LyhY,

Mutta tarpellinen Neuwo
Sille, joka aikoo käydä

Silla

Pyhällä Ehtollisellä,
Joka Mllansa

pitaa:

Sielun kpetujcen, jsnga jälkeen ihminen
taitaa koetella ja löytä sielunsa tilan.
2. Neuwon totisesta käändymisestä.
3. Kuinga yhden ihmisen pitäs käyttämän
itsensä Ehtollisclla käydesä, ja mingä armon ja autuden-tawarat hän siinä fanini.

sa saa.

4. Kuinga ihmisen pitsa menettämän itsensH
jukapäiwäisen kaswannon afla nrmosa; tnlyhykäisten Huokausten eli Ru-

kousten kWtza.

kielesä on kokoonpannut
ja ulosandanut

longa Ruotsin

Nils Hamnerin

Ia

nyt

Kolmannen Ylöspanon
sen Suomexi
käändänyt

jälkeen
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Lukialle.
usiat jalot Herran Ehtolliscn-Kirjat owat kirjsitetut, niin on kuitengin suurin
halwimmasia kansasia, joilla osittain e! ole waraa, osittain ci
tahdo uloslastca sitä wähää Summaa, jolla ne ostetaan, ehkä ei mikän raha olisi parenunin hyödptyxexi

osa

käytetty kuin se. Niinmuodon, osittain että nämnt
muutamalla Hopiayrilla saisit sen, tuin taioais opettaa ja hyödyttää heitä siinä suuresa ja painawaisescl
toimituxesa, Pyhäsa Ehtollisesa; osittain, että mcmi
yxinkertainen, jolla ci ole aikaa maallisten astarcitten
tähden, lukea paljo Ehtollisella käydesä, mahdais ly«
hykäisydesä saada sen tarpellisimman upctuxen, kuin
tähän painamaan asiaan tulee, olen niinä kirjoittanut
tämän wähän Tutkinnon.
Herra lEsus anna, että kaikki, jotka tämän lu»
kewat, ja syömät sinun Ruumis ja juomat sinun wcrcs maan päällä, mahdaisit ijankaikkisesii saada syödä
siitä salatusta mannasta, kuins niille walmistanut 0lct, jotka sinua rakastamat ja juoda elämän mettä,
luin sinun istuimeldas wuotaa; sinun ijankaikkisen
rakkaudes, äärettömän
tähden. Amcn.

armos

ja

weristn sowindos

imen

Rappale.

Sielun koetus, jonga Meen ihminen
taitaa koetella ja löyta sielunsa tilan.

ihminm itsensä, ja niin
kään tästä leirvästä ja juokaan tästä
kalkista, on Jumalan Hengen yriwa»
täinen kW), «hdotoin waanimus, wäkewä
waroitus kaikille, jotka tchlowac sillä pyhällä
Ehtollisella käydä, i Cor. n: 18 Sillä jo-

ka syö taikka juo kelvottomasti, hän syö ja
juo duomion irsillcnjT, ja tulee wikapääri
herran buumisten ja Wereen. i Cor.
29, 27. Se on, hän tulee Jumalan Wan<
hursiaudelda duomituri niin, tuin hän olis
Juvan tausta pettänyt, joukon kantza sitonut,
Pilaturen kantza vuominnut, Juvalaisten kans«
pilkannut, sotamiesten kansta orjantappu<
roilla kruunannut, ruoffinut, ristinnauttnnut
ja kuolettanut Wapahtajan; Niinkuin hän o»
lis lallanut Hänen wermsH joka pisaran jal»
lainsa alle.
Sillä joka kelwoltomastj tähän menee,
hän
kahdenkertaisen synnin-welan, ml<«
tahtakertaa towemmari, rajummarj ja kan«

sa

saa

A

»

Mam<
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HiamlMi käätä, kuin hän ennen oli. Sata-

uas saa myös kahdenkertaisen
kantzansa.

hänen
suurin osa,

»voiman

Sillä moni, minä pelkään
ftmowat sinne, aiattelemaca silH pamawaa
käymistä kuin he käymät, sitä suurm pöytää
jonga tygö he menewät.
Sillä usiammat menewät sinne ilman wä«
hindäkän koetusta, wäärällä toiwolla, rohkioina ja suruttomina, sillä kirotulla ajamrella,
«ttä he saawm syndinsä anderi joka kerta kuin
he itsenjä siellä löydytcäwät, ja juuri kuin oi°
keuden että tehdä syndiä uudm lnwun päälle,

ja maxaa sen mas uudella Ehtollisen käymistllä; ettei muuta waadita autuuteen, kuin ahkera Ehtollisen nautindo, ulkonaisen Jumalan
palweluren waarin ottamus,
Ehtollijm siia<
minen wiimeisellä hengen retkellä.
Sillä moni luulee itsensä mahdolliftri ja
hywin walmistetuxi, sentächdcn että hän on
lukenut monda rukousta, itse tehdyllä kammu<
Ma syndemsä yli, kuiwanut silmistänsä muu-»
lamat kyneleet, ja wältää julkisia syiwiä jongun päiwän edellä ja jälkeen Ehtollisen.
Muna joka mahdollisesti käy Ehtolliselle,
hän saa kaikki mitä lEsus on ansainnut, mi<
tä hän jostus andaa taitaa, ja Ehtollinen myöe
tänsä tuo. Hän saa wakuuden lEsuxen armosta, pantin

lEsuxen rakkaudesta,

witzeyden

ijankaikkisesta elämästä. Hän tulee wcchwisteturi uffosa, palawaxi rakkalwesa, haluisexi hy»

wään.

Kuin-

5

Kuingas pitää sinun
siäs? näin; koettele sinas

nyt

koetteleman il«

jos jo

olet ustosa

jos olet

uffotoin! eli

Cor- 13: 5. Elles ole käändynytja sinulla
«i ele elämää uskoa, niins olet mabdowin,
sillä ilman ussora on mahdocoin kelwaca
lumalalle. Ebr. 11: 6. Mutta jos sinulla
on clawä uffo, niins olet mahdollinen, waik,
ka sinun uffos olis kuinga heiko; sillä särjetty» ruokoa ei wapahtajan pidä murendaman, ja suitservaifta kynttilän sydändä ei
pidä-Hänen sammuttaman. Es. 42: 3. Haan
mä ivastaan on Hän sytyttämä suitftwan sy,
dänlmen, ja sitoma särjetyn ruowon.
2

Jos

nyt

tahdot tietä/

ulkomainen, kuinga sielus lilan
niin om waari seurawaisista.

Elles kostan

laita on;

yriwakaisesti ole liikutettu

Jumalan sanalda, woimallisesti

käsitetty Iu«
malan Heng<ldä, niin että siitä olis
nut sydämmen muutos, pois meno satanasta
,a synnistä lEsuxen tykö, ja uusi olendo CKri»
sturesa lEsuxesa; niin et sinä ole wielä kään-

seuran-

dynyt.

Elles täsä tilasa elämillä silmillä ole nähwiheljäisyttäs, ettäs ichstäs olet ollut ka,
docettu syndinen, waiwainen ja paitsi kaikkea
omaa.vanhurskautta ja, omaa hywää; ellei tä*
mä ole sinua kauhistanut sydämmestäs, niin että
sinun syndis käwit pääs ylitse, niinkuin ra,
stas kuorma olit sinulle ylon rastari tulleet.
Ps. 38 5. Ellet sinä ole paennut ICsuren
tykö oikein armon perään himowaisella sielulla;
A 3
«llei

nyt

-
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ellei Hän siitä hetkestä tullut sinun faikexes
imnkaittisesti; Hänen elämänsä sinun esikuwa»
xes, ja sinä ilse kokonanja toiftxi ihmiserj;
niin et sinä ole wielä käändynyt.
Jos sinä usein olet Jumalan sanasta ollut liikuteltu, n aan et kosta-, muutettu; niin
cc ole sinä wielä käändynyt.

Jos sinä tosin osittain olet nähnyt wiheljäisydes, »vuodattanut kyneliä sen yli, sinulla
ollut yuikndelewia haluja lEsuren perään,
mu'tä et ole tundenUt ja edellä mainituja muu»
toria ala käynyt; niin et sinä ole wielä kään»
dy!N)t>.

lEsuxen armoa siinä suu»
rimmasa arwosa yli kaikkein taiwaasa ia maa»
sa; ellei sinun hengellinen ja ijankmkkinen au»
ludes ole pää»asias kaikesa elämäsäsj niin et
sinä ole wielä käändynyt.
Jos sinä wielä olet se sama syndinen kuin
ennengin, eli sinulla wielä on sama kowa, hi»
das ja kylmä sydän; niin et sinä ole wielä
Ellet sins pidä

käändynyt.
Käändymys on niin merkillinen waiku»
tus, ja myötänsä luo niin nmduwan ja näky»
wän mumoxen, että kyllä halvataan, kosta s«
vn tapahtunut ja tapahtuu.
Mutta j-os Jumalan Hengi on »voimallisesti saanut käsittä sinun syoämmes; »vaikutta
sinusa sinun huonon, raadollisen ja sutckian ti»
las tunnon, murhen sen ylitse Jumalan mie»
len jälken, niin creei ole ollut rerroeyrcä si-

nun ruumisas Jumalan uhkauresta, eikä
rau-
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rauhaa sinun luisas finun syndeis tähden;
Ps> 38: 4. jos se johdattaa sinua lEjuren tykö,
armon ja autuden perään sangen isowaisella ia
ikäwöitsewällä sielulla; jos tämä himo on saa»
nut muntta mieles ja sydämmes, tehdä sinun
lEsuren tahdon alaisexi, herättää sinusa ha-

lun hywään ja wihan pahaan; jos wielä tä<
näpäns olet, kaikesta omasta hywydestäs jav
wanhurssaudestas köyhä, mutta lEsuren ar,
mon perään oikein halaawainen sielu; niin smä
olet käändunyt.
Koffas menet Hdämmees ja koettelet sitä,
jos sinun päähimcs ja suurin halammises on
perään; sinun cmisin murhenpitos
lEsuxen
ja haluisin päämaalis, että woitta lEsuxen
arinon; Elles itänänsä' luule tulewas. oikein
rauhoitetut tytywäisexi eli iloisexi, ennen kuins
lulec wakuutemxi siitä samasta; niins olet
käändynyc )a sinulla on usto, waikka ets ole
tullut witzeyt«n armosa, waan waiwaeaan pal<
jolla epäilyxellä syndein andexisaamisesta ja lE<

suxen

armosta.

Jos sinun usios «li luottamuxes, ehkä
kuinga heiko se olis, ei ole sillä ehdolla raket»
tu lEsuxen päälle, «ttäs teet sitä eli sitä hy»

wäldät sitä eli sitä syndiä, waan <h«
dvttomasti perustettu lEsuxen armon päälle;
niins olet käändynyt. Sillä sen eläwän uskon luondo on <e, että ilman katsandoa jon«
gun oman ansionsa päällä, ainoastansa nojata

wää,

ja

lEsuxeen

ja

Hänen ansiohonsa.
A 4

Jos
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Jos sinä rakastat lEsusta, mlns olet
käändynyt, sinulla on elämä Christuresa, ja
Hän sinun sydämmesäs; katso loh. 14: 23.
Kossa jotakin pahaa sydämmesäs nousee, ja sinä tunnet sodan sitä wastaan, ja wäldät
sondia rakkaudesta lEsuren tykö; niins olet
käändynyt.

Jos sinä taidat sydämmestäs sanoa: IE«
sust' sielun halaa, svdän perään palaa; lEsust' odotan; kiwilst' ratki hiwun, Rärsein

kipiä!» riwun,
kaipaisan; (Suom.
270)
niins. olet käändynyt.
Wirs. k. N-o
käändynyt,
niin älä wiiwytä
Elles ole
käändymistäs;
räpäystä
silmän
sillä sinä
sinun
olet joka silmän rapäys tietämätöln kuolema»
sta; sillä käändymättömän syndisen ja yhden
kadotetun wälillä, joka jo makaa helwetisä, ei
ole yhtään enämpää eroitusta, kuin kuolema;
silla lEsus odottaa joka silmänräpäys sinua,
ia midatkos tahtoa, että hän silmän räpäystäkän odottaisi hukkaan?
Rukous yhdelle sielulle, joka on tietämäröin,
niillä ricllä hän on.
HERra lEsu: joka olet andanut sitoa
silmäs, mäs olisit ansainnut sinulles oikeuden
awam minun, osoM minulle sieluni tilan! Sinä
Joka olet käynyt tien elämään minun eteeni, mo»
nella werisellä askelella, se» kauhiambaan kuolemaan asti, osota minulle millä tiellä minä
lienen! Kaiken sen rakkauden tähden, kuin sinä ?akkaudella»läMlysä sydämmesäs minua raadolla
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dollista syndistä kohtaan kannat, anna minun
rikein tuta sydämmem! Sen katkeran kuole*
man tähden, tuin sinä kärsinyt olet minun edestäni, jos minä olen kuolin sonnilä, osota
minulle
kohta! Anna minulle totinen kään,

se

elämä sinusa a>asa ia iiankaikkisude»
sa! Kuule minua HTRr'a lEsu: Sinä wi>
dymys,

hcljäisten syndisten ystäwä ja Wapahmja! A>
men.

Rappale.
Neuwo totiseen Mndymisecn.
Ensisti »vaaditaan totiseen käändymisen,
2men

kia

oi*

sinun wihel,äisydestäs, ettes ainoastai.sa näe, waan eläwällä tawalla tunnet ja
hawaitset olewas nykyisesa tilasas kadotetun,
lawialla tiellä, pohjattomasti mrimllun, kaikki
tundo

nunos ja «ttenottamises synnixi, clewas saastaisin, alastoman ja raadollisen syndijen.
Ilman smkaldaista oman wiheljäisydeS
tundoa, et sinä «ida tulla käätypi; sillä )iLsl.o et ole tullut etsimään ja vapahtamaan

inuira, kuin kadotettuja, Luc. 19: io. Sc
on, niitä, jotka tundewat ia tunnustamat itsen»
sä senkallaisixi- Niinkauwan kuin ec sinä löydä käywäs kadomren lawialla tiellä, ei taida
Jumalan Hengi saada sinua ksändymään takaperin elämän kaidalle; niinkauwan kuin
«sä tunne sywää turmelustas, niin ei tule IG
sus sinulle oikein tarpellisexi, joka yrin taitaa
sinun siitä plösoieja; nunkauwan kuin ets
ne
Af

IQ

nc hengellisiä waiwaisultas, et sinä myös tule niin»
kuin köyhä syndmen oikein halaawaisexi lEsu»
xen arwamttttoman Armo-rikkauden perään.
Mutta senkaltaisesta synnin tunnosta kokee
sinun pois pitää, joka näkee, että hän
sillä parahiren estää käändynnses, ja tahto»
saatm sinun siihen ajamreen, että täms tuado
o„ saatanan kiusaus, joka cahtoo mielellä si»
nun epäcoiwoon ja «päillyreen.
Tunnustaa itsensä syndisexi tahtomat kaikki;
mutta tuta itsensä kadoteturi,
tekemät Harmat.
2. Waaditaan totiseen käändymiseen, ka«
tumus synnin ylitse, ettäs sydämmestäe mur»
hchdit syndeis ylitse, ja sitä niin, ettei yrikän
maallinen murhe, ehkä st mikä olis, ole niin
painama, kuin murhe syndeis ja sielus huonon
tilan ylitse; ettäs sydämmellisesti puhteet tähän
walitureen: Rost' ajattelen ahkorast', mun
endisD elämääni, niin karwastelee kackerast',
mun surnist' ssdändäni; se rulee raröi rasta»
hax' ja aiwan paljon painawar', pois poi<
Kaa luistan' rauhan. G. Wirs. k.
264.
Tasä merkitän, «ttei kukan mida panna ulos
jotakuta witziä mittaa murheesta; sillä jos sydän on kowa, paljon suostunut ja kiedottu synnin humituxiin, nim tulee murhe rastammari
ja pidemmäxi; mutta ios sydän on taipunut
ja Jumalan Hengen ala annettu, niin tulee
murhe lyhemmäri ja wähemmäxi. Samalla
muccoa, niin lauman kuin ets ole paen»
nuc lEsuren tykö, eikä syndi olle sinulle tullut karwaaxi, niin ei ole sinun kammures
wai«

snanas

sen

1

»vaikuttanut päämaaliansa, waikkas kuinga plil<
jon olisit murhchnnuc; mutta lostas olet
nuc lEsuxen tykö, ja siMi on tullm siiuille
niin on sinun murhes olluc kyl«
iä suuri, ja tehnyt sen, johon hän tarpellinengin oli.

Waaditaan totiseen käändymiseen, yri<
wakainen wiha synnin puoleen/ ettäs katsot
syudeiäs pahimmaxi wihollisexes, jostas suuresti halajat rulla pclasteturl, pahari, jostas fy,
dämmellisesti huokat tulla päästetyri.
Se 4-jäs kuin waadicaan totisten käsn<
dymisten, on pako lEsuren tykö, samnsa silmän räpäyresä, kuins löydät itfts huoncri ja
kadotemri spndiseri; scntähden pakene Wapah«
tajan tykö, niin syndisnä, niin saastaifna,niin
kadotettuna kuins olet; sillä Hän on luwanuut, ecrä joka Hänen tykönsä tulee, sitä ci
-Hän heitä ulos, Joy. 6: 37. Se on, niin
sondisns, saastaisim ja raadollisiin, kuin sinä
tulet Hänen tykönsä, niin ei Hän hyljä sinua,
waan sinä ole» terwet tulduas.
Pakene lEsuren tykö senkallaisna kuins
olet; sillä
Hän yhdellekän muille syndiä
«

anderi anna, kuin niille jotka tulemat Hänen
tykönsä kaikesa jynniinvihtljäisydesänsä; ei Hän
muita weresänsH puhdista, kuin niitä jotka
tulemat saastaisna; ei Hän muita paranna,
tuin niitä jotka tulemat hamvoittmma; ei Hän
muita wanhurffaudensa kaunistuM puen,
kuin niitä jotka mlewat alastoinna; ei Hän
kellengän muille armo»tawaroimnsa anna,

kuin
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kuin

«iillt/

jotka tulewat

oikein hengellisesti wai-

waisnä Hänen tykönsä.
Pakene fenkallaisna kuins olet, lEsuxen
tykö; sillä jos sinä odotat siri, kuins, oman
njamxes jälkeen tulet, sotakin paremmaxi, jotakin söwchammaxi lirmohon, niin etss itänänsä tule armohon; sillä kaikki omas ei mitään
maxa lEsuxen tykönä.
Pakene niin kelwotoinwa kuins olet lE'
jos
jo»
ei
tykö; sills
suxe»
hongin kelpaisit;

st

olis armo,

sinä
armo sentähdni, että kaikki tapahtuu juuri sitä wa,
st ia n johons kelpaisit; sillä sinä olet ansainnut
kärsiä, muna tulet säästetyri! sinä ansaitset
kirmaa, mutta tulet siunatuxi; sinä ansaitset
tadotettaa, mutta tulet aumaxi z sinä ansait-

set kaikkea

mutta nyt on je

pahaa, mutta

sam kaikkea

hynM.

Pakene lEsuxen tykö, waikka et sms ole mitän
ansainnut; sillä siellä kelpaa kokonansa armo,
waan ei wähingän ansio, ja, Hän tekee sinun kantzas juuri sitä wastaan kuins olel ansainnut; sillä sinä olet ansainnut hylMää,
mmm sinä wastaan otetaan; sinä olet ansainnut wilMtaa, mutta lEsus rakastaa sinua;
sinä et ole ansainnut mitään,

Pakene lEsuxen

mutta

saat kaikki-

tykö, sillä et sinä tar»
witst kauwan kerjätä ja rukoilla apua, ennen
kuins tulet amecuxi; ensimmäisen yxiwakaisen
rukourm väälle tulet sinä kuulduxi. Publika«i rukoili ainoastansa: Jumala armahda
minun syndisen päälleni! ja hän meni wan«
hmffajna kotiansa.

Pa.
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Pakene lEsuxcn tykö; sillä Hän tahtoo
sinua auttaa tuhatta kercaa niielustmmin, kuin
sinä tahdot ameturi tulla; sinua wastaa,l ottaa,
kuin sinä tahdot tulla; sinulle anderi andaa,
kuin sinä tahdot andexi osta«i; andaa sinulle
armon, kuin sinä tahdot ottaa armonPakene lEsuren tykö sydämmellisellä ikäwöitsemisellä, yxiwakaisella halulla Hänen ja
Hänen arnwnsa perään, sisällisellä rukourella
Hänen armahtawaisutmnsa;

niin «ltä fangin
halu päästä irralle kahleista, on wähä sinun
halus suhteen, että lEsuren kautta päästä ir«
ralle synnin ja kadoluxen kahleissa; mä iso,
waisen himo on wähs sinun nälkäs ja janos

suhl«n lEsuren

ja'

Hänen wanhurffaudensa

perään; enä sairaan pyyndö saada jällensä
terroevttänsä on heiko sinun pyyndös suhteen,
saada elämän ja' terweyden lEsuren weresä
ja haawoisa; ettäs Dawidin kansia taidat sa>
noa: Sinun edesas on kaikki minun anomiseni, ja minun huokaureni ei ole sinulda
salattu; Ps. 38: ic, niin että se kuin on
duomiuu kuolemaa», muna taitaa rukoilla si»
tä wälttäxensä, ei niin sydämmeliisesti rukoile
saada elää, kuin sinä että tulla ylös vjeturi hen»
gellisestH kuolemastas ja stmda hengellisen elämäl,

Chrlstuxesa lesuxesa.
Jos nyt sinun pyyndbs lEsuren perään
on tullut niin yxiwakaiseri, ettäs ylitse kaiklem taiwaasa ja maasa, ikäwöitset lEsuren
ia

Hänen

armonsa perään,

lulla, tytvwäisiri eli

ja et

lkänänS taida

rauhoiteluri ennen, kuil-.s

olet

'4
olet wissi siitä samasta; niins olet uudesta
syndynyt, sinulla on eläwä usto, syndis an<

netut andcxi, ZEsus sinulle armollinen asnu
siclnsas, Hänen ansionsa on sinun, sinH

kuolet siitä hetkestä autuasna; sillä lEsuS
itse: tapahtuko,, sinulle niin kuin sinä cahdor, eli pyydät Math. 15: 13. Sinä tahdot andexi andamusta, ja sinulla on andexi andamus, sinä tahdot armoa, ja sinulla
on armo. Ps. 91: 14. Eccä hän minua halais, niin rahdon minä aurca händä, SinH
halajat, että lEsus wapahdais sinua synneistäs, ylös ojennais siimaivihelMydestas;
Hän tekee myös sen. Mach. 5: 8 seisoo:
Joka ersii, hän löytää. Sinä etsit Jujusta
ja Hänen armoansa, sinä olet myös
löytämä.
Mutta älä seisahda haluhun, waan toi,
luita, että Jumalan Hengi saa sinusa wai»
kuttaa wahwan ussalluxen, sen päälle, että
sinun syndis owat andefi annetut, lEsus
sinulle armollinen, autuus sinun permdös,

sanoo

sen

ja ettei mitään taiwaasa ja maasa löydy,
josta sinä taidaisit wahwemdi, olla kuin tästä; sillä niin totisesti fuin ZEsus on kärsinyt ja kuollut sinun syndeis tähden, niin
totta owat ne andexi annetut, sentähden sanoo Hän itse: Sinä s«arir minun cyöcä te»
kemään sinun synneisas, ja olet tehnyt minulle wairvaa sinun paboisa ceoisas; mutta
minä pyhin sinun ylitsekäymijes pois minun cähreni, ja m muista sinun syndejäs.
»

Es.

15

Es.

43: 24, 25- Sillä niin totta kuin ei
Wapahtajasa löydy muuta kuin armoa, on
Hän sinulle armollinen; Sillä rvuorer pitää
wälrcämän ja kukkulat langeman; murra
armo ei pidä sinusta poikkeman,
ja -Hänen rauhansa liitto ei pidä langeman
pois; Es, 54: 10.' Silbä I<3sus joka rakasti sinua ja andoi itsensä ulos sinun edestäs, (Gal. 2: 2a.) -Hän elää aina sinun edestäs, Ebr. 7: 25. elää autudesa, tehdä-

xcnsä sinua autnari, taiwaasa, wiedärensH
sinua sinne.
Tämä halu lEsuxen ja Hänen armonsa perään, kuin ennen mainittu on, synnyt»
tää itsestänsä uuden menon Christuxesa lE-

suresa,

joka on

se wiidcs

kuin waaditaau"to-

tiseen käändymiseen; niin että sinä tulet uu°
deri sisällisen iymises puolesta; sinun pimen-

nyt tilas tulee
palawaxi; sinui»

kylmä sydämmes

tahtos lEsuxen tahdon alaisexi; sinä saat hartaan halun hywään ja
tauhisturen pahaan: Uutena, uuden ihmisen
puolesta, tulee sinun rukoures hartaari,

malan palwelures wilpittömäri, waelluxes
pyhäri, esikuwas kehoittawaisexi; sillä jos
joku o» Christuxesa, niin hän on uusi luondokappale; wanhar orvar kadonneet, karso,
kaikki orvat uudcxi rulleer. 2 Cor. 5: 17.
Murra ette ole liyasa, waan hennesä, jos
muutoin Jumalan »Henni
reia; murra
jolla ei ole Chrisiuren Hengi, ei
ole -Hänen
RotN. 8: 3.

asuu

omansa.

se
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Gydämmen

huokaus totisista käändymiseM

HERra lEsu, Sinä hywä Paimen!
Kaiken sen laupinden ja armeliaisuden täh-

den, kuins minua, kadonnutta lammastas
kohtaan, kannat, johdata minua oikialle!

Kaiken

katsoit

sen hirmuisuden tähden,
minun syndejäni katkeran

jolla

sinä

kärsimises

alla, opeta
oikein tundemaan syndiwiheljäisydeni ja sen kauhistusta! Sen tuskan
tähden, kuins minun syndeini tähden ulosseisoit,
Gethsemanesa weresä ja kyncleisä saunaisit, waikuta minusa totinen katumus niiden ylitse, murhe sinun mieles jälkeen! Sinun pyhydes tähden, waikuta minu,
syndiin! Sen sanomattoman
sa oikia wiha kuin
sinulla oli minua wapah»
halun tähden,
sywän
tamaan,
kärsimises alla, jawielä tänäpänäkin on, waikuta minusa sydämmellinen
halu sinun ja sinun armos perään! Sm u<
fiollisuden tähden, kuins kannoit minua kohtaan knolemasa, herätä minusa cläwä.usto!
Sinun ijankaikkise» rakkaudes, miehudcn ottamises, joka asteles tähden, kuins mailmawaelsit minun tähteni, sywän siesa ymbäri
tustas,
fangiudes, päällekandees, duo«
lun
orjantappura-kruunus,
mitsemises,
ruostimises, katkeran kärsimises ja loman kuolemas
tähden, synnytä Minna uudesta! Anna nyt
anderl kaikki minun syndini, puhdssta minua
weresäs, pue minua wanhurstautees, els si«
nä minusa ja anna «inun elää sinusa, ole
mi-

'?

minulle armollinen, anna koko sinun ansios
ja sowindos olla minun, ja ijäti hyödyttää
minua! Anna minun tulla Jumalan
sinun Morsiameres, Pyhän Hengen templiri:
Anna minun tulla palaman rakkaudesa, kilmari rukouxesa, uuderi ihmiseri kaikesa menojani! Anna sinun Henges walaista, puhdista ja waikutta minusa kaikkia hywiä töitä; anna minun edespyrkiä hywäsä loppuun
asti, ja sitten kruunattaa elämän Kruunulla! Sinä! joka mieluammin tahdot anda,
kuin minä rukoilla, kuule minun rukoureni:
Ainen3mas

Rappale.

Kmnga ihmisen vitaa käyttämän itsen»
A Ehtollijetta kaydesä, ja mingä ar«
mon ja autuden tawarat hän sii-

samasa saa.

nä
sinä löydät

Jos
sielus koeturesta ettäs
olet käändpnyt, jaettä sinulla on eläwä usto; niin
olet sinä, niinkuin minä jo maininnut olen,
mahdollinen Ehtollisen wieras, maikka sinun
ustos olis kuinga heiko. Alä pidä itsiäs pois
Ehtolliselda, maan kiiruhda sinuas sinne, Alä
anna sen sinuas pois pitää, ettäs olet heiko
uffosa; sillä et sinä mene Ehtollistlle näyttämään Vapahtajalle kuinga wahwa sinä olet, maan tuleman wahwistetuxi uffosa.
Alä sen anna sinuas pois pitää, että sinun rattaudes on wshä; M et sinä mene

B

Molli-
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Ehtolliselle

näyttämään Wwahtajalle, kuinsuuri sinun rakkaudcs on, waan seinäh»
den, «ttä Wapahtaja tekis sinun palawaxi
ga

rakkaudesa.

Ala anna sinun hilaudes hnwään pois
pitää sinuas; sillä et sinä mene Ehtolliselle
näyttämään Wapahtajalle, kuinga aldis sinä olet, waan että Wapahtaja sinun tekis
altiiri. ja taipuneeri kaikkeen hywaän.
Ala anna sen sinuas pois pitää, ettäs
aina sen sinusa kiinirippuwaisen synnin tähden
erhehdpt j.a rikot; sillä et sinä mene Ehtolliselle si»
tä warten/ ettäs näyttäisit Wapahcamlle olewas
ilman wikoja ja erhedrriä/ waan sitä warten, että Wapahtaja lvcrellänja ijankaikkise»
sti puhdistais sinuil kaikista wioisias, ijan»
kaikkilesti andexi andais sinun syndis.
Ma anna sen sinuas pois pitää, ettäs
kiusataan', maikka kuinga hirmuttawa tämä
kiusaus olis; sillä et sinä mene Ehtolliselle
näyttämään Wapahtajalle, ettäs olet woittanut, waan sitä warten ettäs saisit woiman
kaikkia hengellisiä wihollisias ja kaiken pahan ylitsewoittaman.
Alä anna mingän sinuas poispitää EH»
tolliftlda; sillä muista jota kauwemmin sinä
paastot, sitä woimattomammari ja heikomari tulee sinun ruumiis; jota enänlmin sinä pidät
wäliä kaydäses lEsuxen pöydälle, sitä heikom»
mari tulee uskos, hengellinen elämäs, sisälli»
nen ihmises; jota edembänä sinä olet walkiasta, sitä enämmin siilä wilua kärsit; jota enäm-
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nämmin sinä pidät wäliä täydäses lEsuren.
rakkauden aterialle, sitä kylmemmäri tuee sy»
dämines. Mp ahkerasti Ehtollisellä; sillä jo«
ta usiammin siilä sielä käpt, sitä wäkewäm»
mäxi tulee hengellinen elämäs, ustos, rakkauöes, sisällinen ihnuses.
Jos sinä löydät sielus koetuxesia, ettes
ole käändynyt; niin anna lEsuren nimesä,
ja sielus ijankaikkiften hywän tähden, Jumalan Hengen waikutta sinuft totlsen käändymisen, stiikaltaiscn kuin minä olen osotta»
lmt toiseja tappaleesa; ja kostas olet tullut
pxiivakaiseen haluun lEsuren armon perään,
tuin minä siinä nimittänyt olen, niin loy»
dyia iisias kohta pyhälle Ehtolliselle; sillä sinä
olet mahdollinen, sinä olet terwe tulduas.
Alä sen anna pois pitää sinuas
selda, ettäs olet suuri syndinen; silla ei IE»

sus

sisälle sinun sydämmees wihasa katkuinga suuri sondinen sinä olet,
anderi andamaan sinun syndiäs.
Alä sen anna itsiäs pois pitää Ehtolli-

inene

somaan,

waan.armosa

selda, ettäs olet huono saastainen, baawoilEsus mene sisälle sinun sydämmees wihasa, katsomaan

tettu ja waiwamen; sillä ei

kuinga huono sinä olet, waan armoja ylös»
ojendamaan

sinua huonoudestas; ei katsomaan

kuinga saastainen sinä olet. waan puhdistamaan sinua werellänsä; ei katsomaan kuinga

haawoitettu sillä olet, waan pacandamaan sinun synnin haawas; ei hyljäämään sinua
waiwaisudes tähden, waan andamaan sinulle
B 2
kaikki
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rikkaudet.
armonsa
pöydällä

Sillä lEsuxen sy»
dän armo
on senkaltainen, että hän
tahtoo suurimman spndisen ensin ylösojeta,
saastaisimman ensin puhdistaa, sen enimmäfti haawoitetun ensin parata, waiwaisimman
ensin lahjoittaa, koska armon perään oikein
isowalla sydämmellä sitä pyytään.
kaikki

SMUN

päästöjä waarinotat

sinä.

i. Että kostas olet siinä sielun tilasa,
kuin mainittu 00, tulemat kaikki syndis sinulle niin wiWi andext annettyi, kuin kuu-

lisit sinä sen, ej Opettajan, waan lEsuren
omasta suusta, ja ettäs katsot Opettajan andexi> andamusta lEsuren andexiandamifexi,
koffa hän seisoo lEsuren siasa, ja ettäs Mä

hetkestä rumeten koet, kaikkia epäillyren multia wastaan, elää ja kuolla sinä uskosa, että niin
todella kuin lEsuren meri on wuotanut, on
hän werellänsä ijankaikkiftsti ulospyhkinyt kaik»
til syndis. Mutta jos sinä olet käändymätöin syndinen, niin ei taida Wapahtaja it»
fekkän, ehkä kuinga lnielellänsä hän tchdois,
eikä Opettaja hänen siasansa, anderi andaa
sinulle yhtään syndiä.

Ettäs sydämmellisesti kiität Wapahandexi saamisen edestä, ja rukoilet häneldä armoa wälttäres syndiä, ja e2.

tajaa- fyndeis

despyrkiäpes ustosa lopuun asti.
3. Että wahwasti jäätät, ettes ikänä ehdollisten syndein kautta päälles kokoa jotakuta
uutta synniNlwelkaa/ elWhraa kauneita hää

waatttitas.

Itst

Itse Throllisella

käydesä, ora waari

smrawmsista.
i. Ettes mingän omas, ej yhdengän oman tekemises kautta mähimmälläkän lamalla ole mahdollinen Ehtolliselle, waan M se
on Wapahtaja yxin, joka tekee sinun mahdolliseri, ja että hän äärettömästä armostansa ja rakkaudestansa malmistaa sinun mahdol-

liseri, kaikkiin armo-tavaroihinsa, ja että
hän kärsimisensä ja kuolemansa kautta on
ansainut sinulle oikeuden siihen.
2. Ettei sinun pidä menemän peljastynyn»
nä eli murhellisna Ebtoliiscke; sillä Wapahtaja sanoo itse: Olkön teidän sydämenne
murhellinen olko, älkäc myös peljätkö. loh.
14: 27. Et si:»ä tarwitse peljästyä, etkä mur«
hettia; M et sinä mene wihollises, waan
parhamman ystäwäs tykö, joka mieluammm
tahtoo sinun wastaan ottaa kuin sinä tahdot
tulla; enämmin on odottanut sinua kuin sinä
bändä, Ehtollinen on vri Evaxgeliumillinen
ilo ateria, pää summa kaikesta Evangeliumi»
sta; niin totta kuin Evangeliumi on iloinen sanoma, niin ei pelko ja murhe sowi siinä.
3. Ettäs joka kerta kuins menet sille pyhälle Ehtolliselle, niin elämällä tarralla etees
asetat lEsuxen kärsimisen ja kuoleman, kuuis
omilla silmilläs siinä samasa näkisit Hänen
kärsimän ja kuoleman sinun cdestäs; silla
Wapahtaja sanoo itse kaikille niille, jotka
käymät hänen Ehdollisellansa: tchkät se minun
B z
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nun muistoxeni. Luc. 22: 19. SinH syöt
juuri sen ruumin, joka tuli haawoiteturi e<

destäs; pitää siis sinun muistaman, mitähän
ulosseisoi koffa hän haavoitettiin. Sinä juot
juuri sen werm, kuin sinun edestäs on muotanut; pitää sinun siis huomaitseman, mitä

Wapahtaja karsti kosta se wuosi Tämän eteenaseluxen kautta, tulee usto wahwistetuxi;
sillä sinä näet, että kaikki mitä lEsus on
kärsinyt, tulee sinulle hyödytvxeri: tulee rakkaus wirkitelyxi; sillä sinä näet kuinga rajattomasti lEsus on sinua rakastanut, koffa
Hän niin paljo edestäs kärsei: tulee jyndi si<
nulle wihattawaxi; sillä sinä näet, kuinga

st maxoi lEsuxen sowittaa.
Ettäs iniil paljo kuin joingin mahdollinen on, pidät itses pois kaikista maallisista töistä, lyöt pois kaikki mailmalliset aja-

paljo

4-

sen

turet, ja
siasa pidät sydämmes ja ajatures
Wapahtajan tykönä, ettäs olet kiiwas ru-

kouresa.

5. Ettäs todenteolla menet sydämmees,
ja tutkit mitä pahaa sinusa wielä rippuu, epäustosta, kylmäkiffoisudesta, hitaudesta, jokapäiwäisistä wioista ja erhedpxistä, ja ettäs
todella koet peraata niitä, ja rukoilet Wapahtajalda siihen armoa Ehtollistsa.
6. Että Wapahtaja tahtoo mieluämmin
sinun sndämmees mennä, kuin sinä tahdot
Hänen sinne ottaa, ettei Hän mene tykös pi«
klwmäldänsä sinua ovMmaan, waan pusdmään ijankalkrisesti sinun tykönäs, ei mitään

muuta
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muilta »värien kuin andarensa sinulle itsensä,
kmken ansionsa kantza ijankaikklstxi nntnndexi.
7. Ettäs, jota llkemmaxi sinulle Ehtolliwastanottaminen lähestyy, sitä enämmin
ylönnät sinus kaikesta maallisesta Wapahtajan tykö, ussosa, rakkaudesa,
rohkeudesa, tutkinnosa niitä suuria armo'tawaroita, kuin sillä ijankairkisesti lahjari olet
ivastaan otcawH.
Ehrallistn nautinnon "alla merkitse edespäin - Että saatanan tapa on syöstä sieluhin
kaikkinaista pahaa, zrähelärensä heidän hartanttansa Ehtollisesa, hcidäll hyödytystänsä
siitä samasta; mutta ticdä, että saatana mahtaa lykätä mitä pilkallista ja epäildäwää ajatusta hän tahtoo, ja kaikkea mahdollista pa»
hutta; niin. on kuitengin lEsuren armo ja
rakkaus niin suuri, että sinä olet yhtä mahdollinen Ehtolliselle, saat yhtä suuren armon
hyödptyren siitä
Ehtollisesa, yhtä

sen

suuren

sa-

masta.
Merkitse. Ehtollisen jälkeen tapahtuu usein, että saatana lykkää sieluhin sen ajaturen, että he owat olleet mahdottamat siinä,
muun seasa myöstin sentähdeu, ettei he kohta
ole tuudeneet sitä iloa ja woimaa Ehtollisesta,
mutta tiedä, kosta sinä olet
Ehtolliselle, siinä sielun tilasa kuin
minä tämän kappaleen aluusa sulle osottanut
olen, niin mahtaa jaalana sanoa mitä
hän tahtoo. la, jos wiM sckin olis
mahdollista, että kaikki Engelit janois sinun
B 4
olleen

kuin

he odotit;

mennyt
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ylleen mahdottoman; niin olet sinä kuitengin ollut mahdollinen, niin totta kuin Jumalan sana on totuus, ja lEsus sinun Wa«
pahtajas; Hänellä on suuret ja wiisat syyt,
joiden tähden ei Hän kohta anna sinun tuta
iloa ia woimaa EKtollisesta, muun seasa, ettet sinä rlppuisi paljaisa tundemisisa; mutta

on ajallansa sinulle andawa sekä Non cttä woiman runsaasti Ehtollisestansa.
Kuinga suuri armo eikös sulle tapahdu
Ehtollisesa? Suuri armo oli <e, että Wapahtaja korwesa ruokki Israelin Lapset leiwällä taiwaasta, ja andoi heille wettä kalliosta juodarensa; mutta suurembi armo, että
Wapahtaja Ehtollisesa ruokkii sinun omalla
ruumillansa, silla oikialla taiwaan leiwällä,
ja andaa sinulle werensä haawoistansa juo»
dares: suuri armo, että Johannes Ehtollisilla sai maata lEsuxen rinnoilla; mutta suurembi armo, että sinä Ehtollisesa saat lErindaas ja sydämmees: suuri armo,
surensyndinen
että
waimo sai kastella lEsuxen jalaat koneleillansä; mutta suurembi armo, että lEsU' Ehtollisesa pesee sinun sudämmes

werellänsä.

Armo, hyödytys ja autuus, kuin sinä
Ehtollisesta, owar seuraawarser.

saat

Koffa sinä wastaanotat leiwän, niin
taiwas halkee, sinun sydämmes aukenee,
Wlpahtaja astuu alas sinun sieluus. Kukalkkiin, niins panet funä
ffas panet
i.

sama-
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samasa

ustos

suun Zesnhen awatllihin haa»
werensä sielus
Hänen
ja

woihin, juot niistä

puhdistuxexi,

wirwoituxexi

autudexi.

olet syönyt lEsuxen
ja
juonut
huumin
Hänen werensä, min et
«lä sinä enää iNelles, waan Wapahtajalle;
sitä autuinda elämää; kuin ora ainoastansa
elää puusta, niin elät sinäkin ainoastansa
Wapahtajasta. Joka syö minun lihani ja
luo minun rvereni, hän on minusa ia mini
hänest. loh, 6: 56. Leipä ja wiina, kuin
sinä syöt ja juot, ei yhdisty niin liki ruumis
kantza, kuin lEsuxen ruumis ja weri hen«
gellisellä muodolla sielus kantzas.
3. Koko lEsuxen ansio, kaiM mitä
lEsus on kärsinyt, hamasta miehuden ottamijestansa taiwaaseen astlimiseensa asti, tulee sinulle. Kojkas syöt lEsuxen Ruumiin,
niin kaikki mitä lEsus on ulosseijonut ja
ansainnut, silloin kuin Hänen Ruumiinsa
haawoitettin, kaikki se elämä ja terweys,
kuin löytyy lEsuxen haawoisa, tulee sinulle.
Koffas juot lE«'uxen weren, niin kaikki mitä lEsus on kärsinyt ja toimittanut, kosta
Hänen werensä wuosi, kaikki se woima kuin
löytyy Hänen wercsansä ja sowinnosansn,
puhdistuxexi, armoxi ja autuudexi, hyödyttää
sinua ijankaiMM Se kuuliaisus, kuin
Wapahtaja osotti Isalle kuolemaan asti, luetaan sinulle; ss Lain kirous, kuin Mn on
tuiidenut katremsa kärsimiftsänsä, tulee sinulle ijankaikkisexi siunauxexi; Hänen tvanhurB 5
ffcm2.

Sitte kuins
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staudensa tulee sinun pugures;
denja

Hänen

pyh»'

kaunistuxexes, Hänen täydellisydensä si-

nun täydelliHderes.
4- Sinä saat witzevden kaikein syndeis
andexi saamisesta, maikka sinun jyndis olisit
kuinga suuret ja monet. Tcndatkos pyyts
suurembata ivitzeyttä, että syndis omat andexi
annetut ja unhodetut, kuin, koffas
lEsuxen Ruumiin, joka oli haawoitettu ja uhrattu sowinnori syndeis edestä; juot lEsuren
meren, joka on juosnut niitä pois pyhkimään?
Se halwattu mies ja snndinen waimo, jotka makaisit lEsuren jalkain edesä, olit missit siitä, että heidän syndinsä olit anderi an»
netut, kosta he kuulit Wapahtajan itse julistaman sen heille; mutta mitä enammin, eikö
sinun pidä oleman wiheytetyn, joka synnin
päästösä et ainoastansa ole kuilut Wipahta»
jan sanoman sinulle andexi andamusta, maan
myös Ehtollisesa olet saanut kuitin koko syn»
di-melkas päälle, kirjotetun lEsuren omalla
merellä, Hänen wiiden haawailsa kanha si«
netiri sen ale. Sinä tulet silloin niin mapaaxi synneistä, kuin Wapahtaja itsekkin,
longa wanhurstauden sinä olet päälles pukenut, niin puhtari kuin hänen werensäkkin,
joka sinun puhdisti; sinä tiedät, jos sinun
ftndis olisit voeri rustiar,' pitää heidän lumiwalkiaxi tuleman, ja waikfa he olistc
niin kuin Ruusun karwaiset, pitää heidän
kuirenlin, niinkui-, n?illa tuleman. Es
z: 13.
5. Si-
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Sinä saat silloin sen suurimman wislEsuren armosta ja rakkaudesta; si«
nä tulet niin wihlri lEsuren armosta, kuin
5>

seyden

Hän Ristin päällä rippuisansa tarinnut
sinulle werisen kätensä sen päälle, että Hän
oli sinulle armollinen; sillä samalla kädellä,
kuin> Moin läwistettin, lyö Hän Ehtrllisesa
ustcn Mä sen päälle, että Hän tahtoo ar<
mahta sinua ijankaikkistsa armoja. Es. 5<- 8.
lEsus ei taida anda suurembata todistusta
rakkauteensa, kuin kosta Hän andaa itsensä
kokonansa sinulle. Se on suuri rakkaus, et»
tä Wanhimmat elättäwät lapsiansa, ja usein
vlis

ottamat palan

suustansa ja andawat heille;
wielä suurembi rakkaus, että Wapahtaja elättää lapsiansa itseltänsä; suuri mk'
kaus, että Jumala maan kokkarosta loi ihmisen omari kuwaxensa; mutta suurembi rakkaus, että H6n ruokkii huonon maan kokkaron itsellänsä, ja andaa itsensä kokonansa
pois wiheljäiselle syndiselle tomulle.
6. Sinä tulet terweexi kaikista sielus
sairauxlsta. Jos ruumilliset lääkityxet taitamat parata rummlliset taudit, mitä enämmin
taitaa lEsuren Ruumis ja Weri, ne tai»
mutta

malliset lääkityxet, parata sielun sairaudet?
Jos Vapahtaja taisi yhdellä sanalla, waeldailansa ymbäri i mailmasa, parata kaikki sai-

raat; Mitä enämmin on Wapahtaja koko

armonsa läsnä olemisella
steil sielut?

parandawa

ustöwai-

7- M'
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7- Sinun ustss tulee sydämmellisesti wah«
wisteturi; Rakkaudes merkillisesti wirkisiyy.
Jos ruumillinen ruoka ja juoma wahwistaa
ruumiin; mitä enämmin on lEsuxen Ruumis ja Wert wahwistawa sielun? Ei siinä
ole kyllä, että ulkos wahwistuu itse Ehtollisen
päiwäna; ei, tämä taiwallinen rawindo wahwistaa uffon kaikkina päiwinä, jota pidemmäldä sitä paremmin. Jota likembänä mlda
ollaan, sitä paremmin lämmitään; mahdotoin on sinun saada lEsusta sydämmees, kuin
on itse rakkaus, ilman sydämmes palawari
tulemata jalleensä rakkauteen handä kohtaan.
8. Sinä saat halun ja woiman hywään.
Niin totta, kuin Wapahtaja on itsehywyys,
waikuttaa Hän sinusa kaiken hywän työn.
Jos sade taitaa auringon lämbymän kansia

tehdä maan ja puut kukoistawiri ja ihania
hedelmiä kandawiri; mitä paljo enämmin on
lEftiren weren wirwottawa sade; ja Hänen

armonsa

auringon wäkewä waikutus, kuin
on nosnut sinun sielusas täyteen waloonsa,
waikuttawa, että sinun sielus kukoistaa ja
kandaa monda jaloa uston hedelmää? Sinä
kuin syöt taiwallisia herkkuja, <t taida muu«
toin kuin saada taiwallisen mielen.
9. Ettäs woitat ustosa kaiken pahan.
Niin totta kuin Wapahtaja itse on naittanut, woitat sinä, joka Ehtollisesa yhdistyt
Min liki Hänen kantzansa, wahwistetali Halien wereldänsä, otat pakos Hänen Haawoinsa, peitetään ja warjotaan Hänen kaikkiwal»
io. Ettäs
diaisudeldansa.

-S
10.

Ettäs jokapäiwä kaswat armosa, saat

woiman edespyrkia. Juuri niin wähän, kuin
lapsi tarwitsee murhehtia kaswamistansa, tar«
wilset sinä, jota olet lEsuxen lapsi ja syndynyt itse Hällistä, murhehtia sinun kaswandos yli armosa; ja juun niin kuin matkamiehellä, koffa hänellä on hy:vä johdattaja,
raitis ylöspito, ja kaikki mitä hän tarwitsee,
ei ole syytä peljätä matkaa; niin et tarwitse
sinäkän matkallas taiwaaseen, peljätä, jolla
vn Wapahtaja johdattajana, Hänen Ruumiinsa ja Werensä rawindona za wirwoituxena, Hänefä ja Hänen Ehtollisesansa kaikki
mitäs tarvitset; sentähden sanoo Wapahtaja
itse: M pelkä; sillä jos sinä wesijä käyr,
niin minä olen rykönäs, ettei wirrat sinua
upora, ja jos sinä rulesa käyc, ec sinä pala,
ja liekin ei pidä sinua jyrycrämän. Es. 43:
i,
i/

2.
11.

Andaa Ehtollinen kuolemasa ijan»
kaikkisen elämän ja waikuttaa autuallisen nlös-

noysemistn. Se on mahdotoin, että »n sie-lu, joka Wapahtajalle on niin paljon maxa»
nut, että Hän on andanut itsensä kuolemaan
hänen edestänsä, ja andaa itsensä Ehtollisesa
hänelle, taitaa ijankaikkisesti hukkua; se on
»nahdotoin, että sielu joka on syönyt lEsu-

xen Ruumiin/ sen oikian elämän leiwän,
juonut Hänen Werensä, sen oikian elämän
weden, taitaa muuta kuin elää ijankaikkisesti;
sentähden todistaa Wapahtaja itse: Joka
lyö minun Lihani ja juo minun N?ereni,
häneft
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hänellä on ijankaikkinen elämä. loh. 6: 54.
Jos Wavahtaja yhdellä sanalla taisi tyhjästä

eoestuoda raitti, ja andaa hengen kaikille
elämille; mitä «nämmin on Hän, koko läsnä
olemisensa ja armonsa wäkewän waikuturen
kautta, taitama waikuttaa ljankaikkisen elämän sinun sielusas? Se on mahdotoin, että

ihminen/

joka on syönyt ja juonut lEsuren
ijankaikklstn elämän andawan Ruunnin ja
Weren, pysyis ijäti haudasa; sillä Wapahtaja
ecrä hän on herärcätvä hänen
«viimeisnä päiwänä. loh. 6: 54.

sanoo:

Lyhykäisesti sanottu: lEsuren Ruumis
ja Weri myötänsä tuo kaiken sen muuden,

kuin

lEsus ansaitsi ja sinun sielus tarwiisee
ajasa ja ijankaikkisudesa, jota sinä mahdol»
lisesti käydesäs lEsuxen Ehtollisella, itse työsä paremmin saat koetella, kuin minä taidan

kirjoittaa; ja, lEsus andakoon/ että kaikki
ne jotka tämän lukemat, mahdais mahdollisesti käydä lEsuxen Ehtolliselle, ja hawata
totuuden tästä.
Rukous Synninpäästön edellä.
HERra lEsu! minä aimon sinun armos ja suloisen kutsumises päälle: Tutkat mi»
nun rykoni kaikki, jotka ryörä teette ja 0lecra rastaurecut, ja minä tahdon «itä wir»
n>oi«ra; (Matth. 1»: 28) mennä sinun py,

saman sinun äärettömän
armos päälle käyn minä nyt edes Sinun
hälle Ehtolliselles,

ja

kaikkein pohimbain

kaswois

«teen,

etsimään

ja
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saama»

kaikkein minun syndeim andepi
ja
andamusia, tulemaan päästetpri niistä kaikista. Herra lesu! minä heitänja itseni alas
sinun kaswois eteen, huudan rukoilen sinun loppumattoman laupiudea tähden, armahda minun päälleni! wapahda minua, au»
ta minua, ole minulle nyt ja iankaikkisesti
armollinen! Minä tunnustan, että minä olen
siinnyt ja syndynyt spnnisä, että lukemattomat kerrat olen rikkonut kasteeni liiton, että
se aika myöskin on ollut, jolloin minä olen
ollut sinusta pois exynpt lammas; mutta ei
wähemmängän minun ansioin ja mahdollisndcni tähde,», waan ilse tähtes, anna ijankaikkisesti kaikki sondini anderi; joka weripisaran tähden, knin minun edestäni wuolanut on, sinun ijankaikkisen rakkaudes täyden, pyhi pois ijankaiMsesti kaikki minun
syndini; jokaisen lyöimsen, jokaisen haawan,
jokaisen narmun tähde!!, kuins minun edestäni ulosseisuit, sinun pohjattoman hywodes
tähden, unhohda ijankaikNsesti minun ftndiui; kaiken armos ja ausios tähden, anna
nunun nyt ja iiaickaikkiftsti, olla niin wapaari sanottu kaikista synneistäni, kuin sinä
itsekkin, joka kärseit niiden edcstä ja maxoit

niitä; ja koffa sinun Palwelias sinun siasas

päästää minun synneistäni, anna se olla min
woimallinen ja ijankaikkisesti kelpmra, anna
minun myös katsoa sitä niin witzixi, kuin se
tapahduis taiwaasta sinNn omasta sunstas!Anna armos Zina wälttäxeni kaikkia jyndejä.
etten
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etten minä joka olen simin Morsiames, enämbi kostan saastutais sieluani, tahraisi waatteitani; anna minun uffosa, rakkaudesa ja

menosa edespyrkiä, HErra lEsu!
joka tahdot mielelläs anderi anda syndiä, joka kärseit kaikkein minun syndeini edestä, jolla on paljo armoa syndisiä warten,

oikiasa

sinä

minä uffon, ettäs olet minua kuullut! Amen.
Niirss ja Rukous Synninpäästön jälkeen.
Kaikki joilla hengi on, kaikki mitä minusa on, kaikki mitä taiwaasa ja maan päällä löytyy, kiittäkön sinua, klinnioittakon sinua, kaitein Wapchtaja: nyt ja ijankaiMsesti, joka et ainoastansa ole kärsinyt minun
syndeini edestä, waan anderi andanut ne
kaikki, ja woimallisemasti palwelias kautta
»vakuuttanut minua siitä. Minä olen nyt kokonansa wisti siitä, että niin totta, kuins kärseit minun syndeim tähden, olet itse rakkaus
ja totuus, joka pidät uffon iankaikkisesti, owat myös kaikki minun syndini andexi annetut ja
unhohdetut, ja senwakuturen, kuin minä sain
sanan palweljalda sen päälle, uston minä
niin todella, kuin minä sen sinulda itse saa»
nut olisin; Mutta mitä hyödytäis se minua,
että syndini nyt owat minulle anderi anne»
tut, jos minä jällensä
epäustoon ja
syndiin? Sentähden, kaiken armon tähden,
kuin sinusa on, pidä minua aina eläwäsä
ustosa, sinun armosas ja nlinomaisesa anderi
saamisesa! Anna minun aina miehullisisti sotia
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wastaan ja woitta perkelen, mailman ja kaikkea pahaa, ahkerasti walwoa sydämmeni ja sen
haluin yli, sinun weres woiman kautta
kuoletca pahaa ensimmäisesä alusansa, ja ej
tia

jkänsnsä tulla synnin, waan ijankaikkiststi si-

nun palweljares! Amen.

Rukous sen pyhän Ghtöllisen edellä.
Minä rukoilen sinua HErra lEsn:
suosion tähden, kuin sinulla ijankaikkisudesta
on minua kohtan olluc koffas Ehtollisen asetit/
ja wielä länäpänä on, tee minua mahdollisexi/
ainoastansa itse tähtes, siihen pyhään Ehtolliseen; pue miinia werisiin waiwajs kaunistupiin, siihen oikiäan Hää-waatlesem. Mins
tiedän etten ole anftmnutwähindäkän leiwän palaa, «n pienmdä weven pisaraakan, wielä wä»
hemmin ruokittaa sinun Ruumillas ja Werel»
läs; Mutta minä rukoilen, huudan ja toiwon,
«ttäs sinun pohjattomasta armostas, annat
minulle Ruumis ja Weres ijankaikk.stxi sielu,
lii hywäxi- M katso minun pahuttam, waan
sinun hywyttäs, älä minun ansiotani, waan
sinun armoas, älä minun mahdollisuttani,
waan sinun loppumatoinda laupiuttas. Sinun
tuolemasa haljenneet silmäs, katsokoon minua
armosa, sinun kuolemasi» läwistetty sydämmes,
armahtakon minun päälleni, sinun tuolemasa
naulitut kätes halaitkon minua: Nyt sinä menet sisälle minun sydämmeenj, älä ana sen
tapahtua mumamiri silmän räpsyrixi, pikai-

sen

stlda minua

oppimaan,

E

waan pyjpmään tjan,

lait-
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kaikkisefti tykönäni; anna

nyt yhdistys minun

sinun wälilläs tulla niin päästämättömäri,
kuin yhdistys on sinun Immiludeffin ja ihmisydes wälillä; anna minun saada Ehtollises
tantza kaikki mitäs taidcu a!-,2aa, anna sen
ja

Vaikutta kaikki mitäs woit. Sinun murhees
tulkoon minulle ijaistxi iloxi, köyhydes minulle
ijäisexi rikkaudexi, ylönkmsees minulle iiäiseri
tunniaxi, alendamists minulle iiäiseri korwo»
tuxexi, tustas minulle ijäisexi wirwoilurexi, an«
sios minulle ijäisexi hyödywrexi, tuolemas minulle ijäisexi elämän joka w«res pisara puh»
distakoon, wahwistakoon, wirwoltakoon minun/
ja manatkon hywää edestäni, pyhittäköön, wapahtakoon minun ja tehköön minua autuaxi! Si»
nun haawas/ awcmu sydämmes olkon minun
pakont, wapa«kaupungini, lepo-siani, terweys»
lähteeni! Anua minun tämän miwallisen rawinnon kautta mlla wäkewäxi uffosa, palawaxi hengesä, sytlyneexi rakkaudesa, tarkaxi
waelluxesa, wahwistemxi armosa, usiollisexi
loppuun asti! Ne Häät, kuin nyt aljetaan,
olkoon sinun oma asias, sinulle kokonansa käsihin jätetyt, ettei ne ikanänsä lopu. Amen!
/

HErralEsu!

huokauxet sen pyhän lLhtollisin
wastaanorcamisen alla.

HERra lEsu! Sinun Pyhä Ruumiis
kslkiköön miinm sieluni m ruuniini cikiasa u»
stosa, ijankaitMm elämään! HErra ZEsu!
Sinun pyhä Wnis kälkiköön minun sieluni ja
ruu»
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ruumiini ijankaikkisem elämääni HErra lEminusa, ja anna minun
su pysy ijankaikkisesti
tykinäs
ijankaikkisesti! Sinun
elää
sinun
saava puhdistakon
minua,
Weres
haawas paratkoon

waiihurffai-des kaunistakoon minua,
wiisaudes johdattakoon minua, sowindos hyödyttäköön minua. Pysy Sinä itse minun ty-

minua,

könäni, ja wapahda minua ijankaikkisesti. Am«n, Amen.
Rukous pyhän Ahrollisen. jälkeen.
Kiitos olkon sinulle, HErra: minun <Vlkäni! minun Wapahtajani! Sinun ijankaikki»
sen rakkaudes, miehuden-ottamises, kärsimises,
kuolemas, ja Ehtollisen asttures tähden, kaiken minulle ofotemn rakkaudes ja armos lähden siinä P. Ehtollisesa! Kaikki aumat, kaikki Engelic, kaikki luodut, auttako» minua kiittämään sinua jen edestä! la, kiitos, kunnia,
ylistys, woima ia wäkeys, oikon sinulle HEr«
ra lEsu! ijaukaikkisesta ijankaikkiseen. HErra
lEsu: kaiken armos ja answs tähden, clä
minusa, ja anna minun saada elää sinusa ijankaikkisesti, anna minun olla sinun kantzas ia
ole sinä minun kansiani ijankaikkisesti, kaikkein
likisimmin ja aumallisimmin yhdistetty; »le sinä minun kaiken sen kansia kuins olet, sinulla on
ja woit; anna kaikki sinun olla minun ja kaikki minun sinun; älä minun ikänäns anna si«
nusta lcwgeta, eli wähendyä sinun armosas; anna minu» inukomsla saada pitää Häitä sinun
tantzas/ ajaasa hengesä, ijanknikkisudesa kunniasa;
C»'
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alita minua kaikesa hädäja, lohduta
taikesa tustasa, neuwo kaikesa murheesa, wahlvista kaikesti heikoudesa, osota nyt ja ijankaik,
kisesti minusa, kuinga suuresti sinä rakastit
syndisiä, mikä armo sinulla on heitä warten.
Sinun Henges pysyköön minun tykönäni sinettinä sinun mmos päälle, panttina ijankaik-

niasa;

'

kisen

elämän päälle, minun johdattajanani siihen; anna kaikki minun iloni, huwitureni, elämäni ja menoni yrin olla sinusa; älä anna
minun ajatella, halata, puhua eli tehdä mi-

tään, joka ei ole sinun tahlos jälkeen, sinun
kunniares, hallittu sinulda, ja tulee minulle
hengellistri ja ijankaikkiseri hyödytyxexi! Sinun
tahlos taiwuttakoon minun tahtoni, sinun mie».
les olkoon minun mieleni! Warjele minua seiestä, etten
somasta sinun armoas wastaan,
minä sitä ikänäns kadota, waan joka päiwä
kaswan» Anna minun «Nämmin ja enämmin wabwistua uffosa, lisändyä rakkaudesa,
taswaa hywäsä, wähetä pahastr; anna minun
aina woittaa perkeleen ylitse, wälttää mailmaa, hallita itseni; anna minun niin todella,
tuin minä nyt olin sinun Ehtollisellas ajasa,
olla sinun kantzas sillä juurella Ehtollisella ijan»
kaikkisudesa; niin totta kuin minä nyt olen syönyt
sinun lihas ja juonut sinun weres maan päällä/ saada syödä sitä salattua mannaa ja juotza elämän
wettä taiwaasa;-anna sinun Ehtollises hyödyttää
«ninua niin paljo, kuins tarkotmnutkin olet sen
aseturella; waikuta minusa kaikki mitäs joffus
taidat tthdä, sinulles oikein alammtlusa sy<
däm-
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dämnttsä! Kuule minua HErra lEsu! Sisuus, joka weres pisara, kuin ede<
stäni wuosi za ininä nyt olen juonut, wastakkon tämän päälle- Amen:
4:jas Rappale.
Mistä ihmisen tulee waarinottaa, jo»
kapaiwaisen kaswminon, alla Armoja.
nun armo

Ensisti

tiedä, ettei

siinä

ole kyllä, ettäs

Ehtollises »äimänä olet puhdistettu lEsuxm
Weresä,'että Hän on sinun sydämmesas, sins
-

wakncettu Hänen armostansa, ja witzj ijankaikkiststa elämästä; waan niin puhdistettu olei sinä kaikkinä päiwinä ijankaikkisiin. aikoin
lEsuren Weresä. Hän on niin arwoitetta»
wa sydämmesä, sinä olet niin wcchwa Hä»
nm armostansa, witzi ijankaikkisesta elämästä,
kostas riput lEsuxesa, kulns Ehtollises<päiwä,
näkin olit; Sillä Wapahtaja ja Hänen lahjansa ei ole ihmisten ja latomaisten lahjain kaldaiset, ects nelmuuttuisitja waiyettuisit. Ei; Wapah»
taja ja Hänen armonsa c>n aina se sama, kaikki päiwät owat hää'päiwät, niin hywin kuin

Ehtollisen-päiwäkin.
2) <W osa ihmisiä, maikka he seisomat

armoja, owat kyllä palamat Ehlollisen päiwH»
na, mutta sitten wähittäin jählywät, ehkä ei
he pois lcmg?e. Mutta kawähda jtfts siitä, ja
laita, ems ainoastansa kaikkina päiwinä ele
-

yhtä palama Hengesä, waan ettäs enämmin
ja enämmin lisännyisu, uston wakuudesa, rakkauC 3
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kaudm tulesa, rukouxen hartaudesa, ja kiiwaudeja noudattamaan lEsuxen tahtoa; sillä niin

todella kuin se pysyy wahwana, ms laitti
päiwät owal hää-päiwät, niin tosi ou myös
se, ettei sinulla ainoastansa kaikkina päiwinä
pidä oleman yhtäläinen mieli Taiwallista Pl»
käs kohtaan, waan myös lisändymän taipu»
muxesa Hänen puoleensa. Lue kaikkina päiwinä jongun hartaan rukouren Ehtollisen jälken,
niin wirfoo kaucea muisto? siitä suuresta armo»
sta, kuins Häneiä saic, ja sinä juuri kuin uu<
desta hyödytät itsiäs siitä samasta,
3) Laica ettäs «nämmin ja enämmin li»
sännyt tiedosa,eläwällä tawalla tundemaan sowää
turmelustas, lEsuxen armoa, simin wclwolli»
surias Händä kohtaan, perkeleen kawalucta,
mailman petosta ja muotoa, «ttä wastustaa

sen

yli. Jos
ja
niin lue
tmki

ja woittaa

dosa,

sanaa,

sitä

tahdot kaswaa tiesiwusa Jumalan

sen

erinomattaln Bibliaa, kuin on kaiken
ja rukoile sen alla Vapah-

wiisauden lähde,

ahkerasti finuas walaisemaan. Anna
Jumalan Hengen tehdä sinua wiheljäisydcs
lundemisesa, ei ainoastansa niin huonoxi ja
köyhsri syndlseri, kuins olet käändymises alu»
sa, waan suuremmari; muua sitä wastan
nämmin ja enämmin wahwaxi siitä, että Wapahtaja on sinulle kaikki, ja ylösojennuxes.
Ole alati niin hanas ja haluinen lEsuxen
armon perään, kuin silloingin sitä rupeisit etsi,
nMn. ja älä anna armon ikänäns mlla wähem»
min painawaxi ja tarpellisexi sinulla
tajaa

«-

4)

Am
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4°) Anna Jumalan Hengen tehdä sinua'
aina wahwcmmari ia wahwmmiari ustosa; sillä uffo on pää
kaikesta, stntähdm
noo Wapahtaja itse- usto ainoastansa; Marc.
5: 36, Kummoinen uffos on, semmoinen on
enimmästi koko sisällinen ihmises; jos usios
on roahwa, Niin on rakkaudes ia sisällinen ihmises wahwa; jos ustos on heiko, niin on
myös rakkaudes ja sisällinen ihmises heiko,
paitsi kiuscmxen hehkeä. Jos tahdot tulla wat>>
waxi ustosa, niin muista lEsuren
Hän on edestäs kärsinyt, m sen kautta wapahranut sinun, kuinga harras ja ahkera
Hän onsielushywää edes auttamaan; muista HHnenäärettömiäwakumxiansaarmosta, niinettä»'da sinä muuta, kuin sydämmestäs kaikisa lujasti uffaldaa Mapshtajas päälle, joka rakastaa sinua niin suuresti, on kärsinyt ja ansatu»
nut sinulle niin paljo, on niin murheen pitäwH
sinun hengellisestä ja ijankaikkisesta hywästäs,
on andanut sinulle niin monda kukistama»
toinda wakutusta ystäwydensä ia
päälle. Anna Jumalan Hengen johdana sinua
siihen, ettäs iärkäh»ämättömällH witzeydesä e»
lät ja kuolet
päälle, että niin totta, tuin
lEsuren Weri on wuotanut, owat kaikki sinun snnbis iMkaikkiseri ajaaxi poispyhityt;
sillä lEsuren (hristnxen Jumalan Pojan
N?eri puhdistaa meitä kaikista synneistä, l
lohi: 7. Että niin totta, kuin lEsus on
kärsinyt ja kuollut, owat kaikki sinun >syndis
Hänen kärsimismsii ja kuolemansa kautta, ijanC 4
kaikki-

snmma

sa-

armonsa

sen
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kaikkisesti'

maxetm ja sowitetut; sillä IMsiw
on sowindo «neidän ndeimme edestä i loh.
2: 2. Että lEsus ijankaikkisexi ajaari «»
unhottanut kaikki sinun syndis'/ sillä Hän on
ei pidä
luwannut- errä sinun
niuistercaman Esek 18: 22 E«ä lEsus
on sinun, koko,ansionsa ja sowindonsa kansia,
niinettä mitä Hän on kärsinyt, ol» niinkuin
sinä olisit sen kärsinyt! mitä Hän on tehnyt, on
njinkuin sinä olisit sen tehnyt; niin mä Hä<
mn hywansä on sinun hywäs, Hänen autuu»
densa sinun autudes; että Hänrakastaasinua sano»
matwmalla ja muuttumattomallarakkaudella; sil«
lä unhohcako waimo lapsukaisensa, niin ettei
hän armahda kohtunsa poikaa? ja rvaikka
hän unhodais, niin en minä kuirengan sinua unhohda, Racso käsiini olen minä si«
nun
Es. 49: 15, 16. Että Hänellä on sinua wcmen loppMnatoin ja
tämätöin
sillä wuorec picää wältäntän ja kukkulat lanZeman; murra minun
armoni ei pidä sinusta paikkeman, ja mi»
nun rauhani liicco ei pidä latigemalt pois.
Että Wapahmja iise on
Es- 54:
lewa sinun langemuresta, ylöspitäwä sinun
uffosa ja armoja, loppuun asti; sillä jotka
HUrran päälle nskaldawat, ei he lange,
«vaan pysywät ijankaikkisesti niinkuin Sionin wuori. Ps 125: i. Että sinä jo Cl>n<
sturesa lEsuxesa olet päätetty auluaxi; sillä
joka
päälle/ ei ole siinH

ussoo
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MH, «ttä hän on saapa ijankaikkisen elämän,
hänellä on jo ijankaikrmen elämä.
loh. 3-z6.
5) Kawahda itses kaikesta «pöilyrestä,
»vaan

wastusta ia kuoleta se ensimmsisesä alnusansa
lEsuren rakkaudella, armolla ja ustollisilla
lupaurilla; sillä jos se pääsee siMe, niin tu«
lee se rastammari woiuaa. Alä usto mitä

perkele ja sinun lurmeldu sydämmes, waan
Mitä Jumalan Hengi, sanoo;' ne edelliset tal>
to.wac saatta sinua aina epäilemään lEsuren
armosta, mmca Jumalan Hengi, lujasti luot»
lamaan sinuas sen saman päälle.
6) Ei yrikän ole niin wahwa ustosa, joka ei wsslistä tunne jotakuta epäillystä; sen todistaa jokapäiwäinen koetus, lumalm, sana.
Pyhäin esimerkki, niin myös Pietarin, joka
yhdellä hetkellä oli niin wahwa ustosa, että
hän käwi werren päällä, toisella niin heiko,
että hän rupcis wajomaon Matth. 14- 29,
30 Alä ajattele, waikkas toisinans waiwa«aan epäillyreldä syndein anderi saamisesta ja
lEsuren armosta, että se muunaa syndeis anderi saamista eli lEsuren armoa; sillä meidän epäufiomme. ei taida lEsuren ustoa
turhan tehdä. Nom. 3,
7) Anna Jumalan Hengen, jota kau«
wemmin sitä enämmin sytynä sinua rakkaus
teen; muista, e«ä Wapahtaja rakastaa sinua,
joka olel wiheljäinen tomu, ylitse kaikkia; mitä
«nämmin pitää sinun rakastaman Händs, jv<
ka vn kunnian Jumala? muista, luinga kortz 5
kiasti
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tiasti Hän

rakastanut ja rakastaa sinua,
sinun puoleldas ei millän
tawalla olle sitä wastaawa. Pri lapsi, joia
enämmin hän naulitse Wanhembainsa hywyttä
ja oppii lundemaan heidän leppiääspdändänsä,
sitä enämmin hän rakasta heitä. Joka päion

ja kaikki rakkaus

wä namitsel sinä uuden

ja ckerroitu» hywyyden
ja armon Wapahtajatda, ja opit enämmin
lundemaan Hänen rakasta sydändänsä sinua
jokapäiwä tehdä sinun rak<
kohtaan; anna

sen

laudes suuremmari Händä wastaan. Jos
tahvot pysyä oi.kiasa rakkaudesa Vapahtajan
tygö, niin tutki ahkerasti sydändäs; ios se wähemingin on taipunut saaman rakkautta johon«un muuhun kuin Hänehen/ niin ota se ta»
taisin, lEsuren Christuxen woiman kautta,
ensimmäisestä «rhedyrestänsH. Se kustandaa
lihan ja weren päälle; mutta Adamin täytyy
kuolla, kosta Christuren pitää elämän.
8) Als laiminlyö rukousta; rukoile niin
kiiwastj, kuin jokainen rukous tulis sixi wiimeiftxi, senkaltaisella witzeydellä rukouxen kuulemisesta, kuins näkisit Wapahtajan taiwaasta
walmisna andamaan sinulle mitäs aiwot ruksilla, niin pian kuins länget alas alkamaan
rukoustas; flllä Hän tahtoo mieluammin anda,
kuin sinä rukoilla, ja vn luwannut: että kaiö<
ki micäs rukoilet
nimeensä, on hän
andawa. loh. 14: 14. Kostas olet päättä»
nyt rukoures, niin slä usto sinuas kuulduri
palawan ia har«aan rukouxes tähden, waan
ainoastansa lEsuren ansion ia maron tähden.
Ko-

43

Kostas

luulet rukoillees pahoin, nlin lohdma
sillä,
ettei se ole sinun ruloures muoto,
icses
joka kuulemisen »vaikuttaa, waan

lEsurm esirukous «destäs sinun rukoillesas, ja Hänen
ansionsa, jonga päälle sinä rukoures perustat.
Muista, joka pitää kauwan waliä rukouxen

huokauxen kantza Wcpahtajan tykö, ei hä»
ole kaukana ylönandamasta Wapahcajansa.
9) Harjom itsiäs bywäsä; sillä me o«
lemma luodut Chriftuxcsa lEsuresä hywiin
töihin. Eph 2: io. Wapahtaja on meitä
puhdistanut itsellensä erinomaisen kansari
ahkcraxi hywiin töihin. Tit 2: 14. Ahkeroitse myös mallisesta rakkaudesta lähimmäi»
tykö, suurimbain wihamiestestin; sillä mui<
sta, ellei lEsus olisi rakastanut wihamiehiänsä, et sinä ikänänsä olis lunastettu eli kästty,
ja ming<s rakkauden Hän osotti sinulle, kostas
olit Hänen wihollisensa. Joka ei rakasta wihollisiansa, ei hän rakasta Wapahtajaa. Kar»
ta kaikkia syndejä niitä pienimpiäkin, crino»
manain niitä, joihin sinä ennen kaändymistäs
olit enimmästt taipunut; sillä ne owat waaral»
lisimmat ja tahtomat tulla jällmssj ellei ta<
pahdu kohla käändymifts jälkeen tapahtuu
edespäin.
iv) Häkytä ymbäri juorewaiset aiamxet;
anna niiden ensimmäinen, wiimeinen ja rakkain aine olla «Vapahtaja; niin ahkerasti,
kuin HHn on ajalurisas/ niin paljon sinä ra«
ia

sen

se

/

kastat Händil.

se
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n) Hillitse kielis; sillä tieds, että sinun
pitää tekemän lugun jokaisista turhasta sanasta.
12) Walwo uffosa ja hexgesä suurimat,
la tarkkuudella itse ylitses, kostas elät, niin
saat ijankaittisesti elää toffas kuolet.
iz) Muista, loka wähemmäsä on ustollinen, se on myös paljoja uskollinen: ja joka wähemmäsä on wäärä, se myös paljosa
on pecollinen. Luc. 16: 10. Se on: jos oler
tarkka wähimmisä welwollisuxisas, niin on Jumalan pelkos
mutta elles niin ole, niin
on se ulkokullattu.
14) Jos jostus erhchyyt,älH ajattele «tä
lEsus on wihainen sinun päälles, eli ettäs
laimennut olet Hänen armostansa; sillä ei ole
yhcäkän ihmistä, joka ei syndiä ree. i Kun.
k. 8: 46. Mutta ei ole yhtän kadotusta
niisä jotka lEsuxesa Christuresa owac. Rom.

8:1.

Kostas

teet jotakin, jo«gas luulet l)y-

-»väri, ölä ajattele, ettäs

sen kautta

seisot ho-

lvin Wapahtajan tykönä, eli ansaitset jotakin;
sillä kaikki on ilman ansiota. Rom. 3: 24.
ilman jotakutakatsandoa sen päälle mitäs olet eli

ansaitset.

1;) Anna sinun uffos ja koko olendos a,
lati olla semmoinen, kuins näkisit joka silmän
rspäys Wapahtajan silmäis edesä, ettäs joka
silmän räpäys rohkiasti taidat mennä EhtolliseLe, seisoa Duomion edesä, mmnä ijankaik,
kisuin; M WapalMa on jokapaikasa läsnä

olewa;
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olewa; ia sinä uskoja, pidät alinomaista

hengellistä Uhcollista Hänen kansiansa; Jim.
k. 3: 20. tietämätiin mikä silmänräpäys m»
lee wiimeisexi, ia sinä olet seisoma kaiken mail»

man Duomarin «oescl.
16) M ikänänsä unhohda, kaikisa niisH
waiwoisa, jotka sinua kohmwat lvaellures alla
,

taiwaaseen, että aika on silmänräpäys, i'a ettei tämän nykyisen' ajan roaiwat ole sen
kunnian rverra, kllin meille ilmoitetaan Rom.
lB.

,7)

Koska

loppus lähestyy, niin muista,

lEsus on kuollut, tounittaxensa sinulle
ijankaikkisen «lämän, ja että kaikki mitä Hän»
kuolemasansa on kärsinyt ja ulosseisonm, sil«
loin on tulema sinulle ijankaikfijeri hyödylyrexij
ettäs silloin saat sen hengellisen sota miehenkruunun, Jumalan läsnä käydä siihen kato»
«nattomaan perindbön, lEsuxen Morsiana
että

«lka ne Häät, jotka ei ikänäns lopu.
HERra lEsu! anna kaikkein, jotka lu«
kewat tämän wahän tutkinnon, niin koetella,
niin walmistaa heitänsä, niin käydä sinun
Ehtollisellas, niin kaswaa ja pysyä armosas,
ettei yxikän heistä käykelwsttomasti sinun EHlollisellas ajasa, ei.kä kaiwatais sinun Ehtollisellas ijankaikkisudesa! Kuule minua HENra

lEsu! kaiken

sa on.

sen. armo.» tähden

kuin sinu-

Arwoi<
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Armoitetun sielun jokapäiwäinen Rukous.
HERra lEsu: anna andexi kaikki mi»
nun syndini, minä tiedän syndiä tekemäni lu»
tematlvmat kerrat; mutta minä rukoilen ja uston, ettäs werisen sowindos tähden, andexi
annat ja ijankaikkisesti unhodat kaikki minun
syndint. Anna minun enämmin ja enämmin
karttaa kaikkia wikoja, «nei minun oma tundoni ikanäns soimaa minua kahta kerma jen
saman tähden. Ilse tähces anna aina minulle armos, ja älä minun anna ikänänsä epäillä
siltä; waan enämmin ja enämmin liftai<dyä
wakuudesa sen päälle. Oseta aina mmusa,
tuinga korkiasti sinä rakastat syndisiä, ja an<
na minun rakastaa sinua niin korkiasti, kuin
joku sielu taita sen tehdä, joka stnulda wede,
tään. Mitäs olet kärsinyt, se minua hyödyttättön aina; mitäs ansaitsit, se olkoon minun.
Anna minun aina olla sinun lapses, josas o»
fot,at kaiken Isällisen hywydes, ja jolla on si«
nua kohmn oitia lapsellinen sydän, ja osottaa
sinulle oikian lapsellisen kuuliaisuden! Anna
minun aina olla sinun Morsiames, jota ei y«
xikän taida rewäistä sinun käsiwarsildas! Mi<
nä tiedän, että perkele, mailma m se sisM
pahuus alati karkaa minun päälleni; mutta sinun rakkaudes ja wiisaudes poistakoon
kaikki sielun waarat minun tyköäni, sinun arW»s ja kaikkiwaldiaisudes andakon mimm aina
«voittaa! Anna minun aina olla ora sinusa,
sinä totinen Wiina puu, joka kannat monoa
jaloa hedelmää, ja kukoistat iMkaikkileen elä.
mään!

asuwa
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mään: Joka ylösheräjämiseni aamulla, anna tasinun kunnia>es; anna minun- ylösnosta kahdenkertaisella armolla; koko päiwä hal»
lilse minua kaikisa menoisani ja edesoteamislsam; ehtoolla anna minun nukkua sinun kasiwarsilles; koko yön lewäcä sinun helmasas! Herpahtua

ra lEsul älä ikänänsä smkallaisexi tule minua wastaan, kuin minä usein olen sinua wa»
staan; minun ollejani hidas, ole sinä aldis,
minun ollesani kylmä, ole sinä palawa, minun
epäillesänr, ole sinä yhtä ustollinen! HERra
lEsu! minä olen heiko, w.chwista minua; en
woi, aum minua; ei minulla mitään ole anna mi,
nulle kaikki. HERra lEsu! ,ota tikemmäxi
se lähenee, että minun pitää kuoleman, sitä e»
nämmin anna hengellinen elämäni kaswaa si»
nuja; että ruumis ja sielu pitää eroilettamcm,
sitä luiemmari ja päästämättömämmäri anna
yhdistys tulla minun ja sinun wälilläs; enä
miimn sydämmeni on pakahmwa, sitä «nämmin anna minun uhrata sinulle sydämmeni;
ja kosta niin kauwas tulee, että minä lopun,
nii» anna minun kuolla sinun ansios päälle,
duomittaa sinun armos jälkeen, sisälle käydä
ijankaikkisute<n sitä tietä kuins minulle »valmistit ansiollas, rakkailla käsiwarsillas tulla
wiedyri, talwalliseen Hää saliin sisälle: Kuule
minua HERra lEsu! Sinun loppumattoman
armos ja ansios tähden! Amen.

