottawat
moninaisella tawalla.
Moni tule vlpiaxi hänen tietonsa ytitze, pitä cai-

sen

sen

l>, mitä

hän nakelensimmäisen kerran; uusina tiewiL2

na
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na, joita ei muilla ole, ja ettei smrawaiset nöyriidch
warjele tiedon armoa; niin he joutumat
olpcyteeu: ascaroitzcwat sitä, jota ei he ymmärrä:
tut<
kiwctt sencaldaisia sätauxia, jott-cl Jumalan
on wireydellä antanut meildä olla salatut, eli mM
määrän hlitze, johon ei
Keidän wbi<
mania ulotu; ylonandäwät sen Chriftillisen piinkö
taistldm tien, ja pitänet ne perustus <totudtt, joiden
pääiie cuittngin cmcki tule, äiwan halpana oltaxenft
niM'elatusta heidän UscollcUfa; ja silIM
ru ft pian tehty, stta he set>ttawat itzens sencaldaW
czytyxeen, josta he sitte ei nijn pian taida itziansä u»
loö

stlitta.

Toiset owätmwanhembiat, lukemaan
laisia kirjoja, ja tahtomat ilman turwetta ja culM

mistä, tietä, miki ne monet määrät lahcocunnat mailmasa uscoa mcchtnwat. He tutkimat heidän kichi»
luxiansa, waicka ei heiliä tzle tnrpellista
lahjaa: ei lue sitä wastaan mujta kirjoja, n myö<
i'M harjoitetuilda,
taitamat heitä ojenda. Si»
cautta tule niin heidän usconsa waiwatuxi epäily!
ja ios ei he itziänsa cohta käännä tacaisin, ja pidil
ihiunsä jällens Jumalan siman tygö yxinänsa, jaw
coile yxiwaraiftsti sydämen wahwistamisesta; nijn kär-

simät he haaxiritkoa uscosa.
Toiset ei cawähda itziänsä tarcasti heidän owlhengeldänsä

da
Mäl. 2: n. eli heidän turmeldun järkensä karmen,coucklimisilda, täbtoMat caicki jilliM

jdMin mittailla, ja ei tahdo uscoa M, jota ei H
taida käsittä; joca on cmckein lyhin tie, hyljätä
calcti salaMct, joiden päälle st autuaxi tekewäiuni
itzensä pemsta, ja pojscadotta Chnsturen.

se

usco

To>>

langenneista:
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Toiset ci cawahda itziänjä wisusti wäarildä pvophetailda, jotca tulewat lammasten waatteisa Mach.

7:15. Saawat halun kijldo?lal)cocundain tygö:
daivat itzensa nijden cantza erinomaiseen ystäw»teen
jotca waeldawat ulcocullanlsa pohydesä, ja wiette,
lewät makeilla sanoilla. Rom. 16: 18. Col. ?:
ja tulemat nijn tietämata poiesaatetuxi silda oikialda
tielda, fonga päällä ei tyhmätkän exy, Es. 35: 8.
Toiset tacaa ajawot ainoastans makeita tunnoja, ja ne harjoituxet loivat aiwan evwat heidän
mielestänsä, joisa ei laiseudella tä»tettya lepoa löytä.
tzlta »vt on jotain waiwallinen tulla
n

suwemm

se

perustetun niisä taiwallisisa totliudeisa: että Hmisen
silloin pita tutkiman, harjoittaman peraäuajatllsta,
tvalwoman, kilwoitteleman ja ruco-leman, ia ettei
caicki maista makialle ensimmaisesa silmän-räpayxefa;
nijn laimin lhöwat he tämän harjoitmen. Sencautta
ei tule perustus sywäldä caiwetuxi, ja cofea altistusten jq muiden wastan sanomisten myrffy tuuli nouse,
nijn lange huone maahan Luc. 6: 49.
Toiset duomiHewat myös nijstä corkemmista uskonopin rijd oista, yhden wäärän, perustamattoman
ja ajattoman rackauden jälksn: pitäwat caicki sanan
rijtoina: owat yhdestä mielestä totudeita ja erhetyriä
wastan: ja juuri nijn suuri cauhistus tule heille, cos>
cajocu nuhtele walhetta, cuin cosca jocu wastaa totlluden puolesta. Näillä ei ole totuudelta; ettei he
wiha nijtä sitä wOan lelsowaisia erhetyxiä. He 0.
wat jo eadottanet totuden puolin; co'ca ei he pidä
sitä corkiasa arwosa, waicka he wiela tmmustawat
itzensä sen tygö; ja jos ainoastans yxi wieras tuuli.
Ui fowchas tarcoitus, mi sisällinen ahdistuxen mors-

Lz

ky

<l.my» Cadderas 3.uscka
ty"; yxi sen ruman tulinen nuoli sijhen tygö tule;
poiscahot.fawat hf uscon ja hywän omantunnon»
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Toinen Laii;

spscg

henaellistn

cautta langl
boiy axmHsts,
Ne, jotcaoman tahdon, itzc-wijsauden, ja hm
bellisen ylpeyden cautta längewat pois armosta, hl
jmMawat walwoasen mjntarpellisen hengellisen köft

WenMs,

N'jn pian cuin he owat saanet amon wanhurs,
Mj t§kemisesä, nijn owat he tjlicka ej andanet hei<
eqnilasyndynyttä ylpeyttänsä kyllä alaspainaa,
j'q pls qndssnet'
hywin sywäloä ICH
supen
noyraqn mieleen; eli jvs myös ta<
nijn owat he cuitengtn wähil«,
fnZ onru,weWet
töin
itzellensa kelpaniaan Nom. 15: l. cck
Meftmqan itziqnsä, ja ettei he walwömisen ja rucm
xen stllq ole tstistellet tätä killsauM wastan, nijn oy
»xi waarallinen omq wijsaus sijtq ylös tullut, j«q
hcjyän työnänsä nyt pita hallituxen<
Nyl ei kelpq heille mikän paremmin, cuin hcii
däss omq wijsqudensa, oniaf neuwot, tawat, tietja
N'vt," Muut owat piinef kyntilat heidän silmisänsä.
ufcqlluM ihs päällensä ja H
Wtchwat hapwoin heidän
ja kclwottomudensa päälle, ja waicka
e
lMorMeq
tiedon iqlken muistawät, nijn ei
f

bH

/

es

ikänsä

surren

MtMitzensa

sen

tapahdu

sefuitenZan>läwäila« nöyrällä

ja

terwelli<
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sa, pitämät walwomisen ja taistelemisen oman per,
puolesta tarpettomana asiana: eli sencaldaiowat toimittanet puolestansa:
sna, jonga he ioaicaa
Nijn ahkerasti walwowat, niin uxi
«acaisesti taistelemat, ja wielä on tekemistä ahdistu,
D cansia, ne omat Heidin (nijden hengellisten yl-

sonansa

pläin) silmisä wiheljälset ihmiset, jotca wielä sei<o,
mt lain orjuden alla. Puuttuwaisuoet, jonga ulihe oikiat Christityt murhehtiwat, owat heille mitättömät asiat, joita he aiyoastans nauramat. Oma
rackaus on heidän nijn sowaisnut, ette? he ena näe

heidän omia wicojansa, ja eosca Opettajat eli muut
heitä sentähden nuhtelemat: nijn on heillä

Christityt

Mä wielä wanhurscautta jälilla: tietämät estellä iOnfa, ja wihastuwat totuden ylitze jonga eautta se
köcha ftdän tule aina ylpemmäxi, ja cowemmaxi.

Sencaldaiststa ylpiästä puhutan Ilmest. 3? l?.
Sinä sanot: minä olen ricas, minulla on kyllä, en minä mitän tarwihe; ja et tiedä, ettäs olet
raadollinen: ja töyhä,
ja sotia, ja alastoin Sencaltaiset ylpiät henget
elit Corinthosa, joiden tygö Pawali kinoitta iCor.
4:8,10. Jo te olette rawitut, jo te olette ri<
castunet, ilman meitä te wallihette
Me
olemme tompelit Christuxon tähden (teidän sil,
misänne, sillä te pidätte hulludena, Christuven tähden, nijn paljon tehdä, kärsiä, kilwoitella ja nijn wisusti waelda) mutta te toimelliset Christuxesa:
me heicot; mutta te wäkewät; te eunnialliset;
mutta me ylsncshotut.
-

L 4

-

§'4o.

-

Syl«
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Gysia jocu

4H

ssolmas Laii:

sen

Wyangeliumilliftn mapauhn
eautta lanne pois

armosta,

Sen Evfingeliumillssen Mpaudm

täminen on »xi sencaldainen tzacha
cosca
da lihalle Kaa, eli anda sen maallisen mielen M
plitzensä hallita, sen edeswetämisen alla, että Ew
gelium tske meitä wapMi lain ahdifluxista.
Mmä harha tie, tule usiasti hengellisesta M
dsstH; mutta Mä on myös ussammat syyt. Paä s»!
on, ettH ihminen laimin lyö walwoq wsllpollW
ylitze, kieldäa itzensch
Moni ei mene heidän käand»mMnsä kyllä ft<
wildi ihonsa kieldämiseen, fa eosta sitte catumuw
«nssmiiß ristaudet owatohitze, (soiden ala he O
eauwan euin ft carwas tundo päällä seisoi-, ylöm,!
Hoit caW mssalllset jaotit eron cmMa tmhudeM
W hepa ss maallinen mieli pahittäin Wens >M
Joiftt tuwvat k»lla paremin peruststuri itzensä

sen

ia HZilZn oli myl's eatumuxen rascauW
jalftn, k,M woimaa, olla ssina seisowaiset; mutta

eow tila annetqn,, >'onZa eautta he kiulatan maalla

niin unhohtmvae he walwoa, ja ei soh
NiMenfimMä Allsstuxia mftan, josta w,h°lli>Wß

ften

W

lug yli^chcn.

Mni ei

ymmärpa oikein ypemsta

itzensä kieldii

langenneista.
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loin jälken, jotca tlctämättömydestH ja maallilesta mi"
M ulps wuotawat- He ajattelemat, csimerkixi:

yiihin cuitmgin n>jn suuri lvireys Christillisydesä olwie
tarpellinen, costa ei cuitenggn sen cansta taita nmä»
cnsaita. Cuin Jumalan armo olis niins suuri, ttm
siinä fiwusa taidais itzensä yhdellä e'i toiDinen
tawalla
asetta mailman jälken, Cuin caick» a,
sllla
siat olisit luwallzset, cuin ei ihminen a inoastans rekiss
lensä jutacuta omaa tundoa. Muut Christityt
Mä itzelmyös
toiwow.tt tMasten tulla, ei ole mnös
M
nijn tarcat, Cuin ei Jumal', pitelis hänen lapsiansa
Man cowasti, ja ei ottais pahasti ylös, M myös
tnonda syndiätapahduis heidän töisansä, ja mitä muita stncaldaiM luuloja M taita.
Caicki nämqt unhottawat ihensä kieldämisen cor,

kian welwollisuden jota pidemmälda, sitä mämmin,,
ja heidän mielensä catzo aina sen päälle, sumga
MhdaisM wapaa ja sitomatoin. He »ttaw..t tussin jotain pahaxi heidän tykönänsä, ja se on aiwan

rastas

ja työläs, jos

heidän Jumalan pelwon täh-

den, pjfq josqin wanhaa adamia wastan oleman.
Jos he owat taipunet ahneuteen,nlin hallitzewatha"
lutrahan jatawarflln perään nijn wakewasti heidän ty'
könänsä, ikattäns cuin ei heillä cosean olisi waraa o!)ut«
3ri ainoa wahiugo käy niin cowasti heidän sydämellensä,nijncuiNyxi cappale heidän sydämestänfä tulispoisrcwäistyxi: he iloitzewat enämin, cosca ne maalilset
tawatat enätän cuin
he ajaittelewat Jumalan
'

!',

annon päälle. He pitämät enämin murhetta ajallisista,
«uin hengellisistä tawaroista. Ei he tee itzellensä omaa
tlindoa, wahinZaitta heidän lähimmäistänsä, ja jättä
stnköphstnawuttoMW, ja. peräti alas polkia handä.

e.ucu.

Cabderas ll.uocka
Jos he owat luonnosta taipunet herumaan,
etziwät he iloisia paiwiä, ja caickialepomahdollisiasi
on heille rai
män elämän soweliaisudeita; lihan
kambi,,cuin sielun lepo Christuresa, ja heidän mil
cul
lensä turhat huwituxet owat heille suloisemmat,
juttelemat
hengelliset
wirwotuxet.
He
armon
O
paljon Jumalan rackaudestä; mutta se on myös W
nijn kewia, puhua syndisiä jaarituxia. Silloin K
<läwät ainoastanshywin, cosca heillä on hywät pH
ivat; mutta eosca he tulemat curitetuxi, niin ei hei
«ä ole yhtän woimaa, canda murhetta. Nijden ö
iällisten tawarain canha menewät he aiwan tuß
waifesti, ja käyttämät ne Men, ttta he tekisit W
Caickia tätä cauw
lensä hywäa, cosca heeläwat.can§a.
Hypätä, ha»
wapauden
stelewat Christuxen
puin, huiluin ja candekin soitolla itziänsä huwitck,
ja peräti mailma-n tawalla tehdä itzsnsä
täwätbe luwallisna, ja nijn tule se köyhä sydän D
lens täydellisesti wedetyxi, asettamaan itzensämailM
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3.

mucaan.
Jos he owat taipunet cunnianpyyndoon, ny
pyrkiwät he sen perään, cuinga he mahdaisit sack
W

cunnian ja ylistyxen mailmqn edesä, ja carltawat
susti caickia njjtä Cbristillisyden welwollisudeita, M
den ohesa pitä pilckaa ja häpiätä ulos seisottama
Alila tyhmäri Ehristurm tähden, sen pitäwat.he tch
mydena, He pyrkiwät enämmin tämän elämän cm
man perään, cuin lasten oikeuden perän Jumalan
tykönä; ja mallinen ylöncatze teke heille enämän kl»
piää, cuin Jumalan armon pois kadottaminen.
Caicki namät peittämät heidän pahudensa s<!»
Evangeliumillistn wapguden cantza l Pet.2: '6. <«
ftndawat lchM M«a tilan Gal. 5:13. Heiw

sen

langenneista
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tule nijlle heicoille pahennuxexi iCor. 3:
Maudensa
). mutta heille itze cadoturexi/ että he andawat
ihaliisen mielen jallens heidän ylitzensä Hallitq Rom.
1.v.6, 8.

sen

§-

4',

Neljäs Laii:
(lMa jocu hengellisen hitauden cautta
lange poiZ

armosta.

Se hengellinen hitaus on yri sencaldainen
ei ole yhtäkan halua niihin hengelliharjoituxijn,
cuin armon tilasa meildq waaditan.
W
!
Jos jucu tahto tietä, jos hänen pitä pstäman
WM hitaudensa täydellisnä tacaisin langemuxena?
Mn pitä hänen taitaman wijsafti eroitta hitauden
niiden tykönä jotca wielä seisowat armosa, sljjden
maudesta, jotca owat langennet pois armosta.
Hitaus nijden tykönä, jotca wielä seisomat armk, on yhteisesti yxi kiusaus haluttomuuteen hen-

«sca ihmisellä

Bsisä harjoituxisa, jongaylitze he owat murhelliscr,
ja taistelewat sitä wastan. Mutta sitä wastan on
Oen langenneitten hitaus yxi hallitzewainen halut,
lomus ioca taittan cutzua täydellisexi suuttumistxi ea<
Wurexi, ja kelwottomudexi sijhen hywään.
Niiden useowaisten hitcms tule taicka luonnolla
sista taicka henZelissistä syistä,
Monellq on luonnosta yxi hidas (tempel»ment)
ell weren taipumus ja juoxu, eli on sairauden, kj«
wanhuden, waiwain, murhen eli rastan
jq m.ielen puolesta rasitettu, wäruumin
W cautta,
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3» 3-ueu.

CahderaS l^uocka

sytetty, että hän tuskin taita ylöndä hänen henc,«
harjoittamaan tarpellistaahkerutta rucouxesa, Z,W
lan
tutkistelemifesa ja muisa hengellisisä h«
joituxisa. Silloin tule tudexi, mitä me luen,,
Wijs.kirj, 9: is. Cuolewainen ruumis wa!»
<Fielua, ja maallinen asuinsia rasitta mieli
Costa Jumalan lapset luonnollisten heicoutten raft
da pmnolda tulewat hitaan; nijn ei he aina aW
päälle, mistä se tule, Ht luulemat ufein,«,!
on peräti hengellinen hitaus, sen ylihe he wM
tawat ia itkewät, huocmvat juuri sydämellisesti ll
n>on perään, »a andmvat mnös sen cautta tietä,

sanan

sen
se

he stisowat taistelemissa sitä wastan. SmtähdW
lue Jumala heille heidän hitauttansa, waan p»t
tywäinen bcidin sydämensä salaisen taiwutuxen m
fa, ja he owat sencaldaisisa asian haaroifa, että hi
tän hengellinen työnsä Wgmin
tekemissä,

seiso kärsimW m

uscolvaisten hitaus he
Catumuxela anda Jumala ihmisen enimittinll
ta hänen sydämensä cowude», ja sijnä tilafa näky«
Toissnans tule nijden

Sellisiftä

syistä.

icki halu hywaän, olewan pois-cadonnut. Ninco»

wan cuin yxi sencaldainen sielu walitta tämän lM
eowudensa ylitze, ja on murhellinen sen Me, nij
löyty wielä useöllisus hänen tykönänsä, ja hänellä

l

woitto odotettawana.
Pyhittämisiä, jalken Wanhurscarl,tekemtsei
wie Jumala usiasti sielun corpen, siihen hengM
erämaahan, josa ei hän löydä woimaa
tusta. Mutta niin cauwan cu-.n hän sen ylitze!
surullinen ja murhellinen, nijn ei ole jocn hal
'

Uiminen hitaus.

se

sangennelfi6.

Toisinansa

ta»s maali

vwat ajatuxet hajotetut..ei
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ainoa-.

sen cutzumifen ascareista/waan myös mä-

nscarrista,
iWiststa;
stä hengellisistä
ja jos ei

ermonmttain paljosta lunljta
nijn rupe sydän tulemaan
eteen
v-Mi Jumalan edesa> ja ei taidn nijn kewiästi yZM ihiänsä oikiaan rucoureen. Mutta ios hän jälcns mene itzeensä, ja uudella ahkerudella mutta itzena läpitze totiseen rucouxeen hengesä ja lotuudesa, nijn
i,lc hitaus pian woitetuxi. Dawid plchu lasta li131: 2. Costa en minck minun sieluani
asta
ja
asettanut waikittanut, nijn minun sieluni tu,
i wirroitetuxi» nijncuin lapsi «jitisttlnsck wie<
roitetaan»

ihminen seN alla usiajli cocoo

humalan

,

Usiasti ei walwö yri Ehristttty kyllä ahkeWk
liatusten, silmäin corwain / Sanain ja cantzakäy,
niapahtunut.
sm ylitze: eliNen cuin ban tielakan, on yxi wicH
Sielu tule saästutetuxi, ja ihmitien p»«
scadotta jotain hänen endisestä woimastansa, nim
ttä l>m tule wäsynexi ja hitaajri erinomattam' ps
!änm sen päälle pitä Jumalan eleen astuman ja moleman. Mutta cosca ci pahaa aicomusta ole hi«
nm tykönänsä edellä käynyt? <e on tapahtunut pi>

Uudesta, eli tietämättömydestä ja heicoutesta, ja
tlinde tykönänsä Hengen eurituxen sen lähden)
W

nä,

m»ös andexi rlicoile wicaansa Jumalan tyköja tule sitä taitawammaxi; nijn on myös tämH

lvihollinen

woitcttU.

Moni sielu Muhta itzenfä atwan ackia nijbin
wrkcmbiin Christillisyden mittoihin, ja tahto käydä
mcckammin cuin heidän hengellisen ikänsä luond» ,en
"»odcn anda. He juoxewat ikanans cuin ennatelle»
Mn johdattajansa Män Hengen etten ja tah>
te^

5. 2.U5U. Cahderas 3.uocka.
lowat mielellänsä cohta olla nuorucaiset ia isät, l»j
he cuitengin ei wjelä ole ehtinet sijhen oikiaan lach
woimaan. Zos ei he nyt nijn äkisti taida ehtiä n,H
eorkembijn mittoiin; niin he tulemat wäjynexi ja
Mntta että heillä on hywä ajatus, ja W
>i..
wähäilen caswamistnsa ylitze owat nmrhelliset, ch
174

<i ole heidän

jocu täydellinen tacaism lO
armosta, waan käy heille nijncuin HZ

hitaudenfa

se
Keminen
mättömille hewoisille, jotca wähittäin tottuwat tch
feen käymiseen, sitte cuin he itzensa usiasti heidän«»
«an juuren tulisudensa cautta owat kyllä wäsytt«
Rascaisa ahdistuxisa ja campauxisa, nouse l
fiästi niiden tykönä, jotca ei ole wielä oikein hachi
tetut, se murhellinen ajatus, että kiusaus on aimi
suuri ja wiholliset aiwan wäkcwät, nijn että hew
caties ajan päälle ei taidais kesta ulos, waan tck
wiholliselda woitetuxi: ja silloin ylvslule cohta M
haluttomus eli hitaus/ ettei ihminen enä taistele m
lniehullisesti, ei myös rucoile ja walwo nijn kijwch
Vtutta jos ainoastans silmät catzowat HERran«l
wun perään, ja ihminen edespyrki ikäwvitzemisesä»
mo», ja woiton perään; nijn ei tule särjetty ruoco mix
serretuxi, eikasuitzewainen kyntilän sydän sammutck
N Es-42: 3.
/
Caicki nämät hitauden muodot ei ole haiH
tvaiset; että ihminen canda nijtä, nijncuin yhtä cu»l
maa, huoca ja taistele sitä wastan, ja halaja c°l
i

kembata woimaa. Jumalan lapset hawaitzewatmyl
etlei hitaus ole aina yhtäläinen heidän!!
ikonänsä;
tze työsä, waan
he tulewat sijtä jallens pelasteW
ja toisella ajalla suuremmalla woimalla, halulla
palamalla hartaudella warustemri, josa sitte tM

Langenneista.

wilMsen pitä macaman heidän jalcainsa alla. la,
minä olen usein hawainut, että moni luule itzensä olewan hitaan, waicka ei hän oleckan.
luulemat
mielen
että halun kiwaus seiso wäkewäsä
lwimain kehoituxesa, liatengin luulon woiman; cufacuitengin se, hänen luontonsa jälken omaisesti seiso
s,j,ni, ctta sydän eli taipumiset ja halut ylvtän Jumalan tygo. Jos nyt luulon,eli eteen-asetuxenwoima, ruumin heicouden cautta, ajatusten harjoituxen
murhen

ja muiden syiden cautta on nijn
täydellisesti taida tehdä hänen
nijn
WsMt6, ettei
nijn
luulemat he, että caicki halu on pöi,
wircaansa,
sydän
wilpittömäsä halusa pilä itzensä Jusa, waicka
tygö.
Tämä esimercki on yxi selkiä
malan
päälle tule, että Meillä on setkla
paljon
cuinga
cautta,

se

sen

Wtys, nijn hywin ihmisen luonnollisista woimista,
cuin nijsta hengellisistä. Monda, ja cucatiss ne usiammat ahdistuxet ei ylösnousisickan, jos caikilla sijlä cks yxi selkiä ja tarcka tieto.
Colea me ulottuwaisesti olemme selittänet niiden hitauden, jotca wiela seisowat armosa; nijn me
«lidamme sitä kewemmin päättä hitaudesta nhde»
«Bnä, jotca vwat langennet pois axmosta.
Jos jocu on langennut pois armosta, nijrt on
poiscadottanut
hän
sen hengellisen elämän. Seurawisesti löyty hänen tykvttansä täydellinen haluttomus,
woimattomus, kelwottomus ja hcngettömys. Tämä
A mitan nijn pikemmin cutzutta hengelllscxi cuolecuin hitauderi; ja cvsca sille annetan nimi
hitaP, nijntapahtusesentähden, että hitaus on ollut alcu ja tie, jonga cautta ihminen on langcnnut

se

hengelliseen cuolemaan.

.Ne
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Cahdexas Luöckck

M, jutca seisuwat täsa tilasa, eioleyhdeW
helban hengettömhdesch
set. Muutamat poickewat, mäitmcjn.
jällens
julkisesti
hpwäsä,
puolelle, ja H
sa
taydellifejii
ni<n,
itzcnsä
sen chucaan . ettei G
settawat
kait enä taida pilaa heitä oikeina christityina. M
stäpuh»,
2Peti2: 20, 21,22/
yhden
ulconajsen »umalisilden muoW,
mela
täwat
puhn
on
wiela
ne
ja yhden osan pMesiä i
heillä
cuin heillä oli ennen, cch
menettäminen,
lllconainen
ca l)s seisoit ärmosa 2 Tim. 3: f. Mutta myös G
mätkin owat eroitttut; silla muutamat öwat caiK
heidän
ulconatfen muotinsa can§a juuripensiät; W
owat
culeenZin, sijnä luulosg, cuin olisit he aiW
ta
llmestys kirjan 31i,,
rawitut, wäkewat ja

töisa

pallon
owat ulconaisisa
ylöuakdqnet
mutta owat
ratkalltzch
ja owat langennet, jös heidän sydämensä pohja w

Voiset

sen cnsimaisen'

Hellan,, johon me lumime aiwän merkillisen esimeM,
Jim. k- 2: 2- 6. Caicki namät tulemat sijnä Oee»,
että he owat pois eadottanet armon elawan woimÄ,
waicka »xi ulconaistlla muotoa näky paremmaji
cuin toinen. Cuitengm owcit Myös M, joilla
paras kijido heidän stasansa, Mcaldaiset. mi«
oinoastans pimittäwät ihmiset caucäa, eli taitaiml
ipettä ne coetlelcmattomat. Mutta jos tila anneta»,
tulla hcidän eanstans hywin tutuxi, ja erinomaMi»
coetella heitä heidän jocapaiwaistfa cantzakäynusesalK
sa heidän
huone-wäkensa cansa; min ilmoitta se ><
pian,
että he andawat wissit synnitt, nijncui»
tzensä
ahneuden, eli ylpeyden, eli hecuman, eli wihan i»

se

se

se

sencaldaiset, hallita heidän ylitzensa, joca
yxi wissi tunnus mercki, että he owat pois cadotta>!<!
muutt

«>

armon. Coto-sotmit ilm»iWpat pW moijen ihnO
B

Wa paalda muutoin pitkänä ajalla ei laittis pws

lhsua ulcocullaisuden

eaapua^

§.

42»

Wijdes
Lescä jsru

Latl.

mielen lijeutusten j<l nijden
petslisuden cautw langV
psis ar»nosta.

naisten mieldrn

Tahan asti oiemmacke vuhunetsen laisista täcaiftlt

tangemuxista, jotca wahittckn syöxewät ihmisen pois
aimosta, jonga ohesa hän usein utconaisella tijldo,

suuren

ajan pettä sekä itzensa että muut.
muodolla
yri Mi, josa langeMus tapah,
on
wieläjäliUä
W
tu paljo pikemmin, ja jonga cautta yri Jumalan
lapsi taita yhtä haawaa ibuM MM suurijn uloS<

puhkemisijn.

Tämä taöäistn tangemus tulee siitän eosca
niinen ei wisusti walwo sydämen äkillisten lijculustel,
He, jotca cutzutan iM<?avt eli) mietenlijcmuM,
jonijden ulconaisten mielben ylitze, jonga eaulta mie-

len lijculuxet tulewat ylös lijcutetuxi.
Dawid hän taimin lvi, walwos
tutuxen ylitze, cuin on wieras

mielen lissenja bänen

silsilloin oli pian tehty, ma hän lan«
zeie sijhen cauhistawaiseen Huoruden ftndijn, jong<r
pnälle ilman sitä seurais Urwn murha joca eau»
hia langemus sitte maxoi hänelle aiwan rastaan catW»
mäinsä

ylitze, ja

>

niurell. Pecari ei walwmat sen mielen lijcutuM
che, jocä cutzulan ihmisten peleo, ja langeis seH
Mtq ackiä nO sywäldä,
M k»G ja kir^,s

M

tzhn-

3. 2.ucu. Cabdexas 3.uc»cka
joca jäljestäpäin ulos pusersi hänestä n,G
da kyynelda.
Mielen lijcuturet owat nijncuin yxi pakuri,<,
ne ulcongiset mielet andawat tu'en siihen. CuinW
pian on fe sijs cehty, että yxi sonnin, tuli, yxi lM
nin-lieO yläs tule, iollen me tomuta itziämme, m
ftsti walwomacm meidän mieldemme ja nijden H
cutusten ylitze? Cuinga kewiästi taita mi ihminei,
joca seCo. hänen wartiasansa, langeta ni,hin
bl>n wicoihin? Cuinga pian taita hän cadolta m
nion, jong i ylitze hänen edelläpäin on täytynm ca,,<
ja myös B
wan
rucoilla, ja
jon karsia?

178

suum

§.

43.

Jos kysytän, jos yxi ihminen ioca on lm
gennut pois armosta, mahta käydä siliä Pyyälla si»
wastatan syystä. Ei. Nijn cauM
cuin ei hän totisen ccttumuxen cautta jällens yluo
hänen langemuxestansa; nijn muwan on hän mch
docoin tälle Pyhälle Atrialle, ja tosin njdcn M
tähden, cuin' ylembänä 3. Lugusa §. 9. owat M
pcmdut. Jos myös jocu, joca nijn on langennut,
pidäis howän muodon ulconaisesti; llijn ei pidä w
tingan hänen lnngemustansa pidettämän halpana
sillä jota enämbi siinä on ulconai utta, sitä waara!»
Uftmbi on, ja sitä rascamdion nosta ylös jälleni,
nyt

se

se

Se, joca tahto tietä, cuinga hirmuinen se on,
Hngeta tacaoerin syndijn, hän o tacon waarin a><
twcNans, mitä se Pyhä Raamattu päätttaa M
puhu sencaldaisten cansta, joilla on Pb<x
riseustm muoto, ja sano Luc. n: 26. että sata»

>otta

cantzans seitzemsn pahembata henge,

l«

langenneina.
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nijn he asuwat siellä,
ja
ihmisen wijmeiset tulewat pahemmari
tuin ne ensimmäiset. la, myös niistäkin, jottl

cuin he

sen

sinne tulewat,

Ma suurimmisa wainoisa, pelwosta cnoleman täl)«
sano Jumala Ebr. iO: io.

Deu, poislangewat,

c» wälttää, sijhen ei minun Sieluni mielisty.
cuitengin ulconaisella muoAhdelle
toa oli wiriä hywisa töisa, sano Christus, Ilm. k.
Li s. Muista sijs cusias poislangeisit. ja tee
parannus, ja tee mjtä ensimmäisiä tsitä,
jos ei; nijn minä tulen sinulle pian, ja pois
ftsren sinun tyntilä jalcas sialdansa, ellct sinä tee parannusta. Yhdelle toiselle, jolla oli Hum muoto, ja ei ttiittu lukea mjden secaan, jotca
M peräti kylmät, sano hän Ilmestys kirj. 3: 16.
Lttäs pensiä olet, ja et kylmä etkä palawa,
rupcn minä sinun Minun suustani ulos oxendamaan. Ia nijsta, jotta jallens julkiftsti menetät mailman puolelle,
Petari 2Pet.2: 20,
11, 22. Sitte cuin he owat paennet mailman
saastaisudesta HKRran ja Wapahtajan I«L-suren
Christuxen iundemiseen, nijn he cuitenM nijhin heitänsä kä<iriwät> ja woitetan, ja
en heille wijmeinen pahemman tullut, cuin
ensimmäinen. Sillä se olis heille parembi ollut, ettei he wanhurscauden tietä
M, cuin että he tunsit sen, ja poickeisit pois
Pchästä käskystä, joca heille annettu oli. tTlijlle on tapahtunut se totinen sananlascu 7 <soira
oxennuxens, ja p<sty sica rypö ropaco-

sano

sajällens.

Mz

§.44. Että

z. 3.ucu; itähdexas s.uock<t
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§.

Että

44»

nyt nijlle langenneille

on

tvrkiasti tarpH

linen, että he wilpittumästi käandäwät itzensa Ä
malan tygö; nijn pitä heidän yhteisesti seurcnnan
ufeollista neuwoa, sbca ylemdnänä 3. Lug. §. n. nV
le kääudymättömitk on annettu; mutta ermomattM
tule heidän wiela, catzannvsa heidän tapahtunen lm
gemuxenza päälle semawaisista waarin octa.
i)Elwen cMiaritäscncaldaisten 'lmhelMsten ih
että myi«
inisten rakendaman sen Mlstuxen päälle 5 kelpa
langennet
ja
ne
taitawat saada armon, se
W
cUin luetan Psal.
ic>. el!i
suurexi lohdutuxeri,
CbristuV on lahjo/ä saanut, myös wastahacoisilk <i
Nijn on myös Jumala Dawidin,
näyttäliyt, että hä»
ja
Petarin muidenneesimerkeisä
langennet,
jos he itzensä kääw
KMO wästanotta
Mwat; ja ei hän olisi neuwonut nistä cahta lmgW
VUM Pispaa parannuxeen, Ilmest. k<2:s. 3: H
jollei Hau olisi tahtonut armahw heidän päätiensä.
2) Heillä vn smwi syykijrusti nosta vtös, jaH
ruhta heidän käändymisensä rantza, että heidän su<
luns tulis pelasteturi, ennen cuin HERra peräti m
tää heidän ja ylvn andaa heidän häijyyn mielet»,
Een päälle tarroitta Jumalan neuwo 11m.k.2!5,

wastanotti sen ensimmäisen armo-catzomise»
Petari käändymisexensa.
Dawid jäi kyllä yhden W
hänen
macamaan syndijn; mutta nijn pian ruin lumli
Nathanin cautta annoi muistutta händä, nijn O
käänsi itzensa, ja sai andexi andamisen 2Sam.ll,
3) Että armo enimitlen cchta langemuxen jälkss,
wiela yhden ajan lähesty heitä, ja lyö, kehoitta j«
w<tä heitä parannuxeen, johon se myös sijnä yhtä l^

m»

Langenneissa.'
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tarpellisen
pitä
nijn
woiman;
heidän il,
waa taritze
wijwytystäsen
wastan ottaman, ja st)dämellisen
Wn
lucoilemistn, kerjamisen, kilwoittelemisen ja etzimisen
sijhen, ettäheyxiwa,
M, uscollisesti käyttämän
caisesti cawlsit heidän svndejänsä, ja sydämellisesti lähestyisit ICsuxen Christmen lyerisen Sowindo-uh-

sen

rin tygö.

4)S)na siwusa pitä

tä hengellisia

se hengellinen walpaus

nii-

wihollisia wastan hywin harjoitettaman,
erinomattain sitä «Hollista wastan, jolda he owat

tullet woiteturi.
5) Erinomattain pitä waari otettaman, että yri lanzennnt syndinen ei mahda pienindäkän luotta itziänsä

,

endisen armo tilansa päälle, eli Mä toiwohänen jotacuta
nian
wanhurscautta; sillä Jumala todista
sellWl, ettei hänen endistä wanhurscauttansa pidä
Mistettamangan Hese6). 13, 14, Aentähden pitH
hänen täsä tilasa catzeleman itziänsä nijncuin alastoinoa ja paljasta, ja, nijncujn yhtä kirottua helwetin
tulikekeldä, jolla ei yle yhtan muuta tietä jätillä hänen

pelastuneensa, cuin että hän nijden suurimbain paMtckiain cansia aleaa hänen catumuxensa juuri wasta uudesta, yijncuin ei hän ikanqns. olis catumuM tehnyt.

wastan on se myös juurlnijn tarpellinen,'
ihminen hänen tacaisin langemuxensa muistami-

6) Sitä

että

sen cautta

estää itziänsä sen uuden armon
sen wacuutuxesa. Silla nijncuin se walmista itzellenjä tien lihalliseen suruttomuteen, joca jällen langemuxen lohdutta itziänsä sen enWn armon cacha; nijnmyös se walmistais ihellen«tien epäiluxeen, joca ainoastaustahdois cahella haei anna

wastan rttamisefa,

ja

M

3

nen

z.

182
»ien

langemustcmsa ja armon poiscadottamista/

<a se,

tähden tusiin tahdois asetta hänen silmänsä Christ,

päälle,
dlitta itziänsa

xcn

hänen ansiostansa.

on wasta mW
se langennut stndinen
nijn
pita
armon
sia saanut
hänen
daman itzcnsä hänen uscolliselle vapahtajallensa o
n,aisuderi cahdenkertaisella wacuudella, tungem
itzensä sitä sywemmHldä hänen armonsa csallisuteen,
ja sitä wiremmin pyrkiman pyhittämisen perään, e!,
ta hän sen cantta osittain mahdais osotta hänen h<
damelliseu kijtollisndensa scn uuden armon edestä: v
sttain suuremmalla lrircydellä walttaä hänen hw
Oellisten wihollistensa werckoia, cuin he erinomaitai!
sencaldaistcn sieluin eteen foucottain panewat ja N
rittä vät: osittain pois poista muista sen pahennuD
«uin hän bei'!e on andanut hänen langemuxensa c«/
litta, ja jätsä heille sen siasa hywän esimerkin nch
7)lös nyt

tettomasta waelluxesta, seuramisexi. EttäPetari°l
hän sitä yxiwacaisemmin
racastamaan lEsusta, nijncuin myös O
lamaan tämän hänen rackaudesa wiriäsä hänen
cansa edesscisomisc,a, ruockia Christuren lambaitt
ja caritzoita, niin myös wahwistaa hänen, weliäO

langennut, nijn tuli

»

«

oh. 2i:

is,

16,17. Luc.
!.

22: 32.

4s.

Mexäs Luocka.

vlijstä, jotca löytämät

tilasa.

itsensä surullistss

EdeNäkäywaisesä Luokasa olemma me puhun
suruttomudcn harhatiestä, jonga cauttamondalai

ocwat

surullMa ChristitMF.'
tacaperin Jumalan armosta siilien
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hengelli-

set molemaan' mutta nyt pitä meidän waroman
toisista harha tiestä, joca on juuri sitä wastan; ia
jonga cautta monda tule tacaisin pidetyn uscon oik,c,sta rohkcndcsta, joca on se surullinen tila: cako
§.

z?.

Minä

puhun nyt

sencaldaisista

christityistä,

M toisesti on armo, mutta simä siwusa seisomat
pilkcllisesä suruttomudesa, joca Harmo n anda beidä>! tlilla llscon ilooll ja rohkeuteen. Namat ihmiset

cwtt erottelut.

»Mjsta epailewaislsta, jotca caiken töiwon o!r.at roiss'eit!«mct, tulla autuari, ja nijn itze toosi
epäilcw :t, waicka ei he ama surmaa itziansa,soista
puhiiccn, Ilmest.kiri 21: 8. Sillä waicka sewäli ä tulee nijd?', edellisten
nhn cauwas, että
hilla on taistelemista epäilyren cantza; nijn taistelcwat he cuitengm, vita vät chensä wielä armon tyZö, ja ci anna epäily elle waldaa. He owat eroitetut.
i) Nijsta, ,'otca heidän ensimmäisesä par.inmlxeei ole wielä sijta waasansa etziwät armoa; mutta sijnä
c»tef„t, joista on puhuttu
toiset Luokasa 3.
tulemat
näm.'t
cuiten-in wih§.,2.
Silla
liMla
doin yhteen wacuutuxeen, joca usein on yhdistetty pyjlMistn lewon can§a, cnsa sitä wastan ne. joista
m nyt puhumme, ei palon mitm tiedä tästä leivosta puhua. He owat eroitetut.
;)N'jsta. jotca sei'owat corkeisa hengelliW ahWuxisa, joiden tila ylembanä sijna cuudenncsa LuoW 2. Luausa §. 27. on selitetty. Silla waicka

canssa

ne edelliset myös toisinansa tulemat wiedyri corkei-

sijn

on monahdistuxiin, ja, heidän suruMdellansa
nijn
owat
alcunsa;
he cuiniistä heidän

da kertaa
M(i-

M4

tm-

cosea eorkiatoi
eusasita wastan ne, jotcatu
fistellan, paljastans nijncuin ahdistetut nijden h
giäin pilwein perästä
tengin enimitten Moingin surulliset,

distuxet

jo owat ohitze;

nakewät jällens auringon p<
M, M ahdlstuM jalken tulemat lepoon jallensä.
46,
Jos me kychmme syiden perään, mistä
surullinen tila monen Jumalan lapsen tykönä
<iijn owat ne aiwan moninaiset,
?)On
Jumalan tapa,, ett hän itze salatch
tareoituxista jyhdatta monda nijn cowasti, että h
M on harwat lewolliset hetket» mutta he menG
ohesq lastuftsti, ja tulewat
coetteleniu»
en ja wqhwaan menoon, jonga ohesa he, ehkä f»
tzneydesä, ja ilman suloisia tunnoja, pifäwät itzw
sä lujasti Jumalan lupaqsten tygö, ja nijn yhtä h»
W>'n owat waeuutetut armosta. He tottuwat myi!
wjjmein tqtzän cowaan johdatureen nijn, ettqh
kijttawat lumalata sen edestä.
2)llstasti tule surullisus fatanan moninaisista!»
§<

se

sen

suuren

eli fiufauxista. ToisinansonwP
lisM Mmus, eokea pastasta taistelemista yhtä li»
tvwaista sielua wastan, ja ahdistaa händä haun
tulisilla nuolillansa, ja sijtä tulewat ne eorkial hew

Kelljskt ahdisturet, Mutta toisinans

saa hän lum».

Mstaa wähemmat sodat ja tappeluxel, jotcahänw
sitä uftmmin kertoo: ja siitä tule yxi suru!<
linen jlja. Cuitengin woitetan tästä se edustus, eui!>
wuusta suOWesta, josta alembana puhutan, ei ch
kewiW sqM, nimittäin z että usco tule silloin w
wn Hwin
ja eottelluz,'.

surullisista ChristitMH,
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tykönä
Z) Monen
saa surullisuus alcunsa fakiastz»
eli panlsta weresta, joea luonnollisella tawalla tussin
anda heidän tulla johongun rohkeuteen. Costa nyt
stldä waiwatuxi, ja heidän
heidän sydämensä tulee
nijn
on silla suuri Micutus heimielensä rasiteturi'
dän hengellislsa harjoituxisansa, M he nijsäkin käytWat jtzeiisa aiwan surulliststi. Tämän syyn olen
minä usiastl hawainnut sen sieluin holhouxen alia
tuin minulle on ollut uscottu, jajoca ei sijta waaria
W< hän tajtq moninaisesti Uyä hänen duomiosansa.
-

4)Monelda puuttu oikein taxcka uscyllisus rucouM, lyalwolyifesa, taistelemisesa ja itzensä kietdämisesä. Jumala ei hyljä heitä; cofca cuitengin wilpistömys löyty heidän jydämens halusa; mutta he joutuivat johongun huikendelewaisuuteen sillä caidalla

jfi tästä huikendelewaisudesta tule pisto heidän
pmaan tundyons; joea, täyttää,
pelwMja
stäpistuxella.
5) Moni on tullut wiedyxi aiwan orjMMa taivalla lainjälken, fentähdcn rippu se oma wanhursms aiwan paljon heisä, että he,'tze tahtowat itzensä jumalisexi tehdä, He tekewät lumalfllle caickinaisia lupauna, ja eteensä ottawat nyt nämät nyt
erinomaiset harjoituM, pitkisä pucouxen tawyisa, paastoja ja
waiwamisesa. Mutta ni,'nruin he sijnä aiwan paljon catzowat heidän owain töidensä päälle, nijn tulewat he ohesa aiwan wäsytetyxi ja puuttuwaisixi, sentähden lange heidänrohleudensa lähes joca päiwä, ja he jWuwat, aina undesti epailewäiseen heicomieljsyteen.
s) Moni on aiwan
ystäwyden cautta wäaM lahcoeundqin ean§a tullut huikenheleniaistz i< Jos

tiellä

<

heidän

muusa

sen

suuren

M5

?.Q»cu.

,56

3''«^a

uscon
he Mela owat pitänet
nijn

he cuitencin andane:!tzn!l
ymbarinsni.'dä.
si-cch
»noninaisilda tuulilda
la foutl net secoituxeen, ja ei astu wisi<»ä oste e,l«
josta nhden tykönä, joilla heidän autuudcr'.. «rs
on
tosi, ei muuta tule, cuin sula/n"'< ilm
nijn
cuin sydän tule m!
cauwan päällä
l'oca
wistetuxi Ebr.z: 93. Luc.

§.

38.)

»Toiset owat

owat

ottanet

äylch
lvalitta, osittain Heidän oman
n
turmelu)
''like,
cr
osittain muiden ihmisien
asrtetyn
ja
nm
tykönänsä
tule
n
litta hengi heidän
bellisexi. Ia jos he sitte almrwaa p'tan'ät cch
käymistä sencaldaisten cansa, joilla nrös l-n
walitta, nijn. turmele se yri a''ra cnämnnn
sen, ja nijn he barwom criowät loi'-''!! tciM >v
tvirwoitettuna, lohdutettuna ja wal wiKctt. na- n''lähes aina heicoina, enämmin jurilllisna ja n^

hellisna.
NM
1
B)Toisetpl'täwät secciscn järMxen, ee'<-a le?!
N'at tehnet jongun wian. Coicc he ho of
nijn tekewat he kyllä Fcmmin hoidan ruconresa» sa'/
rauxen, ettei he cnä tahdo tehdä stä wieaa,
«,

.'

se

cuitenain heildä jällens picaislldesa tap htn, w
rn se ensimmäinen, että he tulcwat murheilisi>, il
ei heillä ole rohkeutta ja sydändi rucoilla. S!i!w
mene kyllä beildä muutamat paiw. t i'man ric»
sta, sijhen asti cuin smimn hätä pacotla heitä s, he»!
ja silloin on ruccus täynänsä pelcca, ahdistusta j«
epäilostä. Etla he nyt sijnä siwu'a tulcwat MV

heicoxi uscosa, nijn lcmgewat he sitä usemmin W
wicaan, ja semawaisesti on HM yri almomaine»
walitus heidän sydamezänsa.

surullisista ChristityM.
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se

surullinen meno
,9) Enimmän osan tykönä tule
eli tarpellistn hengellisen tiedon puutietämältömodestaolen
moninaisesti löytänyt minun
Mejta. Minä
myöstän
ne muut snyt, jotca minä tähän
Limsani. Ei
asti olen edestuonut, annaiss nijn paljon tekemistä,

sen

jos ei si/na si>vusa olisi puutosta tiedot. Jos moni
Ms, että Jumala rackaudefta johdatta händä nijn
cewassi sen ensin edestuodun syyn Men; ilman sitH
ltttä hänen surullisudensa tule satanan kiusauxista sen
jttisen syyn jälken: cli parusta ja säkiästä werestä, sen
piinannen jälkcn: eli alinomaisesta uscollisuden puutojesta sen neljännen jälken: eli orjallisesta omasta waituttamisesta sen wi,dcn,:en jalren: elieri-jawääräin
!lal)cocilndain siiuresta ystäwydestä
cuudennen
,km: eli alinomaisesta walituresta sen scitzemännen jälfe»: eli secaisesta menettämisestä cofca jocuwicatapchtu, sen cahdexannen jaken: niin hän osittain ei

sen

olisi nijn paljon murhellinen:osstt'in myös, jos hän
<tzt l>n sy!), p'ercais si)!)t pois tielda, ia seurawaisesti

stli pikemin tulis wapaaxi hänen slruOudestansa.
Mutta tasä on wielä muut laiit tietämättömydcstä,
M tähän tilaan paljon auttawat.
Se joca ei tiedä nijtä omaisia tunnusmerkejä sij,

hm totiseen

catumurecn,

uscoon

ja syndein anderi

Mamiseen, hän taita itze työsä seisoa
hänellä taita olla usco ja snndein anderi
ja cuitengin ei olla wissi asiasta, ioca hänen tykönän,
ft, cosca hänellä on täysi tosi autuaxi tulla, tarpelli,

Mi mattaan saattaa
m

Se, joca

syndein ja

murhetta.
ei wisusti tiedä eroitusta
paljon

hsicouden

syndein walilla,

hän

«wiästi tullaMjhin ajatuxijn, ettäjyndi haliitzc hänen
Yli

RhdexHZ l.uocka
ylitzensä, erinomattain cosea se handäcowasti chl
188

staa.jawaiwaa, eli tule ylön syndifexi

Bnga cautta

lpchään.

Rom.?:

caicki uscyn rohkeus Myin mach

Se joca feisp sijnä wäaräsaajatuxesa,

ten Christityn pitä alinomaa löytäniän lewon il»i
za lohdutuxen: eli se, joca ei ymmärrä senhengch
sen sodan fa ahdistusten luondoa, hänen pitä tapG
sesti tuleman surullisexi, cosea sota pWekay, ja»
Denaelliset ahdistMt edestulewat.
Moni uscoo, että hän omista armon; MO
wissi syndi macaa hänen mielesansa, josta H<K
Ppäile, jos fe myäs on hänelle anderi annettu; W
<i hän tiedä, eli ei ajattele sen päälle, että M
synnit anderi annetan wanhurscaxi tekemisesä yhtähK

ne mchtawat olla nijn suuret euin fthtoch
Moni luule, että hän alinomaa elää yhdesa sO
Nifa, mutta ei taida sitä muuttaa, ei ote hänellä M
rohkeutta ja jydändakysyä neuwoa; mutta jos aD
lvqa,

tutkitan, nijn

se taicka ei oleckaan syndi, taicka li>

tan cuitengin neuwo
piUiiien olla taidais.

päästä sijla wapaaxi, joca sff

Muutamat olit cauwan surullistt, sen M
he perindö jagois ole tacaisin wetänet elikät<

jos ei

kenet jotain heidän heimolaifildansa, ja cosea sunß
sus waadei heitä juttelemaan asian minun edesÄ
yijn näytin minä heille, ettähejaosajo owat enämö
wvöden andqnet, cuin he olit welcapäat.
Täiset waiwaisit itziänsa monda wuotta
päilyxcn cantza, että he elit luwattomasa naimisefti
ja coscg he Vijmein ilmoitit asiqn haarat; Mn M
>

sen«
t«>

,!
suruNifista
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tm minä heitä, että heidän awioskästunfä oli laillinen

>a oikia.

Toiset seisoit

nijsa ajatuxiftl, että he olit syyt
puolisoittcnsa eli lastensa cuolemaan, joawio
heidäntunsit yhden
madon omasatunno-.
sta he,»ca ei andanutcalwnwaistn
heidän tulla johongunrohkeuteeen;
sa,
minä sitä tulkein, nijn en tainnut miMtta
pienlndäkan
lvyta
wicaa heidän tykönänsä.
nä

cosca

Toiset vwat monda

wuotta

waiwannet

ihiänfH

stn aiatlyen cansia, että waissa he olit käändänet
itzensa Jumalan tygö, nijn pidäis heidän cuitengin

cuitt
tzsiwallan edesa ilmoitaman wissit salaiset synnit'
he ennen olit tehnet, ja niailmallisen l.e.in jalkenkär-

siopetin
män rangaistuxen sen tähdcn;

se

multa

cosca

minH

heitä, ettei ole tarpelllnen, jaettä eikä Christils eli Apostolit ole waatinet sitä nijldä astein kään»
dnneildä Christityildä: tosca minä erinomattain selitin
namat Raamamn paicnt Nvm.6; 19-22. iCkr.
6:9, ic>, n. Eph. 2: t-iö. iTiM. i: z-,6.
ja näytin cuinga ne suurimmat syndiset owat saanet
«rmon, waicka ei he ole tullet rangaistuxi mailtnallihlda Esiwallalda, nijn heidän sydämensä tuli lewollisen, murhe lackais, ja heidän sydämensä tuli iloisemmaxi ja rohkemmaxi cuin ennen. (^)

§.47^

tlllc tietä, että sijtö Pvhästä Raamatusta,
»oca on meidäll uscdmme ja eiämälnme töydcllincn ojen»
ei tattta näyttää, eikä scltiäsä bokstawtfa,
eli jongun päätös seuramisen cantla, että salaisten rilo«
stcn ja pahain tccoin
waadiltn eli ehdollinen ilmoit»
tominen Efiwallan edelä, tule siihen jarjchyfeen^- jos«
«m» saadoll/ waan nahdän paljo enimmin, ettei sr 010
taepellinen r) Ettei yhdelläkin mailmailisella sowinnrll,
t«id<» »ll« fiaa lus« ei phtalsn pahennusta »le edeUstäy,

OTastz asiasta
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?.

sveu.

ss.lioc^/
§>

47.

Tästä surullisesta tilasta tule caxi

ea meidän pita wallallens päästämän ia sellttänß
Se ensimmäinen kysymys on tämä: jos sencq
täiset lhmlset httdän surullisesa tilasansa mahtaw
käydä

silla Pyhällä Ehtoliisclla?

Tämän

kvsymyxen tutkiminen on nijn pch

tarpellssembi; cuin että sencaldmset mielet eniM
ten tulewat waiwatuxi sen ahdistuxen eantza', a,

rautltzisil he sen Pyhän Ehtollisen mahdottomastij
«tzellensä duomioxi, jonga cautta sitte heidän wcmw

sa aiwan suurest» enäne.

Mutta minä puhun tasa nijsta ihmisistä, D
lötäwät tykönänsä kaändymisen ja uscon tunnusm
M nyt. Nyt on jmni nijn wähän sencaldaisista
«cistä jötacnta pahennusta tapahtunut, cuin sc tllpch
pa!Mcn täsitettyin pahain aiatuskn cautta/ joita cil«
ole wclcavää ilmoittamaan. 2)Että oman ra>W
edesauttaminen ei ole tarpellinen, nähdan Vl
nijtä tämän kirjan teliäldä edestroduja Pyhän RaamX
paickoja (joista tule tietä, että px<
sijnä ylöe!»
lellliista synneistä, Nomalaiseu lain jäisen >lit r<W
scwat) mpösfijta, ettei «hristus lästenyt sitä hm
dcsa loytlyä waiwoa, päälle seisoman hänen rangalf
sians, jota eihän cuitengan olis jättänyt tckemätä,
ol:s tullut autnden iarjejiyclN. Ivstr seuraa, et!
we »lyös ole sidotut siihen wälicappaleseen cnin tulel
hän tarcvituxen eli ronqaistuxcn pcäUe icisomifecn c!i
loswaatimilecn, johon se oma itze waadittu eli chd»!
nen tunnustus olis yxi wilcappale. ;) Että c<n»
»zlo tapahduifit suurcnmiat palMrurct, cmn ratcuous. M>
ta että yhden päällecaiinelun pila tunnnsiamau,ja^
iolla »n waärm saatua calua, pttä
taca>s!« andam»
«i tule tähän, ja siltapitä tveonaus lo.stlla lawalla «I

osa

>l

se

sen

sen

ieldsman.

suruNiststa Christit^istck.
mftnsa, cuin heidän tilansa laita

191

myöden
ft sijliä
nämät
maicka
on,
tunusmerkit ei loista
HM. Se
nijn
wl>>na,!s.i
cuin mäkemitasa,
corkiasa
Keid.ni
tykönä;
Christittyin
ja
roykiain
nijnowatne
en
c',,itl>!,gl!, itze t!)ö»ä saapuilla, silla muotoa cuin he
Uniensa pohjasa owat wilpittömät.

Si.nä on
i)C'ttci

sijs kyllä, jos

he totisesti tietämät

suostu

johongun syndijn,'

he

M>n 'ttiwat sitä wastan, ia tundewat nöyrällä sy,äinc!la >ei)än synd--wihchaisydelisa, yhderi cuorma-

he mielellänsä tahtomat olla wapahdetut;
2) on »xi sydämellinen halu HENran IEiIM perään, nijn myös tahtomat mielellänsä mlla
»eW ja pnhdistetnxi hänen weresansä caiklstaheis
>,!N synneistänsä; että
he -) crinomattain taistelemat
i,

josta

ltä heillä

epäilystä wastan', cosca se tahto cstää
Christuren ansion uscowaiststa omistamiseni; ja 4) että he wilpittömästi toiwottawat ja ha,
chwat tulla aina taydellisemmäpi Jumalan armo,
aja moi nasa, ja coconans olla HENran lEsupÄiscoa ja

m

omaisus.

Jos »xi corkia mitta caikisa näisä hywisa tun»jsmcrkeisä mielä vuuttu heildä/ ja jos ei he wielä
aida ehtiä sijnä nijn cauwas, cuin he toiwottawat:
Moi, heillä cuitmqin oikeus käydä sillä Pyhällä
chtollisella, ,a ei pidä andaman nijlle ajatuxille siaa,

sen

uin olisit he
mahdottomasti naulinnet. Sillä.
~ Ensisti andawat ne edestuodut tunnusmerkit sellasti tietä, ette, be enä ole synnin ja satanan orjat,
»Jumalan wiholllstt; waan että armo heidän päällaw»

Mberäs s.usct<i
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lnnsä työtä

teke, jä itze lyösa js

heidän tykönäni»,

aumallisen muutof<«
että he taitamat wastanotta ChristuxM autuden la,
warat, jotta tulewat sijnä Pyhäsä ehtollisesa M
jaetuxi» Jos ei he wielä taida wastanotta nijtä H
corkiasa mitnsa, cuin toisit, jotca seisowat cörkemw
EväNgeliUmlllisesa woimasa: nijn taitäwat he si,
matcaan saattanut yhden nijn

sa

eu tengin wäh?mn?äsa mitasci,

jos he

ainoastaiisc»

nijncliin he no»
wahtäwat ihiänsä nijstä ajatuxista,
ja
mahdottomasti,
wcihwistawat heidän s,
titzisit sen
sijnä,
että heillä «n oikeus käydä HW
dämensa
Pöydällä.
,
rail
Noistxi on Uscön wähwlstus heille corriasti t«
pellmen. He owat wiheljaiset ja köyhät, saimj
hawoitetut, njst ja hämmästynet, isowciiset jaj»
nowaiset, työtä tekewäiset jä rascautetuti M
ei he sijs rohkene mennä sen ystqwällism Htzi<
rcin tygö? sen armahtäwaisen Para nda >«>

sen

lygö> sen uscollistn Paimenen tygö, rackauveft
rickan Wapahtajcin tygö, joca nijn mielellänsä P

hoo ja corjaa nijtä wiheljäislä Psali22:27. Wpii
34:19. Es. 66: 2. joca hänen alendamisensa

olesteti wiheljaisten ja raadl!
etzi sitä cad°«
listen keffella: joca nijn mielellänsä
exynet tielle,

winä caickein parhain
nutta

lammasta,

saana ne

sitoo haw»

lettuja, ja coma heicoja, Hescch.34: 16. joca nii
ystäwällisesti kästee ja nijn suloisesti waati nijtä il

wassia ja janowaisia, että he myös tulisit, söisi!
joisit Es. 55: i, .2. loh. 7: 37, I/mest.k.22: 1
Se joca niin ystäwällisesti cutzu tygonsa caima ll
tätekewäisiä jarascautettuja Match, n: 28. lulc
teette, ja o"
caicti jotca
minun
teits
rascaumut/jamins
«?irn?ot<
<a
tahdon

fiieullMa C^lstitytsti?.
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myös
anda tämän nhden raadollisten wir^
sa M
Mtamisen Ma hänen oikian pääasrarensa, nijncuin
3l: 25. Minä tahdon wajpNw
hän itze sano,

M

ja murhelljsct

sielut rawita,.

Colmannm', Et'taita suingaij kielda, että
emmitten micka owat
Mldaistt surulliset sielut
wiheljäisyteensä,
s>)yt
taicka sen wätähän
heidän
P
,-'

moninaisten wicain eautta yluspitäwat
MmäxikiN
enändäwät. Mutta että tapchtu

se

ft tietämättömydestä;
ja

hcicsudest»

nijn on HERmlla kärsiwälja audexl anda heille mie,
caHailsa,
heidän
Gs
Mnsa hädän wlrhensä. Sillä nijmuin yxi isä
malM hänen lapsiansa, jos he wiela olisit cuinM
jcl wihchaiset, ja nijncuin zli isä raickein enä-

mm clrmahta hänen sairaita )a raadollisia lapsiani
>ft, Nijn armahtä HHRra Hänen pelkäwäi?
siänsli: Sillä Hän tietä mikä teco me olemo
me, Han muistaa meidän tsmuxi, Psalm,,

wz:

13, 14.

§.4sö

Oe toinen kysymys on tämät Wtä wälicapK
Eleitä surullisten Christittyin pita käyttämän, että

he tulisit wapahdetuxi sijtä surullisesta tilasta, M
tulisit fuuremba«m uscsn lboimaan?

tahdon caickem ensimmalsexi 'andct
heidän caickem tule woarmottaa, ia sitte Maiselle laiills sencaldaisiF
stg sVullisista Christityistä, Nijncuin ns moNinaistM
sOen jältm owat edespaudut, tMpanna. heKle W
W muutamat erinomaiset Ojennus Morat.
Meifest pitä caickein suruWkN.MM
Minä

le yhden hywän neuwon, josta

tzgn paretyill fundemgan

CM»M'z

Mtigtmaan
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itzensä lähemmä Hänen
ja eaiken heidän wiheljäisydensä ja turmeluM
surullisudensa ja lewottomudensa alla, usemin,
dämmellisemmin, ustollisemmin ja yxiwacaisemmi
etzimän Häncn Haawoisansa, heidän
Wapa-caupungiansa.
Nijncauwan cuin ne, jotca Istaelm Cach
seasa, olit tapaturmaisudesta murhan tehnet, «i
ulcona ÄVaoa caupungista; mjn piti heidän e>»
män pelwosa ja murhesa, weren costaian tahdc
-

Mutta cosca he olit Wapa-caupungifa; nimi
4 M!
Heillä rauha, ja taisit ela ilman pelwuta
Zs. Nijn on ilman Christusta sula pelco, häninii
stys, waiwa ja ahdistus; mutta Hanesa
rauha. Jos poica teiden wapaari teke, ch
te olette oikein wapaat, Sano meidän Waß
tajcuume itze loh. 8:36. Sijnä en)wät ne sun!
liset Christityt erinomaisesti, ettei he'lähemmchil<
da cansiakäymistä heidän Wapahta»ansa caß<
Evangeliumin jällen, ettei he, lähesty händä k„l
usiasti, eli sijnä hengellisesa köyhydesä, jäsen»
damellisen ja lapsillisen uscalluxen cansia, <uin M
ditan sijhen, että Hänen täydellisydestansä ottaa
mon Armosta loh. 1:19. Pydän heittää m»
epäilystä tielle, ja ei tahdo oikein, oppia «sconW
sitä cuin ei he näe, ja pitämään itzensä Jumal»
lupausten tygo caickin sen köyhän sydämen waD
lanomuxia wastan. MM on cuitengin se,ftl
työtätekewäisna ja

rascautettuna Christuxen

tW

Eikö se merkitze nijn paljon, cuin tulla hänen tM
sa caiken wiheljäisydensä cantza? Smtähden
sencaldaisten sieluin paremin oppiman,
Christuren rackaudesta ricasta kästyi, ja pake»

seuramo»
m

surullisista Christiestä.
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maanhänm tygvnsä caiken heidän ahdistuxensa, murpelconsa, heicoudeusa, caickein syndem kehoi,
heidän hitaudcnsa ja woimattomudentusten cantza,
hywään,
sacantza ja heidän nurisemisensa, epäilemä
cantza, mikä turmellus se ikänäns olla mahstnsa joca
teke heitä hämmästyneixi. Heidän pidäis
la,
Hänen tygönsa, nnncuin sairat PaMneman
mndajan
nijncuin pahantekiät heidän edeswastajansa tygö, niincuin isowaffet ruan tygö,
liijnmin wainotut ja tacna-ajetut

heidän rauhalli-

tygö. Jos ei he taida paesen jaWapci-caupunginsa
juosta, nijn pidäis
käymän; jos<ih<

heidän

ta

taida käydä, nijn pidäis heidän comtalnaN; jos ei he
taida contata, nijn pidäis heidän ikäwöitzeman, ja heidän jiio^misesansa,käymisessnsä, conttamlsesansa ja
ikäwöitzemisesänlä, on suurimmafa e!i wähemmäsä
nutasa heidän huutamisestansa ja halustansa, pidäis tä,
man ainoa aina ja erinomaisesti oleman heidän ajamminulla pitä oleman lEsus: leluren pita totisesti auttaman minua: En minä päastähända, jollei
hän siuna minua. Se, joca
tätä neuwoa, hän
lllle totisesti wchwistrtuxi ja kewitetyxi.
Likin tätä, joca kelpa caikille surullisille, on
»nyös joca laiille heistä erinomattain yxi wissi neuwo tarpellinen, jonga ohesa heidän puoleldansa waaditcui, että he seurawat sitä usrollisia neuwva, ja
wcuilewat itzellensa tarpellista woimaa lumalalda
sijhen.
Mutta tämän ohesa pitä edeltäpäin waariotettaman, että ne syyt, joista tämä surullisus tule, lvylywat monen tykönä moninaisella tawalla yhtekn«oitettuna. Silla tait.a tapahtua yhdelle ihmi
sel»e, että Jumala toisinans johdatta hänbä rowa-

se

rcnsa:

seura

se

N2

sti

z» s.ucu. Md«xjls z^uock.a
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sii ja että hän sillä ajalla satanalda chdistetan,,,
rascalda wereldä waiwatan. Sen ohesa taita ta,
pahtua, ettei hän waariaota sijta tarpellisssta uscck
lisudesta, waan lange usein oman wanhurscaudl!
päälle, ja anda itzensä wierasten opetusten tuuW
ymbär» wietäa, watitta aiwan paljon, ja nijsa tv
pahtuneisa wioisa, menettä itzensä secaisella tawM
Jota usemmat syyt yhtecnlyöwät, sitä walitettan»
bi on hänen tilansa, ja sitä rascambi on painami
sesti eli kehoittawaisesti neuwoa ja lohdutta häM

Mutta että se on se wisseintie, että me ewitaniW
ne yhteen seeoitetut Mt toinen toisestansa, ja jM
jälken sowitamme neuwon oM
sen syyn laadun
ja
kirjoitamme
eteen
tunnolle,
stncaldnisille sieluil!,
jotca yhdellä eli toistlla tawalla yhtä haawa M
watan sencaldmselda surullisudelda, nijn mottdal»
jennus-nuoraa, cum ne moni naiset syyt waatiwat; ch
me tahdomme catzella jocaissn Laiin mjsta erinoma!»
tain, jotca löytawät itzensä surullisesa tilasa, ja näP
ta: cninga heidän pitä ne osittain tundeman, est<
tain käyttämän itzensä, että he tulisit wahwistetP
§.

Mitä

nyt

Sijhen

tule

49<

EnsimmWen LMin/

seiso sencaldaisista ihmisistä, MJ»
itze Hänen wiMsten syidrnsä jälken, nijn ff
wasti johdatta, että he tulewat sen ylitze suwllisepl
nijn taitan scnrawaisista asianhaaroista enimmM

mala

tuta, cuca tule
,)

wian

tähän laiihin.

Tulewat

tähtzen

sencaldaiset sielut lähes jocaW
HWgeldq

MiWuzl.:

ja

U

surullisista ChriMMH.
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dän rmatundonsa sano heille emmitten, minga rihe
<M« tähden se tapahtu. Usiasti
ja
wäkewan
yhden
walltuxen
sisällisesti
ainoastans
lyöwat
itzensä sen tygö ulcolewottomuden: usiasti
taudit, eli muu
murhet,
äkilliset
moninaiset
«M
kosiminen, joca toisinans on sijta laadusta, että
sewastaa ricosta wflsian, waicka ei sitä taita pita
luWllisna ssurmnisena sen päälle; ettei se seiso josacusa siteesa sen cansia, jonga päälle minä olen
löytänyt monda aiwau
2) Se

merkillistä esimerckia.,

hawaitan usiafti tasa tilasa, että wai-

tutus Jumalan walkeudesta ja lohdutuxesta, taic<
ka peräti näky lackawan, eli wähimmärikin tule ai'

wan heicöri, jc,ca nijn paljon lisää surullistlutta.
3) Cuiteugin hawaitan se, että niin hywin

Immlan curims, cuin tacaisin wetäminen bänen
sielusa, aiaa hengen, chimään ar>
lohdutuxestansa
tt«a ja paremmin kieldämäan caicki, cuin sen estää
taitaa. Namät waicutuxet andawat niju tietä,
M syy tule lumalalda, ja että hän luytää tarpellisexi, panna meitä sencaldaiseen surullistiteen, että meidän ufcomme tulis sitä puhtgmmari ja

tettomaxi.
Se juca nyt elää täsä Masa, eli soutu 'usiastl
Wen, hänen tule likin sitä yhteistä neuwoa» joca
ldellgpain (§.
tasa Luusa) on «nnettn caikille suullisille ylipään, semawaisesta ojennus-nuorasta
"äarmotta.-Waella suurella carttamifella HE»
an edess, setä sisällisesti että ulcsnaisesti.

Mieraita asioita,

»sm

jotca pienimmasäkin wiewät
pois lumaWa, ei hän taida karsia, eikä

N3

«D
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sanoifa, käyiöxisä eli tuisä; sentähden«,
ja sentähden pita Meidän pyrkimän
-perään, että me olemme cuuliaiset hänen uänch
sa /a wältämme cnickia, walwomme rucoilemme
taistelemme caickia massan, cuin han kieldä; ni
anda hän meille enäman wapautta, lepoa jaEvll

s,

geliumiltista rohkeutta.

§.

sa.

Toinen Lali:
losa sencaldaiset ihmiset seisowat, jotca tuw

suruNisexi satanan kiusaurista, taitan seurawaissj
tunnusmerkeistä muista surullisista ihmisistä eroil,
«) He tulemat usiasti sangen akistä caickw
silla pahoilla aiatuxilla maimatuxi, jvtca sotim
Jumalala ia Hänen Sanaansa wastan, ja
mmcuin murha luisansn Psalm. 42: n. Se R
Heidän hengellisen elämänsä päälle earawn M»
»

kistä, mjneuin cosca yxi murhaja wetä ulos mM
ja übca poisotta hengen »bdeldä tenvelda ihmiW
on selkiä, että tämä tila ei tule Jumalaa
wa<m satanalda.

epälucuiset monet epäD
sallittamista eli tumallisista asioista, myus sijtäki»
jonga päälle ei paljo mitan tule. Minä olen näP
monda sencaltzaista ihmisiä, jotca satanalda M
tulleet nijn »vaiwatuxi, nijncmn ei viisi heille W
denonnettu, otta ruocaa ja juomaa, eli maista!»
tain muuta, cuin leipää ja mettä, eli canda tawal
lifia waattetta, nijncuin muut ihmiset; ja, nM
jvtca yhden hetken sisällä omat tullet pacvteM'
myps nM halwimmifa waatten-parfisa, jotca cu

LNlsiasti nousemat

se

surullisista Chelstityist^
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monitengin caicki olit luwallistt,
hyivä
nyt
nmutoret,
cusa
oli
mieheidän
noiiet nijncuin
paha
hypaha,
nijnruin
se
wallsa
lestäns nyt
M, Että
Jumala ei waiwaa ihmistä luwalliste»
nijn
Me;
nähdän tästä felkiasti, että tämH
asiain
eteens,ottamaan

wilMiselda.
ihmisen fucucunnan
kiusauxet ulos peToisinansa kaywät satanan päälle.
.Moniajo«ti ontoin ia camalain Asiain
<a seift naiden coetusten alla, luule, että hänen pi»
tä aina nauraman, eli ihmellisesti asettaman hänen,
fäytöxiansa ja jäseniänsä; eli walwa handä pilckatule

hengi, caickinaisilla häwäistyrillä ei ainoastans hengellisten asiain ylitze, waan myös luonollisten asiain,

jocu meteli eli
taicka ulcvMisella muotoa anda ihensä mjn itze tyvsä cnulla, eli myös on nijn sen,,
mldaistey ihmisten mielestä, heidän luulojansa. Että nyt se Pyhä, Hywa ja Armollinen Jumala ei
taida waicutta sencaldaisia asioita, ja motteja tapansa stlkiästi löytan, että ihmisen luondo,
ehkä
cuinZa turmeldu ja secafaurainen, cuin se myös on,
ei taida cuitengan millän tawalla itzestänsä yxinäus
M syy si,hen; nijn ei jää mitän muuta Mille,
cuin että meidän pitä sanoman, että satanas on
samm luwan ja sallimisen, waiwata ihmistä hänm
kiusauxiliansa. Minä olen nähnyt ihmiOa,jotc<»
owat luullet, M heidän pidäis alinomaa nauraman, ja cosca nauru puhkeis ulos, nijn he itkit yhlähaawaa: eli jotca tunsit paljat hawäistyxet, ja sljnä siwusa wapisit; eli jotca tulit kiusaturi muuttelemaan heidän jäseniänsä, ja sydän tunsi sen ohetz
suuren waiwan, eli epalucuifesta ulconaisesta metelistä ja menosta tulit surullisexi, jn sijnä fiwusa Iuylitze.
outo

Usiasti hawaitan tietämatä

meno,

joca

se

N

4 MttK

,
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'nialan tyM ajcturi/joiden tykönä minä olen
Wt nijn paljun ymmärrystä ja perään ajatusta,,,,
ten minä Millan tawalla taida pitä wiM asiU,
iluonon heicoudena,
st myös mielellänsä
tygö.
itzensti
Ne ihmiset jotea mvat tästä tilasta, tarwitz
wnt ennen caickia wiriästi waarinotta Mä ylemhi,
Dä §. 48. annetusta yhteisestä »euwosta, ja ruw
Lemisen ja siidämcllifen auxihuutamisen
om
ilscosa heidän paconsa lEfuxen tygö, joca on tM
särkemään perkelen töitä i Joy, 3: 8. Heidän piij
hawaita, että he tämän Kscon tien c<M
tulewat
nijn wakewari ja whkiari, että h
usiasti
Mtawat sanoa: pirur ilmas, jg perkelet,
ManZsn paxuld cvin Mxee; ze.

sen

saaman

Likin tätä tule heidän wiela cahdesta erinomH

Kst ojennus-nuorasta waMnwM, -He ensunäinen on!
Tcksä tilasa pitF SatanaH pibettäM

WcMststl.
Jos hän hawaitze, että hänen jumiians pehö
tan, että jocu on surullinen M mncheklinen sen »Mi
Nijn teke han. Hänen kiusallensa cahdenkertachi!
.

Mahan

tojwoo Wä tawalla woittawansa ham
jq saawan ihmisen pois sekä useasta ck
M autuudesta. Mutta jos hän -ylöneahotim, mj»

Mkene hän sitä pikemin; että hän hawaise ilMisen tykvna uscon woiman, ja on ilman sitä O
»)lM henZl, joea, ei woi kärsiä
vlöncchetta. AW-

w >a

iapa yiöncatzoa

haastamme handa
HM>n W, Csuhia

Ms

Satanctta seiso fijnä, että
uscosa sanoden: Wänha,
tuolloi, rw, « wi cauhi«

MH

fiirulliWa ChristltMä.
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cosca me hän<
fia:c. Me ylöncatzomme hänen,
lupanxcr;
Sanan
wastan
asetamme
Jumalan
tä
itziäm hänen can§ansa
Mijn teki Christus latth.
sanainja taistelaniseen.
jättänyt Mcille hänen esimerkinsa-senon
tasa
4:

Wtta muutoin emme anna

M,se,ri., Me yluncätzomme hänen, cosca en me
«nsingän tottele hänen metelitänfa ja muita veijchxiansä; cosca me rohkiasti teemme wasioin sita, cuin hän ruasa, juomasa, waatteisa ja muisa
smcaldaisisa tahto kicldä, eli tchda, meille epaildä-

wm: Costa- me rohkiasti menemme sinne, cula
catzelemme
hän näky jotacma menoa pitäwän, japehätta
mei,
Man wisusti, jonga cautta hän tahto
tä. Ve toinen ojennus-nuora on tämä:
Lastitilasi, pitäkärsimäisesti sdstettaman

siLßran Apua.

Se on nijn laita tämän tilan can§a, cuin
mkiain hengellisten ahdistusten can§a, josta on
puhuttu sijna Cuudennes Lllokasa. ( Catzo K. 30.)
Mara ja aica on samnan eteen pandu, cuinga
lauwos hänen pitä menemän, ja cuinga cauwan hän
sm lewottomari tehdä sielua. Ia tämä tila päal>
lä<seiso enimittcn pidemmälda, cuin ne corkiat ah"
bistuxet; että se heico ihminen ei taida mjn cauWi kärsiä näitä, cuin satanan wähembia peljäw>iä. Jos nyt jocu tahdois waatia asiata, ja päästä wapa/i yhtä haawaa, nijn hän ainoastans tekis
»tzens M enämmän lewottomari, ta enannais sen
Pchan uuden ahdistuxen canffa. Sillä M jocu m»
Mesa eteenkirjoitta Jumalalle aian, ja se ei tapahdu, että Itzmala Hänen Wijsasten iaTerwelli<
sten tareyimstensg Men löytä Mchi pidemmälda

Ps

wij?
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z.
wijpyä awun hetken can§a; nijn taidais ihminen ,G
tua stjhen kiusauxen/mjncuin eilumala tahdoisi cuch
hänen rucoustansa, ja että olis un tlinnWmerO
<ttä bän öN Armon poiWdottanut; jonga ca„ll!
hätä tulis wiclä
oppiman karsiwällisyden, pitämään itzcns wahwch
iota ei h«
Jumalan lupausten tygö,
näe, ja josta, ei Hänellä ole yhtan tundoa tykm'äys«
ja odottaman hiljaisudesa sijhenasti cmn HssM,
apu ofotta itzensä, joca ilman sitä talutta ia K.
pitä meitä sijna pimiäsä larosa, ja lahjoitta meil,
taistelemisen alla monda hetke, jona Hän meitä >w
wvtta, rohwaise ja ilahutta.

se

uscoman sen

Se Solmas Laii:
Smullisudesta, tule erinomaisesti rascasia O
restä. Se taitan kewiästi lovtä, jos amoaM
waari otetan sencaldaisten ihmisten luonnosta. Sl<
lä heidän werensä on musta, sitkiä ja paru. H
saawat suuren licwityren, cosca he andäwat susck
lyödä; Mutta jos he sen cauwan laimijn lyöml.
-

nijn tule

heidän surullisudensa suuremmaxi. Ili

taiwas on selkiä ja ilma caunis, nijn on se jota>»
parembi heidän
Mutta jos ilma on pinm
ja sakia, eli rastas tuuli ja paha sää; nijn tul<
heidän hätänsä suuremmaxi. Erinomattain casm
heidän surullisudensa, cosea he ehtiwät nijhin wW
sijn, cosca weri luonnon juo>un jglken on päa-mM

tosien ala heitetty.

M

Näiden

ihmisien pitä

ja ennen caickia

nyt

samalla tawalla

seuraman sitä neuwea, cmn§.<li>

filluNisisia
48.
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o» annettu' ja ahkerasti walwoman, ettei hei,

dän uteonsa rohkeus. sydämen

luonnollisen murhen

M tulis atwan paljon maahan-lyödyxi. Sicä waM pitä heidän wiriasti» pitämän itzensä'Jumalan
tugö, ja ickasti murtaman itzensa
Misi!' len luonnollisen rascauden sidetten lapitze, rucMman, weifaman, tutkistelemaan Jumalan Salhgö, nimcuin senjonaa, ia pakenemaan
ea ei ainoastans hengellisesi!, waan myös caikesa ruumiAsefa wiheliaijddesä m meidän paras Parandajamme ja auttajamme.
Flman sitä pitä naiden

ismisten wielä cahde-

sta erinomaisesta ojennus-nuvvasta waarin
Ceensimäinen on tämä:

ottaman.

leikin nijtck Hengellisiä N)ällcappa!eita,
pit<l MSOZ harjoibettaman niitä luonnollisia.
Niistä hengellisista walicavpaleista olemma me
puhunet. Ne rUumilliset wilicappalet öwat sentahden tarpelliset; että »xi ruumillmcn hätä on kasisä.
Joe nyt kyihtän yhtä coeteldua Pamndajata; niin
se taitaja asetta soweliat parannuret weren puhdistuMi varandamikxi, jonga neuwoa vita seurattamn, ja pitä wisusti carttamgn itziäusä itzemielisydesta', joca usein waiwa niitä rascasluonduisia. Se
lvinen o/ennusnusea on tämä:
tarvellinen, oppia
Läsä tilasa on
ja odotta HGRran apua.
Että perustus weren wirheen maca usiasti melkein
sywäldä, ja seucaldaifesa tapauxesa, ei taita parastengan pmannlts-walicappalden cautta/ mjn pian auttaa
'

nijn

z. L.ueuj AhdexHZ 2,uscka
NIIN ihminen kärsimattömyden cautta ainoastansi!
kis ruumin ja sielun karsimisen suuuremmaxi. tz
on siis paras, uhrata itzensätytywaisesla mielelläH
malan tahdon ale, hätä mahta päällä seisoa, ch
cauwan cuin se tahto. Jos chminen sijnä siW
pita itzens
lu/asti Jumalan armon tyz
Cbristuresa lEsuresa, ja ei anna sitä lohdutusta i
Heldausa pois-temmata, että hän on Hänen lapsw
sa ja omaisudensa; niin pitä myös tämän hädän k«l
204

paman parhaxi.

§.

s2.

NeWs Laii:
Surullisudesta, tule sijtä,

cosca ihminm ei«<

le, nijn tarcka ja waarin ottawainen sijnä hengeH.!

sa

uscollisudesa, cuin Christillifyys waati. Se jm
tule tähän Luockaan surullisista, hän taita
sel<
kiäjk tuta ihestänsa ja hänen uscotlisudensa muodch,

sen

Silla wälisa

puuttu

uscollisus rucouxesa; ihmim

tule sijnä kylmäxi, eli laiminlyö sen aiwan cauwan,
jouga cautta
woima poiscadotetcm, ja »h»
nen tule oudori Jumalan edesä ja hämmästyne.

uscon

Wälisa

puuttu

tulewat

heidän klusaustensa

uscullisus walwomisesa ja taistelema

ftsa; ihminen anda itzensä hänen mielensä lijcw
xilda sisälle otetta, ja ei seiso hänen wartiasansa,
?osta se sisällä asuwainen siMi, satanas ja mailm
can§n;

cusa

nijn »M

tundo kewiafti hawoitetnn, ja sencautta joutu pah

Wälisa puuttu uscollisus itzenst
k-cldämisesä: ihminen anda lihalle aiwan paljon ti<
laa; si)dan rippu luondocappaleisa: ihminen on sw
eli tumallisten asign oantza, aiwan iloinen.
iafeen

epäufcoon.

ien

<«.,»>'»..'

futuliiM GwstitMH.
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malM puhua muista sencaldaisista wirheiM jonga cautta Ilmialan rauha tule cukistetuxi.
Ei Mkan taida tehdä meidän UscMsuttamme
puhtaxi ja wilpittömaxi, paitzi lEfusta. Ilman
kinuta ette mitän y?oi tehds, sano Hau itze
Ich.is: 5. Jota pareminne, jstca puutumat usmilia

ccksudestl/ ja omat sen ylitze surulliset, scurawat sitä
Mistä neuwoa (§.48.); iota yxiwacaisemmin he
Wgewat itzensa lEsuxen Christuxcn armon osalla

suteen, ja ottamat hänen täydeUisydestänsa armon
Armosta; sitä puhtammaxija totisemmaxi tule
dän uscollisudenfa. Mutta heidän tule myus yhdestä ermomaisesta ojennus nuorasta waarin otta, ja
hcidän p«ta sitä seuraman, yhdexi coetuxeri että heillä oii tWwsi, tlilla uftolllsemmaxi. Ojennusnuora
jota piöemmäldä, sitä cartcuuln näm:
ja
tawaistmmin wisummin eIH HHRran edesck.
Carttawaisesti elä ei ole nijn paljon, cuitt
elä orjMseja pelwosa; Sillä ne jotca owat Isat
Christillisydesä, elämät sangen carttawaisesti, ja owat
tilitenM aiwan cauwas eroitetut »rjallisefta menosta»
se ole myös nijn paljon, cuin elä vxipindaisesti,
A pnsia ja cnmala, cosca jocu luwallisten asiain».
He tcke itzellensa oMan tunnun, seuraa omaa päätänitze otetusa pyhydesa, ilman perustustallmMn
Sanasta, eli haluttoman cuhtelemisen cautta mle
muille cuormaxi; Sillä ne jotca maeldclmat Evan-Blimillisesa woimasa, owat mielellänsä suloiset, yltawäUlset, nöyrät, rauhalliset ja rackat. Phil. 43
Co!. 3:12. Eph. 4: v. Z2. N0m.12: l7, 18.
Waan se, merkihe yhtä nnhtetoinda Messusta, E"mgeGWilljsch wsjWsa^
>

ne

O«

Mdexcks L.uscka
On st/s caxi vmaiiulta, cu,n waaditan W
Chrijwyn waeliu>een. i) Tarcta eli nuytecoin, n,«
g. 3>ucu.
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ta myös 2) EvangeliumiUinen.

Sen ensimalsen omalftiden zalken pitä waelll
tarcasti sowttetun Jumalat» Sanan,i
ken- Sillä tämä on <eo/enusnuora, jolM IM
la meille on eteen-kirMtanut, eitä jen ptta ohjanw
ei ainoastans nmdän uscomme, waan myösmM
elämämme. Gal. 6: v.i6. Se walleus,

xen

oleman

meidän edetläm, ja jota me>dun seuraman pltä.
119: v. ns. 2Pn.i: v. 19. Ia se Laki, Mzi
jälkcn cacken mailman Duomari pica duomi«
man meitä WiMelsnä P«!wänä loh. 12: s<!

(usa tämä uftol, elämän oMnusuuom fsa
joitta hänen täyden woimansa o,kian pali.on
fijnä nuhtele vmatundo
-

h»

mmbain ricoficn tähden; swä se o»! nijneuln yp W
silmä, joca ei taida karsia yhtä rai,ca, jos e» sitä M
oteta.

Nämät

omantunnon

nuhtelemifet

vwat b

wät; että ne tahtoivat totuutta ja sitoa ihmistä H
m lahemmari ja lähemmar, Jumalan sanan lW
Jos nyt yri lyminen täydellä todella harwlttaa i»
wälttamään caickee, josta omamndo tämän elam
ojennus nuoran jälken meitä nuhtele: ni>n
tuleh«!
coco hänen waellmesatlsa, jota pidemmäldä sitä tai
kemmari ja carttawaisemmaxl. Tämä lvaellus a

hutan jumalisexi elamäxi iMos.k.s: 22,24. »m
eli fumalisexi )a wilpittvmäxl waelluxexi hengesä G
5: 25. Costa uscowaiset Christityt owat puhtat
lenellengan pahennuxexi,

Christuxen paiwään ast
wanhurscauden hedelmillä Phil.i: 10.
laittamattomat ja yxiMcaiset, nuhtettomat lum
<an lapset, pahamlkOn,a yäjyn sucucunnan kestei!

1

täytetyt

surullisista ChrlMxistö.
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be paistamat nijncuin kyntilät mailma,
joiden
pysywat, Phil. 2: is, 16.
elämän
<,, että he
Sen toisen omaisuden jälken, pitä tämä wae!lus tapahtuman Evangeliumillisesa woimasa. Jos
täM woima puuttu, ja ihminen cuitengin tahto olla
nijn ei taida muuta cuin hachat tiet tulla

sanasa

Silla silloin tahto ihminen tehdä sila,
woimaa. Tästä
Mei hänellä ole ulottuwaista
taidamme oppia, mingätähden ulcocullaMä me, päälleys
ottawat suuren angaruden ulcotut uscin
naiAa cantzakäymisesä, jonga alla ne taitamat ha-

Mllurefa:

wOewat., ettei sydän ja yxiwacaisus ole; ja. min,

gätahden he muina aicoina ulos-puhkewat julkisijn

sanan

asioihin, ja ei tunne eli huoli
tunnoja. He tahtomat tehojennus'-uorasta
dä jotain, ia osotella oikeita Christityitä, johon moinuhdeldamijn

omasa

ma ye idä puuttu. TDä syystä taitan edespäin päät,
tä, mingätähden he pienisä asioisa usiasti owat nijn
tm n; mutta laimin lyömät ne suuret pääwelwollifudtt; Mä sen wahaisen taita luonon woima ulcolaisella muotoa pikemin aicoin saada. Catzo Mach.
n: v. 2?, z?. Moni 5 ole suingan ulcocullattu:
wan a ottelemat wilpittömasti Jumalan edeja: heillä on mnös armo; mutta jos he tahtomat edesänsa
M nuwetoinda waellusta, mjn pitä heidän paljon
«vaatiman itziänsä, ja sydän tule
vhesa waiwatul> valiolda lain pelwolda ja ahdistuxeida, jM tule ssitä, että armon Ewangeliumillinen woiM tule
oriallisen oman waicuttamisen cautta, eli muiden harha teiden cautta, nijn ettei taida tulla kyllä

e

sen

wckwäxi.

Mutta ios

se

jollaeulla on

tämä

«n woima tarpelllsesa mitasa;

EvanZeliumilli-

nijn tule sydän

sen-

caut>

Z. 3.11eu. Mderss L.uocka
cautta caickeen hywaän nijn mieluisexi, nimyl<M
ja nijn armolla täytetyxi, ettei
muuta taW
euin waelda nuhtettbmasti HERran edesä, j« eli
mä tule sisällisesti ja ulconaisisti nijn paistawaife,
nijn otollisexi, nijn taipumaism ja nijn suloW
että caicki wastahacoisuden, haikmdewja ynseyden ix,
ste poismene ja cato. Hän tule Jumalan edejnn
cöuxesa aina enämniln ja mämmin taytetyri tzn
gellä ja halulla, sywälla cunnioittamisella ja
Mifella turwamisella loh. 4:24. Cusa sitä wch
208

se

orjallinen pelco pakene jn pois cluo Rom.Bl i!
i luh.4: 17, 18. Hän tule walwomisesa ja tch

lemisesa ei ainoastans taitawammaxi
1 Cor.

ja wijsamm

niin rchkmxi jamlchulllferi Ech. 6: ic>. Häntu!
ei ainoastans yriwacaisemmaxi itzensa kieldämD
War. 9:4?, 4s/ 47- i Cor. 9:2s, 27. waan h«<
pitst myös Jumalan lasten wapauden ilman pelm
ta ja epällnstcj lEor:7: 23. Gal. s: l. Cel.l
'B-25. Hän cawchta itzensä ei a,noastans msul»
min caikesta lUondocappalden wäarinkäyttämisß
waan han oppi myös paremmin tundemaan W
lchdcn oikiafta harjoituxesta iCor. 7: 29, 10, ;>
l Tim.4: 4,
Hän poispitä myös itzensä sck
asioista,
cosca
towista
hän midais sen cautta Ä
pahennuxexi;
MM heicotlle
mutta hän pyytä w
»voitta heittä, cuingacauwas Evangeliumin w«
paus ulottu Rom. 14: 2i« iCor. 8:
Gal.j
Eantzakäymisesä
muiden ihmistet, canssa, calt!
HZ.
hän itziansa niju hywin omista synneistä, cuin etttihi!
tekift itziansa osallisexi muiden synneistä; mutta eiP
-myös tee jotain synnixi, joca ei ole syndi i
Math. is: 9,,ii.- Col. 2; 21, W. H«n G ylösraM
M!

Mncn;
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ja
sijnä
racas
mutta
siwusa suloinen
Phil.

Hän on yxi palawainen kyntilä, >oca poltta
ja taitamattomia, parannuxex»; mutta
pahoja
nijtä
yri paistawainen kyntilä, joca paista,
myös
hän on
näyttä tien, ikanäns cuin wetätygöns ja wirwocla
Iol). 5: Zs. Hänellä on suola itzesansä, mutta pyytä cuitengin pila rauhan Mar. 9: 52.
2: i.

Minä myödenannan mielelläni, että minä taM kirjoittanut, yhden Christityn carttawaisen ja
saimbtettomgn
waelluxen, yhden melkein corkian mijohon
jalken,
tan
totisesti paljon walkeutta, wnsautja
ja, armoa tatwitan. Se olcon myös caucana
minusta,, että minä pois heittäisin caicki ne, jotca
ti ole ehtinet tähän mittaan; sillä minä tiedän hywm, että Jumala myös täsä ei anna hänen lapsil ensa yhtäläistä mittaa. Mutta nijn paljon on
cuitengin wissi: Jota edemmäxi yxi Christitly ehti
sijnä Evangeliumillisesa waelluxesa, sitä uscollisembi
hän on, ja sitä wähemmin tule omamndo lewottomari tehdyxi. Sentähden noudattacat parhaita lahjoja: iCor. 12: 31.
§.

53.

Se Wijdes Laii:
SuruNisudesta,tule
tonusesta. Ne ihmiset,

orjallisesta
jotca

omasta waicut-»

seisomat tällä harha-

illa, taitaroat eroitta itzensä muilta surullisista,

Ceurawaisten tunnusmerkein cautta.
l)Cosca he owat tehnet jongun wian, nijn
Wowat he tehdä sen itze hywäxi; tahtomat itze ma,
>'a
"

«,

sowwinnon sen edestä moninaiieUa walwanMleli ikanäns cuin Jumalan tykönä poisrucoilla
O

-sila;
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sitä;

3. 3,ucu.

RhdexäZ 3.uocka

nijn paljon sitä wastan,
se on, rucoilewatpaljon

rukoilemisensa tähd,
ta Jumala heidän
e» lukis heille wicoja.
2) Jos he tulewat johonguun erinomaiseen h!
tään, sisällisesti eli ulconaisesti; nijn owat he U
mit, tekemän HERralle Jumalalle erinomaisia l,
pauxia, sijnä toiwosa, että Jumalan, tämän hl
pitä/itä pikemmin M
dan lnpauxensa
»nan heitä ulos hädästä. Tasa menewät he u.B
nijn cauwas, että he lupawat scncaldaisia aftit«
jotca taicka jo silloin, eli myös ajan päälle,,ei sti
heidän woimasansa, josa se lange heille mahdO
maxi pitä heidän lupaustansa.
z) Jos he Makin muotoa erhettywut, ja m,
dä heidän lupauliansa, eli muita eteen otetuitahl
ja W
Zellifiä harjoiturm, sen mitan, lugun, ajanelijW
cuin
luwannet,
jälken,
don
he Jumalalle
ajan itzens tottuttanet owat; nijn tulewat he sm
lisexi, ia usiasti sisälle tunge itzens se ajatus am»
salaisesti, että nyt'mjn paljon wähene heidän sM
uostanfa jonga he.idän taicka toisella erällä pitä cli

denkertaisilla harjoitHxilla palkitzeman, eli p>,
humalan andaman heidän sencaldaisen wian t«!
den cowin mara eli karsia.
4) Sitä wastan, jO he tekewat caicki B
sädyllisein ja tawallisella muotoa toimittawat h

dan rucouxensa, lupauxenfa, paastonsa ja muut st
caldaiset; nijn he owat hywasa Kwosa sen chesi
ja luulewat, ettei henyttamiHe Min emwmÄ

loimata itzellensä.
f)Ios tätä caickia oikein tutkitan; nijnFM
tan ilman wajwata, eG WWf iWj^ajWnp<

surullisista ChristitMck.
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pyrkiwät oman wanhurscnuden perään, ja stu
,Me luottawat Jumalan duomion edesä, jonga
heidän cuiteugin lEsiixen päälle yxinänscalinxen paneman.
Oma waicnttaminen, uscallus
j pidais
>u päälle, ja sydämen tydyttämineu sowittawat ilähes aina toinen toisensa jälken heidän tywaicuttaminm käy hywiu
önänsä' Jos
des, nijn on heidän uscalluxensa wäkewä, ja hei,
>än leponsa suuri; mutta jos jocu wica on sijnci
de!!iW, nijnralikemyosse
He poisndomwat silloin caikeil ustalluxen, m
lelunsa tule surulliseen lewottomuteen muutttuxi.
Ne, jotca nyt täldä omalda wanhurscaudelda
ivat sisälle-otetut, tarwitzcwat, likin sitä §. 48.
,mttua neuwoa, scurawaisista ojennus-nuorista
Se ensimmäinen, Ojennus-nuora on
Ma:

caikella wireydcllä, tulla wapaai sijtä petollisesta luulosta, ikcknäns cuin taiolsit sinä Jumalan tykönä jotain sowitta
li ansaita.
Sinä ajattelet cueaties, että tämä ojennus»ora ci ole sinulle tnrpellinen; että sinä, nijncuin
MngeliuMillinen Christitty, hywin, tiedät että koyä syndincn Jumalan tykönä ei mitan taida
alitta si)dän on petollinen. Sijna maca paljon
Haa, jo«z lijcuttele itzensä, ilman meidän tiedo-

usiasti enämmin saastutla meidän hen-,
elliset toimitlixemme.cuill me huomaitzemme. Waic-

l»nne, ja
> ei

sinulla ole aicomus jotain ansäita, joca totisti pahasti soweis yhdelle Jumalan lapille; nijtr
m sinä cuitengin tietämätä wedetnxi tähän pnu>«n, nijn usein enin sim tykönäs häwaitzet nettmnus
O2

,2

nusmerkit
cuin alusa

3. l.ue«. HhdexHs l^uocta
sijhen orjalliseen omaan waicuttamis«
edespandijn. Tätä suurta wicaa wasi

ihmisen asettaman itzensä täydellä tode!>
walwoman, taisteleman ja rucoilelnan sitä wast,
ja jocapäiwä harjoittaman itziansä Evangeliun
oikiasa paä-asiasa, tttä meidän nimittäin pitä Z
malalda saaman caiken armon ansaitzemattomo
laupiudesta, ainoastans Christuxen tähden. Se

pitä

nyt

nm ojennus-nuora on tämä:
Laita nijn, että ne hengelliset harjoituret, c,
sinä tähän asti
edesäs pitänyt oman walitze,
jälken,
orjallisella
tawalla, tulisit tästalähii!
ses
witetuxi, Evangeliumin wapauden ja woiman jäl!
Täsä ojennus-nuorasa waarin, oletan C»

l
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naisista.

i)N>jtä hengellisiä harjoituxia ei pois M

itzesansä: Ihminen päällepitäärucoilla,walwoa,oj
keruita itziansä cohtullisudesta, ylöncatzoa itzens»

mailman, tutkistella Jumalan Sanaa, nijn W
«.
harjoitta ja wahwista
Se joca t«j
dois laimin lyödä eli kylmä kiscoisemmin harD
näitä harjoituxia,
edeswetämisen alla, ettäh»
tahto wälttä sitä orjallista omaa waicuttanO
sm
cautta ilman epäilystä jouduis
hän
geliumillisen wapauden wäärinkäyttämiseen, josto!
lembänä §. 42. on puhuttu, ja taidais kewiästili!

uscoansa

sen

sen

geta pois

armosta.

2) Mutta

näitä harjoituxia pitä edespäin,

man walitzemisen. jällen, orjallisella tawalla, B

testaman. Sijnä pitä tehtämän yxi muutos, j«
rinom«ttain rohkiasti tekemäta jätettämän se, ><
ennen on ollut meille rascas cuorma. Jos jocu

surullisista ChristitMck.
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luvauxen canlla, niin pitä sHsitonut itzensä jongun
nm Jumalan tykönä andexi anoman tätä heicout»
la, jos hän on luwannut hänelle enämmin, cuin
hän taita pitää, ja sen päälle tyhjän' tekemän lupmen. Jos ei mieli tahdo olla tytywäinen, niin
hän ikensä yhdeldä Jumalan palwelialda
joci toimitta Sowindo Wircaa, sijtä wallallens
p<iästä. Sillä tämä wirca ulottu myös sencaldaiftn aiattelemattomain lupausten ytttze, ja Apostolit
l>mt Päästin awaimen cautta peräti wapari päästänet ne Christityt sijtä Lewitallssesta Jumalan
Palwelluxesta; ettei enä sopinut siihen Evangeliu-

se

lniNiseen armo-jarjeftyreen, waicka Jumala

itze oli
sijhen.
Testamendin
Manhan
Isat
sitonut
Jumalan asettaminen, lupauxista 4 Mos. kir. za: on
«iwan wijsasti sowitettu. Waimon, Tyttären ja
Pakollisen lupauren taisi Mies, Isä ia Perhenisända wallallens päästä eli tyhjäxi tehdä.
Mingätähden annoi Jumala tämän käin?
heicoudelle hywäri; että heicott ihmiset mielelläns
Mt vicailet, ia enäman lupawat, cuin he taitavat pitää. Snndinen andacon Nippi-isän, eli
>hdm toilen HENran Palwelfan olla ikänans cuin
3san siasa, ja wallallensii päästäkvn lupauren, joa «jattelemata on Jumalalle luwattu, ja jonga
cuorma on päälle wedetty.
Minä olen usein tehnyt sen minun Mirasani,
5 sselut owat sen cautta pääsnet heidän lewottomuMoni on tehnyt Jumalalle yhden lupam, paastota joea Perjantai; mutta aica tuli,
»sca se heico luondo ei tainnut sitä canda, »a halu
li hartaus tuli ainoastans enämmin paastomisen
lutta estetyxi. Toiset owat luwannet, joca amu

,

«Ha rastas

Oz

ja

5 2.ucu. Vhdcxäs
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heidän pM
ja ehto loimitta heidän
hetken;
yhden
coco
mntta
he tulit sch
lensa
p, min ei tainnet he nijncauwan maata poltM
za, eli jos muu este watille tuli, nijn piti W
jotain hetkestä lHendämän- Toiset olit luwanw
kaikesta heidän ajallisesta hywydeftansä ja ta»M
liijlle waiwaisille wijdennen eli kyW
Mnsa

rucourensa
cosca

omn: Mutta asian haarat tulit, cosca!
itze,tarwltzit raicki suurimmaxi tarpeexi. NW,
muisa tapauxisa, tulit ne wiheljäiset sielut M
surullism; mutta cosca minä HERran N»

Hlenncn

rohkiasti wMallens päästin heidän lupaurensa,«
neuwon; tz
Mna siwusa annoin heille tarpellisen
pääsit, he lMdän surullisudestansa wapaaxi.
?)Sitä wastan pitä ne hengelliset harjoiW
Evangsliumin wapauden ja woiman jällen sm'«

laman.

Epangeliumin wapaus on sijta luonnosta, <l
tei se waadi Jumalan Lapsia Chrisiillisyden t«
pellisijn welwollisudeihin, waan teke heitä mielch
Wcn; mutta sijnä, cuin ei ole tarpellinen, M
heiiie wapaan walitzemisen tehdä cuinga he tch
Irat. Nijn on rucous yxi tarpellinen welwsllisU
3xi Christitt» rucoile ei waatimiscsta, waan tajmi
ja cuinga hän
Äuisesti. Mutta aica,

cosca

I'ucoilla, seiso hänen walitzemisesansa. lumoil
lalian tutkisteleminen on yn tarpellinen welwoO
Dri Christitly ei anna itziänsa sijhen waatla, m»
Aan
sen halulla ja ilolla. Mutta millä he
FM eli cuinga paljon hänen pita lukeman iW
erällä, se seiso hänen omasa hywäxi loytämistM
Paastota ei ole jocu tarpellinen »velwollisns, M
.N'MM' ei paeota EvanZeliumi meitä Men, ja
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pidä myös meidän sijhen itziämmewaatiman; waan
me mahdamme yhdestä ajasta nijn toiseen määrätä
sijhen, cosca me löydämme sen hyDen päiwän
nijn
on yhteisesti caickein hengellisten
wäxi. Ia
halpitustLn can§a.
Päätyö nijsä hengellisisä harjoituM tule sen
päälle, että nc sowitetan Evangeliumin woiman jällen. Sijnä ei catzota nijn paljon ajan, tarcoitusten,
määrän, tapain ja muiden asian haarain päälle,
cuin itze asian päälle joca seiso sijnä, että ihminen
tule niiden harjoitusten cautta aina cnämin yhdisteUiChristurencaicha, ja wahwistetuxi tiedosa, hengellisesä wiisaudesa ja coettelemuresa, uscosa, ustawällisesä cantzakaymisesa Jumalan cansia, taistelemisesa ja woitosa hengellisia, wihollisia »vastan, mailman ja itzcnsä kieldämisesa, rackaudesa lumalata
ja lähimmäistä cohtan, ja ylipään, yhdesä taiwallisesa mielesa. Jos täms paätarcoitus woitetan,
nijn on caicki hywin; asian haarat mahtawat mutoin nijsä harjoituxisa olla sencaldaiset, cuin he

se

Uhtowat.

§.

54.

Se Kuudes Laii:
.Surullisudesta, tule sijta, että jocu secoitta

tzensa caickinaisten wääräin lahcocundain cacha,

»>

jon-

M cautta sydän tule huikendelewaiseri, ja moninai-

silda

epäilyxilda

lewottomaxi tehdyxi. Tunnusmerja jocaiuen, cuin
wyta itzensä sijnä, tietä sen itzestansä että hän mie,
lellänsä anda ihens moninaisilda opetuM tuulilda
ymbarins wieda.
kit tchän tilaan owat kyllä julkiset,

Waic-

Rbdexäs 2.uscka
Waicka nyt näillä ihmisillä on st onnettom»,
että he enimmitten pahain neuwon-andajain caun
jotca he yhden ajan toisen jalken, owat ylös-ehi,
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3. 3.ucu.

ja wastanottanet, owat tullet aiwan haalywäis
ja epäilewäi exi, eli aiwan haluttomixi, wast«
ottamaan howää ncnwoa, erinomattain yhdel

Saarnamieheldä; niin tahdon minä cuitengin an
yhden uscolli'en neuwon, sijnä hywasä toin
ft, että he sen, jos he ainoastans tahtvwat coete

heille

sitä Ilimalan sanan

ja

asian luonon

jalken, pi>
jonga
wat wissina ia selkianä,
heidän itze tiwsäi
ta hawaitzeman, jos he sitä uskollisesti

seuran.

Se ensimmäinen ojennus-nuota, josta he,
tule waarin otta, on tämä:
Älä pidä tietä taiwaseen nijn salattum,
ja date jsnZiu
että sitä tarwitaisin
cautta moninaisilda wäärildä Ich
rocunnilda.
Ne iumcilalliset totudet owat kyllä mahdollA
että me mitä tutkimme. Ne taitawat karsia, etli
me nijtä eoettelemme: Se on myös tarpellim
että me tulemme sen perustuxeen, nijn paljo cuii
se autuuteen waaditan; mutta toinen on se, tutkii
totutta, toinen se, tutkia moninaisia wääriä lahw
cundia. Totuden taidan minä löytä, lumß

Sanasa yrinansä; mutta jos minä tahdon tul!
wäärät lahcocunnat; nijn pitä minun tutkiman m
nen ihmisen ajatuxet- Nyt taita kyllä asian lM
ro<a tulla, että myös wäärät lahcocunnat pitä c«

eteldaman, erliwmactam> jos jocu wiran tähden o
sidottu sljhen; mutta jilloin on ,e Mns toinen o

surullisista
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määrät lahcocunnat, toinen saada racssa coetella
tygö. Se edellinen tapahtu ilman waanijden
Kus
oikein toimitetan; mutta siljos
coetteleminen
mta,
on
aina
waara myötänsä.
jälkimäisellä
iä

on se selkiä, että ne pettawat itzensa,
perustuluulemat,
M päälle, jolleiettei he taida tulla totuden
läpitze
ole
waelda
itze
saanet
he
M
caicki määrät lahco eunnat. Eikös Jumalan Sana pidäisi oleman meille ulottomainen, tuta lumalan tahtoa meidän autuudestamme? Se joca tah-

Tästä

to matcusta yhteen Caupungijn,

hänontiMväinen,

hän

ainoastans ole

jos hän

Melda

tietä sen lähisemman tien ohdeldä ussaaystäwäldä,
joita
ei

hän sekä taita ja tahto olotta seN;
waan myus, että hän itze tahto johdatta händä,
iu waroa händä uscollisesti caikista harha teistä,
tzi hän kysy paljon ymbärildansn, ja hän pitä ne
epäluulon alaisna, jotca tahtomat tehdä sen uscollisen tien osottajan ja harjoittaisi
hänen tiensä epäluulon alallen.
sitä taitawaismta ehän sitte
lämän tiellä, cusa Ilnnala talutta meitä hänen sik
waacutettu, että

minänsä, anda Hänen Sanansa walkeuden käydi
meidän edellämme, ja opetta meitä moninaisen coettclemuxen cautta, että tämä tie oi» oikia.
O cuinga paljon erywät ne, jotca tästä ojennus nuorasta pois poickewat! Mikä määrällinen
tie on se cuitengin, cosca jocu itze tahto caicki csetella, ja sitä warten secoitta itzensa caickinaisijn
wäarijn lahcocundijn? Cuinga paljon se mara että sencaldaiset ihmiset oppimat astuman missejä asieleita? Minä hämmästyn, cosca minä ajattelen
monen esimerkin päälle, cuin minun eteeni owat
O5

tul-

?. 3.ucu.
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tullet, ja M syyämelllsembi on minun waroi,
x>eni, että jocainen cawcchdais ihianfti' täldä li,
kalda tieldä.
Se toinm ojennusnuora on tämä:
Ahkeroihe lMs, cttä sinä mahdaisit
la oikein lujaxi ja perustetun autuden

demisesa.

Tämä

tapahtu, jos ihminen, likin sydamnii

lista rucousta sydämen wahwistamiststa, wirih
luke, cuule ja tutkistele Jumalan Sanaa: K
hän otla muita terwellisia ja jumalisia
neuwoxi, /otca selkiästi eteen asettawat Jumala»h

nan ymmärryxen: ja anda itziänsa, ylösnouscwch
sa epäilyxisä, uscollisilda Opettailda neuwoa. A
mä wahwistaminen teke meitä lujaxi caickinch
opetuxen tuulia wastan Eph. 4: 11-14. Ia W
«en saa sen cautta harjoitetut mielet, eroitta»
hywäa ja pahaa, Ebr. 5:14.
Se colmas ojennusckwra on tämä:
Hlä anna jocaitzen ulcönaistn musd,
pimittä iyiäs: waan coettele henget, jos
Jumalasta owat.
Se on: Jos heidän asiansa sopi yhteen Ii
malan Sanan cantza. Tämä ojennus nuora tu
sijnä P. Raamatusa monesa
kirjoite!!
>'i, ja sen can§a tietä annetan, cuinga tarpelli»
on, että sijtä lvaari oletan, ja ettei se ole ch
raicki, jos me wedämme itzemme pois määristä la!
eocmmista, eli ei. Catzo Mach. 7: 15. Nom. i<
'7, 18. 1 Cor. i: 10., 2Cor. n: 3,4, 13,
's. Gal.i: 6-9. C01.2: 12. lIoh.4: 1. 2l°

se

V.

tT.

11.
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Se neljäs ojennusnuora on tämä:
Jos sinä tahdot tulla wissixi, jos sinä
nijn pyydä, saada tämä wiZseisot armosa,
nijn
scsg ei
paljon ulconaistn pitämisen cautta ihmisten tygs, cuin sydämen sisällisen
wahwistamisen cautta Jumalan edesä.
Monda ihmistä secoitta itzensa caickinaisten
lvaärain lahcocundain cansia, ei mingan muun
svyn tähden, cuin että he aina toiwowat, että sillä yhdellä taita olla lähembi tie wisseyteen, jos ihminen seiso armosa, cuin Ma toisella. He seisali'
tawat sentähden aina fijhen ulconalseen, cM heidän cuitengin pidnis etziman jotain; cuin sisällisesti
pidäis oleman päätetty asia sydämesä. Se ulconainen hartaus, jonga he löytämät muiden tykönä,
anda heille phden kijldo-lewon, jacoscahe owat
pois, nijn on myös heidän leponsa poisa; että he
etziwät asiata ihmisten tykönä, ja ei Jumalan tykönä yrinansa.
Jos joeu tasä tarcoituxesa secoitta itzensa eriseuraisten ihmisten canffa, joilla on hywä muoto,
mutta pois poickewat sanasta; nijn on se lepo cuin
sm ohesa woitetan ei ainoastans petollinen, waan
myös aiwan määrällinen. Jos jällens sielulle lepoa chitan
Christittyin canssa; nijn on cuitengin waaritotisten
ottaminen, että sencaldainsn lepo ei ole wahwa; jollei sillä ole wahwaa,
perustusta siidämesa. Ei yMn luondocappale taida
anda meille nijn callisia tawarctta;

semahden pita ihmisen etziman sitä Jumalan
na yxinansä, wetamän itzensa pois nijstä, jotcatah"
towat wiedg meitä exytys poluille, ja tMn pita
käpk-

3. tueu. Mdercks s^uocka
käyttämän nijtä oikein aiattelewaisia, ei toisin, G
nijncuin tien osottaita Jumalan tygs.
rucoilla, huoata, työtä tehdä, walwoa, taistella
kieldä itzensä oikein, uscoa, tutkistella sanaa, ,<
eaiken sm ohesa anda sydämen HERralle lEsu,el
le omaisuderi, edesautta enamän wähän ajan siD
lä, cuin monda wuotta juosta ymbarins, ehiä ulco
«aista kttdoa, ja yxinäns pitä itzensä luondocapp»!
22V

dm tygö.

§.

Se

ss.

SeitzemsS Laii:

Surullisista, owat ne, soilla on tekeminä K

linomaisen «alittamisen canffa. Nämät mnns t«
tawat pian tuta ihensä, ttta 5e t'6ewat tU
Luockaan; Ma he tietawät, että heiden

suunsa

ja
lähes aina owat taotetut walitunlla, ck
hywin heidän oman wiheljäisydensä yiitze, cuin iW
den ihmisten turmeluxen ylitze, cosca he hengelli!!!
siä asioista puhua tMowat.
Että nyt näillä sieluilla on ike tnvsH yxi «s/
eas cuorma candaa, sisnä ettei he ainoastans tun»!

Heidän

omaa hätäänsä, waan myös mielensä ich
dattawat mailman ja erinömattain Jumalan Sw
racunnan nlittisen turmeluxen; niin owat 5e oikein
lovtätekewaiset ia rascautetut, ia on heillä sentälM
«i ainoastans oikeus, waan on mnos heille tarpeb
nen tulla Chnstlixen tygö,
neuwon jälken, cui»
§.
on annettu.
Siina siwusa tule heidän wielä seurawaisest«
nuorasta waarin otta:

sen

Hlä cayo ainoastans sen wiheljäiHden
turmeluxen päälle, cuin pns He tMnckZ

j«
j"

MM
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surullisista Christihlstck.
Miden tykönä löydät, waan myss Jumalan
ormon päälle, jonga Hän sinulle ja muille
«>otta.

Se ei'ole ainoasians myöden annettu, waan
myös tarpellinen wilpittömasti tuta, huoata ja waturmelmen ylitze, cuin me itze ty,
M sen
tykönä hawaitzemme. Mutta
ja
muiden
Wämine
pidä
meidän
<i
siihen yxinäns seisahtaman. Jos
<i Jumala olisi armahtanut meidän päällemme, ja jos
t> meillä olisi ylMän Wapahtajaa, nijn pidäis meidän alinomaa walittaman. Mutta nyt on waliturella hänen aicansa, Saarn.Kirj. 3:4. ja ylistää
Jumalala pitä myös oleman hänen aicansa, eikä
pidä unhotettaman. Jos
olet Jumalan lapsi,
nijn sinä löydät kyllä wiela monda wirhe sinun tylönas, jota sinä mahdat walina ja itkeä; mutta
sinä taidat myös olla woitettu sijta, että HENra
vn tehnyt suuren laupiuyen sinun canl)as, ja että sinä olet welcaplia, hända kijttämän.

suuren

Jos sinä olet sijna tilasa, että sinä taidat
päättä ajaN merkeistä; nijn sinä kyllä näet, että
caicki säädyt Christicunnasa owat aiwan turmeldut,
ja että coco mailma maca pahudesa; mutta sinä
olet myös huomaihewa, että
hänen
wihollistensa kestellä, ja wiela aina päalr pitää coota, rakendaa ja suolella hänen Waldacundaansa.
Elkö yxi iloinen Halleluja sen edestä Hänelle tule?
Eikö Hänen armoitetut alammaisenfa mahdaisi iloita sen ylihe sydämmestä? Usco tule wäkewämmäri ylistyxen ja kijtoxen cautta, cuin walittamisen

la, se seiso Jumalasta Pftlm. 22: 4.
Hän asu Israelin kijtoresa; Se on: Hän il-

lautta.

«ta

moit-
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moittä
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2.ucu<

Hänen armo-lasnä olemisensa,cosca

kijtetan ja ylistetän.

§.

56.

Se Zahdexgs Laii:
Surullisudesta, tule sijtä, cosca jocu tapalH

seura

yhtä secaista järjestystä. C»
Za se tapahtu, on ylembanä (§. 46. N:o 8>) l»
ta annettu. Se, jsca tule tähän lanhin, ei l«

«eisa wioisa

witze, että lawialda hänen edesäns kirjoitetan hm
tunnusmerckinsä; että hän itze tietä cmffans, etli
han pitä secaisen järjestyren, nijn pian cuin h«
amoastans cuule asian mainittawan. Se tule ch
puljastans sen päälle,
cahcmnosa nijden H
pääile,
pysywät oikiasa D
rippuwaisten
ni
wicain

jestyxesä

ja sentähden

fia o/ennllsnuoria:

Se

uscollisesti scurawat

ensimmäinen

seuram

ojennus-nuora:

Cawahda tehdä jotacuta lupausta, että sÄ
tahd« waelda peräti ilman wiata, eli yhtä lM
waa pois panna ne, jotca andawat sinulle micki»
enimmin

tekemista

(^).

Waicka synnin hallitus yhdesa oikiasa CM
tpsä cn alaspainettu, nijn ettei yxikän ainoa syndi
, (*)

Ci täsä puhuta yhden ihniiftn halusta; waan h«>
lupauttstansa. Ci ole sijs ymmärrys cuin ci yri «l
cowainen tahdois mielellänsä ja yhtä haawa p»ii
panna caicki wirhet- ja lviat, ne. jos se olis mh
pW
dollincu. Mutta jos hän lupais, että
m)
että
unhohdais,
tapahtuman,
nijn
wissisti
hän
d°nomuf yljs ftkejpä KWss lffPWensq tOM

sen

surullisista ChristitfistH.
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ylitzens taida hallita, nijn cauwan cuin hän
tilasa, catzo ylemmä z:den Lucuun §.s.
annon
ch
cuitengin
Jumala, Hänen WWudensa
chn M:
lUm, M syndi, hänen juurensa ja qlcunsa puoestä, pysy meisa, ja taita ulcoapain kiusata meitä,
lijncauwan cuin me täällä mailmasa elämme. Jos
,yt jocu tahdois tehdä Jumalalle sen lupauxen, et-

ei.msmgän

tehdä

jotacuta

wirhe, nijn,hän ei aiMåns uscallais aiwan paljon hänen oman woinansa päälle, joca jo itzesäns olis waarallinen;
mii hän lupais myös

sen,

jota ei yxikän Pyhä,

aitzi Christusta, täsä mailmgsa ole tainnut mätään saatta.
Edespäin on sen sisällä asuwaisen synnin ja uij-

nijn laita, etheicoitten
»htä haawaa, waan nijn wähittäin tulewat
eicoxi tehdyri. Jos ny/ jocu tahdois luwata yha haawa tehdä ne tyhjäxi, eli myös rucoilla luien

kijni rippuwaisten

ei ne

mlata, yhtä haawaa pois pannaxensa tämän aviollisen, eli wahimmäxikin lyödä hänen nijn maalin, ettei hän tarroihisi taistella sitä wastan; nijn

!sodeis Jumalan

wijsmta tarcoituxia wastan,

sen

syn-

in lnondoa wastan, ja
totisen Christillisyden
motoa wastan, ja asiasta ei tulisi mitan. LuonMsella tawalla es taidaisi muuta, cuin pclco, eäillys ja surullisuus sijtä tulla, ja se ahdistus pian
Ms tygö, ettei ihminen enä tulisi lumalalda cuulW, cli ettei hau edespäin taidaisi tehdä itzeusa waauutetun Hänen armostansa.
Se on sijs paljon turwalliscmbi, jos me catze-

wne asiata, nijncuin

se

on, ja ajattelemme ins
Syndi on rippuwa minusa, ni/nc.
M cuin minä elqn M. 12:1. Zq wmulda l
)konmume:

ta

z. L.ucu. Hhdexcks

L.uocka
tawielämonda wicaa tapahtua. Mutta minäiai
t>on rucoilla Jumalala, että Hän ChristuMH
den, runsasti ja joca päiwä tahdois ne minulle«
dexi anda, ja lainata minulle armon sitä wG,
walwomaan ,rucoilemaan, taistelemaan ja ylitzew
tamaan ne, )ota pidemmäldä sitä paremin.
mät ajatuxet synnistä owat Raamatun cantza,
teen sopiwaiset; ja jos »e tapahtu, että me hch
bamme, lchn me olemme jo tietänet edelläpäm,«
ne uscowaiset owat sencald. isten heicoutten ala
letyt. Uscopysy sen ohesa llman epäilystä, mi,
sydän sywästi nöyrytetan len lehdon wian ylihe.
Se Toinen ojennusmuora:
nijn
Costa sinä olet tehnyt jongun wian,
na se olla sinun ensimäinm aicares, ettäs pH
HENran lEsuxen tygv, ja rucoilet armoa
woimaa.

i

h
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me

Se Uscollinen Wapahtaja tietä hywin,

<l

Hän on sijnä sm
Pappi, jolla on cG

olemme täynäns heicouxia,

yxl Laupias Wmmäinen
fakärsiwäuisys

cansia Ebr.4>
Sentäbden me mahdan»

v.
Ilman Handä ei meillä taida olla eikä«

2:

tulla.

meidän
17, iz

dexi andamista meidän wioistam, eli woimaa»
ylitzewoittamaan; sentähden pitä meidän tule>«
Hänen tygönsa. Jos jocu jää tacaisin; nijn ci!i!
tule autetuxi sen cansia. Asia tule ainoastans
cammaxi. Pysyä tacaisin on yri wica. joca on
la pahembi, cuin st ensimmäinen, ja usco stist
vhesa waarala. Mutta jos ihminen cohta ust
vtta hänen paconsa lEsuxen tygö, jarucoile H
dä nijn bnwin Hnnm andexandamisesta, cuin!

n

surullisista

rimasta

Christitplstä.
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woimasta edespäin suuremmalla ahkewdel-

ettalunma waltta sitä; nijn saa hänhawclita,
a>, rauha on särkemäta omafa wnnola, ja usto toinen' ja ihminen saa myös tykönänsä hawaitasuuMwan woiman walwoa syndia wastan, ja aina
»«emin sitä pois panna.

As?.

Se Mexäs Laii:
tietämätttömndestä eli Mhengellisen tiedon puuwxest. Miina olen jo
»lembänä §. 46. N. 9. puhunut jotain lawiamalu tästä, laiista. Mutta että tietämättömys ei ai>
Outullisudesta, tule

»sisen

mstans imatcaan saatta sitä eninda surullistttta,
«Genimmittensencacha yhdistetty; wäau myös ylt
Mli on lähes M' yhteinen wica Christicunnasa;

iijn on tarpeliinen, että yxi selkiä neuwo annetaa
ätä pchaa wastan.
nijn tais
Jos surullisus
an se selkiästi sijtä hawaita, ettei he löydä jötacua perustusta, jonga jälken, heidän pitä
nan ja ewittaman sen cli
jorä anda-tilan su-s.
ullisuteen» He tchtowat mielellänsii käydä oikeitt
nutta ei tiedä tietää waan epäilewät, mitä heidän
»itä walitzeman. Ei heillä ole Mätä tietoa luma?
an tahdosta/ ja pelkawät, ettäheMin tomkawat
hmsa, joca ei muuta taida cm'« ylösherättä sillan
ewottomuden yhden ihmisen, tyköllä. jgllst ön täysi
tulla auwaxi. Jos nyt tämä surullisuden
ma tukittaman, nijn tule ssurawaisista ojennus lähde
MM
»sia waarin ytta.-:
>
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Se enstmtiiuen Ojennuenuora.
Ahteroitze panna oitia arwo tiedon p<lH
hengellisista asioista.
Muni pitä tiedon hengellisistä asioista wäl
min tarpelisna, cuin että hän itziäns siinä pai,,
harjoittais. Muutamat tekemät sen ylöncahch
mutta muutamat tietämättomydesta. Ne edetz
pitäwat sen totisen jumalisuden yhteisesti, aiwan h«,
pana, ja naiden cantza ei ole meillä nyt tekcnM
maan nijden jälkimäisten canssa, nimittäin sijnä n

tzannosa cuin he tulemat käändyneitten joucon. Ss'
caldaiset surulliset Christityt pitämät jumalisuden cn
kiasa arwosa, seisowat usiasti sen ohesa nijsä ajatw
sa, että he sen ohesa ei tarwitze huolia juuri nijni!,><
josta tiedosta. He huutamat myös, wahmgolW
määrästä ymmänyxestä, wissein pyhän Naa»
tun paickain'päälle, tahtoin sen cansta c-siellä h«i<

dän tierämättömyttänsä; mutta ilmoittamat »NW

cautta, että itze tietämattömys seiso heidän tie»W
sen
sä, ettei oikein ymmärrä näiden Raamatun pw

he

käin sisällä pitoa. Costa, esimerkixi, Pawali D
että Christuxen rackaus caiken tundm
Eph.
ylitze käy; nijn he luulemat, cttei Pawali p«
nifn erinomaista armoa tiedon päälle, ja ei a/atsles»
tä, että hän anda sen seisoa, nimcuin how.m, j«

sen

ainoastans omista Christuxen rackaudelle corkMni,,!
mitän hvwydesä. EiZe myös muistuta itzellenja,
joisa
että myös tämä ApoDli muilä
cohta muutamat edeswomme, käy cowasti ti dl»
>«

päalie eli waati sitä, ja sen can§a se>kiästi tietä a»'
da, että tieto, taita Christuxen rackauden cansta ly
win seisoo, ja että ou sijhen tarpellinen. Eli c«<

se
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mutta racsano i.Cor. z: i. Tieto paisutta,
sca hänrakenda;
ni»n he tahtomat ymmärtä caiken tiekaus
don sen cacha', ja enamnun pysyä tietamättömydesa
ettei he mahdais tulla ylös paisunexi ja ylpiaxi. Cucuitengin puhu ainoastans sijtä tiedosta, joca
sa hän
ilman rackautta, ja muutoin, cosca se on rackau-

»n

dm cantza yhdistetty, aiwan mieleiiänsä jättä sille
v. 7. todista,
M: nijncuin hän, myös tasa luusaymmartamattöettä moni snastutta oman tundonsa
mydestä; jota ei hän suinaan huwänä pidä. Cuincuingapyhä ja hyödyllinen, ja cmnga
ga
mpcllmen hengellinen tieto on sijnä totilesa Chrt>
taitan monesta paicasta pyhäsä RaaEph.i: is«-19.
mtusa näytettä. Catzo muiden
.

se
se

seasa

Phil. 1:9,12. Rom-12:2. Col.
2. Am. 3:14 ,-17.1. Pet. 1:2. ja nijn

edespäin.

Jos catzotan coettelemuxen päälle, ni/n natzdän aina suuri eroitus nijden waliua, joilla on wakewä tieto, ja niiden wälilla, jotta sijna owat heicot, waicka he molemmin ahkeroitzewat itziäusa totisesta lumalisudesta. Silla ne edelliset astuwat
wissemmät affelet, se on, he tietämät paremmm
lnitä he uscowat, ja cuinga heidän waeldaman pi-

he taitamat paremmm eoetella henget, ja ei
seiso» ni)n suuresa maaraja tulla wietellyxi mvninaisilda opetuxen tuulilda, eli tulla petecyxi ulcoMaisudelda: he taitamat paremmin hawaita heidän sielunsa tilan moninaisista mmttoxista »a waihetuxista kiusauxisa ja ahdistuxisa; ja owat coonet
ltzellensä suuremman, tawaran, joilla he, hädän aila:

cana,

itziansä

wawat.

lohduttaa, ylösojcndaa ja mnvvttaa

Se

3MexäZ'T.l'.ocka
Se toinen Ojennusnuora.
Harjoita nijtä wMcappaleita oikein,
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3. L.ucu.

joU

cautta tieto edes autetaan.
Jos jocu tahto ehtiä eli tulla päätarcoituw,
nijn pitä hänen myös tarpelljsesii hywäxensä lH
tämän nijtä wälicappaleita, joiden cautta hän jy
wälicapvalden secaa,
tulla mitä.
jvtca edesauttawat sitä hengellista tietoa, me l»

zsen

emme:
i) Nucöuxen. Dawib rucmti hartaasti ZM«

Hän

olis awannut hänen silmätz
näkemään ihmeitä Hänen Laistansa, Psal. ny: iz
M Pawali rncoili Christittyin edestä Ephesisa,«,
tä Hän olis andanut heille roisauden ja ilmoiw
Hengen Hänen tundemiseensa, ja walaisnut Heidi
ymmänyxensa silmät, Eph. 16: 17. OlttW
paljon tulee hartailie rucoilioills awaturi,mitä m
le pysyy, suljettuna.
lan t!)Zö, että

Jumalan sanan tutkistelemisen. Jumalan st
na on se lähde, josta se hengellinen tieto ulosjW
2)

'

pita m
sel)alu!lisch
wirjästi,
teldaman. Jos me
sitä
sydammellisen rucouM alla, ja wilplttomän W
wisen cantza ilziäm sijtä parata, luemme, cuulev
me, tutkistelemme ja sen päälle ajattelemme; O
, me wähan ajan sisällä merkillisesti caswamme.
3) Muiden hywäin kirjain harjoituren, jotca 3»'
Malan Canan ojennus nuoran jälken owat cocm
pandut, ja rllnsalla hengellä kirjoitetut. lumal«
on )acanut monelle corkeman lahjan tiedoin i C«
l 2: 8. la hän ta«wckta myös sijnä ohdesä /)eid>«
ja se ainoa ojennus nuora, jonga jälken

.

nyt

»ydämensä, että He mpös muille m»elMnsa W
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surullisista ChristitMH.
imt, mitä he owat oppinet ja eoetellet. Se
kirjojansa/

joca nyt

caswa

enaman mahalluke heidän
ajalla
pitkällä
olis
cuin
tainut
tapahtua
ajalla,
la

hali

oman wireyden ja tutkistelemisen

cautta.

Cantzakäymism wahwain ja harjotettuin ChriMyin cantza; Sikiä jos ihmisellä on st onnellisus,
M hän saa nautita sencaldaista cantza käymistä:
nijn omista hän sen wenattoman edustuxen, että
kehoitus totihänelwaeliuxeen,
lä on ei ainoastans alinomainen
ccuttta,
sanainsa
heidän
osittain
sem

esittain heidän esimerkinsa cautta; waan hän tule
myös osallisuteen heidän walkeudestansa, ja saa osan heidän tiedosansa. Luonnolliset lapset caswawat
piancaickinalsisa hywisä tiedossa, jos he owat ai,

ommärtäwaisten ihmisten tykönä'; ja nijn cas>
he paljon oleskelemat harjcmduneitten Christittyin cansia. TähaN
nc>

wawat myös hengelliset lapset, jos

se

myös
neuwo, että meidän edes tulewaisisa
epailyxist, pitä kysymän sturacunnan' Opettailda,
ja ei cauwan pysymän tietamättömydesä.

tule

s)

Vbden alinomaisen waarin ottamisen

sen len-

Zelllsen coettelemuren teista. Suuri eroitus on
sen tiedsn walillä, joca on yhdistetty" eoettelemuM
canha, ja sen walillä, jolla ei ole yhtakan coettelemusta. Se edellinen on awarambi, mämmin verustettu, selkembi, enämin eläwä ja suuremman.
wacuutuxen caHa,ja sen cansia on aina se totinen,
lvizstms yhdistetty. Se jälkimäinen sitä
on usiasti secainen, Wiä, ylöspaistlttawainen, woimatoin, ja ilman taitawaisutta. Mutta ihminen
tulee cFettelemuMn fosta hän caikisa
totisen

P3

osom

uscol<

z. L.ucu.
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Mdercks s^uacsä

uscollisuden siinä työllisesä Christillisydesä: sos hH
anda iocaisen Jumalallisen totuden, KänentaM
woimansa harioituxesa, tulla eläwäxi hänen G
nänlä: jos sotudet rmouxen ,'a taistelemisen cai,!,,

easwawat Jumaliseen yliwoittamiseen sydämefä: ni
ca ne wetäwät meitä coco heidän awarudestansa «i,
na wäkewämmin heidän päämääränsä sisälle, j»,,
on Christus ia Hänen Sowmdonsa, joca silluinl»
le meidän Auringoremme, joca teke caicki liW
lallisten sutten tähdet oikein kirckaxi ia paistawlch
xi meidän edesämme ja cosca ihminen anda häm
usconsa oikein sulautta ia puhdista sisällisisä M

stuxlsa ia ulconaisssa

kiusaurisa, catzo Ps. 119:6?,
Sanan lasc. k. 3: n- 26. Rom. 5:3,4,
s. 1 Pet. 1:6, 7. Ebrerein 12: il. lac. 1:
Tämän coettelemuxen tien päällä tule sydän wch
wari: ihminen oppi aina paremmin tundemcml»
?l.

>

malan johdattamisen: astu wiss/t astelet: saa ha»
joitetut mielet eroittamaan hywää ia pahaa, >«
taitaa myös jacaa muille hywan neuwon.

Se Kolmas Ojennusnuora.
Cawahda chicks wisusti caikilda harha teil,
esieildä tiedosa.
Se, ,'oca tahtoo ehtiä yhteen päämäärään,

ds /a

Pltaa, si ainoastans harjoittaman wälicappalnta,
Ma
Wdattawat ,'a wiewät, waan myöj
walttaman niitä harha teitä ,a esteitä, iotca taiw
wat poiswieda ja poispitää pää määrästä. Ibm
tulla poiswiedpxi ja esieGi totuden m
dem

s!st"
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si«ru!lN,7a CbriMtMck.
Tttuden halpana pitämisen

loca-

Jumalallinen totuus on yxi callis tawara ijäämän
Dcaickisudesta, jonga ylvncatze ei
ranga semata. Mutta st lähin rangaistus, joca
i>n

päälle,
seuramylön-catzomisen
nen ja erherysten
wlt

2: ia-12.

2)

Wottomuden

on totuden tacaisin-

saldiminrn. Catzo:

2

cmttta cuuliaisudesa totuutta
totuus waati
meil-

wistan. Jocainen
lä S>lla st on yxi Jumalallinen »valkeus meidän
Mmme, jota meidän pitä seuraman. Totuus on
yxi Jumalallinen tuli, joca rupee taipuwaisijn sieluin, niincuin yhteen hywin walmistettuun pacurijn, jämin heille aina mämmin ia enämmin woimaa hänen tulestansa ja hänen »valkeudessansa.
Mutla jos totuus osaa yhden cvwacorwaistn, kylmän ja pahan sydämen päälle, nijn cmdaa se halien m sata h/nen turmeluxesansa ilman jacaamista
itzestansa Catzo Nom.i.- 18.
3) Nöockeyden ja pramamistn cautta tiedosa. Toluns on meille annettu parannuxexi. Jos ihminen
menee tämän pää määrän siwuitze, fa etzi ainoastans cunnian pyynnöstä eli hecumasta harjoitta ihiänsä sijnä, nijn tulee siitä se kurkia tila, että he
mna oppimat, ja ei cmtengan zkanä-ns tule totuyen
tundoon 2 Tim. 3: 7.7. Tästä tulee se, että unijllä Oppeneilla Miehillä, wtca owat vlösMilapitze
la
etzmeet ja tutkineet lähes caicki kysymyxet
coco Jumalallisten totuitten awarudesa,
on cuitenM caickein wähin walnvistus eli wacuutus totuudesta, eli jotaeuta wisseytta heidän omasta autuu-

Wansa. Hengellinen röyckeys tiedosa on Mwa-

P 4 cai-

?.
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3.ucu,

Tit.

B.uocka/

i:

14. 3:9,
4) Eansta-käymisen eautta
kewiamielisten kieli kelloin cnntza, jotca tahtowat e!
5a mestarit Naamatufa, ja ei tiedä mitä he soi»
Wgt eli mitä hs pitäwat lVm.i?.
Z«-

23.

s)Waaralisstm kiriain eautta; joilla on

«en waam heidän myötänsä.
6) Oman ftdämmsn petoxen

eautta,'

him

ermom

tain eofta se tahto ulostutkia salam'ia,jotca I«
?an Wijfaus tahto anda olla meilda kätkewl ja M
M; eli jos ihminen cuwaile itziänsätiedosa, M
PluspMlmaan, ja pitämään enämmän itzesM
enin cohtullinen on, jonga eautta tie tulee' tckiw,
iotuden selkiän walkellden edestä, ettei se enä tch
Mcan itziänsa ismiiselle. Sentähden carttacaat tei»
dan hengeen Mal. 2: is. Se joca naita ojennu!
«uoria uscolliM seuraa ja nijstä w"i»"'n ottaa. U«
tulee aina enämmin ja enämmin rickaxi caickiW
fesa tundemisesa m
Wil. n 9. m tix
3ee smealdaiseen yenyeliiseen wäkemttsen, että O
Eewmsti taita lanqetta paätören, caiken laisesta st

H«tlisiidesta,

Nnn

ja

sen sitä pikemmin

paljon on

Mewoitta.

minulle ollut tarpellinen p>
Fl)
to
Lisen
Miemsten
Luokist
W tmtalsin totiseni togö pandamoninaisista
wielä usiammat
euwMLljet.asian haarat, jollen minä olisi eteeni M
«M muyastans ulosandaa yhtä Ripoja GM
Mmm mm olen Myöswacuuftttu, e«
~

surullisista ChriMMF.
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jotca tasa ej ole tullet awarasti
ne eittmmät ftsiat,'
cuitsligii!
Bswiedyxi,
tästä, neuwosta, ja siitä pe-

lickuxesta, cuin

su lastetuxi
Inä
taittaman

wiästi pitä

Gen edcllistn

tullut, kes

selitettä.
Osan Loppu»
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Wlppl-

WERranMoW
8 irj a.
Osa.
Jälkimmäinen
losa
löyttän:

i.Hartat RucouxetylipM,
söristittyin

Men.

moninaisten LuoM

2. Rippi

Rucouxet.
3. Tutki stclemuxtt M Ppfli'
stä Ehtollisesta/sowitetut cchden

Wijcon päälle.

4.

Olennuö-nuoratf RWjo

mjnmyös

Eötollistn«Rmouret

/

Khli»
5. Muutamat Hengellisel
Raamatun patcat Sairaille
Myille.
Seura myös

Virret.

»

Wllcolts-Mrja
Ehtollistn Wieraillc.
Sel. Lum.

Jota sisntläns pitää Nuco: m nijlle monftl
nmsille Pää-Luotille Ehtolllsen
Wtcralsta.

Edellapain waari otetaan.
klisä 2.uusa pidän minä hyödMsnä, WKO,
rinottaa seurawaifista.
')
rucous on kieldämättömästi se paras, i,ow>
ga uscowainen Chriftitty hänen sydämensä
bllydestä toimitta omilla sanoilla. Silla ei yxikän
ihminen tiedä meidän tarpeitamme nijn hywästi,
cuin me itze; sentähden ei taida kengän eteenkirjoittaa nijn erinomaisia rucouxen-muotoja, jotca niln'
wimsti sopiwat meidän tilamme cansta yhteen, cuin
meidän oma sydämmemme, eli oikeimin Jumalan
Hengi sijnä.
, 2) Cuitengin on hywiu sowitetuilla Mlcous-kieloilla myös heidän suuri hyödytyxensa. Sillä coft
ca ne eteen kirjoitetut rucouret owat hengestä ricka»
st< cocoon pannut, nijn andawat ne ei ainoastans e-

De

_
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L.ucu. Rucouxet yhteisesti.'

nimitten caunista tawaratq eli waraa,

tulla moninaisten
mis'sä Jumalan caiHa
ylös pitää

hywain!

ne pidcmmäldä, c»
jatusten päälle, la
oman perään ajattelemisen cautta, maan ne tmi,

mvös monda hengellista ednftlista eriiwmH
W
asian haäroisa. Jos micli on mahaan
Hellinen, bidas, woimatom eli hajotettu; iM
wat «« ikänäns cuin yxi sauwa, jolla ihminen
ylesujenda: yxi armon tuli, jo
tzensä rucoureen
lommitta sydämen: woima joca meihin läpitze tu
«e: ääni, joca, taca isin cutzu ja cocoo ne hajotei
.ajatuxet, ja yhteen liettä ne paremmin toinentch
me mahda puhua, että alm
fa con§a, Etten sijnä
on
caunis esicuwa, jonga j
ken he taitamat oppia, euinga heidän Jumal
cantza puhuman pitä.' Ia mingätähden on

, wat

'

j

-

Jumala

andanut ylöskirjoitta

Hänen SanalM

tiijn monda rucouren- muotoa, cuin

triarckat, Proohetat ja muut Pyhät harjoitta!!
vwat? Totisesti >i paliastans stntähden' etttä
<linoastans onnaisit meille yhden historiaHlsen tiel
cantza puhistansa Jumalan cansta; m
Heidin
myös sentahden, että me sinä näkisimme, cm
mvös meidän cansia puhemme Jumalan cantza»!

'sowittamam

caicki ihmiset ei löydä itzensa ItMÄ
'edesä nhtälälsesä tilasa; nijn ei he myös caickit
da yhdellä tawalla puhua Jumalan cantza',
rlicoiw. Minä olen ftntähden sywittanllt M

M DielM moninaisten asian haarain jalken,jl!!
Kirjan edellisesä
vwat kirjoitetut.

osasa

4)T
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Moninaisien 2.«sckain jcMen.

enstmäiscsä Lugusa seisomat ftncaldaiset

,H»coMt, jotca me taidamme rucoilla ei ainoastans
ajalla,
me tahdomme käydä Me Pyyäl-

MäEhtolllfelle,coscamaan

myös muina aicoina. Mnte
ja
Lugusa pitä ftncalcolmannesa
a Mä toisesa
seuwman,
omaisimmasti tulerucouxet
»otca
»ilstt
vat Rippijn ja Ehtolliseen.
s)loca rucouxen päälle on Hnyös näytetty, cusa
im edellisesä löyttään se sielun tilakirjoitettuna, jon,a päälle rucouxella on hänen pää catzandonsa. Jos
,„t jocu tahto rucoilla; nijn taita hän edilläpäin
Ijnä edellisesä osasa lukea ja tutkistella kirjoituxen
»ii tilan ylitze, sitte rucouxen lapitze lukea, jos st
päälle rueoilla senSM hänen tilaansa, ja
>äme!!iseilä halulla. Tällä lamalla tulee sydän cooVi, ja halmm edelläpäin walmistetuxi, >ttä ihminen sitä sumemmalla palamalla hawlla ja ustalluM taita rucoilla.
6) Jos ihminen tasahartaudesa saa Jalnn wieö edespäin rucoiila; Nijn taita hän paällepitaä että hän omilla sanoilla, eli si)dämmeWllä huocauMa wuodatta hänen sydämensä Humalan eöefä.
7) locaiseit rucouxen lopulla on yri Wirsi sisälja jonle wedetty, joca sopi myös

sen

.

gi cautta

ihminen

jälken

edespäin taica ylöspito!.

rucouxen

hännt halunsa

ja Me e, ok fw
hengellisille
syyn tähden yhtänNuonlcaisills
rucousta eteen kirjoitettu; että he
jo tinäwät, cumga heidän Jumalan canw

-8)

puhuman pitä.

tlt

joutumat

Mutta jos he tulemat heicoirz
ahhjstuxijn; n.jjn Mitawat he Yy-

wäriN-

2ZB

l

2.v0«.

Rucsuxet yhteisesti

waxensä täyttä sencaldaisia rucouxia,cuin hel»
itzellensa socheljaxi.

wgt

i.

«3)hden

chmisen rucous/

joca alna W
on maannut hallltzewalslsa jynneisä, ja seiit/
den ei wielä mahda käydä sillä Pyhällä EhlM
sella; mutta jolla cuitengin jo on halu
käändymisen perään.
3äN<l tilasta, catzo ylemm.i edelliselä ofasa z.Lucuun §.;.„
u-jll

-

ijancaickinen Jumala! täsä rohk«»
sinun wlholllses, puhua sinun cantzas. M
olen sinun wchollises aina tähän hetkeen asti;'m
M hata pacotta minua, etzimaän sinun tMn,
armoa. M-nulla on lihallinen mieli, ja se o» n
t)a sinua wastan. Minun turmeldu sydämeni ry
pu halulla lynnlsa, ja suostu sen kchoituxijn. Cp
dl hallitze minun ylitzmi; sentähden i:len minä
la perkelcn oria. Tämä tyranni on fanginnut w
min tahtoni, ja synnin ralwelureen temmanut seli
minun mummi että
sieluni wöimst. Minä M
palwcllut hända ilolla, ja nijn synnyt ikeni m
lmsesti turmeluxeen. O.' ijancaicklnen olendo! mi<
na,olen sinun lliondocappales, ja pidäis palwel«
man sinua, mutta minä olen wastahacoisexi tIA
>a Kn sinun Wät Wys ehdollisesti ulitztkäynyl.
v lEsu luttAan ijancmcrmen poiea; sinä M
«stanut Mium sinun wcrelläs; Mutta en minä cl«
tahtonut olla sinun omaisudes, waan minä otcn i<
«en, sinun wiholliseUes omailuderi uhrannut. 0
Mya Hengi.' Kina olen ylvneawiut caicki
sii u»
mmo-tyos, ja asettanut itzmi sinun waicutuM
»

«ostan. Minun ymmärryxeni on sukia, ja nimien
,M)ss<lmllon sumulda pimitetty. Minun tahtoni
,n peräti po-s käätty: Se wihaa hywää, ja racataa pahaa. Mmun mieleni lijcuturet omat nijncuin
Mt paubawaisesa meresa, jotca wiffowat minun
Mettoman sinne ,a tänne synnillisisä himoisa. Coie minun waelluxeni on saastutettu- turhudella ja.
»illudella. Minun usconi on cuollut, ja minun
Humalan palwelluxeni on syndi. Sen armon cuin
Inss minulle lahjoitit sijnä pyhasä Castesa, olen
M ehdollisten sondein cautta pois catzottanut,
Nijn usein cuin minä synnin hallituxen alla olen
'äynyt silla pyhällä Ehtollisella, nijn usein olen mi>ä nautinnut sen minulleni sijta siniremmari duoniiori

ja

cadotuxexi. Ia

etten

minä ena mahdais

letutta minun päälleni sinun wanhurscasia wihaas,
n„n tabdon minä cuullella sinun waaroiwstas, ja
en enä rohicta, lähetäsä
styä sinun armo<pöytaäs. Mutta mitä minua,
auttane, jos m-na wiela tämän poisolemisen cautta wältän rascamman duomion,
minä cuiten;m pysyn cadoturen lapsena/ jos en minä sydämestä tule käatyxif Mitä minua hyödyttäne, jos
ininä wielä nijncuin yxi spitalinen tulen ulos suljetun sinun lastes yhteydestä, ja nijncuin saastainen
coira en nautihe sinun pyhääs, cosca minun, jos
miim toisen
tnlenpitä sinun armostas «anMisesti ulossuljettuna pysymän? SentDden Ah
humala! Armahda minun päälleni, ja lahjoita mi»ul!e sinun armos, että minun paha sydämeni tu«s käatyri. Sinä tiedät kyllä, etten minä itze talla käändä minuani' Sentäbden käännä sinä mi>ua HENra, nijtl minä Mannun. Anna minulle
ar-

se

cosca

se

Rhielset Rucouxe!

5. L.ucu.
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armoja oikein
>

sisällisesti tuta minW syndi-tmmG

xeni. Waicutta minusa nmche sinun mieles,H
että minä sydämestä catuisin minun syndejani,
w, haisin nijta täydellä todel!a, ja

rewäWn
siteistä. Opeta minua, EH
tundemaan lEsusta, nijncuin minun WapalH
Mm, että minä hänen ansionsa tähden saisin W
dexi andamuxen. Ota pois se lihallinen mieli j«
caicki wiha sinua ja sinun tahtoos wastan, mi«
sydämestäni, ja malmista st sinun asumasiM
O Issu/ Ala pakene pois minusta, waan colw
päälle
walallensa

,
-

nijden

ta nijn cauwan minun pahan sydämeni
hl.
nijn sinun Henges woi«
rata ja malmista
cautta s että sinä wizmein taidat mennä sinne D
le, ja pitää EhtMsia minun cacham, ja minä s,<

se

'

nun canj>as; että minä pian, ja jös se tapahduii
pian' saisin ilmestyä' sinun mahdollisten wieW
scn^a, ja sijna pyhäsä Sacramentifä nautita sim
Rliumis ja Weres minun autuudexeni. , Ah! <w
na minulle.andexi, että minä tähän asti nijn mch
dottomasii olen nautinnut Sinun rackaudes Atcki
ja waln.jsta minua Sinun armos cautta, että lni<
nä täsiaedes tutisin mahdolliseni, wieraxi. M»«
aina tästä hetkestä yri määrä Äa pandu m«
hallitzcwaisten syndeini eteen, ja anna minulle w
moja, walwomäan, etten minä ena suostuisi hw
dan kchottuxijnsa; waan annaisill Pyhälle M'
Zelle siaa, että Hän oikein mahdais
käändymisexw
Ihänen armo-työnsä minun
lEsu! muista; että Sinä myös olet W
sinyt cuoleman minun edestäni, joca itzestani
kirottu luondocappale:ja cuule mjmln rucoMni S
>'
Wn CuoletWs Gden! Zlmen.

Moninaisten L.usckaln
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Tasä laittaan weisata meidän
thminen synnis sysiMsi- Kirjastamme,

ne» maannut «. eli Aly surutöin! coscas synnija muita sijtä »unettomasta ijancaicstä lackat:c.
Uudesta, nijnmyös Christicund' Ch r i stuxell'

kihlattu

«.

2.

jyndlsen rucous/ joca stn ennattäYhdenarmon
cautta on tullut herätecyxl

wäisen

hänen jyndichnestansa, ja sen cautta yhtä haawaa on saanut
woiman perään ajatella hänen tilaansa., ja
rucoilla armoa.
Catzo plrmbanä z Lucum K
minä olen? cunga jul>Minun Jumalani!
""
cuitengin,
minä
xen
eadonnut lammas, mi>
mn synneisäni? O! cuinga cauwas olen minä e,
Manut itzeni, minun hywästä Paimenestani? mut,
tn minun uscollinen Paimeneni! minä hawaitzen cul>
Wgin, Sinä olet minua läsnä. Minä moxen nijncuin mielipuoli minun hallitzewaisisa synneisäni minun turmeluxeeni; mutta sinä seisot täynans lauPiutta, tiellä minun edesäni. O! cuinga olen minä cuitengin exynyt, cosca minä Sinusta poiscatolsin! cuinga kylmäxi, cuinga cuollexi, cuinga tundemattvmaxi on minun sydämeni tullut? mutla nyt on st täynans lewottomuutta,ja peljästys Vn mi'MpaäUem langennut, joca on luiMnnut itzensa milun sieluuni. Mika sn
ulkoisen leimaus, juca
ay nnnun hdämmeni läpitze,
mikä on se lyöminen
Ma mmun hengmi tunde? O! HWIm
e oy M sM Sinun walkeudestqs,ia st on Si>
«M«i
O«
»»

cusa

se

Mteisit Rueouxet
nun kätes lyöminen. Sinä tahdot rewäista wi«
nuG Perkelen pauloista. Sinä etzit Sinun cadun,
nutta lammastas, ja tahdot cutzua sen tacaisinhö
nm turmeluxestansa. Ah! HERra! minä häpu
242
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3,ucu.

caickia minun harhateitäni. Jos- minä saan tch
tacaisin, nijn cuule minun hanan rucoureni ääni,
Cuitengin minä saan; Sillä sentähden huudat ft
nä minun tygöni, että minä tulisin. Ah! mini,»
lEsuxeni! catzo minun puoleeni cuitengin armosi
Minun hywä Paimeneni, catzo Sinun lammasta;
hänen wiheljäis!)desänsä. Catzo, cuinga minun yw
marryxeni on pimitetty: cuinga minun tahtoni 0,,
paha ja pois taatto: cUinga minun haluni om
tullet secoitetuxi: cuinga minun omatundom sen I»
hallisen mielen chdackeilda on rcwitty ja raadM
Jos et Sinä auta, nijn clen minä cadotettu. H!
pidä päälle Sinun rackaudes lyömisellä, sijhen O
cuins olet mmun auttanut, ja älä pakene S>m
lammastas, ennen cuin Sinä saat sen otta olalles,
ja candaa lauman tygö. Tasa langee ja MM
lsä! lyö jo
st Sinun ialcais edesä ja
särje
minä
sydämmeni,
että
rickt
minun
tekisin ov
mim
särje
lian catumuren Sinun edesäs. Ricki
sydämmeni cowuns, lijcuta Sinä minun mieleni,
että minä huocäurifa, walituxefa, muchesa ja A
neleisä mahdaissn ikä:,äns cuin siUata. Ota min>,«
sitte ja casta minua sywaldä Sinun Weres sist
le; että minä uscon, että Sinä olet ristinnaM
minulle ja mailmalle hywäxi.

Täsä weisatan: 3r

ihy,mm

syndiß

maannut.

3.

O

Moninaisten 2>uHckain

jällen.

3.

rucous/ joca rupee sydZmWen lvndiscn
mestä tundemaan hänen syndi-turmelluxensa.
Catzo
Jumala, Mitä

D!dollinen

z.:c.
näen minä? OnZo
2

Lucll§

että si)dan

se mch-

taita olla niin turmeld-l?
syndmen. Minun edesäminä
olen
se
sumin
Ah!
aukene yx» sywyys siellä ja toinen täällä. M>>
nä seison alallani ja cauhistun «tziani. On euiten?
Zin minun sydammem ajatus ja aiwotus amoastans
paha hamasta nuorudesta. O.' cuinga sywälda maca minun turmeluxeni? Catzo! minun lumalaui,
minä olen syndisestä siemenestä syndyn„t, ja mmm
Omi on minun synnisa sijttänyt. TD macaan
Niina woimatom Sinun jalcais edesa, ja cuollut
caickeen hywään: Nijn sywqldä olen minä waipunut langemuxeen Sinusta, etten minä
omasta
woimasta taida ensingan mcastaa, toiwottaa eli,
estää minun autuuttani, ja että minä sitä wa"

stan kijruhdan itzeni halulla

turmeluxeen.
b>! syndi! cujnga pahasti olet sinä minun canpani
mennyt? Jumalan Cuwan olet sinä minulda ryöpännyt, ja peittänyt minun Satanan rääpälella.

H! mmun Jumalani! minun

O.'syn-

pitä

tunnustaman

ltzel» caickijn syndijn wicapääxi; Sillä siemen caicM ylltzekaymisijn macaa minun si)dämesäm. O!
nunun Jumalani, cuinZa on cuitengin minun sielun» taynans wicoja.
Jos minä ne caicki lukisin,
mm vl,sit ne usemmat cuin
salwa meresä, minä

Man, nijn että minä sijm wapisen ja wärisen.
0. kirottu syMiin-ilo, joca on pimittänyt minun

MNMryMi, pois ryöwänuys minlm wapaudeni,

Q?

sits-

Mteiset Ruesuxet
sitonut minun tahtoni, ja saastuttanut ja Petkelen
ja halu,
töillä täyttänyt caicki minun/aipumureni
hywää
cuinga
paljon
olen
minä
m. O!
laimin
lyönyt! cuinga paljon pahaa olen minä tehnyt, a<
jcttuxilla, puheilla ja töillä/ caikisa woimisa, mieli,
244

~

2.ucu.

jäsenisä. Kirotut synnit! jotca syöxit miW
itze kixouxen ale, ja wedit sen Caickiwaldianpääniwi.
han, nijncuin rastaan raju-ilman, minun

sä

ja

ja Kijwas Jumala!
tallaa
Sinä ricki
sitä matoa, joca macaa Sim
nijn
edesäs,
ftndi-saastaisudesa? Mim <!<
särje
sitä
nä ricki
Sinun edesäs macawaista kiw
lua luondocappaletta, joca nijn cauwan, nijn usei«,
nijn cowasti on kiucunnut hänen Luojaansa wastan?
Mixet Sinä jätä siaa Sinun hirmuisudes jylinä
le, ja Smun wihas leimauxelle, että ne ticki
wät, ja sulauttamat tämän Perkelen ja hänen tw
dcns kodon ja pesän? Cuitengin Sinä olet armll
linen ja laupias, kärsiwäineu ja suuresta armosta,
ja, et Sma tahdo jumalattoman cuolemaa, wm
että jumalaloin käannäis itzensä.ja eläis. Sinä
olet sitä -wcmen lähettänyt Sinun Poicas mail.
maan, että Hän wastan ottais ja corjais syndisii
Sinä olet, o! HERra lEsu! myös minun ew
niin
siäni uloswuodattanut Sinun Weres. Ah!yxD
tygö;
paconi
otan minä
Ei
Sinun armos
muu taida minua autta, cuin Sinä ainoa. M
nä istun kijni sywäsä kirouxen ia syndein mudaft,
ja ei mikän muu taida minua sijtä ulosweta, cuin
Smun armos ja rackaudes. Minun sydämmeni
im coconcms turmeldu,ja ei yxikän muu, cuin S><
nä, taida autta sitä oikjalle. Ah! nijn luo sijs M
mmn toinen, uusi, puhdas sydän, ja anna mDl<

päälle.

Wanhurscas

suuresa

Moninaisten 3.uockain jcllken.

245

le ausi wahwa hengi. Ole Sinä minun Parantajani, joca minun parannat, ja warjele minua,
etten minä hyljäis Sinun parannustas, sijhen asti
t»in minä olen täydellisesti parattu /a juuresta asti
My, ja coconans sijrty Sinun armos ofallisuteen.
O! minun HENrani lEsuxeni.' cuule minun sydämmellinen rucouxeni, ja minun sywä huocauxeni
minun turmclluxeni sywydestä. Sinun ansios tähden! Amen.
Weisata taitan: Sinun tygss HGRra tulen lc. O! Jumal anna minulle armos;c. <l)!
IKsu Christ! sä autuden lc. Hädäftjn h^mdan

HERra

-

«.
.

4.
syndistn rmous/ joca seiso lumaiisesa murhesa, ja jolla lohdutuxesta on suuri.

Phden

hätä eli tarwe.

Catzo tästä tilasta 2 Lucuun § 5.
murhedit minun Sieluni, ja olet nijn le-

Mitäs
wotoin

""

minusa? Ah! minun

syndmi owat

saanet minun kijnni, ja cuoleman cauhistuxet owat
langennet minuy päälleni.

Sywydestä huudan)mi-

nä HERra! Sinun tygös. HENm cuule minun
ääneni, ja Sinun Corwas ottacon waarin mimin
nicouxeni äänestä. Jos Sinä HErra soimat sondeja; HENra! cuca sijs pysy? S'tl: Sinun tykvnäs on cmseri andamus, että Sinua peljätäisin.
O! turmelluren sywys, cuinga sywaldä sinä waiwutat minun? Mika on se pimeys, joca peittä minun? minun syndmi owat ne, jotta tekewät pimiän
miQ3
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minun ymbärilläni; ja HENran Kasi on se,
macaa nijn rascasna minun päälläni. Eikö B
walkeus enä paista minulle, ja engö minä enä sa«
lohdutusta nautita eläwitten
maasa? Wanhurscoi
Jumala! Sinulla.on syy minua hyljätä; ja, hyi.
jätä taidat Sillä minun sijhen ulconaisen pimeyteen
sillä minun syndini owat aiwan suuret/ ja minu,
ylitzekaymiseni owat lukemattomat. Minä caulHii,
minun sydämmeni lewottomuden tähden. Mii,»
sieluni on aiwan lähes tullut helwettiä/ ja min»
henZeni wapise Sinun wihas
edesä. Mutta ch!
minun Jumalani! mitä pita minun sanoman? w
mm kieleni tarttuu minun suuni lakeen, että mini
tuffin taidan puhua. Sinä olet heittänyt mi»
Sinun pätzijs, ja Smun tules, o! HERra, lä»i,
he tunge minun sydämmmi, että Sinä sulat sn,
nijneuin meden wahan. Minä tichän, minun K
että se on Sinun armo-työs, joca matcaow
saatta minun tykönäni tämän murhen; mutta H
HERra! älä jätä minua ilman awuta. Sinä li»
dät Mhain, cuinga wakewä cuumus tarwitan is
nua sulauttamaan, ja cuinga pitkä aica tarwita»,
sijhen aste cuin minä tulen uudexi luondocapyalefi.
ja saa» wacuuturen minun syndeini andexi-andam
sesta, jota minä toiwosa odotan. Sentähden B
päälle raeas.lsa! nijcauwan cuin se Smulle M
En minä pane Sinun etees mittaa eli määlA
Toimita ainoastans Sinun t»ös oikein minusa,el»
ia minä wijmein pelastettu iloisesti taidaisin »M
mitä Sinä mimln sielulleni tehnyt olet. O! S>n«
armon Hengi.» curita minua uscollisesti, sijhenck>
cuin minä tulen euuliaiferi lapsexi; mutta kircast

WZs mmm WapchtaMi minun sielusani: M
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milwn walkeudeni ia wijsaudeni, minun wanhursMdeni la wäkewydeni, minun pyhydeni ja lunastuM>. Amoastans älä minua ylönanna, waan ylöspidä minua Sinun Pyhällä woimallas, etten minä waiwu alas minun murheisani, ja näiden comin waicutusten alla, nijn sytytä uscon walkeus
Mun sydämesäni.
O! lEsu, cosca saan minä

»ähda Sinun ystäwälliset caswos: Nijncuin peura
himoitze tuoretta wettä, nijn himoitze minun sieluni Sinun armoas. Atä anna minun toiwoni puuttua, waan luiana pysyä, että Sinä jällens kään-

nät Sinus minun puoleeni, ja jällens armahdat
lnmuii päälleni. HERNa minä luotan Sinuun:
Ala anna minun häpiään tulla; waan auta minua
Siimn Nimes tähden! Amen.
Taitan weisata: HErra lEsu ainoa auttaian:?.
eli: O.'lEsu corkein lohdutus:c. nijnmyös:Tygös

HERra lEsu Christe:e.

5.

Phden eatuwaisen
totisesta

syndisen

Nucous/

sydämen wilpittömydestä.

Elellapäin laittaan lukca, mitä sydämen pahudestss on s<l»
nottl» edelliscsä ofasa 2 Lug, § 6.
fydämmmi! Mingatähden kätket sinä itzes Hänen edestänsä, solia on Silmät nijnlmn tulen liekit? Luuletcos että turhat estelemyret
Plta peittämän sinun, ettei
Caickiwaldian silmä näkisi sinun pahuttas ja wieckauttas? Mika
on se sala loucas; johon sinä tahdot kätkee sinuas?
sin« cullle HERran Aändä, joen sinua huu-

Minun
.

sen

0.4

M?
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ta? Cuca taita walttä Hänen wihaansa? CM'
tengin ei Hän huuda wihasa, waan
M»!
ta mixi sinä tahdot juosta pois,.jg kätkee itzes HäwG
armonsa edestä? O! Caickitietäwä, Caiccuinga
kinäkewäl
caikisa paicoisa läsinä olewainen Jumala!
sM
ri »n cuitengin sydämmen petos ja cawalus? <zH
tahto wetä itzensä tacaperin Sinusta, cosca se pw
hammin tarwitzee Sinun apuas. Gst poiswÄ
itzensä niin paljon pelwosta, cuin wihasia. Se«
sairas ja haawoitettu, ia tahtoo kätkee itzensä K
randajan edestä, joca sitä yrinänsä auttaa taita. G
on peräti turmeldu synnin cautta, ja ei cuiteW
tahdo andaa itziänsa oikialle tielle saatta. Se »i
exynyt ja pois cadonnut, ja cuitengin pakenee l
Paimenensa edesä.' Hän etzij sitä; mutta se»
gee itzensä sen turmellun oman rackauden louckck
Mn, ettei Hän sitä löydäisi. Costa Adam cls
Sinun Aänes Arttitarhasa, nijn hän lymmytti il
tzensä, ja waicka hqn wijmein tuli edes, nijn W
si hän cuitengin Mtä hänen ylitzekäymisensä estck
mistllä. Uh! mimmWmalani, cuinga sywaldä l«<
mä meidän ensimmäisen Isämmme paha tapa««

armosa.

itzensä ihmisen luondoon? ja cuinga B
jon on cuitengin minun stdämmeni sillä mvrkytO!
Ah! wielä n«t on lvilppi minun hengesäni, elt»
se oikein tahdokäySinulle ala annettu olla: ja B«
niin rastasti minun cansiani, e»
tule, että se
nen cuin minä juuresta asti tulen käatyxi. la,t<»
mä on siw, minun Jumalani! ettet Sinä wielä tai
da oikein wacuutta minim Sinun armostas. Ay
minä viheliäinen, mins wibeljckinen! cucg
stää minua tästä cuoleman ruumista? Min
tungenut

lsMn toOn lain

minun jsstnisäni,

M^

Moninaisten 3.lpcka-n
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,j minun mieleni takia waflan, ja otta mi,un fangiri synnin laisa, joca minun jäseni<

'<ini on. Ah! minun Wapchtajam' osuta itzes täa nijneuin minun auttajani ja velastaiani. Sinä
aidat Slnun acmos cautta ricki särkeä micki sireet,
a wallallensa päästä caicki wihan eahlet S>n'la wafa»: Äh! särje cuitengin tämä perustus Perkelen
tl„Kln minusa; Da sentähdsn olet Sinä ilmestynyt,
M Sinä särkisit Perkelen-tuot. O! Sinä Ar-.
mon Hengi! anna minulle totinen wilpittumys minlii! käändymisesäni, että minä tunnustaisin itzeni
<?xi suurimmaxi pahantekiäri, ia Sinun edeias wilpittMästi ilmoitaisin minun syndini, ja myös wilplttömästi heittäisin itzeni Sinun armo-työs ala,
lmnun mieleni muutoxexi. Ia jos ei minun paha
sydämeni tahdo rackaudesa ja hywällä anda isiänsä
Kcn' nijn anna Sinun Kätes olla päiwälla ja yöllä
Ms minun päälläni, ia älä lacka, ennen cuin miolen pelastettu.. Ah! Jumala minulla pitä o^
»',<an Sinun arnios,
minä cadotet-

ln isancaickisesti. Sentähdenautaminua, ja euule minun rucoureni, lEsuxen Ehristuxen tähden!
Amen.

Weisataan: Se «hmmck un

autuas mck', «t

6.

Men catuwaisen

syndisen

dein andexi

Nucoös/ jyns

andamisesta.

Syndein

«ndexi anomisesta lue: 2 Lug. §7.
Manhurscas, Pyhä, mutta myös Laupias

mala l

W

Juminä
maMN
Smunlstuimesi
O. s
dO,
'
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desä, ia en kehta nosta silmiäni Sinun tygös. ?
syndinen, M kirottu syndinen yxt Sacanan w
joca on ansainnut cuoleman; rohkene astua S»!
Istuimes eteen. Tätä en rohkenisi, minä G
jollei minulla olis yhtä Wälimicstä, joca on toi,,
tanut minulle tygö-käymisen Sinun tygös. Sillä cui
ga minä saastainen »a cadotettu syndinen tcodaij

seisoa Sinun Pyhydes

ja

Wanhurscaudes M

men edesa, jollei lEsusChristus olisi minun N
pahtajani? Sinun wänhurscas wihas ricki-sH
tais minun, nijncuin mcdenwaha tulelda sulauW
ja se painais minun hamaan alamaiseen helwch
, Mutta HERra lEsu.' Sinulle olcon ijancaN
ksitos, että Sinä olet toimittanut minulle tM
tygökaymisen armon-Istuimen tugö, Sinun sowi
do,uhris ja esirucouxes cautta.' Ah! nijn calli!
cuitengin nyt.Sinun corwas minun puoleeni,
fuule minun nöyrä rucouxeni ääni. Sinä olet C
mm Henges cautta andanut minulle armon, V
mesta tuta minun syndejani, waicuttanut min»
Illmaliien nmrhen, ja nijn lijcuttanut minun,!
han, wieckan ja petollisen sydämeni, ettei min»!
ole yhtän lepoa yöllä eikä päiwallä, ennen cm n
nä olen löytänyt armon Sinun edesas. Caicki
nun syndini owat tlillet minulle cauhistuxeri, ja
taida enä tydyttä minun sydändäni. Lain W
maea minun päälläni, ia ei yrikän luondocaM
taida sitä minuldä pois otta. Minä tunnen
lan wihan, jonga minä olen ansainnut: minänä
joca uhca minua cuolemalla: d»
sen costolmiecan,
jo
mio on
minun ylitzeni jnlistettu, että minä »I
ansainnt helwetin. Ah! HERra lEsu, en m
taida wapahtaa mmmni, Det Sinä mima n

n

Moninaisten 2.uockam
'!

jälken.

2^?

~ihda. En minä tiedä yhtän turwalllsta pcuckaa,
minä taivaisin paeta, jollet Sinä wastanota
Mm Smun Haawoihis. Ah! lEsu armahda
i,s minun päälieni, /a puhdista minua Sinun weM caikista minun synneistäni. Poispyhi ja pois„a ne, niincuin sumu auringolda poisajetan. Si-

,ä olet täysixi tehnyt caickein minun syndeini ede-

lä/ia andanut Sinun Henges minun edestäni wiMhrixi; Sentähden ricki rewäise se käsi kirjoitus,
W on minua wastan, ja poispyhi Sinun WeÄäs coco minun welca-reMerini. Sinä olet can-

mut caicki minun rangaistuxeni; Sentähden anng
mun nyt rauha löyta. Emä olet andanut itzes
»aawoitta, sentähden paranna minun baawoitettu
imamndoni; Sinä olet cutzunut tygös työtä tekemällä ja rascautettuja, ja luwannut heille lewon ja wirmyös minua Snnm
Mixen^Sentähden-wirwota
3anas jälken, ja anna minulle se oikia sielun wirlvLtus. Lukitze minua Sinun Henges cautta,,, ja
Muuta minun sydändäni, että minulla wjssisti on
«rmo,että minä wissisti olen saanut anderi andamisen
ja rauhan, että minä taivaisin wannoa ja sanoa:
HERRAfa on minulle wanhurstaus ja wakewys.
H! minun Vapahtajani! cuinga Jumalan Enge!<t Sinua ylistäwät, cosca Sinä olet armollinen
puulle köyhälle syndistlle; ja minä tahdon ylistä
Vinua sen edestä, nijn cauwan cuin minä elän. Minä tahdon riemuita ja kerscata nunnani Sinun arwstas caikesa ijancaickisudesa. HENra lEsu cuue mlnun rucouxeni, Stnun Weres ja Cuolemas
lahden! Amen.
Wsisatan.: Ah cunZan cultenm

7.0
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7-

Uscon halusta

ja

lkawöitzemlststtl

lEsuxen perään.

Catzo

2.

Lucuun.

§.

8.

Q?ljncuin peura Kimoitzce tuoretta
nijn minun Sieluni himoihee Sinua)
mala! minun Sieluni janoo Zumalata, s,
cosca minä tulen 1
eläwätä
malan Castroja näkemään? Smun M
lEsu! janoo minun sieluni, ja minun henqmil
moitzee Sinun armos M'ään. Ilman Sim
mimm Wapahtajani! ei »le »htan armoa, ei U
keutta, ei elämätä, ei lodutusta, ei lepoa, ei«
maa, ei autuutta. Ilman Sinuta minun M,
xeni! on sula pimeys/ kirous, wiha, cuolm
yelwetti. Sinusa yxinansa, minun ijanMiM,
on armo ja andexi andaminen, m
keus ja elämä, lohdutus ja wäkewys, terwcyz
autuus. Minä' isoon Sinun peraas, nijncmn,
ainoan ruan perään, joca minua taita. Mi
Minun sieluni janoo Sinun perääß, nijncuin!
ainoan wirwotuxen, joca taita wirwottag mm
Mitä se auttais minua, jos minä omistaisin«
mailman, ja en cuitengan omistaisi sinun armoal
Ah! minun Wapahtajani! cuin sinä yxinänsst
nuUa olet, VAjn en minä taiwasta engä M
sia mitan tottele; ja waicka wielä minun!i
luni ja ruumini waipuis, nijn olet sinä c»

sani.
l?e

Minä-Mstanotan sinun uscosa,
Sinä olet mmun anckurmi,

ja en er<
jonga t»!

Moninaisten 2.uockm'n

jälken.
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,'niin usconi laiwa itzensä pitää, ettei se tulisi poisMi Jumalan wchan myrffyldä. Sinusa minä
ydän lewon, ja taidan lohdutta itziäni, jos Mela
ailma huckllis. Sinun haawuisas olen minä mu-'
,sa Jumalan wihalda ja Lain kirouxelda. Si,n cuolemas cantza taidan minä wastcua itzeni perleltä, mailmaa, iyndiä, cuolemata ja helwettia
W.l. Minun callein Wapchtajani! Että minä
myös, että
sinun päälles; nijn minä
„„im syndini owat minulle andexi annetut: ja että
millä on syndein andexi andaminen; niin on miM myös elämä ja autuus. Sillä sinä olet itze
mnit, että jocainen cuin
sinun pMlles, ei
dä hllckuman, waan ijancaickisen elämän laaman.
)!
suutta lohdutusta! minä olen löytänyt armon:
!!i.iä olen, saanut andexi andamisen; Minä olen
,llut Jumalan lapsexi ja ijancaickisen elämän Pel iseni.
lEsu! älä anna minun nyt itams mä sinusta luopua; waan anna minulle ar,i) M sinulle uscollinen loppuun
asti. HENm!
mä uscon, auta sinä minua heicoa, ja nlä anna
»nuu epäillä. Sinä taidat tehdä minun wäke»ämmäxi,
syndi ja cuolema ahdistawat miua. Sinun hywydes päälle tahdon minä toiwoa,
jhen asti, cuin minä, jälken sodan,
nähdä sim, HENxa lEsu! sijnä iloisesa ijancaickisudesa."
a, Sinun päälle tahdon minä toiwoa, HERm
Au! Sinun lupauxes tnhden. Ämen!
Weisatan: Ah.'ah! cungan curia culjen lc.'
>cain ,uurest Jumal
armahtannut on lc. lEsust

uscon

scon

usco

cosca

saan

8. Yh«
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8.
tehdyn syndisen M
PhdcnjocaWanhurscari
on siiannt wacuutmen, että hänellä!»
cuus,
i.

254

syndein

Tasa

andexi andaminen.

taitan lulla, mitä seiso waHurscaxi

tekemisesi

ja»,

cuutulcsta armosta 2 Luss. § is.
minun sieluni! cuin N!i«
M? ikä on muutos,tykönäs?
cuinga on nnch
hawaitzen sinun
yö poismennyt? cuhunga owat cuoleman peljäy
cadonnet? cuhunga on
musta pilwi cadoM
joca uhcais minua pericadolla? Mistä tule mi!!»!
walkeus, kircas walkeus, wirwottawainen«
ringo? Minun sydämeni, cuinga olet sinä nijn i!»
nen? Cuca anda sinulle lewon, minun omatun!»
m? Minun hengen,! cuinga olet sinä nijn wW
ja eläwa? Cuca tcke sinun nijn iloiseri?
Laupias ja suloinen Wapahtaja! lmkeinH
su! Sinulda tule walkeus, joca minun wM
Sinä oltt auringo, joca pois aiaa minun M
ocmotta pimeyden, hajotta «le mustat pilwet. G
nä olet lepo, joca lapitze tunge minun hengen
ja
woima, joca teke minun eläwäxi. O! fti
suloinen armon Hengi! minä hawaitzen sinun p»P
jäisen hymmys minun sydämesäni. Sinä olet
ucmut sinun armo sinettis minun usconi päälle,'
wisseys, cuin minä tykönäni tuiM
si-tä tulee
O! Sinä Yjtäwällinen Isä! nyt seiso sinun W
lineu sydammes minun edesäni awoi, ja minä l«
Helen sinun moninaista laupiUttas sijnä. Minä B
len sinun duomios julistuxen minun ylitzeni:
Sinun pitä elämän ja ei cuoleman! O
hMss<s turwass minun lspseni, sinun ftnli

se

se

se

se

se

se

se

se
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Mt sinulle anderi annetut; Cuulcat te Taioat, ja sinä Maa ota corwijs: Tämä sininen on saanut armon! Cuulcat caicki Te

'aiwan l3ngelit, ja iloitcat tämän sMdisen
joca itzensä paranda. Glcat tästä hetcst<j asti palwelewaistt Henget, jotca susjeleD„t händä: sillä hänen pitä perimän Autw
W. Cuulcat caicki te minun autuain asunloni asujat! Hän on kirjoitettu teidän cansanne elämän kirjaan, ja pitä terra!» enänckmän teidän ylistyxenne minun cunniani iimmen edesä. Cuulcat tätä/ minun lapseni
naan päällä, ja Msottacat tämä syndinen
eidän yhteyteenne; Sillä hän on löfnyt arnon, ja hänen sydämmensä on tullut minun
'emplireni.
O! lEsu,mika armollinen duomio on tämä:
Wmndaco se minua? Saango minä
sen?
nijn; la, Amen!
H! la, Sinun Henges
mun sielusani. Nyt HERra! nijn
minä
><s, että caicki minun syndini owat minulle anQei annetut. O! sinä ijancaickinen rackaus! cuinga.
uun olet sinä? O! sinä maarätöin armo! cuinga
cklitat sinä minun sydämmeni? O! sinä määräm laupius! cuca taita sinua ulostutkia? Tehdä
htä syndista nijn autuaxi! yhtä syndistä, yhtä kimua
yhtä satanan orjaa, yhtä Jumalan.
Hollista, yhtacapinalista, joca on ansainnut cuoman? HENra! minä hapen sinun
armos
Hden. Mutta ylistys, ja cunnia, ja kijtos olcon.
>nu«e ljancaickisesta iiancaickisehen. Nyt on se coMn,a toitzn minun
Cuoleman siteet o>t NIMUN käsittänet, jaeantzani.
helwetin ahdistus oli tullut

sanoo

uscoa
uscon

suuren

mi-
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minun päälleni, minä tulin wiheljäisyteen ja haO
Mutta,, minä auxi huusin HENran Nimce: f
~

HERra

pelasta minun sieluni. HERra o»c
molllnetl ja wanhurscas, ja meidän Jumalamme,
laupias. Ole nyt jallens rauhasa minun sich
siliä HERra tele sinulle hywaa. Slllä sinä
pelastanut minun sieluni cuolemasta, minun W
ni kyyneleistä, minun jalcani langemiscsta. M
tahdon waelda HENRan edesä elciwitten mmi
Minun, lEsuxenl.' Anna minulle woimaa H«
mjn minä tahdon ylistän sinun Nimees ijancaii

sesti. Amen!
Täsa'taitan iloisesti weisata: Minun sielun ki

taa HERraa.

9-

Yhden snndlsen rucous/

joca kyllä wilpit
mästi etzi armoa; mutta ei ole cuitengan wielä
ta wacuutettu.
Tasiä tilasta tmton lukea ; LuZ. § 12.
Jumalani! muchellinen on minun sielu!
ja lewotuin on minun hengeni minusa. Ä
nä etzin lohdutusta ja en löydä; minä halajan ft
peraäs, ja Sinun armss Walo ei paista lninu!
Mitä minä wihchainen eteni otan? Minun synd
vwat suuret, .mutta jos sinä syndiä soimat, «
siis on pyMainen sinun edesäs? Sen tiedän«
na, minun Jumalani! ettei sinulla ole iloa m>n
kuolemastani;! waan tahdot että minun pitä tHi
damän itzeni ja elämän. Sinä olet myös andai
minulle armon kaandymiseen, ja sen cautta itz(t>
sa wacuttanut minua, että sinä yxiwacaisesti

mmqn sydändäni.

Minä olen sinun walkeM

e

Moninaisten L.uockain

jälken.

tundemaan minun syndisen sydämeni

Minä wihcm
Mclla:ylltzekaymisiäni
täydellä

cantta

257

cauhi-

caickia

todella, ja sinä olet
minun
minun
turmclluxem alla tulla oikein
Banut minun
Mutetuxi ja työtä tekewäisexi. Minä tulen myös,
minun lEsuxeni! Sinun tygös rucouxella ia. nöyrällä auxi huutamisella, isowaisna /a janowyisna siWl wanhurscaudes perään: minä tulen minun WaMajani, ia en tahdo luopua sinusta. Ei, HErlalEsil! Sinä tiedät, että minä ijancaickisesti uhran itzeni sinulle omaisuderi. Mutta, minun armahtajani, cusa on nyt se wirwotus, cuin sinäluwannut olet? cusa on se lepo, jonga sinä tahdot lahjatta nijlle/ jotca rascautettuna »a työtä tekewaisnä
tulewat sinlln tygös? mixi kätket sinä caswos mi-

cuinga cauwan pnä
»uida? ah! cuinga
sydämmeni
minun
ikawöitzeman sinun veräas? jos
käändymiseni
cucaties minun
on oikia: jos mitämax
jocu petos maca salatttuna minun jydämesiini; ah!
niin anna se minun tietä, ja ota pois minusta.
Tutki minua cuitengin, ja coettcle mmun sydämeni
minua ja ymmärrä, cuinga minä sinun eja catzo, jos, minä paballa tiellä
ajattelen,
desas
nijn
lienen,
saata minua iiancaicklselle tielle. Minä odotan sinua, ala minun anna häpiaan tulla,

se

HENra. Ia että minä tiedän, ettei'setute sinun
armos tunnon päälle, waan sinun lupaustes wastan ottamisen päälle; nijn, lohdutan minä itziäni cuitengin, että sinä minulle nijn armollinen olet. Minä pidän itzeni sinun sanas tygö, ja en päästä st>
Mia, jollet Sinä sima minua. Waicka sinä sen
wielä kätket sinun sydämmesäs; nijn mma t«edän
cuitengin minun Wapahtajani! että

R

sinä olet

tay-

nän-
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armoja minua cohtan. Maicka minun W
meni tahto minua duomita,ja omatundo canda
päälleni; mjn on cuitengin sinun
wissen,!,
Nys
sydämeni
olet s„
cuin mitä minun
hengelliset
owat
waiwaiset: Am
fanvnut: Autuat
vwat murhelliset: Autuat owat jotca isowat,«,«
nowat wanhurscautta; mutta minä olen sinun«
nios cautta hengellinen waiwainen: minä mnck!
minun syndeini ylihe: Minä isoon ja janoon K
wanhurscaudes perään, jonga sinä minulle achi»

nansä

sano.

sanas

imt olet; sentähdenusconminä, HERta lEsu!.
ta sinä pidät sinun sanas, ja teet minun cmtm.

usco

j

Sinä olet itze sanonut. <ttä Dcainen cuin

oaällcs, ei pidä huckumcm, waan ijancaich
elämän saaman. Minä uscon sinun paälles; se

nun

tähvcn ei pidä minun huckumcm, waan tulem
ijancaickisen elämän perillisexi. Nyt, minun M
pahtajani! Minä uhmn itzeni sinulle ruumin ja
lun cantza. Taluta minua ainoastans neuw«
ja corja minua wijmein cunnialla. Jos minun N
lä pidemmäldä pita istuman pimeydesa, ja/ns»
nähdä sinun wacuutuxes walkeutta; mjn ala m
waan minun epäillä eli heicomieliseri tulla; M
ylöspidä minua sinun woimallisella armollas. N«
ryta minua oikein suwästi sinun wäkewan kätesi
la, ja malmista sitä parcmin minun sydammeni!
uun majaxes. Ia
sinun hetkcs tule: niin!»
kitze minua sinun Henges cautta, että minä t»

s»

cosca

daisin ylistää sinua iloisella suulla. Pois ota e«
ki määrät ajatuxet ja esteet, jotca minula taitaw
hämmendä wisseyden sinun armostas, etten mi»
seisoisi itze tielläni. Ah! HERra armahda M»
päälleni,- Riennä sinuas minm Mtamaftn,H«

Moninaisten B.uockam Men.
minun apuni! min minä tahdon ykistä

ijancaickisudesa. Amem

weifttan:

st:c.

sinua
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cai-

HCRra Christ, synnit wisH.'minun
tutki lienet lc.

HENm sinä

10.'

Yhden Hengellisen Lapsen Rucous.
lapsista Ehristillisydesä taitan lukea

Lug.

§ »7 lc^.
lapses
Ma Isa!
cörotta hänen ki<z,
liopuolen äänensä, ja tahtoo rucoilla sinun ede«is. Sinä olet racasianut minua, ja walinnut mim LapsexiChristuxesa, sinun Poiasas, ennen cum
Mnmn perustus laskettu oli. Öinä olet kirjoitnmt minun nimeni elämän Kirjaan. Arpa lan-,eis minlllle caunimmasa. Minä olen jalon peri.
Hi, saanut. O.' sinä mäarätoin Laupius! joen
eit minua wihan lapsesta, armon lapfexi. Si>ä olet andexi andanltt minulle caicki minun synvis
>i, ja heittänyt ne meren sywytseu. Sinä oset mi>usa sytyttänyt sen hengellisen elämän, ja johdatät
;

"

'

mwa

nijncuin nitorutta.

»inunlsäxeni!

Minä saan cutzua sinun

ja että sinä olet minun Isäni; min
itä minun ijancaickisesti oleman Sinun Perillists.
3emchden riemuitzec mmun Wämeni, ja miuun
leluni on iloinen, sinun hywydes ylitze. Mutta mlW Isäni! catzo, cuinga HMmKiä olen? ah! stulia on yrl wihetjäinen lapsi minusa. Minä olen
e>co tiedosa ja coetteleinisesa, hsico wöimasa ja
»akewydesa; sijtä tule, että minä wiela nijn mona kertaa horjahdan, ja olen nijn wahH, coeteldit
minun wihollisiani wastan. O! minun Isä»oasa
>'
cumga kewWi on tehty, M M tM lapsi

se

R2

lan>
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3.ucu. Rucsuxet

lange ja turmellan? Ah! johdata sijs. minua
silmilläs, M Ma minulle tie, jota Minun wach
Man pitä. Audexi anna minulle cuitengin <«
minun- syndini, jotca wielä nijn cowin minusai,
puwat, ja tekemät minun hitaaxi.
Nuncuin
armahta lapsianla, nijn armahdat sinä sinun pH

z

armahda myös minua jit
wälsias. Sentähden
pelkään
minä
silla
lastas:
sinun nimees. M
puhdista minua lEsuxen Christuxen Wereilä,,
ja enämmin miinin kuH
istuta aina
sydammeeni, lapsillinen pelco, lapsillinen cuulich
lapsillinen rackaus, ja lapsillinen uscallus. A»
sinun sumalallinen walkmdes ja caicki armona
mat caswata aina enamin ja enämmin minun ft

fani, että minä aina menisin edemmäxi wM
sta walkeuteen, woimasta woimaan, armosta«
moon. Anna minun sentähden oikein halM
wangeliumin terwellistä riescaa, ja anna sinmj
nas olla minulle makiambi cuin hunaja ja meD
Hawitze minua, minun lEsuxeni! sinun Ruumil
ja Werelläs sijnä Pyhäsä EUollisesa, että n«

!

tulisin wäkewaxi sinun qrmosas. Pidä karsia
syM sinun heicon lapses can§a, jos minä sinun!
mo,Pöydalläs en niin käytä itzmni, cuin minun!
pivais tekemän. Anna minun olla yri eläwä!
sinusa, sijnä totisesa Wijnapuusa, että minä i
O! sinä Pyhä H
smgi! rickaxi uscon hedelmistä.
huuda sinä itze Abba minusa, ja todista«
minun hengeni cantza, että minä olen lumci
lapsi ja Taiwan perillinen. Auta minun W
tani, ja wahwista minua sinun sanas jälken.
ba minun Isäni.' cuule sinun köyhän, lapses ruc«
nijn minä tahdon ylistä sinua caikesa ijaucaick
?
desa! Amen.
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Tasa weisatan: Mä sinua kijtan Jumala lc. Armo

M)än Hengen:c.

11.

yhden

Chvisiitvn Nucous/ foca seiso cors

leija hengellisisä ahdistuxisa, jotca owat tullet

itze lumalalda.

Nälsti ahdistufista catzo tug.;. § 27.
Jumala, murhellinen on minun sieluni,
P!minun
hengeni on surullinen minusa,että minä
taidan
puhua. Sinä kätket caswos minulLin
a, ja lyöt minun maahan. Sinun nuoles owat
musa, ja sinun kätes paina minua. Oletcos unchanut, olla armollinen, ja wihasas kätkenyt caf>°s minulda? Ah! HENra, jos sinä poiswedät
mn walkeudes, nijn minä wajoön paljasten pimeteen, ja jos sinun woimas pakene, nijn ei muu-

sa

jää jalille, cuin woimattomus. Cuinga suloinen
Ii minulle, o l Jumala, sinun k wydes, cosca mi>

»

wielä

hawaitzin sinun armosi

Sinun kä-

ivartes ylöspiti minua, ja sinun öikia kates taitli minua, etten mi.iä horjahtanut. Mutta nyt
matsina minun tuta paljon ja suuren ahdistuxen,
l sinun lohdutuxes on paennut minusta.
Minä
edän kyllä, minun uskollinen Wapahtajani! että
imä minun synneilläni olisin ansainnut tulla pois,
»telyxi sinun Caswois edestä, ja olla ijancaickise> ilman awuta, ilman walkeutta ja lohdutusta.
ah! ala käy huomiolle minun cansiani: silAlieiuttayxikän
elawä ole waca sinun edesäs. Sinä
let, HENra IEsU! minun siasaui, ollllt ylönanW lumalalda, Hänen wanhmscaudensa istuimen

N

3

ede-

3.ucu. Rucouxet yhteisesti
edesä, ja ristin päällä huutanut: Minun Iu»,
lani! nunun lumalam! mixis minun ylönanmi
Sentähden anna minun sinun kärsimises tälH
lpytä yri lohdullinen tygökayminen sinun Isäs,
Zö. ja andexi anna minulle caicki minun ylitzeki
miseni, jolla minä olen ansainnut lumalalda
plönmimttu. Ia että minä totisesti uscon, että
na löydät tarpellisexi täsä ahdlsinxesa oikein syw!
minua, paremmin uloMedä smun m
työs sinun oman karsimises osallifudesa;nijn en t
iDitzc minä kirioitta sinun etees awun määrää
«licaa. Mös-pida minua ainoastans woimM
sinun armMs, ia wahwista minua sinun Hm
«autta, että minä kärsiwälliftstl kestän, ja että
pun ilstoni talä
ahdisturen tulesa oikein
le co?t?l!uri ia plchdistetuxi. Täytä mws wihd
minun sydämeni ilolla, Cosca se on sinulle otl
pen, että minä taidaisin ulista sinua isoisellas«
la. N»t HERM minä tiedän, että sinä cx,
viheliäisten ruD M, ja minun jhdämem on H
ws, että sinun corwas si>tä waarin otta; stntäh
minun bu°c
ziscon.mina mws, ettet sinä
siani,' waan armosa cohot sen puoleen, sinun ij
eaicMn armos tähden, Amen! Amen.
Meistän: Ah! oNeng ma outo aino maan p!
lä :c. Nijn myös: Zinn waikiast walittapi:c.
l.
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e

>

suuresa

!?,:

Phdcn

ChrWpn

sa abdsnwsa,

A

Nucous/

jotca tulewat

joca on

m>

Satanalda.

Näistä ahdWlista catzo ; Luc. § 28.
ENNÄ! Vihollinen wamoo minun sieluani
hänen nuolensa tekewat minun mjn leivota

zi; etift minun luuni sulama

Mi

pa
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täällä, ia cuoleman warjo ymbäri
HERNa! jos et sinä auta, nijn
pissittää
huckua;
sillä minun ruumini ja siechty minun
waiwatan
minusa: minun woimani on minuluni
ei walkeus paista minulle. O!
luopunut,
ja
sta
minun
jos
minua!
tätä pimeyden woimaa iivoi
pitää
kärsimän;
Minä olen sen totisejaik'aickisesti
synneilläni,
sen, ei
minun
sti ansainnuttäällä, waan myös että minun
sijliekisä,
helwetin
niimstans
pidäis
Mutta
pimeydesä
kärsimän.
»ä ulconaisesa
minun Jumalani! minä huudan nöyrällä sielulla
lWa, ja toinen

minun.

armoa ja laupiutta, apua ja pelastusta. HENri;
Mu! sinä olet Satanalda kiulattu minun tähteni. Sinä olet kärsinyt sen wauhan kärmen piston
sinun candapääsäs, että sinä minun satanan wallasta olisit lunastanut. Tämän sinun kärsimises
lähden ole minulle'armollinen, ja anderi anna minulle caicki minun syndim, ja särje perkelen työt
minusa ja ulcona minusta. Jos sinä löydät sinun
iMcMisen wijsaudes jalken hywäxi pidemmälda

jättää minua näihin kiusauxijn; nijn warjele
nun köyhä hengem, ettei ft suostu pahoin
joilla Satanas minua ahdistaa ja waiima. Ma
onna minun hänen helwetin-myrkyldan/a tulla saaja jos minun petollinen sydämeni sen canssa itzensa secotais ja saastutais; nijn puhdista minua simm Werelläs raitista pahoista ajatuxista,
taipumisista ja haluista. Anna perkelen työt mija minun tykönäni täydellisesti tyhjän tulla,
nusa
ja wahwista uscon kilpi minun tykönäni, että minä
onnellisesti taivaisin sammutta sen Ruman tuliset
nuolet, ja saisin caunm woiton. Slnä sijs tääll'
VinuN' kophall', olet ainoa auttaja.

Mci-

Rucouxet yhteisesti
Weisatan: Ah! Jumalan rienn' auttamaan
O! Jumal anna minull' armos:c. Sinun ty»
HENra Christe huudan :c: Meidän Linnan,
Jumal Taiwas :c. Paälles minä HERra usc,
lan, Aut etten tulis:c.
264

l.

Vhdcn

e.llcu.

'Z.

Christityn Rucous/ joca on
iloinen

lumalasa.

TasiH tilasta catzo ; Luc. § ,l. se«i.
ricmuitzen
ja minun sieluni
Winäloitze minun HENrasa,
lumalasani; silla hän wM
minun autuuden waatteilla, ja werhotti minun
hurscauden hameella. Sinun Weres, HM
lEsu! ja sinun wanhurscaudes, jonga sinä mim
le ansainnut ja lahjoittanut olet, on se callis m
te, jolla minä olen lannistettu, ja Jumalan H
seisoa taidan, nyt ja caikesa ijancaickisudesa. l
cuinga suuri on cuitengin sinun racfaudes! cuin
mijtamatoin sinun laupiudes, cuin sinä meille
heljaisille ihmisille osotat! cuinaa ulos sanomatoin
nun armos rickaus, joca myös itzensa minun,!
hcljaisen madon päälle ilmoitta' Äh! HErra!
nä olen aiwan mahdotoin caickeen si,hen laupiut!
ja uscollisuteen,. cuin sinä minulle-teet. En «
nä ole mahdollinen nautitzemaan yhtä leiwan,
laa eli yhtä wesipisarata, ja sinä annat minun <!
da stita salatusta mannasta, ja juotat minun
man wedellä, nijncuin wirralla. Minun pidäis,
leman heitetyn helwettijn,ja catzo! sinä awat h
gesä minulle Taiwan, ja annat minulle uuden,
maun minun tulemisesta cunniastam. Minä tiel!
«

n

n

i

e

jälken.
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wissisti/ että jacaicki

minun syndini owat minulle
Mri annetut, eltä minulla on syndein andexindamus, nim on minulla myös elämä ia
tijtä HGRRaa, minun sieluni, ja

yt

tTliaicti mitä minuss «n, Hänen
leenfti. RijtckHlLßraa minun sieluni! ja äcuin Hän sinulle tehll unhohda sitä
,vt on. Joca sinulle caicki sinun spndis an,
»exi anda; ja paranda caicki sinun
oca sinun henges päästä turmeluxesta ja cruu>a sinun armolla ja laupiudella. loca sinun
ms teke iloisexi, ja täyttää sinun Hänen »voimalansa. Minun ruumini ja sieluni iloitzewat elaoäsä lumalasa. O! HENra, cuinga suloiset mah-

sinun asunsias ollaTaiwasa? Jos yxi pisama sinun Uoisudestas taita anda minulle nijn suum wirwotuxen! mikä ilo mahta fijs olla,
ia tulen sen täydelliseen nautitzemiseen? Minun syawat

Hnmeni tahtoo ikänäns cuin sulata rackaudesta,

HERra lEsu! että si«a olet wuodatlanut sinun
ackaudes minun päälleni. O! että caicki meren
Grat minusa taidaisit osotta ilon tämän ylitze!l)! että caicki lnvndocappalet taidaisit minun (ansani
sinun ylistyxees! O: jos minä
laisin coconanstl culutta ihiani sinun rackaudelas,
nijncuin uhri tulesa culutetan! mailma on minulle
muhistus hänen syndisen ja maallisen ilonsa cantza»

ios hän tiedäis, minun Wapahtajsni! misä
hywäsä tilasa sinun armoitetut laoses itzensa löytaM! O! jos cuitengin caicki ihmiset etzisit sinusa
totista lepoa ja tytywaisyttä! HERra armahda
Ö!

heidän päällensä,

heitä siihen, että he myös
totisesta ilosta. Mutta o! mi-

ja saata

tulisit osallisexi M

Ns

nun

,
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! warjele
mm ystäwallinen
minua,
poislcmqeisi
tm minä
sinun armostas, enga am
~

si minun sydändani tMdes Yläilman ilolda saaf
tetta; silla sinä olet walinnut sen sinun asunsia,
3lh! että minä cuitengin pian mahdaisin poisP<
na cuolewaisuden siteet, ja sisällekäyda sinun i,',
caicklsiin asunsioihis! CuitenZin HERra olcon

c

i

nun tahtos. Minä tahdon ylistä sinua, nijnn
wan cuin minä täällä olen; mutta cuinga m
tahdon wirwotta itziäm? cuinga tahdon minä
muita? cuinga tahdon minä ylistä sinun Nm
cl""ca sinä sisälle wiet minun siihen autualliseen ci
maan? coscan wismein caswos näen Taiwan G
ris caunisa lc. Hywin on sille cansalle, joca i!«
taita. HENra! heidän pita waeldaman sinun
wois walkeudesa. Heidän pitä joca paswä ft
N>mes ylitze iloiset oleman, ia sinun wanhuch
desas cunnialliset oleman. Halleluja! Amen.
Tasä weisatan: Minun sielun kijtä HERro
monin kerran n. lEsus Istawän sn paras u.

14.

Vhtxn Ihmisen Nucous/
hän

on

armosta tacaisin

Tacaisin

langcmisesta

joca epäile/

langennut eli ei?

armosta

,

Lug.

§

;5.

Ge, socft on lukenut tämän nenwon, ja ei cmtengan!>
ta moitetta, ,og hän on langennut eli ei,
hänen p<
seurawaisella tawalla rucoileman Jumalallisesta m

ksudestft >a woiuamiscsfa:

minua, Jumala, ja csettele minun fhdän»
Autki
ni; kiusa minua, ja ymmarm,cMZa
D,

minä
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besäs ajattelen, za catzo,,os mnm pahalla tiellä
imen/ nijn saata minua ijanccnckiselle tielle! Z)lösMise minua, HENra! minun walkeudcni, mi,ä olen itzeldäni salattll. Minä tiedän kyllä, mi,u» Jumalani, että minä edeltäpäin olin sinun onaisndes, ja sinun Henges todisti minun hengmi
mcha, ett'ä mmä olin sinun lapses. Mutta nyt en
jawaitze minä ena tätä todistusta, ja en löydä uijia tunnusmerckejä, jotca wacliuttaisit minua sinun
Mostas. CuitenZin en taida minä myös tietä,
jos minä olen pois cadottanut sinun armos, eli jos
jinä ainoastani olet kälLenyt sinun walkeudes minun silmäini edestä minulle coetuxeri. Ah! minun
Jumalani! anna minulle cuitengin woima, oikein oppia tundemcm itzeni; sillä on määrällinen,
ilman wisseytta edespäin käydä nhtä ainoata
asselda fijhen pohjattomaan ijancaickisuteen, M'
Jumala, se taidais muutoin käydä minulle, mmluin nijlle suruttomille syndisille, jotca aina lohdut
tawat itzianla määrällä toimolla, ia tuffin peljästy-'
wat yhtä silmän räpäysta hclwettiä,
cuin liekki lyö heidän ylitzens. Minun iiancaickinen armahtajani! minä pakenen sinun tygös caikesta sydämestä, ala jätä minua pidemmälda tähän tietamättsmytsen, waan ylöswalaise minua sinun Jumalallisella walkeudellas, että minun tilani tulis minulle ilmoitetuxi. Jos minä olen sinun lapsts, ah!
nijn anna minilli tuta sinun Isällinen rackaudes minua cohtan, ja yliwoita Minua sijtä, sinun Poi<as Hengen cautta, että minä ylistäisin sinua iloisella suulla. Mutta jos minä olen langennut sinun
armostas, ah! nijn armahda minun päällent, ja
«Ms tMpm IMIMmaM WN«n stdssndäni, ja

se

>

Ruesufet yhteisesti
woimallisesti waicuttamaan minusa, että minä to.
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i.

tisesti kaätyxi tulisin. Poisota minusta caic.
ki hengellinen sokeus ia wäärät ajattixet: Sarit
minun sydammeni: Tee se isowaisexi ja janoW.
sexi lEsuxen Christuxen Wanhurscauden perään
Vlösota minua uudesti sinun

armo-lijttoos.

M

anna minulle myös armo, waelda tästälähin toi»
mellisemmin, /a olemaan uscollinen loppuun E
Ah! HENra cuule, ah! HErra tee se, IEsIW
Christuxen tähden! Amen.
Weisatan: HENra sinä minun tutki tiennettt.
Watitta waikiast mahdan :c.
ta

15.

joca on
Phden ihmisenonrusous/
langennut pois

että hän

yliwoitet»

armosta.

pain minun sieluni! sinun poispoickench
sas? Cuinga cauwan tahdot sinä käända selkii
sinun HENralles, joca sinun on luonut ja niin cck
listi lunastanut? Mingätähden nijn wieckaasti H 5
wetin? Tahdotcus aina langeta suwemmäldn?
Heräiä sinä joca macat, ja nous ylös cuolluisia.
nijn Chrisius sinua walaise.

Svwndestä huudan minä HERra! siniln tix
HERrä cuule minun ääneni! minä olen law
gennut minun Jumalan! ah.' minä olen langennul
sinun armostas, ja olen Christuxen cadottanut. M

Kos:

nä olen

yxi cadonnut

lammas, joca ei ena tllW

hänen paimendansa: yxi tuhlaia poica, joca on
lönandanut hänen isänsä. Ah! cuinga suuri oli ft
nun armos, jota minä ennen sain nautita sinuna
könas! ja cumga ihana olin minäcuitengin, cosca

269

MHninaiflen s.uockain jcklten.
ininä wielä olin yxi lapsi sinun huonesas, ja yxi
lammas sinun laumastas? Mutta nyt näen minä

«chastyxellä, että minä käyn exyxisä, ja waellan sillä lawialia tiellä, joca wie cadotlixeen. Ne hengelliset wiholliset owat minun woittanet, jyminä
olen andanut itzeni woitta. He owat poisryöwänM minun tawarani, ja minä olen tehnyt ostäwyden heidän cansiansa. Minä olen nijden tyhmäin
«eitzetten caldainen, joilla on lamput, mutta ei öl<
,»ä. Minun jumalisudeni on paljas muotc>, mutta

sen woiman olen

minä

minä taidaisin wuodatta

pois kieldänyt. O! jos

werisiä

kyneleita

minun

wiheljäisen tilani ylitze. Minä häpen minun Jumalani ja en kehta nosta silmiäni sinun tygös. Jos
minä p»si)n poisa sinun tyköas; nijn olen minä sen
ijancaickisen cuoleman lapsi; mutta jos minä astun
sinun t»Zös: nijn olen minä mahdollinen, että sinä poisheittäisit minun sinun caswois edestä. Jos

sinä tahdoisit tehdä minun cantzcmi

luinun syndeini
ijancaickiminua
sinun wihas wainois
hengestäs?
ia cunsesti.t CunZa minä menen sinun
ga minä sinun caswois edestä pakenen? Ah! minun Jumalani! en minä tiedä muuta neuwoa ja
apua,cuin sinun tykönäs. Sinä olet laupiuden Icadonnen
sä, joca mielellas jällens wastan otat
lapsen. HERRA ICSU! Sinä olet myös lahjoja saanut langenneille. Sinä olet ft Hywä Paimen, joca jätät ne yhdexänkymmenda ja yhderän
cadonnen peraja,
lammasta corpeen, ja menet
sijhen asti cuin sinä sen löydät. Sentähden armahda myös minun päälleni, joca on sinM hyljännyt,
jo pois cadottanut sinun armos. Ah! anna minulle cuitengin armo totiseen catumuxeen, ja ylösojen-

jälken;

nijn

sen

sen

na

i. 2.MN. Rursuxet s»r)telftsti
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na minua jällens nijncuin Petarin,
hän,
nun oli kieldänyt, ja nijucuin Dawidin,
h,
oli langennut. Waicuta minun sydämesani Zlu„,
'linen murhe ja yxi eläwa usco, että minä jalle
saisin caicki minun syudini andexi. Mutta an,
perustus mielen muutoreen laffetta juuri sywälda«
nusa, ettei minun usconi huone raketaisi sannal
waan calliolle, että kiusausten myrsty-tuuli ja a<
lot ei ena mahdaisi sitä maahan lyödä. W
Sinä ijancuickinen Armahtaja, G
HERRA!
päälleni, ja luule minua Sinui
minun
mahda

cosca
cosca

Nimcs tähden! Amen.

Weisatan: Walittaa walkiast mahdan:c.
Täsä oletan woari:
eoicki
langennet
Ntta
mrwitzewat käydä sitä tietä kz«t
dvnnsejä, cm,,, mnutkin syndistt; (eatzo ;Llig. §44.1!.!
ni,n taitawat he, mjsä seKrawHisisa pyhän Hengen»
mo-. wmcumrisa, halullisesti harjoitta niitä rucouch
jc>tca ylelHhänä r?:o 2 nijn 8 asti otvat eteen kirjoite»,

16.

Yhden shristitpn rujous /

jsca on

sus

rullisesa tilas.
Cotz, menenlaisestä sutMsubesia edchtM ostsa
seq.
Lug. §.
;.
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catzo minun surkeuttani, j«
Wlnun Jumalani
armahda sinuas minun sydämeni
Mt» Ylitze. Minun hengeni on murhellinen, H
taida tulla johongun uscon rohkeuteen. Minun til-

m on pimiä, minun woimani on heicko, minulla
weni horjuwat, ja minun toiwoni hääly. Ah,!^

m

27,
Moninaisten 2.usckain jHlken.
lepo, ja minun käymiseni olis
Miia olis sielunjälken.
Minä tiedän. Minun 1usinun sanas
H
ja et jätä wanolet
armollinen,
,,! „Mi, että sinä
ijancaickisesti.
Sinä annat
'»rscasta lewotomitteen

jotca suma
MW wanhurscauden ja wäkewyden,
nijtä
lantuneita. MiMc°sa etziwät, ia wirwotat
»

-7

i pitä minun sijs nijn cauwan pimeydesa
sinun caswos walkeus paista minun

iMsäni, että minä tulisin autetuxi? Ah HENra
I »mahda, ja wahwista minua sinun sanas jälken.
Wein wapahtaja, Hsßw lEsu! Andcri anna
Wiulle caicki synnit ja pahat teot, ioilla minä sinm tähän asti wihoittanut olen. Pese minua hyvin minun pahasta teostani, ja puhdista minua sim pyhällä werelläs caikista minun synneistäni,
i, W smä näet kyllä! cuinga sairas h,eico ja radolliien minä olen: Sentähhen ole sinä minun parananna mi>ajam, minun wakewydeni ja
,m sielulleni sullri woima, että minä terweri tuisin. Sina cutzut tygös wiheljaisia, työtä tekewäiiä ja rascautettuja, joiden seasta, minä'Myös olen,
W nijn wirwota minua sinun lupauxes jällen. Miiä olen särjetty ruuco, ja minun uschni on yxi suimainen kyntilän sydän; Ah älä minua mmmma,
a älä anna minun nsconi sammua. Tee minua
»ikein uscollisexi caikisa sinun teisäs, ja walaise miina, että minä oikein waellaisin. Minä uscallan
min paälles; älä anna minun häpiään tulla. Köy!am/)alauxen sinä HERm cilulet; heidän sudämensä on wahwa, että sinun corwas sijtä
W. Sentähden et ole sinä tätä minun nöyrää
cuulewa. Ah
Acsustani ylöncatzowa, waan
Mira! armahda, ah HENra Ma, ch HER,>

armosa

2.3.ucu. Omantunnon coettelemus
ra ole laupias, ja wahwista minun uscoani;
tahdon minä sinua
edestä ylistä ijancaiM
Amsn.
272

Se

2.

>

sen

Lucu.

losa löyttW

Rippi-Rucouxee.
EdMpäin »tetan waari:
C«lsä tule ensisti eteen kirjoitetuxi yxi oman<
non coetteleminen Rymmenen Rästin ji
ten; jonga yxi halullinen Ghtollistn wm«
taita lukea Ripityxen edellä, ja fijtä lum
!an edesä tutkia hänen sielunsa tilaa. <l>
tengin pitä sijtä ahkerasti waarin otettam
mitä edellisesä Ofafa 2 !!.uZ. § 4 on m
stutettu. Tämän päälle sturawat MM
mat Rucouxet, josta yxi catuwainen Sf
dinen mahtapinähdä, cuinZa hän u!c«
kipistä pitä puhuman Jumalan calHa.

Oman

tunnon coetteleminen Kymin
Kässyn Men.

Sen ensimmäisen Käskyn jalken.
Käffy waati, että meidän, meidän
damemme cantza, se on, meidän taipu

>Bt-? stemme ja halmmme cantza, pitä pitÄ
meitamme Jumalan tygö yxinansä. Jos
taä itzensä jongun muun tygö, ja wetaä itzelisa
ohesa pois lumlasta, nijn on se epäjumalan!
welus. Coettele sinuas sentähden o.' sielu, om

Rymmenen

Rästein

jällen.
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Inun taipumises ja halus asetetut Jumalan tygö,
ttä sinä luet caicki luudut cappalet hänen suhteen,
»Maxi? Pelkäatkös Handä ylitze caickia? RaMcos Händä ylitze caickia? Uicallatcos Hänen
Mmsä ylitze caickia, wiela myös suurimmasa häjasa ja onnettomudesa? Jos sinä wiela olet kääwWatöin; nijn sinun taipumises owat asetetut manian tygö/ wissein luotmn cappalden tygö, ja suDen p)ndein tygö. Nämät owat nijn sinun lu,alas. Sijtä totisesta Jumalasta et sinä tottele;
Ii jos cauwas tule, nijn wastanotat sinä Häepäjumaen nijncuin wieran Jumalan ynnä
ttes cantza. Jos sinä taas olet käändynyt; nijn
iM sinä tosin, että sinä ylitze caickia pelkat ja
ncastat Jumalala, ja uscallat Hänen päällensä;

se

smun

suuresa

sen cueaties
heicoudesa. Et
cucaties wiela sydändä puhtari paljosta haista luotuin cappalden tygö. Cucaties mailman
hoituxet ja uhcauret andawat jmulle wielä paljon
kemista. Hädäsll tulet sinä aiwan heicomielisexi.
,utta

»a

sinä

saa

teet

?!nun ajatuxes, jotca sijtä ulconaisesta cutzumisea owat hajotetut, heicondawat cucaties sinun hen,
ls, että se tule pois Jumalasta, ja tule aiwatp
idoxi uscolliseen canffa käymiseen Hänen cantzanja.
3e ensimmäinen Kasty on perustus caickijn luman Kästyijn. Caicki armo-waicuwxet kaywät us sen päälle, että me jällens tulisimme wiedyxi
,hen enhmmäiseen Kästyyn. Silla silloin tulema me jällens yhdisiuxeen Jumalan can§a.

Sen toisen KMyn jälken.
os sydän pitää itzensä nxinäns Jumalan tygö;
nijn pitää ihminen Hänen corkiana suurMmalG

la

2.3.ucu> OmaMnnsn csettelemuZ
la cunnioitamisellai Tämä cunnioittaminen ul«
coco Jumalan tahdon tygö, caickein Jumalan j
nain ja töiden, tygö, ja
Jos sinä nyt o! sielu, olet lH
heisa ja
nyt sijnä ensimmaisesä Käffysä, ettei sinun syd»,
mes pidä itzensä Jumalan tygö, waan luondW
palden ja synnin tygö; mjn puuttu sinulda H
tämä cunnioittaminen. Wmlma on silloin suun,
bi sinun silmisas cuin Jumala. Siniä löydät»
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conansa wastahacoisuden

ja ylöncatzen

Händäl»

stan sinun sydämmesäs. Sentahden ei ole sei
nulle mscas, määrin käyttä Hänen Nimeensä, >h
ncn Puheitansa ja töitänsä/ wäanellä Pyhän R»
niatun paickoja sinun lihallisen mieles, jälken, k«

ta luondocappaleita mastoin Luojan
roilla, mannoa> walhehteNa, ja liijn edespäin;!
tämä caicki taita olla sinulle yxi todistus, cutz
peräti turmeldu sinun si)dämss on. Jos taasi
nun sydämes on käätty Jumalan tygö; nijn ti
dot sinä kyllä cunnioittaa Handä ylitze caickia,!
nwös carttaa smuas caikesta ehdollisesta Hänen A
lnsnsä määrin käyttämisestä; mutta cuinga
ajatusta. Jumalan cunniata wastan nouse cuitch

sinun sydämmesäs? Namat

owat itzesänfa D
sinä tucavtat, ja waicka ne mjlle ustM
sille Christuxen tähden andexi annetan. Cucall
G

waicka

sinä

olet »vielä kewiä mielinen sinun sanoisas:
caties sinä puhut wielä ajattelemattomasti luma!>!>
sia asioista. Clicaties et sinä miela oikein käytä K
malan töitä. Hänen wijsasten ja pyhäin tarcck
siensa jälkcn. O! cuinga monda wicaa olet st
tykönäs löytämä, jos sinä tutkit, cuinga sinä H»>

da

luinga

sinä mcoilet> cuitWZ

Rymmenen Rästpin jälken.

Mdä ylistät,
I,M halullisesti
UuMsesti?

ja cuinga
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sinä kijtät Hända Hänen

«ywäln töidensä edestä? Tapahtuen

se kyllä usiasti?

ja yxiwacaisesti? Tapahtuco

se kyl-,

Sm colmannen KOstt jälkm.

joca pita Jumalan corkiana ylitze caickia Cappaleita, hänen pitä myös patweleman Handä ulmaisesti ja julkisesti» Sitä warten on Jumala
Mnut Sabbathi-elt Lepo-Päiwät; joina meidän
»ta tutkisteleman Hänen Sanaansa/ ja Sanan
autta etzimatt Hänesä lepoa meidän Sielullemme,
wimllla pitä sentahden myös lepo oleman, ettei
lelun lepo tnlisi estetyxi. Cuinga olet sinä, o! ihme», tähän asti käyttänyt tämän Lepo-Päiwän?
)ngo Jumalan Sana ia lepo lumalasa ollut si>
>un päwascares? Oletcos-pms tielöä perannut cais
i, cuin taidais estä sinua sijnä? Ctkös ole ollut
"

»wan hidas, oikein tutkistelemaan Jumalan Sam? aiwcm hidas, tungemaan sinUas Jumalan
Wsuteen? Ongo ft ollut sinun päaastares Ouns
wndaina, eitä sinä työtä tekewaisna ja rascautetlW
>a olisit tullut shristuxen tpgö, ja UsiöN cautta
iytanyt lewon sinun sielulles Hänen Sowmdo-uP
chnsa?
Jos sinä tahdoisit käyttä taiM HErtan
paiwät sinun sielus hywäxi ajatteles perään, MW
,a cauwas sinä sitte tutisit sinun Christillffydesäs!

Sen netiälMN KDyn jältett.

alka Lain ToMen MuM) jocä kW mM
racastamaan meidän Lähimmäistämme. MM
l< se ml/as Käffy Mäti erinoMMlN Mckaum ja
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cunniata Wanhembia ja muita cohtcm, jotca
dan
asetetut owat. Oletcos tähän «<
racastanut sinun Lähimmäistas',
itze sinua,
Oletcos loimottanut ja tehnyt hänelle, jotas toj
dot, että muut pitä sinulle loimottaman ja U
män? Oletcos myös racastanut sinun wihoW
Oletcos heidän edestänsä rucoillut, heitä siunaW
ja tehnyt heille hywäa wilpittömastä sydämmch
Eikö tämä rackaus ole ollut aiwan puuttuwainn
Etkös ole tehnyt syndiä wanhembia ja muita A
esimiehiäs wastan, ajatuxilla, puheilla eli M
Oletcos pitänyt heitä cunmasa Jumalan tähde»,,
tä Hän on ne pannut sinun ylitzes? Oletcos lii
denut ne hywät työt, cuin Jumala sinulle lK
lauttansa on osotttanut? Ongo sinun rackack
sinun cunnias ja cuuliaisudes heitä cohtan, «I
sydämmellinen, lapsillinen, mieluinen, wilpitöin,
man wieckautta ja ulcocullaisutta? ja jos lum
on usconut sinulle lapsia eli muita alammaisia,m
gas olet heidän cantzansa itzes menettänyt? Olel<
»vaarin ottanut nijstä welwollisuxista heitä cohto
cuin owat Jumalan sanasia eteen kirjoitetut? O
tehnyt isällisestä rackaudesta, ja totist
cos
pidosta
ensin ja ennen caickia heidän heW
huolen
myös
ja
sestä,
sitte heidän ruumillisesta onneW
siansa, yhdestä totisesta ja wilpittömästä sydämeji

sen

Sen wijdennen Kästyn jälken.

Käffysä tule ei ainoastans ulconainen n>
ha kieltyxi; waan myös sen lähde, nimilt
wiha, cateus ja pahan suomus:jocä.itzensä ilm>
ta ajatuxisa, käytöxisä, puheisa ja töisä. Oletc,

o!

ihminen wapa työlisesta murhasta?

ja tosin

27

Rymmenen Rästein j<llken.
pienemBastans nijstä suuremmista, waan myösmyös
waan
henM? ei ainoastans ruumillisesta weljeensä,
murhasta? loca wihaa
hän on
mhaja l loh. 3:15. Cuinga on se wihan, casinun sydämmesäs?
mden/ pahan suomisen
myös
namät oiliat wiat ole usiasti ljcutellet
G
Mä sinun tykönäs? Eikö se ole custandanut nijä ylitzewoitta? Catzo! nijn stmälda owat ne juurunet sinun luonnosas? Ia cuinga olet sinä täyttä-

kisestä

lähimmäistäs wastan sanoisa ja käyW? Etkös sinä sijnä ole ollut händä wastan aiV«n catkera ja cowa? Etkös monda kertaa ole jatänyt wihalle siaa?Cannatcos sen siwiän WapahOn cuwaa? eli oletcos wielä aiwan cauwas sijta
,yt

itzes sinun

uitettu?

Sen cuudennen Käskyn lälken.
tämä Kässy waati sisallistä ia ulconaista puhtautta ja cunniallisutta, sisällä ja ulcöna Awioffäyä, n,jn myös; että sinun pitä wälttämän caickia
M cqppaleita, joiden cautta tämä apu tule wa-

ingoitetuxi, ja harjoittaman caickia nijtä wälicapaleita, joioen cautta se taita tulla warielluxi ja ecs autetuxi. Nyt hywin.' tcudatcos sanoa, että siM un puhdas sydän? Ettäs aina olet ahkeroinut itziäs puhtaudesta ajatuxisa, käytöxisä, puhei>, ja töisä? Ettäs olet wälttauyt laiscutta, ylönaldiftitta ruasa ja juomasa? pahain seuraa, ja muiniluja, jonga cautta sinun sydämmes on taittu

choitetta saastaisuteen? Ettäs alinomaa olet walsilmäin ja corwain Me? Rucoillut usiasti
uhdasta sydanda, ja oikein asettanut itzes sen cnlnmäisiä kchoituxia wastan? Cuinga usein olet si-

wnut

Sz

nä

2.3.ucu. Omantunnon coettelemus
nä laimm lyönyt namätwelwollisudet? Cuinga
278

stntähden sinun luonnosta saastainen

sydäU
Hengen
Pyhän
ja
wiela enämmin saastunut,
an

mi

työ

smusa

estetty? Oletcos sinun

waldoimch

izoimattomasa tilasas abkeroinnut sinuas totis.

sinä elät Awioskaffysä, c!
säadysa, euin Pyhäin sopi? O
Wyös anna sinun Amiopuolisolles tilaa kiusani
ja syndia tekemään? Pyydätkös jocgpäiwä p,
M puhdista sinuas lEsuxen Weresa, caikesto
hgn ja hsnZeu faastutuxesia,

Puhtaudesta?
As niin täsä

ja jos

Sen seitzemännen Kastyn jalken.
Käffysa tulewat caiken laiset suuremmal>
Jusäpienemmät
warcaudet kieldyxi, ja oikeus ja n

kaus lähimmäisen tyaö, catzannosa hänen maM
tawaminsa päälle, kastetyxi. Oletcos, o! ihi»
wisusti elänyt tämän Kästyn jälken? Etkös,W
Hle
mitan poisotttanut? Ia
mitäs p«
sen olet tehnyt, oletcos tacaisin cmdanut§l3.
Vttanut olet? (catzoedel. Osas L.Luc.
Dletcos joscus pettänyt sinun lähimmaises wääl
llä caluila ja eaupalla? andanut hänelle oikian!
«an oikialla ajalla? wacaasti maxanut, mitäs m
le olet wetcaa ollut, nijncuin se oli sinulle mah!
linen? Hywin edes seisonut ne sinulle uscotut t«

M, ja ei mitan salannut? Caikella ufcollisudÄ
wilpittömpdella toimittanut sen työn, cuin sinä
wekapää muille tekemään? Oletcos auttanut
randaa ia wariella sinun lähimmaises omaiiM
elatusta? Maroinnut händä mahinZosta, ja te>
PneH yijn hvwqn Mun, cuin mHdyllinen °n
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Rymmenen AZstyil, jäwen.

l«l? Oletcns ahkewinnut syödä sinun ema leipaäs?

»a olla nijlle tarwitzewille waras jälken awullinen?
Sen mhvexannen KMyn Men.
7W kassetän erinoniattain wilpittömys ja totuus

puheisa, jota wastan yxiwacaisesti pois kieltään
Mi, mitä mm hywin Oikeudm edesä, cuin sijna
M«sesä elamäsä sotij fitä wastan. Cocttele sentähdm smun sydändas, jos st on ollut lnaca ja wilpitkin caickia ihmisia cohtan. Coettele sinuit
D, jos ne owat ollet totiset? Olctcos caiksn walhe», wieckalldsn ja petollisuden wannottu wihollinen?
dletcos wapaa caikista kielen synmistä? Oletcos
'enennän päälle wäärin candanut? Ketän ilman
Mutta duominnut? Sinun lähimmaises salaisu>eita ilmoitcanur, cosca sinun ne rackauden jälken
>iti waikenemcm? Oletcos wastannut hänen hywän
mensa puolesta, cosca se muildä on tullut häwäityri: panetelluxi ja walhetelluxi? Otcteos tottunut
uhumaan parhmnin päin jocaisesta, ja caunisteleii
xaan, mitä taitm: caunistella ja estellä.
-

VVdeMnen za

kymmenennen

KMyln jälken.

Wamat Käsiyt ei tahdo ensingan kärsiä sydamm
padoja himoja; waan waatiwat meilda täy,

bellistä siiällistä wiattomuutta ja pyhyttä. O! <h<
minen, nijn sinä täsä saat nähdä cauhistuxen syVyden. Ah! cuinga cauwas olet sinä pois tullut
'iita täydellisestä sisallisestä wiattomudesta M pyhy)esta! Menekus yxi ainoa päiwä ohitze, ettei pahat
Miot sinun Okönäs ylösnouse? Himot ei amoastans
O4

Iu-
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Jumalala wastan; ei ainoastans sinun omaa l>
nees wastan, waan myös sinun lähimmäistäsi
sian? Eitö yri himo toisinans ole lijcutellut itzjj,
sa sinun tykönäs, hänen huonensa ja

tygö, hänen emändänsä, lastmsa, palcollistech
muiden tygö, tuin muutoin hänen omansa M
Oletcos ollut hänelle awullinen ia palwelewainen
man wääriä ia omaa hyödytystä, etziwäisiä tmn
tuxia, että hän sais omansa pitää ia nautita? l
letcos myös pitänyt hänen mäkeensä sijhen, että
tekisit, mitä he owat welcapäät?
Sanos, racas sielu! jos sinä naiden KD
ohesa olet ilman soimausta.' Eli eikö sinun pidä
wastan tunnustaman, että sinä ne moninaisesti
epälucuisesti olet rickonut ja ylitzekaynyt?

Katumuspa

M

omantunnon coettelemuren jälken.
9sh; minun Jumalani, minä olisin enämmin tui
sokia! jos minä tahdoisin pitää itzeeni wiatW
na. Cuca cuitengin löytä puhtan, cusa ei puhdaj!
dle? Minä olen wacuutettu minun- Jumalani! eli
minä olen ylitze käynyt caicki sinun Kästys. G
minun luondoni on wajonnut turmeluxen mutaai
taicki on saastutettu, mitä minusa ja minun M
läni on. Jos jocu wielä tahdois lukea sannan n>
resa, nisn ei hän cuitenyan taidais nimiltä mii»
syndejäni, ja ylitzekaymisiäni. Cahtalaisia pitäl»
nun tasa walittaman sinun caswois edesä; ettäi
nun syndeini tundo on nijn puuttuwainen ja hid«
Se on pumtuwainm: sillä en minä näe tuhann
ta osaa minun ylitze käymisistäni. Se un hidas!<
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Rymmenen Estyin

lä minun sydämmeni ei tule minun moninaisten ia
ylitze tunduwaisesti ja sisällisesti
Msten syndetni
nöyrytetyxi
ja sarjelyxi, nijncuin
oiijcutetuxi,
myöden
oleman
yhtä
keutta
xidais. Jos minä
haaM saisin nähdä ccicki minun pois poickemiseni; ia
nijn pidäis
M haawaa tundisin nijben cuorman:
cuitengm
anna
minun
Min huckuman. Mutta
sypahan
ja
paljon,
tuta
cuin
minun
niin
Hdä
tarpellinen.
täydellisexi
on
»ämmeni
Mimuutoxexi
,ä tiedän minun Jumalani I että minä epälucuisin
Min olen sinun wihoittanut: minä tiedän, että
m myös asetat minun tundemattomat syndini waleuteen sinun caswois eteen: minä tiedän miws, et<i jocainen syndi ansaitze kirolixen: sillä sinä sanot

sen

he sinun muuttumattomasa Laisas: kirottu olcon isoinen, joca ei täytä caickia näitä Lain sanoja,
ttä hän sen jälken tekis. (sMos.k.27: 26.) Jos
hminen on kirottu, ios ei hän täytä caickia scmoa, »es ainoastans yxi ainoa tule ricvtuxi eli ainoalans yxi ainoa syndi tehdyxi; 3ch? nijn olen minä
lchinut epälucuisen kirouxen; että minä epälncuisin
moin olen sondia tehnyt. Tämän caicki tiedän mi>ä, minun Jumalani! mutta mixi olen minä nijn
iidas, nijn kylmä, nijn surutöin ja tundematoin
U tundemisesa? Mixen minä palawihasta caickia
yndejä wastan? Mixen sodi minä paremmin sitä
Vastan? Miren etzi minä parannustani suuremmata kijwaudella? Mixi owat minun monet ricoxeni,
ttca cuitengin caicki wetäwät ijancaickiseen kitouecn peräsänsä, minun mielestäni, tustin nijn si,uret cuin pienet auringon-ralscat? Ah! Pyhä Jumala! eikö tämä ole yxi tunnusmercki minun sy-

«ästä turmeluxestani? Totisesti mahta minunMnS5

doni
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doni olla cauhiasti turmeldu. Minä macan s>M
Ma peräti haudattuna, ja caicki hywät woimal!
wat minusta paennet. Tasa macan minä wW,
nen, ja en taida neuwoa engä auttaa itziani.
cuiman culkenen, cosc' tulean tuiidenen: mun s«
,dein suurkeil tähden? Ah.' cufa awun löydän?
'taida wick' mailma, Muld huojenda tät'Miw
O-' lEsti, sinä »rinänsä taidat auttaa mm
O! Ism, sinä olet ricas armosta ja
O? lEsu, sinä olet andanut minulle Käfiyn
neuwon, eosca sinä sanoit: Tulcat minun tyzi
caicki jotta työtä teette ja olette raicautetut: N
tahdon wirwotta teitä. Tämän sinun K<W
neuwos pMe minun surullinen sieluni edesch
syndejä, taynänsa cauhijW
-Hän tule täynansä witzeljäisyttä.
Mutta coscah
ja
kirousta
ttlle, nijn saadan cuitengin nähdä, että Hans»
6rmostas iloitzee; silla eusa synnin tundo on s»
ja wäkewa, sijna on sinun armos wielä moninli

luuisin kerroin suurembi ia wäkewämbi. Sillä
nlln Weres, HENra lEsu! minun oman tund
puhdista, ja.m.nun silmn cantzas yhdistää. N
nijn tapahtua: Anna vri sinun Weres
sen nytwlwtaa
alas minun saastaisen omantlß
sara
päälle; nijn tule puhtari caikista synneistä.

se

c

l

na olet, o! uscollinsn Wapahtaja! täyttänyt
Lain minun edestäni, ja candanut caiken mii
kirouxeni. Sinä olet täydellisesti maxanut coi
minun welcani, ja kärsinot sen rangaistuxen,
minä olin ansainnut. Älä lue sijs minulle M
moninaisia syndejani, waan lue minulle sinunijancjO
hurstaudes, sinu» werinen sowindos, joca
kisesti kelpa. Mutta, minun WapalMjam!

,

Rlppi/Rucouret.
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puhdas sydän, ja anna minulle uusi
Wlls minuun
Täytä minua sinun woiVallas, ja
hetlgi.
wchwa
olas paina ylitze käyminen minusa, etten minä ta,
mahdaisi pois poiketa sinun
D lähin niin cauwas
eikä
sisällisesti
ei
ulconaisesti. O Sinä Py,
laistas
Hengi!
Kirjoita
lakis minun sydämeeni,
sinun
hä
aina
ja Mia minulle armoja/ että minä pidän
täydellisemmin.
Warjele
ja
minua
Mlisemmiu
loikista ehdollisista ja hallitzewaisista synneistä, ia
H, usein cuin minä heicoudesta syndia teen, nijn
Mistuta minua, ja noyrytä minua Sinun curitufes cautta, että minä tulisin taitawammaxi. An-

sen

na minulle woimaa, että minä sinun walkeudesas
Wisin tundemaan minun syndini aina enämmm
ja mämmin, että minä niitä sitä yri waeaisemmin
lvil-ata ja wälttä mahdaisin. Ilmoita myös minulle minun tundemattomat wicani, niin minä ne
poispanen sinun woimas cautta, ja taidan culutta
coc» minun waelluxeni tarkemmin sinun pyhän tahtos jälken. Ah pyhä colmi yhteinen Jumala! cosca tulen minä täydellisesti uudistetun Sinun yxi-cuettei
mas? Cosca tulen minä nijn
kän paha himo ena lijcuttele itziänsä minun sydämesäm? ettei yhtän saastaista Sanaa minun suustani
lähde? Ettei se paha enä ripu minun waelluxesani?
Minä tiedän kyllä, että se pitä tapahtuman cosca
minä tulen nijden täydellisesti wanhurscasten hengcin
tygö, ja herän sinun cuwas jälkem O cuinga
hywin minulle silloin on, cosca minä saan nähdä
sinun caswos wanhurscaudesa! Ah jos minä cuitengin jo olisin eroitettu tästä cuoleman ruumista! cmtengin en tahdo minä kirjoitta Sinun etees minun

«lämWi

Sinä. tiedät parhain,

coscaaiw,on
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aica, minua cotia noutaa. Mutta pyhitä »M
ainoastans oikein täällä armon ajasa, että mii,,
taivaisin elä sinun osallisudesas, cuolla sinun ch»,
sudesas,ia sinun osallisudesas sisälle käydä autlw
ijancaickisuteen HERra cuule minun rucoum

lEsuxen Christuxen tähden, Amen?
Rucous/ ennen cuin Nippllle mennän.

ja laupias Jumala! minä rohken»
Armollinen
nyt astua Sinun Armo-istuimes eteen,
W

wiralda, joca sowindoa Saarna, anoawacutch
että minun jyndini owat minulle andexi anneU
Sinä tunnet minun sydämeni, ja minun wilW
,ydeni ei ole Sinulda salattu. Sinä näet mi«
heicoudeni, coco minun turmeluxeni, ia asetat my»!
minun tundemattomat syndini »valkeuteen Sm
myös minun s>
caswos eteen. Mutta Sinä näetjanoni
luni halun, minun isomiseni ja
Sinun w
mos perään.
tvanhurscas Jumala! jos G
nä tahdoisit tehdä minulle minun syndeini ialken,
nijn en minä taidaisi seisoa sinun edesäs. MW
että Sinä olet urmvllinen ja laupias; että IW
Christus, minun uscollinen Vapahtajani, mim
syndeim edestä on täysix," tehnyt; ja että Sim
Henges on minusa waicuttanut catumuxen synm
ylitze, halun armon perään, ja uuden mielen, e«i
minä mielelläni tchdoisin corkeman woiman, aini
paremin ja puremin

conansa

syndiä, jacö
pysymään minun Wapahtajani omaisW
pyhäsä seuramisesansa; nijn rohkene»

na
minä nyt, ja astun Sinun armo-istuimes eteen l>
minun wanhurscaudeni päälle, waan ainoastani
laupiudes päälle Christuxesa lEsm
Sinun

suuren

xesg.

Rippi, Rucauxet.
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yrikän muu taida synnejä and«i anda,
D. G yxinäns,
minun MNrani ja Jumalani!
cuin sinä
welcapää
minä
olen
cunmoittamaan Sintin
Mutta
andamaan
ja
minun
usconi wahwista
Mstas,
jonga
wiran
cautta,
sinä
itze ijancaickiSowindo
meidän
armahtamisesta
M
waiwaisten - ihmisten
säätänyt
ja
olet.
Ah anna minulle
asettanut
«a, että minä tämän wiran eteen, ja Sinun
Wudes istuimen eteen ilmestyisin totisesa sydämeil
mlpittömydesä. Anna Sinun palwelialles armoja,
M hän nijn puhu, cuin minun sieluni tila waati,
M hän hengen ja woiman osoturesa, Jumalan
vijsaudeja ja puhtaudesa, mahdais sowitta sanan
nimus ja muiden sydändän päälle. Ia
hän
>nda minulle wacutuxen minun syndeini armollisen
la andexi andamisesta; nijn sano Sinä itze nijn
a Amen sen tugö. Pois pyhi minun ylitze käymimi nijncuin pilwen, ja minun syndi niincuin sumun. Ia pois pyhi minun ylitze Oymiseni Sinun
itze tähtes ja älä muista minun synneiäni. Nijn
niinä tahdon, nijncuin Sinun fowitettu lapses, ylista ja cunnioitta Sinua ijancaickisesti, Amen!
Täsä weisatan: Ole armollinen minull' lumall'le.
eli: O cuinga ihanat, asun sias owat. :c.
Se joca Ripin edellä mielellänsä tahto rucoilla
tnamän, ja pidemäldä ylöspitää haluansa, hän
laita ylös etziä ne rucouxet ensimmäisesä luusa, jolla sopimat hänen tilansa canffa.

scasa

cosca

Nipin jillken.
HENraa minun sieluni, ja caicki mitä minusa on, hänen pOäa nimeensä. Kijtä HEr<minun sieluni, ja ala unhohda mitä hpwäa

Cijtä

w

NUWS

Hän

286

2.

3.UOU

tehnyt on. loca sinulle caicki siU
hän sinulle
syndis andexj anva, ja paranda caicki sinun ch
«s. loca sinun henges päästä tmmeluxesta,,

cruuna sinun armolla ja laupiudella.
HERra minun Jumalani, minä ylistän
eunmotan Slnun pyhää nimees, M Sinä i
Zct cuullut minun köyhän rucouxeni, ja anderim
bauut minulle caicki minun syndini. Ah! en O
ole ansainnut tätä suutta armoa Sinulda.
minä ole mahdollinen sijhen laupiuteen ja usceltz
teen, cuin S)nä minulle osotat. Jos Sinä n»

ansioni jälken taPoisit costa minulle, nijn
däis minun cuoleman ijancaickisella cuolenM
Sillä cuolema on synnin palcka. Mutta HM
et Sinä tee minulle minun synöeini jälken, «6
costa minulle minun pahain tecoini jälken; m
Sinä olet armollinen ja laupias, kärsiwäinenj
suuresta hywydestä. Sinä andexi annat M
nun,

,<

teot, ricoxet M synnit, ja cadut pian rangaisttz
Minä tiedän Ma minun Jumalani j jos minä m
ia olisin synnin orja, nijn pidais minun cuolenu
miimn synneisäni, ja ei minulla olisi yhiakan M
)i andamusta. Jos minulla wielä olis jotain w«<
xyltä mmun sodämesäni, nijn et sinä cuulisi mi»
tucoustani. Mutta minun ijancalckinen armch
janj! Sinun woimallisen armos cautta olet ft
työtä tehnyt minun pahan jhdameni päälle. O
olet muuttanut ja särkenyt sen, tehnyt
tP
tekewaiseri ja tascalltstuxi, isowaisexi ja janomil

sen

xi, wetanyt sen lEsuxen tygö, ja andanut mi»!
stn mielen, Atä minä sinun woimasas wihan «i
kia syndejä, ja uhran itzeni sinulle omaisuderi. s
ta nyt nänWt owm ne tunnusmerkit,, joiden M
st
'

'

'

"

28?
Sinun armoite-

!inä ulos maalat Sinun sanasas
>«t lapsts; nijn uscon minä, että sinä myös olet
ne minulle
Mittanut minun, ja andexi anbanut
ja
laupmdesta,
Wa ansaitzemattomasta armosta

Christuxen täydellisen sowindo uhrin tähzEsuxen
,s yxinänsa, )'oca ijancaickisesti kelpa. Siinä olet
,htä haawa andexi andanut minulle caick sunnit,
myöden andanut cmken welan: ja
htä haawaa pois
pyhkinyt cmki minun ylitzekaymihtä haawaa
pidä
ettei nijden ikänäns enä

tuleman walniteen. Sinä oltt runsasti andexi andanut mi,
ulle minun sondini. Minun syndini olit wakewät;
Ma Sinun armos oli wiela paljo wäkewämbi.
3inä olet ei ainoastans andexi andanut minun welWi; waanmyös, syndein siasa, lahjoittanut meiltotisen wanhurscauden, jonga cantza minä
jancaickisesti siuun edesäs seisoa taidan. Sinä oet andanut minulle elämän cuoleman siaan, siuuuxen kirouxen. siaan; ja taiwan Helwetin siaan.
3inun ijancaickinen
huuta nyt minulminun
hywasä
lapseni,
e: Ole
turwasa,
sinun siM
is owat sinulle andexi annetut! SinUn pitä etanan, ja ei cuoleman! Elämän pitä sinun ja ei
uoleman. Sinä olet tästä määrättömästä armota andanut wacutta minua sinun palwelias cauton minulle nijn wahwn, cuin olisit Siil, ja
a, minun wapahtani! nakywäisesä muodosa näyta>M itzes, minulle, ja itze jacanut minulle synnin
mstön, sillä Smä sanot stlkiästi sinun palweljoills: IsMe te synnit andexi annatte nijllx ne
>ndexi annetan. Ia taas: Mitä ikänÄw ts
pitä diefnan pä<tMstätte maan
t«M taiwaisa. /Ijapcaichsesta laupiudesta ja
M,

sen

armo-sanas

>

se

sen

MMM

2.ucu. Raamatun pakat
armahtamisesta olet sinä asettanut tämän sowini
wiran, että yxi eläwä ääni mahdais olla Sm
288
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seuracunnasas,

joca

lohdutais

ja

wahwistais

waiwaisia hcicoja ihmisiä, ja waclltais meitä si„

armosias.
tajani!

uscon

että tämä sana myös

minä minun

sopi minulle erinW
owat minulle lun,

tain, ja että minun sondini
lan edesä taiwaisa totisesti andexi annetut.
Ö mikä mäaratöin laupius! o mikä
o mikä ulossanomatoin ijancaickm
rackaus!
töin
Minulle
owat caicki minun syndini«
armo!
annetut.
hexi
Ah minun Isani! cumga taida,
minä kijtta? cuinga taidan minä täydellisesti M
sinun nimecs?, minulla on syndein andexi andamui,
niinä olen wanhurscaxi tehty: cuoleman duomio»
maahan lyöty: elämä on luwattu: minä olen G
nun armoitettu lapses: Sinä olet minun sowi»
Isani, minä olen nyt sinun perillises: Jumalan st
Miuen, la ChristMn cantza perillinen, jolle elämil
eruunu jo sijnä ijancaickisesa cunniasa on talle!
pandu. Ah minun uscollinen Jumalani! mi«
hämmästyn caiken tämän armon ylitze! Ah HM
ra, minä olen mahdoton, ja aiwan, aiwan maj
dotoin caickeen tähän suureen laupiuteen. Uh »>
Minua coconansa ylistös- ja kijlos-uhrixl, sinck
»maisudexi, ja harjoita, johdata ja taluta miW
nijncuin sinä tahdot. Tee minua ainoastans Mi
llscolliseri sinun teilläs, että minä eläisin sinu!
yxinansä/ cuolisin sinnlle yxinäns, ja yxinans o!
fin sinun omaisudes, elamäsä, cuolemasa ja cail
ijancaickisildesa, Amen.
Se Ma löytä sen yhteen sopiwaisexi h
nen sielunsa tilan cansta, .taita edespäin rucoi!

sa
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Hndein andexi andamisesta.'

s>n rucouxen, joca luytan M jalkimäisesä osasa.
!.?ug. N:o8.
Minun sielun kijta HERTäsa taitan weisata:
:c. Mä sinua kijtän Irmala:c.
Oe taita myös kelwata uscon merkillisexi wahwisiuMi, että seuwwaisia Raamatun paickoja synhein andexi andamisesta, halullisesti tutkistellan,
ja si/nä silvusa ne sydammellisisä huocauxija.cukin'itzellensä u<cowaisesti omista.
2.Ms. k. 34:6,7. HERra, HERra Jumala,
lupias ja armollinen ja pitkämielinen, suuresta ar>osta ja totuudesta. Joca pitä laupiuden tuhan-

mpolween, jaotta pois wäaryden, ylitzekäymisen
syiuiin.
P5.)2:1,2. Autuas on se, songa pahat teot owat
mtut andexi, ja jonga synnit peitetyt owat. AuWs on ihminen, jollen HERra ei soima waaryt», jonga heligesa ei wilpia ole.
P». 103:1--4. Kijeä HENraa minun sieluni, ja
Mi mitä minusa on hänen pyläa nimeensä. Khta
minun sieluni, ja ala unhoda mitä hywää
än minulle tehnyt on. Joca sinulle caicki syndis
nda andexi, ja paranda caicki sinun ricoxes. Joca
Inun henges päästä turmeluxcsta, joca sinun cruuna
molla ja laupiudella.
V-8--14. Laupias ja armollinen onHENva,
lwainen ja aiway hywä. Ei hän aina rijtele, eikä
»ihastu ijancaickisesti. Ei hän meid n syntzeimme

se

erästä

tee meille, eikä costasmeille pahain tecoimme
>lken. Sillä nijn corkia cuin taiwas' on maasta,
l>da hän armons lisandya nijlle, jotca handä pelkäät. Nijn caucana cuin itä ou lännestä, sijrsi hän
«>sta pahat tecomme. Nijncuin isa armahta lapsi-

T

«nsa.

zZ.ucu. Raamatun paicat
ansa, nijn HERrakin armahta pelkäwaisiäH
hän tietä mmgäcaltainen tecö me olemma, hän n,,
sta meidän tomuxi.
Es.
Peffat teitänne, puhdistacat M
ne, pangclt teidän paha menunne pois minun silni
ni edestä, lacatcat pahaa tekemästä. Oppicat K!
määnhywäa,ja etzikät oikeutta, auttacatalasfl
nettua: Sactttakat orwoilie oikeus, p auttamtl
sten asiata: Ia sitte tulcat ja catzocam cumnio!
oikeus on, sano HERra. Jos teidän syndin w
rustiat olisit, nijn heidän pitä lumi walkiaxi tule»
ja waicka he olisit nijncuin rusun carwaiset, pitäj«
290
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dän cuitengin nijncuin willa tuleman. Jos te l«z
voisitte ja minua luulisitte, cuin te maan lW

deil

uautitzisit.

Lohduttacat, lohduttacat m,
ccui§aani, sano teidän Jumalanne. Puhucatft
saaml»
sesti (hengelisen) Jerusalemin cans)a,ja
hänelle, että hänen sotimisens on täytetty: sillä lM

Es. 42:

1, 2.

ricoxens on annettu andexi, että hän on saanut a

Mrtaisesti(eli aiwan suuren /a runsan armon)O
ran kädestä, caikein syndeins tähden.
Es. 43: 24,25.> Sillä sait minun työtä tckeni
sinun synnisäs, ja olet tehnyt minulle waiwaa jk
pahoisa teoisas. Minä, minä, pyhin sinun ylitze!»
mises pois minun tähteni, ja en muista sinun stM
E5.44!22. Minä pyhin sinun pahat tecos poisMn«
<uin pilwen, ja sinun syndis, nijncuin sumun:
fmuas minun puoleeni: sillä minä sinun lunastin.
, Es.
s. Rangaistus on hänen paalläns että«
la rauha olis, ja hänen hawainsa cautta 018
me paratut.

Hes. 33;

11.

Nijn totta cuin minä elän, sano H

>z

sondein andexi antamisista.
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,a HENra; ei minulle kelpa jumalattoman cuolema,
jumalaloin käännyis tiestänsä, ja elais,
Ma että palaiteat
teidän pahoista teistänne: ja miMitcat,
pidäis
te Israelin hvone.
cuoleman,
teidän
ole
Matth.9:2. Poicani hywäsä turwasa,'sinun
M annetan andexi sinulle. ottg syndisiä, ja syä
lEsus wastan

i

!eidan canstans.
Luc, 18.14. Se catuwainen Publicani meni

Masna cotiansa.
Catzo,

wan«»

se

Jumalan caritzaa, joca poissynnit.
M mailman
Ap.t. 10:43. Hänestä caiGProphetat todistamat,
M jecainen cuin
hänen päällensä, pitä hänen
10H.1:29.

usco

»imensä cautta siMnit andexi saaman.
2Cor.s: 21. Hän on sen, joca ei mitänsynnW
liennyt, meidän edestämme synnixi tehnyt, että Ms
»änesä tulisimme sixi wanhurscaudexj, joca Jumalan
W kelpa.
M. 2:13,14. Jumala on teidän hänen canffaus

lläwäri tehnyt, cosca te,synnisä cuollet olitta, ja teidän lihanne esinahasa ja on meille caicki synnit anhs»
li andanut. Ia on pois pyhkinnytsm käsi.kirjoitujoca säätyin cautta

meitä wastan oli. „,
Pet.2:24. Chriftus on itze meidän syndimme
uhrannut omasa ruumisansa puun päällä; että me
synnistä pois cuollet eläisimme wanhurscaudelle: jon-,

ren,
i

gcrhaawain cautta te oletta terwexi tullet.

110H.1:7,8,9. Jos me walkeudesa
nljncuin hangin walkeudesa on, nijn meillä on usMsus kesienämme, ja lEsuxen Christuxen hänen poi/
cansa meri puhdista meitä catkesta siMistä. Jos

>ne sanomme, Mi meillä ole syndiä, M me pettämT,2

me
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nie itzemme, ja ei ole totuus meisä. Jos me tuin
siamme meidän syndimme, nijn hän on uscollinen
hurscas, joca meille synnit anden anda, japuW
mettä caikesta waärydesta.

Se

3.

Lucu.

losa löytän hartaat tutkistelemuxct sijtil
pyhästä Ehtolllsesta.

Edelläpain otetan »vaari:
<Wolemisa edellisisä luguisa löytän Rippi-Nm
xet, ja nyt on jälillä, että me panemme tz
pyhän
Hn
Ehtollisen rucom et ja tmkistelemmot.
Minä olen ne Nijn sowittanut, että ChristiW
""

sieluilla on nissä t,la, sitä hartamin tutkistella stnf
hän Ehtollisen harjoitusta, omasuxia, hedelmiä
waicutusta, ja seurawaisesti faada sitä

hyödytyxen sijta.

Sitä

suuremm

watten on jocaitzen run

>en edellä näytetty, cusa asiat, jotca sijna edest»!
wat, tämän kirjan edellisesä ofasa, olvat selitetyt. Z

tämä selitys luetan edeltäpäin, nijn tule sydän,
paremin
tä
walmistetun' haluun.

-nyt

Rucousten perästä owat Myös täsä ne cM«
sisällä pito vn osittainja j°j>>
pyhästä Ehtollisesta, osittain Chnstuxesta,
enimän osan puolesta löytän meidän Suomalais
ret nimitetyt, joiden

paitzi muutamia harwoja, j»
löytän
hengellisistä wirsistä.
muolda
Minä olen jacanut ne cabden wiicon päälls,!

witsi kirjasamme,

na tarcoituxeja, että halullisilla Ehtollisen wieroi
vlis sijtä apu, ylöspitaä heidän haluansa, nijm
«M ennen Ehtollisen käymistä, cuiil wijcolla D
Mtembain wijGin edellä og pandu pxi M

sen

Aamu, Siunaus.
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z. 2.ueu.

joea taitan harrasti ruevildaa joca
mwä, tutkistelemuxen eli rucvuxen edellä, »onga si- ,
„

chto siunaus,
>

ällä pito on sijtä pyhästä Ehtolliscsta. Mutta sunWdain päälle, cosca sille Pyhälle Ehtolliselle kqydän
>n yxi erinomatnen Aamu-ja Ehto-Siunaus eteen

Ajoitettu.

Aamu-Siunaus.

joc' Aamu walmistus wijcolla
Aca taitan rucoilda
se» Pyhä» Ehlollisen edellä.

Laupias Taiwallinen Isa! minä Sinun köyhä lapsts, olen Sinun armos cautta nyt jallens yhden
zyn ylitze elänyt, ja Sinä olet jällens suonut minulle
hnwydes on se, ettän
Pen uuden päiwän. Sinunlaupiudellas
ei ole wieninä ratki huckunut, ja sinun
ä loppua, waan se on joca amu uusi, ja sinun uscolisudes on suuri. Minä kijtän Sinua caikesta sydänestä, että Sinä minua tähän asti nijn woiMallise-

Isallisesti edes catzunut olet, ia osotepälucuista monda coetusta S«nm isällisestä rackaudestas. Ar)!
anna mi,
lnille caicki minun syndini, lEmren Chrisiuren weiscn jowindo uhrin tähden, että minä alcaisin ia lo»etäisin tämän päiwän, nijncuin SinM sowitettu
li suojellut, nijn

Lnut minulle nijn

Wariele minlla tänäpäna ja coco miimclinaicani caikista ehdollisista synneistä, ja anna
ninulle woimaa, wireydella walwoareni sitä sisällä

>rmo lapfes.

isuwaista

syndia ja caickia kijni rippuwaisia wicoia
vastan, ja ne ynnä perkelen ja sen pahan mailman
iujausten cantza, minun wapahtajani weren cautta
lvoittaxeni. Siuna minun cutzumiseni tyo, ja anna
uickii Mita minä teen eli eteeni otan, tulla Sinun
mniares, nijn myös minun ja minun lähimäiseni
«iseri hywäxi. HENra lEsu! anna minun myös

T 3

.

tä-

Aamu Siunaus.
-

«.
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tänapnna olla yxi ora Smusa, Sijna eläwasäwiw
puusa, että minä Sinun woimas' cautta, cannais,

hywää hedelmätä. O Sinä Puhä Hengi! Wm,

le minun sydämeni, Sinun alinomaisen armo-cmi»
olla minun jalm
xcs alla, ja anna Sinun
kimtila minun teilläni, sota minä lackamata seuraij
ikawöitzis minun wapahlaj
Ia että minun hengem
«i armo pöydän perään. Ah! nijn walmista mm
siehen mahdollisesti. Anna minun oikein sisäW
luta minun syndi-turmelureni, että minä tulisin ji
isowaisemmari ja janowaisemmaxi armon pm!
Särje minun syndinen sydämeni, nijn suurein mi!
Jumalisesta Murhesta, cuin Sinun wijsaudes!»
hywäxi, ia wchwista minun heico usconi, c!
ta
Wapahtani pöydälle ilmestyisin siM,
minun
«ninä

scmas

-

sa

kiasa hää-waattesa. Kirkasta lEsus juuri eläm
mimnl sielusani, ja anna minulle armoja, että m
perustuxen canha ja terwellisesti tundisin hänen rack
densaja laupiudensa rickauden, että minä hänen n
»nastansa tulisin coconansa täytetyxi ijcmcaickiseen e
»nän. Pyhä colme yhteinen Jumala! Armahda
nun päälleni, nijn cuin yxi isä armahta lastensa p«
le, ja cuule minun rucouxeni Sinun ijaneaickisen«
kaudestähden. Amcu.
yxi

l

.

sen

,

m
Tämän Aamu>Sl'unauxcn jälken taitan plösetziä
Taman Nucoui kirjan ensimsisesä lugusa, joca sopi
lun tilaan, ja rucoilla hcluliftffi.

Ebto-Siunaus.
joca Ehto walmisius
loea taitan rucoilda
Pyhän

sen

wijc>

Ehtollisen edellä.
Ennen rucousta sidetän
coetteleminen, cuinga se <l
p«»wä on culmeml, ia miti
tciri
rnn kädestä on saatu: sen päälle plonna sinun jM
?'«

sano

näin:

z. 3.ucu. Gloto-Siunaus.
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»Vybä, wcmhmscas ja laupias Jumala! Sinup
5 luondocappcilcs, Sinun cal!isti ustettu omaisuSilnin köyhä lapfts tule Sinun tycws ja tahto
,
Wl!a Sinun cdesiis. Mutta mitä p,ta minun saman minun Jumalani? En minä tiedä, cuinga ja
M minun pita rucoileman, jos et sinä lahjoita mielle armoa siihen. 3lh nijn cocoo sijs minun sydäM hajotetut ajatuxct/ ja anna minulle armon ja
Wycn Hengi, ctta minä hengesa ja totudesa taiOi puhua Sinun canj;as
cautta, minun Isani! olen mi,.i jÄlcns wiettänyt ybden päiwan minun elämästäni,
päiwä on picaifcsti culunut, ja minä olen mim wnelllircsani juuri nijn picaisesti mosnut sitä pitää ija„calcklslitta massan. Ah HERra anna miW mfein käyttä se lyhy armon-aica, että minä,
"julli elämäni wiimeisellä päiwallä, layttäisin walchi, sisälle käymään sinun ijancaickiseen walkeutees,
'Einon cunnias kircauteen, josa ei yhlan yötä ole.
O cuinga epälucuista monda hywää työtä blen
tänäpänä saanut Sinun kädestas! Sinun isälnen rackaudes on minua edes catzonut,ruokinnut,
wjellut, säästänyt, ja peittänyt ja ymbäri piikittänyt
Miia siunautella, laupiudella ja armolla, ruumi»
sielun pliolesta. Ah! jos minä amoastans taidaiin olla oikein kiitollinen. Ota minun wiheljäinen sy»ämeni ylistös-uhrin, ja walmista se Smulles mieiluosioxi. Milä hywää minä tänäpänä Sinun arws cautta olen tainutMda, sen tahdoisit Sinä runO siunata! misä nM olen rickonut <a exynyt, sm
chdoisit Sinä paranda ja hywäxi tehdä: ja niitä mi,
ä olen syndia tehnyt, tahdoisit Sinä minulle ar-

s!

sen

Vlliscsti andexi anda lEsuxen Christuxen tähden,
T4

että
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nijncuin
että minä
Sinun sowitettu lapses mahdais
ja
nuckua lewata.
Ia että minun suuri sowindo päiwäni
lähesty; Ah nijn anna Sinun armo
juuri »voimalliset ja eläwät minun sielujani, ettän,
nalHinun wanhurscaudes caunisturesa,HENraU
su! mahvaisin lähestyä Sinun armo-pöydälles. A;
tä minun sydämeni, Sinun walkeudellas, woimH
ja elämälläs, ja anna tämä walmistus wijcko
minulle merkillisexi caswamiseri Sinun armosas. H
mahda Sinuas myös niiden muiden Ehtollisen w
rasten päälle, jotcaSinun pyhää Sacramentiäs«
Vita tahtomat. Anna Sinun pelcos langeta su»
vrjain päälle", jotca rohkenewat,
mennä Sinun pöydällcs, ja työtä tee Sinun M

wan armos cautta juuri woimallisesti heidän
tnisensä päälle. Corjaa cuitengin caickia Sinun l»
Hia lambaitas juuri ftdamellisesti. Tee meidän ca>>
,samme Sinun paimen uscollisudes iälken, ja Sm
lohdullisen lupauxes jälken, cosca Sinä ihe olct,s»
nut:

minä tahdon cadonet etziä, ja exynet tallelle«

hmvoitctut sitoa, heico»a wahwlsta, lihawita»
wäkewitä tahdon minä häwittä, ja! caitzen heitä l«

ta,

melliseNi(Hesech.Z4:l6.).
Nut nijn panen minä fijs itzeni turwallisesti!l
wätä. Anna Sinun suojeluxes olla wäkewän t»
ylitzeni ja minun omaisteni ylitze, caickein Sinu» pl
weliais ja lastes ylitze, coco Smun Christicundaß
tze caickisa säädyisa. Armahda Sinuas erinow
tain caickein raadollisten ja wiheljäisten päälle. O»
na tätä paickacundaa, ja coco maacundaa. 3«
«nna Smun armos olla suuren coco mailman yw
Ah HENra,ote armollinen, ja cuule minunko
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rucouxmi ja huocauxeni lEsuxen Christuxen tHH-

M. Amen.
Sc, joca tämän

paiffe tahto rucoilla yhden catnmus ru«
csurcn, taita tämän rucous kirjan ensimäifestä Ingusta
ylös ctziä semaldaistn/ joca sopi hinen tilaansa.

Ehtollisesta/ MaTutklstelemus siitä pyhästä
wijcolla, Jumalan wijsasta a-

nantainna ensimäisellä
Mesta, joca nijn on sowittanut itzensä meidän hei«udemme jälken, että Hän siinä Pyhäsä Ehtollisesa

menettä itzensä meidän ccmsiammc nakywäisten

merkein cautta.
Edelläpäin taitan lukea selitys edelliscsä osasa i.Lng.§.2.
wijsain Wapahtaja, HENra lEsu! Si«a olet ihmellinen Sinun töisäs, ja teet caikisa
corkemman wissauden
Sinun teifäs ja aseturisas
ojennus nuorain jälken. Caicki mitä» Sinä teet on
on ulostutcunniallinen <a jalo. Sinun

ssaickein

sen

kimatoin. Sinä menetät itzes meidän wiheliaisten
ihmisten'cantza, nijncuin heicoin lasten ccmtza. Sinä,
Isowitat itzes meidän heicoudemme jalken sangen wijsataisii, ja käyt niin meidän cantzamme, cuin me
damme käsittä. Se on aina ja joca paicasa ollut sl>
Ml tapas sinun lastes cantza, että sinä sinun corkia»
sa ijancaickiststl armosas olet pysynyt heidän edesänsä
juuri alhainen, ja wahwistcmut heidän usconsa ulconaisten eteen asetusten cautta. Ia sentähden on se
myös kelwannut sinulle, asetta sinun Ehtollises leiwän ja wijnan näkywäisten elementin alla, -että
meidän uscomme tulis sey cautta sitä woimalllsemmin ylöskehoitetuxi, wastan ottamaan niitä corkeita
lahjoja, cuin sinä meille tasa atriasa totisesti lahjoitat
ja annat. Ah.' minun Wapahtajani! Anna minulle armoja, että minulla olis sisällinen mieli suosio,
nijnTs

sen

z,3.ucu. TutkistelemuZ Manandaina
mincuin caickein sinun teihis jatMyjis, niin
tähän sinun wijsaseen saandöös. Jos muut tahtoa
298

parjata sinun wijsauttas, pois heittää sinun MM
ja pahendua nijsta; nijn taiwuta minun sydämet
että minä ne corkiana pidän, niitä ihmettelen, ja ihl,
ni sen jalken ojennan, yrinkertaisesa, lavsillisesa cuO
6isudesa, ja anna sijs sinun callis Ewangeliumis
se st
la minulle Jumalan woima ja wijsaus,
hullutena, ja pahene M
nu'ä'ia sokia järki pitä
Sinä olet sinun Sacramentisäs asettanut paljan tt,
wän ja wijnan ulconaisixi merkeixi; mutta sinun sa,
nas wacutta minua, että minä yhtä haawaa s,
nun pyhän ruumis ja sinun callin weres, ja
Minä caikesta sydämestä; sillä sinun sanas on ijanew
olet sinä, minun M
kinen totuus. Leiwän ja
waldacunnaja
luonnon
asettanut
woimallisini»
suxeni!
maxi ruaxi ja caliimmaxi juomaxi, jonga catitta mli»
b in ruuniimme rawitan, wirwotetan ja Ylös pidetä»,

sen

cosca

.

saan
sen uscm

Sentahden tahdot sinä näidän näkywäisten merckil
can§a anda sen parhamman sielun ruan, joca on st
nun ruumis, ja sen callimman juoman, nimittäin st
nun weres, meidän hengemme wahwistuxexi, wirm
tuxeri ja elatuxexi. Ah! sytytä minusa oikia isomme
M janominen tämän taiwan mannan, ja elämän M
znan perän. Ia cosca minä nautitzen tämän corkia»

sinun armo pöydalles; nijn wahwista minun i»
sconi suurella wuimalla, ja anna hänen sen cautta
tulla rawituxi, wahwisteturi ja »löspidetyxi ijancaic»
tuan

kiseen elämään. Sinä olet yhteen wahäiseen luonnos

lileen leipään pannut niin suuren wowiau, että Elias
ftn ruan nwimasta taisi käydä neljäkymmenda
wm ja neliä kymmendä yötä, haman Jumalan wM
Horsbijn asti (iKun. k. iZ; 8.) Ah! nijn anna M
NM
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ensimäis, wijeolla.

cautta, oikein tulla rawituri ia
että minä sinun woimasas edespäin
,ael!an Mä caidalla tie'!a, joca wie taiwaseen, siee„ asti cuin minä nilen sille uikialle Jumalan wuo,
M, sijhen uuteen Jerusalemiin, nijden täydellisesti
lanhurstasten asumasioiin. Amen, o HERra lE<
~'Amen, Amen.

B

sinun ruumis
,

TD

taitan

weisata: lEsus Christus LunastaTiistaina enfimäisclla wycols

la, sijtä pyhästä Ehtollisesta, nijncuin yhdestä

salaisudesia.

Catzo ctzelliscsi osasa i. Luc. §. z/
sywys! cuinga cailis ja cuitengin salattu!
s"> mikä
cmnqa ihmettcldäwa! cuinga armoa täynäns ia
salaifndesta ricas un cuitengin sinun aletuxes, HErm lEsu! että sinä annat meille ihmisille leiman ja
lvijnan cantza, Sinun ruumis syödä, ia sinun weteet, Itä ej jätä
tts luoda. Että Sinä
totisestiepäilystä:
Sinun
meille pienmdakän
sillä Sion mi,
nä sanot selkiästi: ottacar ja syökät:
juocat:
nun ruumini: ottacat ja
tämä on mi<
Nyt
mm wereui.
olet Sinä itze totuus, ja mitä
Sinä sanot tapaytu. Sinä woit myös ylönpaldisesti tehdä caiken sengin ,-titze cuin me rucoilemme
taicka ymmärrämme, ja Siniin edesas ei ole mitan

sanas

sen

se

mchdotoinda. Sentähden uscon minä wabwasti,
että minä
Sacramenti,a nijn totisesti svön Sinun ruumis, ia m<n totisesti juon Sinun callin

«s, cuin minä syön leiwän ja jlion miinan. Mutta
luinga suuri on cuitengin tämä salaisus! Ei yMn
järki taida ulos tutkia, sen sywydeitä. Salssus suuri
tämä on iuun, u>eoll' ymmanettäpä?c. TaitH ei

3.3.ucu.
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Cijstaina

tiedä, tieto ei tehdä, ymmärrys ei ymmärrä:c. tzi <
olct Sinä yxi salatm humala.' Sinä c>,h

tisesti

<

ihmellisexi. Meidän uleonaiset mielciU
näkemät, maistamat /a tundewat paljan
wijnan, ja juuri silla ajalla ruokit Sinä meitä
ruumillas, ja juotat meitä Sinun werelläs.
sillä ajalla lahjoitat Vm meitä Sinun ansaitti! !
autudes tawarain määrättömällä rickaudella, ja
distät itzes meidän sielun, canj)a. Juuri sillä njH
lan chystä

teet

Sinä meitä cuolemattomari,

ja

laffet

tykönämme perustuxen ijancaickisuteen, ijancaickistl,
elämän. O HENra? minä hämmästyn Sinun,>'
<nettes ylitze. Minä cunnioitan tätä salaiflista h
tvimmällä nöyrydellä. Warjele minun sieluni, A
palilch
hän langeisi epäuscoisten ja wastan
jotca ei enämbä tahdo uscoa, cuin beidan silnM
taitamat nähdä ja heidän sokia järkensä taita ulo<t!!!
kia. Wahwista minun uscoani, että minä p,H
itzeni wahwasti Sinun sanas tygo, ja en poicke siili,
oikialle eli wasemmalle puolelle.
des minwi sydämesäni Smun Pyhän Henqes tck
stuxen cautta: nijn tlile minun käymiseni nHixi G
nun sanas jalken, ja minun sieluni pitä kijttämM,
ylistämän ja cunnioittaman Sinua Sinun salch»
deisas, ajasa ja ijancaickisudes, Amen!
taitan weisata: ICsuxe» cuvllo wialoinic. S«
,

owcs awaia:c.
TutkistelemusKestltpijckona ensimäistllä wh
«olla, sen pyhän Ehtollisen Ewangeliumillisesta
pnrtis

luonnosta yhteisesti.
ssasa M. §. 4.
Vlla velkä, minun sieluni.' mennä sen HERran H
Zö,, joca on itze rackaus. Ala wapise t)«nen,tde<
,

Catzo cdMsesä

i,
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Tutkisi.Restiwijckona ensim. tvijce<la.

nijncuin yhden cmgaran duomarin edesa; Mä
W sinä etzit armoa wilpittömällä sydämellä, nijn ei

,zn tabdu dnomita, waan tehdä sinun autuaxi. Ala
pM, »nennä hänen pöydällensä: sillä hän ulosjacaa
M armon. Ilös Fehoita sinuas, minun hengeni!
«tzo lEsuren päälle hänen ystäwällisydesänsä ja
imelä ihmisten r.ickaudesa.
«,

Sulomen, ystäwällinen, makein Wapahtaja!
nika olen minä, että sinä cutzut minua sinun pöyMes? minä olen yxi wiheljäinen mato, yxi wiheljäi»ei! luondocappale, ia päällisexi yxi chndinen, joca on
Minmlt kirouren ja cuoleman. Jos en minä tieUi sinun rackaudestas, nijn minä pakenisin sinuna
MlMscaudes, pyhydes ja suuren Majestetis
es en minä olisi tnötä tekewainen ja rascautettu,söy><i ia radollinen, isowaincn ja janowainen sinun wanUlcaudes perää»; nijn minä olisin yxi sinun wiholMs, jotca nautitzewat sinun sacramentis itzellensci
mmiori, ja silloin pidäis minun wärisemän ja wa«
»iseman sinun armo pöycäs edesa. Mutta minun
oapahlaiani! sinun larmos cautta tulen minä työtä
lekewäisnä ja rapautettuna; senlähden olet sinä miina sinun sanas jälken totisesti wirwoittawa. Ah 3
mga silloinen on se minulle, että sinä ihe sanot:
Madolliset syöwät ia jawitan Ps 22:27. CmnZa
«loinen on se sanoma minulle että minun pitä tulenan sinun t-gös. sinun tygös, minun paimeni! mi>un y!kani' minun wel-eni ia caickein paras ijancaic>nen ystäwäni! O cuinga minä sitä iloitzen, että
»mun pitä syöm'n sinun ruumis, ja juoman sinun
mes. Tämä lupaus on minulle makiambi hunajamesi leipää. Tämä sana on minulle rnckambi
«n monda tuhatta cappaletta culdaa ja hvpjaa, V-

na

los.

3. Z.ucu. Luttistelemus Tuorstaina
lös> minun sieluni I mene
halulla sinun y, z
pahtajaas wastan. Hän tahto tehdä
sian sH
tykönäs, ja tuo myötänsä caicki hänen armo tWj
ransa, jotca hän sinulle lahjoitta tahto. Newäisti f
tzes wallallensa,, caikesta sijtä, cuin taita estä M ,1
käymises ,a juoxus. Sinun pitä coconans mkU s,
hänen omaisudexensa ijancalckisesti. Catzo tällä «i!
läcaickein sinun wicais heicouttes ja syndeis siwch
ja catzele ainoastans sitä suloista, racasta, laupich
Wapahtaja,joca mielellänsä andexianda sinulle w
ki sinun, .syndis, jos sinä ainoastans totisella usÄ
Itkiä on hänen aim
wastan otat hänen
sa; mutta ei silloin,
caritzan häihin mench
on
aica
iloita.
ei; waan silloin
302

uscon

asun

armonsa.
cosca

O minun lEsuxeni! Wahwista minun s»
heicouttani, että minä oikein taidaism iloita sinck
ja täytä winun sieluni sinun rackaudellas, että «
sinun taydMisydestäs saisin armon armosta.
Täsä weisatan: O lEsu leipä elämän:c.

TutkistelemusTuorstaina ensimäisellä wiD
la, ajasta, cosca se pyhäEhtollinen tuli asetetuxi,
Catzo edellisesä osasa i. Luc. F. N:o
waarin, minun sieluni, mitä tapahdui t>»
stainna, joca käwi sen suuren sowindo pai!»
§.

l.

"-"

uhrixi coco m
Hän
tygöni, meni hänen Ä
sulasta rackaudesta minun
umansa
wastan >ja ajatteli minun päälleni. W
ijancaickinen Isälii tahdm cuolla minun tähteni,
«delläpmn asetti hän ininun yhdesä rackasa testam
lisä hänen suurimbain tawarainsa perillisexi. N
han päämies tahdoi tehdä muhan Jumalan ja ihi
W wDM,./ ja catzo! hän teki MäpM.yM <
edellä,

jona sinun wapahtajas

man syndein edestä;

tuli

joca paloi cuolemaan«

wijcollit.
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ensimäisillä

itzensä pantixi minulle, että tamyös
minulle piti tuleman. Minun iMN rauhan
pääni
callisti itzensä minun tygöni, ja teDcaickinen minulle
hänen ruuniinsa ruari ja hänen
stamentterais
juomari; että minä hänen eläwäri tekewäituM, josa hän pani

wcrensa

scidä woimaldansa täytetty, tulisin eläwäri hänen ruu-

niinsa jaseneri.
O lEsu! cuinga suuri, cuinga maäratöitt,
Mamatoin ja ulos sanomattomasti suuri on cuitenM sinun rackaudes l rackaus weti sinun cuolemaan
minun edestäni, Jumalan wihan wirrat, jotca sinä
minun tähteni annoit ylitzes käydä löit sinun päälles.
Sinä olit nijn läsnä sinun siteittas, waiwaas ja cuollmaas, ja cuitengin ajattelit sinä wielä minun pääl-

leni. Minun päälleni sinä ajattelit, ennen cuin minä
wiclä olin syndynyt, ja asetit minun caickein sinun tawarais perillisexi. Minun uscollinen Isäni! cuinga
taidan minä täydellisesti kijttä sinua
edestä, että
ja callisa testamentipyhän Ehtollisen
a myös olet muistanut Minua wiheljaistä. NiM u«n cuin minä nyt käyn sinun pöydälles, nijn edes
annan minä iheni,
sitä perindöö cuin sinä
minulle olettestamentteranut; ja nijn usein cuin minä Heni edesannan, nijn saan minä
minä saan, mitä minä pyydän, minä
lahjoja,
loilla muutoin ci ole,heidän wertaansa, taiwaisn eikä
Man päällä. Päiwa lähesty, minun rackain Arnchtajani! coscä sinun perillises tahto jällens edesan>a itzensä. Minä ajattelen sinun ijalwaickista racka>ttas. Minä
ja en ensingän epäile, että sinä
>yt jällens annat
minun nautita sinun waldacundas
»warojta. Että nyt minun sydämeni pitä tulemm

sm sen

suuresa

sen

saamaan

sen coconansa.
saan

uscon

hdexi tawara

sisällensä

sMmaai, sencal-

dgi-
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daisia tawaroita,

jotca owat paljota stmremmat,
ja
taiwas, meri
maa. Ah nijn malmista se M
cautta, että taidais käsittä ja w
sinun Henges
nijn
ulos sanomattomasti corkiatarmolG
sian otta
Ia jos minä, minun mcas Vapahtajani, saan,,
siamentterata sinulle jotain sitä wasian; Ah! nijn»,,
minun köyhä sydämeni, ota minua itze, ota mi,«
tvconansa) ruumin ja sielun ccmtza, sinulles
sillä enennä tästä edes tahdo elä itzelieni,
nulle, joca minun edestäni cuollut jä olösnosnut ch
<2 Cor. s: is.) cuulcat te caicki, jotca olette, r

se

osan

lEsuxen Christl-xen
alkön yxikän meistä eläkö itzellensa, ja älkön
cuolco itzellensa. Jos me elämme, ni»n me HG
ralie elämme; jos me cuolemme, mjn me HEM
tajat

cuolemme; ioco me nyt elämme, eli cuolemme,
me HERran omat olemma. Silla semähdm,
myös Christus cuollut ja ylös nosnut, ja jällens H
tväri tullut ,> että hän olis cuoNuitten ja leläwiA
HtNra(Rom. 14:7,8,9.)
.!
Nyt sijnä se pita pysymän, HENra lEsu sim
let minun, ja minä olen sinun: Ei yxikän plda m
eroittaman. An.en, ja, se on totinen tosi, ja U,
wahwana seisoman.
testamentti pita ijancaickisesti
Tasa wcisutan: Kehu kielen, muista mielen :c.

TMtistelemus Perjäntainna ensimäisellaß
kolia, HERran lEsuxen ystäwälli,csta waatimi»
sesta hänen armo-atriallensa.
,
Catzo «delllscsä osafa i. Luc. §. 4. N o
heitä tulemaan, että minun huonem"tc
tettäisin. Tämä on se rackaudesta ncas WA
cuin HERra lEsus anda hä»en palweljoiliensa
«4:23.. Heidän, pim ei ainoastans cutzuman il»
<«?.
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'ensimäiselläZwijcolla'sisälle, waan myös Ewangeliumin woimalla rackasti
tungeman heidän sydändensä sisälle, ja'sen ecuitta
Laatiman, ylös kehoittaman ja wetäman heitä, tu-

lemaan

sen racban Wapahtajan suurelle

ehtolliselle,

ihmiset ni>n rackana, että hän mielel änsä tahdois hänen huonensa, hänen seuracundansa maan päällä, ja coco hänen taiwansa olewan täytetyn sencaldaisilla ihmisillä, iotca oikein tcmawat wastan otta hänen armonsa, ja joille hän itzensä caiken
Sillä hän

pita

Men autudensa cantza, ijancaiGsesti jacaa taidais.
Minun ystäwällinen Wapahtqjani! mitä sinä
Wct sinun Palwelioilles, sen teet sinä itze. Sinä
wadit meitä nijlla suloisimmilla sanoillas sinun pyMe Ehtolliselles: Gttacat ja syötät.: Httacac ja
juocat. la, sinä tahdot, että me juuri usein, usein, tulisimme sinun rallille pöydälles. Ia cosca me
tulemme, nijn sanot sinä meille, nijncuin yxi racas
pechen ijanda: Syökät minun a«nani, ja juocat >nim ystawäni, ja juopucat. Cork. weis. 5:1. Milä kehoitta sinua cuitengin, suuri Lunastaja! nimyKwällisesti maalimaan meitä, Etkös tiedä, cuinga
viheljäiset,
halwat ja turmeldur me 0emme? la, sanot sinä, ne raadolliset owat juuri ne
M minä waadin radolliset syömät, ja rawitan.
Nutta mitä on sinulle hywaa, rackain wapahtaia,
Edestä wiheljäisestä ihmisestä? Me köyhät syndiset
n taida toimitta sinulle jotacuta edustusta, waan mawme aina sinun owes edesa, nijncuin wihelj.iset
lrjäläiset jotca ej coscan muuta tahdo, cuin armo/
>ja hywia töitä. Cuitengin juuri minun wiheljaiKen,, minun köyhydeni, on se, joca käy sinun sydä'elles: Cinä et tarwitze minua; lnutta en minä taia ilman smuta tulla autuaxi. Ilman sinuta HsrU
ra
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Tutkistelemuxet
ra lEsu! pitä minun huckuman^minun synnG
Se teke sinulle kipiää: sinun sydames halke, ett«
armahtamisesta- minun ytttzeni ylitze wuota. Et
pyydä minulda, että minä tekisin sinulle jongun el
sturen; waan minun pitä ainoastans finulda ottan
«rmon armosta. Sma olet corkein, ijancaickii!
ulennollinen hywys, joca ainoastans tahtoo mie!
länsä jacaa itzensä muille, ainoastans tahtoo
muita onnellisixi, ja jolle teke kipiää,
heljäinen ihminen ei tahdo sitä wastan otta. R
kaus, joca on wetanyt sinun cuolemaan meidän e!
siamme, rackaus on se, joca huuta meille: M
myös nyt, mitä minä teille olen ansamut, että st>
jis tielle hywäxi; ja, ottacat minä itze: sillä M
minuta ette taida autuat olla. Ottacat ja syökät»
nun ruumini, joca teidän edestänne on cuolemaan
los annettu! ottacat ja juocat minun wereni, jl
teidän edestänne on uloswuodatettu. Smä tili
minun lEsuxen? cuinga turmeldu, heico, raadl
nen, köyhä ja wiheljäinen minä olen; ja cuitch

s

se

cosca se

l

se

se

huudat fina minulle;

ja

sinä waadit minua cocow

sinun rackaudes atrialle: Nyt niin tahdon m
sa:
myös tulla, ja caicki minun wiheljäisydeni, W

minua sijtä pois!
nijn et f
saisi
täytä
mi»
huudaisi etkä waadeisi minua. Ah!
köyhä sydämeni sinun rackaudellas, ja lapitze tl
ge se nijn wäkewasti, weda sitä nijn laajasti ft
tygös', ettei ikänäns sinusta pois poickee, »
minä tahdon ylistä sinua ijancaickisesti. Amen!
»vcisatan: lEsuxen muisto ihana tt. lEsui e
deni ja haweliäisydenl', ei
tämän. Silla jos cn minä

se

lilan cruunuli

canda:c.

, .

tNe waaritt »ttamme:

3«uwantail!« enfilMellä wijcella, (ÄjwnM W

M,

c«sa Ripp» tapahtu
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Sunnuntaina.
sinä paiwanä) taita yft'

Ripin asioita, ni,n»
wicras
Ehtollistn
sijhen
lugusa bn tila an^
tämän
Rucous
tUan
toisrsa
mi»
ltt». Sijnä fiwu/« tsitan myös ensimöisestä lugllsta r«»
jotca ftpiwat
tilan

«l„

M

stntaldaisia rucouxia/

sielun

ajatuttt,Sunnuntainna /
lumlllisetPyhälle
Ehtollistlle mennän.

cantza.

cssta

Aamu-Siunaus Sunnuntaina»
iloista paiwää! o suurta päiwää! johon astk
minun Taiwallinen Isani on andanut minun

>

l«Z. Hera minun sieluni! tämä on st paiwä, jvn<»
l« HERra teks/ iloittamme ja riemuittamme ha>
K Se on suuri sowindo päiwa. Eilän annoi
tänäpäna andaa) Jumala sowindo wiran cauttcr
mulle wacutuxen, että eaicki minun syndilii öwatinulleandexi annetut, fa wiela tänäpänä pita tämä
mutus tllleman wahwistetuxi ja lukituxi sijnä pyhäGtollisesa. Tämä on st päiwä, jona minun pita
iymän cantzan häihin; yxi päiwa, jona minun castenl>
,'lto pita uudistettaman, minun usconi wahwistettas
W, ia minun sydämeni tuleman HERratt lEsuxen
mpliri. Tänapänä tqpahtu minulle autuus. Silla,

inä

Wapahsaan ftöväja ja juoda minun rackamman
päiwää!

Di ruumin weren. O autuasta
Sinun armos on se, nunun AstMnen taiwalli-

n Isäni! joca on ylöspitanyt Minua täW
hjoittanut minulle tämän iloisen paiwänV
n ylistää sinua minun sieluni ia minun sydämeni itze sinun awustas. Se Pimiä yö catbo, ja aurmgK
u edes häne» caunisturesansa; mutta minun Isäolet Myös pols ajanut minun syndeiniybn, ja
3sus Christus wanhurscauden aWngu tule miiwa
»star, ylös walaisemaan minua Onen wälkeudel-»

-
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lansa, ia elawari tekemaäu minua hänen woiniM
sisua wastan; minun P
mutta minä tulen nijncuin pimens h
keuden tygö; nijncuin sairas parandajan tygö; nj
cuin isowainen ruan tygö; ni.ncuin kerjäläinen h«
hywin tckiänsä logo. Minä tulen löyhänä ja rch
jäisna, työtä tekewäisna ja rascautettuna. HER,
ota pois minun syudini, minun pimeydeni, saira»!
ni, pliutoxeni ja wiheljäisydeni, ja anna sinun iauf
des tanäpänä olla suuren»minmi ylitzeni. Täytä
nua warhain armoillas, sillä minä toiwon sinun
les. Warjele minun sydämeni, ettei se sinusta p
keisi, ja sei»o sat-anata wastan, ettei hän saastut!,
ja secotaisi sitä hänen päälle careauMansa. P>,
minua ihanasti sinun wanhurscaudcs hämelta,«

i

Minä tulen myös
sa.
pahtaiani;

m>na ilmestyisin

mo-pöydälles

nusa oikeisa hääwaatteisa sinuix

Wirwota

minua sinun

huones D

oikein mahdM
sailla
ia
wcrtas.
Anna m
nautitzemaan sinun ruumistas
nijlle muille Ehtollisen wieraille, jotca tanapana,t«<
la eli mualla, lähestywät sinun pöytääs, waN
woima, armo ja siunaus, että he mahdaistt sym

tawaroilla, ja

tee minua

s!

'wälda. tunqea itzensä sinun osallisutees. Ulä lue
sinnn lapsilles, jos sinun wihollises nijn cuin Ulc»
latut sinne itzensä tungetat: Sillä he huocawati
ylitze, etta nun paljon ohdackcita seisoo nisuin s«<

Lyö armds woimalla wakewästi niiden ulco cullqtti
wiewsten sydanden päälle, ja ylös heratacheitäix
maiiisesti, heidän pelasturexensa. O Pyhä
Anna tämän paiwän olla minulle yhden armometzl
"päiwan, ia waicutta sinun woimas cautta mÄ
caicki, cuin sinulle otollinen on. Johdata minua st>
armo-waicutustes alla HERran huoneseen: jO

soca olet taimaisa :c.
siunaecon minua ja rvarjelcon minua
walistacon castvonsa minun päälleni, sa olcon

Ija meidän,

minulle armollincm
taänoäkon caswonsa minnn puoleeni/ ja andaeon minulle rauhan. Amen.
lasa laitan weisata: O lEsu leivä elämän le.
Casa tule waarin otta:
Seiiwwaista colme tntklstelcmnsta taitan lusea ta'cka sir»
W, ctta sen eautta ylös pitää haluansa eli sen coutta edet»
«uttaa coto-haluansa, aamulla: pu?ti paiimnä ia ehtona,
»ijncuin se parhamm sopi «sian haarain eontza, josa ihmi> en
itzcnsä liyta olewan. Se, ,oca tällä pyhällälenpäiw>'ll tahto»
Klca wiela usiammat
hän mahla ensimäisen eli
loiscn wljcon tuttistelemnx st ulos walita muutamat, jolla
-

-

farhamin so?i»at hänen hartaudensa canha.

Sunnuntaina/ Christuren cuoTutkistelemus
pyhällä
leman julistamisesta
Catzo cdellisesä

sillä
osasa l. Luc.

EhcolUsella.

§.,4, N.o 7.

Mlös kehoita sinuas minun hengeni! sinun pitä tä<!.

näpänä oleman todistajan lEsuren ChristureH"
sowindo-cuolemaan. Hän waati itze sinulla, nisn
usein cuin sinä syöt hänen ruuminsa, ja i''ot hänen werensä, euä sinun sen pita tekemän Unen tyulstoxensa, ja
"6

Pawali seliltä tämän muiston,
luin juWaa hänen cuolematansa, l Cor. n: 26.
Mnun Vapahtajani! Eikö minun pidäisi aiatteleman smun päälles, cosca sinä rackasti ajattelet

minun päälleni? Eikö minun pidäisi mielelläni oleman
todistaja sinun cuolemaas, MGsinun cuolemas 01
minun elämäni? Eikö minun MW ylistämän ja ju-

Uz

lista-
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Sunnuntaina.
minua minun wapahtajani pöydälle: johdata nnnua
cotiani: täytä minua halulla, isomiDensjaminun
woimalla ja armolla, ja ylös pidä
janolla,
sM minua ijancaicklseen
elämään.
ja kätke

Z,'3.ucu. Tutkistelemuxet
listaman sitä armoa, jonga sinä olet osottanut miW»
310

minun WapcchtaM
sielulleni? Mutta sinä tiedät,
yhtän
woimaa itzestäni:A
ole
ettei minulle siehen
täytä siis minun sydämeni sinun rackaudellas, jaaln

minun huuleni7etta minun suuni sinun kiitoxes,»
listais, minä käyn sinun pöndälles., ja tahdon syi,
ram
da sinun ruumis, ja juoda sinun weres,
ja
sonM
nmttifareni woiman sinun cuolemastas
uhristas, ja se pita oleman yxi julkinen todistus, «l
tä minä yxinäns etzin minun elämääni sinun cuok
wasas, ja siindein andexi cmdamista, elämää ja»
luutta sinun sowinnosis yxlnansä. Sinä olet, m
nun Wapahtajani, minun edestäni täysixi tehnyt; <!<
na olet ainoastans fowindo minun ja coco mailm!
minä muutoin armon loylM
syndein
tykvnäs?
cuin Mun
Jos et sinä olisi andanntsiW
henges cuolemaan minun edestäni; nijn olis mim
pitänyt cuoleman ijancaickisella cuolemalla. Il.'se
sinä olisi wuodattanut sin,.ln wertas minun edesM
nijn ei minun syndmi ikänans taid nsi tulla
Mnetuxi. ffbr- y: 22. Sentähden kijtän minä sim
jninun ijancaickinen armahtajani! että sinä oleta»
danut sinun henqes wiea uhrixi Minun sHndeiyi edch
Es, 53: 10, Ab HERrn! euinga suuri on M
raekaudes että sijnä niincuin Jumalan ijancaick!»!!
olet tullut edes M salatusta ijancaickisudck
Poiea
ja päalles ottanut ihmisen luonnon, euinM suuri»
Mun laupiudes/ että sinä minun edestäni olet tff
taM coco lain, andanut minun sondini sinulles

sen

cusa

ffia. ia minun edestäni maistanut Jumalan wiha».
Wä minulla rauha olis, ja tulisin paratuxi sinurch
wsip ccmttg. Sinä olet sinus ftwästi alendanut,!«
hicyillm werta sydämen ahdistuM tHhen. Ging!'

31

Sunuuntaina.

andanut sinus sitoa, wietää yhden waäran
Wn tykö toisen tygö, pilcatta, syljettä, rusiwitt«/
t

,offitt^, orjantappllroilla cruul^tta, ia wijmein pa-

>m tekiäii! keffellä ristinnaulitta, vijnatta ja ciioletta.
a caiken tämän olet sinä minun Hteni tehnyt. Mini!le hywäxi olet sinä haudattu, ja colmandcna päi-

vänä jällens ylosnosnut. Tuhcmnm, tllhannin ker,
M, olcon sinulle sen edestä rackain lEsil! ylistös
a kiitos! Tätä luutta rackautta en tahdo minä ikäms unhotta, ja se pitä nyt wasta uudesti lukittanan ininufa, cosca minä menmn sinun pyhälle Eholliselles, jonaa sinä olet asettanut sinun Omettel>awän rackaudes muistori.
anna minulle tila,
ttä minä myös muille sinun vackauttas julista mah-

cosca

minulla on tila siehen, nijn awa milaisin; ja
>un sydämeni ja simni, puhumaan sinusta hengen
!> woiman osotllxela, ja cosca minä puhun, niin an-

lähimmäiselleni woimaa ja armoa, minun
Mureni sinusta wastcm ottamaan, lukitzemaan, ia
läärätöinda racfauttas edespäin ules leivittämään.
lautta ennen caickia anna sinun cuolemas /a weres
vanhurscaxi tekewäinen ja pyhittäwäinen woima ali,
!llmaisestt waicutta minun sydamesnni, että minä
ma enämmin ja enammin cnolisin synnille, ja elaim wanhurscaudelle, ja nijn coco minun waelluxcni
lis yxi todistus sinun cuslemastas ja ylZsnsusemiftms. HERra armahda minun päälleni, ja cnule mi>un rucoureni sinun cu»leMas ja weres
Ameit»
T«ft tattsn weisata eli InNa: lEfu elon autudcni :c.
!<t minun

tutkistelemus Sunnuntaina/ nWö csrkeista
lug.§.4. N:o 4««^^°^^'^"s"s"^'»
sydätwn lijouturM sinun
lumstele
minun
lahjoista, cuin meiliä sijna pyhäsa Ehtollisesa jaetan.

»

sieluni.'
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3. L.ueu.
Mapahtajas ihmetteldäwätä rackauden atch
Tucti iloisella halulla niitä «.orkeita lahjoja, cu,',!
na sijna saat, lEsuwi mittamatoinda rackauttactz
sijnä edes loista, ja sitä callista ruoeaa, jolla sinä ru,
kitan ijancaickiseen elämään.
tämä on minun ruun>i
cvttacat -a
m; ottacat ja juocat, tämä on minun wem
?'2

-

Näwät owat sinun sanas, HERra lEftl! jantz
noen minä selkiästi, mitkä ne lahjat owat,'cuin m,

ncutitzen simm rackaudes-atriasa, waicka en mi,
toida käsittä sitä hywaa salaisutta, cuin minä H
ol«-n hawainnut. Se on sinun ruumis, cuin mi,
syön, ja se on sinun Beres cuin minä juon. Oi>
mctteldäwiä lahioia! te käytte caiken ymmärrym,
litze. O corkembia lahjoin! mikä M teidän wem
nc taiwaisa ja maan päällä. Ei yrikän mahda!,
syn minulda, cuinga tapahtu, että minäsi
lEsuxen ruumin, ja juon hänen werensä; silla en«
na tiedä sitä; st on minulle ylön corkia, en minä»
da sitä käsittä. Mutta itze asiasta en minä «>,!«
epäile;, sillä mirei minun pidäisi uscoman minunM
Pahtojani sanaa, joca on ihe totuus? Cumga o!»
Minä nijn röyckiä, ja sanoisin händä wastau?
m-nä sillä röyckeydella taidaisi epäillä caikista «
saroista, cuin hän, on puhunut,'ja caikista muW
laisudcista? cuin hän on ilmoittanut? Ei su>nz<
Taiwas ja maa pitähuckuman, mutta hänen san<»
t! pidä huckanduman. ° Nijn on sijs yri ijancail
nen ,wahwa ja jumalallinen totuus. että minä
pyhäsä Ehtollisesa nautitzen Christuxen ruumin ja>
te>!; ei luonnollisella tawalla, nijncuin minä syö»
"juon muuta elandota,waanylän luonnollisella,
mcnterillisellä tuitengin totisella muodolla ja tawa»

se

se

s«

s«

Snnnuntaina.
Z»z
pitä
ajatteleman
minun tasa
O IElll! mitä
eli
pyhän
Sinun
ruumis
minun
annat
sinä
sanoman?
z»«M, ja
sinun callin weres annat sinä minun juoda»,
h Mtamatoin rackaus! Eikö sinulle ollut sijna kyllä,
M sinä mckaudesta minun tygöni olet ulos andanut
sinun ruumis caikein cowimbaan piinaan ia cuoleniaan? Eikö sinä ollilt wielä kyllä, että sinä rackaudesta minua cobtmi niin mieiuiscsti olet wuodattanul
sinun weres? tahdotcos nyt mckaudesta peräti tulla
minun ruareni sa jiwmareni? Cuitengin, ckinun piti
eiainoastans tuleman lunastetun/waan myös sinun
cansias yhdistetyxi. Olla lunastettu, mntta cuitengin
ellst eroitettll Lunastajasta, se-soti sinun armo waldacimdas
wastan. Mutta että minä sinun
mntzas tulisin yhd stctyxi, niin lahjoitat sinä minulle
sinun ruumis ruaxi, »a sinim weres juomaxi. Sinä
callistat itzes alas minun tygöni, ja tultt minun tygöni, ettei mhmlla ole woimaa, ylönda itziäni ja tulla
sinun t!'gös.
Mika on se ruoca, cuin minä syön? a mikä on
se,»oma, jonga minä juon? sijnä wastat, minun
Vapahtajani: minun lihani on se oikia ruoca, ja
minun wereni on se oikia juoma loh. 6: ss. Min,
gatähden on sijs sinun.lihas se oikia ruoca, sinä sanot:
minä olen elämän leipä: teidän isänne söit manna cor,
wesa, ja cuolit, tämä on se leipä, jocaalas tule taiwaia, että zooainen cuin si<tä syö, ei pidä cuolemcm.
Minä olen' se, eläwä lcipä, joca taiwasta alas tule;
l'oca syö täsä leiwaftä, hänen pitä elämän ijancaickiNyt hywin! nijn on minulla taH
sestiv.
vxi ruoca, joca caicki nmt Mc käy, jonga subteen
manna ei ole niitän: yxi ruom, joca mstiusa lgste
perustuxen ijancaickiseen elämään, ja jaca minulle
t)enUs
'

,!

'

.
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'hengellisen, jumalallien jaijancaickisen elämän. M
gätahden un simm weres se oikia juoma? Se on s,
windo-weri, joca puhdista meitä caikista synnch
i. Job. 1:7. Nyt hywm, nijn on minulla tasa y

juoma, joca caicki muut juomat lawialda ylitze kä,
joca sammutta Jumalan »vihan tulen, asetta onio,
minun naandW
tmmon lewottomuden;
myrkyn
ja
wastan minusa.
hengcni,
seisoo sunnin
Ole kutetty uscollinsn Wapahtaja I tämän el
man ruan edestä. Ole kijtetty tämän callm juoni,
edellä. Caicki mitä minusa on, pitä ylistämän ft
nimees, ja minun suuni pitä julistaman sinun kij!
stas ijancaickisesti.
Welsata!!.- lEswen cuollo wllltoin,c. O lEsu leipä eläniö»
,

Tutkistclemus Sunnuntaina/ Christuxen rm!
ja weren kirjoituresta asttus sanoisa.
l
Tatzo edellisiä osasa i. Lug §. 4. N:o s. 6.
wijsas Wapohjaja! mixi puhut Ina ch
perään ajatteldawasti sinun testamenti,as,jo<W
na meille simm ruumis ja weres ruaxi ja juomM
teen kirjoitat? sinä sanot: Tämä on minun ruu»
joca teld.m edestänne ulos annetan: tämä on mim
vereni, sen unden testamentin, joca teidän edests
MIN

Mwdatetan syndein andexi andamisexi. M
hawaitzen, HENra lEsu! Sinä tahdot tämän )
nun ruumis ja weres kirjoitnxen cautta wieda mim

,ne

sinun armo-atrias tutkistelemiseen.
ftwemmäldäannat
minulle sinun ruumis syödä,
Sinä
muistutat minulle sen ohcsa, että se on ulos annet»

!<

kuolemaan.' Etkös tahdo rackain HERra lEse
nijn paljon
minulle: ota, rackain lapsi, >"
nuu ruumini, sinun omaisudexess Silla että kh
»an m ul»s annettu
edestas uhri«; nijn B

sanoa

se

Sunnuntaina,

g»f

en miws nyt sinun omas oleman, nijncuin se ruoca,
»„gas syöt, on sinun. Ota se, la coftas silla rawi-0 nijn wasian ota yhtä haawaa minun cuslemani
Ota se, ja wastan ota yhtä haawaa caicki
«autuden tawarat cuin minä minun cuölemamcauta «Minut olen.
Sinä annat minulle sinun weres juoda, ja cu,
>,t stn päällisen uuden testamentin werexj. Etkös
i, cautta tahdo tietä anda, että tämän wcren cauti se wanha lewitallinen liftto on maahan lyöty, ja se
ilmoittanet owat, M
«si Wo, jonga Prophetat
perustettu
ja wahwistettu? Eikö
asetettu,
on
zastan
ima lupaus anna minulle wacutusta, että minä
,yos tulen sijhen uuteen liittoon. ia että se armo-lijt,, MM minun Taiwallinen Isäni jo sima pyhasa
>a!Won minun cantzani rakendanut, tule sijnä py>

lisä Ebtollisesa uudistetuxi ja wahwistetuxi.
Sinä johdatat minun mieleeni, että se on se we!, joca minun edestäni on wuödatettu sondein anderl

ndamisexi. Eikö se ole nijn paljon sanottu: Ettn siä kerran olet culuttauut minun päälleni, ia minun
desiäni wuodattanut sinun weres, min pitä sen myös

oleman minun omani, nijncuin se juoma on miun, jonga minä juon?Etkös tahdo muistutta minul! sinun callin weres rlmsasta wuodatusta, cosca si>m rackaudes minua cohtan, joca pysyihamaan cus,«
maan, ulos pusersi sen wirrotain sinun suonistas, ja
Mä päallisexi jälken sinun cuolenms, olet andanut
>dames awata, ettet sinä itzelles olisi pitän»t jomcu-1 weren pisarata, waan minun edestäni caiken mmän

yt

lämannestenuloswuoDattamtt? Eikö minun näistä
«loista pidä sitä päätöstä tekemän, että minä siinä
Hasa Ehtvllisesta, tämän juoman cMa, AnänS
'.

-

cuin
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cuin sisällem juon caiken hengellisen armon,
lahjat ja tawarat. cuin 'sinä minulle sinun M
ostanut olet? Elkö«minun pldä ottaman lätawm
nijncuin sitä wahwinda panttia, että cmcki wiil
syndini owat minulle nndexi annetm?
la, HENra lEsu, se on sinun asatures, nj
cuin minä sinun sanoistas seikiästi
taidan.
vwat syyt, mingä tähden sinä nijn perään amM
wasti puhuttelet minua, cosca minä ilmestyn st
pöydalles, ja tulen wirwotetuxi sinun ruumilla

were»as.

Niin riemuitze sijs, minun sieluni! iloitze W
hengeni! >'a ole iloinen sen armo-rickal-den yliheo
aukene sinulle naisä sanoisa. lEsuxen Christl,
ruumis on Minun, hänen werensa on minun, >l
itze on minun, ja minä olen hänen, ei kenengän»!
meitä eroittaman. Mnä nautihen t.-m In nm
juoman cansia, hänen,so "itämaisen cuolemanfan
man. Nyt taidan minä sitä paremin cuolla siM
mim
Ci sinun pidä
Kirottu
pidäenä
oleman osaa
litzeni, eikä sinulla
on se caduttanut hänen woimansa minun »Meni,!
la cuoleman walda oli, se on, perkele. N»t on!
nun cuolemani nicllty woit osa! cuolema! cusa o»
nun otas? belwetti! cusa on sinun woittos? wanh
ftaus, rauha, lohdutus, woima, elämä, autuui.
caicki mitä lEsus hänen cuolemallansa on mi»
ansainnut, se on minulle nyt lahjoitettu ja aM
Minä olen uuden liiton lapsi, ja minun taiwa!l>
isäni on jällens uudistanut sen armo- lijton, <M!
minun jo sijnä phhäfä castesa on ylös ottanut. G
tzan weri on tullut minun omaisudexeni, ja minß
nijn totisesti syndein andexi andamus, cuin M

Sunnuntaina.

3»?

werenft minun edestäni wuodattanut. Chris

wanhur caus ja weri, on mmu»? elämäni ja i,
M caunistuxeni, sin cantza Jumalan edesä seisoa
Mn, costa t nwaseen sisälle käydä mahdan: Halluja! Amen! Halleluja!
ZFa

lEs» ficlui spdämes on waiwatt»
Kielen kerkiä, ole tälliä zc.

w»!'atan: Cuina'

Gclhstmanes
Rucous puhän EhtoUisen
lc.

scn siiie aiwoitan menua.edellä/ cosea

'

ERm lEsu Christe! minun callein Wapahtajani!
silmillä; ja
catzo minun puoleeni sinun

nna minun mahdollisesti nautita sinun pyhä ruumis
l smtm c Ilis wercs! Ei minulla ole yhläkan mahdolsutta itzestäni; silla minä olen waiwainen jhndinen
jmmen: mutta HERra, lahjoita minulle sinun
mahMsudes/ sinun wanhurscaudes, joccl yxinänsä luililan edesä kelpa, ja jonga sinä olet ansainnut sinun
Usimises ia clwlemas cautta, jonga sinä myös olet
des tuonut minulle sinun ulösnousemisesas, ja jonga
Inä o'ct luwannlit caikille nijlie, jotca si)damestä uscooat sinun paälles. Tämän wanhurscauden omistan
mä nyt itz lleni wahwasa uscosa ja puen sen minun
Meni, nijncuin yhden ihanan waatten, joca cau>istaa minun sieluni, >a nijncuin yhden caapun joca
ninun peittä. Tämä sinun wanhurscaudes HERaIEsu! M nyt oleman se hääwaattet, josa minci
mun pöydälles ilmestim tahdon, ja silloin taidan mi>a sinun oman mahdollisudes cautta olla sowelias,
yomään sinun ruumistas, ja juomaan sinun wertas.
!lh! anna tämän taiwallistn ruwan olla mmulle yh<n Man elämän niau. Wcchwista sen cautta mi>un heico usconi, anna minulle uusi woima sijhen
hettMeen elämään, joca Jumalasta on, että minä cas,
wgi-
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waisin lumalisudesa, ja olisin sinulle uscollinen «3
nun autualiiseen loppuuni asti. Amen, HENra H

su, Zlmenl
-Hartat

csbristuxen rnum>st« nautites^

sinun käftys ja lupauxes päälle, 11,
ja syön minä sinun pyhän ruumis 5, joca niiW

annettu.
edestäni on euolemaanylösulospitäkön

sas

Se

wahG

pyhittäkön ja
minua sinun mm
ijancaickiseen elämään, Amen.

<oy,

Hattat ftuotaurct Christurett wetta naUtitesä.
siinm kaMs ja lupauxes päälle, hl«
ja juon minä sinun pyhän weres, uuden tch
mentin weren, joca minun edestäni on ulos wM

tettu syndein andexi

andamisexi. Se wahwistacoi

pyhittäkön >a ylös pitäkön minua sinun armosas ij«
Mickiseen elämään, Amen!
Rijtos sen pyhön iLhtollisett ttaUtltzemiselt jätkclt.
sinua, HENra lEsu l sen ulos s»
M inaMan
mattomail a mon edestä, cuin sinä minutlei
pyhäsä
nun
Ehtollisesas osottanut olet. Sinä »!
andanut minnlle sinun ruumis ruaxi, ja sinun m
juomaxi. Zlh? mittamatoinda rackautta! Minä
mistan nyt caicki autuden tawarat, cuin sinä mi»»
«nsainut olet. Sinä olet nyt minun >ja minä t>!
sinun canf) 's yhdistetty, nijiicu
sinun. Minä olen
ccm§a.
Sinuun «n minulla wanh«
0M wijna puun
wäkewys.
ja
Minun
oasteni liitto on uudisti
'scaus

olet wihkinyt minun sijheil autuaan ija
Oi mmun vidä cuoleman, waan elami
kijtä
minun sieluni, ja c«
HERraa
SentGden
'"Mtä tninllsa oi: häncn pyhää nimeensä, kiitä HE:
ma minun sieluni, ja älä Whohda sitä hywää,
hän minulle tehnut on; joca sinulle caicki sinun spnl
tm

Sinä

Sunnuntakna.

ja pamnda
tndexi anda, päästä

caicki
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sinun rieoxes! >oca

turmeluxesta, ja cruuna sinun
!nun henges
laupiudella.
ja
Ah HENra! älä minun imolla
Mnsanna unhotta sinun hywiä tuitäs. Asu ja waiM nyt minusa sinun armos cautta, etki minä pols
minun
uolisin pahasta, ja caswaisin hywäsä. Anna
jumalallisen walkeudes-« ja clämas
yt waclda
«imasa, ja sinun wasewydes woimasa ylitze woittctz
licki minun wilwlliseni. Warjele lninua nijncuin
nun omaisuttas, jonga maxoxi sinä olet andanut siun weres, ettei yxikän rewaisisi minua sinun kadeAnna minun usconi olla oikein työtä tekewäim rackauden cautta, ja anna minulle armo, olla

smm

scollinen sinulle loppuun asti, että minä saisin eläHENm lEsu! cuule minun ru-

,än crulinun.

!Mni, nhn minä tahdon ylistä ja eunnioitta sinun
iima nimees cmkesa ijancaickisudesa.' Amen.
Cotia tultua taitan wcisata>: Sull lEsu mielesi nöyrästä >e°
Mstäkät Hsßra suull ,a sydämell .»c.
cosca se pylhto-Siunaus Summntainna,
hä .Ehtollinen yn naxtittu.
)l)hä Colmi yhteinen Jumala! sinun armos'
m olen minä nyt jällens Äänyt'yhden callin paian ylitze minun elämästäni. Sinä olet tänäpanä
ottanut minulle mjn monda hywää työtä
la muotoa, etten minä nijtä caickia luetella taida,
lntta ne hengelliset hywät työt, enin minä sinulda
anm olen, owat epälucuisin kerroin suurennnat ja
llimmat. Sinä olet nellwonut, lohduttanut ja wah>stanut minua sinun pyhän sanas cautta, ja olet anF
nut minulle minun Wapahtazani lEswcn Chri,
>ren ruumin syödä, ja hän?n werensä juova. Mi. tzlen nyt silylu templis ja asujnsias. CaiO'sinun

ML.
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armo tawaras owat minulle lahjoitetut, ja caicki
nun lupauxes, cuin sinä minulle ijancaickisudestai
waicka en>«i
andanut, owat minusa lukitut.
tänäpänä ole ollut wapaa synnistä, waan ni««
cappalesct olen rickonut ,a ylltze käynyt sinun W
nijn tiedän minä cuitengin, että sinä armahdat A
päälleni, ja cmdexi annac minulle caickl minun sy!<
ni, lEsuxen Christuxen täydellisen sowindo uhrin,i
den, mjncuin minä myös caikesta sydämestä NG
andexi rncoilen caickia minui-. synnejäni »a puuW
Cuiliga pitä minun nyt täydellisesti kiittämän sU
minun Jumalani ccmen armon ja laupiudenM
cuin sinä tänäpänä minulle osottanut olet? Ota«
mmun sydämeni, ota minun hengeni caickein lZ
woimainsa cani)a, ja minun ruumini caickein l>i
mieldensä ja jäsendensä cantza, ia käytä minua si
les ylistöxcxi ja cunniaxi, nijncuin sinulle hywin!
pa. Zlös walaise minun ymmärryxen» sinun m>l
dellas, rauhoita minun oma tundoni Mun rauhol
pyhitä minun tahtona sinun woimallas, ja annai
nun olla sinun ijancaickinen asunsias. Wirwcta»'
ininun luonnolliset wolmani tänä yönä yhden lm
myös minun omian»!
sen unen cautta. Wärjele
Marple
minua synnillO
kesta onnettomudesta.
peljättäwäisistä unista, ja anna minun huomen
nun armollisen whtos jälken, jallens ylösnosta s«
cunniaxes. HERra ole minulle armollinen, jan
minun rucouxeni sinun ijancaickisen rackaudes tH
>

Ilja

meidän »oca olet

siunatcon

minua

taiuftzija:c.

sa warielcon minua,'

roalifti-con caswonsa minun päälleni, j»«
minulle armollinen,
iKLXra raändäkon caswonsa minun puoleeni, ja aB
Minulle rauhan. Amen!

lscapäiwäinen

wijcolla

pyhön Uihtolllsen jHlken.

sen

valkeuden Isa jonga tykönä ei ole muutosta, eikä

pimeyden ja »valkeuden waihetusta! Catzo mia astun tänä aamu hetkenä sinun pyhäin caswois ee», ja kijtän sinua sydämestä, että sinä jällens olet
idamtt minun yhden pimiön yön ylitze elä, ja suoK minulle uuden päiwan. Sinun Isällistä hywyts tule minun kijttää, ettei yhtan onnettomutta ole
anut minua

lähestyä. Sinun woimas,

joca caicki

pitze käy, on minua wirwottanut, että mma uuAh anna minun
ndeim yö yhtä haawa pois cadota, ja tulla iian-

e!!a wilpaudella olen wirwonnut.

lickiseen uichotuveen, lEsuxen Christuxen tähden.
s>l»i wastan lisää sinun armos-walo minun sydäme-

ni, että minä tänäpana ja coco minun elinaicani,
Mlaisin nijncuin yxi »rapeuden lapsi. Tee minua
sä waelluxesa sitä waarin ottawaisemmax», että mi-

i sijna pyhaia ehtMsesa olen saanut uuden woiman
>hen. Anna armos että minä tämän lumalalliM
oiman uscolllsesti warjelisin, ja nyt täytetäisin wannscaliden hedelmillä, että coco minun waelluxem os yxi eläwä todistus sijhen, että minun sydämeni on
>llut sinun templixes, siimn asuinsiaxes, sinun py'N työ huonexes, josa sinä uloswltt sinun armowai>tmes suurembaan tayttämiieei:. Anna minun myös

näpänä waelda
silMais edesä, ja warjele misinunjotca
m kaikista synneistä,
taldcusit syöstä minun si-

m Armostas. Wahwista minim, että M'nä taidaii woitta perkclen, mailman, ja sen sisällä
asuwail /n Dii ripplnvaisen synnin, ja sinun watewydeS
U
woi.
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Aja taitan nyt weisata: HERraa hywäz tijttälät ,e.
MH sinua kijtän Jumala «.

3. 3-ucu. Ghts-Siunaus,
woimasa aina woiton saisin, siuna minun cuhuG
sinulle cunnian, nijn myös minulle ja minun lähm
maiselleni parhaxi. Lewitä sinun hywydes ja isK,
omaisteni ylitze, sinun seuM
.armahtamises minun
das ylitze eaikisa säädyisä, coco ihmisen sucucuW
ylitze, srinomattain nijden ylitze, joiden edestä ch
ulen welcapäa rucoilemaan. Cuule myös cM
Mun lastes rmous, cuin he itze edestänsä; milmj
muiden edestä lekewat. HERra lEsu! ole sli
caickein meidän edss wastajamme! O Pyhä He«i
'Mcoile hywää meidän edestämme sanomattomilla hi
ja anna myös tämän minmheicon ru»
ni »Ua otollisen uhrin sinun armo-istuimes
Chrifiuxen täydellisen uhrin tähden. Am».
>suxen
Tasa taitan wciftta: Kiitän sinua Isä Jumal, ettill
322

yönä minua suujclit, eli

jocu

mun

aamu«wirsi.

I9ca'päiwckmm Khto-Siunaus, wijcsllo^
pvhän lLhtollistn Wtcn.
<

Jumalan.' Nyt on jällens M affelleijl
caickisuteen täytetty. Minun elämäni laim

lähemmäxi sen amuan ijancM
den satamata. Sinun Isällinen. uftollisudes jas
tänäpätM

-tullut yhtä päiwä
-

jeluxes! minun Jumalani-, on myös
'dattanut.ja. culjettanut sitä, nljncuin Noahn-Ä
,weden Uaisumilen wesssä. Jos ei sinun silmäs li
walwomu minun vlitzeni, jos ei sinun
si johdattanut minua, jos sinun kätes ei olisi wB
sianut mnma, jos ei sinun hywydes olisi minusta!»
hetta pitWyt, nijn olisin minä kaman pahan nx

man monen määrällisen chrin kestellä mennyt M
.Vllstös,k!tos, ja cunnia olcon smist
jancaichWa ijancaicklseen, jocaisen hywän työin
sta, cum sinä mmulle wipeljäiM nijn Isällisesi!,°!

gKH
iHhto-Oiunalw.
Mt olet< Ah!, jos. minä ainoastans »ikein taidaiin Wä sinua! Ah! jos minä cuitengin kerran, sisäliscsti ja usconaisesti täydellisesti taidaisin uhrata cöcs

Mun elämäni sinulle eunniaxi, ilman pieninda wiaa ja puutosta! mutta minun Jumalani! sinulla on

minusa> Tänäkin
Hwäna owat epa lumiset monet heicoudet ja synnitset puutoxet tapahtunet minun chatuxisanl, puheisa>ja töisank Ah andexi anna ne minulle armosta
iiwan

lapsi

heico

'hristuren tähden, ja ala anna nijden tähden/inun
rmo liittoas tulla maahan lyödyxi,
olet
linun canj)ani uudistanut sijnä pyhasä Ehtollisesa«
myös tänä ehtona caicki minun syndini
sammuta
että minä ensinz
Min Lunastajani
loybäisin
lewon
inimn
ennen cuin
sielulleni,
änesä
mun ruumini pane itzensä lewäta. Dle myvs woiMmm minun ylitzeni sinun hywydellas tänä
»achle minua sinun suojeluxes alla, ja wirwota mim sinun woimaUqs, että minä huomena sinulle tMiari jallens heräisin. Auta, etten minä ikanäns lanlisi ftnnin uneen, waan anna minun elämän Kiwäri
cUin minä sijnä pyhäsä Ehtollisesa nammnut
lm, caswata hengellisesä elamD, ja tasa woimgsch
waelda sillä caidalla tiellä, joca w<s elä>Wi-. Ia cosca wijmein se pimiä cuölemän O läZesty, nijn olle sinä minun ijancqickinen walkeudchi,
>
ama minun sinun
nmkua, että Minä
!>jmeisen paiwan iloisella aMu hetkellä, jallens helisin sinun cunmaas. Tämä arwo aNna minulle
.MiUe sinun lapsillesi mutta ne jötca wiM omat
«cana sinusta, nista malmista sijhen,
hnstuxen tähden. Amen!GlVkis.Nyt pfW edef eiliunutic. kli
mA eD-wiG

sen

armosas

U

2

Uuts
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Cutkistesemus maanantaina toisella

wijcch
yhsijiyxeliä Chrisiuxen canfia, n-incuin yhdestä s,«
pyhän Vhtollistn waicutuxelm.

Catzo edellisefa

osasa

l.

Lug.

§.

s. N:o l.

caus mieheni, joca Ilimalan duomien eteen i<
astunut mmun siaani, za täyden maxon tehnyl»

nun syntini welan ja rangaistuxen edestä; wmj
nä olet myös minun pääni, joca minun lcmgm
ojendanut, ja vlöe <!>i
luondoni olet, jallens
nut. Ia että sinä olet minun pääni, nijn pick
nun, nijncuin yhden jäsenen oleman sinun ccmtzW
distetyn. Nyt yhdistät sinä kyllä itzetz joca B
minun catistani
cautta Hos 2:2«. Eph.Z!'
Mutta sinä teet myös sen yhdellä erinomaisella cock!
jaihmetteldäwallä tawalla sijnä pyhäsä Ehto!!ise>i>«
sa sinä rawitzei jaruokit meitä sinun ruumillas
>Ä
relläs. Sillä sinä sanot itze: Joca syö minun
ja juo minun wereni, hän on
loh. 5:56.
Nijn olen minä siis
slini pobasa
yhdistetnri
tullut. Nijn olcts
sa sinun cantzas
minu<a, ja minä olen lmusa. Nijn on su s smu»l!
cari tehty, pubdas eläwa
ihmi^den l>c
yhdellä
dos iällens,
hengellisellä, taiwalllsella iol
nulle käsittämättönmllä tawalla, itzenla, minun l
con, wiheljäijen ja köchän luondoni cansta vsdiO
c</'gottanut, wirwottanut ja elawäxi siium i
mis iäsenexi ylös ottanut. O! mikä "ywys! O'
armo! o mikä autuus se on minulle köyhälle st
selle! minä saan nyt^sanoa: minun ystäwäni o»
nun,, ja minä olen hänen. Minä seison nyt

uscon

'

sen

masa osallisudesa hänen canstansa.

Cmcki mittl
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toisella wijcolla.

on, se on minun. Hän on nyt minun wiisaus» eliawanhuncaudeni/pchodeni
jalunastuxeni. Hän

,u m nun walkeildeni ja elämäni, minun woimani ia
väkewydeni. Minulla on osa caikesa Hänen kärsimiMitä minulle tapahtu, sen lucsäiisä ja cunniasansa. minä
ole cusan ilman Händä.
En
leHan itzellensä.
Nyt taidan minH
minua
hädäsä.
caikesa
sän autta
paremin
cautta
ylitzewoitta syysitä
woimansa
ja
perkelen
mailman.
lin
/

lEsu, anna minulle armo, että
M
nina almomassejti pysyisin sinun osallisudesas eltna mi,un loppuuni asti. Pyhitä ja puhdista coco minun
iwndoni aina enämin ia enamin, ja tee minua sencal>aiseri jaseuexi sinusas, sijnä totisesa wimavuusa joca
andaa monda callista uscon hedelmäta sinulle cunniai, /a minun lähimmäiselleni rakennuxexi. Ia colca
niiM kerran pitä ercaneman tästä mailmasta: min
>nna minun sisälle käydä sinun ijancaickisen cunnias oMsnteen, cusa mina, sinun armos täydllllsesä nau-

itzemisesa» tahdon ylistä
5n

ja cunnioitta

ja Pyhän Hengen can§a

z. Amen!

caikesa

ijancaicklsude-

Weisatan: lEsu onnen, osan oman,' ilon, riemun lc.
Mistelemus Tiistaina toisella wiicolla,caickein
Amnden tawarain omistamisesta, nijncuin yhdestä sen
Pyhän
ishtollisen waicnmxests.

teidän. Näin sano Pawali Corinthilaisille, i Cor.z: 21. ja nijn taitan oikeudella huul cailille uscowaisille Ehtollisen McraUe, costa hc tu>»
wal tacaisin HERran Pöydäldä: Eaicki owat teiän. lEsus, HERra caickeinj ylitze, on anoanut
"

owat

'llleitzensä,<iköHän annaisMille caiMjltze caHansa i
N«,n
H.3

Niin on sijs myös caicki minun, o! sielu, U
siis Christus on ensin ja ennen caickia, itze mini,,,
Mä minä olen syönyt hänen Ruuminsa,
nen Werensa, Caicki autuden tawarat owat n>W
Mg minä olen naulinnut Christuxen Ruumin jaM
sen wica- uhrin, joca ijancalckisesti kelpa, H
Hän minulle ne ansainnut on. Minulla on sM
<lndm andaminen; M minä olen juonut ChrW

Meri andanMri. ' Se wanhurstaus/ joca Hy
zan ebesä kelpa, on minun; Mä Jumala on luk

minulle minun Wapahtamni wanhurscauden, ch
<autta. Jumalan rauha, joca caiken ymmaW
Wtze käy, on minun; sillä cuiziga taidais Jumala
pust wihata, eli olla minua
CHH
«n nijn lähes ja nijn.Wckasti yhdistänyt itzensä m
mansiani, ja
minä olen juonut Uuden Tch

cosea

eosca

wentin Meren, Jumalan Armo-liiton osalttsck»
Minulla on nyt oman tunnon lepo; sillä ei yxikän Ä
«na ccmdaa minun päälleni eli cadotta. Ei omW
do, eikä Laki, eikä mailma, eikä Satanas;ettäl
sus o,n minun ylösottanut ja wanhurscaxi tehnyt. Ä
Jia omistan itzelleni oikeuden henaclliseen iloon, mii
M minä sitä aina.tunne; ja, caiken totisen lumt
Mn ilon siemen macaa minusa. Minä rieMuiW
wN, ja miaun sieluni ilpitzee minuu lumalascmi
G Hän puetti minun autuden waatteilla, ja wch
pjinun wanhurscauden hameella. Minulla on. »st
WhlMst japökewys/ja taidan, ei ainoastans wB
esikki minun hengelliset wiholliseni, waan mycW

Haa HMz sillä se HERra asu minusa/joca hei»
MB M woittanuf. Coco Ewangelinmin tamV
yynng Giffeift M Wkjgin lohdutusten caHa, ym

Toisella
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wijcolla.
japita woimalliststi tukeman ja wahwWman
uinua caikcsa hädäsä; silla Christns on minun oma?! ,i, j»sa caicki Jumalan lupauxetowat nijn ja Amen.

Hco Jumalan armon täydellisyden rickaus on minun,
V a minä taidan nyt sijtä ottaa armon armosta; Ma
'"

Wulla on lEsus, josa ca cki täydcllisys asuu, Col.
: ,9. Se hengellinen walkeus ja elämä un minun;
illä mailMiXn walkeus vn ottanut maian Minnit tykomi, iM mvvs andaa mailmalle elämän. Minä

>len

Jumalan lapsi; sillä minä olen lEsuren wastan
uscon Hänen Nimensä jäälle; sentähden

jttanut, ja

jn

Han andanut minulle woiman Jumalan lapscxi

i: 12, Jos minä nyt olen lapsi, nijn olen
ninämyos periminen, ja Christuxel» cansaperillincn.
Kom, 8: i7> Coco Taiwas on minun; M Taiwan
HEm on Minun omaisudeni. Minulla on myös oieus nijden luotum cappalden ylitze täsä mgilmasa, ja
aan nautita nijtä siunauresa, nijn paljo cuin lumaa lahjoitta minulle omaifndexi; sillälEsus CHristus
«Mens pyhittänyt minulle nijden nantitzemisen.
Näin monda tawarata minä omistan »Meni
nlna elen se ricfain ihminen maan päaN. Engö mi»
>ä mahda olla tytywäinen ja iloinm caikesta sWnielä? O lEsu? cuinga suuri on sinun rackaudes! ylös

>id« minua sinun armosasijancaickiseen, elämään!
säällä owat minun rickaudeni wiM kätketyt sinun

achas,HCMra lEsu!

ninun elämäni, ilmoitetan
hnun mnsas cunniasa ilmoitetan Col.?: Z, 4.
Weisawn: lEsus cunnlan cruunnn canda zc» HERr«
lEsu Christ/ minun wch,aht«ni witzift lc„

.Ulristelemus kestiwijckona toisella wijcslla,

k>/nMistn
sen

sen

elZmZn casivmniscsta/ nifnlmn yhdessä
pyhän iehtMisen «vsticutuxesiff.
X 4
CM

,

,

'.
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z. 3>ucu. Lutkisielemus Djstama
Catzo cdellisesä osasa i. Lug. §. s. N.o;.

uuri Wapahtaja! sinä olet se oikia elämän W
Se »olla ei sinua ole, hänellä ei ole myös st,
totista elämää. Sinä sanot itze! Totisesti, M
sti sanon minä teille: ellette syö ihmisen Pojan Ih«
ja juo hänen mertansa, nijn ei ole elämä teisä. M
siä sinun sanoistas teen minä sen rohkian paätW
että minä olen syönyt sinun ruumis ja juonut sZ
weres, nijn on minulla myös elämä, se hengelk,
elämä, joca teke minun wäkewän, woittamaan»
haa, ja seuramaan hyywää. O l minun HM
nilEsuxen,anna minun siis nyt tämän elämän w
ta tulla oikein kehoitetuxi seuramaan sinua. Ami»
nun tulla oikein wäkewän sisällisesa ihmisesä,«
minä cnswaisin yhdestä Jumalallisesta woimasta!°
Cuoleta minusa caicki pahat taipumiset, lZ
seen.
ja halut, ja anna minulle paljo woimaa, täydÄ
cuolla synnille, ja rchkiasti kieldä caicki, cuin o»!
nua ja sinun osallisuttas wastan. Istura minm!
nun taiwallinen mieles, että minä joca paiwä ts
sinun cuwas caldaisemmaxi, Mna minun ttck
nun caldaiseres, HENmIEsu! totisesa wijsack
Jumalan tundemisesa, mieluisesa cuuliaisudesaji»
kastyjäs wastan, rackaudesa Jumalala ja minun!
himmäistani cohtaan, uscailuresa Jumalan lupa«l
päälle, minun tahtoni täydellisesä uhramisesa h««
tahtonsa ala, pubiaudesajacohtullisudesa, nöyß
ja kärsiwällsydesa, laupiudesa ja oikeudesa, usti
sudesa minun ystäwiäni cohtan ja siweydesä m>

wihollisiani cohtan caunista minua caickein awuin!
caudella, että minä tulisin juuri ihanaxi sisälliM
coco minun ulconainen waellllxeni myös loistais, ><
cuin klrcas walkeus. Nijn sinä saat halun B

toisella

wijcolla.
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caliiiemeeni, ja sinä ol?t minun ainoa iloni, minun
maasa. locaitzen
nummi ia minun osani, elmMen
Hengi
että
näkemän,
toinen
minusa asu cuin
M
pitä
joca
näkemän, kenen
mailmasa
Heidän
se,
Cuningalle
minä
olen,
oma
mille
minä ohEßran
sydämeni
että
minun
ja
on
lunmnnut,
lm
pitä
ja
oleman
elätemplis
Minun
asnnsias.
Mm
sinun clämäs
lvä todistus sijhen cuinga
syömät
nijsa,
sinun
iotca
lihas ia iuowat siwaicutta
ja
nijncuin
eläwät
weres,
iotca,
hedelmätä cannun
jäsenet
aina
bawaiset
sniun sisällifestä osallisudestas otwoiman,
nesten,
hengen ja elämän. Cuinga
tamat
sinua,
ylistä
callein Immanuel, cosca
tchdon mmä
turwat,ylöspidät
ia wchwistat minua?
nijn
sinä tuet,cunnioitta
minä tahdon
sinua täällä ajasa, ja siellä siinä riemullisesa ijancaickisudesa. Amen, HENralE,
'u,Amen, Amen!
Wweisatan: lEsu sinä itzesnost:'t,haudast omall »voimallas le»
lutkistelemus tuorstaina toisella wijcolla i3l>
sopimisesta nndcn «ssamentin
tollisen witrasten yhdestä
pphän
,

canfia, nijncnin

l«tzo

sen

Ehtollise»

lvaicutNresfa.
iLug. §. s. No 4. ,'a ;. Lng.§.s!l.
edellisesä
lityxe>ä ewangeiiumillisesta waelluxcsta.

osasa

Se^

Jumala ole andanut meille pelwon henge, waan
wäkewyden, raitiuden ja mckauden 2 Tim. 1: ?.
tämä mielees, o sielu! ja anna itzes johdatta
Pane
aldä Hengelda. Orjuden aica on ohitze, cosca nij>en uscowaisten wanhasa testamentisä piti waiwamal:
tziänsa niiden lewitalisteu ceremonian iken alla, ja sitckm pelkämän. Jumala anda uudesa lijttofa walttuin lasten hengen Rom. 8:
Ia ios me annamme poMmeitämmewapaxi
tehdä, niin me olemme
»ikein »vapaat loh. 8:36. Ei ainoastans synnin we-
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3.3.ucu. TuMstelemus ku«rsiaina
lasta, mnaaistuxesta ja hallituxesta, waan myösW
9?Q

qhdistuxesta, pelwosta ia puutoxesta, joca wielä l,sia<
sti rippu niM armoitetuisa, nijn cauwan cuin ei he y<
le oikein sisälle tullet ewangeliumin woimaan. HEr,
rn IEN!! Sinun rackaus atrias on
oikia uuden
testamentin atria, Sentahden cutzut sinä myös siW
weres, jonga sinä annat meille shnä juoda uudenie<
sianientin werexi. Et yhdelläkän ajalla wanhasaTe<
fiamennsä ole sinä nijn callisti ruockinut sinun lapsia
euin sinä ruokit meitä uudesa. Sinä annoit W
kyllä mannaa, syödä corwesa, ja juoda yhtä ai«
ihmetteldäwää wettä ealliosta' mutta mitä on scsi,
nun ruumis suhteen, cuin me syömme, ja sinun w
res suhteen cuin me juomme? Sinun hywät työs e<
nänewät sinun cansaas cohtan. Sinä annat meille
jota p!dMaldä'sltä emimm, ja jota edemäxi ajatcul»,
kewat ama iotain parembata ja callimbata. EM
. nä nyt sima pohasa Ebtollisesa annat meille sen cch
kein calliman ruan, nimittäin sinus itze; nijn taM
sinä myös että meidän vita oleman callit ChrijW,
jotca pitä andaman itzcnsä mwita uuden Testamenli»
menon osallisuteen, ja sen woimalla coconansa täy«l«'
tämän.
Ah! minun Wapahtajani, caiken tämän nm
ymmärrän hywin; mutta en minä taida cuit.engain/
inasta wolmasta fijhen tulla, että minä tulisin sencalV
sexi, cuin minun uuden Testamentin luonon ja mene»
jälken oleman pitä. Sen mkian wapaude» tiellä, e»
taida minä ilman sinuta pienindäkän edestulla; pew«»
ahdistuxeN ja epäilyren tiellä waelda, on kyllä M
wallinen; Mutta sijhen taidamme ennen tulia. S>U
Wastan tlllla osallisexi sijtä toisesta wapautzesta, M
wrwitan suuri woima. N>)t olet sinä HERm W

ilzl

tze sanonut:

Toisella wljkolla.
teitä wavaan teke, niin

te o>

lMoikeinwapaat'loh.B:ö6> Ah.' nijn päästä wal<»
lallens sijs itze mmusa micki ne siteet, jotca wielä pitämät minun hengeni sidottuna. Päästä wallallens
calcki ulcoeullaisuden ja huolimattoniuden siteet minun
Moiturisani, taipumuxisani, halusani, aiatuxisani,
puheisam ja tuisani: Icaickl hitauden, woimattomndön
ja heicouden.siteet: caicki orjallisen pelwon, ja epäilyrm siteet Alma mmulle walittmn lasten; wäkewyden jarmtiuden hengi,
totisesa Hengen woi?
wacldawilpittömästi
ja ilman pahmmasataidaisin
minun, fydalapsi.
nijncuin
Täytä
nusta,
walkeuden
ja
meni coconansa sinun mckaudellas, tee minua oikein terwexi uscosa, omasa tunnosa ja caikcsti mitä
minä teen za eteeni otan. Anna armoja, että minä
'tulisin aina sinun cuwas ealdaisemmari, »xi wacaisesa,mckasa ia tasaiscsa waelluxesa; nijn tule minun
Christillisydeni aina taydellistmm. ri, >a minä astuy
wissit astelet caikisa asioisa. Ah HERra lEsn.' anna myös sinun pyhä Ehtollifes, cuin minä nautinmtt
vlen,woimalliseftt mmusa waicutta, tätä pää tarcoitusia pain, sinun ijancaickiscn rackaudes tähden. Amen,
Tasa weisatan: lEsu sinun waiwas eowat zc. Armo pyhän
-

Hengen, turwa jsca hengen le.

Tuttistelemus perjantaina toisella wijcolla, nH<>«>»

nisncuisl yhdeM sin
p)?bän tLhtollisen ivaicmuxesta.
l. Lug. §. f. N:o 6.
Catzo edellisesi

nscotvaisscn

osasa

monda olemma yxi
se on yxi leipä, niin mekin
ruumis;
yhdestä

leimasta olemM
sillä me eaieki
osalliset, i Cor. ia: 17. Nain puhu Pawali siitä pyhlv
siä Ehtollisesta. Hänen päätöxelisa on tama: että
raicki uscowaisetEhtollisen wierat jyöwat yhtZ elälnän

Wä,nimMnChristuMnmmm;

nijn wlewaths

z.L.ucu. LumstelemuZ perjantaina
<aicki sen cautta yhden hengellesexi ruum'xi. Christ
xen elämä läpitze käy heidän caicki. He saawat mi.
332

yhtäläisen hengellisen
kein päänsä ja elawäxi tekewainen wo>'mansa scM),
den tnle jocainen heistä hänen elämän jäseneMa>
mutta caicki jäsenet tekewät laiteen
CHW
M hengellisen ruumin. Että he nyt k.ffenänsä oW
jäsenet; nijn owat he myös, hengeia, Christuxesale,
stcnänsä yhdistetyt ja seisowat tocisesa ybtchdesä fa G
-

lisudesa.' O ihmetteldäwää salaisuttal o
sen pyhal>Eytollisen hedelmäta?

Suuri Wapahtaja! minä hnniästyn sinunsw
ren rackaudes ylitze! perkele ja syndi oli caicki rick w
»väisnyt ja syösnyt caicki wihaan ja rauhat.omum
Mutta sinä HERra lEsu, yh'een lijtät jäliens miii
kicottu oli. S>'na sen cqickein corkeiman poica, o!<l,
astunut edes sijtä salatusta ijancaickisudesta, ja cil!
tehnyt yhden alun tähän corkicm yhdistyxeen, cchi
päalies otit meidän luondomme. S>na olet mM
luonnosamme ulos andanut itzes uhrin, jonga c<iM
M
me jällens olemme sowitetut Jumalan
ta nyt menet sinä wielä edemmari, ja annat meiiie si!<
na pyhasä Ehtollisesa myös sinun ruumis syödä, jaft
nun weres juoda. Sinä annat meille nijn j.W
sinun oman llwndos, sinun pyhän miehudes, jongast
nä päälles otit meidän sugustamme: ja nijn tulemN
me sinun cantzas yhdistetyxi. Jos me nyt olemme s»
nun canhas yhdistetyt; nijn em me myös taidat
«roitetut simni Isästäs, waan me olemme sinun c<O
tas myös yxi hänen cantzcms, ja sinun henges cach,
Mutta sinO» ja sinun cauttas tapahtu myös M
lastes yhdistys. Sinun ruumis ia weres cautta w
lewat h,e vhden. hengcllisexi
ja aiwan W
kiß

w:jcslla.
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>a ulos sanomattomaan hengeWen yhteyteen
luokltiix», ja Jumalalliseen woimaan istutetuxi. Ei
he ole sijs eroitetut toinen toisestansa, waan tulemat
s,,mn callttas uhtcen lijtetyxi. O sinä ijancaickmeN
iliuban päämies? O sinä maäratöin rackaus! cuinga
saidan minä taydclMsti ihmetellä sinun ihmellisenralft
ha nenwos vl tze / cumga pitä minun täydellisesti kijt.
tämän sinua, caickein sinun ihmettes, armos ja laumeille wiheljaisille syndisille o,
xiudes edestä, cm» sinäpitä
jamilla
minun cunnioittaman sijottanuto,et?
nua len cdest',etta sinä myös olet andanut minun wi''imdiien nautita sinun ijancaickisen rauha atriw, yhden niin corktan yhdistyxen jayhteyden atrian?
olen mini nyt tämän rackauden atrian cautta yhtä sinun can§as, HERra lEsu! minä olen yhtä
.siminjl
taiwallisenlsam cantza,minä olen yi)t,i P?n!n Hengen canha, minä olen yhtä caickein simin l

fc> nlum!<as, joco he uwat, caiwasa eli maan päällä.
Minä sown totiset yhteydesä heidän caiHans, joco
m,nä heidän ruumin puolesta tunnen eli en tunne; he
caumahtawat mnus täsä mailmasa olla minusta
ms eroitctut, cuin tahtonsa. Minulla on osa heidän
!Nl!chei'ansa, lahjoisansa, woimastmsa ja cunniasansa,
jaheillä on , a, siinä armosa-, cmn minulle lahjoitettu
e«. Me olemme ioca pälwä yhdesä hengesä yhden arin? istuimen cdesä c-osa. Heidän rucouxensa tule minulle awux,, >a minun köyhä rucoureni tule heillä hywari. Me racastamme toinen toistamme sydämen
pojasta, ja cusa sinä annat meille tilan, nijn osottaa
itzensa meidän rackaudemme itze työsä ja totudesa.

Ah minun lEluxeni! nijn monda tuhatta ihmisia owm wielä sinujia )a meistä eroitetut: Saata lMä
myös.

334 3.2.U6U. Cutkistelemus lauwantainH
myös tähän, petkelelle, joca heidän on ewittanut Hz
meitä, jällmz
piäxi, mutta sinulle HENra
yhteen lijtät, cunniaxi ja ylistoxexi, ja sinun köyhille
ha<
jotetuille Nmbailles ijancaickisexi autudexi, Amen.
WeisatM: Tulcat herätetyt sielut rackautecntesscnäni^

toisilla wijcsll^
Eutkistelemus lauwantaina
cuoiemattdmudesta, mjncuin yhdestä sen
z«h<
tollistn ckaicmuxeffa.

>

s. N:l» s.
Jota minun lihnri, ja juv minnn wereni, hänell»«
ijancaickinen elaniä, ja minä herätän hänen wijmlisli
pmrvänä. Joy. 6,' 54.
minä cuulcn, HMralEsu! vitako s»
armo-atrias myös oleman yri parannus«
lemata wastan? Eikö minun siis pidä cuoleman?K
täkö synnin palcka maahan lyötamän ja tyhjäxi ch
tämän? Pitäkö minun ijancaickisesti elämän? Hch
luja! »lisiys, kijtos ja cunnia olcon sille teuras»
Caritzalle, joca nyt elä ijancaickisesta ijancäickism
Minä uleu, ansainnut cuoleman. Cuoteman duom
oli jo Minun ylitzeni huuttu; minun pidäis
män', ja ei minun pidä cuitengan cuoleman, wM
elämän.' Manhan Orakin kita, kauhia cuolw m
ta, ci woicauhista. Cuolema cusa on sinun 0101
! cusa on sunm woirtos?
Mutta D
malan olcon ijancaictisesti tijtoö, joca mei!!l
ivoiton andanut on, meidän HORran IH
Cdristuren cautca!
Elämän Päämies, HENra Mu! Sinä»
tet LHde, sinä olet perustus, sinä olet alcu sijhm»
tiseen elämään. Että minä nyt olen suönyt
Ruumis, ja juonut'sinun Wercs; nijn olen mi»»
sinusa ja sinun cauttas saanut sen totisen elämän.O
ilman M, sitM wM Lu°>^
NW henkeni,
1.

3uj.

§.

l

Catzo edclZiftft ofasa

su.ren

sw

toisella wijcslla.
miwos jalkM/vlis pitänyt pitämän hänen luonnolomistaa nyt myös sen totisin, henlisen elämänsä,
elämän,
jvca lumalallisesa woimasa, aiaMisen
ijanoaickisildesta,tW
sta ijancaickisuteen, ja yhdestä
seen, muuttumattomasa järjestyxefä on itzens amaenämmin ja enammin ilmoittawa jakircastawa. Mutia minun ruumini ei pidä myös, omaisesti sanottu/
Meman. Mitä me c?chumme cuolemaxi., ei ole hänelle iocu cuolema enä, waan yxi makia uni, minun uscollisen WapalMjani perämatzomisen alla. Pitullut im>
dälstö minun pelkäman unda? hauta onpelkäman
siPldaisiu minun
la Micka, joca Minulle on lcwvxi walmistettu? wjn
tulcon sijs minun loppuni taicka tänapäna eli huonoa; minä tiedän, että se lEsuxen awulla, tule
Mluallisexi. Minä olen ja. pysyn Hänen wsrjeluAsansa, ja lEfmm Merellä ihanasti caunistetMo
He mahtawat sijs pois candaa minun mimini häcangistuneitten jäsendensa can§a; mädannys ei
Dngan minua peljätä; stncautta ainoastans humalan rackaus pois sulautta turmeluxen ja caicki hei-

M

-

Mdet, sttä minä wiimeisnä päiwänä edes'käwisin,
W kircasna ja loistawaisna, cuin auringo.
Sen uscon minä wahwasti, minun Wapahtaiani! sillä sinä olet sen luwannut minulle, ja se
m myös itzWnsä mahdotoin, että Mm jättäisit minun ruumini maahan, että se on ollut sinun
olis, ja sinä jo sinun Lihas ja Werss ecuitta olet
iacanut sille perustuxen ijancaickiseen elämään. Sinä olet minun elatxa pääni, ja minä olen sinun eläwä jäsenes; cuinga sinä sitte päästäisit minun?
meidän wäliltämme on paljo wäkewmnbi, tuin
°A cuolema ja mädannps taidals rUi «wäistä. Si-

nun

4.2.ucu.

Sairaille.
nun Nuumijs jäsen minä olen, «tzens sijhen sieluni
turwa, olen Sinus, elän eli cuolen, omas aina ole»
HERra! jos minä cuolen, S>nu!le cuolen, e!än,a»
«jäisen minnU tuonet, jongs miruu cuolemallas M
Ettäs cuolluist nosnut olet, s> ilta. den en jää niinä fW
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se

taan, taiwas astumas lohdutta todell,
cuotcnW
pelwas woi autta,
olet, sinne minua wienet,ct
ijäisest ain tycönäs lienen sijs iloiscsi täiNdä nyt lahdss,,

cusas

Näin mailmast iahde tahdon,HEßra sinun tygösG
la, ruumin lewos maas macawa on,siclllN' suonMz
slla!Ruumin duomio päiwän nousewa on,S»eluncM
yhdistettäpä on, Z)u>l olemaan ijäises ilos.
Täja nmfotan: O lEsu Chrtste, Jumalan poics ic. OIE,
su Christe motoin lc.

Se 4. Lucu.

losa löyty yxi lyhy neuwo, ni>n myös muutamat

iaRaamatun lohdutuspaicai sattM,
Edelläpni» tule meioan waarin otta:

tollisen rucourct

harioltnxilla,»»
uscon ja sen totiftn lumalisudeneteensvtta,oi!»<
Maikilla
yxiChristittycoco hänen elin

heidän päälle cc,tz«ndonsa
päälle ajasta

hänen sijttymiscnsä ja enancinisch
Costa Jumala sen lumuioh»

tien caUtta, wie meitä tielle 'janccuckisuteen; nij!>»
sairauden
paljo stn pqalle, että 'hmin<'n täyttä itzensä oikein itze sai»
desa, että hän tä>) sangen corkiafci ercarcmsftsa olie sitä mi'
senimin wa«ttct'u Jumalan annosta, Minä pidc.u siis HD
lisnä, ensist eteen tir<oitta sallaille muutamat ojennus »M
jotca tcrwcnnä ollcsa pitä tuturiteht^min/ ja sancuden H
«

w«alin ottamijella lerroittaman. Nämöt oi'nnue nuoroi!»
dän minä niin paljo tiN'pcl!''eml'<ma, cuin minä monina!!'
olen hawainnut, että aiwan
hmistä ei oitein B
cuinga heiden itziävsä sairaud.sal «malan tahdon
Ml'litama: ruceuxtt/cuin sanalst'
tämän pitä. S>tte
fiityt taitamat
h- tahlowat tehdä heidän V
pyhää EHM sto. Joe heidän lM
ptnsa, ja nautita
densa myöden anda, taitawat he myös hywasenia
r»co,urtt,jotta edeAä täywäisiia luguis., parhain jopiwäl <)^

sna

eosca
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4< s.ucu» Neuws SalrMe.
Wijmem tygö ranmm M
inomaiscn sielun tila»sa canha.
Raamatun paicst,jote« kllpawat sairallle yli«
Mftncaldaisei
jMuleli ja wDutuxeri, loista bf tMftwcit ylös etzia phdeil
plös pitää.
tt«st»/tu:kla sitä, i« harlauttanss eli
Ojennus nuorat Sairaile.
owat colmm laiset ojennus nyorat, jsista Odm
Nnmamat l»tz»««t steln» päälle,
ftiran tule «vaari» olta. ruuWinjä
päälle, jH »ÄittaMt h»>
WUtMllt hänen fairon
ne» caluns« ,a tawarans» päälle, em» hän jälttusa jatt».
Ne t«pellisimN«t ojeunui nusrat iote« cstzswat sie<
lun päälle, vzvat fturawsifet:
l. Tutki sinun sielu» tilaa eohm stueanden »lusta.
Että joca sairaudesa, ikänäns cum m kaffy tu< m«dän
ijancalckisiidesta, joca huuta ja
lono: Toimita sinun talos, Mä sinun pitä ruslemait
B ei nyt, nijn cuitengin witzzsti toisella kerralla) ja et!äsewäl)!N ftmus ufiajti cnäne nijiyettaft wttää cuo<
«nan perä<ansä,.ennen ciiin luullangan; nijn ei olemia
!än mpellisembi.cuin eitä me cvhta sairauden alusa.ja
lnsimäisna päiwauä, oikein todessa ajattelemme mei!äu euolemattoman sielumme oaälle, ja ottamme
w perän ajatuxeen liman kysymvxen: seisouengo mi->
«armosa Jumalan tykönä? mutta M Pyhän Hen«
>m walkeus mrwitan tähän corkiaatl coettelemiseen;
"in pitä sijhen alcu teWman sodammellisella rucVilM, nimcuin se edMpam tasa Mmmäisesa ssasa
lug. N.» 14. on eteen kirjoitettu. lus se sairas oit
lttämätöin, jos hän on arnwsaeliei, nijn taita häit
Meli anda edesansä llckea sen neuwon, min ylem»
ana edellisesa omia 2. Lug. §. 1. :c. on annettu cociz
aandMiscn Mestoxestn (edeliisesä osasa z.Lug. §.2. :e.)
oespain taita hänasttta siimämsä ottlN niden tila»,

°teawieläandawat synni» hallita yllensä(§. 12.:c)
«Iden tilan Mg kpllii wlpittömästi etziMt armoa,mut-

5. 3.ucu. tteuwo
la ei slefijtäwiela wacutetut' (5.17.2c.) jayijden tila

9zz

sswn

jotca owat heicot alcajat Christillisydesa: ja sijnä
spcilisä hm ha,
pita hänen wc,6rin ottaman,
myös
tahto ylös k»
waitze hänsn muotonsa. Jos hän
l«ja, mitä muista ChrMtyin luokista, on sanottu, H
jälken hän W
hän siellä ja taalla löytä ojestuxen,jonga
,'tziansa coettella. Jos hän nyt coettelemisen alla iHI,
tunnus merckeja tykonällsä sijhen, että hän on yri am,,
tettu Jumalan lapsi, nijn on hänellä M, Kittä Iv
malata; nijn myös sitä sydämmellisemmin rucoillaV
mon warjelurestaja caswamiscsta; että hän c,uca l«i
mMtamain paiwain sisällä tule menemään afasia >M

cumasa

sa

jos hän löytä ty?önansä tmw
merkit kääntymättömään sydämeen; nijn
jc. pelasta sinun sielus, silloin M
joca löyty täsa jälkimmw
rucouxen,
sen
rucoilla
han
ja
1.
l.
Lug.,
sturata sitä neuwoa,»
sesa osafa
Lug.
§.
3,
n.
osasa
sei-st edellisesä
palwelm «ikialls «,«!'
Sanan
Anna
cnnu«
2.
Inmal.in
otta pli

caickisuteen. Mutta

la sinun tyZö», ennen eujn sairan»

Se VN CuninZas Ässälle

käden.

ijancaickisexi häpiäxi b

joitettu, ettei hän taudisansacan etzinyt HERmI,
waan parandaita LAicaK.iS:l2. Syrach eteen h
joittaan ojennus nuoran, että meidän ensin pitä M
taman meitämme Jumalan can§a, ja sitte andamparandaian tulla tvgömme Syr. 38:12. lalumck
HenZi" käffe itze, että meidän taudeisa ensisti

tzuman meidän tygömme seuracunnan wanhimmat»

papit, ja sitte harjoittaman parcmnuxia Jae. s. h
(täinä Raamatun paicka puhu sijtä ihmellisistäjal'
lön luonnollisesta parannus lahjasta, cuin
simmäisesa Christicunnasa) O cuinga pchsn tOl'
xyW! moni luule että heiM pitft sillä Mllst cß<
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Oatraikle.

jos saarnamies tule; Sentchden ei he tahdo Mi
W händä ennen cuin heidän pitä ylönandaman hen«
M, ja cosca heidän heicoupensaei enH Myöden an*
»a, että Saarnamies taita nijn työtä tehdä heidän
cuin tarwitam Saarnamies pitä
ftlunsa päälle,
ei ainoastans sijnö tarcoimresa, että me
Maman
Mdä pyydämme synnin päästöä ja sitä pyhää Ehwlll>
sta,waan Myös sentähtzen, että hän Mahdais-lutkia
«itldän sielumme tilaa, ja anda meille tarpellistn neulvon,, cuinga meidän itziämme oikein ijanoaickisuteen
pitä. Sitä warten on tarpellinen, et«»
ä ftims tunnusta selkiästi> ja ilmoitta saarnamiehells
Iman ulcocullaisutta, cuinga st on hänen sieluns eanst
a. Jos ei tämä tapahdu, nijn on st mahdötoin,' tttH
Mamies taidais matcaan saatta nijn suuren hyöi
WM, cuin hän wircansa jälten on wslcapää.
!, Al«
sen
Mhiollisen käymistä WijmeWi»
, Jos me olemme tUtkinnet meidän sielumme tilaa,
z löotänet tykönämme tunnuMsrkitsijhenFtä mö sii>
!<l taidamme mahdollisesti nautita sen pyhän ehMistlh
l' »jn pitä meidän nautitzeman tätä Pyhää Sacramsnt<»
l< «/jota pikemmin sitä paremin; että taudin enätksch
M,

valmistaman

'l
>l
l
>l

>e woimat. wähenewät cuin

tähän haluun waadMn»

!«s me myös tecwennä ollesamme olisimme ästsn eli
chä aima sitte naUtinnet tämän armo-mrian, nijn
ja cauwatt,
lidamme me cuitengin jällens naulita
M seisowaiftn taudin alla sen harjMjxen usein keW

wan,että usco sille rallille retkellä ijancMisutM,jv,
> «seinin ja paremin tlllisimhwistttM
l' Rcw«ije smttn
sMme«» walallctjsa MagllisM äiätUfisU^
Nijn cauwan cuin terwe!>suldtttz> memma m
'"Mut, myös totudella ajattelemaan mttbän ulconals

!

°

UWjWmW työn

hI!W
ls

jch

ja

'

WW
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tTleuwH
myös työtä tekemään. Mntta nijn pian cuin me s<
raxi tulemme, alcaa sielun sabbathi. Me olemnie f
fydHmen pita, nijn M
toin tullet raja paicalie,
ouin ikänäns mahdollinen on, rewäistmän itzensäivc
Mensa; maallisista ascareista, murheista ja ajatz
sta, ja nijn paljo cuin ikunäns tapahtua taita, «M
leman nijta asioita, cuin ijaneaickiftltecn tulemat.
Ala <mn» sinun «jatuxi«s p«ljon wieraiic» oppiniK

cusa

<.

cantra

wlla.

s

Doctsr Nambach macais
Costa se
aimoi moni itzensä ilmoittaa
cuolin-wuotellansa,
nen
oppia
Mutta hän annoi hcldö,
hänba.
he tahdoit
tietä,
että hanetlä nyt oli aM
läsnä
minun
Mescmi
caiiimbain
..ijdcn
asiain päälle; he, malM
mistä
tähden säästä händä. Tätä oikeutta pidms p
käyttämän taM
caitzen Christittyn huwärensäjoista
z)stäwat,
meidän sielu!!»
mmttamat harwat
kyllä
owat
hyvdntys,
on
ulottuwaistf. Tlirhat s»«
ryöwawät
sanan poissD
jolca
linnut,
owat haucka
aiwan
jq
suuresti.
halun
Mtstä ci sinun, saircnwcg
ole cuolemaxi; n!,tt pjj,ci «in
s. 102
cttä st tuotais oikia»
fi»
gi? sttt
' '
siciulles.
Oi Jumala pan>e yhtän sairautta turhaan»»
dan päällemme. Hänen tarwiturensa on joca eM/l
tä me sen cautta tulisimme lähemmäxi wedetpriM
wgöns. Moni ei ota nijn paljs aicaa Hcilensä, «>
cauwan cuin terweys ulottu,. että hän aMelis W
Jumala pane hänen sentäMn ta»
sielunss päälle.
wuottlle, ja anda hauelle sen cautta aicaa. Jos A
sairaus ei olisi cohta cuolimaxi; nijn pitä meidän <
tengin itzc.inne nijn käyttämän, että Jumalan l>
tareoitus meisa tu>le sen cautta woitcluxi; seuram
sti wle meidän Otghywin wam'in Ata edellä W
autuas
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nliorisia. O cuinga hymin on se,
M oiennusjollen
säädin; terveyden tutudella

W

cosca

taita fa-

eiconkijtos! tan.a saeraus vn tuonut
Mun sielulleni moninaisen houdotyxen! minä olen
minun wapalMani eläwäsa tunulliit
,misesa, wacutlixesa hänen armostansa.maiknan kiel'Wisest,taiwallisesa mielesa, rackaudcsa lumalata ja
W:

Jumalan

cohtcm:c.
Wmmäisiu
yxi Chrisntt? clwle, niin pnä han annettaman hiltosc»

lewsllisesii -HiLßrasa !,«sl-'na.
pacanaiu cnm Chrisiittyiu tapa,sen
enamin
Se on
des menewaisen wuoten ymbarma öitä menua itclM
parulla. Jos silla, wca taistele cnoleman,can§a on
l>M cuulu ja ymmarnis, nizn ei se taida muuta, cum
lewottomnmttacm saatta hänelle »hdeu
sijs,
>m. Surlacon hänellä
lewollisesti ja hiljaisesti
puhuttacon
ja
mckm,
ainoastans hänelle silloin ja M
m jLcu tuttu Raamatun lohdutus paicka, stta hänen
lscousa cuoleman taistelemifesa tulis wahwistetuxi.
le tarpelllsiulmat oftunus nuorat rmlmille «vat siurawaiset:
,Ic« fina inc olce
ibnZlin sai-r«»Vcn sinun p«Arucsile
tnmäu svnmn
,
nifn
K2
lumalssck»
«ndcxi «ndamiscfia.
Muni ihminen weta aiwan pisn mynet taudit
mllcnfa; ja, coconans aiwan warhmsen cuoleman,
ja juomasa, haureuden
lön paldistlden cautta
lsmstaisnden cauttaMhan cautta, n'on paldistn työn
ailtta, cosca he tcucka ahneudesta eli cunnum pl)«nö>
a pinZottawat woizualffa aiwan corkialle, wpckeuden
«Mnpaldistn rohkeuden cautta ja moncLa muulla
»>Ma. He wahingojtzewat niin heidän rumnmsa,
'sta heidän cuitengm pidäis m-!rhen pitämän, ja
awat usen, itze itzenfa,
hewiela pidemmaldä elä
jaisesti ,a

masa

lirisit. Hcimä

cusa

vita oatuwaisesti tuitaman, j«
kw
Vz,

V^euwo
Jumalan tykönä, Chrjstllxen tähden, nöyrästi«,
342

anottaman,
z., Harjaa paranyait» ,« paxaftnnxja silla
malalle ott otc>kl:ne>>.
tzäman ojennus nuoran setittä Syrach

ni,

Jos me sijtä tahdomme waarin otta, ch
enin se Jumalalle kelpa; nijn pitä meidän walitze«,
Wen seiiealdaifen parandajan, jolla on tarpellmeG
weliaims, ja mieluisesti seumman hänen neuwoach,

>,--if.

pijn hywln parannusten harjoituxesa,cuin
wuodos joca häneldä tteen kirjoitetan.

elM

Jos me d
damme saada yhden parandaiau> joca yhtä hm
pn Jumalan ystäwä, Mafecoitta parannus nOw
Palsf yhden Jumalalle kelpawaisen rucouxen cachl
on meille odotettawana sitä suurembi siu>«!
wastan ei M ne suingan Jumalan
jotca heidän

taudsisansa menewat harlqnduß
siwuitze ia luottamat itzenfa eM
juoxiain päälle, joilla ei ole uw
maan
mattomKin
Hvaistq tietoa ja eueftelemusta, eikä ihmisen n»
jen parandflittön

laadusta,eli parannus wälleappalden w
Msta, Ns ei myös tee Jumalan tahdon jälke.', P
«a ylöncatzomat Ehristiliisef parandajat, ja olt«
paconsg epäufcoistsn pygö, jotta nitäwat IW
PilMmHawäisewat händä joca päiwä, ja ei taidil'
yhtä ainoata rmousta, siunaresta HÄ
Hein
(M ymmartä kirjan tekiä cw

tzMat itzmfä parandaixi) Ne ei myös tee luM
Gbdon lälken, jotca etziwäk apua noitain ja tveltz
epäjumalisten, ja taiekurem ibmjsten tß»'
Gillä yämät pois WMwät heidän sydämensä
ja etziwät apß
Mlftstg )5 hamn

Sairaille.

343
tMN tykönä. Ei myös tee ne Jumalan tahdon jalfcn, jotca enämin panemat heidän ulcallurcnsa yhden
Wtawan ja Christillisen parandajan päälle !'a parannus wälicappalden päälle, cuin Jumalan päälle; jotcg tekemät parandajan Jumalari,. co'ca hän heM
«utta; mutta »vihoittelemat hänen päällensä, cosca ei
hän taida autta. O cuinga ftnni on turmellus,
>»ca, eatzcmnosa parandaiain ja parannizsten päälle,
>oyty enimän osan sairasten tykönä! O mikä epäjuilmalan palwellus, epausco ja Jumalan
moilta itzensä monen tykönä, jotca jo seisomat ijancaichiuden owen, edesa, eli ei tiedä, cuinga cauwan
heidän wiela maan päM elämän pitä.
Z. RZrsi saipHuden eowutt<» kärsivällisellä.
Karsimattomyden cautta enännämme me mnsaws meidän welcaamme aina enämmi». Sitä malan on hywä olla kärsiwäisnä, ja
avua
Äwoa Walitus wirt. 5:26. Nijn pian cuin ihminen
mda kärsimättömyden otta yli käden, nijn seiso hän
Ms nijtä arms maicutuxia wastan, cuin Jumalan
hengi, ristin allg; tahto waicutta ja toimitta hänen
ieli scmsa. . Nijn myös jocainen omasta coetrelemisela taita selkiästi hawaita,että hän päälle seiftwaim kärsimättömyden alla, ei ole sswelias, »ikein ha«
Wsesti rucoilemaan,.luottamaan Jumalan päälle,
wiwomaan hänen hhwydensä päälle, ja että sitä«saan sula epäusto, epäilys, nuriseminen, haluttomus
lumalata ja ihmisia wastan, monen muunwicm
l, sydämeen itzensa tnngewat. Mutta jys ihminen
>n kärsiwäinen, nijn tule rastain risti kemiaxi. Sieu Pysy hyiväsa tilasa, ja Jumala taita sijna hiljmesa ja siMsä sydämesä oikein moitta hänen pää tar"iMft,. CmtenOin on kärsimällisys
yrtti, M

se

se

sen

se

Z

4

-

«

ltz<
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s.ucu.

t7lmw<>

-ei casiva caikisayrti tacho>'sa. Jolla ei sijs olem
woimaa, bän rucoiwn Jumalala sijtä uscosa; M
pita
«O»
,

se hchzelle annettaman.

»vaa swat sin«ln fielull?» ylss rakendawaiset, eli >»!,
ei s« jalain estett» sinun h^lus^g.

N''!la, josta simalla
on M'l
Lcars, lchon tieto, csettelemns ja suuri kärsiwaW
Lgrwitan. Jos he owat stjhen soweliat, että heii'
K?in taikawat murhetta piha sen saimn ruumillG
«asian haw'o'st^; nim on se ftiralle suuri lohdutus. M
ta ws belllä siinä siwusa-on nijn ftlmi hengellinmmi
ckeus, woima ja coettslemus, että he taitamat »eum
ja lobdutta tmnda: niin on st ori ermomai»
joca felva yhdelle lairalle
alnmlnalH, n!l<
Mutta, jos ei heillä Lle
neum
omilla
lanoilla,
taitawat
loMuttN
fa
niin
he p«M
tälnan pulttorsn edesä lukemisen eantza lwwistä tH
sta ('') sillä- tumalla olla sairailla yl»s rck»
Mi. srinomattmn jos
edesänsH pitämät Z»
w'-'!usta.
Gitn
nialista
wastan ei pidä ensinga»»
tettaman Jumalattomia ihmisiä siihen, iotcaeläV
Vahsndawaisest», ia toisinansa sairasten wlh»mN
kiroilemisessa, turhilla puheilla, ja muilla s»nW
Mvoilla, pojs^earcottmvat, nijn paljs cuin Heidi
Erlnnmstte.'» pyhistä Raam«t!lsta, eflmerttli?
,?'
No»?. 8: l,o«. ChrilwM B
KsslVio 3hn'stu«» lärfinuscstä, eaiUUmch
PavaniWtfts lt. Jumallsts r«tyll»i« Ia tuttiiickmukiy.
C")

!

,4.: 15: !s.-

« chcsä iutttaman, iolea
»atchM ft>iwat sille sairz3e. >
beUo mnw'? tarw'tz< wWViMs runsa; j« VN sielu, B
eriluuMtai», >§
»»«n ftitö msmwan mailmgstg/

Sa'r«iile.
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stlso,lumcUan siunauxen sairas huonesta, ja
Hkoiiänsä
paljon
estawat sen sairan halun eli hnrtallden.
'«iwan
tule sen edes menewäisen caluihin ja
wi»mem
Mitä

Maroihin, niin pitä tasa cahottamgn.nijn hywm jälken
jzäuelctenpäälle, cuin maallisten
feurawaiDn ojennus uuvrista waarin otettaman.
l, 7ws Ili!NKl« c»n «noannt finullf «rr>i« puouson ell lsssi,
siä, cuitt sinä iZllies jät«t; nijn p:d« M)?ä« murhclca l?pj
puun «lii heiöan tetisesta onnestansa setä ruumin cllä
sielun > unesta.
Tämä ojennus nuora onnijden edes menew u<
ste» tykmä paljon fisallänfa pitäMnsn. Pää asia
tule Hteisesti seurawaisten asiain baarain päälle.
i) Että me annamme nijlle jälken jääncAe yhden
hdämellism neuwon, waeldamaan HERran pelwosa, että me kenan ijancaickisudesa kohtaisimme hei<
bä» Ilmaan armo istuimen edesa. Jos tämä neuwu annetan jocaisslöe hänen 'erinomaisten sielunpa asiain haarain Men; niin jattä le perasänfa stta snre>«
m» painon ja woiman. Minä olen oppinut tundemaan nijtä,iFtca aina heidän wanhllteenfa asti owat
muistltttanet itzellensä heidän edes menelväisten wanhmbainsa wijmeiset neuwot ja wirwsmxet, ja st»
V5
cautta
wyis
jät«
Wi. W«!«>am h<lck«ls ia taiidin eowui ei t<chl»,
ti «ieldz joutilari, ttti le m««, eanhE, wsick, se myös m
Jumala» sana, s« izeusi secsitta. Ilma» sitä nn myös an
«>?hH. VN' Gaarnsmies ali terra» yhden sairan tykKnä/
»lchi hänen yUalsiansa, !«s ia «M he luit häyen cdcsä«f
i? liljn ««lytetin hayele Laudenieui» «nhewbmy ,a laste»
M»» pelastus. Kyi cauuis firja häneu tareoituxeufa jällen
n«<l« tiftl tilasa dshe«i!l sMelias. les se s>u'ras on «i.
w«« hch?, uij» ei ele hiellä polion hywzz pitkisa rueou,
W«,pitM wirKsä ja pitkisi t»tti3elem>irlst. Hsut«rwitze
cuiAZu lchy ja »lMMtun. Za tattst» sitä nstmin sm
.
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msnesta syimista warjeluxizsillä nijdwl?
Des menewäisten sanoilla on suuri paino ja woima.
2) Että me jatamme heille Jumalan siunaus,
Tämä oli ni-den pyhäin Patriarchain tapa, Mm
Jumalan Hengi' meille opixi täsä asich
Mos on andanut pyhään Raamattuun ylös kirM
Jumalisten wanhembain wijmeisM,siunauxel!a»»
suuri paino, ja minä tiedän coettelemuxesta, että usZ
cautta tullet

stj mela tänapäuä fttainprophetallista sijnämaca.»
päälle wjsusti täytetan,MgapÄ

Blken

mechljiftt esimerkit owat minulle tutut.

se

3) Että me jos on tarpellinen, itze asetta»
heille Christilliset ja ymmärtawäisctiholhojat, maei

Oinoasians heidän kamaroistansa, waan myös
dän hywästa ylös casiDattamisestansa pitämät ustO

stg lnllchettq.
, 4) Että me pyydltlmne pois estä heidän lväliMi
faicki fekaseuraisudet, karajan käymiset ja rijdatV
)'an päälle. Jos me näemme edeltäpäin, että jm
nita taita tulla permnsstä; nijn on se sitä tarpellisM
Hi, että me oikeuden ja cohtullisuden jälken, ftW
sanoilla, teeMme meidän wijmeisen tahtomme eli ll!
stamentimme,' ja en odota sm cacha, sijhen asti O
me saimxi tulemme; waan jo, nijwcauwan, cuin V
weys päällä seiso, sijtä tarpellisesta, murhetta pidäm'
me,MZa mutta msnda syndia yhtä haawa taita ps
Betyxiftulla. MW on tasa aiwan laimin lyöwainst
ja täyty, itzellens raNMstuxen, jälken-cuslemanst/
Bnda itzensä kirota heidän onMa perilliMdänfa.
f) Että me eläwäfa useosa ja Christillisellä aW
ftnhafnisella jätämme HMän taiwallisen Ijän muW
pitämisen ala, sima wchwafa uscallw'esa, että
,

WWMat HEMn tislläi M hsn totiW W!<
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isällisen aplmfa heille tapahtua, jongq hän Im
hänen
Mlifilleleffeille >aorwoillehänen sanasonsalupq. Täls

>a

un cabtalainen aiwan
sen edes mmewäisen uscolla
tule

sen edes menewäisen

hyödytys' silla ensisti
Dri sen
cautta lewoliisexi,

ssiieli
iloisext ia rohkiaxi, ia tois
sijng
yxj siunaus jälken jaänG«
toosa
macaa
itze
sffi,
je, joille

uscosa ifanäns cuin

heille toiwotetqn.
fliitä
icmgun canfia
2. Ijos
sillä

toimitetan

ja

olet elänet eripuraisudesa, Nljn
coscgs wiel» hgyen c«nfian«

ftM pign hänen cansistnft,
tiell« olet.

s«

Että ylembäna edelliftsa ofasa 2 Lug. K. 15. N:»'
i,2.Z.0n lawmlda puhuttu sowsnnollisndesta;nijn ta«>
tg /ominen siellä itze perään catzog, ia seurata sica
ma neuwoa, ruin sijna on mllut annetuxi.

Jo? sinulla on sotain lvaäpin ft«tu«l cftlua si»nn maaA
Mn tan>«r«i« stasn, nisn «nng st pai», ennen cmn fi«,
B caitzen mailman duomavin
tule».
Jos ei sinulla itze ole nijn paljon aieaa jälillg,
M sinä taidat mmhetta pitä palkitzemisestg; nijn
pitä
sijtä tekemän selkiän asetuxenvdesa testaa
MM, eli Memän perillisiä yxi wacaisesti, että
h sen wäärän pois toimittamat, jota kästyä he vwat

smun

sen

lvelcapaät, caikella ustollisudells Jumalan edesä seu«
Maan. UitH muutoin tacaisin' andamisesa yhteis
Mi tule merkitä, st on ylembäna edellisesä ofaft 2,

lug. §. 13. Nw 4. selitetty,
4>N«
ilzcnsä luu?alliststi j'gEKyistillistfii,
t«hdosi,nsg eU teffiimenttziiänH
wijmmeists»
beidän
sit!w«t «'«iwZisia.
Se, jolla on suuret tawarat, ja ei ole chtan
Wa, hankita, minun näköni jälken, tustin luma«
lan edesä waststa, jos ei hän tee erinomaisiapa rzzO
testaMNtM wgiwaiMe. IHs wam snMhM

-

4. L.u«u»

tTleuwe
bi, nijn on siinä tavauxesa, jos ei sinulla ole lapsig
348

cuitengin ljlistcttäwa, jos sinä heille wähäifen anna!
wuowa. Jos sinulla sn lapsia fa wähäinen waw
liiin ei sitä wanhnnmilda waadita', ja heidän kiW
lä lapMansa on itze suurin ja lähifin oikeus
G
hän tygu,cuin wanhemmat jälkensä sättäwät. Mul,
ta jos heillä on lapsia, ja myös suuri wara, nijn <i
tee perillisiä köyhäxi, waan paljo enämin tuo heille si,lan siunauxen, jos sinä määrät yhden
M
Maisydestäs nijlle tarwitzewaisiile, että usiasti, ia w
ca ties enimitten tapahtu, että monda wäärää puoli

sen

se

osan

änriä maca suurisa rickamisa, joca llsein oysy sim
yhdestä sugusta toiseen; eli myös on siitä laadiKi,
ettet sinä enä tiedä, kenelle se tule. SeurawM

heillä lapsiakin W,
si>ytä, seurata tätä ojennus nuoraa i) Että l)<
cautta taita,vat wirwotta monda köyhää ihmistä,
ilman että tchdä omille lapsillensa j»tacuta wahmM
waan pikemin hoödntyxen/ että Jumala sentähdeich
tä runsamin siuna heitä: 2) Että <s waaryden rugstt»
l'oca cucatiespaitzihanm tiedotansa rippu heidän t«<
waroisansa, tule tämän la»piudsn cnutta pois st<
en niillä w«mWmilla, waicka

sen

jocli on taipuwainen stncaldaiften armelias
nijn
ei haneldä puutu tilaa fijhen. S»o
suteen,
Christuxen sanat tulewat wielä tänäp'ä«ä todexi: tcil,
lä owat aina waiwaiset. jäällä löuw saitas huonei/
ta. Täällä on lesseia, orwoia, kerjäläisiä ja muila
tlirwattomia. Täällä jöyty kirMa ja Schouluia,<«
Heldan palwelloitanfa, joilla monesa paicasa tuffin o>!
heidän leipänsä. Täällä un terwellisiä afetuxia, j«tc«
vwat säätyl
wsldacunnan ulos
sexi epäustoisten seafä. Jos siyg sima siwuftl tch

I»s
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seurata Chnstillistm miesten neuwoa; niin sinä

ojennuxen, mihin testamentit parhain
saat ulottuwaisen
tarwitan ja asetta.taitan.
sairan ihmisen rucous ripin sdellck.
i<ENra lEsu! linä sanot: minä olen sinun pamnda/as. Minä olen sairas /a tarwitzen parnndajaa. Sentähden otan minä paconi simin tygos, ja
mcoilen sinua nöyrästi, ettäs tahdoisit auttn minua.
Minä olen sairas ei ainoastcms ruumin, waan myös
on minun mm pahasti tursielun puolesta; silla syndiyhtän
terweyttä; nijncuin
mellut, ettei min«sa ole
myös milnin ruumlllinen sairauden ei muma ole, enin
,M surullinen synmn hedelmä ja waicutus. Ah! mi-

mu> »vapahtajani! en minä tiedä muutoin
jonga tygö minä pr>eta taidan, cuin sinltn tygos Mnmis.
Mä olen cuwan raadollinen ja wihcljäineN) ja minun sydämeni on haawoitettll. Jos et sinä auta minua, nijn olen minä ijancaiGftsti cadolettu. Ah armahda sijs minun väällcni, ja waicutg sinun'henges
cautta minun sielusani, että minä sinufa tulisin uul»exi luondocappateri. Ennen caiM tee minl:« terweri minun sieluni puolesta, caicsein minun fyndM
armollisen andexi.andamisen cautta, sinun lohdutuxes
ja wirwotMs cautta, simm woimas ja wäkewydet
cautta. Mutta tee minun ruumiillisen sairauden päälle sencaldainen lsppu, cuin tule minulle auttlderi. Jos

minä wiela tulen lällens terweytem, nijn mnm minulle armoja aina enämin ja enämin cu»lla syiinille, ja
uhma coeo minun hengeni ja coc» minun elämäni fi,
lwlle omaisudexj ja palwelumi. Mutta jos minun
tD fairaudesa pitä eusleman; Ah nijn anna minulle autuas loppu! Pese ja puhdista minua sinun we-

lellis raSsta miuun synneistätii,

ja anna mmun

st-

wiBds<

4.s.Ucu.
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Rippi-ja

OhWllistk

wmdo-wlran cautta, sinun Henges wolttamisesa,w^
Matliststi tulla wacutetuxi nijden anderi andamiW.

HERm lEsu! cuule minun rucoureni nijn tahw
Minä ylistä sinua ijancaickisesti', Amen'.
Mden sairan ihmisen rucous ripin ja hw
ttin päästön jälkeit.
ruuniini
on sairas; multa minun sieU
M)inun
vn tullut terwexi. Ah.' Jumala! cuiNgasW
ti hn sinun laupiudes! Minä huusin sinun tygös w
,

NUn syndiHädasäni, ja sinä olet cuUllUt

minua, map
andexi andam
Minulle caMminun syndini. C ina olet SowW
lviran caulta> jonZa sinä määrättömästä
sta, Meille heicoile ihmisille wahwisturexi aftNM
antzanttt minulle MacUturen, että minä nyt M
täydMM-MMttu sinun can§as. Ah minun, I«,
malani! wchUsm minua uscosa,,että minä MG'
däisin itzeni finMtyMs/ ja olisin sinulle Uscoilinen«!»

Chriftuxen tähden

tnosia,

loppuni, asti. Alistetty olcon M
caicki
mailma olcon täynänsä hänen c»
ia
Halleluja!
niätMft!
Nun

autuallifeen

senpphänO»
Ahöen sairan ihmisen rUcous edellä.
toklisen nailtckemiftn

hywydes on pnremr-i cuin elämä. Silla wiM
elämäni olis sula euolema, jollei minulla olisi s,B
iitmsjas. Mnun wapalMjani.' sinä-olet asettM
pyhä shtollifts dhdexi armo l3älic«ppalexi, O
sinun
sepi parannumi mcidytl sairaille sieluillemme, jäillä

hän heicön uscomme wchwlsmperi. Ahl nijnarltich
da minun päälleni, ja anna minun
liß
tita sinun ruumis jK weres, että minä tulisin osck
nijU WOen tgwUtzistg, fW sins MA "»!<"

mahdollisesti
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Rutsuret Sairaille.'
mt ulet. ,M>nä olen heico, m en taida nijn halulliMylönda minun sydändäni sinun Mss, cuin minä
loimotan' Ah nijn kärsi minun'heicouttani, )a palsinun täydellisen sowinds uhris
M minun puutoxeni
pidän
itzeni sinun lupauxestygö, ettet
cautta. Minä
eikä suitzewaista
ftä särjettyä ruocoa tahdo murenda,
sammutta. Nijn sinä myös olot
Wilän sydändaköyhää.
HENra wirwota minua silärsiwä minua
nun armoillas, nijn minä tahdon ylistä sinun nimeetz
ijancaickiststi.

GhMen sairan ihmisen kijts», sen
tollifcn naunnemiftn iälten.
M ttmmn uscollinen Wapah/ajani! nyt olet sinä
jallens minun sielustani sydämellistä murhetta pitänyt, ettei se huckuisi. Sinä olet ruoMnut minM
sinun ruumillas, ja andanutmmulle sinun weres juoda, ja yhtä haawa lahjoittanut minulle wanhurscaulm, elämän ja autuden. Cuinga tsidan miuä WiWmen heico ihminen täydellisesti kijttä sinua näiderj
ckssammattomain hywäin tuidm edestä? Ah wastan
m minun heico ylistos uhrini armoifa. Anna miD nyt tulla oikein wäkewäxi sen sWlliseil ihmisen
Aesta, roaicka st ulcsnainen heiconejs alrmellatt<
mä olen nyt sinun ccmstas yhdistetty, sentHden tahl«n mma olla sinun omaisudeß ajasa sa ijancaickffu>lsa. HERra lEsu! sinulle minä elän, sinulle mi>a cuolm, sinun olen minä cuolluna ja eläwänä, te»
mun canffani minun sairaudesani, nijncuin simM
elpa, ainoastans että minä tulisin ijamaickiM aullar», nijn minä tahdon cunnioitta stnna ja ylistäisiun nimeäs eaikesa/jancaicklsudesa, Amenl
.

?«i n,um>n

Täm« waari

otemn:

ja mielen heicous myötzeisanbs, m'j>t isM
uu»«i GMjsetl.»MrO, «UtzMl» Ml», epi» jälttä

fts

-

„

Mijmeinen plche
fljnä colmannesa tngusa, !„W
ftn pyhän Ehtollisen, ylis etzli
lamat tutkillelcnnirct töfia pyhästä sacramentlstä, jg sen l«n§,
fq wah«?istg« ja ylös Mä hänen halumsa.
Mijmeinen puhe edes menewäifiile.
losa waari oletan:
Maille, »enga pian pttä tws mencmäx e!i cuelemau> ei M
«nsingän tuntemattomia, w««n paijata t«ttui» N°M
l»ln pmckoia ia wärspjä wirfi kirjasta, istca «i waad, h««,
tylKnänla, jota cuta «Ntt« tutkimista, rtxs pandaman. l.
Pidä myös sanvlt«m«n yaneNe w««da assata vhtli hoM,,,

4.K.ucu.
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'.'.'.

"

~,

«

»,

l

««

«l myös luettaman Raamatun paickoja aiwan wieckasti, Hz
jälkcn; wa«n ai«a pidettämän wihs yltzs siNa wälili,
ltti wolma jscaistffa Raamatun paikasta eli wsrsystä sitä,„
tt«i» tungis itzenfa hänen sieluunsa
-HERra INsu! sinun täsijs.nuna anna mmnn
finK olet «sinun lunastanut,
sinä totinen luffick.
PM. 31: 6. L)awidin
2lh lÄsu
PoicH armahda minua.
IWjuren Christur«, lumalan
puhdisi««
t« cairisia synneistä.

tdisc»

Ma

nucutt

haa.woin Chrissux»n iQ

!Ninun sydämeni m«rhrt sn moninaiset, wie siin e
nua nlog minim tustistam, tattos minun wairöaistll!»
,« raadollisudeni puoleen, ja anna caicki minun ft»l<
«nöcn. P5a1.25:17/lZt?ijncuin peura hcmöiye tuoretta wettä, ttijn min»

himoine sinua Innala^
Minun sieluni ««»oa Jumalala/sitä elZwatä 2um«M
mitta mlen Jumalan caswoja K«remaön?ps.42!l,;
cosca
Minä tiedän nunnn la-.astajam eläw«n, ja bän o!>x
fia lähin maan päällä seisswa, Ia waicka lehdoin miw
n<iheani ja t«ma (ruunu.l) lacasiu; saan miua cnitengi^
hasani nahoa lumalan, HHnenmina olen minnlleni M
wa, ja nunun silmuni canowat hända ja ei rengän o»k
'
Job. ly: 25/ 36, 27,
on minulle elämä, ja cn«>temaött minulle «A

sieluni
,

,

,

.

lo

Phil.

::

21.

r?yt sinä lkstct,zlBß,ra ftalwelias rauhaan menen»
jatren: sillä minun silmäni owa»,nähnet sinun «^

sanas

Mes

Zi »9 i«.

zves menewAsien iMs^
353
lnyivex
nndnw<it> talM juuti j»itsään
Zos iiffun haarat
z« peräin ainMfru canssa lutea sen «des meneväisen edeft,
Mutomst sturawaisista counista
wirsistä (eli Muutamat w«5
pidetätt ylös jsca wsrsyn
etts
sijch
«ii»
wähä
hl
w<!M
tvs« mcani tnUUt ,c> on lc.
«lcsn iiö
iNixis w,>wyt
Ma nucU» dawoin Christuxen ie.'
O lE<» Cyeifie 2>utn„lnn P«»c« io.
Mitäs Iltmal tahdot tapahm tott,«<>

Rlft WM »äwät

ja muita wärsyjä S<iMe«?iÄffell«

WW tirjast«s°

Hnt' st sMbi wäfiM ftisi»n zc.
2ln» «mwa» toppn lahteiM ?t.
toM cäi<ki paiwiln häätan Zc^,
«lMem iyiki kZänM s»« tzaotes IISD Cb«iO ««.
K' «M WM wilpiMä ie.
Vuo

ftM

I» mins

ft>t»Hme>an

mrlvaxi

«z,

otet 2^

RäMWn Päicat GairMe
Raamatun pascoisia taM W Mäs
WsnfH Oden eK
joca parham
MLe
sydämellisien
haIMW.,
MW
hlwcanM M Jumalan chgö, tuttia ja veräan ajatella.
!ZMk.Z2:26. En minä Msta sinua> Mes sius minua.
iMs.k.4y:lz. HErramlnä obomn Wun amuut-'
lsMnWcoililacob HZnen cuolin-wustellanss.
2Ms.k. Zf: ZO. MM Mrra olen sinun pamndapuhuttele Ehristus nijiä uftownisia.
M»5.k.Z2:39; Nahkat
ma Minä, minä i^e
lm, ,n e, ole lumalira Minun canM. Minä cuolnn »aleen
elawaxi: minn Wn K minä pc-rannan,
ole, jocn minun osistani wapahta.
wMa

ff 17,18,194 Aitzo, autuas on

3

.

se ihminen,
Ma

4.Kucu. Raamatun paicat
fvta Jumala curitta (»a joen anda curituxen kelwa
ilzelläns parannuxeri) sentähden ala Mä caickiwc
dian curitufta. Sillä hän halvoitta ja sitoo, hän li
ja hänen katens terwexi tekc. Cuudcfta muchs
päästä hän sinun, ja se/tzemännestci ei tule
Z54

hutta sinlllle.

10b.i4U,2,5. Ihminen waimojta syndynyt elä»,,,
hän aicaa,ja on taynäns lewvttomutta. CaswaiP
cuin cuckainen,ja lanae: pakene nijncuin wariojcli

pysy. Hänellä on määrätty aica, hänen cilucauttm!
lucu on sinun tykönas: sinä olet määrän asettamchl
nen eteetisa, jota ei hän laidn käydä ylitze.
Job. 19: 25 27. Minä tiedän minun

,

LunastaD
halauren sinä HENra cM,

eläwän, ja nijn edespäin-

Ps. 10:17. Köyhäin

beidän sydämenMna Whwistat-, että sinun comi

sijtä otta
Ps. 65:20,21. Niitetty olconHEßra joca
Jumala paye cuormqu meidän päällemme, mutta h«
myös auta meitä. SeZa.Meillä on Jumala, lum
joca auta,jaH)Err.aHErm,joca cuolemasta wapch
Ps. 73:25,26. Cuin smäHErra ainoastans M
la olisit, nijn en minä ensingan sitte taiwasta eli m
sta tottelis. Waicka wiela minun ruumini ja stl«
waipuis; nijn sinä Jumala cUitengin olet aina niiß
sydämeni uscallus, jaiuinun osani.

Psal. 92:12. Opeta meitä ajatteleman,että meiÄ
pila cuoleman, että me ymmartäwäiscxi tulisim. ,
P5.126-.s>6. Jotta kyneleillä kylwäwat ne W
Nijttawät. He menewät mattaan ja itkewät, jaW
lvät
siemenen; ja tulewat riemulla,
wat heidän lyhtensa.
Saan,.k. 12;7. Mulda pitä jällens maahani

Sairaille.
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ollut on: ja hengi pitä jällens tulenM, nijncuin
tygö,
joca
andanut on.
man Jumalan
Es:sZ:4,s< Totisesti hän cannoi meidän sairaudemnie, ja meidän kipumme hän sälytti päällensä;waan
meidän pahain tecoimme
hän on hawoiteitu
syndeimme
jameidän
tähden on hän hosuttu:
että meillä rauha olis, jahastus on hänen päällens,olemma
me paratut
m hawainsa cautta
Matth.9: Ei terwet tarwitze parandajata, waan

se

sairat.

sen

.

'Match, ii: 28-30. Tulcat minun tyguni'caicki,jotca

tyutäMeja oletta rascautetut,jaminä

tahdonteitH

wirwotta. Ottacat minun ikeni teidän väallene, ja oppicat minusta, että minä olen siwiä ja nyyrä sydämestä,
ja te löydätte lewon teidän
Sillä minun i,
ke»i on sowelias, ja minun cuormani on kelviä.
Ich.n: 25,26. Minä olen ylösnousemus ja elämä:
joca usta minun päälleni, hän elä, ehkä hän olis cmllut. lajocainen,jocaelä, ja usco minun päälleni,
ei hänen pidä cuoleman ijancaickisesti.
iPet. 1:6,7. Te/ joita nyt wähän aicaa(jos tarwilan) moninaisilla kiusauxilla waiwatan. Että teidän
usconne coettelemus paljo callimmaxi löyttäisin, cuin

catowa culda,joca tulesa coetellan.
iKt.4'.i,2. Että sijs Christus lihasa meidän edestäm on kärsinyt, nijn te myöswarustacat teitänne sillä
mielellä. Sillä joca lihasa kärsi, se lacka synnistä. Ettei
hän enä sitä aica, cuin hän lihasa edespäin onHmistm
himon jälken, waan,lumalan tahdon,Wen eläisi.
Rom. 14:7-y. Ei yxikän meistä itzellens elä, eikä
>Mkan itzellensä cuole. Sillä jos me elämme, niin me
HErralle eläme: jos me cuölema, niin me HErratle
.

P"lilnma. Semähden

joco me

elämme eli cuolema,

Z 2

nijn'
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4.B»ueu. Raamstun palcat
nijn me HErran omat olemme. Sillä sentähden

Zs.6

„

myösChristus cliollut ja ylösnosuut, ja jällens cläch
tullut, että hän olis clwllllitten ja eläwitten HErca.
Es. ss: 6,7. Etzikät HErra, cosca hän löytä

rucoilcat händä, cosca hän läsnä on. lumalach
hl)ljätkön tiensä, ja pahoin tekiä ajatuxensa, ja pslch
can HERran tygö, nijn hän armahta häM;j<
meidän Jumalamme wgö: sillä hänen tykönäni»
paljo andexi anomusta.
ler.z: 12,13. Minä olen laupias

sano HErm,iol,

wihastu ifancaickisesti. Tunne ainoastans simmpl»
lM lecos, ja ettäs olet HErrc, wastan syndiä tehU
lac.HH. Lahestykätlumalata,nijn hänlähestyM
Es.s4'-7,8. Minä olen wähäxi silmän räpaM
ssnun hyljännyt, mutta minä tahdon sinun suM
laupeudella costa. Minä olen wihasani wähäxi film
xäpäyxexi minun kafwuni kätkmyt sinulda:muttaU
na tahdon armahta sinua ijcmcaickises armosa, ft»

HERra

sinun,lnnastajas.
Wuorct pitä wälttämän, jst cmkulot lw
mutta minun armoni ei pidg sinusta B
ja
»nm, minun rallhani lijtw ei pidä langeman fli
HEMa sinun armahtajasi,
Rom.B-28. Ms tiedämme, mjlle >«tca ImnM
racastawat, caicki cappalet ynnä parhaxi käcmdym
v.iz.Sixi minä stn pidän, ettei tämän nykyiftn oi«
waiwat ols
cunnian werta cum meille ilmoitß
v.ic?.

sano

sen

2C0r,4.:16-?8. Sentähden en
wäsy, waii,
meidän ulcuncunm ihminen turmellan, nijn siiM
cuitengin päiwä päiwäldä udistetan. Sillä «M
waiwamme joca ajMncli ja kewia on, smtta m«l
ijancMisen ja määrqttömän cunman. lom «^
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näkymättömiä:
silla näkywaiset
Mväisiä catzo,wacmnäkymättömät ijaneaickisel.
ajalliset,
mutta
chat
iCor.io: >?. Eipä »xikän kiusaus ole teitä käsittänyt,
Man inhimillinen: Muttq Jumala on uscollinen,joea
cj ftlli teitä kiusatta ylitze teidän woimanne, waanhän
teke kiusauxesta lopun, että te<?n woitta karsia.
lac.i:i2. Autuas on ihminen, joca kiusauxe»
lärsi: sillä cosca hän coeteldu on; nijn hänen pitä eluwanlämän cruunun saaman, ionZa HGrra
M on, jotca händä lacastawat. ,
Ilm.k 2: ia. Ole uscollinen cyolemaan asti, nijn

se

minä sii.ulle elämän cruunun annan.
Ebr.i2:f,6. Minun poicani älä ylöncatzo HErra»
luritusta, ja älä naänni! coscas häneldä rangaistan.
Siliä »ota HENra racasta: sitä hän m»ös rangaise.
Mutta jvcaista poicaa hän piere, cuin hän corjaa.
K 7.8. Jos te curituren kasitte, nijn Jumala tari,
he teille itzensa, nijncuin lapsillensa. Sillä cuca on
sepoica,jota ei Isa curita? mutta jos te olette ilman
luritusta, josta caicki owat osalliset ollet; nijn te olette ilparat ja ette lapset.

v.y,i2..1a cosca meille »wat lihalliset isät ollet c«l--titlijana, niin me olemme nijni cawahtanet' eikö meidän sijs paljo enamin pidä sille hengelliselle isälle alammaiset oleman, ett« me eläisimme? sillä m tosin owat
meitä lurittanet hanvoina päiwinä heidän luulonsa

Mn, mutta tämä meidän tarpcxemme, että me häm pyhydens saisimme.
».

ii.

Mutta

cosca

caickinamen ra!?gaistus

käsisa

«n; nijn ei se ole meille ttoxi, waan nmrheri: m»'tta
lltte anda hän rauhallisen wanhurscauden hedelmän
«jlle
»otea

si/nä harjoitetut owat.
»0. Wanhurscas on HErra caikisa
teiZz

M. 14/ i?"
-'

-

4.2>ucu. Raamatun paicgt
teisans ja laupias caikisa töisänsa. Läsnä on HWra
caickia jotca händä totudesa auxens huutamat. M
teke mitn Jumalala pelkäwäiset halajamat; ja M,
heidän huutons,ja qutta heitä. HENra warjelecw
kia jotca händä racastawat, ja hucutta caicki juw
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lattomat ( jotca ei käännä heitäns).
Ps. 146:5. Autuas on se. jonM apu
niala on,jouga toiwoHErpasa hänen lumalasans^
El43:i Älä velka: sillä minä olen sinun lunastam,
minä olen sinun nimeldäs cutzunut) sinä olet minun,
P5.27:14. Odo:a HErrqq: ole hywas turwasa,,i
hän wahwista sinun sydämes; ja odota HErpaa.
<s. Hänen wihans wipy silmäuräpäym;»
on itcu, mutta aamulla il».
häni ihastu elämäsi: ehtona
10h»2:i,2. Hos jocu syndiä teke, nijn meillä«
edes wastaja isän tykönä, lEsus Christus,
hurfcas on. Ia hän on sowindo meidän syndeim ck
stä: ei ainoqstans meidän; waan myös caiken m>

mssn edestä.
1 Cor. 5:42 44. Se kylwetän turmellussa, ja l
-

kylwetän hnonona, ,i
nouse turmelematoin. Se
kylwetän
hcickoudesa, ja:
nouse wäkewydesä.
clmniasa: Se
lös
kylwetän

lös

ylös

Se
luosinolliO
nouse
xuumis ja ylös nouse hengellinen'ruumis.
'

7

P. 53-5?. Tämä catowa pitq pukeman päällensi
cqtomattomuden, ja cuolewa puke päällel.sä euole»
tomuden., Mutta
catowa puke päällensä B

cosca

mattomuden, ja cuolewa puke päällensä cuolemß
puiden, silloin täytetän se sana, tuin kiMitetlu«»
Cuelema on nielty woitosa. Cuolema cusa on sin»
vtas? helwetti cusa «n sinun woittos? mutta suolet
vtq on ftndi, ja synnin woima on laki. Mutta kiP
«Kon Jumalan joca meille woiton andanut on w
dän HErran lEsuxen Christuxen cautta.
O
/
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sbr. 2:9. lEsus Christus on Jumalan armosta
cuolsman caickein edestä maistanut.
10h,5:24. Totisesti totisesti sanon minä teille: joca
Sairaille.

uscoo

sen joca minun lähetti,
tuule minun sanani, ja
ijancaickinen elämä: za
tule duoon
hänel
l
ä
cuplemasta
elämään.
waan
mene
mioon,

loh.B:si. Totisesti, totisesti sanon mmä Me: jommun sanani, eiWen pidä näkemän cuokätke
ea

jemata ijancaickisesti,
Gr. 13:14. Ei meille ole taalla pysywaista caupun.

me etzimme.
Zita waan tulewaistaopeta
mimia ajatteleman minun
PsiN:s. Hsrra

l»pM»i, ja mikä mitta minun elämälläni on,

tietä-

ercanen tääldä.
v.6,7. Catzo. mmun päiwäni owat känilmnen leMstykonäs, >a minun elämäni on nijncuin e, mitan sinun edesäs: cuinga cuwan turhat owat caic<
li ihmiset, jokea cuitengin nijn smuttonlasti elämät.
Waan lje menewät pois nijncuin wario, ja tekemät
heillens hucfan suuren murhen; he cocowat ja ei tieM cuca sen M.
v.8,9. Ia nyt HENra: mihiliya minä iheni luotan? Sinuun minä toiwon. Wapahda minua caikista synneistäni.W,

Ps.i?:is. Minä saan nähdä sinun caswos wanhurscaudesq: minä rawitan herättyäni sinun cuwas
jällen.
E5.40:6-8. Caicki liha on ruoho, ja caicki hanm
hywydens nijncuin kedon kuckaineu. Ruoho cuiwu
pois, ,a cuckainen lacastu: silla HENm puhalsi sij,
hen. Cansa tosin m, ruoho, ruoho cuiwettu ja cuckainen lacastu: mutta meidän Jumalamme sana pysy

Wcaickisesti.

Z 4 v.ch.

4. l.usu.

Raamatun palcal

v. 29, Hän anda wäsuneills woiman, ja wäelll»
mille kyllä wäkea,
v.zo. zs. Nuorucaiset wäHwät ia naandywät
nuoret miehet peräti langewat. Mutta jotcaHEW
odottamat, ne saawat uuden woiman, niin mä h
menewät sijwillä ylös cliin Dtcat: että he juoxeU
ja ei nänny, he waeldawat ia ei wafi),
Ps.so: is. Huxes huuda minua hädäias nijn mioi
tahdon autta sinua; ia sinun pitä cunioittaman minm
Ps.9l:
Ctta hän minua halais, nijn mini
hänen päästen, hän tunds minun nimeni, sentDll
minä warielen händä.
aurhuuta minua, sm,
tähden minq cuulen händä: Hänen tykunäns ol«
niinä tufcasaFjta min-ä hänen tamman pois ja saatoi
hänen cunmaan, Minä rawitzqn hänpä pitkällä O
?a, ja
hänelle autudeni,
lac.f:ig. Jos jocukäksi waiwaa teidän ftafan,j>
rucuilcan; jos jocu yn hywästa mielestä, weisaw
lvirsiu,
v.lS.TumMacat toinen toisellenne teidän ricoxck,
( ElMiMa sowinnollisudefa, jos te jonkun miele»
riconnet olette) ia rucoileat toinen toisenne edestä,el!
te terwoxi tulisitta. Wanhurscan zucous moi palj»
totinen on.
loh.s:i4. Eatzo sinä olet varattu: älä sillen syndi
iee, ette» jotain pahemhata sinulle tavahduisi.
l3. Autuat owat ne cuollet, jotca HEI
wfa cuolewat tästälähin: m Henqifano! heidän pi!
ftwcimgn seidan MäMl M Yeidqn teconsa noM
«

Hän

se

cosca se

laivat'Keitä.
Ismk»?,ll4-l?. CutsanämätWalkeilla waateil
puetetut owat? ja custa hs tullet owat? Nämät ow
' U,, jIM su.M.sta Omasta tulit, iq he.,Wql Heidi
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pesnet,ia
ne
carihanweresawalaisnet.Sen,
Mttensa
he Juhalan istuimen edesä, ia
Hden owatpäiwälla
ja yöllä hänen tsmplisänsä: Ia
händä
Ivat
se,oca istuimella istu, asu heidän päälläns. Ei heidän
pidä enä isoman, eikä enä janoman, eikä aurinao la n,
Ze heidän päällensä> ei myös oxikän palachus. Sillä
laritza,foca istuimen keffellä on, caitze heitä, ia ioh<
datta heitä eläwäin wefi lähdetten tygi>: ,> Jumala
M miwawa caicki kynelet heidän silmistänsä.
Matly.2s?34-4-<I. Tuleat minun Isäni ssunatat,
ja omistacat se wawacunda, jo«a teille on walmistet-'
l« maiiman qlusta: M minä isoisin,/a te ruokitte
MUN N.

Ilmk Zts. loeawmtta,sepitä nijn WalkeillawaaMa pmtettaman. ja en mma pyhi hänen nimeänsä
elämän kirjastapa minä tahdon tunnusta hänen nimensä mmun Isäni edesä, ja hänen Cngeleins.edesä,
Ilm, k. 22: Catzo minä tulen uopiasti.
?.!«.
Catzo minä tulen pian, ja minun pakani on
minun cankani anda-maan cullengin nijneuin hänen
tponsäon:
«Tim. 4:s-F. Minä jo uhratan ja minun pätemiseni aiea lähesty. Minä »len sen hywän kilwotuxen

rilwottellut,

juorun päättänyt,

uston pitänyt. Täste-

wanhurscaudm crmmn,
des on minulle tallelle panduduomari
MZa HErra wanhurscas
sinä päiwanä minulle anda: mutta ei ainoastans minßs/waan myss
Mikille, jotta Känen ilmestystänsa racastawat.
V.lB. Ia HERra pelasta minun caikesta pahasta

teosta ja

hänen taiwallisem waldacundqansa,
W1.3:22,2i. Meidän menomme on
auta

Me olcon cunnia ijancaickisesta ijaneaicksseen.

M W nwss

HERraq

lEfustfl EKw

.

362 4.2>ucu< Joca päiwäinen rucous
stusta odotamme. loca meidän heicon
kircastaa, että. se hauen kircan ruuniinsa caldainen
olis, silla woimalla jolla hän myöswoi caicki itzellM

qlemmälsexi tehdä.
2C0r.5:1. Me tiedämme, että jos taman majan
meidän maallinen huone pur etan, meillamme olewG
rakennuxen lumalalda, huonen ei käsillä tehdyn, jh,
ca on ijcmcaickinen taiwahisa.
v.2. Jota me myös huocamme, ikäwöiten, ett»
me, me,dän majallgmme, jpca taiwasta on, puetetw,

tulisimmch
v. 6,7. Niin me olemme sentahden aina
wasa, lä tiedämme että nisu cauwan euin me ruumi<
ft asumma, niin me olemma caucana HERrastai
sillämie waellamme nscosa, ja en catzomiseftl.

v.B. Mutta meillä on turwa, ja paljo halanM
fnamin blla caucana pois ruumista, ja meiM astx
maan HERran tygö.
v. 9. Sentähden joco ms co/ona olemMa, eli ul»,
na waellamme, nijn me ahkeroitzemme Mä, että W
hauelle kelpaisimme.
v.w. Sillä meidän caickein pita ilmestymän CW

siuxen dllomio istuimen eteen, että jocainen sais sen
jölken cuin hän ruumisansa tehnyt on, oleon se hyW
eli pcha.

.

locaptZiwäinen Rpcous yhdestäChristilliststi
jq autuallisesta täaloa I«hd<nnostä.
Mh michn Jumalani ,'a mjnun elämäni HENrc

Aurallisesta tääldä lähdennzstH. 363
§mä joca olet lukenut caicki silmän räpäyret co-

sinä olet myös lukenut caicki minnn päiwäni, ja pannut määrän minun elämäni eteen, jvnga ylitze en minä taida, kuyda.
Nyt minä hawaitzen, cuinga wähgn ajcaq minä M
jm käyttänyt
totiseen tundemiseen ja pelcoon, ja "minun antudeni yriwacalseen edes auttamienimän qsan turhuteen, ja nsiasti
sten; mutta
syndijn, johon en nu'nä engä aicag, enga puumista
M sielua säästänyt ole. Mutta, nijncuuV sinä,
suuri armollinen ja lauvias Jumala, suot minulle wielä tänäpänä aicaa, jq minq elan>
maan pqalla, josa sinä yhden waldamnnan armosa ylös rakenum, Ah minun Jumalani! armahda sijs minun waiwaisen sundisen
päälleni! HERra opeta minua nyt aica paremin
täyttämään, ja ajattelemaan, että minun cuoletnan pita. ja eitä jocainen pcuwä ja askel on yhtä
«ffelda lahembänä tmnun wijmelsta hetkeen»' ja sitä eteen pandua mäsräa, cuca ties, minulla on
wielä jälilla yxi wuosi, cuca ties puoli, cuca ties
Wcuucausi, cuca ties" yxi päiwä eli yö) ennencuin pohjatöin ijgncaiGsus njele minun eläckäni
ja aicani, jonZa
minun Ilimglani, ainoastans näet ja tiedät. Nijncuin minä nyt en tiedä aicaa eli hetkeä ja silmän räpäys on minulda salattu, cujn sinun silmäs iianenickisudesta
nähnet owat, ja sinä olet päättänyt minun lähmideimöstäni tästä mailmasta,nim anna
nun Jumalani! joca päiwä alcaa, cum olis
Minun Wijlneinen päiwäni mailmasa, että minä
NWun äjatuxisam cuolen joca päiwä edelläpäin,
On, että
minun wijmeinen hetken,' lyö,
caic?
cmc^

sen

seumcunnasas

se

<

se

se

cosca

'.

I«4

pHlwckiuefi rueous

4

'

>

~,,,,,

,

»»,,„,

,

,

,

,

eaicki olis walmifna, ja minulla taalla ei olisi «»z
muuta tekemista, cuin autuallisesti täälda eritä.
.

Cosea- wiimein aica sisälle lange sinun neu<
wosjalken, sinä lopetat paiwan minulda: wach
tule pitkäxi, ja ehto lahesto,' nijn uhran minä >tze,
«s coconansa sinun
ijancaickiseen a»!moos ja taupii»
lees, ruumin ja sielun puolesta. Minun Imm<
lani, muista minua hywydella, ja ala unhohd»
Mun kättes työtä, ja siimn omqa cuwaas, jongo
sinä ijancaickiseen elämään luomisesa aiconut olit.
ja sillä callimmalla tawaralla, sinun Poicas omal<
la hengellä la merellä lunastanut olet. Isa auto
nunua sillä hetkellä, ja. älä ole minulle peljätä
wainen mitmn mijmeisHäni. Cusca minun ulco<
naiset mieleni heicmiewck, sydän, ja rinda työtä w
lewät ulos, pusertaman. M' wijmeistä hengen we«
toa! Auta minua silloin minun Jumalani ja M>
min wäkewydeni .' Cosca eoco mailma tule minul<
le ahtaxi ja pimiäxi; anna walkeus sinun wallw
destas silloin, paista mumn sielujani, että. minä sij>
nä walkeudesa näen smutl itze, ja menen Di
walkeudefä mailmasta, siihen ijancaickiseen wallw
tecn ja
yhden HMsen ja antuallist»
eu oleman <autta.
'

Ah? ICSU mmun MaMaiam'! Miw
HERmni ja minun Jumalani! Sinä olet mm
m)t cuolemaan minun edestäni, ja sinun ruumii
za siellls on minun edestäni maistanut cuoleman
ja helwelin mrwauden, wsca sinä yrti tarhch
wapisit M wärisit, caswoiltas matelit, rucoilit jt
w?na hiMlst, jg rjD MBä sinun henKesl«

Autuallisesta tckäldä
365
Nres minun edestäni uhraisit. Anna woiman sinun sielus ahdistuxesta /a cuolemas-hädästä, olla
mmulle yxi'taiwallinen sydämen wahwistus minun
Mlemani työsä, että se sinusa olis kewiä, siunattu ja autuas. Ia että sinä, HENra lEsu! sen
olet päälles otftlittn Colme yhteyden neuwusa,
wastajani
ja
wälimicheni,
tanut, olla minun edes
ja sentahden ulos sanomattomasta rackaudesta olel
ulos andanut »tzes minun edestäni, ja sinun caickein rascammasa karsimisesäs itze sanonm ristin

sen

se
ja

on täytetty, ja nyt olet tmwasa
ruumin
sielun cantza, oikialla kädellä
caswoin edesä; Ah nijn rucoile minun kölchän
syndisen edestä, sinun taiwalliseil Isäs tykönä.
Jos cuöleman siteet minun nijn cowin pljritäisit,
ettei minun kieleni taidaisi edes tuoda milNln
lm halua> sanat minulda pois langeisit, ja minä
'mcaisin puhumtttoina minun wijmeisellä wuotellHni; II) puhu silloin HERra IESU minun edestäni tmwasa /
minun sielulleni: minH
«len sinun lumalas. Cosca cuolema minua co»
wemmin ahdistaa, ja käy minun hengeni pääl«
le, Ah lEsu! sinä elämän Päämies, jbca 05
ltt sinun euolemasas euoleman maahan lyönyt, j«
«ueleman ja pimeyden wallan cukistanut, pois ora
luoleman ota, ja anna woitto clwleman ylitze sen
siaan. Jota lahemmäri st tule Minun can§ani fij»a autuailijesa wiwofa, sitä enämin ilmoita sinun
waldacundas cunnia minun sielusani, jota et si«
m sanonut, oleman tästä mailmasta, Zhdistä si<
Ms sinun sanas ja lupauxes jälken minun canft
fani, että sinun ruumis ja minun sinun sydämvs
sinun fielus jN Minun muMtunmttoma-

Mä:

sano

sti

'

Z66 z.2.ucu. I<>ca päiwämen rucouH
sti yhdesa olisit, ja usom minulle sinun pyhät lW
was, nijncuin yxi ijancaickinen wacutus m,W
autudestani. Päätöxexi> anna sinun kylkes minun
edesäm awoi seisoa wahwaxi sisälle käymW,»
>

jancaickiseen elämään, että minulta sinusa on W
makia ijancaickisen cunnian esimacu, ja nijn ft
nun sydämesas ja helmasas mailmasta pois nucun.

O Jumala, Pyhä Hengi, joca caickein e»,
fin Castesa olet tehnyt minun ruumini ja sielm
sinun asunsiaxes, ja yhden mjn callin Cacramm
tin cautta olet wihkinyt minun sinulles templh
ja pyhydexi; lepää minml
cosca ei O
kän ihminen ena mailmäsa taida coMta miml<
le kättä, että minä sinun sijpeis alla löydän Ii»

malistn lohdutuxen minun wijmeisesa chdistUch
ni. Jos minä, nijncuin yxi suuri chndinen ns<
/

ca milmr. ajatuxeni häälyivät edelläpäin ijancck
kifudesa, rupeisin pelkämään »a ahdistumaan; e!i
jos
too

tchdä sisälle

ja tch

minul<

waarallisexi. .Anna sinä
Hw
B', ioca Jumalan neuwosa ja sywydesä olet liv
malan armon ja totuden määrättomäin rickau!»
len haldia Ewangeliumisa, tämän lewottomudin
ja illyrffyn pian asettua ja seisahta: Pidä mw
he sinun'templistas, sytytä sijna sinun walkeM
ja tules taiwasta: WuodM, Jumalan ijancaics
nen racfaus mimlil sydämeeni,, ja lukitze caicki
Jumalan callu armo-lupauxet, että ne olisit w
sielusani mjn ja Amsn.
len

.

otta tilasta waarin>
se paha wihollinen
käymisen ijancaickisuteen

ahtaxi

ja
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sen ainoan wacaicki minun murheni

caicki minun ajatuxeni

limiehen tygö,

ja näytä

tygö. Ennen caickia coM mMtle uscon kilpi, ja maahan lyö caicki epaill») Jumalan rauhalla, ja sinun lunnlallistMtodistuxcllas, nijn että minä wijmeisclläni,
tiedä cuin
wHoin coco mailmasta, en muutapäälle
en
muun
mingan
ajatteristin:
Christu>-en
lEsuxen kärsimisen päälle: en muuta näe
WUlEsnxen wcmhurscauden, nijn että minun
sieluni Mjaisudesa, toiwosa ja totisesa uscalluxesa,
Mta sitä
silmä räpäysta, tulla sisälle
näkemiseen
siinä ijancaickiselchturi autualliseen
pidä
ajatUxenamät
Vlös
sa riemusa. asti, että minä minuntaidan
m cuolemaan
ilolla
Jumalan käsiin and,a minun hengeni, cnsa minun
sieluni, saatettu nijldä pyhildä Engeleildä, sisälle wiedän siihen suureen cunniaan, cnsa ininä sinulle, suuri, armollinen, laupias, Colme yhteinen Jumala, caicken sinun armos edestä
lista ylistystä, »Pyhäin ja Engelein seasa, weisa,
ta tahdon.

uhrin

Nijn pidän minä nyt minun Muni hiliaisudesa, ja odotan, minun Jumalani! sinun autuuttas. Sillä wälillä, ylös ota nämat minun huo«urmi sinun istuimes eteen. Kirjoita nämat mi-

nun

ajatuxeni ja wijmeinen tahtoni sinun kirjaas,,
jos
että
minä, minun wijmeisellani, tajcka unho-

Mn; eli inhimillisestä heicoudesta, en taidaisi ruwxia ja huocauxia sinun tygös läheltä; eli jos'
M sijhen josa

nmlle aiwan

cusa

tapaturmaisesa tapauxela olis
lyhykäinen: eli jos minun mieleni

woimat,

M Jocap. tue» autuas tä^ldä!<zht»en«zfl«j^
woiMat, jssta custa cowasta taudista, hourailisi
etten Minä itze ymmättä Minun tilaanl
»ani: Maa caicki minun Jumalani! !WMl)es

pitänyt olet,
duun

usconja

couxeni
tällä

ja

minä ne

ja attnan, nijn

sinmtMmes hck

anna namcit miniMM

cuin Minä

Hetkellä sinun Jumalallisen

nyt täNapam jz

Majestetis M>j

«aahM lasten, tulla minulle awuxi ja auM
zj.' Cuule minua, Oinutt Jumalani lEsumZ
Christuxen tähVm yxinänsj
-

AMENi

Jumalalle Ainoalle Cunniafit
Ia
MijllelOstlpe» werellä eaNlsti oftettuilli
Sieluille ylsv katennuxsfi, Uspi
ja autudexi i

Colme HengcUlttä Wirttä halullisille
mn Ehton Wleraille.
i.

HEr-

Mirsi.

W7c?'G IHsu! cuingssg olet piinattu tc.
Cantaden'synnin cuormaa, .Ia
3Vx caritza käystele,
tärsiwäiscst astele, Mieluiscst cohdrn surmaa: Hän
riendä waick' on wäsyris, Ei s»utu waick' on naännyxis,
Piickoist ja haawoist monist'.
2. Tai caritz on mun lMastan, Mnll yMwyden näyttän,
Hän o» mun wisist puhdistan Tain Isäns Myn täyttän:
,

Men' alas Poican synnin maali', Aut' orji jotca cuollo»

Helwetin waaras owat.(*)
Hän wasta Isäcins mieluisesi: S»ll cuuliainen olen,
Ia rackaudest haluisest, Syndisten edest cuolen.Syytöin O!
jyyrackauden swimä, O! werratoinda hymyttä.
pään edcst cuole.
4, Hän ombi ristij» naulittu, Ia teuras tchta aldis.
wercns runsast «vuodatta, Meill lohdltturcx'saldi. O ettän
se» ain muistaissn, Sull lEsu tijtsst weff.lisin, Tain suuren «rmos edcst!
s. Mä tahdon,- auta iahtoan! Sun tumanani pitä, Sun
;,

rackautees ainoasn, Mun sydämeni liW. Sa olet lohduluxeni, Cans cuolles' wirwoitureni. Aut omemas qin pysyn.
6.Sun lembiäinen sydämmes Ia Nimes cunnia aina, Mull»
maiuittacon pyhydes; Mull s.'elM armos lain». Mun clinaican culncon.Sun kiitoresas lopoucon, liäiseen ytisiyxces!
7. S'is sydän itzes lewitä, tawaras omistamaan; Se ty«
lsnäs sitt säilötä, Suruas lohdutt«maan. Se taw«ra vn
werra^oin, lEsuxen weri wiatoin, Gydämmen iloittäwa.
8. Tain werl» tahto sieluni Hyödytyrexcns täyttä: Tai on
mun fodaj' apuni, Surus mun iloll' täyllä. Cans janss' ilo
lähtehe». Arinäisydes hauffuus.
p. Ei cuollo minua cauhoita, Sill weres o« mun elo«t
E» aurmg' cuma ahwoita, Sill warjosas on ilon. S«
w>et mun nilnill' lihamll' Rackaudellai iKanall' Moilman

»yrffyst „i,s.
ia.

Cose tästä elosi

lm: Sun suojah«<

culk«nen, Sun

haowais muisios nm

oikenen, Sun werej on WM
Mu», Mun silkin ja häämatteni, M»ll lvrlnn
caunislw

xem. M Ma .vastan cuye».
2l«

2.

w-rsi.
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HKRran lKhtolistn
2. wirsi.

W. e. Käy nyt sielun caisel mielell' le.
sielun hartsll'mielell, Ulos snnnin sumusta/K^nni

ltzescaikel

n>.iell',

Etzimähän lEsusta: HäMa HERra

waldias, Sinua cutzu wierahax, Tahto myös sull wlerax

«llla, Ia sitt tykönäs aln olla.

Nijneuin morsian kihlattnna, Rienyä cohdcn lEsu-sias, Häll on armo ansaittuna, Colcuttamas sydändäi:
Cutzu händä Heliä», haluiseM «chiell läsll. Tule tygön lE<
su rackain, Embä isän finust ercan.
».

-

Tämä ääni lEsurelle Kelpa, e« sun eroitta, Taiwal,
atrialle: ?oll« fielus wrrwotta, Syndi nastan sotiMaon, Jumalat palwelemaan. Maalliset sitt-makeudet,
Owat jull caick catkerudet.
4. O cuina, sielun »soo, jano Tämän hercu» perähän'/
SydZmestins harkast a«o», Wästä tähHn erähän. Kyyne,
leitä wuodatan, lEfu sinua noudattmn, Toiwon
;.

I,'sell
»

l

yhdistyä: anna toiwou menestyä!
5. 110 rnna hämmästyren Sydämeni pWtt3, Costan
l tämän yhdistyren Tutkistelen sywyttä, Hercut owat taiwai,
l set. Joilla wierat wmwaistt,, Siewansa wirwottawat Syw <
»

di

/

i
!/
i

wastan wahwistawat.

6. Ruoca täsa runsas, jalo, Ruumis, meri lEsuien,
lot ei näe järjen waly: Se on ando Christupen, I«c' ci
costan wähen»,Wnicka tätä lähene, Mond« tuhatt nautti»

mahan, Emeherens ottamahan.
7. lEW minun ainoo ilon, Minun armo suojani, Mi,
luin wllwotnrcn, w«l»n, Minun turwan omani:Sua «oy,
räst rucoilen, Mta ettän samoilen, Tälle taiwan hercku

pöndall, Usein sydämellä nöyrsll!
K. Rackaus sun IVsu hywa Waadei tänne astomaan,
Syndi«pahuttani sywää, Werclläs pois ottamaan. Aut

aln weres muistaisin ,Itzen sfnnift suistaisin: Silli, sielu»
»irwoitaisin, Synnin sodas' tirwöitaism.
3. R)irsi.

W. e. O lEsu leipä elämä» «.'
racas sulhaisen, Cmng suur on rockaudes, Etti
<s'k
tuscas yönä hi»muistn, Wuli annoit hurscaudes, Sijn
ettäs ruumis pyhnnman, Ia wttls «Ms callimman Wull
2. Mun
sielun atriaf ftäsit.

W,erel.
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2. Mun käydä tällä pöydällä, Sä lästet, usiasti, I«
spdämmella nöyrällä, Ajatell ahkerasti, Sun rackauttas ««
waraa, Cans pijnaas, cuoloos cattelNa: Aut oikein tain

wvin tchdä!
;. Aut tutkin

myös

mun elo<M/ Ett öisin mahdollinen.

Waan tutki sä mnös oloan, O! lEsu armollinen! Joi
lienen tiellä wääralla, Nijn johdat tällä erältä/ Mua ijai,
Me t:clle. Psalm. N?:24.
4. Mä tahdon nautit an saas, A»t heicouttcn waljon,
«Ett emmioitan
Sun cuoloos, waiwaas^alloo':
Ann niiden muistos elänen, Ia uscoll ain« imenen, Suw
mull eloy,
haawoistas
5. Sun waiwas, ristis angara/ E«ns sielui tusta suuri,
On todistus kyll awara, Ett on mull hitä juuri, Mun
syndin all enin ccirtntti, Sull cuorman ja
tartuttdlu,
malan wihan maljaan.
6. Mun sielun tosin callis on, longs nijn eallisii ostit,
Etts annoit itzes «euolohon, nijn euolosta <u«» nostit. Suo
liitän sua pyhydes, Ia muistan aina hpwydes, long »»

!

sun

sott Ehtollises.

'

»y 7- Mun sydämeni kylmeys Ann lEsu lamniitetti! Voi<t
voista hmnin pimeys, Ann tundos lewitettä, Ett rackaudeS
«triall,Mun mielen muuttuis lawwld Sun lackautees uuteen.
8. Wiel nöyrimmästi rucoile», Ann uscon wahwistusta,
Ett paiwa päiwald himoilen. Rackaun lisannylla: Sun,

sun

pöytäi hcrcull totisest, Mun sielun wirco ilmeisesi,
pe«
läas hartauteen.
9. Sitt rackaus myös cnöndy
cohtan juuri,
I» kylmys aina madändy, Cuin ennen oli suuri. Sitt
«rmon saaneit holhoilen,,Cans tylmij, penseit nenwsilen,
Armo» etzimähän.^
»o. Tai
mun toiwoan Myös waicuuttopi jalosta
Ett cautta, woimas ainoan, Mun ruumin
cuollost,
Sill I3s» enin m'us' asuit tääll. Sä turwat ruumin ha»«

nouse

d«s wiel, Ia herätät siti eloon.

Monicahdat Jumaliset huocauxet Suomen kie>
Wirsiklljasta.

lifestä
l.Up lEsuinen minun HERraifen, Tule minun sydämen
-<4 larfinoisen, Ala ereane minust murhes, tnftni, Ann»
minun «tl» »ltiaj «M Tästsan3en,sumest»j»ailun,Ettstan»
An2
«e
,

.

lumaliset huocaMeK
«e tygön olet astun, Tain edeft sinua kijtä» Christe, Inn Isää,
Vyhaa Henge, ylistän.
2. Pyhä Henges minua hallitcon, Että nijn ole woisin,
Cuin sinun pyhä tohtos on, Eng coftan tekis toisin. OHER<
m minua suojele, Tekemäsi sitä warjele, Cuin kawis la'
ssyis wast?in. Jos heickomest «saisin, lohongunsyndijn landet, Autettän cohtaratuisin, Vahuttan kijrust sangen, WiHoisas ala rangaise, Cuin pahat tceon ansaitze, Waan «most andex «nna.
?. Aut et spndi »vastan seison, Ole sauwan horjuisan, Elai«
säni vlc elon, Sulje hautan cuollesan, Su» myös että nojan, taas iloisesi astu
lEsnxcn istuimen -eteen, Walittuin cans f«wis käteen!
4. lEsu taiwast aut minua «vaiwast, Jousto lufa laina
Warjele sijt', Ettei synnit, Mua cadstuxcen vaina. Tee se
nunuN, Cuin, kelpa sinull, Johdut cose ristii cannan, Waan
wijmeiseld, ijancaickiseid, Ala mua plön anna.
s. Nijn ole nyt syndinen iwisas, Smull on laupias Isa,
Cli':n tule tygös vynnöisans, Armons yamsinull lisä. Jos si.nä suas tahdot uöyrytta, Ia nuhtees, andex anot: Niin hän
wihans tyll löyhittä, fyndis myös andex sano; käy sinä
pelkamät edes.
s. O Jumal' puhdas sydän luo, Minuun ft» hengi wahwa,
Ia armiast aina apu suo, N is cuin tääll Minua waiwaa,
Sa oltt minun Hyhydeu, Aut fiusamet.woittanen, Sun lu«
poustas
anna andex Imnala! Ain armost syndin monet:
weres woimalla, Caick särje pirun
juonet! Aut HERrau Hengi, minua, Ett racastan ain sinua.
Sepä on m»n halun harras.
laina wijsautt. Et wöltä pirun cawalutt,
7. O
TM murhen laros woisin, Ia tulos aina muistaisin, Snnnssta itzeni suistaisin, Caikillc h,wa soisin l Cosc «cuolem rin^
daack colcutta, Sytzändan taudill pouc«tta, O lEsu! ot4
huomas ruumin ja sielun suosas, Am«t.

saam

-

'

MM

Pränti-Wlrhet.
oikiM, lue: oikiata.
p. 74. r. 'B. palon, lue: paljon.
p. 79.r-.ch. Rivpilapseni, lue Rippi lapsilleni.p. n6. r. ?. he, lue: se.
p. 121. r. 21. waicWsta, lue wacutusta.
p. i?B.r. 9. lue:jvca ei seiso.
5
ulconoisutta, lue: ulcvcullaisutta.
p.iBz.r. 8. suruttomudesa, lue: smuUisudesa.

Mdi i.rad.B.

-

lue: ei pidä.
lue: jos en niinä.
p277.r. 6. oikiat, lue: Miat.
25. lue: jos tunnet itzes o
237. r. s. sijnä, lue: sinä.
r. 14» cuin, lue: nijn.,
p. 312. r. ii. hywää, lue: sywaa.
D. 334. r. iv. lihan, lue lihani.
p.2i2.r.25.

/.290.

/p.

lue: tygö.
palicappalen,
ZsQ.r.2B.
lue: walieappalexi.
p.Z71.r.29. madandy, lue: wähendy.

ip.

PWV,

