Nrmon Järjestys

Mututehen,
BESUXEN
Pyhän Evangeljumin
jäffen

ReNsa Cansapuhesa
Mdcn

Opettajan ja Sanantuuljanwalillä,
asetettu/
MkertaiZesii eten
nyt

I«
Suuren hpödywMs tchDm Suomcxl kNtty.

Köyhille Saarnahan svaHeljumi:
Ia autuas on st/ joca ei pahcne

minusta.

..

TUNUSA/
Nlngallstn

Kirjan

,

PräntHäldä

174 s-

Finffa sfwersätningen har
jamfsrt med den Swensta/
och sunnit/ at meningen och förMn-

det ther uti i ar wäl traffat / an.
fiiönt öfwersattaren/ i anseende til
tyche spräts egenstap/ ei kunnat a!zid blifwa wid orden. Och
tyenna lilla Book/ gmom Guds
Md Mnder them til mycken upbyggelft/ tröst och sialanöijc/ som med

som

olfware och
nomläja /

sH

är

Thes

honom igc/

Gudeliga up,

<ät högeligen*at berömma / som thenna öftversatning genom Trycket i
daasliuset defordra wil.
ÄBS) ben

:«.

1745.

Tämän

Kirjan

Sisälpito.

Kuinga yhden eosot
t
a
:
1. påuscolans Kansapuhe
ja omasa wanhurscaudelans suruttom ja macawaife sielun
pitä tuleman

ylösherätetyxi eli oman hengelisen wiheliäisydens ja epäuseons oikiaan tuntoon saatetuksi.
2. Kansapuhe: Kuinga sen sillä muoto ylösherätetyn sielun pitäsaaman
elämän JESUXEN
ja kuoleman päälle; ja siinä yxinäns.
3. Kansapuhe: Kuinqa tämä JESUXEN elämä tule wahwistetuxi/ ja
sielu warjelluxi/ ettei hän wastucest

weren

uscon

langeis.

4. Kansapuhe: Kuinqa

SUXEN

mielites

ja

ja,

uscon

JE
se sama
yhdes

elämä

waatimattomas Sydäme
uudistuxes eli pyhittämises sekä tai
ta olla waicuttawainen, että myös
Pitä niin oleman.

Esipuhe.
waW

kirja on kirjoi,
tettn nMe radollisille Sionis ilo-

lohdutuxexi/ jotca tunde-ihens kclwottomixi ustoon ja hywlll
töihin; jotca turhan bwat ccnckcn tawa)N

wat

rans Lääkäreille culunanet (a> waiwanct
ihens oinalla farannuxellans ilman u'cota; taistcUct paljon epAyxcn ja tietämät»
tömyden cansa. Ia että scncalbalset sielut
owat näistä asioista cahdcn kusten minun
cansiml campaillct/ ja minun silloin on
täytynyt hemi neuwoa/ lchn olen minä
wihdom namat caicki ylöskirjoirranut.työMinulla ei ole ollut lvaikiambam
tä/ cttin että siatta nijtä ihlnisia/ cuin itze
pttawut heieans Jumalisina ja cunmllisina/
wiheliäisydclls tundoon: owal

dän warustnxcns Christuxen tundenufta M'
st n n tasa mauban lyödyt (b).
Taman tnjan maärö eli päälle tar»
coitus on / cttä lESUXEN haawnin
cautta johdatta ftcluza ustoon ja syndelN
ande-

(a) luc.

z:

4;

(

b

)

2.

<lor.

lv:

s»

sfipuye.

anderi saamiseen-

Järjestys/jssa sijhen lul-

lan/ LNwndelN tundo ia ijoiminen armon perän/ hengen köyhydejä. Tarvellincn en että löytyä sijna jarjestyxes/ että
yri stura totien päälle / za ettei mitan ohih käydä eli järjchyxestäns ulostemmata/
fielulke erhetyferiia suurimmaxi wahingo-

p. Hywästä aicommesta tantan täjä erhettya. Se/ joca/ taicka hywasä aieonuseja/omalla jumalisudellans/ Lain allaon itzens ylöspitänyt/ eli omantunnon lewottomuden
ja waiwaln alla tahtonut waatia itzenssijhe/
täyty jallens käändä ihens ja Pelätin cansa/ nijncmn yhden lyndisen ihmi-

hänen

<eu/langeta lESUXEN jalcain juuren.
Ermomattmn on tämä opin muoto tarpeUinen sille/ zoca surunpitä nWä callisti

ostetuista siilmsta/ ja mielelläns tahtzois
jahdatta beitä oikialle ticlie.
lESUS on sekä A että O/nijn hywln
wanhurscaxi tekemistsä / cuin Pphiltämi-

jejäkln. Emme ole ennen autuat ja jumaliset / cuin me olemme ICSUXEN omistanet: Hau on perustus. Ei ole yhtän
Ma Pohyttä/ paitzi sitä armo/ cuin on
lESUXEN weresä. Jollet sinä löydä
tätä werta sinun tlesäs/ taweijas/ eläsäs ja tMMtuMs/ niju ctt sinä yhtan oikia

A3

Pyhyt-

Wpusis.
pyhyttä talda harjoitta slimalc ia!a>,da. El
l) ikau nzuu..u- pyhä/ wanse joca usco.lctUlt»

sowindo-Caritzas
nchuum köyhäin heieko

t>. lijnu werifts

r>ppu/

kijni!ap!l /

eli yxi wly.jjälnen ja cadotctiu syndiuen.,
on ianottu sydamnltliicst
k usslvä!lls.)dcst
Mima oma jywä radolltjudeni/ ja,.
minua wapad ajani pohjattom n rackautundo on minun l',Kö«!oA'.
den ja
« ja wijjaudcni täjä wähaisesH ktrjasa.

cunsa-

<.

loista. Minun
Pri sywyys huuM
laupiuoeus perän.

halaa

buuta da?ecn
O! lnakia
wahtaja/sinun
lomus tMo nnelclläs
W

SlNua: Tsjocain?n siuza rc-ckaude
ja tästltämän sieluja sinulles/
sitowan
ine
n Inl uanucl/ si..un
M!
Tähden. Nnlen!
Suurten julki-lnnd°sten fanj!l ci ole mi-nun nyt criuojmmam t?k lUlst. Cliä ojo ta heille tzeiban erheti-xens ci t.;rwM
tystn. Ia wanl'a heillä
siiden
NwsZ owat bk!däi!"cst?Knnlen°3/ joilla bt
heltäns caunistslla pyrtärout/ n>ju owat ne
cun)ollq
«/

cuttengin kyllä ftlnäst jo moneja kirjaa il»
tehdyt. Lihan työt
mi tuodut
julkljn
(c,: loeawarasts/ pettä/pyy»
owar
(l) G.,!»

i! 11.

!V, 21.

».

Tm. z:

2»).

4.

EfipuVe.
ta wäarä; woitto/ ahnetti/ waärin lausu?
Jumalan ja Wapahtaja» nime/ wanno
ja rijtele/ onrsyMpuheinen/ylplä/pilckala/jumalatoin/yfljarklnen/ja nKn edespäin/
hänestä tietä coco mailma/ ettei hän ola

Jumalan lapsi.- za

jos

hän che

sen usco/

nijn hän kieldä oman tundemisens/ ia on
ehdolla sotia. loca täsä edespäin luiana
pysy/ ja sinä siwus lohdutta ihens IElU««
xen werellä/ hän talla sen jalkains alla;
ja je on hirmuinen asiia. Että tehdä jyndij
armon päälle/ on lawia tie helwettijn. Nye
catckl te/ jotca elätw näisa/ B mmla synmisä suruttomasi/ ja annatte ntjden hallita/ teolctta duomitut/ ja totlj«st eadotetut/
tilan puolesta josa heidän sielunne
nyt owat. Te jyndlset/ andacat Jumalan
juurtua telsänne:
sanalle sia; andacat
Te oletta cadotttut. Jos te ajatttWtte
tätä/ ja ulcoifitte wiW / nijn te midai<

sen

sanan

sen

sitte wiclä autetun ja autuixi lumalan lapsixi tulla. lEsus autta ynelellans
nijtä/ iotca omisa silmisäns owat cadote-tut syndtset. Kijruhtacat sijs teitänne lEjuxen tygö.-Olcat radolllset/ murhettilat/
ja älkät peittäkät teidän syndejHn/ jotca Jumala teille llmei saatta/ ennen cuinlEluxen
wcri ne peltä andexi andamijen cautta.

M!

Estpuys.
Vlch- jos te teidän wihMisen tilanne räälle
pari päiwiä hlljaisudcs auttelisitte. Multa
ihminen on nti n taynäns zewollomutka (d: lalige yhdestä turhudesi toisee etzi
lepo turhlja ilolsa ja aian^viettels^; sentädde» hcräwät
harwat ylös jymnunesia.
andawat
Achl Ihmiset
lE»uxen tuolla:
andawat edcsans saarnatta lEjuxen Evan»
gclmmi/ wuodesta nijn wuoteen: ei anna
jcn kuydä sydämellVs: tulewat

sta. SlNtahde/euinga

ft»

eautta

sijs on teidän

cansan»

ne wihdoin käypä? ZumgMa me ivaltamme/ jos me taincaldaijen aumuden vlöncatzomma (e)? Ventähden
pitä meidän sitä wisumin niistä lvaarm ottaman/ cmn meille ftnotut otvat/ ettemme joscus paömis(f).
Däwottömät znlki syndlset löytämät cui<
tenqin scuwwaisifa eansapuhcila myös m'<
-

ta

heille sowflias

ja tarprlimm on,stllä je

caickcin IlimallttsMi i!'Nlinen löytä myös
wuliKä tykönäns jotakin omasta wanhurftaudestans/ jonaa päälle hän lewä)ä za
itzens lnolm.- WMmnuhikin/ etcä muita
n iclä on pahclnbia/ cuin hä«.
sd)

M.

,4! l. («)

Cbl.,.

~

(f)V;

l.

Ensimamen LansapuKe.
l2:

2.3. Minä

annan heille

todistttM/ citä heillä on ahkcms
Jumalan vuolen/ mutta ryhmydcs. Silla el he ymmärrä M
wanhmscautta/ joca Jumalan edes kclpa; waan pyytäwät oma

wahwista/ eikä
ole sille tvanhurfcaudelle tuuliaiset/

waMmjcauttans

cuin Jumalan edes kelpa.

W

Hmätsanm tanottawat
catck<lnnij«
ainoastans

den pMe/ jona vwat

the mitlestälis fiwiät /

wlljä ajawxela ch

ja ftlsowat omaja wan»
hurstttudcjans ja tw<

luul»l<l ltzcstäns: lotca

2

Ensimmäinen Zanfapuhe.

picaijesti owat walmit pamnunuMs ja lizcons canja; lotca lumallsudelans kyN
muawar auttu ltzens/ilman lElusta ja

hänen weristä sowmdotans: Jotta

owat

cmimMje!/ Ma mallma hywlxi ylistä:
rvchcljäifyttä/
lotca ei tunnezsieluns juurta
eti tiedä mtstäkän haiusta ja ikäwöihemiscstg armon perä»: näille tule caicki heidän

nckandens/ ktMpdens/ hywä luulo itzestäns/

oHzM hywäm
za
pntzj tehdyn'

töiden

limest. k-

haettu calu

3:17. Näildä el
mpös
ei
ujco/
yhtään luwielä
wWdlta
mMutta; waan he pitä oznan radollijudens tundoon saattttaman/ za ei oleman
wattahacoifet eli warustaman itzens omalla

lumalisudellans.
Racas

sielu/ luuletcos myös
amuazl?
Sielu. Oi! Zuulen. Mixi en mi<

Opettaja.
sin« tulewas

na tuljs amuaxi?

, Opettaja. Mntta oleteos sitä täydellä
todella etzinyt? Taidatcos muista/ cofcas
olet etzinyl ja rucoillut lumalalda lyndein
andexi saamista/ ei lugunpitzmattömästi.waan kljwasti ja lujasti? Olieo sinull silloin suuri pelco / että sinun piti cadstetuxi

tulc-

Ensimmäinen FatMpuste
tuleman
icliroon/

3

MM perusi us siiwl on sijhen
cum sinus on? <.g)

cuulen Jumalan
Si'lu.
fana: sn te kencN.ckan mitan lijca.-

käyn kinos ia HEnan EhtolliseNa
f)awlscfti; nijn ei Jumala minua tai-

da iwlkita.
Opettaja. Cosca millä olen ajatellut sinun lllas päälle/ olen unnä aina ollut
mm hen pilawäinen: Minä olen Nlillcllani tahtonut taclaudcn jälken parhain päin
sinä ce ole nijn Jumalaloduou.ita/
in cuin muut: sillä sinä cuuhisiut suuria
syndcia Muita ,l'.mä olen sijnä lumalt-

sinä tahfts walkcudcs hawamnut/
dot ihe uutta itziäs.- sinä rakennat sinun

smudcs wäärän
petollisen perustuM
päälle: sinä luotat oman pohydes päälle:
za taidat ntjn tulla cadottturl, cosca sinH
nr; luuuc

siiMsta rurmellustas/ sitä

ja<

lana caulMustu periinndl/ et ele sinä
myöstän oppinut tundeman sinun Wn<
pghtujaas yhdcllä elawgllä jydämen ujcol'
la. Minä tiedän kM/että sinä ryölästi

taidat ustoa minua täsä asiasa: CuitenMoltn mmnio aicg halamnut nnä siVullcsanoa.
Sles
(«).

'.M?:

,l.

Ensimmäinen

4

Zansapuye.

Sielu. Minä uscon HErran lE'
suM pMe, jäsen Mlk luotan miNa

itzeni.

s)petta;a.

Minä mbdoistn mielellä-

sinulle sencaldckjen autuuden:
ps ze alnoasians olis tosi. Mutta paljas
la suusanalla ei ole jc tehty. Usco ja se
turwallmen iäheliymmcn lEsuZen hawain
tygö/rupe ensist lyoämes elämän/meidän
«i

juoda

'

wihellätsydcmme tunnon
suuren
löytö
sian nijden

alla/ ia

sieluin

amoastans

tykö-»

nä/ joilla ou suru Jumalan mielen jälken/
jotca owat ne eaickein radollisimmat omi«
ja filmijöns / nijden on Ewangeljumi syn<

dein andcxi jäämisestä. (h) Moni usco/
ja usein juuri wahwast/ autuali tulewans.
(i) Mutta cosca heidän ujcotls perustus
eoetellan/ nijn ou je hieta/ ia eipidäwi<
mcilelda vatckans. sKonella on kirconkäy<
minen perustulena/ jsnga päälle hän luot"
ta: Muutamilla heidän cunjallinen ja siwollinen luondons» Monicahdat käywöt edemmä/ ja eläwär nuhtcttomast lain
Mm. (
la että hän sillä muoto/ oman luulons jälken/ on parembi ja
pphembi
nijn hän mieleftäns usco.
Mm1h).E5.61:«.

».

(i).

Jee.

»:

l.(k) M1.,: 6.

Ensimmäinen ZansapuVe.

5
Mutta ei se ole olkia usco. Tchä uscotan/
ei raketa lEwfen päälle waan itze
päälle. Scockia u>co käp ylös sielus/ co«

ica ihmisen silmät aroman / ja dän näke
cadotctun tilansja wiheliälsydcns/ pakene
I(3suxen lygi/ tarttu almrin sarwiin/ ja
yhden ansaltzemattoman
hawaitze ja
laupludcn ChrlstUM tähden. Ia co!ca

usco

hän monda wuotta on ollut Jumalan /a»
rsi/ nijn ujw hän ja lietä/ että hän nqn/
ja el toisin/on jaanut armon. Silloin
jano hän. Mnun Wapahtajani catzol
pljcanZ nöyrytta. (l)

Sieiu. Minä taidan hywin kyllH
Edangeljumin ja Jumalan armon

itzclleni omissa.

Opettaja. Olelcos tainnvt lm lehvä nijn
huokiast ja Ptcallesi ilman jydämcn lcwottomutta /a murhetta/ ilman halaimi-

sta/ ehlmistä ja colcuttamista/ ilman hus«austaja rucousta / hengen köyhndesä/ nijn

ei ole se wielä oikein tapahtunut. Etpä 6nä taida HErran lEsuxen päälle omasta
järiestäs ja woimastas usco/ eli hänen tygöns tulla/jollei Isä sinua wedä/ calckcm
rautta sinun mheljäijpdes oiensin
klaan
(l).

?Ns. l!48.

e

Ensimmäinen Kanfapuhe.

kiaan tundson ja jydämcs särkemiseen. Se
lumi lEiMn mmo chi y!)tä ylösd:rm ttlK sieiua suurella halulla ja lxngell.stilä isoilniselia Tämän armon wajtanotladen
mincn ei taida oIU ilman
tttNdoa. Eikä arnio cl- londein andexi jää-

mistä tarwita/ mnen cuin

zynli

määrän on synnin tullut

/

kasssn

cautta. M
cosca
!lnä/ jal<
ken sinun lasten nimitetyn omtstamiscs
«li tygöiukemisis/ py rt sinun wanhaja syn<
dis tilaja/ ja sinun lrkönas ei nähdä Chrimieldä ja ftun.mlsla uöurydcja/siMen
wepdesn/ marl!Nan ylönc»'heft,/ lc utzn ei
ele armon wastancttamincn oikein tapah»
tunur. He kyl«a
ilolla wusianotta(

)

Edespäin/

jydnmcn peldo cl ole wiel oiny; epuuico maea sydäMcn
pobzas ,uu! uin cl 1110/ ja scmahdcncl taida he hedelmä canda (n '.
wat;

kein plöskmm

Slclu. En minä taida nsco /
että minun cansani nijn pakoin on:
luen minun nicomem, teen
mondss hywä työtä.- tiedän myös kA-

la/ cmnga MisiiNiststelcttämänpi

tä,'

lm)Rom. ?:iz. (R)?«r. z:iz.

Ensimmäinen

7

t6; waadin sitä myös muilda; nnh<

tM-'myös mmm/ cosca mlnä näen
ja cuulen jotakin paha hciwa
Opettaja S»nä olet mwsn hywä
mies
lestäs. Omlsa silmijäs olet sinä rlcas;
mutta lEsuxen silmis olet sinä wilMnmn
radotlmen/köyhä/ sokia ja alastom (s')
Cuules: Cojea sinä nijn caumsii taidat
«Ulla lhes caikisu/ ja taidat oman lunialistldcs cansa hywin edes tuUa/ et"e!e lkä«
näns tundenut sinun oma womwltomnttas/ sokeuttas j« keiwottomultas et ole
myös ntzncuin pxisokta / onduwa za

talinen Wapahtcyslda andanm sinus paratut tulla/ nijn olet sinä peräten caucana Wapahtnjasta. Elpä terwet Harwitze
parantajat waan inirat En mlna ole
>-

tullut/

jano

hnrscaita

lEsuS/ cutzuman wcmwaan sonMtH

ja itzepyhiä

parannnxcen (p) lEjus on Wapahwja
jz Lääkäri jairaille/ soklllc/spitallisille/kön-

hille

ja omisa silmiläns cadontuiUe ja dus<
nutuille syndisille/ ja ei mmlle. Ne owat
'noastans ne cadotttut jyndijct / iotta mlewat HErran lygs rucoileman la).
Aino(o) Itm.k.;:i7. (p) 2>?l. 5:31.32. (q) Es.2?: HI.

s

Ensimmäinen Aansäpube.

ne miehet zotca elit naiwas/ ja weUs ja lydämen Awus/ tulit Davidin tygö/ joca 01l IC«Mn c<
sicuwa / Ia hän oli heidän

MnoastanS

(r)

Sma olet e«icti pitänyt nuerudejtus,-

mutta PN sinuldil tvicllä puuttu; j.< jen yhden cama eaicki. cs) Elmne sin'ähdcn
ole kktwolllset/ että me ihlämme ktitämlnc;
mutta ms HSrra Ma mcitä (ss)

Sielu. Kerstamata sanottu Ittmalan edes/ minu3 on cultengln
hytva sydän,- jos traan muut olimjn hywöt/ cuin minä olcn
fit Opettaja.
Nijn lano enin ola/ wicllä/
«aicki kaändymättimätkin Anllct

He

tijtelewät/ pltäwat paba meno/ wannowat/ kirollewat/ wihawat ja pcnawät
toinen tolsians/ j« helllä on cuttengin/
heidän luulons jälken/ hywa»ydän. Sil<
lä he owat lokia/ia einac cmng« pcmtcn turmeldn ja paha neidän sydämens
on luonnostans. Ia silloin ei ole heidän
laitans hywin Cojca crmen walo parnnnuxeja pcufta/ sillein nähdän/ euinga vaha la
turmcldu sydän on. Caicki cikcm catu<
wal>
<r)
»:

i. Sa«,. ,2:
1». »4.

~

(s) Man. 10: ,1. (ss)

l.

Cvr»

Ensimmäinen

Salisapuye.

9
wmsct cyatttlcwat/ ettei yhdeklukän ole
llkmmbatä ja pahembma sydända/ cuin

tunnusta ltzcns saa'cuin saastaisen waatten: (t) Sltloltl
ästen anoa ICfus sokiain nOdck /
onvutvain kayda/ spltallistt puhtafi
tulla/ muroin cuulla/ cuollet ylösbemtettä/ ja köyhille saamatta Evanheillä.

Cojca syndinen

staijexl/ ia wanhurscaudens olewan nijn-

(lt)

Silloin ästcnrupeseih-

minen lNftsa tuleman hywaxi/ cojca hän
tämän tunde. Jos sydän pilä tuleman
puhtaxi/ nijn pnä fanstaijudct ensin ilmei
tuotttmman: ja jota enHmmm )uMal«

I

!

l-Zeljumia/

ne

ihnulelle ttmawäli tcbe käändymyxesä/

sitä parembi st on: ja zota wuhenzmm
ihminen syndins sacHntsudcsta ihnUis an-

da opctttta/ sitä pahembi on hänen tiluns. Se on wlWi yxi puhdas sydän /
jsca ei saLi mitän syndistä ft saasialsta
ihesans olewan; ja cozca ze jotain senmldalst
tpkönans
cohta plitze wulitta ja murbcti/ ja etzi puhdistusta lEsuxm

scn

weresä. Mutta sitä wnstan se mabta totisesti yxi pahaja saastainen sydön olla/joB

(t)

?s. 64; 6.

(tt) Luc.

?:.,.

ca

10

Ensimmäinen

Vanjapuye.

ca. tatta ylösniellä synnin Cameleis/ ja
kitldä euitengm wlrhens/ luullen ltzens
pubmn olewan/ waicka se saastat-

sttdeftansei oleputztaxi pesty,

(u^

el ole kyllä että Ominen lano
ja ajattele. Joca omaan syoamttns
uscalda/ hän on tyhmä (v) M oikia
Christitty tuude joca hetki sydämens llkcyden Mun ja murhe» cansa/ja pitä itzens
caikein radoWmbana ia juurimbana jnn<
difnä. Mutta yxl ulcocuUattu « luule i«
jyndisen/ «uin hän
tzens olewan ntjn
muita.
on/ wasnpitö ihcns parembana
cumga
ei yhlän
Opi sijs tundeman itzes/
hywä wttipisarata ole sinus luonnestas.Muutoin et sinä ole oikein eatuwalnen.
tunbcman ihes/
Jos näin olet oppinut nijn
et smä <en«
ja andanut itzes Mtä/
ylpiä/
ja
ujeoa
olla
Hdändäs
tähden

SiMä

suuren

saa

hywän. Itze armon tilala laadan alinoma hawaita/ että sydän itzeläns on yri
häijy )< pahaneltlnen «appale. Pnä si)<
itzccungin ama sydandäns pelkämän/ ja
hengen köyhydcfä armoja ktjnirlppuman
nijnruin yhden köyhän catuwaisen fyndijen/
joca cnolemsm wicapää on: muutoin on
Sielu
Pharijäus eohta edes.
(u) Pro»,

z»:

,2.

(V)

Pro« 3«:»«.

Ensimmäinen EansapuVe.

n

Sielu Minun cansan on cuitengin peraten toisin laita.

Opettaja. Cuinga sijs? Ettäs mitämax ul«nm'sten tapais puolesta olet tullut
paremman'/ etwanns/ warasta/ teehuo«
lin ulconaisell muoto? Sitä/ cuin sisällinen

en et

sinä ensinZan

Ah! toissn

tunne.

pitä sinun cansas käymän / ennen cuins
opit mndeman radollisudes / ja uscoman
lEjnxen päälle/ niincum pxi waiwainen
ja cadotectu syndinen. SiUä
sinä/
sinun omasa luyllosas/ olet sinun ulconai<
canniu elämäs ja laisa «tziton pyhydes
tullut ylimbäan määrän/ mjn täyty

cosea

sen
cansa

sinun astua alas

tundeman

tz!)lclu.

sinun

tacaperm

/

ja oppls

wlhcliälsydcs.
Minä tunnen yywm mi-

nun jyndini; ne olen miM p muwan tundenut.
Opettaja Mutta et sinä tuum Ms
surulla ja murhella ja eläwMH tUNNoNa.
Sen pitä tuleman siihen/Ma smun jsdamcs plta tundeman/ cuinga Wnri
sinun payudes ON. Simm pim u

lospuykeman: O! Mnga sn minun

sydchnen kiM; minun sydämen >y
kyr
Bi

!2

Ensimmäinen Zaasapuffi'.

kyttä minun ruumjsani/ ja ei ole lepo.
(w) Mutta njjncuin tätä ei löydy sinun
tykönäs/ waan sinä jaat caickt nijnpicaiftsti toimitciux/ uijn sijtä hawaitzcn minä
että sinä petät itzes. Cuule sijs/ että cojca sinä i. racastat jyndiä/ (mutta silloin sinä sitä racastat/ coscas sitä cau<
nistclet ja peität/ silloin cuin sinulle
muistutetan) eli coscas ainoastans tahdot
pitä tykönäs yhden ainoan lynnin 2.
Eojca sinulla on hywä luullo itzestäs / ettäs
waftat sinun menos edestä, j« et tahdo
olla oikia waiwainen ja peräti ilman o-

ms wanhurscauttas.

Coscas siinä siwns elät ilman isoimista ja halua armon
fa syndein anderl saamise perän: catzo/ silloin
et öl? sinä wleUä oikein tundenut sinun jyndc)äs. Mutta nijn pian cuin sinä ylösherat jynnin unesta / ja sydämmcstäs
tunnet sinun radoUljudes / cayo silloin
raukc ia pois cato
synnin rackaus / rijdan himo/ ahneus ja syndisilloin lacastuwat
<et turhudct:
caickl sinun copiat aiatmes ja hywät
luullet itzestäs ja omasta pyhydtstäs / sinun caickcin paras menos muuttu sinulle
silloin
«.

(w)

Icr. 4:

i««

!?.

».

z;
Vansapuye.
silloin cmchlstuM. Silloin rupet sinä
sydämtlilesti isoman ja janoman / halaman
ja ikäwöitzcmau armon/ sondein anbexi
saamisen ja puhdistuxeU' perän lEsulen
werejä; sinä rucoilet silloin M huudat ft»

Ensimmäinen

~

perän/ nijncuin peura tuoren weden peränja silloin on sielu hvlväs tilas. Waan en<

«en cuin sijhen ehditän/ pitä saarnattaman:
caicki liha on heinä ia caicki hauen
hywydens nijneuin kedon cuckalne».

Heinä cuiwa pois-ja cuckainen lacastu: sillä HErra puhalsi sijhen /
eli ilmei tuotti wiheljäisyden. (f) Ihmiset pitä saarnamlsella pois omasta pyhvdestäns suistettaman; la syndlH tehtämänNyn teke Pavali Lähetyskirjoisans
Sielu. Luuletteco Te/ ettei Iu«

mmus

työtä tee? Usein tunnen minä tykönäni sencaldaiset lijcuturet/ että kyynelet silmistäni fuofewat:

mala

Eikö se ole armo?
Opeteala. Se on totisesti armo: waan

yri edeuMyminen ja

walmistawainen arJumala tahlo saatta finua
sinun wtheliäisvdcs tundoon/ ja wetä sinua
mo/jonga cautta

Ehri-

(x)

Es. 4«

6. 7.

,4

Ensimmäinen

Sansapuye.
Mutta se ei ole wiellä

Christuxen
mercki siihen/että sinä olet armon tilasa;
lvaan ainoastans mä sinun paimenes tahto sinua sijhen johdatta.
Sielu. Jos minä ainoastans ilmoitaistn teitte minun tilani/ mitä
«uimamina wuostna minusa on ta»

pabtunut.

Opettaja. Nijden lijcutusten päälle/
cuin sinä enncn olet tykönas tundenut/
jos ne wiellä armon waicmuxesta finusg
olisit tapahtunet/ et mahda sinä itziäs luotta. El «M wailumxls ole kyllä/ cmn fiN«lla ennen owat ollet / waan päälle

sen

mitä sinulla nyt o».
se seiso/
Sielu. Minä olen usein tundenut
aiwan suuren mnchen ja ahdistuxen
minun jyndeini ylitze.

Opettaja. Se taita nijn olla. Cui<
tengln ei se mitan aura / jollet ft sinua i.
ole hywin suututtanut synnin palwelureen/
Mailman caldalsuteen jn Pbarijcusten wan-

hurscauteen.

2.

Jollei

je

sinua ole waati-

nut ja ajanut Christmcn j>« hänen
wains tngö/ kyynelillä ja rueouxclla

«lnoastans sinun autuuttas etzimän.

haaniM

OwatiS

Ensimmäinen
wlttco ne lijcutuxet sinus

l5

mttän edemärl mak-

ean saattanetcums ne olettundenut?luma«
la sano: Minä lyön hettä/ tvaau el he
tunne. (y). Sanain ymmärrys on tämä:
ne käywäe pian ohitze za owat paljat lijcutuxet: Purannnfenlijcutuzeetpitä ntzncauwan
päälle seisoman/ luin armo saadan- I»s
sinä paljain lijcutuften päälle itzes luotat /
nijn sinä petät itzes. Jollet sinä ntztä
nijn pian olis unhottanut / waan uskollisesti tallelle pitänyt/ ja kijruheanut itzes lEjuren tygö/ ntzn sinä olisit tullut «metux.
Sielu Mixei minun pidais riendämsn itziänilEsnxen tygö ja rucolle-

man. Wnä
suuresi wiwottanut
että Jumala olis minulle armollinen.
Opettaja- Ntzncanwan/ euin hätä päälle seiso/ sinä huudat; mutta se mene
pian ohitze/ ja seljatta pal)aisijn toiwotuM. Ia etkös ole itze kyllä iloimn/ jos
se pian mene ohihen/ za stnä pääset scncal"
daiseft ahdisturest wapan?
Sielu. Se raeas Jumala stuna
minun ajallijell muoto enämmln min
muut

(V)2". tl z.

16

Ensimmäinen Zemsapuöe.

se

muutoin
muut; sentahdm ei mida
olla/ tvaan että minä olen hancn tykönäns armoja.
Opettaja. A sinun paätöxes ele oikia:
Waun Jumala lahts sen,cautta/nij'ncuin

ractaudcn sitcllä/ haueutella sinua parannusinuas/ joUcl sinutt llhalllNM
zeeen. Coeltele
myös
tajä
asias petä sinua.
Mleles

Slclu. Minulla on ollut paljo ri
M: minun on täytynyt kck M muids
panetusta: minulla on ollut monva
wainomta Eiks je ole yhden Khristitpn tundomcrki?
-

Opettaja. Ettäs pidät sinun kärsimijcs
ja wastoinkäymizes cohm Christnxen n<
stinä/ fijnä sinä petät ltzcs; sinun tule perän
ajatella/ jollet smä mitämax/ ole iho wetänyt fitäj ylitzes/ sinun suruttoman ja

clcimäs cautta
Sielu. Se hywä Jumala on ilmeisesti auttanut minua/ ia pelasta
nut minua milum wlhamichlstäni;
ja pahanslwwislKM; sijtä on nahtalvä/
mä minun rucouMi on VanelleomailmMjcn

tollinen.

3pettz

Ensimmäinen lanlapuye.
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Opettaja. Nhn teke Jumala myös
monelle käändymättömälle/ hallitzewaljen
Mllrhcnpitäinilcns )älken/ luonnon
.

dacunnasa. Coettele ltzcs: cuca ties/ sinä
olet itze rewäisnyt itzes pois karsimisesta/
siiuren wastahacoisudcn / eli inhimillileu ka»
siwarren la awuu cautta / joca cuitcngm
olls tainnut olla stnull pxi wetawaincn side armoon. s?millens anda Jumala ar<
mon olla hiljaisudes ja karsia tarsiwallijeSielu Mutta minä olen jo mjlt
monda wuotta ennen mullda pidetty
hywana

Hhrlstitwnä.

Opettaja.

eli asiasa

Että Kä

ulcsnaisesti olet

msneja cappalesa

caunisti)a sow"

liastt elänyt/ ollut arwospidcttäwä/

ja

jctakin ttelawäinen/ olet tainnut caunist
puhu lumolifudest / nijn olet sinä tain-

sowaista maiiman. Mutta Jumalan lapset näkemät )a duomchewat toinut

sin: He hawaitzcwat kyllä seka lchdenpuheist että töistä cusa ei ole jywaldä tai.
wettu: 2. Cusa ei vihan perustuxen päälle
ole rakettu: Z. Cusa ei Chnsturcn mieldä
~

ole.

Sielu. Eikö meidän pidä tunde-

mau

ls

Ensimmäinen Zansapuhe.

man sitä hywa/ lvaan nijn
armo?

Opettaja,
armosta /joca

i.

C: yrisän taida ker<cst<

Wämcstäns ei ol< tundenut
cosean sixi suurickan
ja lMliäisimäxi lyndisezi.
Että ylösluhywiä
etella omm
töitäns ja utzden cansa
warjella ltzens omantunnon todistusta wastan/ ei ole kerseaca armosta z Jumalan lapset pyrkivät täydellä todella PyHyden perän; mutts kerscawat chiäns aino«stans lEsuxen werlsistä haawoist«. (z)
Qma kerstaus on cmeki ulossuljettu (a)
4 Mn on mpös juuri eroitus cojsa pfi
<opia työ-pyhä edes tuo hänen tawarans
tällä tawalla: minä kijtan sinua lumala. (b) ja costa yxi waea sielu
Jumalan
fuurela hengen ksyhydest
armoa/ jonga Jumala on osottanut hänelle mahdottomalle syndiselle. (t) 5. Wn
owst ne ylplät tytzpyhät/
Pha<
sangen
ja
ja tunmlstanut itziäns

».

carmlat
riseuS/
sia jam«rhcWa syndistä eohtan.lan lapset owa tcan!akärsiwäisetia wcyeliltt
«viheliäisiä sa armoa llow«ista wasian.

Si«-«

ti) ~Cor. l,:zi.

G«1.6:4. PH,I.
(a)3t1'M.z:,7.Eph.2:3.(b)zu1.i«.11.(«)
Tl»»l: »5.16.

Ensimmäinen Sansapuye
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Sielu. Tahvotttco Te minua mimm «seostani pois saatta? epauscoll
ei pidä sta annettaman
Opettaja. Ei sinulla wiella eusingän u<

sto

oleckanj

tenut

sinun

Catuwaistcn

siUä

et

sinä ole wiellä

wiheljäisyttäs

ja

19

tun-

varannuresa.ci

murhcllisteu Moisten

pidä andnman epauscollesia: wihelialsyden
tundo ja ilmoitus sinun ja caickein käändymattömain tykönä ei ole suingan cpausco/ waan y>cl tie ujcoon Se on Py-»

hän Hengen työ/ joen sinulle tahto osorta
sinun cpaujcos. Sits waftan asttat sinä

itzes / ja ajattelet/ ettei sinun pidä epailemän: Costa cuuengin fencaldainen epai-lys on tcrwellmen/ ja sinun pidais paljotta
enammin oleman alallas/ ja pitämän itzeS

wialijna/ ja andaman johdatta ihes/ ntzncuin yhden waiwallen syndisen/Wapahta»

jan tygö.

Sieln. Minä tahdon anda lu<
malalle wallan.

Opettaja. Mutta sijnä siwus pitä sinun
».käymän sisälle läändymvpcn jarjestyxecn.
2. ahkerasti rucoileman Jumalala. 3.
nautitzemsn wälicappalita- 4. wälttämän

sitä/ cuin tvchingollinen on.

SieH

2c>

Ensimmäinen Zansapuhe.

Sieiu. MimZ fijta tvihdoin pitä
tuleman/ jos caicki ze/ min miuun oman on/ ti kelpa.
Opettaja. SAn seura st: sinun pt'tätu<

lemun wlnwaijexi syndisexi/ jo<a ei mitän
hywäoie/ ;oca oman pyhydens eanlaon
peräti tullut hupiään,- Vhdexi sokian/ )s«
ca auwden tiellä on istunut hulutomna ia
surutoinna/ ja et wiclä ole näbnyt oma
waaraas; sillä sinun oma wunhmscaudes

laista on/ nijncmn Mosexen peire/
nm sinun silmäis edes: PhdeU hälwatu»
N/ joca ihestäns ei taida käydä- Vhom'
cuurolfi/ tunnottomaxi ja cowaxi spndisexi
sana wastan.- Phderi Malisen/ saastaisepi/ joca olet luullut chelläs olewan hys

wän sydämen/ cosca sen siju ja pohja ei
wiellä ollut ulostutkitttu; wiella/ sinun

sen

pitä tuleman/
toijcn uscon cappalcn
jälken/ cadoteturi ja duomimri ihmijexi/
jota ei yxikän luondocappale taida
ja nijn langen huonoxi omisa silmijäs:
Hstcn sillein jarrnatan sinulle Cvangeljus
mia jyndein andexi jäämisestä- Caho/ si<
nä pidät itzss wtzsana / näkewäijnä ja
wäkewunä: siznä petät fina ihes: (d)

Sen<

<d) l.Eol. 3: »8. iZ.

Ensimmäinen
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Scmähden pysy myös sinun synbis.
(e) Jos sinun pitä ausetuxi
nijn pitä Jumalan caiken sinua wijjau-

taitos ja wäkewpdes tyhiäxi tekemän ja haplän alla jaattaman, (f) Tä»
mä on sinulle kyllä wMa: cuitengin on
Jumalalle hywä anomus: ne owm
ncn autualliset tiens: ja mitä on sinun
des

/

wijjaudes )a

taitos/ ilman Jumalan ar-

moa/ muuta cuin paljas järki/
jca

joca/ eson tullut/ on se Chriwihollmen/ (ff) ja cmckl mitäs

se corkeimalla

stnren

tätä wastan sanot el ole muuta/ cuin warustuxet ja csimuurit/ jnllas tunnon estät.
(g) jotta caicki me saarnan cautta ChrisiUf.csta mahalyöme. Lyhykäisesti: Luth.sano.Jumala ei tee ketan suuresi pyhöxi/

ennen cuin hän hänen cnszst on
nyt

suuresi

jyndistxi.

Sielu. Minä tahdon rucoilla lumalalda armoa.
Opettaja. Ennerr caicfia mahdat sinä
Jumalala rucoilla sinun mheliäijydes tundemljesta.-

»e on nyt sinun

pa-asias. Ca-

(e)Ioh. 9:41. (f>'l.«ot. «.-7.
(g) Eor. ,«.4.5»
'.

tzs/
(ff)C»ll.'i:

zl.

Ensimmämen Cansiwune.
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ho/ sinun waftanjanomises cautta olet sinä
tähän asti estänyt sinun wlbeliälsydes tuw
wijwyttännyt sinun käandymlscs.
Sinun omain wäärain perustustcs päälle

non

/

olct sinä Man asti rakrndanut/ )a itzei
luottanut. Nijn lvähä/ cuin yxi kcrjaläi»
ncn ricki rewitylNä ryysyilläns mua ala<
stomudcs häwpn peittä / nijn wähä löydät myös sinä' oman pvhydcs kerjälälswaatteija jotain lämindä kijwautta eli hen<
ge ja clämä, Nijn usein cuin sinä olet
puhunut eli ajcttanut itzens Jumalan järistystä wastam nijn monda ptlckua japaic<
k., on nysä: Ia cojcas ne canat Jumalan
eteen/nijn ei ole ne mitän muuta/eum pahnat
ja acanat/ jotea häne

wihanstuli ylöspolta.
Luth. cutzune lyneixi ensimäistä taulua wastä.
Sielu. Jumala taita wiM ar-

mahla minun päaNeni.

Opettaja. Ia sen
Mutta le o» myös hänen

hän tehdä:
armahtawaimn armons/ cttä hsn osotta sinulle sinun
wiheljäisydes, ia/ ston/ mä minä nyn

mahdan puhua/ puoli armo; jos usco ss).
hen tule/ niin on armo täysinäinen. Costa sinä tulet ylöswalaistux/ nijn hawai<
het sinä sinun tyhmpdes: joca tapahtu/
cojca sinä sydämmestäs jen perän pyrit/

ia

Cnsimmcllnen
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ja sitä taiwajcn ylstyM käsillä ruloilet.
(h) Tuta tulmelluxws >a Christuxen armons ja EvangeljumM cansa/ on täysi

walkeus. Mutta että wchata ltziäns )a
jyndiä/ ja wasianotla ja käsittä Ehristu-

xcu/ on tänsi armo. Seura mnoaftans.
Sielu Ouingalulen minä synnin

tundoon?

Rucoile luttlalalda silmätvoidetta,'/ (i) että hän annais sinulle scn
armon/1« wietä )ocn aica sinun tilas
tutkinnola: silla se on laloin asia. Stzna
siwus ahkcroitze ihiäs sijtä ettäs saisit sinun mieles hajoiturisia jn wieraista ajatuxistg hilMluteen jaatctuxi; sillä huikendelewaiften ajatusten ia mielen turhuden cam»
la tulemme tästä estetyn. Tämä on
suurin syy/ jonga lähden ei ihmiset opt
ottaman waana wiheliäijydtstäns )a sieluns
waarast«. Ilman sitä/ on heillä wicllä
paljo ascaroitzemista/ ja he ottawat wicllä
enömmän etcens. Näin monen ascarcn
Opettya. i.

/

cautta tule

wottomus

se

sisällinen

emantunnon le-

hillit yfi. Sentähden ehtivät ne waiwaistt ihmiset aina sencaldai-

sia «ppalita/ jocaAian wiettchl clcku-

tan;

(h) Vpr. ,l. ,6. ,z (i)

Dm.f. z; ,3.

Ensimmäinen Zansaptchc.
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tan: colca heillä nljtä el ole/ owat he
rulllfct. Muna o tyhmyttä) Ai

ju-

nen ilo/ M omantunnon tul» pala tjancalcklftsti/ (k) lollci taalla sila wastan
ncuwoa etzitä/ ja Larihan wcrclla sini ulossammutctta, Nautttze wälicappalita/
lue

mielclläs/

cuule miclcllas

Jumalan jana i sijaa on sinulla siimäwoide. 2. Cccho
Jumalan kymmenen kaffy jnnsin: sicUa
olet sinä epäjumalan palwella Luondocap-

palde rackaudes:ja/

sinä oet sinun oma epä-

silla sinä olet omalla altarlllas
suitzuttanut / ja tahtonut olla arwos ja
eunjas/ nijnculn pp pyhä ihminen/ ftnun
jnmalasj

usem

hengelilcs plpepdesäs. Sinä olet
käyttänyt HErran sana ja nlme si<
nun nlcocullaiiudes ja hirnniiften jundeis

Sinä olet plöncatzlNMt luinalan
janan, sillä sinä olet Mä uloswalmnut
sen/ cmn jinun pahancuriselle mlelellcs on
sowelias Mut/ )a jeu saman/ njjueuin
Perkele/ catcaisnut / sl) muun ylet sinä
ylöncahonut. Sinä olet se tuhlaa poica/'
peitten'-

joca ct ole tahtonut nöyryttä itzias sinun
Wapahtajas ja Lunastajas edes/ nijn-,
«uin z)xi waiwainen syndinen/ ja wastoin

inhi-

(k)Es.6i:,4. (l) Mtth. 4-6.
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sinä yxl«jarkincn

Ensimmäinen
inhilNiUistä

olet weljes mur-

ja oma-tahtotnen.

haja
omat
cojca

loca uhrat lumalulle sinun

licdelmäs ja itze lehdon pyhydes/
humala ei ole finulda silä waalinut.

Mutta sinä wihat ja caoetit Abeli/ joca

ei muuta mitan uhra/ cuin fcn weriien
Earitzan jonga tähden Jumala lefyisesti
cahs hänen päällcns. Sinä olet yxi pnvlctoin I!mael: sinun käles on Maista wn^
stan/ taynäns rPoia/ wannomljw/ wlhaa ja zopimattomutta. Sinä oltt bus^
nmekia/ rietas/ päalda päin walkia>i
siwnttn / mutta sijäldä taynäns cauhisluxia ja hapiaä. Sinä olet waras/ jocu lumalalda pois ryowät
min hänen M/
/

sen

za omistat ttzelles/ sinun omaimdesas/ ilman
catuwaista rucoufta: et te itzesles myös omaMatundog stjta ettäs ryöw.u sinnlles sinun
lähimnläists hywyben. Sinä olet oma wäö<
ra todistajas jawäärä Prsvhems/ coscas
jmnnn Christusta olet puänyt chcs I«!na'
ja vyhänä/ ja tijttäuyt sinuas muiden

Des. laikcn tämän tähden olet sinä enoleman lapsi/ yzi cadotettn ja dM'M u
Wudmen. Iscoß Wt pM ltzes.blcwan

K

Sie>

H 6 Ensimmäinen

Oansnpuye

Sielu. Oi! Jumala/culnga waikla ja catkera on tämä?
Vpettaja. Edespäin;

otas waari EvanAehumistil.- cl sinun wntlä pidä sini,
lukeman niincums sijta siwläx tubdolsit
;.

waan ainoastans ensist oppeneman/!
cuiuga radollmen sinä olct> Coscas nyt lu-'
et nysiä lokiopsta/ onduwista M sairaista si>nbljW/ ntznmiclcs johdata/ ctta sinä ol.t
lulla

se

/

sinä Silla
ja l
Mtldnn
tila
lchncmn
sielumme
on/
pitä
myös
meidän
ntzn
Jumalansana uau<
tltzeman/ jos je Mtt«toin pitä oleman
meille hpödytyxexi: «.osta monda työ-pyjama: jencaldmncn olet

hä ahkewltzewat lhums tckcnusestä ja omista tölslans / niin estäwät he itzcns/ ja ei
tule lEs«M tygö/ että he mahdaissf saada elämän (m Tutkistele lEjuxen tarst<
mistä/ euolemata ja pyhä cläckätä/ nijn
olct sinä jällens se sama/ jocu häncn nijn
olet susmlnnut/ nnuloilla häncn kä>
tensio jalcans läwistänyt/ spkenyt hänen caswciUcns/ sinä olet ludas/
laws/ Sotamiehet/ sinä ja ci jocu muu.
Ach! cnhele lälä Jumalan cuwa/ mikä nöyryys / alhalsus / siweps / hil-',

(m)lch.

,-:

40,

Ensimmäinen Fansapuye.
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ractaus wihamiehiä wastan?
Silä wastoin olet sinä caiken sinun siwcydes cansa M ruma Perkele/ copia/ ylöspaisunut / l)«wytöln / juuripuheiuen. Si-

jailns

/

nä olet ahkeroinnuc

itziäs

siweydestä ja

caunijsta elämästä, mutta ulconaisclla muo>
to alncastans/ ettäs mailmalda lumalijexi yustcttaisin. Eaickein syndisten »eas

ei ole pabembia lEjuren wlbolllssa cuin

Phariseuret

)a ihehurscat/ zoille CvangeMycunnxex::
ou
sillä se ou weceu
tlumi
pitä. Ca»
joc«
mcnous
oinun
yloncahoja/

se

risiisä/

cmckcin pyhm lEsus rippu
nijnculn ie eaickein suurin syudinen! ja sinä

ho/

tahdot lhcs, wanhurscaxi tehdä

Hän

luettu pahain tekiain ja syndisten
ja sinä

et

tahdo nyden

secann

on

seeaan

olla lum,u?

tule ensift läjä sinun Wupahtujas
caldaljexl'/ nlMlttäin/yhdcxi syndisext. Tutkistele muutamat päiwät nhdellä coomlla
miclcUä tätä weristä näkyä/ nisu mldat
sinä nähdä eläwän ulosmalauren sinun jurkeudestas ja lain
waati
.jydämen pohjaa Erinomaltain tutkistele
syndiä Evangeljumia ja ihmilenpoica wajtä/
cuinga wähänä sinä yhden ja toijcn synnin olet. pitänyt/ joca cuit-ugin on
ristin
päälle jaattanut/ cuinga pmnscst sinä hä«en
E» i'
5)

23

Ensimmäinen

Zanjapuhe

mn wenns olet tehnyt synnin plaastarix/
za sen sinun catumattomudeläs sinullcs oCuinga kijttämätöin sinä olet
oUm lEsusta wastan/ hänen cuolemuns
edcst: Cuinga halpana sinä sen olet pitänyt. Edespäin ajattele sinun cowutlas/
epäujcoas ja ulcocullaijuttas handä cohtan.
Sinä annat lEsuren turhaan cuolla edestäs/ ja olct elänyt cuitengin hän da pai«
tzi/ etkä täydellä todella etzmyt hänen armolws. pn myös le jyndl Ihmisen Poicaa wastan ettäs luotat oman wanhursea«des päälle/ ja et ole tahtonut hänen Merialla annettu olla.
sen onwanhurscaudens
Se. yn nMrä usto/ csjca wanhurftafi tekeminen raketan taicka pyhyden
päälle/ ntzncuin Slnistais Jumala meille
lEsuxen ansion meidän pyhyyoemmc tähden; taicka l«otetan oman menon päälle/
ja niitä sijtä pnuttu/

sen

pitä

lEluxen
hänen armons

ansion palkitzeman ;a täyttämän. Ia
nnn piderän Chrisius ja

hätäwarana/

ja ihminen teydän puolexi

hänen cansans. Se olkia
liseo on , eosca iocu wiheljäisydens tunnoja / jynnin tuscasa ja cauhisturesa cmken syndistä msnog cohman/ Hengen köyWapahtajaxi
/

bydeZ

Ensimmäinen Fanjaputze.
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hvdch'! anda lhellens lahjottetta / omista
ja tygölukea lEsuxen ansion. Hän on

A ja O meille "autudcxi ja pyhydexi. Emme ole autuat ennen cuin lEfmen weren
armo melda» sowltta / emme myös ole
pyhät ja soweliat sijhen itmn hyws sn /
waan nijncauwan cuin me kijnirippumms
lEsuxcia ja hänesä lewämme. EdcspM
mleles johdata/ cuinga emcki sinun <yn<
dis/ wtellä mkm/ cuin lshtmmälstäwastan
owat tapahtunet/ owat ritos lumalata

wastan: se on/ ne owat tapahtunet nijn
racasta/ armaMewaista/ laupiasta! ja hywä
Isä/ hywintlkiatä ja autuari tekiätk wa«
stan: eaikee sitä ylönpaldista hywyttä ja
rackautla wastan/ cuin sinä jscapälwä hä«
mldä nautitzet: nijn monda wetamistä ja
terweUlstä h«ucuttelemusia wastan. Sinun sydämes mahta olla yli kiwi/jol-lci se tule ylösheratttyxi ja kehoitetuxi
Jumalan mielen jälken murhettiman sinun spndis yliye lakia wastan/ ja sinutt
ustottomudes ylitze sinun Wapahtajaas
wastan.

Sielu. O! Jumala ilmoita minull
oikein se / cuin minä tähän asti en
wiM oikein ole tundenut.

s)pc^

Ensimmäinen

3O

ZsnsapM

Opettajani sinun pidä fin

5,

ainoastans

pahain himoin u<
losmurtamista iynntzi: waan sinun pitä
erinemattaiu oikcin oppiman tundeman sen

lukeman julki

töitä

)a

MUijen wihan Zumalata

wnsian/ sydä-

men peiindö-cauhisluxet/ epauston / wasiahacoiscn mielen/ ja sen sanomattoma-

sti

sywälda langenen inhimillisen luonnonTalä vwat ulostuttlmattomat sywydet:

cuca taita m Wtta?
taita

vloStutkla sydämen.

yxinans

(n)

Ru-

coile sentähdeu Jumalilta/ että hän yam

eaickisen rackaudens tähden tahdois yhden

walkeudekl sinun omaja tunnojas ylssjytyttä
ja caicki jmun spdames piimät loucotilmei

tuotta.

Jos

nain pitä tapahtuman

/

tule ftnun itze puMdas sijta sinuns ahkeroita/ ettäs eoco päiwat otat waatin si<
NUN sydämes ltjcutuzeista.- sillä sisua on wica tahanasti seisonut jinun tykönas/ ettäs
olet luullut ihelles olewan ntzn bywän sy<

dämcn. Slnä olet copm/ eade/ riitainen itze tabtomen/ taynansmailman rae/

kautta/ wäärytsa';

miclestäs

le myös/ nijncuin

finull on cuitengin
hywä sydän. Se tu-

ja

aina ollut

Ui Pää-asm/

wlheljau
syden

n

Ensimmäinen
syden

tundmiiseen

ja sljhen

chsimalseen ar-

moon/ ettäs tunnet eulnga petollinen ja
paha <yoän on

se

Salomo sano/ että
omaan sydHmenS
Te
wäarin
ustalda (o)
tekiät/menjmtaöden
gat
Mamiinne. (p >
päiwän
yhdcu
Jos sinä
lello'iit wartiana
ja ottaisit tarcan waarin sinun jydämesias/ että annms yhdengän ajatuxen coettelcmata ohihemcnnä Ach! mitkä cauhlstuxct/ jywpdet ja petoxet tulisit ilmei saa<

on ryhmä

/

joca

tetuzi? Ennen cuin se (lydän ) tule carltzan ICsuxen werellä priscoitttufi/ ntzn on
yhteen käärityt kärmeet estelemise nijncmn
pa')ois«

sisä/
ulossoilnitunsa ,a peittämistä
sä. Scntähd«n / cofca sinun syndls owat
swun
silmms eteen asetetut / olet sinä ne
caickl heickouden synnin lukenut/ )otea sinun
luullouscos ja armos tilan cansa kyllä tai<
tawat sinun mielestäs yhten sopia. Cs<
cttcle sinuas/ jos et sinä näitä syndejä ole
tehnyt Yhden salaisen sydämen ilon
ja juostumufen cansa? Et sinä pidä

lijtä lucua.- sinci estelet

ki. Ed Jumalan lapset

za kaunistelet caictaida nyn tehdä

hei<

«

(o)Sanalask. 2«! ,6. (p)Es.

46: l.

n

Ensimmäinen Kansapuhe,

heidän

wlcans

Ntjn pyydät sinä
cansawalkeutta/
joca tahto

ejtä ja torjua po's

osima sinull sinun wihcljalzydes. Sy/
jonga täbden niin harwit lhmifet oikein

tu.ldewat

turmclluxens/

onje »mm pimeys/

joca on heidän sydämeläns nijncuin Egyptin puoli-pö. Se on
armo/co-

suun

<ca Jumalan siman walkeus sen tcke selkiän ja julkiicn MciUe owar csimerckie/
että sencaldaistt wuäran perustuen päälle stisowmset mielet/ Jumalan wanhursea»

udcn cautta/ jonga alla cuitengm armah>
HMtzc/'owat langenet suurijn
fyndeihin/;a
lautta heidän waärän si-weydcns makmsia unesta owat tullet ytammen

sen

iösherätetpp.

Sielu. Minä pelkän/ että cosca
minä tata tutkin/midais st tulla mi-

>

sangen rascajri/

epMMcn.

Piutm

ja sysätä minun
se/ joca epäile/ tu-

le carotettyi?
Optttam Se on saatanan petos,- Sm
tyyn tähden icke hun sielut aroin ja pcl«
rurnxi/ nijn että hc veikawat tulla wihel-

jäzsiidens mndoon. Mutta se on parannuMl luondo/ että yxwsyndinen peraten epäils itzeftnns / pyhydestäns ja omasta
hywä-

Ensimmäinen Zanzapuye.
hmvastä nlastans.- waan
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Jumalasta.

chestäns rupe

syndinen plönandaman itzms armolle/

)a

ustoman itzens Jomalan halduuu. Tähän

emme tahdo micllityä; Mutta ci meidän
pidä cohta andaman nijden ajatusten pois
mennä/ ettei meidän canjamme ole oikein
laim waan meidän pitä nijtä noudatta;

man ja rucoileman Jumalala / että hän
ne annms meW woimallijep! tulla/ ja että
hän rnadoUisudm oikein ilmei tuottais.
Ia jos ihminen joutu nijn cnuwas / ettei

hän

muuta ajattclis/ cuin että ha li perä/ hän olis nyt duomithän ohs nnt hucns; ja halms cmeew

ten olis endotettn

tu/

gin armoa: nijn le
Wapahta>n hänen

raadoWen jyndisten
wisiist armons sylijn
omis / silloin olis hän lähinnä sitä armo
la lohdutusta: Sinulle owat sinun syndiK andcxi annetut Silloin on lEsuicen hetki ja-mca. Se joea jenealdaisesa
tujcasa sitä rucoile/ hän on
wisiist
saapa Se joca tahto pitä oman ajMen
ia syndisen elämäns / omat työns/ oman

sen

hyödntyrens/ oman ilons/ hän on

cadottawa: mutta

ja tunnusta itzens

se

joca,

sen

sen

eadotta

/

helwetin anlainexi/ hän
sn

34

Ensimmäinen

Vanstpuhe.

on sen löptäwä ftn yhteisen fyndisten Wa«
pahmjan tykönä. Ensist pitä sin»n/ <<n
toisen ujcon paacappalen jälkeN/ sybammesias ujcsman/ ettäs olet yft eadotettu
M duomittu ihminen: ntzn on
lan henai öylla pian jen
sinun jydä«
mcjas waicuttawa: EM lEsus sinun
lunasti/ WapMt ja päästi. Näistä
molcmista pitä sinun tunnustaman: Minä
jälMon/ että on totinen tosi. Sepaltzi.
kimäinen ei taida olla sitä estmäistä
Cnsist pltä sinun näin t«nnusiaman:3
Mlnun hywät työni ei kclpa: SyNdi

uscon

se

minun saatti buoleman / sill' et,
tä minun piti cuoleman/ ja helwcd
tijn wsjoman caikct': Sen päälle
cuuluwat sanat näin- Sm näki Isä
ylhall
armoi taynans / Kuin

asu
taiwaas/KäansicohtacalwonSpyhan/

Minun päin/ euin olin waitvas/ la,

armahti eaikest sydämesi/ Tahvoi mE
nua myös autta haoäst/ Ia pahan
perkclen cahleist. lolles tmncaldchcß
sielun tuseasa tule parannureen/ mjn et
sinä ikänäns opi oikein mndeman sinun^

Zanlapuye. 35
Wapahtaiaas. Cosca je rackaudefta palawa Jumala colcutta sinun sydctincs päälle/ Jumalisen surun ja lnurhcn cansa/ ia
tahto ofnrta lhnnslUe, että he owar csdotctut syndistt; nrjn he cdestäns wastawat lukclmsclla / rueouxella / weilulla /
HErrnn Ehtolllselle käymiscltt/ hywlllä
töillä ja muilla harjouuMa,- sillsm pltä
sillä
Jumalalla oleman waärpys/ja
ei ole nijn pahat / cuin tundo cnum
ftuei. Rucoilla ja weisata on kyllä hywäi
Mutta jydan pita sijnä siwus tuleman
oikcin sarjttpxi. 5)! culnga autuas asia
olis le / että anda Jumalalle oikeude» ja
meille itzcllemme wian/ ja myös rucoilla
ja weijata armosta? Jumala on lanameidän cmcki paljairi syndlfin tehnyt/
sans
jolca owat
peraten turmellut/ ja
2
cadotuxen ansainnet. Jollemme
shl
nyt t<chdo olla sencaldaijet/ nijn pitä lu<
malalle/meidön luullomme jMen/olelnan
wäarps. (q) Mutta jos me tunnustame/
että me olemme syndia teynet/ nijn on
ja puhdas /
Jumala olkia
cosca han duomitze. cr) Se on parembi/

Ensimmäinen

~

sanasas

ettg

(«>) i.

loh.

,: »«.

ler.

,:

,?.

(r)

Psal. si:6.
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että Imnala on totinen/ ja iocainen
Ihminen tvalhttttlia (s) Erinomaista
fii «olmella tawalla saa Jumala cunjans/
ja mc annamme hänelle oikeuden: i. Että
me tunnustamme chcmme fyndisiri. ( ss).
että me mcomme tulcwam wanhurfcau'
lEluxcn Christurcn
za autuixi HEran
armon mautta (t). Että me annamme
«.

meidän

ujcomme ja

armowalkeudemme

ihmisten edes. ) Ah! että eaicki
suruttomat ja ulcocullatut syndijet
daisit hawaita Jumalan wihan heidän
pahan jydllmens"ylitze/ ja tulla <en cautpaista

ta

sasteturl

(«

andaman

lumalaVe oikeuden/

ja nijncmn catuwaisee jyndiser pakeneman
Wavahta;an lEluxen tygö/ caikenoman

Pyhydens ylsnandamisella: ntzn he wisiist
pääsisit Jumalan wihasta ja lain kirouxesia/ )a heidän jalcans tullsit rauhan tielle

johdatetun.

Sielu M? nyt tulen minä sangcn surullW: Ah! minä olen wiW
Ui waiwainen syndinen.
Opet-

(s) Ron,.

;: 4. (ss) ?ltt. ,5: ~. Psal. 51: 6. (t)
Ap. teco k. »s: 11. Ebl. n. 7. Rom. 4: 2y.
(u) Nstth. 5: 16.

Ensimmäinen Zansapuhe.
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Mn jano moni: maan ei se
ahdista händä. Vta wc«ru cahdeja cappalesa seiso walitus )a waikcrottzemus ft)nmn
ylitze: i. nhdesä sydämmslllkjä synnin tunnvja/ ja murhcsn jynntn wahingon japahudcu ylltze/ ctta me hawaitzemmcitztmme
pahat ja kclwottomcU
olcwan?urmetzD/
sij?)cu cnin hywa on/ ja ctta iyndi halOpettaja,

lltzc ja wMtze mcidan jiclum ylltzc 2. sij<
nä / ctlä me svdammelisesti juremme ja wa-

sen ylitze/ ette: llieillä ole armo»
audcxt saamista Emme tiedä/
culnga meidän cansammc on laita Jumalan edesa.- jyndl watwa ja ahdista meitä / ja emme tunne meidän omasa tunnosamme muuta cuin pääLc candclemisen
lltammc
ja syndcin

ja cadotuxcn

-

/

luscan

Sen ensimckstn
cuinga pcrkelcn cuwa

ja lewottomuden.
mieles johdata/

jÄtcn

sinun wlheiiaisesa sielusas: Sinä olet l)lpiä/,ahne/ cade/
wibalnen/hecumMncn/ irstainen/ )omilas ja calckinaiscen tmhuteen taipuyut/)«
)a cuinga elämä ja nopsa sinä olet zencaidaisisa asioisa? cuinga syndi wallitzc sion

nun ylitzes/ juuri sinun luullun siwepdes
alla/ja ennen cuin sinä/ ntzncum yi
t'öphä fangi ia oria

/

wastan

vtat ja

<-

tzeW

3s

helles

Ensimmäinen ZansapM.

uscesa omistat

ICluxcn Lunastuen

wcren mutta. Cuinza sinä mac ai sidottu»
na näillä synnin mIMUa/ saatanan waldacunnasa/ hänen hclwelijäns ja mansiuis:
Cuixtga saatana sinua ptttele/ za ulcin
stä sinun wallallens cuudeM silestä/ mutta
pitä sinun fangina jechem<Msesä nijn että
sinä ajattelet asiat oicwatt'caickl hywin/
cosca sinä et,ole nijnculn se eli st /)« olet
cuitengin toisella tawalla hänen orjans.
jollet sinä ole mainen eli wihainen/ nchi
olet sinä cuitengin ahne ja maallinen. Ellet sinä ole ahne / nijn olet sinä plpia ja
ylöspllisunut: ja nijn edespäin. Sitä wa««
,

stan puutu stnulda jc ihana ICsufen!!
cuwa/ sillä sinä olet peräten uleowln jo«!
kia / taitamatoin / onduwa/ sairas / ja

nijn kclwotoin Jumalan waldacundaan
Sen wljm jalkcn nneles johdata:Cumga Mlä olet Jumalan armoa/ rackauna jo!
pstäwnttä paitzi/ ilman rauha ja lafitlistal
canlakäymistä Jumalan ccwja; ja että
nä nijn monba wuotta/ nijn onnettomasi
ja waarallisesa lilasa/ olct culuttanut: Eftl
täs joen pälwck ia hetki oict waeldanutl
pcmalla/ joca ehto olet
wuotes helwetis rakmdanm ja sinne maata»

sinäz

pan<

Ensimmäinen Zansapuhe.
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>ö2itä wastan olisit sinä )o aica
ennen tainnut jaada tämän auttnidcn co<ca se siMU nijn ustin on tarnm: mutta
sinun oman menos cansa olet sinä edemmä ja edcmina lussnut pois Jumalan
tykö. Cayo/inikä wiheljäinen lundocappalc sinä olet. Jota wähemman sinä tä«
man huommtztt cli tunnet/ sitä raadoilta
jemdi olet sinä. Coscas tätä ajattelet/
mahta sinun sydämes pacahtua ja sinä
pöt ja pänväs kyynelitä wuodatla. O!
cumga cmtuMsen waicutuxcn matcan
saarais tämä Jumalinen
sinus. Cuinga et mahdais sinä silloin cannclla itze
päutlcs sinun hulludes
ja crinomättäin zyvänicstas pahanla ja catua si<
ta/ ettes ennen ole mchanmujco sinulles
Evaygctuuuista lahlolteiux tulla lEluxen
Ach älä ena wusta
caittla
todistufia wastan. Sinä näet täjä / culnga kelwotom sinä sinun oman pybydes
canja olee auttaman lhiäs. Ia anna sen
nijn olla/ ettäs tästä edes tmdaisit omapannut.

/

/

surn

sta woimastas elä nubtettomast/ nizn 0wat cuitengin ne enbijet jynmt/ luin sinä
Zc>/ 40/,«/ 60. wuotta ennen olet tehlwt
ia harjoitanut/ andyi andamata: Joiden edest ei mikän eatumlis kelps paitzi

Ensimmäinen Zansapuöe.
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lEsiyen tutzdelistä

sinä

maxoa: semahdeu olet

cultcngm cadotttm sijhcn aftl/ ettäs
mamt wijmeisen rop»»n. Catzos nain on

sinun lattas. Yxi Wapahtuja vn sinull
sangen tarpellincn/ jooga cnsist pitä aN"

veri andaman
ja stn jälken sixi

sinulle sinun

toistxl/ parandaman

eaicki sinun ncoxes. (b).
Sielu. Minun siweydesani olen
minä myös kyllä ajatellut itzcllcni!
o.lclvan Jumalan

aimon:

ftldesta/ nöyryd.estä

ja stweydesta.

lcn

minä o?

usein rucoillut oiklasta lumali-

Opettaja. Ei sinulla ole oikia ymlnarrysiä armosta; silla tuta wiheljajsydens /

ja

uscosa otta

se

Christuxcn itzellens Lunasta-

on armo/

ja M »ärjcstys/)ota
Mi/
paihi et yxikan ikanans talda olla pyhä.
Cosca sinä lcht olet nurin kaandänyt
Imnalljen järiestöxen/ nijn ei ole sinun

sm

rucouxes

tainnut tulla cuuldun: SM
man yhtä totisia synnin tundoa ja cawmusia/ ja ilman yhtä elawa ä sydämen

tlsioa/ «Jumala tahdo sinua tehdä lu-

mall-

b»)

Pssl.

,«>,:,.

Ensimmäinen Aansapuye
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malistxi Sentähde pttä sinun/ si ann nykyi<

sen tilas jälken
sinun

1.

Jumalala
jälken

sen

2.

sydämciijcstt rucockluan
wihchanydes tunnosta:

rucoileman uftosta ja

andexi saamisesta.

Taja pitä

sinun Juma-

lan edes oleman alallans/ ja ennen caickia oleman näisa cahdesa eappalesa toti-

ustollinen / ja lnjn edespäin z rucoileman lumalalda yhtä waca ja pyhä

nen

ja

elamatä. Tätä järjestystä ei pidä toisin
kaattämän: silla se on yxi tacapcromen
jaricstys/ että tahwa cnsist olla lum linm za pybä / )a asten sitten wanhnrlcas:
ensin pyytä huomelahjaa m sitten msrsianda: ensin uscon hedelmätä ja jenjälken ivasta «jcoa: ensisi ehi lahjaa / ja sitten wasta
andajata. .Cnsa se;älkia'.ainen on/ siellä
on myös se ensimämen; ja ilman sitä ;älsirä edellistä. Tämä»
kilnmsta n anneta
astian wäara ynimärrys teke sen/ että
moni etzi ja ei löydä. Älä pnydä oma
wanhnrscauttas yiosrakenda/ waau ennen
caickia nPeroitze itzias sijla / ettäs
wcrtjcn

la

olisit

<w) NM.

annettu
10:

z.

/

D

w)

alOm waart
sijiä

42 Ensimmäinen Cansapul),.
Mä sanasta/ alla annettu/ o Mu;

silla/ Ma ltzens

omasa

pyhydesäns ia wanbur>caudelans / hänen pitä
tuleman aletuxi. Ia costa Mu itzcns
alenda/ tchncum yxl wiheljäinen jyndineu/ja
hcitta itzens lEjuxen jalcain juureen/ silloin
saa hän armon, ja fe tcke meidän fiwiöixi ja hiljaisin lambmri / jotca M tahtomat että taitawat seurata carchata.

ylönda

Sielu. Minä oien nyt ylltzc woiMM ja wacutettu/ ja olen kyllä nc
ki muserrettu; mutta yxi on wiella
minun mielesäni; eikö meidän pidä/
ja engs me taida olla Jumaliset/ enncn cuin me olemme tundenct meidän
wisieljäisydemme/ la useonet Kyristu-

xcn päälle? Pitäkö

meidän stjs tekemän syndtä ja oleman Jumalatlomat?
Opettaja, i. Että pitä yhtä ulconm-sta caunista elämäkerta / sen tauawat calcki
käändymattönlät

tehdä za

myös pitä nijn

tekemän- muutoin tule Esiwalda rmigaistuxcn ean)a heidän päallens. Mutta
ei ole je oikia pyhys cli wacuus ja
siweys/ joca ainoastans yhdestä elänä-

M
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43

ujcosta uloMy. 2.
wicllä yhci
olc
armoil
ihmistlda/joca
dcloä
iilasa/
tvaaditwsin pyhä Namatä /
ci cft hänellä stj hm yhtMn woima: jzz
wiella jotain tekts/ nyn ci se klpn/ colca
ei sc My ulos uftosta lEMen paallc;

siä

,caicfj/mlnel uftosta
sillä
(x)

z.Nijn on

itzecullakin

ot> on

,'l.

kääntymättö-

mälle hänen laryns; Opi
tvicziaiwdcS. Ia cttä myös on armo/
ntzn rucoile Jumalala sydänielisw ja li jast/
cttä hau annais sinulle armon laita es

se

sen

oikein
mta. In cosca ibmwcn tule
trnlkeulecn taja a§;qsa/ että bun p. ke

waiwalsudests ja onncttolnudens / paitzi
Chrisiusta/ ja tunde synnin/
wian / catzs ntzn cato hänclä p!an luma!atiomnden himo: ja waicka l)än w; l/

la sitten jpndia tckc/ niin tapal m c«itengin mielicarwaudella; siils hän t» hdois
mielcllans olla toisin z mutta )ei hän taida. Ia waicka pahain tölden
toimitus ja täyttämme tmmmtttcn sriknm/
uijn pian culN jocn lailda tule ockm. v<
lösdcrätctyN; ntzn on cumpgm i'!> «n n
yhtä hywin cadotunn ja symun nwän

sl<ä!l<-

(r)3iom. 14:23.
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sisällisen woinmn ja wallan alla/ siehcn asti/cuin hän saa syndein andni saamijen
ja puhdistuen lEsuxen wcrcsä ujcon caut<
ta; Slllä jyndein anoen' saamilen perustus
el ftijo lackamisesa pahoista töistä/ waan
lEjurcn sowlndo tveresä/ )oca ustslla

wastanotetan
sijs

smisietan. 4. Nijn ci
hyljäla
täsä peräten yhtä oikiaa ja to<
tista Pyhyttä ja lumalijutta / nijncuin
yhtä uscon hedclmätä' waan osotctan ainojärjestys/ joja
pnä etzittäastans yxi
löytlamän.
ja
Pydä
män la
Jumalinen
elämä ci käy
edellä/ waan seura ujcon päälle: se on
totisen uscon tarja

se

uscon

sen

pcllinen päällescuraza )a hedelmä: meidän
uuden elämämme lijcutus. yxi lahja/ joca
stn wapan armon canfa annetan/ ja jonga me saamme meidän taiwallisen sulbni-

semme cansa:

yxi etu ja wapans/ joca

meille lahzoitetan lEsuxen weresä / ja
jota emme ilman uscota ICjuxen päälle
ikänans taida saada. Tätä armon järjestystä ei meidän millän muoto pidä
nurin käandamän. Meidän pitä alcaman
meidän oman wcheWsydemme tundemisesta / za nyn chiman armo ja anoen laamista synnin wiasta/ M wapautta stn
«ados

Ensimmäinen Fansapuöe.

45

nijn/ että me
cadotuxesta / ja ei aleaman
pyhät/
ja tahdompyydämme
olla
ensist

me päästä wallatlens synnin wallasta.
syndelnanSillä tämä jälkimäinen
deri sa-nniscn päälle lEsuxen weresa/
nijn wiMi ja wahwasti/ cuin warjo seu<
ra ruumista/ jos mewaan käyme aurin<
gon paistaa. Sentahden mene ainoasians
nijncuin yxi köyhä cadstettu chnbinen ar<
mon auringon lEsuxen tygö/ )« pysy
hänen tykönäns/hengen köyyyde<ä/ nijn
ei totinen pyhyys za Jumalisuus sinulda
Mn ole puuttuma. Köyhät ja cadotetut
syndifct/ joilla el ole oma mahdollisutta/
Pyhyyttä ja sowcliaiMtta sijhen cuin
hywä on/ ja joilla ei ole mitän/ jonga
päälle he ihens luotta ja nojata taidaisit.-

seura

wnan etziwät ainoastani sitä anlaitzemaeojnda lEsnxen arms/ nijncuin mahdottomat ia duomitut jynd»set / caho/ ne
owar siznä ensimäisejä autuuden järjestyxejät
Autuat ow<zt ne hengelilet waiwaifet;
heidän on taiwan walvacunda.
sillä
(y) Jos myös sinä/ racas sielu/ tahdot saada osan M/ ntzn pita sinun laPlile

lz>) Mallh.

,:

z.
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''i> s-, y,'ckenm'jud,sa/

ä

sa ilmon yns vtta

l'liä.l siuramalscen järjistyfeen:

itzcs coettclenttfesa sywäl-mwm sinun sydämes rucourella
Il<,llai.,n lpgo/ cttä hän sen lahdois tm<
tl.»: Sluu-l pitä snllimnn Jumalan
He"u<" L.un cnutta/ MM opettn si.

'unin

tnndenlnn nijn hywin perisjynnin /
NI. ös ne monet nlogkäywaijed tecoe
njmuxlsa/ puhcisa jn töisn / ja
culnga stun olet ollut yxi orja ia ftmgi
omat hallinnet
si ml, himois
ja waUnmct sinun ylitzcs; jota et sinä sinun
turhnjnpyhydclns tähän.ifti ole huomniuut.
Sinun pi<ä sinun o-Ulija tunnefts hawnltz.mnn Jumal n', angnrnn wihnn ja tinl'as

totljestl lpa

ronxcn/

sinnn xänlles/

sinunpahndcs tähden Tämän a§mn wifu
tmkludo ei tnidn muuta/ cum snnitn sinun
peicoon jn wupistllxcen. Sinun pttn sijs
lunlnlnn Hengen audaman ihejns waicutta yhden totisen murhe» jgftuun Iu
-

Malan

Mittm ?a«kcn

nijden jyndcln

/

niin hvwin

tehnyt
eckil crmotllattnin panjyw

nlitz?/

cuin

sinn olet

lana wchan/
un, l,litzcn / nllNtttam Epauscon sydamcn polWft/ joca ft'jo sijnä/ etttt sinä

tähän

Ensimmäinen Fansapuye.

47

tähän asti ole iydämestäs ujconut lEsllxen päälle ainoastans/ ja lewänyt hänen
llslins wieres/ waan salaisest lohduttanut
sinua s omalla fiweydelläs. Tämän salaisen

erauscon

synnin pitä sinun oppiman tun«
ja andaman Iu«
Evnngeljuwista/
deman
malan hengen jen sinus ilmoitta ja sitä
nuhdella / nijncum' cnickein jyndein juurta/
ja nijncum sitä caikein suurinda syytH
cadoturecm silla/ joca ei ujco/ hän on jö

Vuomlttu/ ettei hän usconut lumalan ainoan pojan nimen päälle. (z)
Ia coscasnäin jekä laista että Cvangeliumistä./ olct olkein ylöshcrätetty/ ja sydamesäs tiedät/ ettäs olet jyndinen/ ei alnoastans sinun pahain tsides tähden/ waan
myös sinun ulconaisten ihywäin töides
tähden / cttes ole nlconut lEsuxeu päälle:
Ia oojcas tällä muoto olet sijben ahdistuneen
joutunut/ettäs awoimilla silmillä näet cuin<
ga raadollinen/köyhä/ alastoin/sokia ja
paljas sinä olet caikesta omasta mahdollisudeftas/ ia cuinga tarpeUinen yxi Wa<
pahtaia sinull op/ jollei sinun izaneMsest
pidä cadotetmi
(l)Ioh. 3: 18.

tuleman/ catzo/ silloin olet

sinä
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sinä hrnqm köyyydesa. Ia costa sinä
calckl nämat cappalet tykölias löydät/
)a
sill.in tulct si.'.ä fuloisst

rackaasti haucutclluri CvangcljumUdn/ottlNl,l,n imun pacos lEsuf?n tygö/ nqn-«
cui:'. yn cadolcttu syLd.men / fydcwelisel-

lä halulla/ lsomiseUa ja ikawöihemisellä
hänen cMn sowindo-wenns perän; ;a
tatncnldaistn lujan lkäwöitzcmisen alla anda Pyhä hengi jinull wisiist sen armon/
ettäs sydämen uftolla Hclles omistat IS-

ju en ia hlnen ansaitun wanhurjcaudcns/
jn saat sinun sylidcls andexi saamisen lumstlÄN tykönä: stllä eaEille nijLc/ ia
ei mmlle/cuiu nijlle/ jotca hänen wastan-

ottawat/ anda han woimä Jumala
lapM tnlla/ jotm-nftolvat htinen Nimms päälle (a ) Sinä hawmtzet sijs
nyt

/

nans

ett<? lEsus

ja hänen ulosjchottu pij-

se

jaeuoleinans meidän edestam/ on
ainoa ja wahwa antuden perustus/ jonga päälle
ylöshcrntttty/ cntnwainen
silmijnns
omisa
ia
dnonlittu lyndtncn tai»
hänen
ta rnkcta
mttndcns- ia sitä perusiusta ei taida yelwttin portit Me wmta.-

M
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Mä muuta perustusta ei taida yxikan panna/ waan se cuin panduon/
joca on s<hristus lEsus. (b) Ia

lEjus uscon cautta on perusturexi
cosca
pandu sinun jydamesäS: ( ci yhden omasa ajusayhden
itzc tehdyn ja cuollen uscon cautta/

hen.acldä sinun ricplösjytytetyn j«
spdamcsas
klmulcrretusa
waicutclun elawan uston lni n tummmi"
waan

sen

ja

Pyhäldä

uscalluxen

cautta

lEWrcn Weren/

Mistin ja cuolcman päälle sinun ja caikein meldan sic.sam/) caho/ silloin seura-

tvaatimata ja itzcsians z. Pyhittäminen
jalken olcwa/ että esimm luondos on
pyhäsi
la
)a lumalijest: sinä et tmda silloin muuta/ cuin tehdä fita/ cuin hywä
luma!c«llc otollinen on: Mutm ota waari yhdestä tarpcllisesta asian haarasta.- et
lwä chc sijta tiedä (c> et sinä sitä mixikan lue: sinun päa-työs ja juurin hcu>
joituxcs on silloin lujasti ja pylywäijesti olla hengen ksyhndcsa/ ja hänesii maata
ICjuren Gin tykönä/ ja haman cuolcmaan ast</ nqnculn yxi köyhä / mahdotoin ja cadotettu syndmen
kerjätä

sen

uscosa
ormsa sinun Wapahtajaldas. Ia silloin
tai-

(b)

!.C«. z:»,

(c)

Mtth.-f?

Z7.
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taidat sinä 4. olla wahwasinun autudestns.
tämä on armon järjestys
Ia
ga lEsus meldan elentme kirjoittanut
on- Tämä on elämän tie: käy M sirä
myöden ja älä polke olklulle eli wasem.ll'
le puolelle. Pavalin autuuden järjestys
on myös tämä: (cc) 1. lEsus on mcllle tehty wijsaudcri/ tutaxemme nijn hy<
/

wm meidän turmellustamme/ cuin hänen
armoans. 2. Wanbmlcaudexi/ uscon kä<
sittämistlla. 3. POyden / Chrifturen
fturalmseja/ jongaijcs onsowchasja hänen
ruormans kewiä/ jos ihminen ainsastans
lujasti pyjy Ucowaisna/ ja pitä lihans
cli ft sisälle asuwaisen synnin aina fangma
naulittuna lEsnxcn riMn 4.
Täydellisen LunastuM/ autualliscsa
cuolelnasa / jos me olemme ulcollistt lop<
puun asti. Ach anna sinus nyt tästä Jumalisesta armon järjestyxesta eulla wacutctufi/ ja ala ole/ nijncuin enin osa ihmisist/ jotca ei tahdo miclcUäns iywäldä
caiwa wiheliäisydens tundoon. Wi<llä sei-

so

st yhteinen mailman puhen parsi:
Oaiwa en minä woi/ hapen minä terjata. Ei he caiwa ensingän/ eli he caiwawat

sc«)

i.

E««.

»:

,o.
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ainoastans wähä päälda päin i«
hens cocitelenuscm. Jos he tungisit läpitzen jydanuns seinän/ nijn he totisesti näeuin Helctiel näki (d)
klllt «e
nnelelläns
wal
klrioitl
sv.dä ioo:dan
He
edestä;
caunistclewat/peit,
synnin weian
He
täwnt )a wahcndclcwät heidän syndejäns.
lrmvcu

Edcsyäln ei pidä

he lnyös

paljo kerjämi--

he häpewäl/ että/ nijncmn köyhät
sestä:
terjäläljet za armo waiwaiset/ dtta armon

lvastan/ ja sitä Wapahtajalda kerjäten
NlcoiUa.- he tahtowat pikemmin ihe gut-

itzläns olnolla

/ ja
onua
teiläns tzancaickisihin majoin.
etziä
Tmncaldaincn waarä huonen hqldia pitä
pandaman pois wiralda/ ja oman pphyydens canla peräten häpiäan jaateltaman.

ta

Sielu. Minä tahtoisin m'eleNäni
cuulla mumamita pyhän Raamatun
oma pyhoyttä wassan.
sanoza
Opettaja. Meille owat Pavalin lähe-

Nomarein ja Galuterm tygö /
joisa hän nuhtele sitä/että työt ja teot
pannan lvanhurscaxi tekemisen ereen T yöt
ja lvanhurjcaxi tekcnnsia;
sturawat
tys kirjat

uscoa

(d) Hcs, z: 8.

«.

mutta

(e)

,:

Cor. 1:^,7.
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mutta ne työt lotca enncn owat tapahtunet/
on Raamattu caicki synnin alla sulkenut (f). Mri te annatte rahanne/
cuft ei leipä ole/ costa te tahdotte tze
ansatta armo, ja teidän työnne/cula
5!

ei ole rawmdota? (ff) Seon: Ihmitäyty sicluns puolesta lsoa caikisa emisen tWns/
sijhen asti/ cttshän lulc Chrisu
Mxcn tygs. He etziwät minua nijnculn
je eansa/joca jo wanhurscauden on

tehnyt/'g) Sinci

monift teisas/

ja

waiwaistt ltziaS

et sanonut; lepcl

wabakin. ch) Heidän hammähackins

wercot / omasta wanhurjcaudesta/ ei kel«
pa waatteiri/ ja heidän tecons ei kel«
pa pcitoleri. (i). Sijnä ei talda ihmi<
nen seijowmnen olla Jumalan edes: Hän
o» M pyjy alastolxlna: Totisesi on
la petos cuckuloille ja caiktlle ryuorille;
Mistst on Israelin autuus (ainoasa)
HErrala. (k)Eltalä kelpa oma tpöiaahkcroltzemus: El le nyt ole Mgun mie<!

su«

hen

lf) Gal.;:
(h>
(ff) Es. s,: (g) Es, ,«:
Es. s?: »o. (i) E5.,,3: t. (k) Ifl. z: 's« '4.-»l,
,«.

~

-.
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hmtahdosll)elt juoxus, waan Jumalan
amiosa/
locn on ilmoitettu lEsuz-en
werisesa lowinnosa. Sntä näet sinä/ culn«
jn

cosca

l'ään«
ga ftnkia sopunatcln st on/
dymätlömän canian cdes simmcm: Tel,<
dän pitä tuleman pyhin ja tekemän hywa/
lUjn teidän pita saaman tzancaickisen elämän. Ei teidän pidä nijn ttkemän: toisin
pita teidän elämän; Mä ja sisiä lynnck

pnä teidän itzenne pois Mermnaman:
walcta (uttengm st waiwamen ihminen ei
ikänäns itzcstmis/ eli calckein opetusten caut>
ta
saada rauhoitettua oumtundoa ja päästä sywastä wlbeliälHde?
sttws )a splinin sittlstä irrnllens/ jollei hän/
lOmnn yN omija ftlmlsäns radotettu jyndinen/ tule ICjuxen wgo/ ja wiheljalsydens sywan tunnon alla huuda: Jumala
armahra minun syndijen päälleni.
Saarnata lumaliludcst ja pyhästä clämäslä nizden ihmisten cdcs/ jotta owitt euol"
lct rlitzckäpmlsisä ;a jynneisä/ ,a nyn ei
ole wiellä znanet sitä hengelissä uscon elämata Chriftuxesa/ on juuri nizn camala ja
sopimatoln/ cuin/ ios jocu nnnis kircko-aitaan/ ja saarnais cuolleitcn ,des/ että

he

_.

(l) No,». 9:

,e.
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he ylösnousisit

ja

toimitM ascarcns' Cli/

jos jocu sanois yhdcllc lain llc:

Mitäs siinä

Etkös n.dä

plös:
nouse
cuiuga pal<

jo sinulla on tckemlst? Eli ji)sjocu rupcis
caikcn hywan puleljaisudci.cansa saarnanm'
hywälnawuinopria nhtenlacawalstn edes.

Se

joca sencaid.asta

hänen opetuxians

se

lis / taidais syystä janoa: Ei mies o<'
l? wijsas/ )oea waatt phta mahdotoinda'
asia yhdelda uwlleta/ jmralda ja macawaiselda ihmisillä <yauen pidäis ensistl
ja ennen caictia laittlnnan nijn/ että

cuollu sais hengen/ sairas
terwexi/l
ja se macawatnen ylösherälctyxi.
ei cnä tarwitais monda opctust että yli- j
tzcn-pubua sitä elawntä ja nnnsta/
hän ena toistamisen manisi ja lastis itzians
hautaan ja cuclema wuotestcn. He pidäisit sen ilonans/ <ttä jaadn toimitta asca«
reus. Näistä wcrtaurista taidat sinä ha-,
waiw cuinga mahdotoin on löpta yhtä olkia wacuutta ja pyhyyttä muidcn tykönä/s

nijdcn/ jotca owat lEsuz.cn wereja l
pnhtaxi pestyt ja ujcon cäutta armoitetut
sielut: ja cuinga sinä mulckat armon järjesiyxen/ costas ensist tahdot tulla pyhäni/ ja
jenMen äffen hurscox: ja cuinga wastapanet oman
m«lttomasii sinä tttt/

coscas

pyhyy.
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pyhyydes pernstuxexi/ jonga päälle sinä
tahdot rakeia sinun lMtuudes. Laki
Sinun pita; ettäs sen cautta mahdaisit

sano:

selkiäsii sinnn wolmattomudestas tulsinun rrihelimsydcsus huutaman armon perän lEst;xes Chnstuxcs: Ach HErra/ cn mma
taida: ama siM mmua. Kaanna mijuuri

la opetetuxi/ ja nijn>waadltun

HCllss/nijn minä tulen käätyn'.
Minä tahdon Mammelisesii rncoilla lu-

rua/

mawa sinun cdestäs/ että hän tahdois
oikein rieti inuscrta sinun sydämes / ja tehdä sinun slMdjsexi/ joca, el muuta ole
qnjainnm caiöen sinun siweydes cansa/
culn cuolcman ja cadotuxcn eltas mahdaistt oppia/ ichncum yxi köyhä jyndinen
ujcon cautm pakeneman lEsuxen tygö /
ja saada yhden ansmtzemnttcman armon/
hänen ristins ja cuclemans tähden.
Sielu. HErral!' oikeus/ minull'
on räall': Mlna cuolcmaan
lricapää olen: Etten ole usconpt Issuxcn paäll'/ Ouin edestan karfci mol:

lon:
Nyt

Hurscax/ pyhax mä itzm luulin:
on mull winen annett' mieli f
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Ia

synnin

tusea

ja tunnon

suutta
nyt kärsiä

Aansapuhe.

M! suru
waiwa/ Jota mun
naytttt.'

täyty: Synvi

wdcindan

rascast cailva, Slll' olcn mll' syndi,
ften kayny. Ann' weres lEsu minua puhdista. la/ synnin stteist/
nuorist paastä. Ah! lE)u armahd'
p^allen!

?ulhel!!s I. Mus., k 15. Lug. ylitze. Munt synnit,
nijncuin wiha, karfimattomyz, luopumus, owat luon»
«ostans nijn hapiälliset, että nijden täyden häwrtän:
Mä ne, jotca nijtä tekemät, tietämät syndiä tekemäni.
lNlttll! tu?ha cunnia ja copeus omasta wijsandesta ja
pchydcsia on fenla,dainen syndi, joia ei pldetä mj»
nälän syndina; wan ihmiset tijtiäwät myös Jumalala
senedest, nijncui» Ph«!säus Evangeliumlsa, riemui,
<ewat yiitzen, nijneulu erinoma.jen Pyh. Hcngcn
lahjan. Sentähdcn on
stncaidaincn haawa ja Pertclelinen tauti, joen työlast parata taittan Ec
«5. Irn. Tom. fol. 4,. Cosca us!.o tule pulttax ja wil<
fittömäri, ei luota eli pcrustasc itziäs minun itze päälle»
ni e!i Minun tekemisen» päälle, ntjnnun olie Jumala
«nnnll sentähdcn armollinen; nijncuin määrä u!eo»
cullattuin «!co tckc, jvc« yhteen seeoita Jumalan ar»
Ml'n ja minun ansioni: tvaicka hän kyllä pita sanat
Ehristuzesta, nij» pane ha» cuiicntzin sydamens uscal»
lnxcn itze paällcns; «ij« elta
on ainoastans yxi
päälle siiraleltu fari eli muoto. Silja wchdoin on
emtcngin tapahtuma, että perustus yaio, ntjneuin
waldoln hieta, ja
cukistu ylösalaisin. It. ibid.

sen

se

sama

se

se

nseo

locs tahtohan »uwetton jaeotclc-o», ntjn

hän

on

näft»
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näkewä.ja hawssitzl-wa, cuinga sangen carwar .awaikaxi

»xi ihminen,. joca caiken c<incauten« on o»
se«ai»!u,e,cttä
fijtH
töidcns pyhyyteen ollnt kiedottu, ta,)to

y!önda

eroitta, ja coco sydämeni
michen tygö. Minä olen io

lähes

,o.

itzens

a>noin

aiastaiea

Wa

minä viisin ,paasnyt:waan wirlla «yl
a!inoma itzesä»
ivanhan tijn lippu»
ettn
minä
saastaisud,!»,
mielelläni tahdoin
waiscn
ja
sin ntjn tehdä ja teimitta Jumalan
an»
jotain mi»un myrtäm, että hänen täydyis
da miinlllc armons minun pyhydeni edest: ja en tahdo
keneldäkän andaltziain tulla ylitzenpuhuluri, että minu»
nijn vcräten pibais luottaman armon päälle. Ei Plba
cuitcngan toisin oleman. Buth. i. Mos. k. »l.
Lug. yUtze. Cosca nyt ihmiset silla tawalla o»
nöylytetyt ja epäilyreeu saatetut, ja nijne
«at
cu>n e, he uscaklais itze päällens: sillom rupcwat he
luhwaiscman ltzians, Chnsiuxen tähden, ia tnema»
ja. perill,siU> Monda löytp, cuin ei
Jumalan lapsiri
taydo tulla nöyrytctyxi, ««an «jattelewat ,>a lukemat
itzens suuriri, ja nap!>e>vat nljtä wasia», joteq hciis
paa»
nuhtelemat. S-ncaldaiset «wat
dutetut. Jumala on asettanut cari is.ulnda, iiim!!.»
eteen; Phdcn duoM!o>!stuiMcil niiden eteen, jvlca w,e!»
<ä owai surultom«t ja itzesläns paljo puawaiset ,«
ei tahdo tuta ja tunnusti» heidän
la M5»
dcn armon istuimc» ntjlle
sille
ftrul!
ja raadollisille fydamille, jot.«
wat ,ä tnNna»
duom oa, ,a tch<
stawat syndins, peljästyivät
towat M!cic!!äns saada armoa., Se Armon istuin o»
Chnstus: Sen lygö tahdon minä myös «Kcni vita.

nnnut;

tunnen

että
minä

se»

cansa

sen

Auctor suppl.
taändä
dn,

jsta,

;.

k.

i.

os.

?oi. L«>Nsäändywyxesä
',a «muu»

loiwosia, nijsiä tutuista suurista
wiol»
Jumalan tygö: ja ahkervitzs ca>.keK«, wo<m<,sta w»

wltls

j«

leMiä

lumalÄu

rucoilmizcha

E

ja

lum« a«

pal»

Ensimmäinen Zansapuyl'.
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edesänscowaa elämäkertaa. Mnt.
lotiftsa »arannuxesa käandn hän ,«"t
cfliklstn omista töistäns, caikesta omasta
paiwellurella, pitain
la Cvangeliuniin

jotta

Vestans,

c>'

ck>

hän tunnusta

caiken cadotnrcn

ensauicNs ynnä ca cke ?i sydämens aiwotnstcn ja aia»
tusi.n caia. j.'>a on täyliäns syndia ja eauhisturia. j
la, "itä itzns ttroulcma Jumalan ed<si ercane itze.
yhdesä totisemjaclä'
sän?ja n,k sta
jonga Christurc« hengi ylftssylpta totchsaN'äsä
can>mulc a, »a »vene lEsuxcn tygö yxinans; ja su',ist«
lEsuxesa, jonga weresa ja han,oi'a
«linosta
astans löyly syndcin andexi saaminen j« oMa tunnon
caifen häne wanhur»
rauhaan saa hän ICsuxen
Pyhän Hengen, ja Chlistuicn rackauden,
seaudenMän saa sydäi»cns
joea
sisälle otta; hän saa uuden sy»
a

dämen la

sen

uuden

autuudlN.

elämän, hansaa elämän

j« ijancaicki»

Toinen Oansäpuhe.
Apostol. T. 4: Ei pydtsakän muusa ole autuutta. Ci myös ole
muuta nime Taiwan alla ihmisille
annettu/ josa me autuaxi tulemmal
waan ainoastans lEsuftn Nimi.
cansavuhe tule ainoastani
heicoille/pelcmeillc/
raadoUisiUc/
UMM

lewottvnullc/sailaille/

woiinat-

lomille )a owlsa silmtjans cadoletuille lyndisitle i jona ei ainoastans suu-

tu

tu

Toincn Cänsapuye.
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ja wäsi) mmlman za synnin Mwelujuuttumat

muöF eAck.cn oxchcu; waau
maan pyhyyleens/ oman apuuns/ nkc-mijecns ia ahkcrochemijeens: jocca miclelläns tahtomat tulla pyh'x,a uutuir.- waan

taida: TaMa tuie wiclla «uyös nijlle/
jotca mahdottomadcns
ei rohkene
lähestyä armon istmnda / ja ajat.lewat
el

syndms

cuin

wtheliai''lMn olewan suuremman/

armon. Näildä waadtlmt «un Bl>lo-

Ujcoa; Mutta ei waaditM Lam
tawalla/ waan Evangeliumia: de ow.lt
ylmen pyhään ja Jumalisten elämään wi llä nyt peräten wolmattomat / eriten c> in
he tulewat HErran
uftoon. Sen<
uenwotähden he nyt amoattans
tuz!i lEjuxen n>go: El tulo ms tmm
canjapuhe ysdeUMn
lie jasnnmn unes macawaijzlle iyndizclle / j"»ca
wiella ratasta mamna ja m ca Eydolllsila synncisä; ci nijUä/ jotea om la col-

sans

pyhyy-tä ja wa muutti chiwut /
zotca ci wiella tunne Mae!»
la
tästä pita
olettaman coco taiä roi-

sesa
worija

hyödy:Mr:

conpandu/owat

N» lilut
lama

E2

/

n,

«'';llc

'

on co-

ur-
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Toinen Fansapuyel
armon cautta Lain sanalda ylösheräMyt yhteen suurulllscen synnin tundoon/

sen

syw
ja hawattzewat omala tunnojans
nin vaalle lepäwäilm Jumalan wihan ja

kirouren,

jotca ei ena

waell/
micluisesttaydozsit

sitä onnetoinda synnin tietä/
mielclläns lacata ehdollisista

ja
synneistä;
löydä
cuitengan yhtään toiwoMutta ei
tettawaa woitoa synnin woiman ja wäkiwaUaijcu paallecarcauxeen yliye,- pahota
wähemmin longun sisällilcn rauhan ja omantunnon leivon: Isca tulesijtä/ ettei he
heidän lain cautta waieutetun lyndinssu»

ruUisen

tunnon alla pakene
gö/ joca on lain loppu

lEsuxen

multa hywäsä aiwotUfesa ia lEluxen luw
jnllisen Evangeliumin oikian za yxikenai-,
ymmärrmen puutoxesta/ taicka
wät autta ja parata itzians/ nijn paljo
cuin heille mahdollinen on/ eliche taitawat/
eli myös etzlwat lepoa
waikiasa paharjoituxeja
ja
pyhittämisen
rannuxen
teillä/
ja menewät nyn armon istuimen ohitze.
Nämät sielut/ jeija jyndi 0N
nut Myn cautta eli lain, (a) Ma
tuudewat stka jynnin hallitzewaijen cttäl
cadottawatfcn elämän; ja heilda

sen

monesa

wllwonl
sentähdenl
puut-I

(a)

Ro».?:?.

Toinen Sansapuye.
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uscon elämänytlEsllresz
Chllse neoikiamacawat
Wapahta)an

stuxcsin
rackan sydämen päälle/

se

ja

näiden tähde»

tcke hywä paimen caicki/c»in hän taita lEsus cutzn heitä tygsns aiwan ar-

mollisesi/ sanoden: Tulcat minun tygöni calcki cuin työtä teette omalla tekemitejdän varannurenne päälle / jotftllänne
työtä
teette ja soditte jyndiä waftan/
ca
la ette taida woittsa saada/ ja olette
rastautetut. Teidän omaja tunnojanne
lain tiroupella: Tulcat ainoastans minun
tygöm /

nljn te lsydMe lctvon teidän

sielum
sieluillene. (b) Näiden mmhellisten
Evangeliumin

tule ennen caickia cuulla
äanda syndein anderi saamijesta lE-

suxen weresä ujcsn cautta. Taincaldaiste»
murhellisten sieluin sn

ilo-öljy. (c)
hywä
että Pappi ja Leivitä mene
Ei ole
näiden sieluin

ohitze. Uscollisten

lEjuren

palweliain vita näiden cadotettuin syndtsten pääldä riisuman pois heidän kerjälms rvysyns eli rääpälens/ je on / heidän
oma wanhurscaudens; ja sen sian olettaman heille tien cvtia heidän Ijans huone-

seen

(b)Mtth. l«:,8. (f)Es.

e,:;.

Toi^nFansapuye.

<sT

sc.r

ji armon istmmen tygö/

laa

poM

cusa hc tuh-

cansa tailawat tulla puetetut
oach«;ft«n, KiirlstuM wan-

'vaattfjibsn.lr) Scncaldai<

ftt sielut

cwat ne/ joita le Talwullmen
S
costn häll jano: KlllHm sinustS ja ota
lva. Mcl / m te mjn stn töyban Marcazift/ ja ala anna mitan

luVtomnnwltta/

Kvll'Nac
dechain

pm'ttua< cc)

Slllu. Oil minua wtheliasiä! ei
ole minulla sitten/ enin wijmcincn
cansapuhe mpabllN/ yhmn lepoa ollut ja en ole muutamina öinä tainnut maata. Mt näen minä/ emnga minä olcn omaÄa tccstcllyllli
pylwydellani itzen pettänyt. O! cuinga paljo minä pwin minun tiedostani ?a cannifi natywasta ulcocullaisudcstcnli? tzuinga hywa olin minä

ihe

miclestam/"cosea >mina NWwa'

kcita nim tijwasti puhuin

KhrWlli<,
st)de-

(d) Lnl, 15:

".

(e)

Esther.

6:10.,,.
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sodcstä? Oosca minä näin muut oletvan pahemmat/ cuin mtnä/ nijn
abkcroitzin minä myös olla siwiä l
mutta ainoastans sijnä aitvotuxeja/

että minä muilda olisin ylistetty ja
pyhänä pidetty. Nyt näen minä yldakyllä/ cuinga sotia/ raaiaricko /
saastainen ja ruma synnin cau«
Wuxisa mlnä olen ollut ja wiellä
peitten
olen / jota minä
tähden ennen engä tainnut eli tahtonut nähdä. Jumala lizcutii kyllä usein minun omatundoani/mutta minä
jällenS cohta; mutta
tucahutin
nyt/ cojca minä olen ylösheränyl/
tunnen minä chnnin elämän itzesäni
olewan sangen suuren. Zaicki synnit

sen suuren

sen

heräwät nyt minus/ IWa minä en
ennen lulua pitänyt. En tainnut
sninä ikänans uscoa / että synnin

taMn piti

nijn paljo sydämen kipua
ulosseijottaman.- stmähden näkyi

minull lhmelliM

se

cosca minä minun
en-

64

Toinen Kanftpuye.
endis.sa suruttomas tilmani/ nain
muut oletvan nijn murhellisct. En.
ncn taisin minä toisella latvalla loh
dutta itziani; waän nyt on caicki loh-

Usein on se mierinomattain ey,

dmuspsis cadonnuk:

nun mielestäni

leistn/

/

cojca minä

wuoteste menen/

Mlncmn mma zamasa silmän räpapr s<i wfdctalsin tuomion eten. 3ih!
Liianlwchas Jumala/ minun muniin narise/ cosca minä stta ajattelm Wälist on tgma tusca wWxi
hczklfi seisattawanssns; waan ei stta
plsta cauwau O! jos minä mitengln pääsisin tästä wapaxl Ongo
ylitäön armo minulle jalill?
Opettaja. Minä ktztän Jumalala jhdaMlliiesti/ joca cadonncn lambans on ehi<
nyt
sinuas nyt ninoastans sinun Pmmclirs tygö/ ja ota waari hänen luhuwaljcsta ääncstäns> st aica on
pian tulewa / jona hän sinua on lohdutts-

wa ja zynnm siteistä päästäwä.
Sielu. O! mlkä
O! mi-

Toinen Kansapuhe.

suru.
ty ja

kä

Minä olen
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mm mahan lyö-

tasoitettu. Jumala

on/ mjncuin yxi tvanhurscas dnomari/ minun jo Vuominnut ja hyljännyt. Minä olen mjn paljo armoa ylöncatzonut:

se

minuÄ enimmäst murhetta llsa:
nyt taita aica olla minull nmosia?
Opctt.ja. Ei Millan muoio / silla tämä sinun cilas ei ole mitä n muuta cmn
Isan wetaminen jonga can,a hän tahto saasta sinun uscoon lEluren Cbrisiuxen päälle. Ia eo»ca Jumala anda sinun
syndis wlbeljäisyt c sinus llmei tulla/ nijn on
se W mercki/ että hän tahto temmata sinun
niincuin kckälen ulos tulesta,- Mutta jos

hän

annais

sinun waelda suruttomudes

jn ilman omantunnon lijcutuxia/ nijns

tmdaisit-nyn ajatella:

waan a

nyt.

Sielu. Mna kuulen sen kyllä;
multa minun sydämen ajattele paljo
tolsm.' En minä usco fita.(f)

Mitäs fijs ajattelet? Mitäs
tahdot luweta tekemin täjä sinun WihelOpettaia.

(Se

(f)

1.Vi05.1.41:,5.
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Toinen Cansapuhe.

(Se Ensimmäinen Sy/ jongatähden
raadollijet/ ja muutoin hywäntahteisct
sielut et taida tulla ustoon jawacuutecn/
on se/ että he itzians tnhtorvat
antta ja parata.
Mmm ne jotta kyllä ulcouaijesii käyttäwätitzens nijncuin eatuwmlet ja
tawat turmclluxcns ylitze/ mutta cuitengin sijna siwus salaisesti racnstawat syn>
diä/ ia etkä tahdo luopu heidän wanha«
sta syndins tawasta/ eikä myös ole heillä ockia lsomista armon ja arme wäli<
cappalden perän/ nijta käsken minä
nemän pois sijhcn edellisen cansapuheftn/
hewän wlheljaijydens sywcmbään ttitkindoon-, sillä ei
ole wicllä hywäsä
järjestyxesä.)

se

Sielu. Minä näen etten minä
tviellä nyt ole oikialla tiellä; lenMden tahdon minä ajatella perän/ cuin-

mahdan
itzeni
Opettaja Nijn

ga minä

parata.

tulet sinä Mens

sinun

olna tckemijecs / ja tahdot nyt taas parata itziäs/ ja ei ole lmull wlella yhtään
Sinä tahdot käydä armon istuimen ohitze/ ja Pyrit leka ennen j että e-

uscoa.

nam<

Teinen FansapuVe,
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nämmin pyhittämisen perän/ cuin wanhuryrmäno ju ainosta' s löydät Evangelluml>

e» nMin; in jen canja estät
za tt Mle ujcon rohkeuteen /

sa.la

sinä

clamäsä. lEsinulla
ca'tta
ensist u!con
lahioitettaman ja omarcs Nläaraträlnän/ ja sitten sinun
waikeudeK puhke nijncuin aamurufco/
on nopiast cas<
ja sinun
wawa. s g ) Cssc.l sinä cntuwaisella
et myds y!)l<ngaän wouuaan
ju

en anlaittu wanhurfcaus pita

sydämellä olet umdenut sinun jyndls/
sini ilman uscota/yhtään
astelttta edcmmä tulla/ cmn ettäs mteleslas tabdolsit päästä Mnillä/ mutta et
taida, lollrs peräten tahdo caikista synnclstäs päästä/ waan wlellä jongun nijstä hywänä ja rackana pitä / ntzn on je jama nijncuin yxi walimuuri sinun ja lEnijn et t.tva

smen waihella- Ml wilpitöin cauhlstus
enickijn jyndchn waaditan caiketi ennen
cuin
taltatulla ylössytytetUi/ waie>ka nijden oikia ylönandaminen cuin myös

usco

wapa ja waatimatoin pois paneminen
ei

(S) «l. s8! 8.

m«

Toinen Banjapuye
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uscojostule

jydämeen.
Cmnga camala on <e/
sairas tule
tygö/za
ei
tulkiwustans
tahdo
lEsuM
wapahdei
myös
ollut
la
u/. Muna ei olls
pujos
camala
ne
joista
sairat/
wähemmin
hutan Evangeliumift, spitalistt ja sokiat
n olls tahtonet tulla HErran lEsuren
tygö/ ennen cuin he enfisi itzens olisit sij<
tä ulos auttanet edes andain/ ettei olls
soweljas nijn wiheljäistsä tilasa tulla lE<
tygö. Coscas tunnet synnin
ja mielcllas tahdmsit sijta päästä:("/
Ah! tule silloin lEsuxen tygb scncaldaisna eum sinä olet/ ja etzi ainoastani usco
za syndcm andexi saamista. Cofta sokta/
ei tapahm

ennen/ cmn

se

<

suxcn

se

sairas

Mnthonius Evang. huone<cnnsapuhesans paz.
tahto sisallasuwaisen synnin himoin,
tvoimasta
wakiwallasta nionen waiwalluisen h«r,
jmturen caulla itzens pelasta ( waaralla tawalla,,ch«
ka he eniten»!» owat «cuwotut paremmalle tielle ni»
mittain lEsuxcn haawoin ). Moni tahto omilla töil.
tans toimitta itzens. «allallcns; moni kirjan lukelmsel»
Ia saatta itzens wallallens, cuulla itzens wallallens,
»tke itzens wallalleus, paastoa itzens wall«llcns, ost»
itzens wallallens almuin cantta, j>' monicahdat yxi>
«aijpdens eaulta lekewat itzens waldoimce. ja nijn edespäin. He waiwawat itziäns ja työns cantta enammin
ja cnammin laattchwat
pois Wapahtajasta oma<
wapan
s» tahdofans, cosca ei itzens
tahdon cansa ann»
he
Wapshtajan jo tapletM tpille plj»«ns lunnM.
(

5«.

*

sauu: jaMoni

Toinen Zanstpuye
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sairas ja CuninZan mies enfist uscoit/
nijn he eohta parannuit. 53pi
xessa armon järjestys: Että ensist pnä

tapahtuman pnlumalaldawalcutettuwalitus ia waikeroitzemus synnin pl»he/ ja
yri jydämellinen

suru

ja

murhe Juma-

lan mielen jalken. Slfi tolstri! Usco
Christuxcn päälle/ eli sydämen sisaNinen
luottamus ja turwa hänen tyg3ns;
Nxi murheUinen synvincn sydamestans ano ja halaja lEsuren catiin weren armoa/
ja nhdella crinomaisclla sowittamisetla ihepäällens
mafian otta ja omi-

cosca

sen saman

sta. longa päälle/ sixi colmanncri/ ftura

sydämen pyhittäminen ja totinen muutos.

Jos sinä

nyt olet sydämestäs murheUperän: jos
syndinen/
nijn pyri
inen
jo olct uscawaincn/ nijn pyri lcn perän/ ettäs atmosa olisit pysywäincn, silloin on sydämen pyhitys ;a totinen
tos sinun
eroitamatoin hedelmä.

uscon

uscos

Sielu. Viina olen myös löynnyt
ja hawainnut / ettei elämän parannus ole tahtdnut käydä edes eli tulla toimeen; caicki pn tullut mimck
raftg..
M.

70

Tomm FanWlche.
miNti cilKn

rastaxi,

st cuNstni

tanapan,

rakensin/

ulcm Myi calc

ti olcwan hyw«n/waan cohta jen

paallc raukeis
Opcw.ja

se talcki

tuchaan.

Tämä on W wirhe ylös-

hcratewisa sielulla/ jotca fttlattuwat heidän
enstmälseen plöshcrattämistens lM alla/
ja ci anna ihcns
Cvangelunin
ftrmon tygo / cicä hc / siznä siasa / cuin
heidän pidäis chimän Cyrsstusta ja hanciz
sowindotans/nijncuin waiwalsien jyndlsten/
etziwät Jumalan tykönä sydamm muutosta ;a elämän parannusta/ enncn cum he
owat etzinet ja saanet armon Christureja
ja syndcm andett snamiftn. He otwwat
enensnyt yhtä Nyt toista; He tahtowat
Meroitta itzens pois synnistä; mutta cosca
ei <e menesty/ alcawat h? toisianuscen
jällcns. Wällst walittawat he waiwaisuttans/ wallttäin pyytämät he ccnkella
woimalla pamta ja muulta micojans.

mikä on-sy
muu/ cuin autuden jarjestyie wäarin kaändämys; ja tämä >y löyträn myös sinun tykönäs/ sillä sinä olet pannut »en lvlmannen cappalen/ cuin on «-laman muutos
ia

Toinen Aanfapuye.
ja parannus/

usco.

sen toisen
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eteen/ cuin on

Elämän parannus ennen eli ilman

Uscota/on

oma/ja stntahden mahdowm
tpöi mutta jos panet «ston/ iocg on je
toinen cappale/
ensimmäisen eteen/

sen
usco

cuin on sinun nihcliälsydes tundemmen /
ja jtzens pettäminen.
on yxi tecsteldy
He wastanottawat Evangciinnnn j'a-

se

ncm ilolla/ ilman syoamen musertamisia/ ei heillä ole juurta/ ia hetkcfi he ustowat. (h)
Sielu. Mn on myös laita nyt minun cansani.

Opettaja. Ei taida fe myös toisin olla
ennen cuins tulet sWn oikiaan uscoN elä'
mähän lEsuxes Chnstuxes: ennen cuins
taidat jydämestäs uscoa/ eltas nijmuin
köyhä ja cadotettu syndinen olet lunastct.
tu lEsuxcn wcrellä: silloin jaat sinä
sekä halun että woiman totiseen elämän
muutoxcen ja pphyteen.
Slelu. Zofca minun parannnftn
ei ikänans tahtonut käyrä' edes/ jo-

M

(HMtzf.

»:

iz.

Toinen Zanfapuöe.
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sta minä täydellä todella ltzianlclUttN'
gin ahkeroisin/ on st nijn cowast

käynyt minun sydamellani/ ctta mi-

monoa kerta sen ylitze olen ollut
murhMnm.
suuresi
Opettaja. Ntzn le käy; ia HErran
kasi on caikisa/ joca sinun omat tpös ja
tecos jaatta hapiaän ettäs pakenisit Chrisiuxen tygö ja sowinnon tygö/ luin on
hänen werejäns. En minä myös tahdo
sinulle toiwotta/ että sinun oma parannuxes menestyls. silla silloin olisir sinä

/

nä sinun oma Wapahtajasj in ee taidais
ikänäns oppia tundeman sitä oikiaa Wapahtaiata / ei myös hänen werens c al-

sitä auttuutta/ totista tunnon
rauhaa ja woiwa pahan Mc/ cuin

mutta ja

lepoa /

syndcin

andexi laaminen myötaus tuc,.
Sielu. Minä näcn Jumalan sa

nas joca paicaS traadittawan Iu
wMutta/ rackautta ja muita K kristillistä atvula Minä cuulen myös
-

saarnois opetettatvan/

culnga yhtä
pyhä ja nuhtewinda elamaM pita
dtttaman ja hpwistg töW abkeroit-

t«MNl

Toinen ZanstpM.
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t»m,' Eikss minun Niiden perän
pwn pyrkiman.

Se on tosi/ että luma'al»
paicasa
m ftncaldaist«
ustasa
sanasaujcon hedelmistä puhut
Chnstittyln
w>
ja
stn
woUlsuMa. tnlnta ota wnari/ ercei «ki,
Opettaja.

käll muu ole sswehas ntztä iye tyssä ta»)t«
tämän/ tuin ainonstans ne wchnuudesi
syndnnet m mcow>nsct sielm. Ia nijns
cm n ct sinä wicllä ole useon tilaia/ wan«
olec Nlj!lcu!n M cualemallans samista»
wnincn ch «inen/ ntzn on cnickt sinun pyr«
klnlises pyhän e äman perun turha ja mah<
voroin. Anna fljs lumnlan sanan täydellisesti osottn il,u'lcs sinun turmelluxes/ si«
nnn ujc»ttolundes ja sinun wolmmol« v

siilien cuin hywn on.; ja nljntul»
indirurl/ sinun tnscns jywydestä

~

uscsn

lEjuLcn oänlnotnnn zn rucotlcman
le syndem andcxi jaa!Ntscsta ia ydd!sty«

xcstä IMrcn Christuxen
on Zynzwxen

cansa.

Su«

ractansst/ zoca mci-

ta mm waatt/ että
jotca elälnme ujsosa/ m elaitzellcmmc/ waan
hänelle suostofi/ joca meidän ede^

I

stäm

Toinen Banlaplche.
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stäm

cusllut

HCrran

ja

yiösnosnut on. (l)

lEjuxen pitä sijs

ensist sanoman

sinulle: Ole. hywas turwas/ muun
Ooiean/ sinun syndis annetan sinulle

päälle seura.-Nouse )a
käy. (k) Se on: sinulla ptta ensist liskon eautta lEsu.ren päälle oleman elämä
ja chndem andcxi saamlncn häncn nimcens;
ja sen Päälle semawat hywät työt ja Chrisiilliset awut / nijnculn jen hengellielämän luonnotlijtt lijcutuxet. Ennen
euin sinä saat
elämän uudcsajyndymijejä/ ja jyndcm andcxi saalnsscn wanhnrscatl tekcmijesä/ nijn on pyhittäminen
mabdotoin. Silloin euulu/ nijnmin Wapahtaza sanoi Pctarllle: Et sinä tviella
wwa minua fturata. Mutta
olet saanut elämän ICsims/ silloin on se

andexi. Jäsen

sen

uscon

coscas

hnokia ja mahdollinen/ silloin se nämcunlu:
Mutta tästedes pitä sinun minua

Maman/(l) mnultam pyhydes ia
wauhurseaudes eaikcna sinun elinuicanas.
Ia tämä on Wapahtajan järjestys/ ia
toi-

( i-j

l,

Cor.

?:

loh. iz: 36.

14.15. (k) Matth. 9:

,<

5. (l)

Tdmen ZÄnsapube
toisin ci hän, lkn« te catuwalstcn sieluin
, Siely.Wixcilnmalasijs mizuM
auta.

Opettaja. Ei Jumala taida autta sinua wastom sitä järjestystä/ cum Cvan«
gcliumis ilmoncttu sn/ josta nyt pulMm:
Jumalan apu wlc Mm silloin / 'öolca
meidän ja luondocappaldm ap« ei enä amu/
ja cojca sitä hänen rahtons jNen ja W«
jarjsstyxesä chltau,
.

asa

tastes»
S<eni Vznia
nut taistella ia sotia iyn?m wM'tt>;
nwlta mum oien cnltengm ni^atp-ut
Se tule

olet M?t
fixä/
uscoa;
lEsusta )a
sentähdcn cr jt a
wastan seisoa siuun Myuzuzehiäs:

Opettaja.

illnan
mida

stntDdm sinä

myöv wazot,

<

iille mcchdMfm sn'n n'w.
(n) Etkös usein ole asettalmt ssnnn jär<
tcs ja coco sinun woim zs sy.lnin wvi n,m
sangcnwawastan/ mutta olet
owgl

ha uitoin

jaanm? Ujco

F
(m) Mlt<). 14! ,3?. O) Man. Z: ,z.

lEwnn
pä^l-

Toinen VanlapuVe.
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pMe/

joca meitä

rakastanut on/

tcke

ainoasians että me tvoitamme. (o)
Hywin pita sodittaman; mutta ainoasians
lEsulen weren lipun alla ujcoja. )cuo-,

imaiset

wäjywät

ja

näänvpwät/ la

miehet langewat; Mutta jolca HErraa odottaivat/ ne saawat un«
nuoret

dm woiman (p) Sillä cosca u,co on oi<

kia/ja sowindo oikein wnsian otettu/ silloin
ästcn taltmn iloitta wihollistcn ylitze. Et,
sinä kclpa wicllä lotlman; sinun paä-tpös
sn nyt ainoasians
ja elättä itzes

uscoa
ettäs

ntzn
caswat )a
wistuc sisällisen ihmisen puolesta/ ja nijn
taidat tulla kelwsNtsexi Ehristuren som«
Evangeiiumista/

miehexi. Ia

coscas

olet laanut

jen

elä<

wän uscon/ nijn seiso sinun sotas/ perkelettä/
mailmaa ja sinun omaallhaas wastan/sijnä/
ettäs cnikisa heidän kinsauxlsans/ wietcllyrii
säns ja päällccarcaunsans / alinomaistft

rncouxesa/

tnucomat

ajattelet

<en uscon

cnntta sinun sydämejäs aluwaijcN
pa>hta)M päälle / la larsillisesa ysikcttaiftides lijtät itzcs häncjeen ja hänen ulosWUO<

(e)

Rvm.

8! 37. (p)

<is. 4«: zo.

;i.
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wuodatettuun sowindo-werecns, ja nyn-

sinä täsä uscolllnm olet/
wcijata woitosta wanyurscastcn majoija. Ia nijn cauwan
cuin sinä rannat tätä» sodan warustusta /
ja olet täsä wahwa<a lmnaja/ olet sinä
cuin

nijn

saat finci

wotttamatoin. Jumalan olcon kijtos /
joca mellle woiton andanut on mei-

dän HErran lEsuxcn
eautta i. Kor. 15: i/.

MtstuM

olen usein ollut niin
heilkomielinen/ että minä likimalollcaicki jättänyt.
finOpettaja.
Ntzn käy se sieluin canja /
Slelu.

nijn cauwa» cuin he <ynnin wiasta ei o«
le päästetyt lEsUfen werejä. Mutta otas
waari edespäin: jos sinä jätät caicki/ ia
tiännät ihes tacaperin mmlman tygö/
nijn olet sinä nijden pelcurctn joucos/
joiden
on sima iärwcs / joca pala tulesta ja tttlikiwesta.
Woi nij.

osa

Jumalasta

epäilewät/ ja ei
ole pysywäiset (r) Mutta jos sinä oplz

tä/

jotta

epäis

(<»)

Ilm.f.

»l.- 8' (,)

Gyr.,: ,6.

,«.

Toinen SansapHe.
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erä:!

za pyhydcstäs/ nijn cuulc
mttä HHrra sinust sano: Sanocar hcu,
ksts

ss) Nijn

minen kijni rippll omakl

parannnxcsans/
kezn tundcnue

nPi

n

cunwan cuin ihlian wlcllu

l«
oi-

hän luule
canja
jolaln
jonga
olcwan/,
Hcllans wttll/l
han ltzens amm taita Mutmcojcahan
on oikcm hawalnnut waiwaisudentz/ ja
nähdä,
wurm lunastuxen/ cumon

saa

sm

lEsufen wcresä/ silloin heittä hau ttzcns/

NWmni

sc cmckcin pahw7

mahdOtlowin M

'lninalttsmin 'ihnilncn ainoastans Imna-l.inar-naltzWaiftearmohon lEjuxcftl. Co<
fta nyt nlösberätctyt siclm/ jotca owat
ollet lain angaruden Mg,/ sacnvat awoimet silmät lEsuxen Evangeiiumin ja ri«

,

An salaisudeja: O

wae

sillom, nijden

<u!oistx tcke-

wnorilla/jot'
juWawm
bywa
ja
ca rauha
wat? lt') Euinga lohdullinen on silloin
ettu löytä urnwD caicki ilman mlMan
lEjnxeza? Cumga makiall maista Mom

saarnaEvan-

(s) Cs. z;:

4.

(l) Ronl. is:

:s. Es, zZ:

7.
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Etzangellumi ? Jos sinä tulet tähän tilaan/
NN rauke sinun usconomudcs pelco ja hch
Sinä tulet silloin tvaketväri HErrasa ja hänen tvakewydenS
tvoimasa. (u) Silloin sinä tartut
Meen/ jota sinun sielus racasta/
ja et tchdo handa coco mailman e-

desta lastca. (v)

Sielu, Minä mielellan joisin i

olcwan tsisesa tilasa / cuin minä nyt olen; ja että minä olisin M

tzeni

na autuallisefa armon tilasa!
Öpettalä Sinun toiwotuxes osotta sen/
Ma sinuU on wilpltsin aicomus/ Mutta
caicki sinun toiwotuxes yywat aicomue
xes ja parannuxen lupauxes owat/ ntzncmns coettelemuxesia yawaitn taidat/
tuOat/ jolles nijncmn Ui sotia/ onduwa/ euuroi/ mpcka/ raajaricko/
saastainen ja raadollinen syndinen
YM ihiäs lEsuxen jalcain juureen,
(w) Catzo/ cuinga usiastl ettt sinä naitt
/

ai-

'

(»)

"——

Eph. 6: i«. <v)

'

>

CVlk.lveis

>

)

„—<.

Match
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se toisin käymän? Cmnusein olet sinä lmvannut sille rackallt

mconnt: nnt pitä
la

humalalle/ )u ci sijtä ole mitan ollut?
Mä sinä oltt luwannut sitä/ cum sinj
filnn tilasa et ole womnut täyttä Si«
nun lupauzcs owat ulos tullet yhdestä saAmn oman woimas
l"l!esta uscMmsta fijs/
päälle: sinun pitä
ntzncuin yhdcn a«
lmsloMttN jyndisin /

ei niitän hywä

L>le näyttäunsiä ell landc.Mlsta ftn rackan
Jumalan eteen/ kerjämän sulaa armoa ;a
syndcin
saamista lEsuxclt lähden:
Sllloln ästen käy toisin sinun csnsas/
ja
sinä tulet armon tilaan/ niMnins
toiwotar.

Slciu Eikö minun ensiss pidä w
kemän olkia parannus/ muuwMj cn
nunä tmda armoa wastanotta u<

stola?

Opettaja.

Se on caicki tosi/ainoastani

linä oikcin ymmärrät sen sanan parannus
WäliMn ymmänetän sin

janan tans«j

RaamatusMndnmMN ew
HmmHiNtn cs.>/ joca ftijo sydämen D3cm<l
scsa/ walkcroihtmisesa ja murhcsa jynnlt!
ylitze z Mnm wihaft ja cauhGw esa/ /<>
st

parannus/

Toinen ssansaptM.
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st chtä nnnhcsta wiwtawamen
että
päästä pnnlstä nijncuin cojca lEsus jano:
Pataiwacat tmanne, ja uswcaz EVana-lmmi, lr) Walittäin ymmärrctän

jm ftmm ccmsn, parannus/stkä walitus
1», waikcrychcmus synnin Me./ että

ITluxeN

päälle

usco

jonga oma eroittamseoin
dcdelmä ja päälleseuruja on elämän paran«
/

nus ja pvhyps; nijncuin näisa <anoisa°°
Tcht-at parannus Taiwan lvaldacnnda on lähestynyt, sy) Cojca sinun
ryt pltä tekemän parannus/ ennen cums
taidat armon wastanotta «scoja/ nrj»

fita sana parannus sijnn jälkimäijcsä/ waan siinä edelllscjä ymmärryei oteta

sesä.

Silloin tule parannus/ eli synnin ki-

wlstelewämcn tundo yhdexi järjestyxeri/jo-

sa uscoon

Dtamiseen
laan,

sen päälle pheen totiseen pyia elämän parannuxeen tul-

ja

hilloin on je tosi/cmn finä sanot/
armoa täit ta wastanotettta/ ennen
cum parannus ensin on tehty, se on.synnin waiwaijus olkeln mttu.
ta ft on peräten wäälm/jos sinä enM
ettei

tahdot tulla

pphäx ja elsmäjä paratui/
(Se
ia ässen Me armon wastanotta.
,i,»<y)Malth. 3:,:

Toinen §ansapuU.
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<'Se Toinen Sy/ jonga tähden camwasset ei taida Ma uftoon/ on loma mahdottomus)

Sleln. Mutta otaisco HErra
lEjus minua wastan nijn wlheliai

M/cmn minä

olm? ja audczi annaisco han minun jynvini?
Opettaja. Ei yrikan Muu taida autta
sinua,

nut

han on

)a

nyt

jo cauwanaica odotta-

sinua. Cahs Eoangelmmtfc,

mm-

gäcaldalsia ihmisiä lEjus on wastanmtanut/nijn sinä olet näkewa / että ne
Vwat ollet sairat / wihelmjet / PuManit ja syndlset. Cunmgan
liat sait käskyn saatta häihin köyhat/ zoltla ei oUm yhtän oma wanhur-

stamta/ raajarickotia onduwat/ jotea olit kelwottsmnt caickcen sijhen cuin

ja ei woinct nntän / sokiat'/
ei mitän tiennet/ ja olit sencaldaijet

hywä on

zotca

/

omtsa silmlsans,- nämnt piti edesmotaman:
M myoZ sait maista Ehtolista, waan
ei ne/ Ma ei Mlstäkän lMlst tiennet/
pääsnet sijhen/(z)
Sielu. Muusa on wiellti paljo
pa-

(l) lug. »4!

2l>.

24.

Toinen

Muutta
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stastainen ja rietas
stn M mmun enW , pois
/

yn

.p.^emcm.
Opettaja. Taas fahdot sinä nurin kaantä,amuom jarjeftypn. SiuuUa zma ole<
eysist ujcs / ennen cuin ftdamcn
pois pannan.,

uiwf? cantta. sa )
on
ettäs
hywa/
Sc
tunnet ia tunnustat
si>n,m nenän jyoämes; nuula jumi ftntygs/ ja ujco däuen päalieus/ nlzn sinun sydämes
-tulc puydlstctuzi.
l

1^,,.'

Hsrw lEsus wlr

Sielu/ G

NttMnl

sydämeen ecka

asu siellä?-

Opettaja. Ennen oli sinull/ omasta
KM/ yxl biwa jydan/ ja Mom oli

se

tlckcngin caickcin laastaisln/ ja sinä olit

sok<a/

)ocu

sinu
foastninen:
tunnet

37lUttn o

na/

sitä ef tainnut hawaita. Nyt
pamnnuren alla/ että je on
)a

a tajä

sc

nijncuin W
syntinen/ tulet .

(a)Vp. Teg.

15:3,

on yxi

Jumalan armo.

waari: nljnjpian cum
jn maböotM

s
uscoon

lEjuxcn päälle,

Toinen Sansapuye.
nijn pian tule myös sinun lydämes hänen
wcrens cautta Hhtä haawa nijn pestmi
za puhdistetuxi caitesta jynnm wlasta
cadotuxefta ( b ) ja myös synnin wol<
masta ia mallasta / että hän taita sij«
84

sa

nä

aiumastans otta

uscon

cautta. cc)
Sitte cuin sinä olet tullut näin autuallii
ften tilaan / tunnet sinä wiellä verljynultl
itzeläs/ josta myös ne caictem pyhimmät»
kään ci talda peräten wapat olla.- waan

nyn lawialda cumeise cnä hnllitze waan

kijnirippu / cli ntlncuin Apostolin lanat n
rinomaisest cuuluwm/ scljo meidän ym>
barillam / ( d ) M ei estä IC>u<
z:en asumista sielus: finun pitä silloin al>
noastans/ nijncuin yhden Jerusalemin
asuwaisen/ joca, pälwä pesemän itzes au«

se

se on/ si<
nun pirä andaman ne wiat la wichet/
cuin sinus wiellä asuwat za kijnnirippui
wat/ locapälwä sinulles anoen annetta/
ne lamat sijt« jocapäiwä pois paneman z«
puhdistaman itzes caitesta lihan ja hen«
äen »aastaOldcsta. (e) Se on siis yx!
tuuden

lahtelä/ Caritzan weres;

harha tie/ cosca

jocu

tahto tulla nijn puhtari/

. ->,

(b) Ztom,

z:

.

~

(e) Tph.

z:

<»>)

i.
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ta?/ ettti hönell yhlMn wicaa ja iyndiä o«
le/ ennen cuin han taita saada IZsuxen lydamchcns zoca on peraten Raa-

mattua wastan/ luin opma/ että joS
n>e janomme / ettei nmlla ole syndia' / mm mc petämme itzemme / ja
cl meist ole totuus, (f)
Sielu. Milms ja Velialeitai.
da sopia yytten?

sen

Minä lvasiMn npt
Pia wicllä kcrea waari /

Opettaja.

päälle.

elta

Christus ja hallltzewaiset

lyunit., ei taida
Mnäys yhdes menestyä,- mutta kyllä talla ja tahto meidän raeas Vapahtajamyhdejä oikein kaändynclö ja rvanme
bulcaxl tehdvsä siclusa/ Ma/ pyhittamialla/ ujcosa pila sen wanhan ihmi-

asua

scns

sen

joca hetki kijnttettynä hänen tlMäns/

ettei je

saa olla haldiana

ia wallita

ha-

nen cuolewaiscsa rnumisans sg)
Sielu Jos mlnä olisin oikein fitvitl ja Jumalinen/ nijn uscoisin minä kyllä; mutta npt olen minä pe-

raten
<f)

mechdotoin.

lIch.»:«. (s)3tvm.

Vpet-,
6:

e.

Toinen AinMche.

§6
7——

~-

,

'

...

<»,

Et sinä tahdo tusin edes
Ntjncuin yn köyhä jondinen ja kerjäläinen/ cli
-

Ovcttaja.

ltzeS eehta wanhmzcM;
cuwvbta jumalaloinpa/ (8) waan
gnda

nijncuin yhtä pnha. Se on
hengen luondo. El ole mitan nchcW,
ftlNbatä, cum olla yipici, ja köyö.i/
ybm haawa (i) O nbtä
kerjälai'

siä. Sinä tahdot ltzejäs olla mahdollmcn/
cosea,el cultenaan ynkun olc iöy>ny
caickcn luondocappalden sc.s
paalia/ muu cnm
maan
tmwms la
Zarltza yMammS/ joca cuolcttltu
st on maödolimen lk) Sinä ct ole

mahdolli

ansainnut muuta cuin hclwettn/ ccho! taincaldainen on sinun mchdMsudes. lom

mahdolltjeinbl

sinä

dembll olet sinä

olct nnelejtas/
cwapasta
Armosta/
siitä
synWlle juuri lahjan

uscowaisiUe
annctan. Nyl siis/ caickl janolraljct
Mlcat wmen wgö; tekin' joilla ei ole
Ma/ tulcat/ ostacak la syötät. Tul<
cat/ ostaeat ilman raham ja ilman
<cuin

cai-

.

.(h)Rom. 4:
5:3.4.1».

s. (i) Sir. 25:4. (k) I'mch. knj.

Toinen ZansaplM.
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-cMtta öinram wljna ja tkssg.
Sc on sijs M htngellincn ylpeys

tahdo wastMotta

lEjmen

/

armoa

(!)

ettcs

nscon

mautta/ sillä ei sinuN oleyhtätun omaa phhyttä wicdaxes HErralle lEjuxe^e/jätlas taidaisit toreilla ja prameilla hauen eja tehdä jtzcs/ oma luulos jälkcn/

hänen rackameens cosca hän
lnahdoWexilnpuna
cmtengin ei
tahdo sinua/ clim tilastoina ja paljasna/ ja tahto ilman miMnlWsitta sinulle Armon/ zmwem ändexi ftamistn ia autuuden. Hän cose sinua/ el jen,
tähden ettäs jo olet hywai waan seMh-

'den/ että hän tahto sinun tehdä hywVi.
lolles nyt tahdo mennä Chnstwcn tygs
utzn paljasna/ cuin sinäolet; wnan uäpet
osotta ihes hänelle nijn köyhänä ja waiwaisna/ catzo/ nijn etsaa sinä hänen Ms
moans; sillä ei yän wastanotn muita/ luin

wiheliäW ja eadolettnja syndisiä/ jotcu uinoastans tulcwat bancn tygöns nizn köyhänä ja wihcWsnä cum he owalkin. S.tnä olet keriuläinen/ ja hän tahw otta sinun awioxes/ silla esipulxlla/ ettäs pois
heität/ caicki sinun omat VänpäKs/ ja
sallit hänen puctta sinuas/ ntzncmn hali clje

(l)Ef,

„.,.

°?

Toinen FcmfapuVe.
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ne3e kclpa: ja nmlla sittckin walttatsinä
;a napiset / ettet sinulla mitän ole jcllas
taldaistt edestulla. Tämä el ole/ mitän
muu/ cmn suuri tyhmyys/ jongaaUa makl,

hengellnen ylpeys.

olen ajatellnk / etSlelu.
tä fe olis ylpeys/ jos minä tahdoi.
sin omista ltzcllcni lm/ cuin minun

mieleni jalken ei ole minun: minä
tahvoisin mielestäni piklmin olla
nöyrä.

Opettaja. Löyttän myös yxi wäarä
nöyryys i. Wanhmscs.rl lkklM,;,ja
coscas epäujcosta za ajattomasta nöolpde«
stä et tahdo waftanolta armoa, i.oca sinulle
täydettä todella mritan. Pyö ttäm«!eia;
tojcas et tahdo tehdä sitä ja sitä hywä/
mnoastans pelwosta/ ettäs cautta tu<
:

-.

lisit ylpläxi.
Vlelu. ssojea pahat

sen

himot/

minun tahtoani waftan/

lösnoujcwat /
tyn; nijn ttke

ja minä

ehkä
y

nnnusaerhe

walistä

minun heickomtclljt
se
p/ ja uloSsammutta sen waftan
kipincin/ ennen euin se on oikein paOpctlamangan

ruwennut.

Toinen Aansapnöe.
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Opettaja. Otatvaan neuwori tälaa»

Msa.

Pita sinun

oppiu:an eroitUs tekemä haUihewaistcn ja heickouden jyndem
waihella; Suruttomat ja kaändymattölnat syndisct tekewat calcki heidän HMtzcwaiiet syndins paljaixi hcictouden symixi,»

jota wastan sinä pidät sinun heickoudes
wiat balllhcwaisina jyndcina. Molemmat osat owat wäärjn. Jos sinä pldaisit
sencaldaistt wiat turhana/ ja eläisit lugun-

pltämätölnä syndises juruttomudes/ niin
et tatdaiS sinä jcncaldaijesa tilasa jaada
«li pnä armoa. Mutta cosca tama si-

sallaasuwamen pahuus löytl)
tvnstoin sinun tahtoas / lM pnä

ryttllman sinun

sinuja

sen

/

nöyja carcottaman ;uurt

fentähden cohta chimän

syndcin andcri

ja puhdistusta/ silloin ei tule mil»
lnn muoto je ylösfytytctty ulcon klpinä
ftn cautta ulosjammuttttifi. 2. Ala ajatte-

saamista

le/ että sinun canlas Hfin nijn laita on.
ClNckt Jumalan lapset huocawalsen heisä
kijnirippuwaiscn ja lihasa asuwaisen turMelluxe Mc/ chiwät myös ja löytäwät jo»
capäiwä sijtä
Carttzan welcsa.
picmsudesa olet
nain
Coscas
hcickoudesta
z
erhtttynyt/ Mn ala odota ntzmauwan
cuin suru ltzeftäns ohihe mene/ waan samaG

Toinen Zanfapuye.
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masa

sillmän läpapxeja/.cuin sinä olet

horjahtanut/ nijn käännä sinun a)atmes
rlstinnaulitun Wapahtaian tygö'/ ilmoita lapsillisesa yrikertaiiudes hänelle caic»
ki cuin sinä olet tehnyt/ ynnä caictcin astian lMrain
rucoile sinun Wapahtaiaas ahkerasti za wiriäst/ ettei sinun
murhcs synnin ylitze ennen turhaan rau«
kels/ cuin hän/ el mingan muun wälicap-

sen

cansa

palen cautta/ cuin

sen

oman callin werens/
silloin saat sinä
lewon/ ja sinun sm-

jaman pois otta:

Mcns oman

tunnon

tzewa uscos sydän pitä palawaiscxi kyn<
tiläri tuleman.
Slelu. Minä olen kM wMtckn
ajatellut/ etten minä nMmax ole
täydellisesti tundenut minun wiheliäilyttanl: minun pita wiella enämbi syeömen kipua ulosseiftman / ennen cuin minä jongun armon taidan

itzelleni omista/ eli tulla KhristuM

tpgö.

Opettaja.

Phdeldä

puolelda on

se tosi/,

wihcljaisydens ja ChristuM
kylmäkiscoisesti itzens
harjoituxesa
tunnon
käytti / ja tule pikaisesti walmix / nijn
cojca jocu

tattg

Toinen Aansapuhe
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taita se nijn olla/ eitti wlbcllälsyttä ole
wlslla oikein tuttu Mutta tcma zmös
toizelda puslclda ujein i>u ss lainen oma

tchtocli l)xlMkisys olla sen Ma. ÄMtee/
cuinga hullusu je o!ls/ j.s nri »airas /
joc-a oikeni' failae on/ Mhdols wnlZl si»i«
ramman tulla / eli Nxi spltallmcn tabdcis
n?ill!ä spitallistmmafl lulla/ ennen cu a
han sääkartta chcis. Ah! tule lEiu rn
scncaldaiina/ emns olet/ ainoastans/ eltäs
olet wthcläinen.
Sielu, Zmnga suuresti ja cuinqa

cauwan pttä minun wudcman minun tvihellaiwdrlii za Astani
Opettaja. Nijn suuresti j i ichn cauwan/
ettäs I.suutut coickecn syndljnnja tuchUi?li

Sijhcuafti/ cttcs iöpda pmakän lepoa/ hhtakan apua/ nbtälä:!
sia ihcsäs eli josain luondöcappul s,. ;.
että tämä tusca aja Mmn bctt»
lEjurcn jaZcaiN juurecn miyes
taman

menoon.

2.

>

coileman ja sylcilenia»' hän-n
Hu sc-''.
uttans/ Uijncum sitä ainoata terxe .1
ja autuutta. Jota eliänlnin »a icuis m

Min sinä Ges Wapahtaj .!le ylö"aln /
ilman
ehtoa
js tultt huncn tygö' s / nijmmn yn nö."

G2

zc-
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tä ttkewnmen ja rascawcttu syndmcn / jo»
<a ol« etzinyt sielun lepoa/ nyt vhdcsä/

et sitä löytänyt; joca nyt
etzit armoa/ nijncuin st caiclein raadolllsin
caickein syndisten jeas/ ja ct
iällä
itzelles zotam salaista spndiä, ( sillä se/ jol<
la wiellä on halu pysyä synnijä ja mmlman turhudesa/ jama ei ole wiclla oinpt

tbisesa/ ia

kein tundenut

minä/ ja
sanon
tulla
tulet
tawalla

mm/

nä

se

jyndians

)

jota enäm-

sitogö/
lEsurcn
on; ja sinä taidat waaicaijemmm

sitä parembi se
euutta itzcs armosta ja awusta hänen tpkönäns/ joco sinä olet tullut suurembaan
B wahembään tuscan ja jurun mittaan
synnin ylihe.

(Se KolmaS Sl)/ jonga eamm plösherätetyt sielut tulewat estetyxi tu-

lemasta uscoon / on Satana myrkpllisten fisallpuhallustcns cansa.
Sielu. WMtäin on minun mitlet'

ni tullut lencaldainen ajatus: nyt
on jo airvan myöhä eli hiljainen lva-

stanotta armoa- Minun olis nuorna
ollesani pitänyt seuraman Jumalan
cutzu
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eutzutraista aändä: Nyt on pahuus
mlnusa jo saanut wallan/ niin etlH

minua on työlläs encl autta.
Vpettaja. Sijtä näet sinä Smanan
petollisuden / että hän sinua nyt,
suuren
yhdellä/ nyt toijeUa tawalla wywyttä/
paljan jen syyn tähden/ että hän sinun
WapahtaM tyköä pois estäis: ja lossifisällandamisia seurat/ ja

salliMes lapsillilesta

yrikertaisudesta/ että

wastalwtta tarittua Evangeliumin armoa/
tulla pojs wedetyxi/caho/nijn jaa wiholline
wouon/ ia sinä tulet cadotetuxi. Semäh-

den/ cosca sencaldaiset perkelen tUlijet nuo»
let sinun sydämehes tulewat ammutusi/ ntzn

muista ainoastans lEsuxcn Ohristupäälle /
xcn
syndeilnme

loea on

cuollue meidän

edestä/ ja ylösnojnm meidän wanhurscaudemme tähden; ja mielees
lohduta/ että tämä meidänlcallls Wapahtajamme on aina walmis syndtfiä wastanottaman/ jotca ehiwäl händä fydamestäns; ja sen teke hän ilman ajan määrätä/jona he hänen tygöns tulewat;
ainoastans/ että he tulewat nijneuin cadss
tetut/ nijneuin tpöM ttketvtiistt ja

rasta-

Toinen OansaplM.
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sturesa, Snä 'icn/ jos wlhcllinen on esttun t sinun V) vahtlljan tyköä sinun
yuorchejus /ah Mn pytl wlellä häncn tyfiöl.s; Wlvllä on armon owi ulpoi: nmllä
z .')uas ; w«elln buuta
cltt sinä
j Z cciltlUe ylörliccäneille )a mnrhlWlle

sieiuille-Zoca onnun tygöni tule-/ sila

m mn.a httlja. (m) Scntahvcn tanapan t mäpan' coscascuuiet HErran
oanrn/nijn ala
zpvanvasiln)
waan anna Pyhän Hengen 'sian snada:
Nijn on wifnstl tnpahtuwä/ että sinä tulet antttnxt/ ja WnpntMja anda sinun
jaada paljo armoa/ enncn culn sinä luulctcan.

Slclu Saickein mulden affiain jeas/ cum minu i lydandani waiwawat/
ei julnZan olescwahin/ että minun
täyty nijn cauwKN ödotta / ennen
cum niinä saan ujoon lohoutuM.
Opettaa Smä olet kyllä paljo estänyt

Ms sinun oulllla telllns
<«)

loh. s:

,7.

(n)Ebr. 4' 7.

jn ajatuxillas.-
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Cuitengin tietä HErra lEjus myös jo,
tain hywä tehdä meidän wääristä teistmn
lain tilastl. Me tulemme sen eautla uicansakärsiwälheliäisimmix ja paremmin
ja
siweydelexyneitä
taidame
eohtan/
listf
lä ylösoienda heitä. Sentähden käsitä nyt
mi uscallus lEsuxen päälle ainoastans.
uscoa/' että hän silotles wiellä taida
nulle on andein andanut sinun jyndis /
nijn ole wiHi si)tä/ että hän wijpymiselläns ehi sinun parastas/ ja että hän en-

nen pitkää aicaa tahto sinulda pois otta sinun tietämättömybes/ lewottomudes ja

murhes/ ja anda sencaldalsen autuuden
sinua cohdata/ että sinun fydämeS M
on iloitzewa/ ja ei yhvengän pidä
sinulda sinun lloas pois ottaman.
(o)

Sielu. Mutta

cosca

minä ajat-

monencaldaista epäustoani sitä lumalalista armoa lvastan/
nijn johtu minun mieleheni/ ettei

telen minun

nulla taiya enä olla yhtKän

jalillä.
(»)

Joy. »5:,,.

armoa
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Opettaja. Epäufco on suuri syndk mutta
M wastan on myös ulottuwalnen opu ja

armo lEsuxen baawolsa, Parcmdi on
klUndyä sinne/ min edembä pois-!
paeta. Se sn Saranan wleckaus / joca
sinua pehatta/ cttcs tohdeis käändä Ms
Mlllon »stulmen tygö. Jos sinä olet hor<
jahtlmut: iola cuammän aicaa sinä pidät
ihcs tacaperin/ sitä pahcmbl on se sinull.
ta
ihcs/ nijncuin p' i lapsi/ sinun armolllftn Wapahtajaas wastan/ ja a)attele/

cohta

et«a

lllct

sma

kaanny

ICMn ly-

gs ja ota Jumalan waldacunda tvastan/ nijnww yxi lavst/ nijn et

s' a iwnans sinne siftlle wle. sp)
Ne lapset/ ,otca pclwon tabdcn owae cau«
wan prls/ nouttan witMa wijmein taea»
perin/
joltatulewar tacaperin/
mutta ne/
ja andawae käden suuta

ne saawar cohta
armon. Mutta softa nyt sinun M-aMs
on jc/ ettäs nscoistt/ nijn pita sinun e/

rmomattain lEsuzen chlmlscja oleman luuri ahkera ja hanas ja ennen cmckia pyrkimän ien perän/ ettäs tulisit lEsurett
autualllzcen lundoon/ ja aina käymän E-

van-

(p)

V>«tttz.

,«:;.

Nall.

lv:

~.
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vangeliumin hywDisiunatmlla jätillä/ sij»
henastl ettäs löydät lEsuxen / ettäs mah<

dalsil suada sileillä ja wastanotta hänen c<
läwällä sydämen usc olla. Seura Luthcruftl, neulvoa/ cosca hän sano: Rucoile

ctta han uscon sytyttä
ZuMalata/
sinun sydämcsäs/ muutoin jäät stnä ilman ustota ijancaickiseft.
Sielu. Oosca minä tahoon rucoilla/ tule minun siidämehcni tämä ajatus.- El Jumala tahdo cuulla minua:
minä olen saapa nähdä/ etten minä

mitan aicoin

ft

saa: minun mielestäni on.

nijncuin jocu tvedäis minua taca-

perin. loSmmätMon ufcoa
jattelen minä: millä petän itzcni» loS

minä tahdon fowitta lanan la armon
itze päälleni/ ajattelen minä: En
minä ole mahdollinen.
lä

Opettaja. Kyllä

cosca sinä

ennen

minä

sen

ulcon:

sil-

itzes huikendflc»

waiseUa uftollas/ nijn pelkat sinä myös
mna fitä. Sillä/ jos sinä men«t sinun

canja neuwoa pitämän/ )a et
yltwacaiftlla
silmällä lEluxen päälcatzo
le/ ja Wm Mn callisti luwatW lupauxens

oma järkes

pääl«f

Toinen Fansapuhe.
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päälle

/

nijn laana secoim itzens siihen.

Mutta otas juuri wilu waari: Caicki <e/

cuin pita ja suista sinun pois lEsmen ty<
köä / tule satanalda. Ah.' ole sijs sitä kijwambi lEsuren etMiscsä. Syndi / Msca/ lewottomus/ ahdistus/ pelro ja myös
laki aiawctt ia waatiwnt sinua Christu-

xen tygö. Saatana käändä sen toisin smstarens sinua pois lEluxesta ia uscosta.
Hän sanele: WiellaköS nyt olet jmcaldainen/ O! nijn olet finä cadottttu.
Käännä sinä se Mens toisin/ ja sano:
Ci/ waan juuri sentähden/ että minä
olen sencaldainen/ mjn wihMinen/
lewotoin / wäsynyt / nijn turmeldu
ja syndinen/ nijn hidas/ nijn uscotoin/ nijn täynans pahoja ajatufia/
ja

stntahden

eadotettu/

olen

itzcsän coconans

nijn täyty

minun mennck

Wapahtajan tyqö; muutoin ei taida prikan paitzi handä minua autta.

Tiedä se/ että lEsuxclla on myös yri
caniakärsswätnen/ janowainen/ halawamen
za armosta palawainen jyoan sinun cohms.
Jos tahdot rucollla/ nqn hän totistsii euule
Mun rucouxesl Mä hinonjnnonm: AuxeS

Toinen Zansapuyk
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huuda minua hadM/niin minä tahdon autta sinua/ ja sinun pitä tunjoittaman minua, (q)

lEsus lano sinusta:
lucoile
minua/ scntähden nnna
Han
cuuldelen hanva. (r) Jos mielelläs mh<
dot olla hänen

hän

jo airaa

armons

cnncn

omistaja/ ntjn on

janonut myös

sinulle.

Zöj> minä olen / ws<z mmä olen!
Mutta moni waiwainen sielu anba
fttanan lhcue wiedä pimeyteen/ cosca hän

laatta hlldan pahaan lulloon lEiuxen sa<
nast.' ja <>dämcsta. Hän häwaise japilckaa

HErraa lEiufta hiidan tytönans. Nijn
teki hm» Adamin ja Evan cansa/ nijncum

Jumala suonut heille täydellistä on»
nekl sutta Opi smä Jumalan lanasta/
tuudeman saatanaa snwyys/ cumga taitawasij hän coirutt-ns jaca; ja pakene cot>
t« lEsnxen tygö/ ntjn hänen täyty Hupian cansa pois
Alä sinä pakene pois lEsuM ttzköa/ jocal sinun edcstäs
on cuolemaan käynyt / ntjn sinä pian olet
hawaihcwa/ cumga hywä za armollinen tyel olis

dan hanell on sinua eohtan.

Sie^

l<l) Pfal. l<»lll. (»H M. ?l: ,z. (s) Es. t;.,.
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Sielu M! minä tviheljainen!
Nijn on se cade Helwetin wiyollinen cpauscon ja epMyxen cautta monda hywä lijcutustc,/

waicutusia

Jumalan armon wetämism

tyhiari tehnyt.

ia
minus

Opeimja, Ei hän juo sinulle la minulle
mitän hywä? L)' ota sijs waari/ että

itzejäs yhden ltzcutuxen/
cosca sinä tunnet
näljän ja janon

lEsuxenpewaicuturen/
rän ja hänen weriftn wanhurscnudens; coftas sinun wailvaisudes tunnon alla huoeat
hänen tygöns/ ja laftct sinun mleles ja
sinun ajatures lEsuxen werisen ristin
le/ catzo/ je ei tule sinusta itze/ waan
Pyhästä Hengestä/ joca on lEsuxen hen--

hänen sielulle kircasia ja euniallises
xi tele. Se on sinun lEjuxes makia
haucuttelewainen ääni/ jonga cautta hän
ylössytyttä sinuja ujcon / cojea hän usein
gi/ ia

teke Evangeliumin armo-lupaum eläwiri
sinun lydämesäs. Uh! om sijs uewastan/

kuulisit sinä ne hänen omasta
makiasta juustans: Usco händä/ ja älä
anna wihamieheu sencaldaisia terw«ll>siä
lijcmuxia sinus tucahutta: sillä silloin on
armo sinua sangen läsnä.
Sjenijncuin
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Sielu. Minä taivaisin myös kyllä wihooin tulla uscoon.- mutta calcki je/ jonga cansa minä nyt taistelen/

nmtcan saatta minusa ajatusten hajoitmet ja lewottomuden.- caicki tahto minulle nyt olla esteesi ja pahenna

jrcxi: Ia minä olen
mari.

itzclläni cuor-

Ei st taida myös toisin olnijncauwan
cuin et sinä ole tullut u<
la/
ston wacmceu ja sinun Wapahtajas elä-

mään: Ia tujä siiiun tilaias pynta satana nyt sinua wusyttä, ettäs jättäisit caM
tyyni/ ja pidWt mahdottomana/ että josius

ehtiä lEsmen

sowmnon

amualliseen omistamijcen ustola. Mutta cosia useollinen Wapahmia nl)t hawciyc että sinun

se

mieles wicllä cowasti kijnmrippu maalli-

sisa

cappalisa / et,ta sinä nijsä uieln etzit
sinun iloas ja huwitustas/ ja ettäs monda hetke tuthaan haajcat/ nijn cttce hä-

nen cansans canjMymistä ridä eli hanbH
muista/caho/silloin saldi hän useollisudens
jälken/ eaicki tulewan sinulle euormaxi/
luuttumuxefi ja lapexl- Tämä sn hänen kijwas rackaudens: sillä hän tahto
yli-
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yrinäns olla sinun jlos ja riemus: Hän
racasta sinua j« mhro/ eltcs »nisän lloitzis
nwusu/ cuin hänesä yrinäns. Tunne nyt
täsä hänen uftollljudens/ <a cuinga hywin
hän sinusta ajattele. Colea sijs se racas
Wapahrclja c)lcutta nnun sydämes päälle/
pärtahto lahjoitta sinulle callin

sen

uscon

v'>.ä ehtoMa sinun camas/ Ah!
silloin
hänelle: Hla anna armon
hettein ohlhe mennä/ eikä myös sielusylyn/
awa

)a

stäwän hll,aista colcutusta ia ihania
lqcutuxia tucahtua; w«an cuuldele: Mastari on tullut

cutzu sinua; Hän
usein ainoastans salailest sinua cuHutta (ss) Nouse sinä akisi ylös Majätä
ja

anda

caicki nhn cauwaU/ tn?
pysy stjtte lujana hänesä ucautta niin sinä jaat nädä lumaseon
malan eunnjan (t) za pääset eaikesta sinun mieles/lydämes jaa)atusics hajoitu/e-

rian

cansa/

le ja usco/ ja
/

-sta

lewottomudestas
Sielu. Multa minä tunnen wicllä nijn monyss paha ajatusta: ne
ja

lyöwat

maahan.

minun UzcalluMi peräten

(ss)lotz. ll:-8. (t)v.4<»j

Opets
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Opettaja. Jos ne owat sinun tahtoas wastan/ nW owat ne lamnan
jotta tnlewat juuri tietälnäta lendäin.Ensist ambu hän ne sodämehen/ senjälken
candclc hän heidän päallens nijdcn tähden:
ensist pane hän maljan len wlanoman Ben»
jämin jäckijn/ senjälken otta hän hänen kijnl/
ia tahw händä orjien s (tt) Älä sinä ana
peljättä jtzläs: /Ma hänelle hänen ropacons
meaperin: jano st HErrallc lEswclle/
niin sinä löydät hänen tykönäns hywän
uscollisuden ja ulraUurcn/ ja bän pian on
täyttäwä sinun spdämes uscon rohkeudella.
(Se Neljäs Sl)/ jocatekenecatuja pelcureui luma«
nyn
lanedes/ on/ etM hewahan tunde-

waijet

wat

hanenia hänen sydämens.

Sielu. Fosca minä ajattelen Jumalan päälle/ tulen minä usein pel-

tvolda ja wapistufelda nijn

saawme-

tufi/ että coco mlnun lihan wmise

<u)

Opettaja. Ah! culnga jywäldä olmi me
langenet pois Jumalan rackauden osalliju-

desta?

(ll) l.Mof. 1.44;

1,,

,7.

Wl.

1,9:

,^..
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desta? Cuinga oudot me .olemme händä

!O4

wastan? Cuinga me olemme wieroitemt
hänestä? Cuinga työlläs <eon/ että jällcns

hänchen totutttux/ ja käsittu usialluren
hänen päätlens. Mutta jy t uncaldaisijn
ajatuxljn on crinomattain eräusco/ ja lE<

tulla

luxen yxlkertuisen EvangcliumlN ymmarryxen ja tiedon puutos. Sinä tutkit Iu»
Nlalata lain Men/ nijncuin yhtä wi-

baista

ja ktjwatta

Jumalala/

cosea sinun

Evangellumm jälken/ ja nijncuin hän Chrijtuxcsa itzens on ilmoittanut/ händä pldäis
oppiman tundeman/ ntjncuin sulan isällija ältlllisen rackauden. Hän armahunhotta nijncuin M: Jos Isä ja

sen

Kti

latvat/ niin ei tahdo cuitengan hän
unhotta: hänen jydämens halke laupi
udesta/ että han caikcti armahta. Hän

surcuttele meidän ahdNustam/ meidän
murhemwaiwa hänen sydändäns, ci sen-

tähden ainoastans/ että me olemme hänen luodocappalens; waan jentähden/ että
me olemme hänen Poicans wcrellä luna»
stctut. Hänellä on myös nijn hywä tahto
sinua wastan/ että jos finä sen ticdäisit/
nijn sinä ilosta rupeisit itkemän. Eihän
etzl sinun cadotustas/ waa« atnoastans sinun

ToinenFanfapuyl'.
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mm autuuttas/ sen mahdat sinä wisiist
uscoa. SD! ota uscolla wastan tämä IE«

ota händä amosuNn pohjatöin rackaus.njjn
on.fimm ilos/
tawaraxes/
hän
avi
autuudes
za sinun suuri palckas ostmn
lewa.
Sielu. Wälist ajattelen minä:
Ei luniala tahdo ena minua mma.

3i sinun pidä päättämän Jumalasta sinun ajnmstes jällen/
waan hänen ftnans lälkm/ sijnä tachat
sinä/ nM sulolfista ja rackaista lupauxista/ oppia tundenlan hänen tallin Isällisydämens. Prophetais/ PAmeis ja
uudcs Tcstamendis löyttän fangen cunjallijet todistuxet sijtä/ ne owat myös kirMctut meille lohdutuxcn. Se pita häOpettaja.

«

sen

nen llons oleman/ että han meille
hptvä teke. (h) Ei hän tahdo wa.
ta meille hywa tekemast cw) Se on
olewa banen ilommens että hän
meille hywa tekc. (x) 2. Ei sinun
Anäns pidä catzcleman lumalata/ ilman
Ohristulta / silla Moin on hän wM vtt
H
,(p) Db

3', 41. (»)

P.40. (x) L»g. 33:3.
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luttawaincn tuli; waan Oftri^nM;
sillä häncsä on lumaludcn taydclliiys/!
M Pojasa/ Poica JM. ly) M
la ei ole Jumalan Polca/ häliM
ei ole elämä, (z) Ei myös yhtään Iw
malata. ca) Cosctls cahclet lEsusia/l
nijn catzot sinä juuri lumMn sorälnecn.
Sula armo/ cansakärsiwmsyys ja
:nminen. Tutkistele lEsuxcn calkeraa kär<
simystä: uscotcos/ että han caictem edestä
on cuollut/ nijn myös sinungm cdcstus?
Et sinä Mlda toisin/ bäncn sanans Mja ci
ken Ujcoecos/ että
teestelenMeNä/ sen on tehnyt? Uicotcos/
että hän sitä tehdejäns hywin kDllä näki
sinun raadolliludes synnisä? Hän näkl sinun/ ntznculn wiyollljenS. (h) Hän nä<
ki kyllä sinun uhottomudes/ hulkendele<
watsudes/ hiwudes/ kylmpdes ja ktjttälO6

mättömydes hänen palawaa rackautlan<
cohtanl mutta cuitcngin on hän cuollut
sinun edestäs sulasta laupiudesta. Ah!
etkös nytt tahdo ujcoa händä rackaaxi ia hy
3. Opi cuttengln omasta coettew

MU'

e»)Ioh. ,?: ~. (,),.
9. (b) Rvm. s:io.

Zoh.s:

~.

(„),.loh.
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murcsias parcmin tundein tunnustaman
jydän:
Jumalan Isällinen

erinomattain

si,tä janomattomasta kärsiwälllsydestä/ cuin
hän sinulle/ sinun pahala juruttomasa ti«
lasas/ on olettanut. Cuea löytä wihoWl.s
ja päästä hänen rauhas menemän? Etkös
sinä ollut hänen kädesäns? Cuinga ei olis
hän monella tawalla tainnut sinua turmella ja peräten teloitta/ S»ftä taidat

sinä kyllä nähdä/ ettei hän ole päättänyt

sinua turmella. Tutkistele ainoastanS sinun
culunutta clmaicaas.- Cuinga monda kerta
sinä olet härjytellyt hänen rangmjewa/stn
wanhurftauttans/ nqn että hänellä kyllä
iooo.kertaolis'sy ja oikeus ollut sinua cadot»
ta? O! mikäpitkämiclliys! tämä rackauS
on wisiist Mrkcimmalla tawalla karstwäincn 'sa laupias s d ). Ah! eikö hän
lukemattomilla hywillä töillä ole sinm
nijncuin ymbäri pirittänyt / woittaxcns
ja Hälle ottapens sinun jndämcs ja mieles.ja sen teke hän ainoastans sen tähden/ eltä
hän sinun eaikella autuudella/ sekä ajas että
ijncaicklsudes/

erunnuta

le edespäin/ cuinga

sta

se

mahdais. 4. Ajat<

hywä

nijn wuoeeen/ on käynyt

(d) l.Cor.

H2

»z:

4.

liä/ wuodesinun peräsäs/

joca
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lvs

jora cuitengin olit hänen wihollijcns?
i3uinga lukemattomat kerrat hän sinua
turmelluista on waroittanut' ja pcljättänyt? sanomattomat erät sinusa työtä
tehnyt/ cclluttanm/ huutanut ja sinulle
armoans tarinnm? hän on nijmuin can»
danut armoans sinun jälkees; eikä sinun

hlöncatzestas ja wastahacoisudestas'lucua pitänyt. Pidmffö hänen nyt/ cosca hän nijn
VscoNlsesli sinua on etzinyt / sinun löytänyt
ja käsittänyt / ja nqn cauwas jaattanut/

ettäs nyt nöyryttttynä macat hänen jc.l<
eains juures/ja et miftäkänntjn lucua pidä/
euin hänen

armostans ia anderi <mdamise«

stans/pidälstö/stlnonminä/ hänell sinuaMsian nyit oleman toinen mieli? Ah! el. Ei
Jumala layjojans ja cutzumistans
taida cattm (e) L«uleteos että lEsuxcn
racas sydän nyt taidals laldia sen/
että sinun pldäis turmellun tuleman?
Ale wahwa sijtä/ että hän Wiellä nytt

on niju janowainen sinun sielus autuuden

perän, «uin silloin/ losea

hän ristin pääl-

lä huusi: Mna janon. Tämä caicki
on fowelias ja tc.rpelltnen sijhen/ että sinä

mah-

(e)3tom.

ii:

29.

Toinen ssansapuye.
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mahdaisit käsittä yhden uscowalsen jaturwallljen sydämen sinun racasta Wapahtajaas cohtaan/ja anda

osotm iheUes/ cuin»
ga mielelläns hän tahdo sinulle sinun syndls
andexi anda/ jos sinä ainoastans tahdot täy<
della todella wastanotta hänen armons uscon
caulta. Ach! nijn tunne sijs ja sylelle tätä

smunsieluselämätä/ ia o« uscosa eaickl hane
täodellijydestans. Ia sen mahdat sinä sitä
enämin tehdä/ cuin hänen sanans ja Evangclmmms wlellä tänäpän juuri sen ftn»
tähden/ sinun edesäs saarnatan- l. Edespäin
on myös yxi sydameliuen ia ahkera rucous
sinulle sangen hyödullinen: Ah! cmnga mielclläs pidäls sinun lEsuxe cansa kansakäymijoca nijn sinun parastasetzi
stä
ja tahto/ jos sinä ainoasians enämmin
ia enämmin Oppisit hänen tundeman useoIa jota enämmmsinä/rucomencautts/
sa:
yhteen lapsillileen menoon ja useolllseen
cansakäymiseen tulisit hänen cansans/ sitä enämmltt tulisit sinä
uscosa/

ia yancaickiseen elämään warjellmi. Catzol
jota enämmin me yhden maallisen ysiäwän
cansa puhumme M pidämme cansakäymistä/

sitä

me hänen tunuscomme
hänen hywäfi ja
nyn
on ie myösmeiJuuri
M

paremmin opim

deman ja
«jcollilexi.
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Toinen Sansapuy?.
dän tailvallllen ystawämme ia Sulhai«

semme

cansil. ScnttU)dcn

puuttu oikia

nscon

cosca

nijn rucoile häneldä täydellä todella

liiesil

linulda

woima ja wacuutus

/

ja hartaasti jitä/)a opi rucome cautta

rucoileman ja nscon cautta
raeasta,lta/ cu:n tämän cdesauttamiicfi <owe<
lias oN/ nimittäin: Cansakäymista mjdtn
sieluin cansa/ joilla on Evangeliumillinen

Ennen caickia/ anna lEsuxcn Evangclmmilliset sanat/ jotca owar benqi
ja emmö/silmn slclus holhomiscxi olla sinun harjoturcs/nijn s<na saar haawaita/
mlngäcaidäiscn auluuden lElus nijlle on
toimittanut / lotcn Handa racastawat. Ah!
mieli

sinä Hänen sydömcns oikein tundisit/
Nackandest raukcisst Iccuun ett'nijn ikclwölhe / Iso/ Mo ja himoitze.
(Se Wijdes Sy/ jonqa tähden catuwaljet sielut ci tule lEsuM wastanotttamiseen nscon cautta/ on/
ettei Evangcliumin ia ristin salat<us wicllä ole stlMst heille iljos

/

moitettu

Sielu. Jumala on minulle sokiM silmut awanut/ että minä tun-

nen

Toinen Sansapuöe.
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llllnun syndini ia wiheliaisydenl z
mutta ne owat wiella/ nijncuinlMariailc Magdalenalle/ ja mjlle lahdelle Opctuslapselle/ pidetyt/ etten minä
tviella taita tuta ja löyta ICsusta.
Ovctd.)a. Silloin cuin sinä hnomajM
finun <yntls/ cli sc nijncuins olisit heränyt
la,casta unesta: Sinä ihmettelit/ ettes nijln«,

tä enncn lundcnut. Coscas Mcssa saat
nähdä sinun Wapahtajas/ silloin herät
silie wnsta oikein elämän. Cuule siis
Ota waari Evankeliumista/ ja siinä siwu<
~

se racas Imnala a»
silmäe ja tyhmän sydämesi ettäs taidmsit käsittä ia nmmär-

rucol!e cohta/että
wais sinun sotun

tä lElsren

ja armo-lupnuftt/ ja tulisit ylihmwoitetuxi siltä/ että ne owat sinun / cli tulewat sinM. Hlä ainoastans syndcin «ndexi saamista rucoile/

sanat

waan myös/ ettäs mahdaisit taita usco.i että m lEjchen cuoleman tähden
sinulle owat indexi annetut- Tämä on
sinun pää-asiias/ josta sinun rucoileman
pitä/ ja ei wiM Jumalisesi elämäsi«
waan Uscosta/ Uscosta. Ujcon eansa
senra sijtte siweys/ nöeryys/ elämän p<l/

rannus/

«.

Si«»

112
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<3)ielu. Epausco tosin on

minun
suurin wibcllaisyven ja syndin. Mi-

natahdoistn mielelläni uscoa; waan
en taida. Minä näen cuinga hywgse olis: joea ainoastans taldais!

sano:

Opettaja. Racas sielu / älä
joca taidats! waan
pikemm: iom
tchdoiS! Sillä Jumala kyllä anda meillä

sano

armon/ taltazcmme; cofta me

yhde?ä oikias parannuin järjestyxesa täodeUä todella tahdomme. lEsus ei sanonut sille jyndiselle Imchilemtlle:

tainnet; waan han sanoi- Ette tahtonet,
(f) Jumala ypmans taita ja myös tahto toimitta coco meidän käändymstmme
ja uuden zyndymilcmme työn,- amoastans
emm me seisois Hänen Hengenns wnstan/
engä pandmnis meidän jydammitäm

/

waan tahdoisimme saldia hät?en estämätä saada meljä toilnitta armlXpöns. Sentähden cuulu nain: Nndacat kaatci itzen'
ne caikesta tcldan wäawdestan/ ettet

te langeis pahantcconne tähden, (g)

Gowittacat teitänne Jumalan canfa.

<h) Sinä olet opplmt
(f)

Miih. >z: z?. (g)

Luthermen

Hes. iz:ze>.

Cas

te-

z«.
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teckismurcsia / että mahdotoin on uscoa
omasta ymmarryresta ia woimasta; mutta P. Hengi on mcitg cutzunut uscoon

Nswa

Evangelimnm cantta: nijn että/

JEfuxen paallc/, ci ole meidän/ tvaan
Jumalan työ ci). Mutta että sinä nyt

walttat

sinun woimauomudes

jcas cuitengm miclelläs

catzo/
alcu:

se

lchdoisst

nyt/

ujcoa

/

useon
Evangelimnm la-

on Pyhän Hengen

Hän tahto

ylitze; co<

tyo ja

van cmmn/ Wyttä elämän

ujcon ITsuja armoa hala-

M päälle sinun surMscsa
waiiesa sydamcjäs Ach! ettäs nyt amoastans taioaisit olla vuwaeainen/ nijncuin
W lapsi/ja uscon silmällä catzella ristin
-

Ah »jos nyt useoja wuowaisit
snweri-punaistn armon meren tygö/lE-sMtn wijden armoa-ja werta wuotawalsten
haawa,n tygö / ja Hänen palawan rackaudcns helmaan.- Ach! cuinga juureenwacutteen Hänen armostans ja syndnn an-jalalsuteen:

deft laantlsesta/ sinä silloin tulisit? Mä
anna wchollisen sinuas sijhcn uneleen
saatta/ ettäs pidäisit mahdotoinna tähän
joutua. Mieles johdata/ cuinga huokmst
Ryf

za pieaiseft sinä

Jumalan lapsex
c»)2G^«s!

olet saanut uscon/ tullut
ja pukenut päälles lE-

fu«

114

suren
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castesa ilman omaa watwaas
/

ja

fyötäs- PyhH Hengi an»oi sinulle caitti
jaman tahto hän wlellä nyt
ilman:
ja
on
totisesti johdattawa sinun
tehdä/
silben hengellisten Caanan maahan/ joca

sen

lEssulasta Jumalan aimoriefcasta
Hlä
rackauden hunaiasta wuota.
usco
nzen
wacoijta/ i»tca sanowat täsä maasaolewan
suuret calewan pojat/ ja tttes sinä sitä
taida sifäll otta waan ujco lEsuren sanat
;a tuic hänen tygbns hänen cutzumi<
sens päälle/ Mu hän anda sinulle/ mttä
>-

sinun sydämcs halaja: Hän on rawitze<
wa sinun sielus humalan huoneen runsailla tawaroilla/ ja lahjoi'tawa sinullhen-

gclisen hccuman nlönpaldiscst: Hän on i.
anderi andawa sinun syndis/ ja lahjoittawa
sinulle rauhan Jumalan cansa/ ja täpdel-

liscn olnantunnon lnvon/ joca on sinulle
olewa jocapatwäinen wleras-pito: Hän o»
siuull andawa jen edun/
pan väälle/ ettäs tulet uuderi ihmiscxi/
joca leka raidat että tahdot olla waca e«
li Jumalinen/za jolla on sekä halu että
».

woinm pyhään elämään.
Sielu. M! minä tunnen tykönäni

yydcn hengellisen näljän jg janon lE.

luxcn

Toinen Sansapuhe.
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Mn ja Hänen ansaitun wanhurAh! M minä nyt
scaudcns perän. jotain
euulla «seoainoastans saisin
sta <a Evangcliumifta/ eli Harrasta
lEsmesta! Ennen cuuldclin minä
sencalvaista assioja lugunpitämättö-

on Jumalan Hengi
herättänyt minun corwani/ että minä cuuwelen/ nimcuin yfi Opetuslapfi.
(k) )?yt ei ole mlnull mieän raekambata: mmull on yri stMmellinen
halu armon perän.

mästi:

nyt

Nijn ota stjs nyt waari
jeurawaisista pääeappallsta/ jos tahdot ucaickcm sinun syndcis andcn andaOpettaja.

scoa

miien.
l

Armon ansaitzemisesta lEIMN
cuoleman cautta. Eli mingHcaldaitten siMisen asiia on Ju-

malan duomioistuimen edes.
Caickcin syndisten pidäis/ Lain muutta-

Mattoman duomion jälken / cuoleman Mp

caicfilen cuoleman. Mutta että ihmiset
sata-

(1)t,5.1«:4.

Toinen Banjapuye.
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satanan cateuden cautta langcisit / nijn
astui lEjus/ sanomattomasta rackaudcsia wäliin/ ja tuli nijn meidän tacausmie?
ihmisen'/ kärsei meidän
hcxem. Hän tuli
rangnNuxem sn cuoli meidän edcstäm: Ia se
oliyxi calcti/cuin caickizyndtjet olisit cuollet;
(l) cuin caicki olisit tullet rangaistua
an sions jälken. Pitkäperza ulos seisonet
nijncum
sinä suurna sowl'ndo>pälzandaina/
lpaättttin
/
wänä
caickein syndisten asiia/
caick tchtin hywuri/ costa ChrNus huusi:
Se on lwtt täytetty: Christus tehtin
ylöstwusennses wapan ja wanhurjcaxi/
(m) ja hänen cansans nijn monda tuhaton. Nijn tuli elämän tvanhurscaus/ phden wanhur-

ta syndiftä/ cuin lkan

ftaudcn cautta/ caickein ihmisten ylitze. (n) Silloin poisotettin cocomaan/

se on/ coco mailMlM

ja

caickein ihmisten

synnit yhtenä päiwäna. (o ) Tämä
on caicti tapahtunut yhden erän: HErM lEstls ei tarwiye useimmin kärsiä:
phdeäa kerralla / yhdellä uhrilla on
syNdi POiS otettu. (p )Ei phdcngan

ihmi-

(1)

z:

Cor,s:'4. (m) t. Tim.;: 16. (n) Nm,
13. (o) 3«ch.z:?. (P) Ebr. Z: 26:,z.

,<
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ihmisen lyö/waiwa/

eli synnin rangaistus
olis läta tainnut mattaan saada: ilman
lEsuxen kärsimistä ei olis kclwannut.
Ei ynkän sondinen talda / ei myös tar-

se

wltze/ oinasta lvanhurseaudcstans tähän
mitän tygö panna. Phdcn ainoan Välimiehen cantta on sc «Ml tapahtunut.
Jumala on mailman eanja sowitetm.
lEjus osotta werens Isälle täydellistxi jowinnoxi mutta spudisille armoxi. Syndiset ei tarwihe nyt enä muuta/ cuin aino»

tygö, mutia heida»
vitä tuleman nijneum syndiset / Ma cauhäne
histuwat syndia: caho/ he saawat tulla päaltygöns/ rucoilla händä/ uscoa hänen
lens ja wasianotta jyndein andexi jaanuhanelda: Ihmisen Pojalla on nyt
yn wapa ja täysi tratda syndia
andexi
anda / että hän itze on maranm synnin welan. Käsi- kirjoitus / cuin oli meitä
nastan/ on nyt pois pyhitty / rictl rewit<ty ja ristinnaulittu; ja on nyt mondajms
tuhatta armo-kirja heidän sintti ms can«

stans

tulla

lElulen

sen

saei taida
waiwaisille synoisille walmit.
nyt yhtäkän

Jumala
eatuwaista spndistH
eadona El hän taida Meldäkän lWdiscldä/ )oca walittaln armoa etzl/ kieldä hudein

Toinen Fanfapnlje.
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dcin anden' saamlsta. Meidän pcrmdöm/
jouga Adam cadottl / ja wictlä
mon cunnja» on Ehnstus meille jallens

suurcm-

/

toimittanut.

Nijncum DavidNa/

xcn eslcuwasta/ on lukea: El

lEsu-

puuttu,

nut Mltan/pienda eli suurta/ saali,
sta/ cuin wiyollinen ottanut oli/ Dahiv toi ne caicki tacaperin jallens ia)
Evangeliuml'/ cuin
Caho/ tälnä on nyt
syndisille
pnä saarnatcaikllle waiwaisille

taman.

Sielu. Jos tämä tule mikille ihniisille/ minää tähden tule nijn mon-

da cadotetuzi?

Sentähdcn ettet he tahdo
lEsusta Christusta ujcslla wastauotta.
Tämä on wIM walltcttawa Nyt ei pidäls yhdengän syndiscn tuleman cadotetmi> M cadoturen oikia ja paä-syp ei
sello sijnä/ että he owab jyndiä tehnee
lakia wastaan; waan sijnä/ ettei He/ Evangeliumin jälken/ ole tahtonet uscoa lElmen Mle/ M jocainen' cuin et ulco
lEsuM päälle/ ja uscon cautta ei sa«
Opettaja.

cla«

(,)

l:

Sam.

30:,?.

Toimen Fansapuye.
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elämiä hänen Nimeens/pltä cadotewfi

tuleman (r). Cahtalam ihmisct ci ota händä wastan. i. Zatnmattomat/
jytca/ ilman tMindakan wihcliälsydens
tundoa / clawck surutöinä »ynnisä. 2.
Uscottomat / Ma ylöso)endawat oman

wanhurlcaudens/ ja rakendawal omaln
töidens Mlle: siää se on erinomaisesi
cpausco/ ctta poishcitta eulmakiwen
(s) ia autuuden callion, epäillä EhrisiuxcN
täydcUlsestä uiaxosta, tahtoa autta itzians
ja dyljätä armon/
otta M wastan/
nijncuin pxi calckein wiheliäisin ja köyhin
syndincn, Sitä wastan/ ei se ole oikein
cpäujco

cosca

yxi lyndinm ipdämcliicst
ja
syndein andexi jäämihala ICsusia
täydellä uscon wa<
ei
mida
stä ia
cuudclla / nijncuin hau cuitcngin mielel«
läns soissa tahdois. Tämä on yxt cpä/

/

uscoa

uston can<a sotiwcinen heicko ujco s ). Epäujco on kyllä lydames wiellä / waan
ei hallihewaiuen j« cadottawainen.

Sie-

lng. §.,,. Vl srtiwainc,
(') luh: Arndt Mo
«Ico «n m»ös l'<?i« »sto, tvsta yli «lixomain»» set»
on i»hm<sesä «ston j« tpäuscon. w'«l,ll«. Tämän so.
~.

(l)M<,r«. 16: ,l.

(<)

i.fct..,:?.

no
ToinenKatHpnhe.
Sielu. SW assmsta 'en minä cauwan tiennyt/ M wähcmmin
ymmärtänyt.

Opettaja. Että Evangeliumi

Jumalan

armosta Christuxesa on meille ihmisillä
nijncuin lukittu kirja (ss) lentahdm anda

Jumala

tmda

hc»Ne

sm

caikille

ihmisille saarnatta/

caritta/ ja pyytä
wiheWsydens ojotta-

jcn tietä ja

heitä/ heidän
totista Evangcliumin
miscn
armoa wastanottaman. KoyhM ja waiwaisiUe anda hän utjn saarnatta/ että st
peräten heille smistetan Scntöhden coscas lohannexen canja itket / nsin Caritza
awa sinetin/ nljn ettn sinä olet löytämä
sinun iftnninpäästös/ ja lukema nimcs elamän kiljasa. Ia lamä on se suurin päaeappalc/ nimittäin se ansaltm armo.
2. Sen ansaitun armon lumalaliaja

lesta taritzemiscsta sanan

cautta.
Sij-

se

d«n ylitze owat Jumalan Pyhät «valittanet; ja on
on siclus, Mä ne.
witzt merki, cttä
oikia
joilla ci yhtäax ujcoa ole, ei tiedä lasä sodasta epä»!

se

yxi

seoa wastan.
(ss)

Es.

,>:

ll>

«sev
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SGen armohon/ cuin meille JS

ilmestyM caulta
Mn Ohristuxcn
täydellinen
pita

meioan
laman /
toiwo paneman (t). Coco astia seijo
Pojan lEsuxcn Sowinnon wastauottawi-

seft ufton cautla. Tasa tarihe ensiside
sowttettu Ijä kättä/ ja wastuudcsi tarihe
sinulle
IMsen rackaudens;tuh<
to andexi anda cmcki synnit/ joilla sinä hänen olet wihaan kehoittanut: Eihän tarihe mnsastans/ waan hän lahjoita sinull/

M

raadollinen ja nöprptetty znndiuen

/

caickia. lv) Ia että Jumala tictä cmnga arat/ hncot ja huikendclewalstt me 9lcmme/ nijncum Adum hänen edcsans/
niin vn ban andanut vlöÄirzottta/ ntjlle
ja köyhille sieluille/ nijn lnonda cunuialllsta ja ihanata lupausta/tah-

waiwaisille

sen cansa haucutella za ylöskehomauscoman. Silloin cuulewat cuu-

koin mcita

Wit kirjan sanoja
li

lukittu) ja

(

joca

meybesä ja syngiäsä.

saawat
(t)

~

11.

v, jalkeno-

sokiaiu silllmt nMcwöt

jMens lton

I

pi-

Ia raadMftt

HErraZa

Plt. i:l,.(v) Rsm.B:;,.

ja

kZn-

hät
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ihmisten jeas s«cmuitzewat Israelin pyhäsi (n)
Sanocat Heickomielisille olcat ftywäs turwaS/älkät peljätkö/ Mo,
cat/ teiden Jumalanne tule ia M,
hät (Syndiset

)

/

Puhucat suloi.
sesti Jerusalemin cansa; sillä se on
Panut
mon ) HErran kadW. (f) M pclpahta teidän,

käsinä

(w)

mato/te köyhä joucko/ mi
nä autan sinua/
Hsrra sinun
WapahtajaS. (y) Raadolliset ia köy
Väl etziwät wettä/ ja ei ole siellä / heidän kielens cuiwettu janolta/ mutta
minä HErra tahdon heitä cuulla. (z)

sano

Zion sano: HErra

hyljäis minun/

HErra unhotti minun; HErra sano:
<3n minä sinua unhota/ mtzo/ kästhini
olk minä sinun pyäldänyt (a) Teloilla
ei ole raha/ ( jotca et taida ansaita»
ostacat ilman rahata- (b) Köyhillt
pit<i

(u)Es.2?:,z. ,5».(w)1»g.,5: 4. (R)?ug. <«>:». (v)
lug. 4». ,4.,(1) ». »7. (a ) Lug. 43'- '4' U'
(,

b

)

Luz.

5;:

~

Toinen Fansapube.
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saarnattaman

hywa

fangellle lunastusta/ ja

123

smwmam

/

sidotuille Mje-

mistä.- muchcllisillc Zionis plta caunit waattet annettaman (c) Iso-

waiset täytti Han hywyydellä. ( d )
RaadoNlsct jystvat m rawltan ie)
Jumala/ sinä wirwotat sinun hywydelläs raadolliset. HErra anda sa-

nan juurella Evangelistain joucolla,
(f) Hän autta raadollista jalosti.
lq)

han ilmoitta lailda

luille syndein andcxi

Hän laste

wäsiMyillesie<h)

myös ulos/

(

lEftfen

jlbristuren) lijton weren cautta/
fangins stjtä wcdettomasta cuopasta.
l:) caickl nämat ja mum Jumalan lupauret/ za
cuin me anomme ja
owat nyr taiwais nijn ja
(k) Nyt cuulu
nam: Ta-

rucolkmme/

Amen.

se

I 2

pah-

Es. e,: l. (d) 8l!c l: n. (e ) Psal.
sf) Psal. 6z: ii: !-.(<!) ysal. ,4?: 4.

cc)

,Ap. T.

,7.

~:

~:

)l.

(i)

3«H.

?-

,1.

(k)

~

h )
Cvr.

(
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pahtucon

sinulle

nijneuin sinä tahrot.
(l) Sanala tulewat eaicki colmc lumawden persona hhlcn/
wiheljmlen fyndlstn tygs/jocg wlheljäijydesäns nijnhuoca/

scn

sanowat hänelle/että hänellä pitä oleman Nrmo lEMs. Ila tcdlsia Pojaftans/ että meillä pika oleman eja

lämä

Hancsä cm

Pyhä Hengi il<
moitta lEsujren ja cunnioita Hänen,
(n) Wapahwja tule itzc wctcn ja weren canla/ Oastm ja EhtoNisen. (o)
Easteja ennattä Hän meidän / ennen cum
me lotacuta olem tehnet; ennen cuin
me olcm rucolllet Haneldä Armoa: Ehto
lljesa andahän meille sulan Armon ja Elämän syödä/ ia juoda sitä maklata Caritzä
werta. Ia tämän caicki ttke hän oZottaxens särjetyille »ydamille Armons; hän
anda meille autuuden kirjan ja sinetin/ wacuuttaxcns meitä scn cautta rackaudestans
ja Armostans. Ia jos waiwainen syn<
dmcnei wiellä tahdo uscoa/ nyucuinTho-'
mas/ nij« tule ie racas Vapahtaja/ ja o-!
jotta

hänelle

)

hengcsä awolmen.kylkens ia

nau,

(l) Matth. z: 13. ( m )
Ich. ;:
Ich. 16: 14. ( o ) ~ Ich? f: 6.
~

10. 1,,

(n)
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f naulain retket/ )a rucoille nijn rackahasti ja
i jydämclisestl/ että me silloin aineastans
mahdaisimme ujcoa/ nijn me tekisimme sen
cautta hänelle ja hänen karsimijellens suurimman cun)an. Et lEsus tahdo yhtHl

'

kän muuta työ-valcka caiken waiwans edestä/ cum hän colmena kymmenenä ja
muutamina wuosina meidän edestäm nlos-

seifoi/ waan että me uscoisimme Hänen
päallens/ ja annaisimme meidän sydamcme
Hänelle ijancaickisexi ajuinsiaxi. Cuule/R.
Sielu/Ihmisen Pojalla/ sinun lEsurellas/
on woima syndejä anderianda/ ja yhden
osan siitä on hau andanut janan saattail-

lens. Ia

Hänen puolestans )a hänen
sinulle / sinä
raadollinen za lohdutusta caipawmnen jykästyns jälken julistan minä

dän/ ilolla/ sinun syndeis

andczi

Misen. Raeas Sielu! usco minua/

saami-

uä olen aiwan arca paneman vehmitvstä
'Jumalattomain ia uscottomaiu kastwartten
alla/ eli heittämän sen/cmn pM on /
Mutta cosca minä olen hawainzcoirille:
'nut ja näen sinun jurus/ ly»deis ylltze/

sinun

jydälnmellllen halus ja ijoimijes
andefi saamijen perän/ ettäs me-

)Mt wuotelle/ ja ylösnouset tyynelillä ja
huo-
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huocaurilla / scntähden ettcs tiedä/ ,os
sinulle armollinen/
ILlus onsijnä
on

ja myös et-

siwus
suuttumus synsinull
menohonl
sanon minä!
niin
catzo/
disem
kästenyt
on
sinulle/että HErra lEsus
minun ruocklman lambaitans. (p)
S «tähden en taida minä hänelle tehdä,

tä

vtoUisemnala työtä/ cuin että minä osotan,
sinulle/ nijncuin Gdclle hänen näändyncistä

Lambaistans/ hänen tygöns teen/' joca Pal<,
meu on/ zahane haawams thgö/ cuin owat
yfl awom lähde syndiä ja saastaisutta'
wastan. s)le nyt täydellUesii wacuu«ttu
armosta/ ja ulco/ että lEsus eaicki sinunchndls on «udcxi andanue. Armo on sinulla jo pahota ennen tätä/ lEluxen cuoliman cautta/ anjainu; coscas
st)woydestä curjasti hupsit lEsuren <o-,

windoweren ja ansaitun
perän/ jnuri jamalla hetkellä
wais/ caickein Mäin engclitten caswock
edes//sinulle syndun andcn jaammen/ lai-.j
ktsestl/ nyn että suuri tlo-l)uuto sentähdenl
tapahtui; (p) silloin cuuluit nämät sanat H
Tanapan on M köyhälle

tapahtunut. Ach: M

/?.

(p)

loH.

11l

16. (q) luc. 15:10.

'
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»lljs pM fa wapisc/ waan astu rohkiastt
«Armon istuimen eteen/ ja ulco ainoasianS /
i(r) nijn el lohdutus pidä sinun silmäiS
itdcstä cauwan jalauu olema».
.! Slelu. Ah! minun Jumalan /
lmmä mahdan tyhmistyxestä maahan
waipua. Kuinga canda Jumala ars
syndijen peras/ sen wiheljaijen
synnin madon/ ja rucoile fijnä fiwus/
ttta han jen uscois <a wastanotais.

mons

i

Opettaja.

:le lowmnon

se

Se on colmas pääcappaomistamileja/ eli itze päällens

«sowittamijesa / nimittäin:
5- Taman ansaitun ja taritun ar'
mon wastanottaminen ja omfl' staminen ttscon cautta.
fi Tämä asiia maca suuresti minun sy<

dämeni päällä! sillä se ansaittu ja »aacnatautuus ei auta sinua/ ellet sinä sitä u*
Oolla wastimota/ (s) Coscas uscot ja o«at wastan sen werisen lowmnon ufcolla/
sljn sinä lyöt kätes lEjuM käteen. Jos
jsinä nyt halajat Jumalan eansa tulla sofwltetur/ ah! nyn anna hänelle jlnuu suoistumiles.
Strcl)Msslc.s. ,t. lugi): »Z..4.1»5.11.',4. (<)?br.4:-.
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Sielu. Minä pelkän että minä
Man itzeni/ nijncuin ennen tapahtui/

cosca minä kyllä lohdutin

en tullut enitengan len paremmay. j
Opettaja. lEsus sano: Ma pelka/ ainoasta ns usw l ss). s)ta nyt wiju waa<
ri: Jos sinä ra«.assät sinun endisitä syndejas/ ;a cannistelct nijta / ja sijnä siwus
lohdutat sinuas/ ilman siMmes musertamisin ja wlheljäisydes tundoa/ ja tcct iyellas rauhan/ catzo/ silloin petät sinä itzes. Mutta ci ole nyt juurembata petosta / cmn että cpäustosa olla pois lEjuren
tyköä/ eikä otta sitä tarittua rauhaa wastä.

Sielu. Jos en minä waan omistais ltzclleni fita / min minulle E
tule.

sen

Sanos minulle/ mingacaldaiminnn pltä oleman/ että minä'

mahdaism
wäarasta

caikesta
itziani
omistamijena.
cawabm

Opettaja. Colme Parannuxen
letta pitä löyttamän sinun tykönäs/ jos

tahdot
tunnet

uscoa

EvangeliunÄn. r.

sinun zyMH

tss)M«c. 5:36.

za

Ettäs,
ja
sy-.

wchclläijydes
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2.

Et^s

mielclläs tahdot päästä synnistä. ;. Ettäs
jydämeltschi halut armoa ja andexi jää-

mistä-, Ettäs jen teet täydellä todella
ja olee juuri ilowmnen armon perän. Ia
taja tilasa oluista itzcllens armon/ ei ole
mckän wäära/ waan M aumas/ tarpellinen ja lumalalda kastctty omisiami--

SljlaMslmmäuesta / nimittäin
jyndein tunosta sn jo edelläkäywäisess canlapuhesa puhuttu: Se sisallans pltä caxi
eappaletta 1. Synnin wahingon nm
non / että me jurcutcllen tunnemme ja
tunnusiam itzemme olewan turmellut ruuncn.

min ja

sielun

puolesta/

caickmaisccn

pahu-

tecn/syndisijn menoihin/ mmlman turhuu-

tecn/ ulcocullaijutehen taipunet/ että m<

olclilme miclestäm olewanans paremmat
muita / mutta olemme cuitengtn calkesta
sijtä/ cuin hywä on/ poiskäälyt/ pahancuriset / Jumalan teiden ia opetusten wihollijtt!/ peräten kelwonomat/ cuoilet/ sokiat/ hidat/ caickijn lumalisijn/
Hengellisiin ia Taiwallisijn agioihin uncljät. 2 Synnin wian tunnon /

cosca ine hiwaihemme itzemme olewan ylitzen woitttut sijtä/ emi meillä ainoastans
ei
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ei ole yhtäkän armoa ja rauhaa Jumalan
tyrbnä ia canja/ mutta myös/ ertä me
tunnemme/ cuinga rascast simdi waiwa /

mikä rastas cuorma Jumalan wiha ja
kirous wnnin ylitze on omalle tunnolle/'
nqn että me coco paiwät käymme ky,
maras/ cumarmxis ja murhesa/ ja
täyty sydamc lewottomudesta myrista.

loca tämän totuudesa tunde/ tun<
«usta ja coettele/ silla ei ole se leicki/ waan
hän ehl sydämesiäns silloin sifl TolM/

(t)

cahdenkertaisesta synnin wibeliwapaxl. losa seurawaisssia puä
ylönannam-

päästä sijta

Mjydesta
waari otettaman

-,.

Etts me

saamme

yhden eauhis
me caicki »ynmt/ ja
stmen/ nijn hpwin nWtN pienimbijn/ cum

nijhin luurembiingm
Ettemme etzi l<un
tawalla pelasta chiämme, silla fyndi pits
».

meitä hirmuilest/ tahs
to aina tulla meidän päälleni / nHncutN

meistä kW/

waino

poiscaranein palwelians päälle/ ja waa<
ti oikeuttans / siihen asti/ että me lEsu-xen weresä wapaxi tchdän. Emlne taida miUätän muoto lyndiä wastan sotia/
ennen enin me
za tulemme

saamme uscon

(t)Psal. 38:5.

Wa<
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Vapahtajan tngö ;. Ettemme maalla
filla riemuilla ja taeaistnkäymisella suruttomuteen aia pois tyköäni omantunnon tuM ia lewottomuttai waan kärsiwällijest
ulosseilomme/ sijhenasti että me uscon caut« ll)tä pääsemme.
4. Että mc wlsust ewitamme sen/ että mielelläns tabtoa olla

tvapa / ja että totijesti itze tyssa olla
lvapa. Se edellillinen ainoastans tule
jäliesiyxeen: mutta sitä jälrimälstä emMe

saata armon
ennen/ emn me annamme itzemmc laatomistamijeen uscon cautta
spndisct/
Että
ntjncuin
(*)

me
wa'waisct/
cadotetut ja duomitut lhmtjet heitämme
tzcm lEsufen j«lcaln juureen.- eaikesta syämmesta wihaten ja cauhistuen syn-

f.

dia/ leka hänen sisällisen lijcutwens/ että hänen
s*)

luth.fKilc. Post. «.O.Paäs." si mittn

pi»«

n»n>!« estämai» ja peljitlämän «stomasta, jos minun
sydämesani ainoastans on yli t»tinen wiha syndtjn ja
kirjasanF» jonya hä»
ha!» fijta päästä. Buniani
,

sano
eutzuyhden Christityn waelluxelitzgncaicklseclleiämään:

"

«tta Chlistitty <i pääsnyt «scasia luorm«,stans, w«ck«
jo oli käynyt paraunultU ahton poltin läpttje, en»
n»n cuin hän ttlli yhden ylösnostetun listin tygo, jon«
«a siwui oli ollut hauta, silloin on synnin tocka, sen risti»
naulitun paille catzcllesa, pudonnut hänestä hautaa».

hän
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«ett ulcsnaisetäyttännsens puolesta: raijcam

pidämme mailman calken hänen hulludcns
j«l turhudens cansa/ ia caicki mitä hän

racasta/

pitä ja ionga eansa hän
suurena
ja paMisexi ilolla jätämnlt

coreile
calken meidän oma pphydemmc Lain

za taitom ja Pa«
jälken
pidämme caicki
Esimecklu
tvahingona ja estenä/ jolla me ainoajälken
walin

/

juuren tietom,

ftans itzemme lvijwytamme / )a eaickl sentähden/ että me WrlstuM woitaislw/
ja hanesä löyttaistn/ettei meidän wan-

hulscaudemme laista olis/ waan joca
tule uscosta Kbristuxen päälle, sv)

Ia cosca me näin tämän Man wiiun tuttullet ylösheläkimisen alla olemme oikein
ylöswalaistuiUa
nijn
tetyxi;
että «m
millä tulemme näkemä»/ cuinga peräten
mahdotoin <e on / että joscus taita tulla
turmeiluxestans ja lewottSmudestans pela<

stetur ilman Wnpahtaiata/ ilman wercn
armoa ja ilman syndem andez-i saamista/
taho/ silloin ylösnouse siitä stxi colman,

iiefi
(v)MI.

,:

7.8.3.
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nexl yn halu ja lkawöltzemlfs / isomincn ja janommcn Christuren wanhlirscau-

se

dcn perän. Tnmn on nyt jo
eusims
mäincn ujcon klpina/ cutn jocculM.tykönä pita löytymän/ cuin todella ctzi u-

sion tygölukemista / waacutusta/ ja armon luklhcmista. Tasa ci ole Mikan nijn
paljo cstenä / cuin ihmisten oma lugunpitämättölilys ja

suruttomus/ njjn bywin
heidän wiheltäisydcstäns/ cuin armolla/costa he elämät wuodesta wudteen/ nijn et-

tei be cnambi yhdestä/ cuin t«s/Rakan yh)ulkinew
täkän lucua pidä: ja tämä
epöujco/
jongo myötä on
HMtzcwalncn

cadotus Mutta sitä wasioin / cuja tämä ikäwöltzemys on/ siellä on suru/ je
maca sydämen päälle/se ajaja wami yhteen
suuttumattomaanrucow ecn ja huocauxeen.ja silloin tunge wiheljaisen rucons ihens pilltcin lapihe/ siihen asti/ cuin

Van

tule eteen/ eikä lacka ennen cuin
se corkein
catzo sitä. iw) Ia cosia me
nam täydellä todella rupemme lucoilcman/ ja olemme sijnä ahkerat ja wiriäl,
nijn seura sen päälle wGist rucouren cuulelni-

(lv) Sir.

35:'?,
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rucomens rauhasta

ja

(r) Cuttengin et pidä

uswllisudesta.

meidän andaman
hiljaisen
äänen tarhaan
rauhan
lEsuxen
cojca
hän lijcutta
ohitzemenna/ nWculn/
sydämen
meidän
wähällä Raamatun sa<

nalla eli wächllä/ ell jongun sisällisen lij;
cutuxen cautta saarnan alla/ eli rmouxeft; waan meidän pitä turtuman siihen/
cuinga ja

<auwan

cosca hywäs

me mldamme/ ei
lihan ja wcren

rvHan eohta myöndymän ja u<co-cansa cosca
Jumala Polcans meiiä il<
mau/
(y
/

moitta
) Muu perän ajams ei ole
hywä>
Mutta että knsyä perustutotisesti
fen perän za wuowata uftosa/ se teks
meidän sowelisixi sanoman ja tekemän sitä/
tuin muutoin ei prikän
ja tee.

ihminen

sano

Sielu. Ne ennen nimitetyt cappaltt löydän minä kyllä tykönäni:

se

taldais
mutta minun mielestäni
työni/
jos minä
olla minun oma

Moisin! Semahden tahdon
(,)2er.Z3:6.(p) 0«1.i1,5.

minä
ovot-
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oMta sijhen asti/ että lEsus minua
wcchtyista ja lvaeuutta/mjn että minä
tunnen.
scnOpettaja.

Catzo/ Jumala mrihe sinul-

le nijn ulcin arluon ja uscon Evangcli»nufa; mvös tälläkin hettcllä, ia nijn usein

cum sinä sitä luct )a cuulet. Sinun
dMudes jywän tunnon alla we ta

sinua

pojan tyqö. (z) Pyhä hengi

raa<

Isa
mh-

wetä Ilnua uscon käsittämiseen/
ikawöiyemistn
jen
cautta/ cuin sinä tunnet
tykönas/ joca myös on ujcon alcu. Nn>
catzo sijs ja hawaitze mitäs teet/ ettcs myös
armo edestä itziäspoiswedäls. Eli odotatcos jotain erinomaista. Sinä olet rucoillut
uscoa. Sinulla on hänen salumalaldakästyns
sijta/ että sinun pttä usnans ia
coman: sillä Johannes sano: Tama on
hänen kastyns/ että me hänen poicanS
to myös

lEsuxcn KhristuM Nimen pMe ujcoisim. (a) Sana on myös semähdm
klrjolttttu/ että mc uscoiftmma.
cocat Evangeliumi.co

usco HErran

(l) 10y.5!44. (a) i,los)'3:'3.

(b)l^.-s:3l,
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paMe.( d )Täman saNan päälle/ mutta erinomattain tämän lulolseu w

lEsuxen

tygöni
Tulcat
catcki/ jotta työtä teette ja olette ras,
cautttutit. le) M sinun coreman lulla
mutlEsuxen tygöja uscoa hänen pääUcns(f)
Jotl, tulla ja usesa on yytä caicki
seph rohkene ppytä lElmen ruunust. g)
Ntzn roh,kcnc myös sinä anon/ ustoa ja
Vtta.O Ec tompelitja himat syDawcst
uscoman raickia mitä/ min Propyetatia Apostolit pubunet owat. (h)
Ia totlsest/ HErra lEsu/' finuU on myös
syy soimata meille meioan epauscoam
jaHdamcmme cowutta/ ettemme tah'
pamen päälle/

uscoa. (i/
Sielu. Ach minä wiheliäinen! mina wsm olen usein nijn cauwas tullut
do

epäuscoja

/

että minä olen

merkia HErralda.
että minä sttte kyllä
<d)

halaillut

Minä ajattelen/

ulcoisin/

los mi-

nä

M T. is:,i.se)Matth. 11:28. (f) 30h.6:;5.
Marc. 15:4,. (h) Luc. ,4: '5. (i) Marc.

(g)

li: 14.
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ainoastans cuulisin yhden aanen;
n 6 jos
HErra lEsuS näkptväisM
eli
muodolla sanms minulle: sinulle owqt
andexi annetut. Han
sinun syndis
kyllä
senminä selkiastisanajans? mutsano
en
laida
ta
otta

stta itzelleni

/

en minä taida luotta fen päälle.
Opettaja. Että ihmiset niin bywin
nyt/ cmn Christurcnaicanakin tyiMst tahtowal uscoa/ ellei hc nac wnnustabna
ja Wmntä/ ( k ) nyn bwat meille muu«
tamat essmerktt / cuinga HErra lEsus

lvälittäin on lomittanut jtzens yhden ja
toisen Me n tasa aHiaia; ja tiedän parin
csimcrkcja tämän päälle/ ctm nimittäin
Vapahtaja erinomaisella ja oudolla latvalla
on sencaldaWn epäilewaisillä sieluilla andajyudem

nut

Mutta namat ci ole

andcfi saamisesm:

ojanen Sanasa cdeepannur ja eawalliset tlens,- Meillä on
Hänen jelkia ja
sanans/ ?cca McitH

armosta Ivacmma/ Ia sielun smki<
an lohdutta/min tule Msu tyaös.
fumngan miehests seiso / että Han

K

(k)

Job.4: 4».

useot

ss
uscoi

Toinen Falisapuhe.
sl) Se on waarallinen el«
sanan
sencaldaisita tunnus tädccjä ja ih«

tä pyytä

meitä. Pavaliwaroita meitä tästä sunodcn:

<e wanhmscaus

/

scautettu ) cnin uscosta tule / Zano
näin: Oa jano sydämesas:

tahto ylösastua Taiwajen (ston

Khrisiusta

tänne alas tuoda.

(

Sana on juuri sinun tyksnäs/ im
on je sana uscosta/ jota me saar<
nämme. (n) Usco tule cuullosia- (o)
Täsä tulemme amoastans ncuwotulf
sanasta waari ottaman uscon asiioA
Satana kalke myös sen alla suuren wiec<
taudens/ cofta hän näin pyytä faaM
sieluja pois

sanasta/

xi luja perustus:

cosca

joca

ei

cuttengm.ony<

mikän muu tai-

ntzn suurta wahwutta.- sillä caikl<
sia muista taittan kiulauxen hetkellä stnotta- Zuca tiesi mitä se liene?,
Tällä tarralla tahto wihollinm wietclli
surullista sielM nyt sinne nyt tännc/ ett«
hän mahdais heidän epäuzcosa saada pyda anda

symä»

(l) loh. 4: ,Q.
(o)v. ,7.

(«)

Rvm. lo!6.(n)Rsm.

lv:
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symän. Nain stsälle andoi Han erän yhdelle wihellalselleU)ndisclle/ että hänen silloin äsken piti laitaman uscoa / cosca haa
sms nähdä emi Walkia poltais / wesi ei
sammutnis/ tuuli ei puhallais/ ja
.

maa ei cannais hedelmitä. Silloin olis
hywast sopinut

sanoa: HErra sinun

mngaiscon jatan. Mutta catzo cmtengin/ Jumala teki ihmen saattaxens tämän Mheliulsen ihmijcn ulos epailyzesta- Muna Jumala warjelcon meitä caikista saranan petchista ja juonista.
Sielu. Nyt usconmina/ että Im
malan sana on tosi/ ja että lumala lahjoitta jyndein andell saamisen
lUjlle waiwaistlle syndistlw jotca yuomicawot. armon perän z ia
nä nacn stmaldaiset ,'sielm / ylistän
minä Heitä ammf. Minä sicn waywa.Mö Evaugelinmm wtudesta Mydcfti suostmnufeft; nuum ymissamifefa itzcllen en taida mizzg wMlg oikein nstoa.
Opettaja. Tämä erinomainen omista«
«Unen ja wastanottalzumn on nyt ihe u<
fton elämä/ pN-woima ja hlmws. Cokca

cosca

K

2

ifiz.
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sijhen on ehditty / nijn on paljo wottetw.
Sinä ilolyet muiden walwaistcn syndlzten
plitze / joilla on tämä armo Muna ota

waan" Sma olet Myös ihe sencaldamen
walwainen jyndinen/ mahdowm ja cudo-

tettu

silnnsas? Sma
omisapäästä

las tahdot

myös mklel-

synnistä/ ja sisallisellä huoarmon perän? sinä
ikäwöihet
taurella
sijs
päättä/
tästä
että laicti Evantaidat

geliumin armo-sanat ja lupauxet myös o«
wat sinun. Oltsitcos sinä je ainoa/ jon«
ga päälle Jumalan jana ei olis tosi?

lisitcos sinä je ensimmamen/ joita lEei tahdois autta / ehkas waiwaisudes
sus
olet tundenut/ mielclläs olet tahtonut siitä päästä

/

ja juuresti

halainut armoa?
s y siihen /

Ah! ei Sinun epäuscos on
tttä sinulda

puuttu

armon wacuulus/ ja

lElus. Hän taddois kyllä jangen
mielclliftsti lahjoitta sinulle autuuden ilon/
waan epauscon tähden ei taida han sila
ei

tehdä

(p)

wnan hänen täyty ainoastans

ibmeteää sencaldaista epauscoa. (q)
Sinull owat ttchanen laiset cstelemiset ja
epailpfct,- catzo /ne owat eaicki epäuscon

hedels

(p)Mare. i:s. (q)».6.
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wähatnen

ftidän sinusa/ nimittäin
ole myös sitä ulossammuttawa. Ylöskchoittacat «itänne sijs u<coou/ te/ jotca olette Sionin ajuwaijet.
Ntjncuin yfi uiffendclewainen jpöfe weden
pois tyksäns/ ntzn pitä myös sinun pois
suitzewa

halu lElus

el

tykoäs jyöleman lenealdaijee esteet: Mä
ne ottawat lEsnrelda pois cnnjan/ ja sinulda caiken rohkeuden ja wolman.

Siciu. Kofca minä olen puhellut muiden hywain sieluin canja/

kerftanet itzians suuresta wanhurjcaudestans/ jonijn owat muutamat

ca minulda wiella puutiu- muutamyös

smma-

peräti
net minua / etten mma taida olla
ei minulla ole
Jumalan lapsi/
tätä tpahwutta
Opettaja. Sijnä ei ole ne hywat sielut menettännet ihens juuri wijlastl /
mat owat

cosca

tansakärsiwäisest ja Evangeliunnn jälkennijdcn suuruttomain canja taittan kyllä
osittain nijn tehtä / että heidän wlheljäi«ydens heillä sillä muoto osottttaifin; muttil
nijtä raadollisia ja heikkomielisiä sieluja
coh«
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cohtan ei pidä nijn oldamall/ waanpikemin
autettamnn/ että he mchdalsst saadauicon
wacucuml- Ia se on se Ma Evaugcttumil-

linen tapa: sillä Jumala sano itze: Sanotat teidän weljzilen: He owat mi
ja teidän sisarillcn: He
nun

cansan:
oivat armosa.

Pavali lano:LohDuttacat heickomiciisia.cs) Heicko-u
(r)

stoista corjattat/

ja alkät omamndo

pahoittaco (ss) Toisesa paicas lano häm
Heicoille olenunatehtn/nijncuin beicko.
(t) Näillä hywlllä sieluilla ei ole yh<
takan syytä menctta ihiäns nqn ajatteleMelttomasti/ silla usco ja wacutlls ei ole
ensin yhtäläinen eaikilla/ cuin uscowatl
Khristlan Ecritver jaca uscon sijhen

ikawöitzelvaisten

kästttawäiscen
ujcoon. Zuthcrus pane uscon myös sydämeu haluhun eli ikawsltzemlfehcnja

Han hala

minua: mm minä hänen
päästän: cu) kDltchnistyen ja omi/
stamifthcn. Caickeilt catuwaisten ja wai<r)

-.:
( ss) Rom. '4:»»
i. (s i i. Th,ss. s!
i.Cor. 312,. (u) Pftl. 51:14.

H.'s.
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tykönä on halu ja paco
waisten jyndisten
syleilemistä ei heilICsurenole.-tygö; mutta
lä aina
silloin cuulu ujein tämä ääni:
lEsust sielun bala / Sydän perän pala/ lEsnft odotan/ Surust ratki hiwun / Karsin kipiän ki,
wun Handa caipaifan/ tt. Ia cui-

tengin silloin 10 on lEsus meidän ilomNijn taita myös halu ja käsittäminen olla
lasnäwaan eicuitcngan amatpgölukeminen.
HeygeUiser waiwaiset/ jotta ijotvat ia
janowat wanhurseautta/ owat jo stj

na

tilala

aumat, (v)

Mitä Jumalan

jeunicunda vhteifest muutamina äicoina
jaa myös eon kärsinyt ja coetellut/
nimmitten ihecukin uscowainen sielu erino-

sen

maltain tykönäns coelella. Sillä usco aljetan i. lkäwöihemtjcllä/ toiwolla ja
tmella luvauxen lalla: ia silloin on ihmi"

nen Wanhan Testamendin Seuracnnnan

caldainen. Senjalken 2. uscotan eläwän
maistamisen/hengellisen makeuden ia aimon wilcausten alla: joca on OpelusLa-

sten

uscon caldainen/

(v)Mtl»'.s!^6.

ennen lEsUM mi-

wasen

Toinen Aansapuye
wasen astumista:
lEWs on silloin läsnä
ja
olewainen
näyttele lhmeitäns; silloin
cuuluwat namar sanat: Autuat owat
ne silmät/ jotca mlkewat/ joita te nä
että/ ia cuulctvat/ Ma te cuuletta.
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Tämä on je aica, jona se ujcowainen sielu sanomn seisowan st,na enftm<
malsts rackaudcs x) Wihdom z. uscotan ilman tundoa ja näköä/ silla lEkätke eli pois weea nakywäisen ja siesus
luja tutun läsnä olemijcns/ muun lohdutus ja rohkeus ja cuitengm wieUä jallllä/
silloin on uscolla jumin waki; silloin on
sielu Uuden Testamcndin jeuracunnan ».aldainen jalken ChlistuM Taiwastn astumisen za silloin sopi sanoa: Autuat 0lvat ne/ jotca cl nae ,a cuitengm ulcowat (v ) u»coa ijancaictilcn elämän
esimaun alla/ on jo jotakin enämdi/ cuin

(w)

ja nqncuin yfi kipinä
uemuihcwaijen
ts

sen

seuracmman

Sielulla on itzccnsickin ennen

tyistä

taiwatilasta.

nimite-

tiloista hänen autuudens.

Cultem

<n>) lue. io:»z. (f)

llmcst. f.

,-4. (y)loh.2v: »3»
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pita finun aina ltzias
jonguu tietämätettes
siltä abkeroltzeman/
puoleen
/
töinän
zuoxis ettes tahdois scisatol>
ta ja lewätä/ ennen cuins chdlt
ja
tpgölu-«
woimaan
kiaan
wacutuxeen
temiiesa: (Silla tygölukemljejamaca wapäälle/
cuutus/ joea perusta chcns
pans
Pyhä
Hengi
todistuxens
ia silloin

sielu/

uscon

sanan

siihen tygö) Niin

juurest/

ettäs lEsurcn kasitäisit/
neldä käsitetty olet. (a )Se on callis
asiia/ että sydän tule llyaxi ja jaa sen oikian uscon wacudcn/ joca lapahtu ar

mon cautta/ ja ei työn cautta (b)at)-

kcroitze.ftls ltzias sizta/ ettäs smtt cutzumijes ja walitzemises wahwistaistt.sc>
lEjuxen KVristuxen tunnon cautta /
(d)
salli wiholliscn estä ihiäs nijn
paljolla epäilprellä.
sielu. Zuinga tulen minä sijhen/
M minä minun suuren Vapahtajani armon ja täydellisen maron mahja älä

dai-

(a) Phil.;:
(d) ».«.

„.

(b) Cbr.,;:?. (l) -.Pel.

«,«
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daiffn nizn Asittä

ltzelleni tygsiumahdaistn jaakca/ että minK
lujan
da yhoen
wacutuM silla?
ia
myös

sanan

Opettaja, i. Cvangcliumin
eautta/ ;onga Myötä on lumalallmen
woima/ettn selkiästi osotta jyndlsille jen armon/ cuin lEjuxen cuolemau cautta woitettu on 2.

Rucouxen

cautta

/

cosea le

zvihcljainen syndinen/ joca cuule lEsuxen
callit lupaurtt rupe jydamellilellä halulla
ruloilcman/ huutaman ja anoman Armoa

ia syndem

andexi saamista

cosca me rucoupeja

3'

Uscon

rupemme käcautta/
sittämän nscalluxen lEsuM päälle/ us

scoman Hänen sanans/ ottaman za ty-«
gölukeman itzeUem lEjuxen cuoleman woi,
man. Se eläwa usco ylöskay monen

ia kyynelen alla /
YN wai<
syndmen
jos
myös
mlajattele.lvainen
Ah
nulla olis osallisus Masa ja
Ah
jos myös lEsus sanois minulle Mn:

huocauxen

Ole hywäs turwas/ Poican/ sinun
syndis annetan sinulle andex! M

hän myös autais minua/ nijncuitl
Publicania/ Ryöwariä ristm paallcja sitä
syndlW waimoa! Ah minä tahdoisin miejos

lellä»

Toinen

l4^

teliäni ujcoctt HErrn lEju / en minä
paasto finua men cuins smnat minua
wqhwalla wacutupella minun syndcini andcxi saamilestal Tämä cuyutan

uscon

Ranmatusa tehdä taltvan walvnwnalle
tväkitvalda. (e) Pxi lencaldainen camwainen ja lsowamen sielu ei tarwihe muuta/ cun caikesta sydälnestäns wastanotta
oman Wapahtajans /
ZEsmcn/ nijncuin
saapi
Hän
wacuturen. Tämä juuri
«M

armon tawaramaca sywälle kätkettynä
Evangkliumija / nijncuin pärly
Tämä callis cappale maca tallelle pantuna ICsuxen yaawoisa ja awolmesa kyljesä. Ne ulcöwaiset sielut/ jotca
pacons ottNwat lEsuxcn ty.qö/ saawat
tänlän wacutuxen/ lahden lärkähtämättö-»
man cappalen cautta,-i. Jumalan lu

cuoresans.

pauM cautta/ cuin on? estä catuwaiMa pita olemanz syndein andexi saaminen,(f) Että nijden/ )ptca isowat ja janowat wanhurscautta/ eli syndein andexi

saamista/ pita tulcman rawitufi / (g)
2. Jumalan walan cautta: Niin tot
ta

<e) Matty.,»:»,. cf)H>.3.z:,3.(s)Matth.l:<.
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tai cuin minä elän/ sano HErra/ei
minulle kelplr Jumalattoman cuole
ma/

mutta että

lEsuxen wqs
rcja

se

hän käändäitzens

ja elä. (h) Ia Christus
owae caicki lupauret nijn la Amen /

on/walalla wahwistttut ja lukitut (i)
näiden cahden cappaien cautta taritan za
laliioitetan raadollisille yxi juuuri lohdun
Ms ja wacmus/ jota heidän tule wastan
otta: catzo/ silloin on se heille M wahwa )a luja uston ankuri/ yxi wisii.ja puut-«

wacuwsV joca sydämen pohjan
sisällöttä/ ja wacuutta heitä armo wali»
ja tMcaickisesta autudesta. (k)
Pyhä Hengi awa wdämen/ ja tygölutt
sille caicki Evangeliumin lupauxet / jotca
tumatoin

-

woimalliset wacuuturet: jentähden n mahda sinä uscottomudM händä wastan olla. Mutta ujco wastanotta ia päättä Jumalan olewan to
tisen (l) loca ei usco/ Hän teke
Jumalan tvalhttteljafi; M ei Hän
usco M todistusta / jonga Jumala
on
owat julat

(h)

Hes.

(i> ~Cor.i: «o. (l) Ebr. 6:
;,:
(l)Ioh.,: ,z.
".
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on Pojastans tpdistanut. Mikä todiEttä Jumala on watwaistus on
ijancaickisen elämän ansille lyndlsille
t!anut. (m) loea nyt sen usto/ HäPyhän
s nealdalnen
sn)

Hengen
tovlstus itzestns
Uscon camta
tämän
toDistufen. so? EHftamme
ka me näemme lupauxen ainoastanS
taamba/ nijn turwamme cnitengin
jljsicn ja tydpmme cp? Catzo nämät

nellä on

caicki me saamme useoja lEjuxcn päälle;
ja Pyhä Hcngi paina sinetin sen päälhän todlsia
le meidän sydämisäm/

cosca

meidän Henqemmc eanla/ että Me
olem Jumalan lapset. <q) Sillä nijncuin hän on Lapsixi ottamisen hengi/ ntzn

coconans
rohkiax. Nijn' monelle cu

tcke hän myös meidän Hengcm
lapsillisex ja

in

lEsuxen wastanottatvat/ujcon omi-

stamisen cautta/ anda hän tvoiman/
priwilegiumin/ Armo-Kirjan / olla 5u

-

ma-

(M)

1.I0H.5:10.

11. sn)

v

10.

33.(p) V.13. (q) R0m.«:,6.

(o)Ebr. ll.'

~

,56
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malan lapset
zinen sana/

(r) Nijn

on st sijs A

caikeei mahdollinen

ja

wastanstta että/ lEsus on tullut
synMta Vapahtaman ja autuaxi

tekemän. ,s) Ota waari: Sanan syndem andexi saamilesia ja autuaxl teketnije«
sta/ pitä sinun wafiauottaman/ ustoman
p ihelles tygölukeman/ )N/ uijncuin Venhadadin palweliat/ sinulles hpwari käandämän. (ss) Tartu sinun taiwallsen Isäs hameseen/ ja sano Davidin canja:

eatzos minun Isän taM' tilca sinun
hamestas. (t) Tosca Patrnnchan Jacobin pojat näytit sen weresä tahratun
hamen IsaUens ja sanoit.- Tunnusicle

jos tiima, on poicas lostphln ttame
taicka ei ? tunsi Ijl'. cohta ja sanoi:
Se on minun poicani hame. ( u/
Ntjn on myös taiwallinen Isa tunoe-

sen

se

wa Boicaus weriscn ansion

/

coscas sen

hänellä
sano mnoastans rohf
kiasti:Catzo/minun Isän/ tasä on sinm
uscoja näytät,

sanas. Minun

<r) 10h.,:,,. (s

sydämen
)

sano

i.Tim.nis.

(ss)

sinulle

ta«

i. Cuning.

j.2o»zz.lt)i.Sa,n.i4:i2.(»)l.Mos. Z7:3'.zz.
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'castrojani/

HErra

sanas: Ctzikat
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minuy
ftntahden minä ctzin/

Mun

caswojas/ ja sinun
armoas/ cuins lElmcs ilmoittanut olet(v) Caho/ tasä on sinun poicas werinen
wanhuljcaus: clkös mnne sitä? Mitäs
/

wniwajsille

hzMäri

ja hyödytyxexi olet e-°

descahonut ja saättnnyt/sen taidat sinä
mnös minulle owtta. Sijna pnä sinun/
racas sielu/ ainoasians pyytämän olla las
psillisesa tmwafa ja ujcalluxcja sinun Wa-

pahmjaas codtuan/ ja ä!ä mmgän
anna ttzkönäs sia
zcon elis)taepäilyxen
edespäin
waari: ei sinun pids
da
ottaman
pyhittämisen tundo»
wacuutusta
Nlcrkelsiq/ cuin ollsit sinä Jumalan lapsi

saa-

saanut/ ettäs olet Jumalinen/ siwiä u. waan sinnn waeutunsri'
tä ulcoza otettaman Chnstuxcn wcriftst
jajyndis andcxl

zowlnosta/ettäs taidat sanoa Pavalm cansa:
Minulle calckein suurimmalle siMi-

stlle/ joca en muusia tiennyt/cuin synnistä
za cadottuesta/ minulle onlaupmstapaljttmut/ (w) ilman
(»)

Psalmi.

(«)

anstow/Ma-

l.Tim":is.

sia
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Christmen täh«
sia armosta/ ainoastans
den. (x) Sinun Wupahtujas tähden on
sinuAa/ sinä catuwamcn syndinen/ sinun

saaminen ia coco aumus.
Tämä
itzens seurawaisttn perustuspäälle
i. Wucutus tule wastan
spwein
wanhurscaMkemlseen/ ja
sanomattomasti
pyhittämiseen.
ei
lEsus andoi wucuulU'
jyndcls andexi
noja

M

syndisille näillä janoilla:
syndls owat sinulla annclut

wthehäMe

sinun

andexi

/

ja

sumulla muoto

saadan Wanhurscuxi

se wiela nyt

ickcmmen ja wu»

euutus sijtä/ tule ainoastans armosta ja
el töistä (l)) Wanhursafi tekenn,en työ»
hön ei pidä töitä secoitcttaman sillä ne o-

hedelmät jijtä wanhurican tekemistä
rakettaman pyhittämisen päälle;
pidä
<i
wäan
lE>
silla joca ei työtä tee/
pääNe/joca jumalattoman
wut

suren

usco

yurscari teke/ hänen

nscons

haaelle wanhurseauoeri (z)

tuin yhden

2.

luetan
Nijn.

ihmisen/ ennen cuin hän tule
tehdyxi / pitä

totisesa coettele-

että hän on coconans

tnr-

<k)«»m.,:,4.(p)Evh.2.8.?.(1)R0m.4:5.
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turmeldu ja kelwotoin sijhcn/ cuin hywä
on/ ja ettei hänellä ole mitan/ josta hän ker-

yhden
scata taidais/ waan pita/
jumalattoman ja cadotetun snnditen/ anoman itzellens lahjoitta Chnstuxen wantmscauden. Nijn pitä sijs hänen myös
wanhurllaxi tekemtstli) andaman armosta
itzcllcns lähiöittä uscon wacutuxen/ nijn ettei hän pyhlttamtsen tuudomcrckein päälle ensingan luota; sillä caicti meidän py-

hittämijem on nijn monella

wirhella

ja

heictoudella täytetty/ jotca/ ilman Wa-

pahtajan sowindota/lumalan caswoin edes
owat paljas snndl / ettei hän sijta ikanans
taida saada jotain lohdutusta/ cli zongun w«'
päättä omasta wanhurscaMcuudm
kemisestäns. Wmcka ne ?. cappaletta /
cuin tulewat parannwcn järjestyxeen / joista jo ennen pag.n 8. puhuttu on / pnä
löytymän ihmisen tykönä/ ennen wanhurscantekcnnstä; cuitengin/
nämät cnppalet ei näytä yhtän pyhittämistä/ waan
ainoastans toijen mielen/ ja stjna fiwus
paljan wihcliätsyden; nijn pitä myös sixi
3. wanhurjcaxi tekeminen ja wacumus
käymän pyhittämi>en edellä/ ia sijhen wakewämmästl
sillä ennen cuin

cansa

cosca

L

wa-

Toinen AanMche.
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tqitta armoa ja armon canjn jaatua woimaa oikein täyttä pyhittämisen harjoimxeen: pitä sijs ihmisen ensin useon cautta
lEsuren päälle oleman armoitetun )a zpn»

undcxi saamijesta wacuutetun/ ennen
hän oikein taittan cutzutta jumalisen;
Mä Jumalisuus ennen ujcoa ei ole oikla.
4 Pyhittämisen hedelmät ci ole nuhtetomat)g täydellijet/ ja costa me sitte hawachemme nijsä jotain pummwan/ ntzn
ei stijo meidän wacuutuxcmwahwain saältein päälle / jos me jen pyhtttämism,
dem
culn

päälle perustamme: mutta.meillä pitä d«
leman luja callio meidän autuudemme
pcrusiurena/ jonga päälle me taidamme
rakenda ja luotta/ ja se on yxinäns Zhw
stus ia hänen wcrms. Cuttengin on
locayaiwäinen csettelemus / pyhlttamijen
bundomerckein Men/ seurawaisten syiden
tähden Jumalan lapsille tarpMnen- i. Eft

tä he mahdaisit oppia tundeman

sudens ja caswamffens armosa/ ettei He
lEsllM wcrcn armoa ole turhan saaneli
wa»nt jocapäiwaistn parannuxen ja pyhitä
tämiftn harjoiturez-i 2. että se suuri ja ilman mitäkin annettu armo mahdais teh-

d^
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heitä sydämestä mielisixi sijhen/ cuin
hywä on / ja ci zättä Heitä ilman

,

da

hedelmiin: sillä/

ei te purannuxen jowchoiM hcdelmitä / hän 0N yuckan UstoiMt/ja ei oikein (a ). 3. Että uscowai)oca

set sielut heidän Jumalasi, tehtyin töidens
cautta/ mahdaisit osotta muille lMidän
armo-tilaus/ erinomattain weMe: sillä
pyhittämisen tundomerkeistä taitawab
muut päättä ja duomita meisti muna
meidän itze pitä uscosia tuleman wacuuteturi; nijn owat Jacobin simat (b )
/

ymmärrcttäwät

/

wan-

että

hurfcaxi tekeminen/ on muille il mci tullut
töiden cautta. (c) että pphitttämtsm
ttmdomerckein puutos «.atumattomisa ja
uscottomija/ jotca armosta ei huoli/ mah--

dais

ojottta

heille heidän

onnettoman tl-

lans; za ettta he nyt tarwitzcwat Vapahtajaa 5. Mutta mllä nWn heicka-u-scoisijn tule/ joiden tukönä myös pyhittämitundomerkit owat heicommat/ nijn on

sen

meidän welwollisudem/ että ainoastuns
caikisa tiloisa neuwoa Hcitä lEsuren
Wgö

/

joca /angen lepymcn on cmckia

tvaiwmsia jynbisiä wastan/ za kehoitta
L«
heitä
(a) l.Csr.:;'.,. (b)Ial,

-,

»i.
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heitä uscoon )a ulcalluxeen hänen werens
ja armons päälle. (*) Semähden mu»
won

(*) Lutherus Tom. Ifl. Fol. 6. Sentähden stift
wchwus «inoaftans tämän wahwan ja lujan callioil
päälle, meidän HErran lEjurcn Christuxen ja hänc»

sanans:

Sentahden on lEsns se totinen ja luja c»ei>
ihminen hawaitze itzens vlewan nmh,
dottoman, tyhjän, paijan, paitzi toiwoa saada autuu»
ta oman wanhurscaudens cautta, ja' pahoilla h,<
muilla rasitetun; ja ,eosca hän tämän hawaitze, nijn pi»
tä hänen lywasti ctzimän Jumalan armoa Chrisiuilj
lEjures, ja ci epäilemän sitä saawans. Ibid. Fo'.
'5?. Ihdcn ihmisen vita nijn tundeman lMa sy«»
wcheliaisydcnS, ettei hän wllan muulla ehdolla tohdi

rucoilla ja anoa jotain lumalalda, cuiu a,noastM
caicki ar«osta ITsuxen Christuxcn tähden; ja lukc i»
Hens mahdottoman caickeen sijhen hywytcen, cuin hän
lumalalda on saanut: Gcncaldaiucn ihminen ajattele
myös, että caickl hänen puhens ja työns Jumalan c>
des e» muuta ole, cuin hulluus ja jyndi. Sencal»

dalsct nscowaislt ihmiset

mattaan

saattawat fen,ctti

«oco mailma tule satanalle sangen ahtoxi, ei hän tm»
da heitä wahingoitta; sillä he luottamat ainoastanj
päälle wahwalla ustolla, ja ylitze woittawat
ITsureu
caict, uscou cautta» Luthcrus in genesin. c: ,l. Tämi
minua itze usiajji, että minä pi»
liusaus waiwa myös
an tahdon eatzoa ymbärilleni hywäin töiden perän,
joiden päälle minä taidsisin ,tzni luotta, nimittäin, el»
tä minä olen pa.'jo opettanut ja saarnanut, tehnyt
monclle ihmiselle hywä ja heitä palwellut; njjncuin my»
ös wiatlomasti kärsinyt oaljo wääryttä: mutta cosca
oikiat wctäm,stt ja campaurct edes tnlewat, nijn huo»
maitzcn «ina että tämä caick, on turha; ja silloin, lvaa»
ditan ja ajetan minä langeman lEsuxcn jalfain juu»
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won myös minä sinua/ racas sielu/ menemän pois itzc tyköäs omasta mahdollilu-

destus ja omasta tekemisestäs )« pakeneman lEjuren Ehristuren tygö/ hänen kästyns Men (a) Ei sinulla ole yhtäkän
paremba neuwoa/ cuin ettäs sydämettsesti/
hartahasti ia nöyrästi rueoillet. Caicki
jotta owm käynet tätä autuuden tietä ja
/

lElmen tygo/owat heille itzeUens suurcmmaxi iloxi/ hänen armons
taydelllsydestä/ saaneet armon armon edestä;
armon armosta; ja armon ylitze armon.
Nijn on hän myös meille luwannut:
lckjestystä myöden

Nucoileat/mjn teille annekan;

cainen joca rucoile
ca ikanans etzi han
latvalle awetan s b

/

han

lörM
)

;

M jo-

ja cusaa.-ja colcut-

Tästä näee sinä

nyt kyllä/ ettei ujcoon taltta tulla ilman

sydämelistä ja alinonniisia rueousta. Campaile sinun lEsuxes canja rucoufeja ia pidä päälle
cansa palawan ktjwauden
alla/ älä säästä yhtäkän aica / olcon päiwä eli yö; ehi hänen armoans/ ei Lain
teiden

sen

teen

ja tunnustaman,' HZrra, en minä mitsn mnnl«
ele, cuin ninoastans yxi waiwainc» fyndin<n.
(a) Ej. 45: i». (b) Matth. 7: «.

iss

Toinen

ssansapuye.

wcmn Hengen köyhydesä;
heztä itzesrucouxesa maahan hänen jalcams
suureen/ ja catzele nscou silmillä hänen päa!«
lens/ nijncuin npuis hän ristin päällä si-

teiden cautta/

«destäs/ ja älä päästä händä/ nijn
sanotan sinusintzncmn Jacobista ianottin:
HM pameZi Engelin lEfth'cn cansa/
ja woitti: Machan iM ja rucoili
VanDa/ ja nilnsalWnstmmuxen. (e)
Kck) hänen pcräffns itculla/ nijncuin wäha lapsi Htins zpcras: harjoim, sinuas
nijncauwan lEsuxen ja armon wastanotta<
nusesa/ mMmn chi lapsi/sijlM asti/ettäs
«un

taidat, oeta ja ruweta; colcuta armon owen päälle/nijncuin M kerjäläinen/ stjhen
ssnnlle yhden capasti/ että lEius cocottaCvjcas
nain sydäm-»
palen lasie»
jawacuutusta/
mcusesti rucMt armoa
ntjn ce mahda sinä epäillä lEschen hywydcstäja Zcmmestä/ waan olla;uuri wmi
jijtä/ että caicki armo on jnmlle awoi: Ew

mahdat olla wahwa sijtä/että sinun
mttuudcs on sinua lähemdana/.cu-

p.ä

ins josms -?'wat ujwa.
Caicki
Miuo/ea<cki autuus on sinulle toimitettu

IE-

Hof.t«:4.

(d)

,z:,i.

Toinen Fan<apM.

159

lEzuMa; Caickl/ caicki on sinulle lEsuMa larittu caickl owat nyt walmiste
wt/ tule haihjjn. lEjus odotta sinun

peras. Armo on sinulle aldis ja tarjona.rohjeta turwallilesit sen
sinä mahdat AM
wastanotta/ jos waan jydammellsesti tahdot; (
) catzo st on sinulle sMltm:
SM joca jano/ se tulcan/ ja jom
tahto/ se sttman elaman wetta an
dimexi. (e ? Tämä Evangeliumi/ M
awsimestatiestä autuutehen lEsuxcn caut'
m/

Antoni pog. 42. Cosca me ntzncuin woiwaistt j«
«lmo» isuwaiset usevlla wafia» »tamme lEsuxen ermo»
tawarat, nijn pitä meidän oppiman oikun pois tykö»

sm heittämän

calcki pelco, waicka me työlästy sytzen
tahdomme,tzem taiwutta. meidän pitä, meidän syn»

dimme ftwittajalle lEsurelle cunjali, tunnustaman ime aUno>
tzcm autuixi jo almon wMacunKas»,
ja
heitam itzeW IE»
maisella haluaa
rackanden sylihiu ynnäns. loea mielclläns ta!)>
to mmsta ufton autuutta lEftres Chrisiuxcs täällä
an»
maan päällä, hänelle ei taitta parembata
netta, euin että hän hengen köytzyydcsä ja lapfillistsa
ustallurcsa kasitta fyndcin andcri saamisin: ji»

smen

rucouxesa

uscvsa

cosea

uston

yNkertalsudcsa tele tämän tunnuftuxen: Minä oirn
«utuas lEluxen Chrisiurcu minun auiuaxi tekiäni
tähden. Taincalbainen cazwan waldacunda pits wäkiwallalla tyßrlwittaman, ehkä jalkl stjni ftrus cnr»
wiellä kyyneldc» ransa Pidäil hu»l»
wastele,
tama«: minä uscon.
(«)Ilmeft.k. »,;»7,
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ta/ on yxi kpntila/ ioea pitä pandaman
kyntilä jalcaan; st on leipä/ jocatulelsowmsille lapsille. Ci sitä pidä myös jaattaman sildä rawitnlda m iuruttomaldama.

taita
sen
pita

ilmaldln waicka hän
yttä. Silla

Mä

laman/ että lapset

uscons lohdmuxen;

wäarin tä-

enimmästi ahkeroitmchdaisit tuta heidän
ja ettei lohdutusta an-

netais heiLe,wahittäin/ eli nijncuin

pijarilla /

wähilla

waan että he tulisit co<o lähteen

tygö johdatetun/ ja coeo autuus lastetai»
sin heidän helmaans ja sydamehens. Taita myös tapahtua/ ena' moni mailman

lapsi taincaldaisen Jumalan lasten autuuden cautta tule haucmellun/ että he ynnä

heidän cansans notWawat eaulans lEsuxen ihanan lken alla. Racas sielu/ käsitä jijs/uscon rohkeudella/ lEjuren sowiw

do-werl: om wastan je wapa ja anjache«
matoin armo/ cuin lEsus sinulle tarltze /
ole wabwa sijtä/ että tule myös sinulle:
Älä salli sinun lchatz za wcres/ sinun järs

se

kcs/ sinun oman sydämcs ( f) eli pa-

hain henaein

g

heidän cawaloilla
iuonillans sinuas wietcllä nijn ajatteleman/
ettei armo oliscan sinun omas. Coscas et
(

)

tah-

(f)

i.lch.Z:,». (g) Matth. 4:6.
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tabdo lEsupen tartttua armoa otta wa-

ntjn sinä jangeu surullisexi teet ja
halpana pidät sinun wapahtajas. sinä ylöncayot häpiällsest hänen werijeu työns ;a
sinä teet nijn. wastamatto/
mastl cuin jos jocu tahdois heittä yh<
dcn suuren Cuningcm lahiat ja andimet

sian/

tacaperin

hänen

jalcains eteey.

Nijn pian

sinä uscot, jaat sinä sinetin; sinulla
caicki/ ia taidat ijancaicklseft llahutta itzes. Sentahden ota wastan/
HErra lEsus on
sekä A että 9
sinun heicolle uscolles/ hän on painawa
hcngens sinetin sinun sydämehes ja andawa sinulle wacuutuxen/ettäs taidat sanoa.cuin

on silloin

Minä olen

usconut

ja tunvenut jen

rackauden/ jolla Jumala minua raMa. (h) Lutherus jano: Se sana:
teidän edestän: waatl alwan ulcollista sydandä: Ia joca usco ne sanat i nimtttt'ln/ että lEsuxen ruumis on ulos annettu/ ja hänen werens uloswuodatettu
teidän edestan/syndein andexi saamisesi/ hansaa mitä ne lupawat/ nimittäin

(h)'.1ch.4!16.

Toinen Zansapuhe.
tain syndem andG andamisen. Ia
eula jyndein andexi andamus on/ W«
on myss elämä ja autuus/ jekä ajas/ että
tzancmckijudes. Catzos/ tämä on nm se
chanaujcon nelEsuren wgö/ joca hänen ft-162

ylistetän/ jonga ecmtta yn
nusans nijnsieluusiast
taita

wacunttaitzianscalkcsta
ja
Meillä tosin
onnesta
autnndesta.
armosta
joca
iloita
N)
kijttä/
meidän
on
za sHErra
etem ei ole pannm csrkeita ja rastaita teitä/
waan waati meilda amoastans ustoa: hän
ctta me käsitämme
tahto nyt
yhden sydämelistn uscon ja ustalluxcn ha-nen päällens/ ujcomme hänen sanans/ ja
wastan smmme sen hänen werisen euolemans cautta ansaitun ja lahjoitetun autlMden. Ach! totisesi yxi kewm ja mackia
3ie. ehkä je ensist näky walkiax nWe heicko-lnielistlle/ jotca mieleWns tahdoisit saada
sencaldaisen wacuumxen armosta / että hc
sen tundisit. Se on kyliä tosi/ että wapcchtaja wälist erlnomaisella tawalla muutaMitä sieluja syndein gndyi saamisesta on
teki Thomawaenuttanut/ nijncuin
xslle.- cuitengin on minulla feazatus/
tä tämä näin tapahtu wähimmälle osalle
Jumalan lapsista / ja zettä Wapahtaja
isowaine

sen

Voinen Kansapnye
len tekc cuin ikän hätä tilus / ia

163
tghto

sil-

lä muoto sowitta itzens seucaldäisteu helcto-ufcoisten, sieluin jälken jotca ennen o-

elänet raftmfa synneiZä

wat

/

eli ulos-

seilonet sangen suuren parannuren tumuutoin on ollut palscan / cli Mllaepäuseon
'ja kiusausten canjo tekemista

sa/cosca heidän sydamens sanaa wastan owat ollet suljetut. Mutta lEsus
Aumat owat/ jmm ei
sano nyt itze:
nae/m cMtcngln nstowat. Ia näiden sieluin/ jotta

takncaldalsM erinomaitullet wacuutttur/
cuitengln sen Blkeen cosca ie on o-

sella muodolla

pita

owat

sanasa

hitzemennyt / cnnoaftans
ja werejä
klMurippuman/ntjn hywin cuin muidengin.
Tawallikllamuodolla )ohdattaJumala meija wlchwuteen zanan canttss.
tä
Nijn näem mc/ että colme tuhatta ste
lnc/ jorca
wastan ont/ tulit
yhden Peearin
cautta uscoon faa-

uscoon

sanan

saarnan
erällä

tetun; ja toisella

uscoi wysi tuhatta
nIW/cmn sanan cuullt (i) Ettei heildä puuttunut wahwuutta/ on sijtä nabtäwa/ että HErxa iisais zoca päiwä
nijlle

<i)

AP. T.

-:

4'.
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«M zcumcunda/ cum. auman tu-

lit; (k) ei puuttunut heildä myös autuuden iloa/ sillä he kijtit Jumalala rle<
mulla ja sydämen yfikertailuvella.
Ia euinga ei taidais sielu juurella ilolla
tulla täytetl)pi/ cojca näin luuri autuus

Dänelle

ylösksO? Nijncuin fangcin Mu<
Phllippls
perheinens suuresti iloihi /
tia

lEjuxen paaile
uscowaisexi. (l 7 O cuinga ujcin anda
Jumala lastens täällä maista enämmän

että hän tuli

armoa

ja

HCrran

autuutta/ cum he tattawat pu-

hua. CuitenM pltä han täsa.wapan
hallituxens/ ia meidän tule käyttä ltzem
prlkertaijcsil. Jota yMacaistmmin ja lapsillisemmin Ime uscom/ sitä kcwiämbi ja

autualllsembi on

cmcki; mutta jota

Min me järjeldä neuwoa kysym/ (m ) siti
wmkiambi ja lecascurafembi on caicki.

locainen/ cuin ei Jumalan walda<

cunda ota/ nijncuin yfi lapsi / ei hän
ikänäns sinne tule (n) «Mitä tele
"Wi lapsi? Nijn pian cuin se cuule nämät
(k

)

V 47. sl) Ap.
io:

s. (n) Moec.

3. ls: ,4.
,s.

(« )

'

Eor. l«?
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mat janat: Se pika sinun laaman j«
ntzn hän cohta mene ja tahto tartua"
sijhcn/ itke

senonperän/

stn ja on l>«
loinen" Se
autuallinen/ että, paitzi
oma wallhemista / wastanotta lEsuxen
radasta kädestä/ taicka suuremman eli
otta

wahcmmän armo-ja ilo-mitan/ nijncuin
hän tahto anda/ ja olla tytywämen/
ja cosca hän!' anda: sillä ArlEmxcja
mo
Christuxesa on arwamatoln ja sangen callis / annettacon se camwaiselje )a uftowaiselle lyVdijclle juuremman cli wähemmän tundemisen canja sielusa. suuremman eli rrähcmmän suloisu-

cansa.

Nijncuin yri callis eappale on
meille hopiacallis/ annettacon
/
cli
sawi-maljas.
malias
Kiwullolsimbata latta holhotun parhain: Se racas poica/ joca on wieralla maalla caucana
den
yhtä

se

wanhcmlstans/maca enimmäst heidän snla ei ole jotain erinomaista iloa ja riemua
Pyhäsä Hengejä/ maea lEjmcn rockaudcn rinda lähinnä. Pita si)s simä lneib
lä kyllä oleman/ jos me taidamme njcoa/
dämens päälle: Se armoitettu sielu / jol-

että lE<us sn meidän lunastanul/ ja että
me taidamme olla wacumetut armosta

j«
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ja lyndein andexi saamisesta hänen werejäns; waicka emme aina tunne ntjn juurta esimacua taiwan ilosta meidän fklmsiun:
Että meillä onlEjus ulcon mutta ajuwai.
nen »neidän jydamisam/sijna on kyllä, )a se
autuus taim mellle olla. M'l Ouettaja lano:
Nijn paljo cuin ujco kasitta ja wa
sian otta,/ nijn paljo hänellä myös on.
Silla nhncuin HErta muinen sanoi
IostlKlle: Kaiken sian minä annan
teille/cuft icldan ialmn kaywat (o);
niin kay se myös ulcon cansa/ caicA cum hän wastanotta/ on hänen
oMKNs. Jos hän lapssMft yMacaG
desa' wastanotta lEjwen/ nijn on myös
hän hänen omans. Ad: pysy sijs/ racas
ln/myos tasa lcksnä/ ole Wwacainen/ ja opl'/
capalen jalken uzcomnn
sen colmanen uscon
syndeis

cmckein sinun

andext saaminen/

joca sinulle annetan wanhurscari tekemä
ftlä; ja että Pyhä Hengi uudistamlse-

sa locapäiwä armollisesi andcri anda sonja cMlle ujcowaistlle.
nit
sinulle/ minulle

Cnsist todista hän/ että Hengi/
<O)Ios.N

z.

se on

E-
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vcmgeliumin sana/ on totuus/ jonga lautta Hän saatta meitä/ sekä tundoon että

wacuutuxeen ja suostumuxeen; ja jenjältcn/ cosca me olemme janonet Am en sen
päälle/ anda hän meille todisiuxcn meidän
syndemmie armollijest anden saamijest: m
wiella monda muuta armo-tawarata tule

M sinulle että

tähden.
Slew. O mitä suun wahmgo/
että minit epHustolle Mamejani mjn
eauwan olen sian anDannt/ m en ennen nijn luutta armoa ja mckantm
tundenuk p. lvastanottannz/ cnin minulle lEsuM weresä'ansKikm ja annettu on. Nyt sljs en tahdo minä stzlani piVemmalvä anda estä: minck
minulle lEjuxen

tahdon nyt käsittä
rm armon: Mt

ja

wasianotta we-

IEsuS oleman
minun Wapaytajan/ minun raFauden/ minun armon/ minun amuudeni; MM hetkestä M lEjus oleman minun lEsMni aina la lackanmt; ja ei yhvengan perkelen pidä
minua

WeW

polsttmmaman. O

168
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HErra lEsu! julista finun werinen
armos/ wanhuscaudeS ja antuudes
mämmin ja enämmin minun

M.

sielu-

Catzos/ ensift cosca sinulda
sinun ihe tehdyn wantahdottin
hurscaudes rääpäle/ nijn sinä nijn paljo/
euins ikänäns taisit/ pyysit waltta/ ettes
olis tullut syndisexi omisa silmilas- nilncuin le olis hengen waara ollut/ ehkä cm«
tengm sinulle tahdottin anda jotakin varembata: Nyt cosca sinun pacNes on tahOpettaja.

pois rilua

dottu puetta Cuningallllet waatet/ Mor<
sian-waatect ja culZalsct caunistuxet/ (p)
nijn olet sinä tehnyt samalla muoto.
Vielu. Minä otan nyt wastan

sinun

armos/

HErra lEsu/ coscas

mielelläs annat: minä en tahdo
enämbi cartella; minä kiitän st
nua 110-kyynelillä: nyt uscon minä etnijn
nyt

täs minua racastat.

O

HErra lE<

su/ finun jalcalS juuren lasten minä
nyt caicki minun syndini/ ja eaicken
mi<
cp)Psal.4s:»4.
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nyt enstngänj

km cunlans
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mailma cai-

ei kelpa minulk

minä iloitzen nyt mnoBanS sen ylitzen/ että minä sinun
löytänyt olen. O cuinga hywin minun cansani nyt on! O cuinga rajcaS
cnorma on nyt minun pääldam pois
otettu! Nyt ästen rupe minun syrämen oikein cucoistaman: Nyt asten
mpen minä elämän. Nch! Minä näen nijn suuren armon edesän/ erinomattKin janafa.- peräten toisin ajattelin minä cnnen tästä Wafta. Wälist dli Vapahtaja tokistsa tunnosa
minua nijn läjnä/että minä pianolisin tainnut tartua hanehcn/ cuitengin estin minä

cautta.

lEsus

ltzeni zallens epauscon

O! minga

suuren armon on

ojottanut niin peräten
mahdottomalle ja MMe wndi-touml
nyt

le/ cuin minä olen: Minä mahdan
kyllä hälvetä sekä minun ylpeydcm
Mä minun epäuscom yl,tze / että mi,
W
na
'

170
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nä nijn cauwatt olen itzelleni estchexi
ja pahennurexi ollut. Nyt tahdon
minä mielelläni minun lEsuxenl edes
tvaiwaW syndijcxi tulla/ ,onga hänja
cuitengin on armohinS ottanut

wapManm. Ach! jos minulle olls
sata tuhatta kieldä kijttaxeni minun
Vapahtajaani! O makiain lEsu nyt
aflen olet sinä tuNut suurexi ja otol<
lisexi minun Musan/ nyt on Pyhä
hengi sinun kircastanut minun sydämeeni. O! cuinga autuas cuitengin
Ah! jollei
on se/ joca taita
minulla tasa maiZmas olis mitan tekemist! Jos minä ainoastans nyt cohtasaisin cuolla! Pois crunut/ pois
waldicat.
Opettaja. Autuas olet sinä/min uscoit/ nyt pita caickein taiwan asujain stnua autuaxi mtzuman (q); caickein Jumalan lasten pitä lloiheman sinun cansas
ja sinun ylitzes,- Phariseuxct naplsewat ja
car-

uscoa

(q>Lnc. i:4;.4«.
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corsasii catzowat sinun aumudcs päälle/ sen<tähden/ että lElus on sinun wastanottaM/ nijncum/ yhden syndlsen/ ja nyt lyö
sinun cansas pitä ehtoUlsta sinun cansas
ja sinä Hänen cansans (r); he soisit että
he nioös olisit nijn autuat: mallma on
ulosoxcndnwa häwäistynä sinun ylitzcs: s«,
tana on klljuwn- Hciwctti on wapisewa;
mutta o!e sinä iloinen/ sinun Wapahtajas racasta sinua: sinun nimes on taiwais ylöskirjoitettu. Ole uscollinen/ nöyrä/
elä ujcosa )a jeura Cnrltzata.

Sielu O! cninga juuri on minun
ilon sen autuden ylche/ cuin minä
nyt tundenut/ ja käsittänyt olen. Sula ilo ja riemu on minun sydamesäni- Armon tvirta kay minun ylitzeni/ caickt maallinen/ jos st wiela o.
lis cuinga cunjallinen / on minulla
aitvan halpa: En minä tahdo wachetta nnnnn Napahtalani armoac aiken
mailman tawarahan.

se?acas Mapchtas
ja klhlalsia sinun cansas/ za lahjotta sinulle
Opettaja- nyt pitä

M 2 kih-

(r) L«c.

ix.,.

i? 2 Toinen Zansapuhe.
Hm.
Waus-sormuxen/ Lohduttajan Pyhän
gons. Kyllä sinä mahdat iloita niMau,
wan/ cuin sulhamen ilmeisesti on sinun ty«
könäS: Minä iloihen sinun eansas/ nijn«
cuin yxi pl)än ystäwa ( s ). Minä catzelen
ja cuuldelen mielelläni

sinun

tloas; mut-

ta ne mkiat häät/ nimittäin cuman wal<
dacunda ei ole wiclla. Sinun Vlkäs me«
nc miellä kyllä monda lerta pois sinun
tylöas ilmeisen läsinä olcmisens cansa/ntjncuin Opetus lasten tyköä (t); )a silloin ei
pidä sinulle oudoxi ja camalaxi näwmän/
sinun wälist pltä paljon paha lWisesll,
zos
ja ulcouaistsii ulosseijoman/ kiusauxen aW
Sinä taidat silloin kyllä monda terra ajatella: HErra on minun hyljanyt j

>

se

HErra on minun unhottanut, lu)
Mutta ah! älä tule silloin epauscoisexi/
ettäs länget epa-ti?won ja späilmeell
sinun Wapahtajas näkymättömästä läszali
olemisesta: silla sinulla on kihlaus lijtto/
lEsuxen sana/käsisäs/ jonga hän sinulle
jätti- Minä kihlan sinun itzellenl
izancaichsest. (x) Ota waari sijtä sanasta
ijancaickijest. Ei lEsus ole muuttu-

wai<

(s) loh. ,:,Z. (t)N«tth.9::s.(u)Es. 4?: "l
(f) Hv
13.

s.-:
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tuwmnen/ waan nijn laupias ja racas
lllin hän oli sinua wastsn eilain/ nqn on
hän lnyös tänäpän ja ijancaicklsest Ky )
Nämöt klhlaiset owat tapahtunet monen
fcy
Jumalan
eorkeimman
duomio-lftmmen e/
des jonga eteen sinä varannuxesa asttetepälucuisen todistajan

läsinä

olleja/

lEsus sowlndo-ptznans ja
cuolcmans cautta sinun fiasas/ ia efirucou«
Ms cautta / sinun waiwaisen jyndijen <nn«
tin

/

mstä

cojca

ja ijancaickllesta

cuolcmasta

päa«

andot sinulle oman wanhurscaudens
jc? uloswalitzi sinun Morstamexens. Mut<
ta ota waan ss)tä / cmn lijtosa jeijo: Kihlaus mca häihijn asti /ei ole aica / jona
Wapahtaja on meitle näkemilejä ja Mndemlscja/ waan Uscosa: nijn on
10 ennen päätetty, tl)dy sijs siihen/ ia sitä
miclemmm/ eojca Hän Hcngens on jättänyt sinull Armons pandiri; jonga sinun
kyllä pita äckämän ja huomaitzeman sydä-

sil

/

se

se

mesäs/ hänen armollisesta nuhtclennjcstans/
curiturestans ja ajamiftstans/ ja sinun sydämcs sisälllftstä huocamisestas halustas ja

ikäwöltzemiststäs lEsmen

perän. Sinun

pitä tundeman ja hawmtzeman sinun jv-

dä<

(y) Ebr. ,3:3.
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tämezäs/ että tämälEsurcn Hengi on jg
pys« je/ zoca autta sinun helckonttas/
ja fucoile hywa stnun cdestas/ sano
ja se jama
niattomilla
Hengl on todistama stnun Hcngcs
eanfa/ eltas olet Jumalan lapsi (z)'
Ehkäs onnsa silmlsäs olet olewanans st
caictciu mahdottomin ja luurin syndineni
sillä ston IMren tuhto ja armon lärjcstys/ että m?ldän/ nijncuin uscowalsten )l<
annoitettuin sieluin/ plta baman cuolemm faacka macaman Hengen köyhydcs/
lEsuren ristin wlercsi ja kerlaman armoa/!
nqncuin ne e

tckein wlhclläiss nmät

lyndlset.

olla
Ia caiken tämän alla mahdat sinäsaapa
juuri wabwa si» ä/ ettäs alna olee
tuta Pyhän Hengen todistuxen
sinun fydamcsäs/ ja om narta/ ettäHan on

itze Hmen/ se uscollmen ja totinen todistaja: Usto sinä ainoastans Jumalan ja IA
Mensana/ nijn et sinä tule petetyn/ lvaall
totiststt autuaxi aiasa za yancaicktsudeja.

Sielu Amcn/ tapahtucon mlnul

le/ nijncmnss sanonut olst.

opettaja Amcn/ tapahtucon
-tuins ujconut olet/ AmenRom. 8;l6»

sinulle «W-

Col<

ssolmss ssansaplche.
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Uscotvaisten sieluin wahwistamWa
ustosa.
l. Peramn pois tieldä/ caicki fe/cuin
taita tehdä uicon heico/i ja anda tilan
jallens langeta cpäuscohon.
li. Edespannan autuuden tawarar ujcou

wahwistuxexi.

Zion

ra hyljäis minun

sano:

HErra un.

Hotti minun. Jumala

sano: En

minä cuitengan sinua unhota /
catzo / käfijni olen minä sinun
pyäldanyt

Opettaja.

nyt

on sinun ujcos

Sielu- Useo on sangen heicko: fillä cosca Jumala lahjoitti minulle n-

scon

saa-

waywnden jyndein andexi
misesta: nijn oli kyllä monicaödat
tvijcot sula ilo ja riemu minun sydä-

me-

l? 6 Mmas Zanfapuye.
mcsan/

ja minä

tunsin wallfi stncal'

dailcn Hengellisen makeuden/ jota en
mma tainnut ulossanoa; waan nyt/
en löydä mma enä mitan senmldaista;
waan minä pien surullinen/, enga
Dda/ cumaa mmun laitan sn.
Optttaza. M' racas sielu/ st M hu«

uaza

Iclpä

enftmmutststä rackaudesta:

ne

olu kihlaus pniwat; ja ehkä nc nyt owat
loppunet/ nyn ei ole cmtcnaan lEsuxen armo ja rackaus loppuans saanut:
Slllä lvuont plm malttaman/ ja

cuckulat lsngcman/ mmm minun
m non ei pidä sinusta poickcman/
sinä raadollinen / ja minun rauhani
liitto ei pidä langeman pois/ sano
BErra sinun amiahtaiaS. ( a )

Cojcas

tunflt tämän hengclllsen ja corkiim
esimaun taiwaista sinun fydMescls/ nijn
Whdoi lE?us'amoastans osotta sinuUc/
että

Hän?>ä

sajnlombata/

ja

Hänen werms osalltsudes

on joenkin parembata

da.
(a)

Hä

/

caltimbata

ja

cmn mailma jojcus taita annyt unhota / mitä hywä IE-

E5.54:

sus

ia.".

Mmas FansapuVe.
sus sinulle on tehnyt.
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Tämä pitä tekemän

mailman cunzaa/ himot/ ilot la huwttuxet sinulle pahastt huilewalserl. Tämä
pltu aina

wetämän sinua lähenlmäfi lE-

susta ja tekemän sinun ikäwö
caickijuden perän. Jos nyr
<ara lEluxen rackaudcsta

ja

ijam

yxt

waoä pi-

armona taist

sinua wirwotta/cmngapallota enämin 0n
sijs st autuällme ijancalcknutz täonäwä sinu
loppumattomalla ja janomallomalla ilolla.
s)ta waari/ yhdeldä puoletda ei pidä sinun halpana pltamän tätä erinomaista ja
talwaUista makeutta / cuin sinä oltt maisillä se on yxi yljän lEsm en suun andannnen/ nn' manna/ yri lasten leipä taiwillllsen Ijän pöydäldä: Ia oN
luurcsti tarp.lllneu/ että cawahta ihiäns/
ettei je sama/ oman wian;a huolimattomuden cautta/ tule cadotctuxi z. Mutta /
toiselda puolelda/ on waari ottaminen/
iangen catala on rippua ja lewätä

mausa

sydämellä sencaldcnjesa erinomaisesa
ja hengellW Mlikeudeja: sillä/jos sinä rakennat sinun uscos ja rauhas jen päälle /
niin et sinä ikänäns tule wacuutehen ja
pysywäizeen rohkeuteen. Tämä makeus
tcum rauweta; Mutta sinun ujcos/ ujcal-

luxes/

MtMs Fansapuhe.
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wxes/ .wacuturcs M sijällinen sielu-rauhns
;a ilos ei ole lkänaus puuttuwa. El pi«
dä sijs sinun / nijncuin sanotttn / lepämän
ermolWlsesa ilosa ja tundemilesa, waaiz
sinun uscos pitä ainoastans lepämän jalhens perustaman lEsuxen ja Hänen jowindons päälle ja nijjä ktjnirippuman. Sinun pitä oppiman tietämän/ mikä on
U;coa za ei nahda eli maista; ja sslnä
ilman su>
seiso autu«s, nyn saat sinä ollaWapahtacaiteja
/
sijnä
cuin sinun
rum
jas tcke

sinun

nijncuin
cansas ssjtä/että
/

myös

hänen
olla wahwa
tnhtons on sinun hypdytyxes. <ve on yli

taidat

yhteinen wica

fielnifa

/

jstea >tätä ufton

salailutta ei ymmärrä/ että He mielelläns tahtowat raketa heidän majans Petarin,
Thaborin wuorella erinomaisten makeuteen: cosca cuitengin Heillä on
hyödyUijembi olla Gethselnanes ja Golgnthas lEsuren cuoleman yhteydes. Et
nä taida pyytä paremba/ cuin sinun Wnpahtamllas on. Mutta sanos minulle /
jolles itze/ oma wicas cautta/ ole lyhens
dänyt tätä Waus-lloa./ ja näitä ilo-päi-

cansa

»iä?

Sielu.

Kolmas

ZKNsapuhe.
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Sielu. Lähes 14 paiwä sttte/ tu>
lin minä picaisudesa sanonefi yVei ollut minutt
dm pahan sanan?
ilicomistni; fijta oli minulle cohta/ ja
on wicla nyt suuri sydämen
mutta aina sttte olen minä ollut nijn
hämmastyxls/ etten minä ole whjcnnut mennä tacapmn minun Wa-

se

paljtaiani tyas
Opettaja. Sinun cthetyW on kyllä paha. Mutta sinun pois olcmiies on
jo pahembi ja iyndiscmbl. Jota enämNlän a:'ca sinä pois wtjwyt/ sitä waiwaistmmax sinä tulet; sijhcn aHi/ ettäs widdom cadotat caiken wolmas. «Jos sinä
olisit cobta tullut menisin/' Mmuin vxi
lapsi/ HErran lEjuxen tygö/ sanonut
Hänelle mitäs teit/ ja rucolllut andeu/
Un olis sinun lapsilllnen ricoxes nijn wisiist
audyi annettu/ cuin ei olls >e ikänäns tapahtunmcan. Ota Enfist waarl.- Ei sinun pidä lukeman sinun wico)as wahixi;
vlcon ne nijn pienet/ cuin ikänäns ne tahtowati silla se on u<con luondoa wasian/
joca ei falli meidän ilon ia riemun cansa
ty-

Mmas Zansapuhe.

t3O

tykönäm pitä pienindäkän sitä/ cuin fyndinen on. Sixt Toisen/ Ota myös waa<
n: Costas olet payow tehnyt/ nijn el stnun pldä jäämän macaman sinun uscot<
tommees, Hsickomieltjytces za walituxccs:
sillä meillä on yxi armahtawainen ja wcimallinen Wapahtaja/ yxi canjakärsilvämeil
edestä-rucoilm/ cdestvastaja Isan w'
köna: (V ) Jos myös locu lapsilla
Helckoudefta ia picaisudcsta syndiä tekis/
nijn ei Hän heitä suitengan cohta heui

pois tyköäns:
hän tuke heidän
kätens: (c) nijn ettei armm ja rauhan
Mo Jumalan puolelba ikänäns tule ri«

M

cotuxi.

Sielu. Mutta minä tunnen et

se

ta syndi usein lijcku minus; ei
nijn taida olla wanhurlcaritehoyisä

sieluisa.
Opettaja.

Rackain sielu! Cmkella muö<
tykönäs sitä wäärä ajatusta
mä
Pidä
to
nljncuin
lydämejas/
tulisit uscowalset sie-

lut uudistuxesa nijtteauwastäsä mailnias/
enä synnin juuri Heljä! ntzn peräten y!os«
temmatmstn la cuiwetuis / ettei he jykö-

näns

(b)

».loh. ,:».(<) Ps.

FolmaS OansapuN.
näns ylMan paha himo

isi

taiwutusta

ja

syndijn ensingän tundis: Ahl Ei: silla
on wastoin Jumalan Pyhä sana/ jota monesa paicas meille ojotta/ ettäcai-

se

M vikloilla Jumalan lapsilla/ ntzn cauwan
culn he eläwäl maan päällä/ on wicllä
liha/ wlclla perisyndi/ ia sentähden myös
alinoma tyksnäns tundewat sen pahat halut ja himot cuitengin peläten wastoin
-,

cc.utta
Heidän lEju/en weiesä ufton
jos, ci
hncltya tahtoans. Ia
jyndynytta paha tundis

mnsa

sians Jumalan

Py-

bc tätä

/

sydäme-

edes tunnustms/ja joca

päiwa/ ja loca heckl andexi alidaMusta
ja puhdistusta sijtii/ lEsuxcn wcresä rucoilis/ nijn olisit he tunnottomat jahenMllijest

luollet. Sanos minulle.-

Mixi kasils Ju-

uscowaisia sieluja / pl'«
lanasims
tämän wanhan chnusen/ jen pahan llhan/
(d)

mala

canja alinoma
naulittuna lEsuxen ristlin jos ei hän
enfingän-tundis jen wahingolisia lyculnxia?
cn si)s le sisällaasuwamen ja wiela ttjmrippuwamen eli ymbätillä olewainen iyudi
uftowaisisa sieluisu/ jotca amoastans luot-

haluins

ja

himoins

/

tawm

ICsuxcn ristin päälle ulossclsotun

(d)S<,l.s:24.

!o-

182
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fowindo-cuoleman päälle/ wereäuxen muo.
dosa catzeldawa/ ntjncmn W ristinnaullttu ryöwätt/ joca totisesti pahan sistms
lykonäus pnä/ ja itzens lijcmtcle/ nijn(auwan cuin hän elä/ ehkä hän/ itzetlch-

sä murhu-mieldans ei taida täyttä/ ntzncauwan cuin Hän ttstijn on naulittu/ jaiocu
itzens ei julli mielellä/ hywin mielin handa rististä päästämän. Anna si)s iycs o<
pctetta/ että wastuudcst WdynelU ja u<
scowalsila sielussa on yzei wurha ja yxi
uusi lhmmen. Wanha ihminen on se
Adamista/ syntisen

ja

luonnollisen

jyn-

dymän cautta/ perMy synnin turmclus /
josta ustowaijetsienen peräti paäje/ cuin he/
ajallisen cuoleman camta sijtä peliistetan.
Se uust wminen jällcns / on se uusi
luondocappale/ je uusi hengi/ ia
pohä
rempli/ josa lEfts elä/ lepä/
ja käyfkendele/ ei alnoastans werens wolmalla/
waan Myös totisella läjnäolemisellans, ja
taincaldaiftfi uuderi lhmiscxi jyndy sielu

asu

wastuudcst/ eläwän sydämen
hänen

uscon

siajans ulojeisotun

se

cautla

sowin-

do-cuoleman päälle. Nämat molemmat
ylhutan myös Raamatuft
M Hm-

Ze

183

owat toinen toistans
.M/ joteanijnalinoma
ettei
ikänäns
ole sitä aica/
ivastan:
Ma eli se wanha ihminen/ eihau-

l

-

Mmas Lanfapuye.

wiettele ja htmoitze Henge eli
uutta ihmistä wastan(e): et toisin cuin
pfi ftngizi oeettn ja cahleilla sidottu wiholllnen / jsca cahleitans alatt puhdista
ja temma ja taitella tawalla coke itzians

cuttele

/

wallallans rewaistä että hän ylitze woitmahdais caram ja Hänett
kDttä; waan ei Hän cuitengan taida
/

t«)ans päälle

paicastans cuhungan tulla/ nijncauwan
cuin händä hywälla mielellä hänen si-teistäns ci päästetä waan annetan alati
olla sidottuna. Jumi nijn on sen stsälläliluwaiscn synnin eliwanhan lhmilen canja:

Hänellä owat kyllä Hänenhimons/Hän
osotta itzens ia etzi tila ulospuhietaxens

itze tpöhöön ja täpttämifcen; Mutta uusi
ihminen ei salli synnille eli wanhalle

ihmiselle Hänen tahtoani?/ waan MHe handä (f); Mä se uusi uston cla-

m«/ cuin onz MsuS/

joca hMHc sieluja m
jydämest/ pitä jynnin alati fanglna/ nijn
pahat himot
ettei
walltta ja itze

sen

saa

(e) G«i. 5!i7. (f)1.M5.4:7.

ehdol-

Mmas Zansapuöe.
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ehdellijeen työhöön ulospubjcta.
sinun wllu eroitus tekemän
wäillla/

sen

olla

fyndtnen la tehdä syndla. Wastuudest
syndynet/ ujcowaijet ja wanburscaxi teh«
dyt sielut n te syndla: st on/ el HM
ole yhtMn halu lyndijn/ eikä buwltusta
siltä; waan he pahaxuwar jvdamestäns
sen wähmdä lijclttusta: paljota wähcmmin
tekewät he jotigun ipnnin ebdon za tahdon
canla. Scka «ocamen cmn Jumalasta
syndynyton/ ei hön syndla tee.- M
hänen stcmenens pysy hanesä ja el
hän taida syndi6 tchdäz filla han on
>

Jumalasta

syntynyt. (g) EIM wast«

syndyneilla calken tuman uUn,
syndi;
ja ci talda muutoin/ cum
on
y oswalaljewaisen a rmon cauttn /
hawaita hänen lijcmuxcns:
surun cansu/
sillä nain puhu tästä st uscolKnen )a ra«

uudest

suxcn

cas lEIMn Apostoli Johannes/ caickcin

weheins puolesta: Jos mc sanomme.'
ei meisa ole syndick niju mc petam
me itzem/ ia ei ole totuus nmsä.
(h) s)nsijsmyös tarpelllnen/ että
(s)'.

loh.

,:«?(t>) '.lch.,:k.

IE

su

Mmas Zansapuye,
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Pojan weri/ jocapäisurcnjl, Jumalan
puhdista melta calkijoca

hetki

wä

sta meldan fyuneistam(i) Mutta sitä
wasiem ei ole wastuudest syndymättömille

>a uscottomille «inoastans jyndiä/ waan hslllä on myös sijnä heidän corkein

«-

ricmVNs/ ia tahwwat sydamestans nnelelläns tehdä syndiä / eikä tai-

lons ja

heidän onnettonmsa tilasnns tehdä toisin.Mä ei yc ole Jumalasi / waan siitä

da

MM perkelcsta/
jans

tlchwtvat he

ja

hänen

nouta; (k )
«hkci heillä aina/ hewön tmwons iälken/
ole nijn sowcliastn NlaMen,- mutta cojm
tllq mmclan/ nijn hc ttkcwat spndjch
thdolla ;a wastsin parembn tietoans,- ja
heidän fifans on hirmuinen.- silla wca syndlätekc/han on pcrkelest (Z)Nijn taidat

siM/ clla wahwa siitäs
IiZM ct sinä ole juostmmt
syndiä tekemän/sitä wahemmäu andlinut
lynnck? wnllan ja OEmnzden Mrs/
lluä siis/

tttä uijncauwan/

WMM Mloasia::s tMdennt bänen päDeM iissutuMs / tchn et ole sinä

caremmns
<I)

l.

N

I3h. !:7.ck)lch.F:44' (i)

zange-

z.

MmasKansapuye.
langenut pois armosta: mutta )os ei
186

sen

pitä sitästälähin pidä tapahtuman/ nijn
i
nun tarcasti waari ottaman: Että
sinulla )a läikiwistelewäinen tundo/ cuin
asuwaijen
»ynnin
killä uscowaisilla sisällä
stjtä
uloswuotawaistcu heicturmelujen za
horjahtamisten
ja
ylitzc on/
wicain
kouden
ckyös
ja
5e murhe
niMUin
ahdistus/ulin
he sen Me sydämettlns hnwaltzfwat/ on
yxi Jumalan tys/ ja ei mikän muu/ cuin
yxi Isän wetämmen Pojan tygö / im
uloskäy lEjuxen Hengen rackahasta nuh-

se

sen

telemisefta za salaisesta curiruresta/ costa
hän enämmm ja enämmm meille tlmow
ta sen/ nijn lywaldä salasa macawaisen/
synnin pahuden/ >a saatta meitä sen ylitze
suremau ja murhettnnan Jumalan mielen
syyn tähden/ ettemme
sen
Hengen köchydcstä pois langtt

zalkcn; cmcki

Michdais

ta/ waan alinotln/ nijncauwan cum
me elam/ täMis armo kerjätä/ njjncuin
köyhäin/ waiwaistcn/ sokimn ja alastom»'

in syndisten joilla ei uutan hnwä ole eja stw
des nwtawa/ cnin iula
tähden emme rahdo eugä taida toisin/
cuin ainoastans rakenda / ja iewäta lE<sijhen ihemme luotflycn rijnn
ta / jonga Mlle Hau cmckl meidän jyn/

'

'

dill!

MmasZattjapuhe.
dlm on uhranut ja nijden edestä
lalle täydclllftn NNron andnnut/
jcmume

Is?"

Juma-

ja U-

sta/ että meillä ainoastans lE-

sux.n rlstiu

cuolcmau tähden on audcja autuus., Ia ellemarmo
rt andamus/
Pyhän
taincaldaijcsta
Hengen nuhteme
lcmiststa ia meidän taiwalilen Isam ruckahasta curituxesta jocapaiwä osalliset, olis/
nizn me ollstmmc aparat M el lapzet.
sm ) Pitä si)s caikcn tan.an sixi täydellä totella ajaman meitä IGuren tygö/
sydazucltsesti walittamän ja tunnustaman
caicki meidän wicam / ia
rucoilcinan aUderi saamista: sillä jolleM
ja

»

uscosa

me meidän heickoudcm wiolsta ja wirheisiä lucua pidä nijncuin olisit ne turhat/
la annamme ftn Jumalan Hengeldä sen
ylihe waicmetun murhen ja lewottolnuden
ihcstans poismenuä/ja ramreta ilman IE»

suren

tygö menennita ia puhdistuxcn
etzunistä.catzo'/ nyn on felkiö ja VIU;
että usto locapäiwä hcievri tul?/ ja me

ristin

se

wähittain cnammin

ja enämmm lanqemmc

armosta! ja seisatammc wihdoin fijhc»
wanhaan/ suruttomaan )a onnettomaan

pois

lynnin tilaan.
/(m) Cbr.i?:z.

Ah! racas sielu/ pnä-3? 2
Am
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käm sijs wita meillä on/ ettei kengän

meidän Kruunuamme ota: ( n) p«etcam lEjuxen tygö/ rucoilcam armo ja
anden andamusta/ wastauottacam se jama
/ sa paraecam sine täydellä todtlla
uscosa
mikä wiallinen on.
Sielu, suinga olen minä parat»
tu M wapa smmist/ cosca se wicllä
tykönäni
minus on/ ja minä

tunnen?

seu

Sssen

janottln/cuinga tämän
laita on: SDtawaan: Synnistä taittan olla wapa ja waldoill / ehtä
ftn lijcutuM täyty tuta. Syndi on yM
kirottu / duomittu za ristmnaullttu cappale;
Mutta nijnlawlalda/cmnsinä uscotlEsupen päälle / m ujeon camta olct Hänen
Opettaja.

Man

eanja

wercns osalltsudeja/olet sinq HErran lE<men omaisus/ jonga Hän totisesti on osta<
nm ja lunastannt ssnä olet lEsuxen weren
cautta kirwoitettu caikista synneistä Jos
syndi tahte cadotta sinua
niin 0N
joca
syndeis
sinun
edestä
Ohristus se/
cuollut
(
on
Jos syndi sinulda/ nijn
/

cuin

(» )

Ilwcst. k.

3: 11. (o

34>
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cum cndljeldä palwelialdans/jolainwaati/
M olet sinä haldia/ jöca taidat/ jajonZa pitä tallaman Hänen caulans ja pitämän händä ktjnitettynä rlstiss: sinulla on
tändellinen kirwoitUS (p)/ sinun wlholli«iynnistä/ odomrena / eolca hän eno»
scslns
lcmasa.juurinens ja warsinens vitä ulosjuuritettaman ja mätänemän. Sentähden/
sinä catuwainenujcosja uswwainen sielu/ aja Amuudes pimitela anna sinun
tyxi tulla / ja älä anna epäuscolle enam-

Ksia.
Sielu. la/
ean>a on
minun ustasti tekemistä; minä ajatte»
lm/ ettei Hänen ikänäns pidälS mi-

sia löytämän/ sttte
cmn minä kerran olen saanut uscon.
Opettaia. Juuri nHn onepä-uscon cansyndem/
lwn tykönäni

ft laita/

cuin

caickein muidengin

nijncmn Hän myös on suurin za juuri caickijn

muihin / waicka Hcw nyt ihens ilmoltta/
nijn ei pidä Hänen cuitengan saaman
wallita. 3Mäs tekisit/ jos sinun nnclees
tulis/ ettei Jumala enä tahdois anda sinulle leipä? eli jocu mun paha ajatus ylssnou«
(p) Rom.z:,z.

Kolmas
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senja ylitzc

lösnousis? Sinä tulisit

mur-

hellijtfl )a sliutuisit fijhen /
lölsit scn amyös nijn/
jätuxen pois
nyt
Te
epäilys Jumalan Armosta ja epäluulo lEsuxesta ylösnouse sinun sydämcsäs: (En cultengan puhu minä täjä suruttomnm mailm«n lasien cmnn: ) silloin
pnä sinun turtuman uscon kilpchen/ pysy-

cosca

män lujana nftosu; pltamcw

nscon j

(

q)

G poishetttämän nscallusta. (r)
Mutta wiellä päällistxi kilwolttelcman u
ftotwmutw wastan Ewanqcliumin w
( s ) 'Mutta cuulla olösherätettyin
.jteluin walitusta cpäilyxen ja epa-uscon vli-

scosa

myös nijdcn uscowalstengin
tze/ jocaylösnouse
/ei ole
mesä
(*); sillä coettelemus osotta/ että cofta
uston
joca
Scliwcri sano: cttä tundo epä
meitä lasitta, on uscon tundvmcrki; ia sc ihminen ci
ole wnBä todilla laanitt ustpa, ioca ci o!e oppinut o»
mc, useottomuttans oike-in tnndcman. Itcm. lo'la usc»
ftn, ajattele «sein ei olrwan sitä ltzellaos; ia jolla u>
seoa ei o!e> luule scnnöyrift
itzclläns olcwan: mutta usco wai'
sydämisa, jotca uscottonm»
eutctan ainoastaus
hens ftii,i!n oM« tundcwat, sen suurna pitämät, ja
<

*

(q)

)

~Tim.4:

7- (r)

Psa!.

Ess.

i«:,f. (s)Wil. i::?»

):.2i.

Matth.

l- j'.
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ujconoppi täydellä todella edespannan/
siellä walittawat ihmiset epä-uscon ylitze.
Mri niln? stllä nyt. tule hän julki. Ennen tätä/ olduansa suruttomudefa / ei pitänyt, syndinen tästä lucua / ja tämä tule
oman wiheliälsyden tundoon. Yxi Eopettaja anda tämän parhan ncuwoxi epä'Ulcoa/ huikeudelewailutta/
ja muita ylösnoustwia jännin himoja wa-

meidän pidä andasian/ nimltläm:cttei
man ihiäm campauxeen eli pitkijn puheisijn
heidän cansans; mutta samasa silmän räluistaman mieleni pois niistä ja
yxikcrraisudeja cahoman lEsuxen päälle/
nijn me wisiist sWMIm meidän stelum rauhan naulita
Sielu Monicahdat sicllg owat
minulle sanonet/ että/ jos Ui ihminen kerran armosta on wacuutcttu/
nijn ei taida mlkan epäilys/epäusco
eli uscottomuden aiatuM hänen tykönans ena ylös nosta.
/

Opet-

he ennen teit, waan spdame,
sta pitawät itzens luurimbing >»Mdlsinä, »ttatn pacvxt
useosa lEsuxen listln, tygö.
ti ena suuNans, nijncuin

Mmas Aansapuye.
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Sinun pitä

oppiman eronepäuscoon
taman tmsauxen
M epäillmen
iHe haUitzewaijesta epäuscosta ja epailyxejU.
Sen edellisen cansa saawm ustowaijet
sielut kyllä taistella/ jom ei suingcm woi
heitä armon tilasta uloejyöstä; mutta
siä jälkimmäisiä ei löydnhcna/ ntzncauwan cuin he pysowät hengen köyhyvbcjä la ulcosa lEsuM ristin wierejä. Tu-

Opettaja.

lemat myös ulcowaistt sielut

saurilda

ujein

saawutctuxi

/

rajcailda kiu-

löllei he ala-

ti lEsuren tMnä pysy, siuä muutoin
owat He perkelen tulisten nuolden edes /
henzoiden lautta hän pyytä heitä

saana

gelliseen Helcko-mielisytten/ epäilMc»/la
epä-toiwöon. Mutta tämä sinun puhes
nnda wMulls tilan iotakm enamman si<
colca ihminen wlella on kaändy»
nulle
mätä ;a luule itzellans olewan olkia» uscon/
nijn anda häijy hengi yänclle todistuxen/
että hänen cmtjans on hywin/ ja pyytä
alati nucutta handä/ nijn ettei hnn ylös-

sanoa:
se

Imnalan H^ena»'/ luZ
osottaettä
sille thinisclle'
hänen uscons

heräis.

malan
wat

Mutta

sana

ja' listdllijct opettajat

on sula cpäujco/ ja

sanowar: et

Nti VlkiM lawM. Mutta

ole st>

ihcoseamin«n

Mmas Oansapnye.
« linncn saa uscon parannuresa /

l

.

<

19?
nijn anda
/. ja wah-

Pyhä Hengi hänelle todisturcn
wistn hänen sydämens calkee epäilystä wasian. Sitä wastan rupe satana. wiettelemän sencaldaista sielua / jos ikän mahdollinen on/ epäilyxeen lasten oikeudesta ja
armon tilasta. Catzos HEuan lEfuM esimerkiä; työlast oli hän saanut sen
julkisen tsdlsiu/ en ja wacutuxen/ äänen cautta/ joca janoi: Tama on minun rafaS Poican! ennen cuin satana M

lEsusta uscomasta itzens oletvan
Jumalan Pojan. Jos tama on tnolesa puusa tapahtunut/ mitä sitte
minufa ja sinusa on tapahtulpa?

lvtetella

Mutta lEjus woitti samnan: meidän pi-

lä hänen myös ylitzewoittamcm Carlhan

weren cautta. Eosca yxiwaiwainen syMne

saapi armo-wacutUM ustoja/ uijn tulewat
käywät
tticki perkelet/nHlMin
ja
usein ihmisen päälle wDwallalla/ pyytälvätsyöstä händä epä-uscoon/eli/iocapalfota waarallisembl on / HZn käy cawalasii
hänen peräsäns/ ja/etzi oman ractauden

cautta/ vlistyxen

haucutusten

ja muiden wietellysten ja

cautta/ saattarens händä
pitä HEna käte»s la<

gemuxen/ cuitengin

stenS

Zolmas
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stens

nijncanwan cuin he
hänesä pyspwät / ja kir-

warjcluxena,

yxlkertattudesa

Sansapuhe.
/

heitä lohikärmestä ja sijtä «.awalasta kmjajastc! / joca käy ymbärins nijncum kiljuwa jalopeura / etzein kenen hän/
wotta

epä-ujcon ja cpäilyxen ajatusten cautta/
ylösmclla
).

sms

Slclu. Wn on minun cansanikaynyt: Walist on minun sydämeni tul'
lm tama ajatus: Cl smusa ole yhtäkan olkia parannusta ja uscoa ollut
itzc lyöjä ja sydämesä/ waan ainoa<

stans sinun omasa luullosas: Wäliji
sn taas tämä ajatus minua waitvanut: stna olet armon jo cadottanut; et finä ole Jumalan lapsi; et

sinä taida autuari tulla/ellet stna
trastuudest ala/ ja tule Lain aIM
jMens.

Opet'
p. 531. Ulcolla on monda wihM»
peliättawäinen lakil meidän heicko sy<
dämnn: Taitawat >a lvpiat Pyhät, joi>ca ei tahdo
«aiwaisten syndisten siwusa istAa Taiwaisa: «utta m>,
nomattaiu se häijy »erkele, joca nijsa heicoisa sydami'
pkä palj«sta duomio,ja murha» huutoa. Pyhi>i
( -")

stai

s«

Mojes el,

se

Kolmas
Opettaja.

ZanfapM.
Sinun plta sijtä
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uscon au?

tliudesta tijnlpltäman/ jongÄs kerran saanut olen ja cojcas horjahtat / et tarwltze
sinä wastuudsst nKa/ ntzn ettäs annat ihcs wietta lain alla jallens mutta cadu
Monstans sinun lvicas: lastc ihes nöyrydcja. lEsmen jalcain zuureen; kehoitg
jjnun mleles uscoman wercn armoa; o«
sama Mens wastan / ja luota sydame-

se

M sinun rackahan

ja

armollisen lEsu-

zies päälle, ia ole wahwa

sitä/ ettäcaieja clzolemans
tähden andexi annettu
Sielu. Minä uscon/ että Jumala
lEsuren tähden on andanm minulle sondein andep andamuxen: mutta
en minä taida wahwast ujcoa M sondia olewan minulle annetun andexi/
cmn minä fttte tein/ cuin minä jo
olin saanut armon.
Opettaja. Costa HErra lEjus ehdolla catuwaisclle syndljelle synnit andcpi
tl on sinulle hänen werens

an-

w

taman

wiftollisen tekemän

sekä

Kuuroir

ct»

mykär, ja hänen todistufions wastan andama.n mei«
dan sydsmillkm todistnxcst, että me cuitenM olem Iu»

malan lapset.

Solmas Oansapuye.

l9s

«nda/nijn andexi andaHan sänelle eaickisyn/
nit sekä piemttttä muret/ci puolittain eli mu.

sillä ei ole coco PM
Namnatusyhtäkän estmerkiä
ta nita awoastans;

puolicunnaijesta ande/i andam»>csta / cli
jotain perustusta siiven; waan me njcoin.
mc/ että cäicki / caicki zynnit meille jocapäiwä runsast «unetan andexi. Se olis
myös yri suuri erhetys/ heickousja wir«
yhden ainohe ujcosa/ jos minä pelkäistn
andamata;
Mian synnin olewan anderl
tä hyödytäis le minua/ jos muut lunnit
olisit mmulle annetut andexi/ ia tulisin cm--

tengin jen yliden tähden, cadotetux. NW
cauwan/cuin pxi syndi on andexi anda<
mata/ ei ole tzhtäkän syndiä annettu andexi / ja nijn on catckein käändymlw

tömäin ja uscomattomain laita. On G
wäärin ajateldu/ että ne synnit/cuin sinll
teit ennen/ cuins wMcijeu kerran käwit
ripill ja HTrran EhtollijeUe/ owat anne<
tut andexi/ waan ne sitte tehdyt synnit
wielä andexi andamata. Ota waari: Joi
sinä jocapaiwä ripm sinun Wapahtajasas
yxi catuwaft
Hengen köyhydesa/
nijn
owat caickl
nen la uscowainen sielu/
synnit

sinulle andexi annetut/

jocapäiwa

Hänen

euolemans ja

ja wiellä

esirucou-

zeni

Mmas Zanstpuye
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<M tähden andexi emnetatn Mutta jos

'ihminen on catumatom/surutöin/ synnin
lunchcn nucknnUt/ cowa ja cangm/ cosca
«iloChristus entzu/, ja sillä muoto perätensyndiä
yhMW
/
cayo
sillä ei ole
toin/
annettu anden/ cIM hän wielä cumga u.
M käwis Mipill; Mutm / sinä mmhellmn sielu/ muista

et-

tä HErm IGjus kirwotta Ntzn hywiu pienistä euin sumistakin synneistä Hän on
Mlmistanut lchjat ;a sondein andcri saa/

nHn poisluopunclllckin/ ioshe hcitänsjallens käändäwat. Sillä Jumalan tykönä

on runsas anderi andamus. Ia nijn taidat sinä siis nähdä coco miwan olewan/
lEsu.en täydellisen maxon tähden/ nisncmn sondein nnden saamisilla täytetyn/
Ah! mjn heitä sijs kerta pois thköäs caw
ki peleo ja waplstus.
Sieln. Eikö siis mtnnn pidä rvaMamml minun wiheliäilyden ylitzc?
Opettaja. Cnca tahto sitä estä nW
sieluisa/ jotcaj pmannmnn owat
aica on walltta m itke. Mutta cosca
yri koybä )a madollinen syndinen tule nqn
monella tawalln MM tielle johdatetun/
ja sijnä sirous Evangeliumm ja ristin jaloijudesta opsmur/ on myös sydamejäns

lys

MmaV Oansapuye.

hawainnut sen autuaritekewäilen woimam

ja eilacka cuitengan walittaluast j' lnurhettiiNllst/ nijneuin ei yhtäkanlEsust ja Wa<
painajaa ollscan; catzo/
on sopunatoiii
ja sangen hcicko
merctl/ ja ralttan
»ydan ole olkch
ettei
usein
uähtä/
fiM
puhdistettu ICsufen wercsä. Ota waM

uscon

lEsuxen edes
DErran
ja walitta sydämes kipua

se

taidat
ja

sinä

sanoa

ahdistusta si-

n»n Eamarisas / alnoaftans se tapahtu
lapsillizeja ustallmesa; ja/ sinun rita myöi
ilmoittaman se/ sinun oikeilla ovcttailles/
eli myös muille nsiosa coetellulllc sielu.lle/

joiden neuwo sinun pitä wastanoltaman
ja totteleman. Mutta cawahm itzes/et<
tes mailman lasten edes walita/ jotca O
wäisewät ja oltawatstjtä pabennusen/ NW
cuin olis Chrlstilllsyys nijn aiwan wiheljH
nen ja halpa Ma/ euin ei cuitengan ole!
Hki myös walita waiwaas
ihmlm
edes/ locasain töisa pnbyytta ehi/ se to<
fin HM sinun/ ja sinä joudut silla muo-

se

to

sen

suurembaan Lewoltomuteen.

S<m

teet HEtralle lEsu,'elle waarynltä/cosctls
ajattomalla walituMas muiden edes can«
hauen hywcm sndamens paäl<
nijncuin
/
le
ei tahdo's han autta ja loh-

dutta sinua. Sinä wähennat

ja

heicoi<
xi

Mmas Zansapuöe.
muoto sinun ujcos; Sinä
x< tcetnytsilla
paallcs ja
taas

hot

199
ca-

oman wihchai-

che

enncn / coscas et wiclylösheranpt/
ollut
sinun oppisi Mutta
lä
cht mulu se: catzocam lEjuM päälle
(t)/ nijncuin Israelin lapset cahoit wa<
päälle/ joca öli lEsuxcn cuwa;
Mrmcn
päällecatzannon
jonga
cautta/ caickl ne/
ciun tulisilda tarmclda punin / paranit,
ftmallatapa on lEsuxcni paallecatzanto uainoa wälicappale, jonga cautta Me
hclwctm taimen perkelcn purcmuxesta/ synsydcs paäUe.'

ze olt

scosa

nistä uscottomudesta

ja

lcwottomudcsta pamtan: catzo/ Jumalan caritza/ loca
pois otti mailman synnit cu)Mmta jos sinä epäilyxejä/ tatzelet sinun raa«
dollisuttas )a syndläs/)a sitä nijn tutkit/
että lElus cato pois sinun silniäis edestä
ja nakywlstä / sillä muoto cadotat sinä
caiken woimas )a uscaUuxes. Ab! hcitä
pois tliköas/ sinä ahdistttlu sielu/ namät

cpa-u»con ajatmct/ ja wMa
sitä enämmln lEsuxen ja hänen makian
Ewangclmmins päälle. Vmista lEsusM
KdllilNM paalle/ joea on cuollutnunsi«
lewottomat

jt) eb1.i2:,.(«)10h.i:29.
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nun

Mmas Zansapuyc.
jyndeis tähden ia molleista nosnuts
(v)

sinun wanhurlcaudes tähden

Sielu Minä taivalsin toutua s«,

ruttOmutten/ellen minä mä mmM

is miliun wiheljäisyttani.
Opettaja. Että mielens jyhdatta jyn«
Ms ja raadollisudens/ ei haita mitän/ al«
«oasians itzttlinen sijnä siwus myös ccitzo Wapahtajans paMe/ ioca hänen syw
bins ja wiheljaijydens edestä ristizn on

letty/ Ntjncum ennen sanotttn. Mutta
pahas synnin wtbelMyden päällecatzandt

saatta ihmlstn wihdsin heickomielisyteen/
«pä-toiwohon ja epä-ustoon/ nijn ettei
hän ikänäns luule «htiwans laplhe/ jj
suruttomus <en paalie fturs wijmem f
nqmuin monen, esimercki osotta- On siji
se ainoa wulieappale surmtonnltta ja law

gemusta wnstan / että ihminen / njjncuiu
köyhä ja t«dotettu syndtnen fydämch
lans lijnirwpu suwmdo-arius;a lEjuxen
Sijhen tanvitan armo lilmalall>
da waltta nijtä mouencaldaisita harhoja

teitä/

oikialla.
wasemtmawat ftntta ylöshe-

cuin owat jekö

malla puolella/

lv) ~Tim.,:z.

ja

räs

Oolmas Mnstpuye:
rätctyt ja

uscowailet sielut

2Oi

pois Evange<

liumin jälildä ja tasaistlda tielda

Sielu. Koscas osaisit mainita

teitä/ Jolla yri ustowainmstelu taita joutua ja tulla picaisest wiehoja

tcllyx

toistamisten

langeman jyndijn ja epä'Ufcsonz anna sijs minulle mW lelkiä tieto/ että minä ne
tvalttätaiyaifin.
Opettaja. Tama asim on kyllä lawia;
ljmtta minä

tMmbään:

tahdon sijta puhua lyhimmäst

Se ensimmäinen Yacha tie on
hengellinen smmwmuS M 'penzeys
Wanhurscan' tehdyt ja ujcowaiset sielut
joutuwat tälle wäärälle tien haaralle täl-!
lä tawalla: He rupewat wähtttäm sy-,
/.

dänlelläns culkeman pois Hengellisestä köyhyydestä ja heidän Mnnmilttun Wapahtajans altnomalstst; mnistamlfcst ;a paällemtzannosta: he «ndawat Mielens juostH
Vmbartns ja tulla hajoitttnx lnoninaisiju
mhizn a§ioihijn/ jotta ei tule heidän cuZumijehens, he laimm lyöwät )ocapälwäim pejon lElmen werefä nWa wähttunist erhetyxjft jst wirhcist / mm alusa nä-

Kolmas Hanlapuye.
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kpwät olewan turhat: He rupewat laimin lyömän rucoufen ja alinomaisen
lEjum! auxihuutamlsen Hengeja- El he
ole enä ntjn ijowaiset elämän ja Evan,
geliumin janan perän/ fielmllens joca atcaiplösrakennvxex/ cuin enslst: lEsuxcn
sex
armon ja Evangeliumin makin hunaja
ei ole enä heidän mielestäns ntjn mukia/
cutn se oli ennen: he tottuwat cuuleman
svangcllumin laarnoja: el ne käy enä nijn
heidän sydämellens/ cuin ennen. Ia co,
jca et

he

nyt

namiyc walicappaltta f

<a Chnstuxen tjes hech
aina ra>cammax l« waiklallmiax. Edespam ei huoli he eanzakäymista pitä lEtule Christillisys

fupn ystäwäm

cansa,

Ei he ole ena nijn

mielelläus heidän zenrajans/ cuin ennen;
he puhuwat nyt ja cuuiewat maallisia
a§iola suuremman ilon ja riemun cansa.
cuin taiwalllsia: he hawaiyewat tykönäni
wälist kyllä woimalllset Hengen Hcmuxet
;a nuhteet; waan taicka ei he anna ftnlaldai»
ftn callijn armon curltuxen tulla ihellens
parannux-cn taicka! rupewat he kyllä wä»

hä chimän'armoa jällens/ mutta he pian
pälywnt eli omilla tölUäns ihens peräten

turmelewas Päällllcx owat he nyt l«n<
aen waiwatut ja onnettomat ihmiset.-

Hl

ZolmaS Vansapuöe.
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ja el löydä; Ei heillä ole
He ehiwät lepoa
Wapahtaias

yhtakcin lepoa
ei myös yhoikiaa
iloa
läkan
ia huwitusta mailmas.
Perkelelle ja lihalle on nyt psrembi tiia annettu heitä kiusata / euin joscus enpen- Ia ellci he lEjuxen rackauden äänen anna lhläns haucutella tacapeiin/ nijn
langewat he wlhdoin taicka jnlkileen
wttomuteen/ taicta Laotzicaan Pispan can»
ft hengellisten penseyteen, ja eikä tule kylmäni eikä UmbHmail; heillä on kyllä E/

su-

vangeliumin tieto paäja; waan ei yhtäkän
j« lepoa fydamesä; Ei ole he suingan
aina HEsuxen ja hänen Evangeliumins
julkiset wiholliftt/ cuitengin ei ole he caikejw lydamestans ikänäns hauen ystawans/
jeas/ jotca
ja stntähden owat he

uscoa

han tahto suustans ulosoxenda. (w)
Walicappalet tätä.'harha tiem wastanowat. «.Alinomainenwaarinottaminen/ nijn
hywin ajaturtsta )a puheista/ cmn töistä.
Sydämen joca hetkinen puhdistus M-

».

wcresä caiktstu wioista/ heickounsta
suren
ja erhetyrM.

z.

Evangeliumin cuuiemi-

nen/ lukeminen ja tutklste'mimen/js myös
lm ristinnaulimn lEsuxen alinomainen pä-

V2

(»)

Ilm.l.

,i,s.i6.

älle-

Kolmas
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allecatzominen

Bansapuye;

ujcosa. 4. Cansakäymmen

«scowalsten sieluin

ja

canla. 5.. Ulconamen

pca woi paljo/

cojca

ICsuxen ystäwitten
sisällinen rucous/

ja

se totinen on. Mah-

dotoin onjoscus joutua talle eli muille waä-'
rille teille/ nijncauwan cum yriustowatnm

sielu

harjoitta näitä wälicappalita.

Toinen Harha tie on Hengellinen VeickomiclilyA TallZ tien haaralle joutuwat sielut/ jotta owat saanet armon Christuxesa / cosca he enalnmln ca«
//.

tzowat oman wihehaOdMs, cuin woimal'

ja enammitl
llsen Wapahtazans päälle/
cansasyndynen
jH
murhettien waltttawat
sisäll-äsuwalftn mrmellunus ylihe/ cum
iloitzewar sen heidän syndeins edestä ristinnaulltun ta heidän jpdamefäns uston cautta asuwaisen Wapahtajan plitze. SW

tulewat sielut heickomlelisili ja peicmchi,'
eikä rohkene täydellisillä rohkeudella käydä

armon-istuimen eteen/

uiju

raadollisina

ja

ja köyhinä/cum he owm/ ja andawat

nijn wihollisil!e tilan anchua paatlens

costa ei hs ota päällcns uston jll
rohkeuden tilpe;' ja taim hän saatta hei«
dän ntzn suureen peleoon/ että he wlZmel-'

sia

selda caickl

kcug

jättämät. Ei nijn; ilo jaroh--

HErrasa on Jumalan lasten nake-

Ms.

ZolmaS Kansapuhe.
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wps. Colea he owat saanee armon/ nijn
että he jydämcstans tundewat
owat myös uscon silmillä saanet nähdä

suloisen Wapahtajans Evangeliumis/ ia
heidän sydamens i)o ja jano Händä ja
hänen wannurlcauttans/ nijn taitamat he
astua edes ;a mrtma stihen eullaisehen waldickaan? se kelpa Vapahtajalle hywln/
M he ottawat ;a nautttzewat sitä ruoca/

cum hän hrjlleon walmistanut. lota rohkeUtin he hcngens köyhydesa ja sydamens nöytydesa händä syleilewat/ spöwät hänen lihans jajuowat hänen wetens/ sitä enämin
juopuwat He Hanm huonens runM tawarolst; ja sitä mämmin luotta
Han Heitä hecumall/ nijncuin wirralla. (x) Nmldä sielmlda karsi taiwan
waldacundK wakiwalva/ ja ne owat

ne wakewst/

jotca

sen heillens repiwat.

(y). Tämä hengellinen heicko-mielijys on
nijn waarallineu' tienhaara/ cuin lMgellinen ylpeyskin; molemmat johdattamat
pois WapahtaM tykbg ia ottawat ssewlpois caiken rauhan ja woiWn. Pel-

w

(f)Ps.

curlt

(y)Matth.

1i:,,.
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curtt
teen

Solmas Sanfapuye.
ja uscotwmat pannaa yy,
jouckoon Mumalisten cansa.

cz). t").

Kolmas Harha tie on Hen<

geVinen ylpeys

ja copeuS.

Se o» yxi
Sijben joutujangen waarallinen
tvat sielut/ cosca he luopumat sydämistäns/
eikä ppjy Hengen köyhydesä/ ja sieluns
lVcapälwlilsesa nöyryttämilesä. Nijtä jstca luvnnostans enamnun. owat tnipuner
ylpeyteen / cuin mulhtjn syndeihin/ pyytä
(

*

)

Ehkä

hcnyi

täft velcurein

cansa

ljjatengil» t«r<

totta nijden käändymätlömäin ja suruttvmudcn unela
niacawaisten päälle, jvtea enämmän racastawat luo»»
dvcappalita, cuin Ilwja, pitäin oma, hengens paremb»'

ja bänen ikens, eikä rohkene ensin»
san thllsiureil ristiä päällens otta, etlei heidän li»
ballinen hecumans silla muoto tulis häirilyx: Sen»
caldaiset pelknwät enämm>n nijtä, euin taitamat ruu»
min tappa, cuin sitä eläwätä Jumalaa», joca taita se,
kä ficlun että ruumin hclwetis huentta» joca o» wa»
sioin ICsuren kieldoa ja waruitusia Matth. ,c>: 28.
Rämät tahdoisit kyll miclelläns «utuir tulla, niutt' ei
tahdois mielelläns tulcac.olla, cuin cackein taäll kärsiä
täyty: Cuitengin mahta ml)ös yri syndeins paljoude»
tunnvsa pclkälvaiiitn S«elu iziäns cawahta, ettei hä»
pelwosani epäilyrcn ja eadotuxen joudms: Waan että
joc«
hän silloin rucoUe armoa turwata
«atuwaisi» ftnyisia
vlta, j« o» heidän ystä»

va, euin lEsuren

«pons.
(i)Ilm. t. il-.z.

<

'
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tH wihollmm saatta tälle tienhaaralle. Mutta täja kätke hän itzens ulconaiien cauAn
muodon alla/ ja puetta itzens walkenden
engelein waatteistjn Jos je menesty hänelle/ ja he aicanans ei huomaitze tätä paula/
nijn wie han hnvan templin harjalle.

Se

on/

taicka hän wie heidän csrkloille/

oudoille ja tietamHttömllle teille/ että he
mahdetaisin muilda nahtä; taicka «aatta
heidän muita ylsncatzoman ja ihcstäns

paho pitämän että he seisattawat
-

ja poisunholtawat

andajan:

lahiaan/

Curklste-

lcwat itzians nW armo-lahjolsa/stjnä maistamiscsa ja nnsä htngeUisijä lijcumnsa /
cuin he ennen tykönäns tunsit/ ja siinä wal<

keudesa ia tiedoja/ cuin heille wielä on
hengcllisijä Moisa-

pitäwät

racastawat

ja paljo

omista ajaluzlistans ia puheistans/
jotca he/ ilman eroitusta / Jumalan wal-hei»
keudezi ia Hengen fisallandatmsexi täjämyös
dän tilasans sanomat: taitawat
ujein stjhen tilaan joutua / että he
luulewat iyens olewan wapat satanan
nuolista. Jos he owat ennen joxlkin lue«
tut muiden uscowaistm sieluin loucos /
nijn puhuwat he nyt/ nijncuin cnnengin/
omasta wijlaudcsians ja ozallisudestans

Iu-

Mmas ZaWpM.
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Jumalan armosn / wastoln seka oma Mn,
demlstans että omatundons todistusta /
amoastans seneähden/ elta heillä olis muo»
to ja nstäwys heidän tykönans. Jos
hettä taas siweydejä muistutetan/ waroi-

omijn sydämihins johdatetan/ nijn
He salaisesti jen ylitze suuttumat ja wihastuwat ia wihawat oikio)a Christuxcn y«
tetan

)n

jtäwiä sekä sanoija / sttä jydämesa.
He tulewal tyiyix/ ylöspaijuncir/ chiäns
tacaftawaissxi/ ja ehlwät hengellistä HEr«
tautta muiden ylitze/ jotca he luulemat
stewan paljoea wahcmtuästa walkcudesta
?a soettelemuxcsia/cuin itzens. Pyhäßaa«
wattu puhu Theudaxest (a ) ja Giznonist cb) jotca sanoit itzens jotakin
Vlewan; ja Johannes walitta DiotrepheM ylltze/etta hän tshdoz jalo olla
weljesten
/ ja puNicoitzi cuitew
gin heitä evästän paboiila sanoilla.
< c) s)wat sizs ne nijden seas
jotca
(
kijttöwas
pimwat
d)
aiitzians
pitawat
noastans ize heistans (e)

seas

/

-

itze^

(s) Aposi.x. 5: ;6.sb) Zugus. 8: 3. (c) ;.M.
Epift. wärf. 3: i«. (d) ~ Lot. i«: 8. (e )
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jtzeMns enambi/lum heidän wle pi,
ta/ ja pieawat myss itzens ylöntpljsana. (f)
Sielu. ' Minä olen wndenut monicahdat / joiden laita 'on tainnut
-

olla/ ja he owm janonet
ston rohteuvexi. ,

Nljn

sen u-

Opettaja, Se on yfi wäärä luulo M oma raekaus/ waan ei mikan
rohkeus ia on uijn camana sijta totisesta Jumalan Kisten rohkeudesta/ cuin walkcus on pi-

uscon

/

meydestä. Sllla ujco tcke lhmijen coconans alastomaxi/)a ci jätii hänelle/ nijn
sanoin/ l.dtan murua omasta walchurscaudcsta/ omasta kijeoxest/ omasta rohkeudest/
ja luottamisesi itze päallens. Ota sizs waa<
ri: Jota koyhcmbi W ihminen on hengesä/ sitä enämbi on hänellä ufcoa; )« jos
ta enämdi uscon/ sitä köyhembl hengesä.
Tasä on ChristilKjyden ialajjus/ jota ei
yritän Mi taida kasitta/ jonga tähden
scowaistt sielut mailmalda ihmenä pi
detan. s g ) Hengen köyhyys -on /

cosca

jocu

(f)Rv«.

hawattze itzesäns ei mitan muuta
olc-

(S)'.svr.4''3.
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olewan/

cuin wihelzäijydeu/sokeuden/ alalstomudcn ja woimattomnben/ ntzn ettei
hänell Hesäns ensingän mltäkan ole/ ei
Myös ltzesiälls mitän tiedä eli taida. USCO jallms/ joca aina jen myötä
ra/ ia jota pMi ei yhtäkan oikia Hengm
syndi-köyhyyttä taida olla / on /
nen löytä za laapi loppumattoman ja
taydellijen wDuden/walkeuden/ woiman/
armon / wanhuricauden ja autuuden
Wapahtajasans Thristuxesa/ za rlemui'tze, että hän ksyhydejäns lEjuxen cuoleman cautta on nijn rictmi ja

seu«

se cosca

jMfen tullut

suren

Ia tämä on cmckein lE--

päälle uscowaisten sieluin oikia laita:
mumoin ei sle heillä yhtakan elämä/ lepoa

ja rauhaa i täfa tilasa pitä heidän haman,
cuoleman hetkeen asti pysymän/ jos he

tahtowat

langemuxesta

wariclluxi tulla.

Henqelisen köyhyyden,'a

me
usconcamea
myös
että
cu»

ftkä lstutetan Christuxehen
paljo
coistamme Hänesä / ja cannamme
hcdelmatä. Ia näisä eahdesa cappalesa/
Nimittäin uscosa ja Hengen köyyhydesä/
pitä.stclun aina oleman ja easwaman.
Niinettä/ jos jom olls mies ZhristU'
/

?lsa< nijn pitä hänen oleman ksyhm
henM ja wahwin ustosa: hänen pitä Pa«

valin

Mmas
'

,

!
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oleman nöyränä ksyhypdesä
colkiana ustosa. (H) Suurimman

valin

,a

Canfapuöe.

canja

armon alla jmmn synoinen omijasilmlDs. Etkö se nain ole? coseas olit
tvMinen sinun silmliis edes / tulit
jina paari Israelin suwcunnis. (i)

söobyydeS olemme wapat ylpeydestä;
ja Uscosa murhestaja heicko-miclisydcstä.
Hellas eli wljmcinen harha
tie on Jumalan armon ja Evan,aeliumm tväann käytös. Tämä harha tie on nijden suurimbain ja julkisten
harha.teltten seas; jongatähdeu wlhollinen
tl rohta ive siiatta siejuja / jotca, hänen
paulolstans, owat oikeln paainet / sille jämille. Tämä tienhaara seura jen enssmMä!jen päälle.
Ensimmäljest tullaan
lvijmeisehen.
SW fijtte/ cuin sielut

HcngcAsen hitauden

alla owat ruwennet

unchaisudens
onduman nw-

ja

(k) ja pitänet yhlemmille
distä walkeutta pimeyden cansa. 517

Mten'

(h)M,1.4:1,. (i) i.Sa«. 15:17. (t)'.

»mg.f:,«:„.(!) 1.«0r.t:,f.

T»'
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Vhten sowitta Christuxen/ omaa ja mailman ractautta/ «Hn taitawat henmahkeroita sijtä / että he panisit esteet lewotoinda ja paaFecandelewaista ttmdoans wa»
stan taincaldmsilla ajatuxilla: nimittäin ar<
ja ylitzewuotawainen/
mo on nijn
luondoa wakttä ze/eli jocu muu/
käytös
kyllä
sijnä stwus,
stan slewmnen
tana sian saada: ihminen taita kyllä/ ilman jyytä / monella muoto tehdä
tunon waiwan: armon tila ei
chellens
scifo hywain eli pahain töiden päälle: sil-3ä nijn muodoin taita ihminen joutua siihen waaraan/ että Hän rakenda wanhurscauden töiden päälle: Meillä M suu<

runsas

ti wapcms Chriftuxeja

uscon

Lain oriiUlsesta

ti-

lasta / zc. :c.lc Näillä ja muilla jencaldaisilla estelemisillä )a puheilla pyytämät surut<
tomat mailman lapset kyllä peitellä ja caw

nistclla )Mssa syudians ia pimeyden töitä/joissa Ev mgeljumi tule yhdexi cuole-'
man hajuni cuolemaxi: Mutta ei ole cm-

se mahdotom/ että myös ujcowaljct
sielut eaitawat/ellei he pahain'sydändens

tengan

ylitze walwo/ ja laita pelwolla ja wapistuxella / että he autuari tulisit / wiholli<
selda ja järjeldä tälle tien haaralle wiettllyxi tulla; waicka ei nyn julkisesi/ cni«

ma-

MmasLansapnye.
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mmlman lapset. Ia sentähden hawms
hcm me/ etlä HErrc,» Apostolit waroittawat «rmon camta käändyneitä sieluja/
cttei he wedM! Jumalan armoa

Cttei he sitä wapautta / min heille on ZhristnM/
MiS pahuuden peittena..( n )
Sielu. Mutta taitaco se olla mahdollinen / että ne stelnt/ jotm kerrgy

haureuteen

?

(m)

saanct armon/ ja maistanet
lEsMn rackautta/ taitawat nijn

otvat

geta tacaperin?

Opettaja. Että he
armosta/ tciittaan päänä

pois

Raamatun waröttwesta/

)atca

luopua

monesta

pidä lumalan armoa hnckan ottaman: (o)hel°

tttei

wanhurscaxi tehdyt sielut

dän Ma walwVman Ma wihollink perkele tay pmbarins nizncuin kiljuwa
lopeura. /» Pitämän stn/cuin he;N<i
on / ettei kengän heidän cruunuans

ötais/
(m)

(q) Apostoli Pewri puhu

Ind.

Cp, 4!

evr.t:-. (p)

»,

wälf<

Ptt.

(n)

5:

«.

sencal-

dals

l. P.t. IN6. (o)
(q)Zlmest. lir, z;»».
~

s!4
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dmsisi/ iotca HErran ja Vapahtajan

lEsuzcn tundemiseu cautta owat pa
ennet mailman saastaisudcst/ mutta

cuitengin heitans jällens nijhin kaari
ivat/ ia woitetan cr) Nijnpuhumy.
ös Apostoli Pavali hirmuisista stclutn lan«
gemuxNa/ jotca tvaialstut Mttowat/

za stea talwallista lahfa maistantt/ ja
owat Pyhästä Hengestä osallW tul

let; zc. tt. zc. (s) Cuitengin on waari
otttttttva/ että he HErran ZEsuxen woi«

man cautta taitawat warjelluxi tulla j«
pjcosa lnjasil pyjnwäisna olla: ei he tarWitze langeta jyndihin ja cpäustoon/ ellei
he tahdo: He wolwat calklla yanen

cauttans/ joca meitä racastanut on
( ff) He woiwat caicki lEftxen caut<
ta/ Ma heidän wäkewaxi teke. (t)
Ia et yxlkän taida rewäistä lEftftn

Lamdaita hänen kädestäns/ niincaw
wan/cuin he cuulewat Hänen aänenS

ia

(r) >.Pttr.,:,zo. (s) C»r.s:4. (ss) Rsm. z:z?.

(t)PH,l.4:lz.
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(tt) KiMty ol-

con HErran nimi/ eltn se myös harwoin
ttpahm/ nljucum n meillä myös monda
päälle ole. Mutta että ne
chmerklä
iotca
laiida owatylisninoastans
sielut/
herätetyt / eikä ole oiknn ehinet/ eli etzi
wanhmjcamta lEsuxcn weresä ukon cautta/ joucottam laMwat takaperin/ nolc lhmttcidawä asim/ ei taida myös toisin

sen

se istuws/
ei ole
silla

jola taiwaNinen
Isa
istuttanut/ pitä juuriNens
Mvlttamän ylös (n), huone/ jocc»

rlla;

sannalle on rakettu / cukistu/ cosca
jade langc: wirta tule/ tuuli pnhalda ja spsa fita? (v)
Sielu.

Kuinaa

tulemme stisnijn

tvarnstemr ja warjMy armosa/ ettemme enä tacaperin lanqeis?

Opettaja Sen ensimmäisen ennen
edespannun harhan tien lopusa ylöslueteldin lyhykälsest newälicappalet/ culn tähän
soweljat owat; mutta
aAa on corkia ja tarpellinen/ tahdon mmä jotakin

cosca

la.

(tt)

loh.

ie»: ,7.

,z.

(«)

NMth.

~: ~.

(»Z
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lawiammcNda Jumalan arnwn cautta stn
jclittä. Caickm klusawia/ harhoza teitä ja
wietelZMia wastan/ joco ne owat perteleldä/ epauftosta/ järjW/ libasta/ tnuilma-

sia eli millä nimellä ne niMltetän/ tahkon oikmlle cli wajemmaUe puolelle / ei ole
parembata wälicappalda / cmn sudämen

sen ristinnaulttnn
uscolepaminen

Wavahtaian päälle
hänen ristins za cuolemans

za
lvieres/ nsin että lue azmoniaijen rucouxen ia hengellisen walwomlsen alla läsä u-

ftosa opimme aina enälnnnn uscoman/
catzom aina hänen paallens / rlpum hane.'
sä kijm /)a pidöm armon suurna. Uicolle omistetun Naamaws juuri woima (w)
USCV/ jos <e wiela olis cumga wahwa/
ei taida estH kiujauxia tulemaft; sillä lEsus on ihe kiusattu; mutta hän ylthcwoitta sen; sillä ustosa on woitto. Me
woitam caikisa yanen canttansv cuin
meitä racastanut on cx) Jos me sydämestäni uscom sen suuren armon ja racuden päälle / enin lEfuxella on zneuä coh-

taan / nijn caicki pelco cato; penftns rauke/ oma ylistys ja corotus psis lmjo;

mail-

lw)Ebr.il.lug.(x) 3lom. «i z?.
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mmlma on meille aiwan huono ja halpa:
ei keipa mellle/ ja Hänen
Hänen himons
cuwans on meille cguhistus, mutta arnw
ja Evangcljumi on palio callimbi

tttä st wäärin käytetmsin

/

cm'n

eli wustahacoi-wedetäisin.
Maiimulle oirsUismeen
scstl
icmme rlstinnaulitut /sokiat/ raajarlckot/
/

luuroit / cuoLet / waiwalset. Caicki cm»
me täällä näemme ja cuulemme/ sen me
lyöläst nacm ja cuulem; me waellcnn sydämen Mwacalludes; M zocu meitä cuuldele/nijn cuule hän meidän weisawan sijtä
suuresta lunastuxcst/ cmn meillä on Chnstutts lEsures/ ja siztä eunnjasta cuip mr,!lsnalwais tarjona on; me menemme/ nijncuin mateamiehet/matcustam läpihe mail«
man ulos ma«!masta. USCOSA on myös yn turca tundo: n,e hawaihemme
cohta/ jos jotain secoita itzens meldän ia
lEsuren wälijn / ja tahto wetä meitä
hänestä; )a silloin waati ujcon woima meitä walwoman ja rmoileman. SenculWsesss ulcon tilaja tule sinun alati walwoa i«
han eli luonnon / ja Hengen eli armon vlihe: )a wijusti koetella/ mitä cuMmasta-

kin

ylöskäy:

Jos wietellyxet ilmanduwat/
wetäwat tämän mailman nckatcen/
hllnoon ja sunniaan; elz zencaldaiset ajajotca

P

tu-
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jotca tarcottawat oma-rackanlluja
prameutta/ nijn näet sinä/ että satanan
pttss on sinun turmelklsa luonnosas: mutta jos sinä hawaitzet pyhät lijeutm et/ nuh-

tuxet/

teet/ warottlyet/ haucutteieml<cn / lohdutus-)a armo-sate<t itzesas ylöskänwän/
niin näct sinä Wnpahtaias lijcntuxet o-

lcwan sielujas. Mutta erinctnattain pitä

sinun oppiman tundeman sinun päa-niholWs/ sinun wäkewimmät tmwuturcs )a
sinun suurimu<an simaudcs / ollsto se
hmkius/ ahneus/ elictä myös llhan himo/
j. n. e. silloin pita sinun cHdcnkertaW
wartioltzcman/ ettäs mallaisit calcklsM

waltta/ ja itzes aina walmisna
pr ai siliä sinä taidat olla wahwa sijtä/
että wihollinen aina ahdista sinua sijnä pai<
cas / cusa hän tietä sinun olcwan heicbM
Man. Sencaldaisina kiusauschetklna on M
pcUinen/ että me i. catzom WavahtaM
päälle/ ja annamme Hänen che cansinnme tehdä/ ntzncuin ha« mhw/ sillä hän
on läsnä / hän lMe meidän tilam / ja
nin tilat

lmtta nijn/ että kiusaus saa

ftnlaiscn lopun/

tule. meille varannuxezn. 2- Cttemmt
anna itziam wil)olllsen canja -puhcseen /
utzncmn Ewa teki Paradisis, engä jalli
häne nensinZän tygöm lulla / ja tapamcuin

MIMZ Zansapuye.
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me Babelin lapjet wacula cli cohdl aicanans: z. Että me opim tundemay sen
pchan/ jösa satana meidän kimpum on tullm,/ ja zohcn hän itzens on istuttanut /
ja mitä metsä wiella jälitlä on / että me

scn Mosrewälsemme
yeitam

köäm

/

/

ja pois

ty-

cuin meille on pahen-

NUM /y) 4. Taidamme sijtä olla wahMt/ että ivwcka perkele eaikilla kiusauM
Kms hangihe paha meitä wastan/ nijn on
cuitengin erinomainen Jumalan hallitus
sijnä fiwus/ että meidän atziam/ me'dän
tilam / heickoudem ja muu turmeluxem
meille ilmoitcean / ja taita se sillä muotoa
olla meille
että me sen cam-

ta carcotttan

lEsnzcn

ja hänen

ristlns

tygs. Caikesa kiusauresa on waari otettapa 1- Ettes wihotlisias / himojas ja sn:

tKnan nuojja pidä suure;nbina ia wäke-s,
wämbinä/ cuin sinun HuuiGWclis ja HA
nen wcrens woiman/
pW/ nijmum

ei sttä

wastan umwoa ollengan oUstat>; sillä
uicon cautta taidat fina'käydä MspeM
räin ja kärmetten päälle/ za n;Uam ichi«
kälmey.

2.

Ettes wchMsms

PK

<>)

Vatth.

,«:?.

/

M

Mmas ssansapuye.
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sillä sitä/ cuin he wäkiwallalla ei taida matcan saada / etziwät he wicckaudella toimitta j ja se on hcidän wahwln warustuz. Ettäs heidän cawuludei.s canxens.
nat rucouxesa lEsuxcn caswoin cttn/ ja
ujcot/ että hän taita ja tahto sinua autta/
ja plan tallata sinun wihcllistcs caulan.
4. Muna ennen caickin/ nijncuin ennen
janottu on/ seiso caitti woitto sodasa kiuja-

uxia wastan/ siinä/ cttäe pakcnct I.Esu-en
hawoihin ja pyjyt hänen nstms tykönä uSillä nmnuin tmftnlxc, yhtcijcst siitä
scosa
tulewae / että me olem poismennet tästä
lujasi linnasi/ nijn ylitzcwoitctnn ne myös/
cofta me sinne
M me wlcmme
Mcns pakcncm. Cozca me näin pidöm
ltzem lElurcn tygö cnga anna mingän
/

sijtä

ihiäm
sowittawailesta
/ sillä jätfta
edelläm.
käy
(z)
kiä
meiM
Sielu. luun tämän lvoiton ja
wahwana pysymisen täyden olen
eroitta

n'jn me caicki woitamme

/

nck

usein oNut

ja

wiella nytkin olen

muryellinen.
sanaen
Opettaja,
Ei pidä
i.

(j)

Mch.»:il.

meidän luotta^
maa

Aansapuhe.
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man <he pääUem / waan sen woimaUilen

Folmas

Vapahtajan päälle/ ia oleman sijtä

wah»

wat/ ettemme caikella meidän woimsllam
ja wijsaudellam yhrakan päiwä woi kestä,

Meidän ujcvllisudem seiso ainoastanS
si>nä/ ma me uscosa suljemme ihem lEs.

smcn

uscollisutecn/ että hän meitä kijni
että me pahendamata hänen ty-

pidais / nijn

tönäns pysyisin?.
witze murhettua

;.

Enime cnsingän tar-

huomijen päiwän edest/
ja ajatella- Mahtancngo minä edcskäsin
ftisowainen olla? HErra jocn autti tänas
pan / autta myös huomena. Tähän so<

le cuin Apostoli opetta:

teidän murhen pangat

Oalcki

lEsufen

pä-

älle/ stlla han muryen pitä teista.
(a) 4. Pitä meidän wähimmistäkm wioistam ia erhcti?Mäm waari ottaman/
ja totteleman Hengen (uritusta ja rackaim
mmstutuna; sillä sijnä maca suuri siunaus,- ja se on rackauden side/ jolla hän
meitä wetä lEsuxen iken alla ja händä
seuraman/ wtg ei meidän pidä ricki rewäisemän. 5. Ia cosca me ihem lEsuxclle peräten olem ylönandanet/ ntzn ci ole

(«)l.Pet.s:7.

zlolmas
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se meidän/ waan lEjuren oma

aO'a ja

anno-tvö/ että m« wchwanachysyln.Silla Jumalan waella me
«,
ston cautta katketän autuutchcn.cb)
lElus on itze meitä wacuuttanut/ ettei
yWengän pidä meitä hänen Mdestans
rewäisemcin. <c) Ne jotta hänelle ujcotut owat/ jotca ujcolliset owae Hänen
rackaudejans/ nijtä ei anna hän itzeidäns
poisotttta/ M hän on sanonut: ZUUlcat minua/ Minä/ Minä tahdon .teitä canda haman wanhutecn/ja stjVen asti/ cuin tt yarmaxi tuletta;
jula

Minä sen teen; Mnä nostan/cannan ja pelastan, (d) 6 Tämä meidän ujcom/ joca wastanotta ja
suren/ )a Nlskymattömisä taiwMsisa cap<

palisa kijnixtppu / saatta jydämen lepoon
ja rauhaan kaikesta maallisesta turhuudesta/
ja huUudcsta/ cuin meitä tahto meidän
autuudcstlnn pois wetä )a temmata. Päällijexl /ne edut/ wwarat ja autuudet /'

cuin yxi uscowainen sielu jo täällä on saanut

Grl-

<b)

'.

Vcl. 1:5.

46:4.

(

c)

loh.

,«:

zz.

(h)

Eft.

Kolmas
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/ ylöskehoittaEbrisiuxesa rohwaijewathengen;
eläwän l
wat )a tckewät meidän
tapahtui/CMa
hän näki
Jacobille
lojephin wauNUt. Tällä pitä he.icko.usco<
waiften itzcns wahwistaman/ jacaikenhi<
lauden plltzewoittaman.
Sielu. Nijmikawöihe'minun sy/

dämen

snurest/ minä

olen m,dm

pe°

ran iuurl harras/ enga taida kyllä
cuulla ja lukea.
Opettaja. Costa minä mieleni johdatan

armon
sen suuren
euin meidän

je werrattoman

mei-

rackauden/

tä wmwaisia matoja/ minua, ia sinua/
cohtan on,- eli cssca minä sistä puhun/
nijn en taida min.ä ihian ilsckyynellstä pidäd
ta.- minun sydämen tule coeonans pehMlch / ja rupe nijncuin iulaman. Catzos
nnt olem me waiwaifet raadollilet synd<F
NM köyhät
set/ me jotca muucoin itzejäm
puuttu/
ri<
olem/ että meilda ccncki
ja
köyhyyden
alailEpren
siinnaulllun
siomuden cautta ntjn rickair tehdyt/ tai-

sen

wallistlla tawaralla nijn ssunatut ettei
meilda hänen tykönans mitan pumu,
HZn «n itze meidän omam/ sillä hän on
/

Ijäl-

Volmas Zansavuöe.
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Isaldä meille annettu / ja ynnä hänen
cansans en meille calckl lahjoitettu. Ca-

tzocat

mmgacaldalsm rackaudcn Isa
on meille ojottanm / etta me luma
ian lap'ifi cntzutan» (e) Me taidamme useoa/ <M hän haucuttelc meitä niin
makiasti ja rackahastl/ että hän on meidän
Ma Isam ja me hänen ostiat lapiens.
Ia ei ole sijnä wiellä kyllä-- Mc olem-

kyllä Jumalan lapset/ waan
e> ole se wieM llmestynyt/ mixi me
wiellH evespKin tulemme, (f) Me
olemme puhtat/ wapaxtehdyt/ siunatut/
Meidän syndim owal meille annetut andex/
ei meisa ma ole yfttän cadotusta sg)

me

nyt

on ulosheltetty; me olem
Päällecandaia
päästetyt rvcholllsten kädest,- jyndl/ cuo-

lema/ perkele
tä

ja coco

M

matlma ci taida meipysym/
me

uscosa

lEsuxen tykönä/ me olem hänen Hengens ja sa«.'ns cautta cmkesta Isällijesta
rackaudcsta/armosta, ia julotjudefta watuuletm; taidam toiwoa hänen tykönäns
cmc,

)

i.

luh.

3:1,

(f)

~

JM;:

2.

(g) Rom.
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lapsillisella sy-

caickinaista hywyyltä / ja
dämellä ujcalda hänen päällens. Hän i-

tze/ Isä/ racasta mettä Chriftuxen tähden.
Me näemme lacuulemme nijn paljo hymä/
ja «jcomme jen/ engä taida kyllä nähdä

cuuUa ja ujeoa. Me teemme nyt ainoasaattamntoin mles:
sians nijncuin
(h) Mc hyppämme/ je sn/iloitzemme
meidän
autuudemme ylitzen lEia käymme ilolla
ChristMs/
nen jalisäns/ poishemäin meidän endisen

se

suuren

suxes

menam
jo

ja oma

pyhypdem. Me
ja toitvosa

uscosa
yxi

autuat

/

(i)

lunastettu/ camst ostettu ja
cansa ja Jumalan armo-lapiee.

eoeonans
autuas

Hä-

Meidän cunniam ei ole mailmast/ waM
caickcin maalllsisn Cuningain ja Keijaritten cunnian ylltze csrotettu. Me olemme»
ajujat taiwais / siellä on meidän Isämme
maa- siellä on melloin tawaram ja meidän permdöm/ tWäwät waattet/ cruunm/
asmnsiat/ armo )a lunnia-nlmet. Engelein ja autuiten joucos on Jumalan lapsil/ ehkä he wiellä culjestelewat talä surun laxos/ peräten toilet ja uudet nimet;

He

(5) Apost.Teg.z:». (i) Vm.z:«4.
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Cunmgan lapsi?/ Nuhtinoir/
Cuningoix ja Papcix Jumalan edes.
(,t) Cnicki
on meille jo täsä elämäsi
/ ja mcil<
on meidckn omam
wgöluettu
wanhurscaxitekemijesa.
le
Jumalan lapset/ joS he wiellä ulconaisest o,
lifit eulnga raadolliset ja onnettomat/ öwat eultengin ssjälllsest sangen cunniullijet
ja/jo.Mlla
caunit/ ettei yulsspuhua/
kiclt
taida
sstä
xlkän
ia caicki Ch ristuxen wanhurscaudesa. Rypyt ja
saastmzudct on lEsus caWa silkM veit,
tänyt. Heidän otzlsans on caMs fi<
netti/ joca osotta/ Ma he omat lu,.
malan palweljat. (l) Rindans päällä
candawae he Cuningullist armo- mcrctlä/
ja rindli-kilpeä; he owat puetetut Cunin<
gaUiseU/ Pappilisell ia Morsiamen caunistuxell; sormus on heidän kadesäns ja cruunu
heidän pääsäns; Heidän caunistuxens on
callis / stllä he candawae ftn colme-yhteiftn Jumalan sydamesäns: He käywät
palkeisa ja caritzan wexen eautta ktzldawi»
fi tehdyisä waattetsa. Sencaldainen cunnia on heillä jo täällä maan päällä; j<
caM

He cutzutan

uscosa

-

(k)ll>»est.l.l:6. (l) 11«ch.k.?:,.
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caicki Chrisiuren wanhrscaudela ujcon lautta. Taincaldatseia, caunlstunia / kirckssta
ja cMsta cullast/ käywät Cuningan Tyt-

täret/

jo silloin/

cozca heidän

edejäns wich

ln jaarnatan/että hcivän pita unhottaman cansans ja Isans huone: /m)

Heidän wartians
wan ruhtinat

ja

ja warjclians owat tai»

lolalattua
sitä
He

wäkewät

capäiwä nautiyewat

langaret.

manna Evaugellumis; He jyöwät lEjlncn lihan ja fuowat hänen werens/ ei
amoastans Pyhäs Ehlottises mutta myös socapalwä hengellzses syömiscs> ja )uomists/ joca mpahtu ujcon camm/ ia 10-

sia lEsus

chkä tämä

puhu

juuri

Johannien
autuus/

6. lug. Ia

cuin

Jumalan

lapsill on/ usein maca paljon mjcan ja
waiwan alla salattuna/ ja monella

kouoella peitettynä/ on

se

cuitengin ujcol<

le tiettäwä. Cmmian Hengi lepä meidän
päällcm myss

Coristin ja pilcan
iltämä
coconans
meidän
aumudcm
sta
ylösnouje
juuri
ja
hämmästys
me» tule/

ihmetteleminen mailman lasten Mcoft.

(M)PM.4I:

l»,ll.
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la. (n) Caiken tämän muisto ei taida

muutoin/ cuin tehdä mailman cunnian
haiscwaistx / nijn että Jumalan lapset jyy.

siä

pttäwät mailman ilon/ cauneuden ja
corkeuden paljan tomul'l / lian ja war<
jon cdest/ zoca ei ole mahdollinen/ että
päälle. Eyli lunastettu sielu ajattclis
rinomattain seiso ujcon cunnia ja autuus

sen

sijnä/ että lEms on meidän lEsuxem
ia hänesä on Jumala meidän Isäin/

Jos me tutkistelem Jumalan ääretöindä

Matzesietiä ja cunnia/ että hän iheon/
lehowah / Haloin yli taiwan za maan
cuinga paljo se on / että ininä uscon
Ah!
ja taidan sanoa- Se Taickiwaldias Jumala/ joca on tehnyt taiwan za maan/
on minun racns
Tämän mailman
peljättäpä duomarl on minun lEsuxen/
minun Vapahtajan ja minun weljen /
joca minua nijn sydämelisest racasta. CoM me tämän ulcom/ nijn me monda iata kerta sanom: sinä olet minun lEsuxen: Nyt taidan minä uscoa ihen caickein

kiusausten

Ma sinä oolet myös
cuitengin/
lEniM
Hancaickilest olewa. Cuinga wnodattawat
let minun

ja epäilysten läpiye;

silloin

(n) Wtzft-d.1.5:,.,.
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ilo-kyynelitä. O Mika autuus
silloin silmät
tmwasja
maa hucku/ nosta silmas
on/cosca
ylös tatwan pilwijn ja ulosoijetuilla

huuta:

tcrwe

tulemasi

ja Hosiamm-

se

käsill

catzo/

Minun lEsupen tule; on minun lEsu«
ja maM/ minun cariyan/ joca minun
nyt
tule:
joca
ilman edcst teurastettu on/
catzo hän on minun waatiwainen rackauden/ minun pnlawa rackauden/ minun
nstmnautittu rackauden: ( sillä cnstst ja c-

mmmäst on hän cahcldawa/ lchncuirr
meidän lEslUem ristin päälle:) Ia cosca
surkeudes on
lEsus näln meidän siclum
olemm»;
/
meidän
omarem
silloin
tullut
hänen hawainet olewan meidän
tajam- s)ta täjä waari- i. Ettäs tämän
cautta annac Ms caikesia ahdistufesta/lewottomudesta ja pehästyxesta pelasteturi
tulla / ja yhteen otklaan/ lapsillisten / y«
piwacalsten turwalliieen lEjuren wastanottamisten saatetun / ja ettäs täja itzes
ttrjncauwa» harjoitat / ettäs taidat läpitze tungen ja curklstella sen Mens saadun wapauden täydelliseen lakiin/ ja tehdä Jumalan waldacunnalle ja sen wanhurscaudellewäkiwalda/ nijn että sinun sydämes wahwaxi sizna uscosa/ että lEsus

on
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on kärsinyt sinun lyudeis edestä. In silloin pltä sinun ssxi Z. tämän sinun
autuudes ylitze/ cuin Christus sinulle on
lahjoittanut / sydamestäs iloitzeman ia suuresi riemuitzeman silla tämä oppi meidän
mmmdeftam lEsuxesa on yxi runsas ja
tcttvellincn wesi lähde/ yn elättäwäiNen sielun ruoca/ jollas taidat wirwotta

suuren

-

sydämes/ suruUlsisa tlloisa
täällä lurun alhos ja ahdisturen huones.
Jos sinä olet köyhä/ sairas / raadollinen
ja surullinen/ nisn plösojenna;a lshdum
itziäs tällä/ ettss cuitengin aina vlet auja

wahwlsta

tuas/ sillä sinä olet lunastettu lEsunn
iverclla. Nämä Jumalan lasten
ma pitä enämmin ja euammin wctäman sinun jydämcs/ halus ja ikäwöiyc-

mailmast siihen amuaUijecn mi<
wallzsecn Cuorijn. Tänuw weren armon
pitä sinun/ lchncuin yhden ihanan hamen
mijes pois

za juuri uuden waatten/ ujcon cautta päälles pukeman/ ntzn siua olet hywin warjelepa itzes kylmydestä/ uijn ettes tule kulman ja hidaxi. Tämä
omlst.uninen puuttu sseluilda)
he owat
sydämiläns kylmät: 115-yljyn pitä oleman lampuisa / nijn sydämet rupewat
palaman ja elämäsa loistaman/ sinun l«rul-

uscon

cosca

Folmas Zansapuye.)
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rullmcn ja lewotoin sydames tuleMo)nle«

wollisex/ hiljaisex ja kcwiäx ja sinun cazwos
)lol,er. Taincaldalsesa sydämeilsesä ufcalluxesa mene finunj rackan ja lowitetun
lumalae eteen rucouz-es/ pidä hända rackana Isanäs/ ja itzes hänen rackana ja
lunastettuna lapjenas/puhu hauen canftns/ waella hänen edesäns ja ajattele
hänen päälleni/ nijncuin lapsi.
Edespäin pitä sinun tämän päälle käsittämän
?.

M Cuningallinen Hengi ja mieli; pidä
ja nmhingona caicki/ wiclä lefin/ euin suurln/ paras ja rackahin on mailmas /
cunnian juhtcn / cM. sinull on
Wapahtajasas,sinun
siliä cunniaUijemma//

rmscana
sen

suurcmmax

ja rickammax et sinä mailmas
ikänäns tulla/ euin sinä nyt zo olet
lEsmes. Tällä muoto jaat sinä woi-

taida

ton caiken mailman ia caiken maallistm
tawarain ylitze: Näin pitä pcrkclen tule-

man häpiään/ ios hän wlellä

nayttais

si-

nulle caiken mailman waldacnnnat / jaattaxens sinua pois sijtä iiancaickijesta hywydest. Tajä tule sinun nosta ylös sinun paäs
wastan m plitze caickia iVietellyxiä ja uhcauxm mailmaida ja perkelcldä/ sinun Pitä ylöncatzoman sen/ cuin maallinen on/
«ikä pitämän jucua mailman nmni<t eli

h,ä-
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häpiäst/ ei myös hänen coreudestans ja
prameudestans. Se on mahdotoin/ että

sinä taidaisit saada zongun halun tnrhutehen eli langeta tacalim/ jos sinä amoaautuallilen maxo» alinolna
ficms jen
pidäl. ( o ) 4. Scn caedes
silmäis

utta tule myös edespäin nijn palawa
rackaus sinun Wapahmjatas cohtan sinus sylyteryr/ ettäs hawaitzet ja tunnet
ltzesas erinomaijen waatimlftn hänelle kijtollisutta osottaman / ci handä murhelll-

tekemän
sexnioittaman

/

waan

?a

paljota enämmin cunylistämän. Nämät maki-

m lijcutuxet ja ajatuxet woimallilest estäwät ja polsajnwat cglckt wierat ja kelwottomar ajatuzttt/cusn stnä ennen hawaitzit
tykönäs. Taincaldaisen sinnn amuudes
tutkinnon cauttq olet sinä sinun luwaW

sisa tölsäs

cocowa sinun sywaltat caicki culn haMa »a.

iq ascqrctjqs

dämes ja
käända sinun mieles pois WapalMjasta..
Se sielu/ jolla monda syndlä on annet/

Racka.Nden Opettaja on meidän rackaudclu ristin päällä. Caicki lhmijet racastawm W
taittj V! josta he rackamta racaftaisit. ö;
t« andept/

racafta myös

paljo.

)ojc«j

<o) Ebr.. I»:?e.
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he ensist uskoisit/ kyllä he sitte pian
mustaisit/ ja ractautta harjoitaisit coco
elämäläns / he wacllaisit sitte Sulliaisens
jojca

saa-

Cosea nyt sillä ujcosa
autuudella
alan stncaldainen aumaldulla
lincn waicutus on/ ja luo myötans cocb
pyhittälnijen ja uuden menon/ nijn ahkeroitze aina enämnnn ja enämmin tulla

rackaudes

Jumalan ja lEsuren lottscen mnwon/
>oca uscon siimlsä Raamattua caicki awoi
>a selkiä on< 5. Sillä uscolla/ jollas lEsuren/ jg ynnä hänen eunsans caiken autu<
nden/olet wastanottanut, pitä

sinun cor-

teimmalla tawalla kijttämän ja ylistämätl

hända: sillä se on Etakin cunnjalllnm ja
jalo uscon Masa/ että Mosta weisata Jumalalle ja caritzalle/ ja janoa Marian cansa: Minun sielun fuurestyiista HCrraa
(p). Älä häpe tebda sstalami/ nijn ettH
myös muut ien cuulewar; sillä ie wahwista uscon woiinalliscst/ja elawäxi tcke sen/
scka meijä että muiden tykönä Vn Evangelmmillincn saarna/ mi yhteinen cmlsaPUhe lEsuxest/ riemwlaulu hänelle enniari/ tuo myötäns Pyhän hengen la hänen
lohdullisen ja makmn wirwoituxens/ nijn
Q

(,)Bnc.

1.

4«.

etts

234
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että meidän sydämem taiwallM-, iohdu-j,

tUftlla j« Jumalisella iloll täMtätu

Jumala asu Israelin kiitoxs
Jos sinun Mlelcs on murhelltncn ja

(

q

j,i

painettu caickinaijelda ulconaijelda tujcald/
ia surkeudelda: eli myös cojcas stldä -l)M«,
bäril-lä olewaisclda spnnildä kjusatan jl,
nhdlstttan/ Mn rupe cohta u<con yxiktt-»
taisudes Wapahtajatas ylistämän ja kijt,a
tämän/ joca sinun synnistä/
l
on
nijn
ei tule
htlwetistä lunastanut/

scn

ainoastaus ne häHvt henget
carcotetux/ waan ne pyhät Engelit cocowat heitäns mybs meidän pmdärilläm jo
lloihewat sen ylitze/että seneaidaiset waiwaiset jyndlset/ cuin me olcm/ tahwwat!
cuin Mnäns taistella heidän cansans lu< l
malan ylistyxesä: ja tosin Jumalala yli-l
ftäisä ja ktjttäijä ylöskäy usein meidän st< >
dämisäm ja Aluisam ijaucaickisen elämän
ilo ja riemu. Sillä joca kijtosta uhra/
Hän yIM minua? ja fijnä on se tie/
csmta

että mma osotan hänelle Jumalan
autUUven (r )-Ge,on HErrnlle IE!««
Mri ilo/ cssta hän köybät jnnölset

saa Dostn

ja ylistystä

(<I)M!M «2:4. (f)

weisaman/ pffnam

PM.lo:,z.
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muisioxi uftosa; ne pienet
tähän jowcljat: jM lasten

Ilipsetkln awat
ja imewäzsten

suusta on han

wolman

>akljtoxen walmistanuc (s)/ M näm: wackenew«t/ nijn pltä Awet huutaman/ ja malat har/alda wastaman. 3>!
mmga autualmen asiia en Jumalan tygö
MyUa

jydämeUä

we<sata

ja

sanoa:

hosianna Davidin Pojalle / kljtmy
mon ft/ cuin tule HCrran nimeen /
hosianna corkmdes (t). s. Coseasnpt
sinun

autuuttas

Chrisittxcs

Vt

ainonsians

lunne/ usto za wastnu ola/ waan myös
llscin sydämesäs totiscst ja ftikiG tunnet/

Nijn et taida sinä toisin / eum Mtta ja
hawmta tykönäs yhden wolmMsen «no«
luuxcn/ ettcs sinun makin Wapahtajntas
itänäns tahdo plönanda za paltzl Ma;
lv.mn vita hänen omanas nyt ja ijnma!G«

scsi: käytön sinulle täsä mmlmas /

cuinga
jos wiM
Wapuhtajas wieroitnis sinun pois

jkänäns

sinun

Jumala talno. Ia

tmda-rlescast/ fton/ erinonmlsesia armon

lnakcudcsta/ nijn

sinulle/

rttes sitä tundis/ waM
uijncmn yhdelle wnroitttulle lapftb

(s)PM.«:s.

51;

(t)MM,'i.I,
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le/ tulis tusea päälles/ caho/ nijn pltä si<
nun hlllitztmän ja ilahuttaman sydamtj
hänen wcrrattomllla armo-lupaurillans/
ettei hän cuittngan ikänans tahdo sinua
hyhätä/ ja ettei phdengan pidä sinua

hänen tadestäns rewaiseman cu).
Ei sinun pidä ainoastans ilman, tundemista / mutta myös usein wastoin oma tun«
demistasuscomanlEsuxen ijancaictisen rackauden ia armon päälle, ia janoman Jobin cansa: Jos HErrawicllä luolelals

miilun: nijn tahdon minä cuitcngln
toitvoa Unen päällens (v ). Ia jos
minun ruumin ja sielun waipms/
nijn olet sinä cuitengin/ Hsrra lEsu/
minun Wapahtajani/ joca annmt ihcj
cuoleman minun edestan/ costa minä wicl<
lä olm sinun wibollises engä tundcnut si«

nua; palMa enämmin olet sinä nyt / cosinun oppinut tundcman/
sca minä olen
ja Pysyt aina minun sydämeni lol>
minun osanani, (w)
dntuicena jasumqan
lEsus poislymmy°ea ei tatda
miseUäns muuta etziä/ eum ssnun parastasi

sillä

<u)10h.1«:28.(v)10b«i3:15,(w)P5.7,:2).,6.
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M hän tahto/ että meidän ujcom tulis
läytcen woimaans ja mkiaan olendöhons'/
«uin on uscoa ja ei nähoä. Ah' kijninppucam sijs/ R. sielut/ meidän Wapahtajasam/ ja luiasti pysykäm haues / nijncuin lapset Oitins tykönä: Jos meillä wie-16 tuhancn mallma tarttaistn/ eli meidän Hengem tuhanen kerta tahdoeaistn
mcilda otta / Ahl nqn alkam jentähden
wpuco meidän Wapahtajastam Ei
hän taida otta kättäns meildäpois/waan
murhen jälken anda hän meidän cunniacm
,tulla ja Mun ja ahdistuxen peräst täyttä
hän! meitä runsaasti ilolla. Amen/ HErm lEsu/ lukiye tämä wacuutus minun
ja caickein sinun lastes sydHmisäi Amen.

Neljäs Cansapuhe.
Pybittämisestä ja

uudistnMa/

ja

siltä aumallisesta täyttämisestä/ cM

sen päälle seura.

V

6s/.

Neljäs
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2!IY 20.i1.

Minä olen Za-

in cautta laista pois cuollut; et<
ta minä lumalasa eläisin:
Minä olen Khristuxcn
n-

cansa

stinnaulittu: Mutta minä elän/
waicka en minä/ waan Zhristus
elä minnfa: silla sen cuinminä nyt
elän lihasa/ sm minä nyt elän

lEsu.rcn Jumalan Pojan usco
sa/ joca on minua racastanut/

ja annoi itzens minun edestäni/
Cn minä hyljä Jumalan armoae Silla jos wanHmscanStw

laista/ nijn onMistus tzw
taan enollue.
le

Sielu. WWlna mydoisin nyt mie.
WW letlam myös cunlla jo,
takin Pyhmamijcsta /,, m nhden lumalan lapsm Mmafla nstofa; silla
se lmn io puhuttu on/ on otollinen
minun WMni.
Opettaja Pybittämmen on wastuudcst syndymiscn za Wanhurftchi tekemä
sett

Neljäs Kanstplche.
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M hedelmä/ nyn että luuri lamasa filmin
Mpäyfes/cum <e catuwmnen sielu/ ulcou
cautta lEjuxen sowindo-cuoleman päälle/
min hän hänen siasans Msei/ tule Jumalan edes wanhmjcan' tehdyx eaikista syn-

Mä/ za lEsuxen attsaittu wanhurlcaus
hänelle tpgsluetan / )uuri jamaja tllmän
räväyxcs tapchtu myös hänen pyhittäettä Pyhä HenMljcnS/ joca seiso
gi jnca ia lahjoitta ufcowcnsclle sielulle

woiman iydämestä pitämän pyhä elämätä Jumalan tahdon jälken/ nijn että hän

Dä hetkestä/ luin hän uscosa hawaltzi
IssuM rackauden / nijn juloilest tule
waaditux ia paeotetux; ettei

Hän ena

itzellenS/ waan hänelle mielen
nomexi/ joca Hänen edestans cusllut
ja ylssnosnut on (a) se on uscon ia
wanhurlcari tekemisen hedelmä/ että me

elä

pMi tulcmma. (b) Perustaa jhs pyhyys itzens ainoastans yhden lujan ja jär-

kähtämättömän uscon päälle/

nijn että cusydämcs
sa
lEsuxcn ChristuxcnPyhä oieläkein on juurltetttu/ siellä

seura

<a) ~E01.,:,4.'1. (b)Rom.

<'

usco

mä
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mä ja hyw t työt ihcstäns lchncuin war/

jo seura ruumista/ cojca auringon paistch
käydän: Nijn mahdotoin/ cuin on eroilla
cuumuttli tulesta/ nijn mahdotoin on my-

ös eroitta pyhyyttä

ja

Miasta tlawästä ustosta.

hywtä töitä siitä

Sentänden sano

myös 3ut>herus Epistolan Esipuheja Romarein tygö/ joea on mahdollinen luetta
wijust sydämen pandaa/ coica hän edespa-ne ujcon/ mikä
on: Emme M-

<a

se

wltze kyjyH / sano hän/ jos uscon pitä
Vywiä töitä tekemän: sillä ennen em
in jocu sitä kysy / on han nijtä jo
tehnyt/ja on alati harjoltufesa. Waan joca lencaldaisita töitä ei tee /
st on uswtoin ihminen / joea
ymbarillens etzi ja copcroitze/ nijn
myös hywiä töitä/ eikä tiedä cum
mastacan/ mikä ufto eli hywät työt
owak. s)n ssjs selkiä/ että nijn paho cuin yxi sielu elä useosa/ nijn paljo woimaa/
halua ja laiwutusta on hänellä pyhään clämahan. s>wat
wanhat Isat useon
suuria töitä tehnct(c),- ja Chri>

usco

stityt

—»—>.

~,

~

„««
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seumcunnan

aicana ostiryt ensimmaijen
pyyyydest
jangcn
wat
cauwas ehtinet/
on
ollut
heidän
Gi
M
PyhyyS/
sijs
Pavulin opetmen jälken /
Mikan muu ole/ cuin uscön elämän waimtus/ hedelmä ja tundo-mcrcki / ;a seiso

uscons

allnomaises wäelluz-cs lEsurmseuTämä
msa haman taiwan pörtijn asti. cappaChnstittyin pyhyys stlso cal)dcsa
lesa i Iscapälwäijesä parannuresa
ja uudisturesa 2. locapaiwäilesä w
ston hasjoituxcja. Nämät cazn cappa-

yhdes

/

seura

ja
aina yhdcs/ ja yn
Mupäiwaltoisesta. Useosia tul?
neu parannus ja. uudistus/ ja tämän joca-

letta

owat

uloskäy

päiwälstn parannuxen ja uudistuxcn alla
sijnä
useo alinomaijesa harjoimpejans:
että sielu saa aina lähemmän ja wisumnmn tiedon zowindo-armosta ia lEsuxen
sulasta ja anwltzemattomasta armabtamifesta/saa myös jocapaiwä/ enämman ja enämmän hcngelijen coettelemijen ja tottu-

on

harjoitetut mielet /
hylvä ja paha croittaman (d) Mitä nyt tule 1. locapäiwsijeen paraunu-

misen cautta

/

xeen

(d)El>r.s:l4.
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/ nijn seiso se sama sijxecn/ ia uudistureen
nijn pian/

se

cuin mcowainen sie<
lu tyksnäns hawaitze jotakin sy.ndistä/cuin
stjtä ktznirippuwaisesta ja ymbäritla ole-

että

nä

waisesta lynnin turmeluxesia ylöskäy/nijn
hän cshta Måns catuwaifella sydämellä
mene lEluxen werisen ristin tygö/ ehem
siellä puhdistusta jaandmandamusta/ ia
nijn jocapäiwä wnelda lEsuxcn cuoleman
oiallljudes ja yhteydes/ ja pita syimina-

lati nijn kijnittttynä ITsuxen ristijä/ eitti
se saa tila ulospuhjetaja ehdollilljn syndein. Ia silloin taita
mchta ustowaimn siew sanoa Pawalin cansa: Minä

olen

(e)-

Ohristuxen

nimittäin /se

cansa
sijällä

ristinnaulittu

asuwaPcn

lyndi

pidetän cuollnena lEsuren ristln wieres/
nijn että minä kcrscauMi ja usconi ilon puolesta Christuxesa/cuolen jocapai,

wa (f) wiM/me olemme cuollet

synnille/ joca wielä meisa asu ( q )i me
olemme ristlnnaulitut mailmalle (h);
ja

meille itzellem

haawa- Täsä

(i),- ja cmcki M
joeapäiwäisesä parannuxesa

(e) S«l.
i?4(f) i. Eor, ,l>l;:.Z(s) R0».4:
(h) Gol.i: 14. (i) ~Cor.llls.
,

käy

«.
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Uscon la armon walkeus
waiaise meidän sydämem/ nijn että me
cobta näemme ja hawmtzemme ne wähinlmatkin wirhet/ wiellä ne caickein snhemmat synnin tomutkin/ joita emme ennen
spndina pitanttkan/ tulewat nyt ilmei ja
jMsir: Mc tulemme tundcman ne cawakäy näin.

I.

salaiset wihamichcm paulat
pewxet:
uscon
sillä costaaurmgo

lat

)a

ja epä-

wanä paistn/ nijn menaemene pienitrtätlin ralsc at > mutta hämärisä ainoastans ne
juurcmmat cqppalet.

Tästä tule

2.

että

uscowmset tulewat Nina köyhemmäx hengeja: he näkewät tyhjydens ja milattömy-

oman puutoxens/ sokeudcns/ alaiste.mudens ja raadollisudens/ ja tulewat sillä muoto suloidens/ja tundewat sydamestans

sesi haucutellun

sitä hywylta/ cnm heillä on Wapahtajas lEsuhe z mencwät Jumalan t>
xes: Nijn ettälepmetyn
fiö/ nij«cuin
Isäns tygö/ja Wa»
pahtazans/ nijneuinparhamman ystäwäns
wgö; lapsillisella ja turwMselln jydämelcmmjas pitämän

päiwä ja joca hetki uutta anden andamusta ja päästsä wioistans ja
wirheistäns / ja puhdistamat ihens sillä tapa lEluxen werejä/ cojca he tungewat
la anoin

)oca

enäm-
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enämmin ja enämin jowindo«a?mon togs/
ja culewat sen onutta/ ujcalluxesa
tujcm päälle/ miellä enämin ujcaldawalsiri/
)n uj< osa wiklä uscolltsemmlrl'.- he opplwat
Tämän caulsa aina tijndlämäst rippuman

saawat
suuremmanzopl
uscaluscon rohkeuden: silloin
sa«
jolla

jqna terran saadusa autuudesa/ ja
nijn jocapälwä uuden la

lmen ja

tämä toitvo on
non: locainen
hänen tygöns/ nlmittäin lEsuxen Chrijoca päistuxcn/ hän puhdlsta
nijncuin
hangin
wmseiä parannuresa/
puhdas on ck) TäU on 4. wisu waari
ottaminen / että se Christnxen cansa ri-

wanhq ihminen/ uscon catzelemisen cautta Wapabtajan päälle/ aina pidctän ristinnauliyemisesa; ja ettemme oma lugunpitämättömydermja epä-ujeom
cantta jalli hänen Mens wircoa/ >a tuot-

stlnn>mllttu

ta

za

päällem rastatta
pchennumi

ltzeUem esteexi

eli myös peräten

totslamijeen langemisexi epa-ujcohcn (l).
Meidän pitä myös 5. Cawahtaman lhem
ettemme
caikests orjuden pclwosta/

jou-

(f)

l.

(l)
loh.
halh«a tielä, pag.

«aijlä

?!

?.

ldcllapain
201.

sitä n»sim<

Neljäs
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I

puduis johongun juureen ahdistuxeen/ lain
alla; waan elia meillä aina olls yri ta<
plMncn ja ustollinen jydnn meidän Wa-

pahtaj.Me cohtan/M

UljN

lattaistmme

lapslllisclla pclwolla ja wapistujlclla/

me autuaxi tulistm- lm) Nmut»
tätn/ että me rackaudesta lEluz.cn tpgs
että

pelknmme wapijtmme >,a cayhistulnme teh-

dä

sen

suloisen

Wapahlazan

tahtoa wa-

stam Mutta eaike tämän alla on meillä ram
halumalan canja/ ja ilo Pyhasä Hengesä ;
sillä emba me ole saanet orjudcn hcngce/ että meidän wicllapidalS pelkckmani Mutta me olcmma saanet walittuin lasten hengen/ josa me öuu»
damme.- Abba raeas Isa: ja hengi

se

todista meidän hengemme cansa/ että
me olemma Jumalan lapset l n ).
me halpana pidä JumaIa nijncuin en
lan armsa/ nijn ci Mä weldan myös njeon rohkeutta ja uscallusta halpana pitäsillä nain sano Raamattu: Mat
stjs poisheitakö teldanuscallnstan/ jolmän,

la

(«)

Phil.-:

,8. (n )

Rvm.

«:

is. i6.
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la luun palcan

maxo on

< o). 2.
ja
wandMjcÄN
uscowaffcn
Pltä
tehjocapaiwalftS
dyn sielun clnma ttijomau

yhden

hariolmxes/ uijneträ ujco osom
tiämäns- M usco/ josta me nyt puhumujcon

ei ole;otu nija köykäinen ja picalscst
tehty omistus/ cuin mallman lapsille on rapitäwat/ ehta fe ei
wallinen/ ja he
mitän oler waan/ nijncmn mc ennen o-

me/

uscona

lemme cahellct

/

nijn on

sddamcn huln/in sielun

usco yxi ilsÄinen

ijouninen ja

eosca

cka-

jocu wm»
wöihemys lEMen perän/
waisudcns tunnon alla/ coco synnin menon
ahdistuxcnj
cauhistuxcllaja cmkcn wastuxeu/
lapitze
epäilyxcn
ihens tunge/
estetten
Menosi,/ että han
pti/ rucoilc/
lsytä Ilnnalnn Isällijcn jydumen; wafianotta Christien ia hänen wanhmscaudensi pitä scncaldailcn armon pnrembana/
lmn oma hengens )a Mombana/enin coco
mailman; ricmuitzc jen lMe/ ja on
can-

uscon

sa

sen

tytywäinen. Täsia
elämasiä eli
elosta ulcosa puhu Pawali/ costa han sano:
min HM cla/
ela ban uscosa/
toisella eli muulla mwalla ci hän clä. Ujcon

sen

sen

clanlä

t») sir.

!«:

Zf.
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erinomattain Cahdesa cappaPavali itzcstäns todista;
i. Että ihminen elaa Jumalan Pojan nicoja/ ioca meitä on racastanut/
ja itzens meidän edestamulosandanvl.
VYden Jumalan laplen/ ,a yhden nrmois
tttun sielun coco elämä / tekeminen ja jättäminen pttä uloskäymän sowinnosta Jumalan eansa, Jos me olcm wwitttut
Jumalan canza / fa meillä on syndeiK
d>'N saaminen m jen anftttun ja lahjoiläma

seiso

>e>a/ nijncuin myös

tetun wanhurjcauden
dymme myös sijhen

>sa

ty,

clammc siinä/

nijn on coco mcMn elamam lapsiUmen/'
waca ja turwaUinen. Sillä Wanhurja ustostans lpx
stas elä

nswsans

Se on meidän elcmcntim/ meidän !uvndom/ zydätyem ia mielcm rippu stjnä.
Se ujcosa saatu pelastus waan nyt <a anda woimcm meidän aieomuxeem ja edesot?
tamisecm. Ohristuxen lundo ia
suuri arnions ei salli meitä löyttä
joutilasna >a hedelmättöminä (a).
Se waati meitä
caicki cokeman

Hä-

'

t,

)

Gv iö:

zz.

(«,)

,

Ptt. n

,

248
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cnnnjaxi. Emme tee mitan jenhänelle
tähden/ että me armon jaisim/ waancail.

kisa meidän mcnoijam ja hywäin
harzoituxesa/ rucoufeja/pidämme ttzem nij'
nä/ joica jo cnnen olem armon saanet jn"l

Jumalan lapsix. Caicki uloskäylay.
silllftsta uscon hengestä. Minä ujcon/l
jentahven minä puhun (r) /ja nn>

tullet

cuinmina uscon/ nijn minä ajattelen/ nij».
puhun/ nijn minä elän/ nijn mi«<
nä imcoilen/ nijn mmä annan. Nijncm
Iswelm lapset/ Paäsiäisnä caritzan werel<
M fnwalsst owens/ ntzn pnä myös meidän
ulos ja stsaMymisem/meidän elom/ oloin
uloskaymän sijtä weriststä so<
ia
windo-urmosta. Nijncuin me meidän työ»

Minä

Pidäm waattet fäällam/ nijn
lasten joca hetki ja joca stl<
räpäys
waeldaman Manhurscaude»
man
ja
sinä
ihanasa ennnia, puguja/
hamesa/
meille
on toimtttanut zoea
cuin lEsns
myö«' wanhurlcan tekemlsejä «neidan pä>
ällewi puetettin: sijna pitä meidän seisoman

säm
pitä

aina

/

ja käymän/ syömän ja juoman/ mateustal
j« nijn aina wa»
man ja työtä

eldamm meidän cunnjasam, lEsuren

haa-

(r) ».Cor.4:iz.
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jocu outo

han on cotonans,
lli culcu-wieras
> Morsian on hywas tilas / cojca hanest sa-

Minun kphkylsslstn wuoren
laos / kiwiraunios. ( s ) Costa me
, nyt olem käynet Slnaisia Sionin wuo«
relle; tullet Lain tilasta Ewangeliumin
' tilaan/ za me cuuengin wiela tyksnäm
notan:

'

'

löydam pal)o lain

' joca

waatimista

ja pelcoa

/

meisa pyytä kijnirippua/ nyn tule nm-

>M useon

'ttwlla

lain (Evangclmmin) caulM
pois laista. Vie olemme Myös

,MistMN Ruumin mutta /ei toisin
«mm olisimmehänen cansanslijW tippunet/
.laista woletttut; st) mä mepaltve»
l Wn Hengen UUdistuMs(mlelisesi/ lma'inattomast)ja ei bokstawin wanhudes/
!lu) waatimisesta ja pelwvsta. Emme
ole lain alla; waan armon (haUituxen)
M (v) Cahtawiftlla mwalw owat ne
>ydämestäns ustowaijet sielut cuolctttut ja
,

,

.

'

lvapahdetut laista,

i.

NstnhUrscafittke

Mscsä; costa caicki jynmt hejlle andezci
R
an(s) Corkian W. «:t4. (t) R»m. 7.-4. (u) Ms,

250
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annettin ja lEjuxen täydellinen maxs he,
ille tygöluemn ntzn etln »yndi eli laki taida heitä cadotta: sillä lEjus asu heldc.»
sydämisäns. Hänen (Ms sow:ndo-w«
/

rens on heille

yxi wapa ja awojoin

lähde/

josa he jocapäiwä ja joca httkl waatteni
pejewät jawalkiaxi tekewät: Pyhä Hengi on heidän permdöns pami/ joca IG

fuxen tunmoittlMiiscn camta lohdutta j
wahwista ja lewolllftfl tcke heidän sydö
mens cmctee lain-duomiota wastan.
Pyhittämisiä / cosca
lumnKn
:,

ja lEjmeu Hengi

uudti,

sieiuilie

woiman ilolla tehdä hywä/ ja waltti
paha: ei jongun angaran lam kästyn >«
duomion ja helwetin peljätyxen cuuttai
nijncuin ennen tapahtui / cosca he pelw»!
ja

ahdistuxcn cansa elit si;nä angarasa w

se

in tilaza: ah ei> Waan nyt on
IG
wapa
ja
rackaus/ joo
suxenyhden waatimatoin
tete
uscowaisellelun lydämcsiä nueH
hywä on; että hän lapsillisch
sijheN/
cuin
>i
cuulianudcstn ritä lulnalan käskyt / M
hänelle ei enä oie rascat ;a mahdottoWl
pitä/ waan kewzät: Mä ei tapahtu st Nll
waatimljella ja

wastahacoisuoella/

W «nncn; waan Nolla

nijnc»

ja hpwWH

mii

lelli
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ractaudcsia Wapahtajantygö;
wolmaUa.- Ma mi
Mac uin myös

uscon

wow, calcki ICiufen

KhristuM

wakcwM tcke:
(w) Hänen ikens on jowelias/ m
hänen cuormans on kelviä. lx)
joca minun

Ustowaistt owat lEsuxcn multa wapahde»
tut ljcldan waatians sauwasta; <y)

ikistä ( z ) )N waatlnnslsta /
«ijncum myös hänen cowasta )a angarasta
nhcamiftstans. Tohta syndein andexi saalmlen jalken saawat he yhden lapsillisen )N
hywäntahtoiftn hengen. Sinun wottos
jalken/ (uscon tygölukemlsesta kandymisejä)

sinun cansas(neustomaijet) mieieLans
(
(
(

lapsillllella hengellä )
palweie sinua) pyhnsn
jalken

(a) ja

saadun

meidän sodanuhin

uscon

cuuljmsus

<cn ristmnaMun lE>men
ta. (b) ja
(w)

Mil.

cosca

me

ij. st)

caunistuM

wanhurftauden /

ujcon

tämä on

sinulle nhm

saarnan
camta

2,

Mtth.

5. (i) Apost. T. ls.
<b) Rom. i:s.

><,.-

)

joca

on toimitettu

uscon

A

/

hänes
löyt-

(D) Efa. 5.
Ml. n«: z.

,l: ;<».

(a)

cam-
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löyttan/joca lain tapdellijesi meidän ede<
stäm täytti/ ntjn cutzutan ne wapaixi ji

cuolleixi laista.- cosca

Wupahtaja waat!

ainoastans armoa ja totuutta / je on U«
stoa ja olkiaa menoa/ cuin ujcon pM

seura.

Laki on Moseren caung anetm
Armoja totuus on lEsuxen Khristufi
cautta tullut, (c) Nijn että
Evan«
geliumMen ujcon taydellijys jeiso cahde<

sen

sacappalcsa: Armosa ja toeudesa/ M«
minun lEluxeu täydcllisest minulle on lahloitanut/ nyn että mmull on taydelllne!!
syndein andexi saaminen / M yxi Mpitöii!
mieli ja tqhto/ joca on coconans lEsM»
cansa/ntzn etten minä ehdolla Mätän Km
diä tee: Tämä on se kewiä lEjmen ijcs.
Nijn ei tarwihe sijs laki uscowaisilda sie-

luilda yhtäkän palckaa

amuutta pldaltäj
Wapahtajans HM
paitzi ansiota lahjoittanut; he owat jo
autuat WapalMja annoi jen heille/ ew
nen cuin he wähakan hywä teit, sitä ei
ole he häneZda ansainnet/ ah
he tnlit
köyhinä za arlno-isowalsina/ ja silloin sait
he caictl. Ei lEjus mrwitze myös andä

silla

sen

öu

ja

heidän

hcil-

(c)

Ivh.ii i?'
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heille palckaa heidän hywän työns edcst; silla että he taitawat tehdä hywä / on hänen suuri armons/ ja heillä luuri etu ja
onnclisuus / että he sen taitawat la tah-

tomat/
min

he

nyt syndiä palwelemast/
ennen teit/ eikä tainnee toisin teh-

ja paäzewät

dä. Jos HErra suuresta laupiudesta tahto catzoa meidän töidem päälle ja ne hywäxi
cutzuu/ nijn tule cmtengin meidän aina tunnusta ja sanoa cheftäm.- dM olemme
kclwottomat palweliat (d) ia ei meillä
ole mitan kerscattapa Jumalan edes.
Ia pois se/ että me josta custa itziam

kerscaistm/ waan ainoastans meidän
HErran ICsuxen ZhristM rististä (e)

Me oleme cuollet pois caikesta kerscauxesta
lain töistä j caiG oma ansio ja caicki
lain
kcrscaus on ulossuljettu
cautta. (f) Ei ustowaistt sydämet lewä
ja rakenna lahjain ja töiden päälle/ joS
ne wielä olisit cuinga cunnialliset/ jalot ja
hywät: He tekewät cuitengm sydamestäns

uscon

mielelläns hywiä töitä waan ci laske he
nijtä Micuxi perustuxexi/ jonga päälle au/

tuus

<.t>)

lue. 17:

3: '7»

,°.

(e) Gal. <: »4. (f)

R«m.
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tuus pidäls rakettaman/ cli josta wacuutus eli wahwuus autuudesta pidäis! »om- »
t nnan; maan he elämät uscosa/ ja ot-d
«wat lEsuM ractnuben ja arnlon täy« n
deUisydejtä joca pälwä armon armosta; <
En mlnä hylla Jumalan armoa/ l
sano Apostoli/ maan tydynsijhen/että caicti on sula armo/ja minä ttcdan kenen'

väallc minä uscon sq) Mmta miten-,
gin on heidän weMcns walda/ itzcllens
tiedon/ sanoa heille: ojota minulle st'

<

nun uscos sinun löilläs? j« ellei he hawaitze lEstlfen elämätä )a cuwa heidän eUmäsäns/ nijnei Ee heillä syytä pitä heitä
lEsMN eläminä jafenina. Sijnä stwus
tiedäm me lain Kywari / ios ze oike<
in käytetan/ nimittäin sh) syndetn
tunnoxi; (i) ja on nijn cmn Opettaja

OhristUMWgö.

lk) Ennen cuin

uscoon /

sie-

owm ensiparannures
eli catuznux's/ omat
maifes

lut tulemat

Hc

ja miellä

alla kätketyt si)
rituxens alla/ joca silloin on
nen Isän melaniinen/ jonga
(g

2 TIM.
Gal.

i:!2.

(h)

ja hänen cu<
yn armow
cautta hän

Wttä

lDm.':«. syßom.zi-o.lk)

,
!

,
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wc ta ftn syndins ylihe murhemwaijen sielun Polcans lEsuxen tygö/ saaman lohdu usta armoa ja andexi andamusta hänen werens ja euolennns tähden. Ia eojysca sielu tygöns otta lEsuxen eläwän yhtä
tule
uscon
damcn
hän
cautta/ silloin
/

haawa wastudcst syndyner/ wanhnrscari/ Jumalan cansa yhdistetyn ja pyhän'
tehdyr: la el taida silloin

osotta

muutoin/ cuin

useon elawäri pyhän elämän

cautta.

lEsus sowindons canla on perustus ja
coco lumalisuden sawisus. ( m )
Sielu/ ioca tästä on osallisefi tullut/ lacwainostans / poisluopumisecum hanell
wastqhacoijudestans/
stans
astoja
hengellisiä
wastan /
ennen on ollut
ja saa yhden sydämellisen halun ja rackauta

nyt
ja

den Jumalan teihin. Jumala osotta nyt
hywän tahtons ja mielisuostons / ChriEu/ ja otollisex
sluxen tähden sielua cohlan
/
rmomens
weisuns/ työns ja
otta hänen
menons / ehkä ne caicki ei ole wielä ntzn
läydeUi<«/.cuulu cuitengin sekä Jumalan
että ihmilen puolelda lula hywä mieli-suosio / sula engelein kijtos-5)laulll. O yhtä
makiata ujcon clämata!
HErra lEsu

«nna

(«)

1.T,m.;:16.
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anna tämän minun ja caickein tykönä/ cw,
in tämän lukewm/ enämminja enämmin

tulla oikian woimaans' Ota tasa waati:

le on uscon waloa ia kirctautta waslan;
ei wiclä oikein tuN' sitä suurta aumuua/
cuin on lEjuxen
uscoja; ci eletä ustoja: ci pidetä Jumalan armosta
lncua/ cojca
omisa töljä/ lahjoisa ja
Pyhydejä lepoa etzitän ja nijden päälle rakctan. Costa 2. ei jotain hy«
wä tehdä/ eli wähimmöMn' sijnä B
!.

sen syyn

täyden/ ettei sillä
taitta mitän ansaitta. 3 Cojca ujcottoMia tahdotan lailla ja öijennus nuorilla
pyhyyten waatia. 4 Costa Pyhittäminen
tll uudistus pidetä» yhtenä opu« opergtum
eli tehtynä työnä: Eari taitawae tehdä
tvöt ai«
VhdenMdaisia töitä/ mutta
noastans owat pyhät / ;oca ntztä trke u«
seoja. Senealdaijet sielut / cuin owat
lain alla/ joille st/ cuin hywa on/ näky
ja orjallisen, mahtawat pyrkii
Wölläxi
jen perän/että he saisit wtzoa wqpauden täydelliseen lakijn/ st on lEjuxen
lan hitaat/

sen

Evangclzumihin/ nijn
Wlcwa3(,n)
(n)

Isc. l:«5»

he sanan tckiöixi

NclM AansapuVe.
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Slclu. Ennen tata elaisani wicl
lä itzclicm/ ajattelin minä/cosca minä wMst tein jotain hywa/ että Jumalan sen edest pitä ennen caickia
muita oleman minulle erinomattain
armollinen. Nyt nam minä/ Man olm hänelle welca caicki cuin minua
on/myös ltzcnikin/ ja etten minä i-

kanäns taida hänelle mafa hänen
rackauttans/ jos minä wielläpyhmi'
bain engelein tawalla eläisin.- Zuiten
gin teen minä jcn ilolla/ silla se lum
ri armo tekc minun stjhen mielisen ia

sen

tvalmix; Minä pidän
armona/
/
za arwamattomana etuna wapau
tenä ja atuuttna/Ma minä saan/
ettän taidan za tahdon tvältta paha/
ja tehdä Vapahtajani tahdon. Mut'
ta opetas mjnua nyt myös fijta toi
scsta cappalesta/ cuin lule yhteen oikiaan elämään uscosa.
Opettaja. Sijtä toisesta cappalest/ cuin tule ulcon el^mM/sano Pawali l

NeljaS Fanjapuöe.
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En mlna/ waan Ohristns ela minusa.

se

Nijncmn
ensimäinen cappale uscon elämästä ulotui caickijn Jumalan lasten töihin/ nyn lewittä myös tämä ihens ylitzc coco Christillijpden. Ensist tunge itzens
sowindo eaiken meidän elämam läpitze/
yxikcrtaiser ja lEja tcke sen lapllllisex
/

luottawaijex
suren päällearmo
ojotta woimans caikija
(

tekemisin

scowaisten töisä /

u-

mutta ei tule cuttengan
namät lucuhun eli wähimbängän arwio-

hon wanhurscaxi tekemtsesä). Sltälähln tule lEsmen elämä ja cuwa melsä ilmcl:
(o) Me wastanotam ChristUM/ ei a<nonstnns nijncum meidän ylimäljen Pap»
pim ja Sowttniam/ waan myös nijneu-

in meidän Prophetam ja Cumngam/ nyn
että me annam itzem eaiklsa häneldä oijcturi/opetetun ja hallitus tulla. Ulcon cautta
hän a»u mnsä/ clä meisä/ työtä tekc metsä.

Mncuin me HErran IWxen Zhri,
stuxen olemme waffanottanet/ niin
me myös Hänesa waellamme. (p )
Täsä ujcon elämäjä ylts alaisin käy 5.
oma elämä. Pavali jano: En minä /

se

(o) ~Cor. 4!I«.(P) Coloff.

::e.

Neljäs
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sf^on: ilman lElusta en taida me elä/ me
olcm haaehen nijn tottunet/ emme taida
paitzi" bända »ningän caldaista mcoin saada- Ilman Händä emme usealta / mida/
ymmärrä enga tahdo mitan lehdä: Paitzi hända olemme cuollet/ woimattomat ia

sopimattomat caickeen siihen/ cuin hywä
on: Nijn pian cuin hän armons meistä
poisotta/ näemme meidän mitättömydem/
onnettomudem ja wihchaisydem. Se on
<e callis uston elämä/ että me alinoma
ripumme armoja ja Wapahtajaja kijni/

ainoastans elämme.

;a sijtä

Ia näin

maahan lyödän Laicki yxi-julklsys / oma
walihemincn' oma ylistys / oma hmseaus/ sen ;a scn tehdyn hywän työn omistus/
caicki tekeminen/ juoxeminen ja hyppäminen omasta woimasta. Emme ena ole
Herrat ja haldiat ihe ylihcm / ennne ena

rohkene

puhua/

tehdä eli Main

etem

os-

hänen kaffyans: meidän pitä sydamclllftstl kysymän ja lupaa anoman sij-

ta paitzi

silloin se näin cuulu: Emme
rohkene mitakan paitzi hänvö. (q)
hcn/

ja

me caikesia omasta luottapäällcln/
eli myös luondscapihe

Täjä paäsem

misesta

(q) Rom. 15: i«.

pal-
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palihln / ettemme cnfingan luota cli coe oma woimam päälle/ eli sille /oeain oMu>callmenaista/ waan panemme eaiken
noasiaus ARMON päälle. Nijn cauwan cuin ihmisellä on yxi salainen uscallus

ltzens ja oman ymmärnMns päälle/ nijn
on hänen cansans aiwan pahoin laita/ /a
langemus on lä»nä; ia tämä on coconans

wastoin ulcon luondoa ja elämätä. Emme nyt taida luotta ihc palle/ waan vikemin
en ollengan uscoa Hiam. Lutherus sano enämmin pelkäwäns oma jydändäns/ cuin
Turkin
Tästä opime nyt sen/ ettei
pidä
rakendaman meidän oma»
meidän
hywän alcomuxcm e!i edes

oteamisem pääl-

le; Me jaamme Jumalan ja lEsuxen E<
vangeliumm walkeudes nähdä / mikä lu<
ondo on eli armo/ mutta caicki Wapahnyan cautta:

llman Van3ä emme woi

mitan tehoä. (r) Ilman handaem
me ole sowellat jotakin ajatteleman.

Wlhdoin ftura täydellinen Jumalan
baldun za alla andaminen, caicki oma
tahto/ nijn maallisiza/ cuin hengellisisäkin
atzioifa/ upotetun lEsuxen cuolemaan/ emme nyt enä tahdo sitä eli tätä meidän
(s)

YM'
(r) I°h.'s?s.(s) «.Cor.jlx?
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ymmärryxcm ja tahtom jälken; Emme
cnä pyydä silla eli tällä tawalla heugellljest
johdatetux tulla; emme pyydä nijn eli
nijn juurta mitta parannuxcn tuscast; ei

nijn eli nijn suurta lohdutust/ j n. e.jonga alla usein W jalaincn ja
oma tahto yhden sangen hywan muodon
ia luullon alla taita salattuna olla. Me

saamme nyt

armon yhtenäisellä silmällä

catzoa lEsuxen päälle/ ia jeurara hänen
tahtoans. Jollei sinun caSwos käy
edellä / nijn ala wie meitä tästä paicasta. (ss) SM cosca ihminen itze rupe

walicoitzeman/ nijn hän langepicaisesi yhteen

wäärän hengcAjyteen ja pohyyccen/ ja
ylös paisu, it) Ei Israelin lapset matcusta / ellei pilwen payas sijrrä ihiäns / ei
myös lewäjä ellei pilwen patzas leifata.
Eikä mlkan nyn paljo estä jäsenden yhdistystä heidän ylimmätjen Paans alla /
luin oma walicoitzeminen ia tahto. 3>ma«

tahdosa on myös aina waiwa ja leivottomus / jenmhden sanowat ulcowaiset sie-»
lut.- Emme tahdo mitäkän ilman lEsusta / ei mitan muuta / waan sitä/ cmn
ja

dän

(ff) «.Mf.k.zz.ls. (t)C»l.»:ll.
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hän tahto. Ia niin käy 2. ShristMn
elämä Miis yiss: Apostoli sano: Khli.
stus cia Mlnus. Me luotamme coco-

nans hänen

«llnons päälle/ että

hän mei-

tä eläwär» ttkis, MeMMmm ch«m Hänen johoatuxens all V että hän meitä taluta»
js Me otamme waarin hänen pienimästäkin wijttaufestans/ seuranune Hänen waK
keuttans afkcla asielcida / catzommc a-

hänen päallens/ uijncum palweljal
Herrans ja> lapset Isans vääUe., Emme
vm mieän emn/ en mene sotaan/ ennen
<um me saamme Paäiis-waattm.> Ia jijt.
te ästen kysym me häneldä ulcosa lu). Me
lati

wedämme banen eteens meidän tarpcmme
rucouxesa. Hän eläwäxi tekc meidän Hen-

gelläns; lähiöittä meille wvtteu Pyhän
Hengen/ se opetta meidän caicki tnilawa'

stt e:oittaman. Hän warottta/ neuwo
ja muislmta meitä: Hänen cmmans wa-

sta Jumala meitä sijnä hlljcusesn sielun j,
losa. (v) Hän sn meidän walkeudem >a
täydell.sydem/ ja meidän eläwä takim. Me
elennne heicot; mutta hän on wäkewa lnei-'

st
(»)

l.S«m.,:j«. (v)
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jä' Hän puhu meisäja meidän cauttami
hän rucsile meisä sanomattomilla huocauxilla (w) Hän uyra meisä Hänsyzytta makian suitzutmcn meisä esirucouzexi
calckcin pyhäin ja caickein ihnilsicn edest.
Sitte azetla hän meisä
candclcn loittannsen ja Jumalan ylistpxen /
eträ me hawachcmme sieluisam taiwalliien ilon ja riemun Jota enämmm mo

NeW

tämän hengen cautta rucoilcmme armon
istuimen edes/ pitain Jumalan harpua
tadesam/ sitä suremman rohkeuden ia
mcon ilon me saamme: ja jota enammän
me uscom/ sitä enämmän ia miclMmin
me rucoilcm. HErrran Hengi paatta la
llchtze calcki sen ftnan cansa/ AMCN.
Snhen luotanlme ltzem/ ja olemme ilman
jurma/ janoten: me olemme cuicki meidän

HErraiume

lEuyen eteen candanet.

uscosa

o

l IC<us elä
yhtä auruata ciämaZa
myss lnenä mlclws puolesta/sillä eu!a nöi>
ryys/ jydämen alhaisus ja bcnmn törhyys
en; cufa ractaus ja canjakalsiwaijys/ siwcns / hiiMsus / ysiäwullisns ja mailman ylöncaye on / siellä on lChristuren elämä jl« hänen Mtens/ eli elämän seuraminen. MellZa on KhnswM mieli s r):

(w)«p«,8:-z6.(^l.Tvr.,:ch

Ia
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Ia

jijtä lundewat Imnnlan lapset kästenäns toinen toisens. Ia co)ca tämä loista
jongun elämäsä ja käytsxis / nijn näemme/

että lEsUs sencaldaisen sydämen on sisull
ottanut

eläwäxl

tehnyt Cusa nyt toti»
nen ufto on/ sinne wtc hän »lyötäns/ ei
ainoastans syndein anderi saamtlen/ mud
)a

ta myös

lEfuxen cuwan/

mielen ,a

stu»

rämisen; Morsian otta za jaa Snlhaiscns
mielen. Ne sanat/ Christus ela nnnusa/
osottawat sen eaickeln lahisimmän yhdi«
styxen Christuxenia ussowaisten wälill/MH
yhdistys on sencaldainen/ cuin yhdistys
sielunpa ruumin wälill- Chtistus on sie-

elämä.- Sentähden on yhdellä uscowai»
yhden käändmnättösell sama etu/a arwo
yhdellä
eläwäll on cuob
män suhten/ cuin
len suhten. Tästä ujcon yhteydestä ulos»
käy totinen pyhittäminen/ coconans toiset
woimat/ waki/ ymmärrys/ tieto ja halu/
culn ennen. Christys elä mcifa ujcon cam»
ta / caikesa meidän elämMm l. lumalata meidän taiwalista Wm cohtaan: sillä
Jumala on meitä Christuresa juuri läsinä;
lun

se

zosia myös tule yxi alinomainen waellus
Jumalan silmäin edes.- meidän menoni

on

Mjas Zansapuye.
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(y) me ripumma hanes/
on
jota emmc nae/ nijncnin naklsim me
hänen (z). Jota emme ole nähnet/

rastam mccuittngtn/ ja nyt ulcomme
hänen paallens ( a ); loca on ftsco»
eikia lnondo. Sen fiwusa on myös aina
m lapstllincn

jom ci euitengan juingan/ mjlMlin sc orjallinen pelco/maaban
lyö meidän nzcallustam; wann se on yxi
p>,'lco

/

lEsuxen rnckauden side. Oleffclla hänen
stlnnnns edes/ on sula aumus/ se rohlvalfe ja ylöskehoitta mettä sangen woimuUliest. Me löydämme solakin Wnattua/
cosca me wälist ermomattain asetam
tzcm lEjnxen läsnä vlemistn alla/ za sisMsMkamchymiselManeu tygöns henM
ja kehouam sydämeV, palawaan
teen/ ja uudistam sillä muow rackulden
ja lijton. Cuinga sangen harmsi tämä lij-

mtta meidän lEkixemme sydämen/ ojor<s
kacwnä stlmaS
ta hän / lofta hän

sano-

minusta pois/ silla ne tcketvät mtnun
I« Jacobille: Mästa' minua-

chkä hän cuitengin. jydämelisesti halms/ et«
ta hän hänen olls pitänyt. Viklaan Nscon
S

(>)W1.).,«.

elä-

1.M,1:,.
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lämään tule myös 2 Shllsiuxm sydän
welta wastan. uston cautta rllcastam ja
cunnjoitam me Chrlstusta chccmakm/
Myös sljna caickein picnimmäsätln hänen
jästnistäns. Cmk«n stn teem me 5

lEsurellc. Mc raeastam sitä
caickein huonoindajäjendä; pxi ma osan
toisen puuttestn ja wmwasta. Me pidäm

ralle

Christuxen jäzenänä. Mcil»
lä on Ui Mieli/ yn kieli/ nimittäin uicon
kieli/ yxi perindö/ tulenttnc ccncki phleen
paictaan; yli näke 10 <en suuren cumuan
toiseja, yri iloitze toiZcn ylitze. Tämän
caicki näke uscon sillmä. Meillä on myös
TlMuxcn mieli ja elämä. 3. Mcldan
toinen toiiem

wlhamiehiam wastan.

Costa me catzelemme heitä/ nijncuin lunaftcttuia ihmisiä/
cM he owat sokiat/ nijn me cuitengin
heille toiwotnmme/ cansakärsiwäijesiä sy-

dämesi/ caictinaista hywä/ ja että lu<
mala tahdms heitä käandä: me teemme
myös/ cosca tila on/ heille hywä/ nuol-

heidän edestäns/ pidämme lEswcn
wcrcn cunnjas nijsä caickein lumalatto-

lein

tietäln ne myös olewan nijden
sieluin seas/ joiden edestä Ehristus on kärsinyt: mc pidämme ne calllsna / sentähden

«ttä
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että ne sillä cMUa wcrcllä owat nijn calMi lunastetut/ cuin mekin: tonvotumme/
että he nijn aumat ollsit/ cum mekm )oca
waaii ja wetä mettä/ että nijn paljo/
cum mahdollinen on/ heitä ylösauttaman.
Mutta cosca me )ällens heitä tutkiiielcm/
olem me pelkamät;
nt^ncuin perkelen seura/
mailman;
lEsus/ joca
lEsus plihc wsitti
mezlä asu/ on watewämbi/cuin perkele ia
mailma / ja hänen tähtens jaamme woiton. Me elämme uscosa 4. Rlstln Kllat
ja tosin ei ole cusan suurcmbata uscon harjoiwoitusta/ cum juuri rlsttsä. Mika siunattu
muunuxtjn
ma on ujcoft/ ette me ikäuans tule
)a epwlMen/ waan suurimmijakin jecannuJuns catzsmme ja tonvom panemlne
päälle;
malan puuttumattoman awun
wietlä/ st cuin enämbl on, me saamme
caicki HErrawa / ia caikeiw stfta / cuin
ci puutu
Jumala lnwmmut on lapsillens/ mitä
heimttnkäm hän anda lieNc tuicki
Ujcosta
uloskän
Halaja.
dän sydämens
wielä 5 - TaiwalZmcn mtcli. Ufton on
tekcmist näkymättömän cansa. Mcidän
menom sn taiwais. loca uscosa on tas
wan o»axens Valinnut/ se myös siznäermomatmin zydämestäuv MrippUi hanm
Neljäs

/
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aiamxensia hengens on aina taiwais. Nyt
ajattelem me sen päälle/ jota meidän tam<aldaiftn autuuden edestä tule Mä: nyt
meidän ojamme päälle Ma taiwnliscs pcrinnos/ ja ahkeroitzcm wiellä paremin uoikeudcstam'tulla wascon cauttanytmeidän
taas wermmme sen tulewnicuutetuf:

sen

eunnjan ja autuuden nijhin
cunnlaUlsilnbijn ja calleimbiin cappallcihm
caickcm purmailmam/ ja hawmhem

senhlngezä meidän
sen
tungemme meidän mie-

asetamme

haxi.

Nyt

lemme

cansa

silmäim eten/

ja

läpitze/ haman

Jumalan i-

stuimen eten/ taiwaUisen jotajoucon kastelle/ ).' silloin hawaihelnme eohta itzesäm l)h<
den taiwaUisen tulen ia Mällisen ikäwoitzemijen cohta päästä eotia / luemme ajat )a

hcM/ käymme lEsusta wastan (b)
Ia cosca meille taincaldainen autuus on
odoturesa/ nijn ei pwä meidän tästä elä-

mästä lneua pitämän ei pyytän<än tääl>
lä olla suurna/ ricasna ja cuiuyasa pidettäwänä; llUä tämä elämä on ainoastans
W waellus- «ne mahdalnme miclelläm käl,
sta «aickinaista pahutta mailman lapsilda'/
ei cajoa heihin/ miclelläns suoda heille tämän maallisen/ ei pyytä caiekia/ nijncnin
inoni<
(b) Ml,

,:

'l.
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monicahtat tekewat/ sillä se on heidän ojans. Jos meillä on jotain hywä, nHn
namitcam sitä/ ntzncuin ei sitä meillä olijcan/ »ne odotam jotain/ cuin parembi en/
engä tahdo meidän osam täsa mailmasa (c).
Mutta joca täällä caicki tahto halduns saada / aina tahto oikeuden ei ikanäns tahdo
mttän karsia/ tahto caikisa olla nijn cor-

km ja juuri/ cuin muutkin/ ellei suurembi / hän on jo poikennut pois oikialda laidalda/ sillä sencaldainen et ollut Christuxen ja Pawalin mieli. Me elämme myös
mitä meidän ajalliseen
uscosa oikein ja6. wircamme
cutzumiseem
tule. ei cuitengan/ nijncum mailman lapset/ joiden je

on suurin työ; waan me teemme työtä/
tydymme stjhen/ cuin Jumala anda/ za

hänen murhen pitämiseens; sillä se Jumala/ joca/ cosca m:na wielä blin hänen wihollisens/ ruokci minua ijoisa-

luotamme

annoi minun juoda janoisan/ ei taida minua nyt/
minä olen hänen racas lapjens / plönanda ja hyljätä. Jumaköyhä
la teke lastens cansa/ nijncum
mies teki lambans canla/ joca söi haNM pöydaldäns/ joi hänen juoma-a-

ni/

)a

cosca

se

-sti-

<e)

Vsa<.

l?;

14.
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Mastans ja-macais öanm Wfans (d)
Ia nain on elämmcn uscosa caikcn ahncudz.u/ wayan surun/ epäilyxen/ omcn ylisipx en / oman cunjan ja hurscauden surma

ja pericato. Vbtcilcst sanoin- caictl Jumalan lasten ajnturct/ halu/ puhet/ aiperusiucomi!et ja mcnot uloökäywät
ja
cuin jijtä ei uloskäy/ on heixefta/
dän micldäns wastan. Jos helsä on )c>taln kirottua ja jyndista/ joca heijä kijuirippu/ nijn ci salli he
itzcsäns elä ja halMe
käännämme ussowltamme
cli
litahyödytyxex
caicti/ cuin me
itzellem
n°em/ lucm/ ja cuulem. Ia caikcsta tämingäcaldainen autuus
stä on nahtawa/
lapsilla
ia lEluxcn welWä ja y«
Jumalan

uscon

se

sen

scosa

siäwillä on jo täsä elamäs/ joca/ waicka
ft on salattu/ tule se cmttngin ilmotturcn
päiwänä cunnjalla julki/ costa ei mitän
muuta/ cuin lEjmen armo/ yancn wanhurstaudcns/ hänen wcrens )a hänen cutvans heila pidä ktjldauiän. Silla WÄlll
on heillä lEsus coconans/ coco armo ja
coco autuus.

Sulu. Ach joca cuitengin enammin ja mämmin jaidais ujcoa! Minun
(b)

,

Sam. 12: z.

sansapuye.
271
nun makia lEsuxen/ anna sinun el6mas aina enammin ja enammin meidän cuolclvaiscsa llhasam ilmoitttuxi
Neljäs

tulla (e). Mutta sanos minulle myös/ nyt paatöxexi/ siitä autuallisesta
lopusta/ ja cmnga meidän sijnä tule

itzemme kayttck

Opettaza. Ujcowaijesta sielusta mahCl tama Opetuslapsi cuole
detan
(f). Adamin elämä/ nimittäin je ruumillinen/ cuole ainoastalis ujcowaisisa; mut-

sanoa-

ta Christuren elämä/ jeon se ljancaickinen/
ei cuole, se on luun je sama/ cuin heillä

on täällä salattu Christuxen tykönä lumalasa; mutta sielä tule se julki. Phden

mailmast eron ottawaisen Jumalan lapjen

tule

l.

juuren wicans ja monen ricoxens

tah,

den/ Jumalan edes lapWsest itzens uöyrytlä jaiye päällcns canda: mutta sijnäsiwus
myössydämejlsen ja ujeowaijen rucouxe alla
jowlttawaijen
tungea itzens edelnma
armon ia lEjuxen wetisten haawain sisälle/ za nijjä lewätä täydellisellä ylönandamisell/ Jumalan tahdon alla/ ollen jijtä

scn

wacuutettu/

että se olkia onnellisus on hä-

nelle

(»)

(f)M.«i23.
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Neljäs
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nelle tarjona: pese semähden waattens jällens caritzan werczä/ ujcon tygölukemilen
alla/ päällens pukein morsiamen caunlsturen
ilolla/ ja nijn tytpwäisnä istu cuoleman
Juhla wsmnuhun/ ja cuole nijncuin yzi

Jumalan lapsi/ lEsuzen morsian/ nijn«uin st/ joca juuren perinnön airo sisälle otta, Mi sydämellinen lEluxen catkcran
kärsimisen ja cuoleman tntkindo on sille
hywastjättäwä,stlle sielullc sangen hyödyl.
linen: sen cautta cntzo hän lEsUien jydä<
Nieen/ joca händä rlssln päälle nijn äärele

ja io ijalnaickisest
Hlloswalinnm. Hän tutkistele lEjUM
tollifutla: joca handä armons janan ja pt>
Käin Sacramentein cautta on nijn wetanyt/ hänen verasäns juosnut ja wihdoin
löytänyt'ja ktjnl ottanm/ ja itzcus usiM
hänell llmoittäuut / ja händä armostans ja

zömasti on racastanut/

ns-

rackaudestans rraeuuttanut: En hän anna
itzeldäns pois otta sitä autuutta/
cmn hän saanut on/ eli santta ihians waä<

kenengän

Mn luulloon lEsuxen jydumcstä! waan u-

ftotämän

olcwan ftn

hetken/ jona lEsus e-

Nimmäst ustottiludens ja muuttumattoman
rackaudens osotta: Sentäbden hän etzi ylös ne lnpNytt jällcns / jotca ennen caickia muim häpe» elämäsans owat wah-

Wi-

Neliäs FansapM.
wistantt hänen useons/

)a

saa
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niistä

nyt

Hänahkeroitze nyt/
juuri jydämeliststi kijttä

ehkä
Wapahtajaans/ za kehoitta heugens llolla Iu»
uuoenwoiznan

heickoudcsa/

-

mulata kgtllNnun, ja ehkä monda ntjn vimjää

Hetsee hänen ruumillijen

jairaudcns al<

la olis'/ ettet hän pienindäkan pijaram ilosta ia taiwun esimausta tundis/ lchn
hän cuitengin lEsuxen oiewan hänen lEjuxens / joca hänen synnisi/ euolemast ja

usco

hclwellst lunasti. 2. Tutkistele hau sitä
tmwallista cunnjata ja coreutta/ ja pnä sen
aina ajatuMns/ einiincnin yhden cappalen/ jsnga hän on ansainnut/ ivaan ionga
lEsus hänelle ön toimittanut ia lahiar
sudanut hänen usious/ campamens/ itcuue ja kärstmisens lopun/ ja ilottze/ että hän nijncauwas lEluxen awun cautta
on ehtinyt; nyt hän nosta pääns ylös/ sil»
lä hänen lunastuxens lähesty silloin hän
akist pclastetan Mailmast/ iyllnist/ wihcllänydcst/ waaM ja cmkesta pahusta
Sielu. Ach! mikä fuuri cunnja
on se oletva?
Opettaja, Ia tostm ypi ssclu/ ioca us»
con cautta nucku lEsuxen haawoin/ ei
tule awoasians tämän elämän smkeudest/

Dä

fyndjstft

ja

wmihast ihmijest/

joca on

In--.

Neljäs Zansapuhe.
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lapsille

Jumalan

täsa

mailmas

cucrma/ paino ja waiwa/ )a myös

suM
hcl-

waiwast ja asdisturcst kirwoitetux;
waan hän saa myös cuolemaia taiwaUion nijn ihana ja sumi/
jen cunnzan/
ettei stta nntta sanoilla kirjoitetta/ eli jo-

wetin

HVNguun cappalehen mailmala werratta;
Oletcos nähnyt juurten HErrain coreuden

ja cmnijan? Oltteos cuullut/ cuinga !e
tay yhden
ruhtman cruunamisesa ja
naimisesa? Oleuos jostns nähnyt jotam
suurta/ ihanata ja cunnjaliista? Oletcos
jojcus cuullut ptain ulos walmua caunm äänistä weilu/ eli muutdin caunijsti >oi«
tcttawan? s)letcss nähnyt jsmin racasta
ju hupa cansakäymista? Oletcos cuullut
puhuttaman suuresta tawarasia )ä nckau-

suuren

dcsta? Oletlos hawamuut/ cuinga ihanasti cmcki kejällä wiherlöitze ja cucoisia?
Catzo/ tämä ja eaicki maUman cunnja on

ja wlheliaijys/ nri pimiä ja himiä speili ja tapaus/ taiwallilen cunnzan
luhten Jos sissom on suuri ilo

sula surkeus

pitkän ajan perästä cohta
wanhembans/ ylkä Morsiamens eli yxi
racns yftäwa toisen ystäwans, mikä iloja
varkaus ci mahdais stzs silloin laapuilla ol«cojca yri lapsi

cosca

yxl

uscowamen

sielu cuolemasa
cohta

Neljäs
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cohta taiwalliscn ystawäns lEjUxen? Mut-

)oca hengesä saapi maista yhden wase
pisaran
)N esimaun täällä elaisans tusan

ta

lewmsen mailman woimast cli sijtä autua-

sta ilosta/

parhain.

sen

cuin taiwaja on/ hän tictä
Mikä lepo/ rauba jaihanaijus/

puhtaus/ klrckaus/ cunnja? mikä
nen Jumalan näkeminen? MM ihana canja-ksymmen pyhäin Engcllttcn ja caickein
pyhäin weijctn canja onsicUa
ga ystawällista cansa-pubctta olemme siellä saapa pila meidän lunastwestam lE<

su»eu

cautta/ lu-eidän johdamMam armosta/ armolda/ armoja ja armon alla/
j« meidän nyt saadusta suuresta aumude-stam? silloin sano Uitoijelle: tämä/ tämä

on sc autuus/josta me puhuim/ weisaif.m/
ja jota lne ikawöitzim surunlaarosa, je on
nyt cuitengin paljota ihanaisembi ja cun«
lalliscmbi/ cmn me silloin luulimmakan.
Mckä ilo on ylösnousewa meidän sydami/ cosca me ensist jaamme heittä meidän silmäm lEsären päälle/ ja Me cahellesa lEjust/ sim racasta lEjusta ijauccmkisest/ josa me ujcosa olem kijnirippnnct?
mitkä lohdulliset janat/ rackat kayttözet
ja silmänrapäyxct/
Sulhamcn lEzus
nauro-suulla awa meiNe laiwan owen?

sam

cosca

O Jos

Y?MS Sansapusie.
O Jos calcki ihmiset tämän tiedaisit/ tätä
etzeistt )a uscoisit! Cuitenain cuule / minun weljen: lEsus on cuullut meidän naisin astioista puhuwcm/ ncndäkäm jijs mei>
täm/ sillä hän on cohta hapuilla/
1« cutzu meitä cotia.
lESUS. totistst; minä tulen pian.
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Opettaja ja Sanancuulja. Amen/
Mn tule HErra lEsu/Amcn.

Ulos-

v.

Mosweto.

Uscon autuudesta,- edes-

fimä hänen

pandu ja kirjoitettu

kirjasans/ jonga han on kirjoitta.
nut

sieluin wapaudesta ja^cunjKsta.
?Z3> 24?.
smä tshdllt. onnelistst clä la 08a

§. l.

le
§.

».

Jumalan canja yhdistetty/ niin

sinun

»scoa.

Jota smä olet raadollisembi

misäs> sitä autuambi

§.

§.

si!»

olet sins, jos amo-

astans taidat ujcoa.
z< Coscas hengenköyhyydefä pidät itzes caickein ktlwottomambtlns !a mahdottomamba»a omistsman itzelles Jumalan lupauxia, ntjn ncdä, ettäs silloin olet caickein
kelwollisin ja mahdollisin/ jos sinä ainoastans eaidat useoa.
Coscas luulet itzes jstakin olewan, ntjns
viet peräten sckia, mutta jos pidät itzes
caickein waiwaiftmbana ja sulirimbana
syndisnä/ nijns olet sMrest ylöswalai-

stu coscas

myös stjnä

zen

§.

onnsa

tu,

taidat

surus

nähdä

turmel'U,res: jos

käsittä Christu.,
sinus pimeyttä.

taidat

ujcosa, nftn ei ole

sinä tahdot hawaita, sen c«in cckcki Jumalan lapset coetttlewats nljn pi§. 6,
ts sinun nscvmsn,

5» 3«s

Jas tahdot tehdä furun laaron itzelles
kewiäx ja sinun elämäs suomijex, >chn u,
sto ainoastans, sillä useo ilahutca sydämen,
F. 7. Jos tahdot, hawaicefts ja tundeisas si,
nun raadollisudes ja alznyma combastui,
§,

6.

3. z.

fas, sydämen puhdistusta, la maista lu,
malan rauhaa, nijn usco ainoastans, ntjn olet <
smä saapa armo, jaHErran makeus on lepo,
on foatawa ja johdattama sinun jydämes.
MicH sinä teet ilman uscota,
teet si<
na ltze: sen edestmahdat ssnä itze myös
»vastata,- mutta coscas ujcot Vapahtajan
.päälle, nyn hän s?n teke/ ja p itä sinun

sen

mahinssoitamam.

§.

9. Ajallisifa iOoisa taidat sinä kyllä jotakin
ja autta itzias; mutta hengelisisä a,
kioisa et sinä taida mitän aicoin saada o,

tehdä

man

§.»«.

surus cansa.- tämä on

««nsmattan

sieluill sanottu.

murheUisill
SIH murheti, waanujco a/nsassans.ahkeroi,

u. Jota enämmän smä uscdt ja itziäs
tzet, ettäs taidaisit ustoa, sila cäydellsem,
bi sm H olet.
§, ,l.
Uscon saat sinä rucouxen ia lEsuxcn cuo,
leman, rackauden ja lupausten mckinon alla.
3.!;. Sinun tule harjoitta itziäs uscosa, myös
pahoinakin päiwinä ja kiuftuxisa.
Sinun tule myös wiellä nW wähim,
misäkem atzioisa harjoitta sinuas ulcosa,
ei andaman sinun astareisas epä»uicoi!a
pKmndäkHn sia, muutoin Kwictä hän i,
tzens ymbärilw coco sielun-3 »,. Stina siwus tule sinun mpos olla kärsi§.

wäiftn

wälstn
sttä

ja

wahwan, Mä

zoca

useo wie meidän

on järjelle pimiä.

sm,
muista, ettts siltähdcn lewvtoin,
loin ole ollut yxiwacaisna lEsuxen tptöns
uscosa ja älä anna itziäs sncä wmwawaiseen murheseen saatetuki tulla, jonZKcaut-

z.,6 goscas joftus

»sat

horjahta ja viet

nijn

langeta, waan
ta sinä taidaisit
«ucoils cohta cmde),l ja luota lEsuren
päälle oikialla ja täydellisellä uscoNa
K. l?.Ios zotain cohta sinua, cuin näky sinun

mielestäs oleman Jumalan lupausta ja
sinun uscoss wastan, tchn tiedä, ettei ft

nijn ole; maan Jumalan armo on sen alla
salattu, sillä ci Jumala taida walhetella.

§.

»«Cawahta sinuas wisust, ettes oma luu,
loai jg tnhtoas pidä uscona; Oma tahto
sy<sre meidänkärsimättömyteen, napisemi,
seen ja HMueetn, mutta usco waicutlakär»

siwäliisydenja tptywäisydelumala tahtoF.
Eosms, waicka sinä uscot, cuitengin jous
dut cswijn kiuftuxisn, nijn älä uftssia sentähden luswu, maan mielehes johdata,
että uscon campaus ia harjoiuis on tar,
pellinen nijncauwan cuin ihminen elä.
§< »o. Jos sinä kysyt, mixi msidän sydamem on
nijn hidas uscoman, ja tahto pikemin har,
jpicta itzens awnin muodosa, «uin amo,
astans rippua Wapahtajafa elämällä uscolla, nijn tiedä että sydsmeils caikisa
awuiso on tila etziä ylistystä; mutta usto
<i karsi yhtäkän ylistystä; seMähdrn on
«eidän pipiä,sydämen nijn hidas

§,

Sm

Sen Lallin Vapahtajan

Mld<sn spndeimmc elcst ulosftifttun

Sowindo-Kärfilnism

Uutklstclcmus.
W>

c.Ocuinga ihanat,

Asuin fias :c.

JEfti!

rackaus Cmn«' suuri on sinui; Ett'i
wihamiestcs edcst Wuodatta annoit weres?
Rackaus on tai suuti,la ft,no«at,in juuri.
2.

totisex; Rackau>
Mackaudcst ihmiscx Sä synnyit
dcst köyhän' tnlit Tyaom maan paäll': ja olit lunr'

eaikild' ylöncatzutt'; Synneistci, yst«wa lvtt'.

Se Nimi ainoa Mun s«un'st isoitta: ett's Sy«»
ncisicn ystiw' olet, Minun myös tnstaft moncst', Sun
»stis tytön' päästät, Ia elämähän säästät.
4.

EuuWsndella, Pyhal! elämällä Sä Ifas hursca»,
dcn H>ll,tzit: Ia antuuten Hielläs wcristlla Ansaitzit

lyndifillä.

5.

Sä wi»«n Illmalo»
seit ja ratk' pois olit; Rockandcn tulex muutit! Gä
tuscat, »ai«»l <c,nn»U, I« taimn Mille annoit.
,

6.
sil!«« waiwawaA, Ia cauhiast painowan
Narm/cose' niumijs waca Weriscs hics m«c«: Wt»
relläs t«ll' lncit' peset, Saastaistst synnin wercst.
Syndlm

7.

Ruckaudcst palamasi Sä lastet nijn alas Itzes,
ett' engel' faiwast Sua wadwisia las' waiwas, longs

tähtein

vaalles otit:

Itzes

Ia

nijn meill' lewon tuotit.

8.
fangir otta Annat ia sivotta; Minua

Ms

synnin nuorist Vaasiärl-s, ja myös/uunisi Sen ruman,
henge» pirun, Cuin sust pois wcti min»n.

Sun,

co'»is siteisäs, Ma oikian
elon uuden. Sun rackautces sidott'

lElu cahleissss,
Ia
, ja

Mä tahdon olla ijät'.

Sa cowan cuoleman M' c«ilild'duomitau; Stjs
minä wapa; Cij nnnua mikan tapa. Sä c«ntet
sitwaärat, Ia nun«'l' cunnjan määrät.

olen
kär»

11.

w?«incn Mua tu«
si,s lohdsttnpi, Hcickoudes wadwistapi: W,Mik's joL'
pilcattin sinä, sijt ilon löydän minä.

Caappus purpurainen

Ia hames

Cosc' crunnu tappnrist Anva» pistnwäifist W«ät'
Sun silall' paahas pyhään
fa lESU totta Mun tahdot ar»oos orts.
ja

;

Cluunun sa, lEsu, sen Mun
vli, ylkan racas, Sinun
riemus oli, Saad'
mett' »w
,

Se
p«'«s:

tzunllot

'4.

snmi^in, Mun.
Pnda rnumys ruosslttiu Ia
tahten «nnottomast: Wietl' rlvnstctti» julwlst
pääll'alnstoina, Ia sangen mattoina.
Ga ripnt waljuna,
.'«s owat Muiloill' kij»'

f»d«n.M?rcs Waxorl jpndcln

c^

vcriinä, Kärts ja j,al».
cowasi. TZi'' wn«<a

,6.

Rncoilct fyndejan Andex mun edestän; Sanode»:,
Ann'
lsä,, „nt'on tull' candcx:Tolt' muu

siii silloin' minn: suo

17:

muistan sinu:
.

Muisi' wicl, lEsu «aca-e. Sun waldacunn«sas Paal<
len'; Cosc' hyw« manat Syndistcn cdcst alat: Sn», co»
ft« tapty cuolla, Mun Paranisin tulla.
Sa sanot: JOHANNES, Catzo

sun

s-tics: Sä

sanot minull: catzo
lEsuxen maxo» Catz'risti,
haawol aina Cvsc' syndi tundoas pa,na.
Cost' tusca helwetin, lEsnsi ahdista nijn: Ett tah<
te«' ristin päälle Hän huuta suurcll äancN: Jumal', «ir
tasa waiwas, Mun ylönannoit taiwas.
O cm«zas racasnts lEsn, meit'
Cosc', minä
janon, sanoit: Aittuudcm pcran paloi Silloin
halus
harras, O! Vsiäwän: paras.

sun

Guo että ainyan, M'
Gun pe»
ras ikawöitzis Mun siclun, ,a himoitzis IlAfest sinu«
ttzttö', Slnnuu mtzD itzcni luttn.

sano:

sss»

Se
, Csick' on ni)tc täytctt'
lCsusitze
n« raMhimh,
ma-lman oWi. Nytt oli l«kiläyillt', Ia mcillc

'tctt'.

Cvfta näin
fitt chlns Mi»
jätän Hensieiir i!u

uvo«

tyo:

san-yuu

Niju päans

Isa

nytt min«

C»tzl>s N«n'jä7.st7st, la. wusxtein wäristyst: ,Iä

esn

kiw

.'„

lEfIN-?n cul,'Ncs
näistc.
huoli nutän!
1

??.alo

csto: O sydand'

.',n,s MyKs karsti kiwun täs', Cosc'
3rchäL läw,stctllil Sun i'«!kcs ia awcttln: Ibst were»
wlsi M«L MlchGznex truoS.

«6»

ja wesi tai O» täysi maro ain' Edestä
Kelpom; Jos
«elcam: Sijs me ca>ck'

Wcri

wahwan, Ia

meidän

useos

Isäll
spndi »ältta

mahlan».

elam

'7.

Mä uscon todcr sen, Ett' rickirewäisiin Mun käsi-kir,
joitu/cn, lE>u s sun cuollos hetken': Synnit »ercllas

peität, Ia

meren pohiaan

heität.

28.
Ma ilman pelwota Nytt olen turwasa; Sun tz««<'
wais sisäll suljen Mä itzen ; sijt' «loitzen, Ett's syndi»

päalles otit, Ia nijden cbest cuolit.
29.

Gä sodit cuollon cans, Ia woitat euollesas Se»,
jonga tuoni wallas Oli, sä caadat «llas: Sä piru»
otat fangix, lo>i' «uunu cannat caunist.
,

;c>.

Lctjon sugust Indan Nytt ombi »voiton saan". 3«
rauhan toimittanut, Cuin meild'pois uli ollut: Ga
rauhan HErra jalo, Paitz' rauha itz' vll' t<chdoit.

sen

pään; Ia «t«
Kärmc sinua pistä; SÄ rusennat
nun uios siat Hänen kidasians totta: Nain wallasi
pimeyden Mun autit »valkeuteen.
32.

Coscas mun tuseasta ijancalckffesta Pelastit; En syi
mahda Peljätä cuolemata. Sa tulit kilouxexiVc o»
mull

siunauxex.'

Nijncuins syndin' tähden Karseit rangaisiuren; Nljn«
lahjoitat myös minnll W«nhu«feaudes sinun: Se o»

.

mun coreuden

I«

pucun taiwalltnen.
34.

Cansas cuoleteltu I«rifti»naulilt»Mä ole», ja myit
hautaa» laskettu caften cautt«: Wiell' cansas ylsi»os<
nut, Ia taidan periä saanut.
)5.

rascan työn evtst Rytt'
dän fielnm, ,ois'«lat'
Tai»

«funMtes Sä ostit,

tahdot palcarei Mei"

Itz'olestella chalst: VOckmc»

ja majsxes.

3s.

36.

W tahdot

kiD,

.

sydämen Nijn illiwallaisen, Weristn, il<pahan,, NHn-syndiscu ja ruman; Nijn perät'

pessä

turmellungin

mungin.

Gydsmen heranen, Cuin wicans tundene, Oikein
myös catu sitä, Ia nöyräst päästö pyytä: Tahtoin gtt'
vll' ainijon Su»
afllwsias.
?8.

lEsu minä

hapen, Coft' sit« mnistesrn Etts
annat aiwan Minull axtuuden taiwan: Ett' synnin or»
ja taidan, Su» Wapahtajsx saada.
??.

O c«inM kijttaneu Sinua mun lEiuren, Ett'<
minun, synnin sitesi Päästit nijn almoliisssi: Mun !u»
«nstit sä callist; Nytt un mn!l taiwas aidis.
Kijtett'
.

ukon ICsus Edest

waiwan

Narisen hikens

sieluns, Edcst

haawans, sitcns; Gua
ta», lEsu, suur?si, .Etc's velM t mu» niurhcst.

liz»

Unn' minun seisoa Ristis wicves aina, Ia »vastan»
> neies
Anx' kan»
Eu:n l,rwutta mun
,

'

ahdistuxcn Eoutt'

wh^u^nrcn.
ulwa

dutta

!!nusiain. Ristis

«j

.!

,

Ia
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