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Kaunis

Jokaeteen asettalumalan Lasten oikeita tun-domerkkeia, ja sen kansia telnlna kaikkia wäa-na tukeia suruttomam alda; mutta wabwis'ta uffon oikein uffowaistsa, nijn myös
lohduta heikkomielisia ja kiusatutta.

Dstnstan Rielesta Ruoyixi käättx
Haqv. iLnrothilda,

Nyt autuuttansa sydämen halulla etziwaisten sieluinhywiUl Suomen Seurakunnisa heidän Äiiin-Kielellänsä ulosannettu.

Stokholmisa,Prändätty Kuningallisesa Suomalaisesa Prandisä,Joh. Arv. Chlvlbohmin omalla kulutuilla,
Wuonna 1776.



Mdrag af Hernösands Consittorii
krotocoll) Hällit d. 15 vecembr.
1773.

S. D.sÄ<om Prosten, Herr
Lrunniu», nti inkommen strif.

welse, inberattat, thet han, efter
ttorii anmodan, under d. 9 <w"u nastl. ar,
genomläst den Finsta öfwersättntng, af
framledne Biffop rontoppiäanz wackra ar-
bete, kalladt Tros<Spegel, som BmäiMB
?ekr 6rape gjort, efter den Swenffa gU»
lade Vertton, som är 1766 af ttycktt ut»
kom, samt, wid desi jämförande med den
Swensta, befunmt den samma dermed ab
deles öfzperensstamma, st ser coMlwnum
garna, at samma chbyggeliga arbete war.
der, tilde Finsta FöOmilingars tjenst, a
tryctet mgifwtt. U^iprZ.
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Ruotzm Kieleen KäändWn
Esipuhe.

l /?v äsä, minun Lukiani! sinulle annetan yhtä Us»
kon-Speiliä, jota M Jumalinen jasuures-
ti Kijtttty Danstan Pispa on kirjoittanut hä-

nen kanstaweljeinsä hywäxi. Kirjan kuuluisa ulos-
cndaja on jo nähnyt hänen ustonsa lopun. Hä-
nen sielunsa katzele nyt autuasten waldakunngsn si-
tä Jumalala ja Lunastajata, kuin täällä on ollut
hänen uffonsa silmäin-maalina, ja jbnga kunniari
hän on tämän Speilin walkemeen andanut. Hänen
ruuniinsa lepä nyt haudasa, ja odotta saadnxens
ylösnosta kunniasa. Mutta tämä hänen kaunis
Kirjansa, ynnä usiambain Jumalisten ja rakenda-

.maisten hänen töidens kantza, eläwät.wielä meidänseasamme, ja kunnioittamat tätä Kijtettäwätä Kir-
joinajata hänen kuolluen muldansq päällä. Hä-nen suunsa maka tomusa aneti; mutta hänen Kir-

, joimxensa saarnawat meille Jumalan Sanaa, ja
opettawat kuinga meidän pitä kelwolliscsti waeiöa-
man autuuden tietä myöden. Ia etten me mah-
dais unhohta itziämme, ja minga muotoiset mehen-
Zellisisä olemma, nijn on hän andanut meille tä-
män Speilin, josa me taidamme kahelia meidän
tilaisuttamme. Ia nijnkuinruumillisessatawalla Spei>
lein wälilla on suuri eroitus, nijn tämäkin Kirkkaude-ssa woitta monda muuta, on myös epäildäwä, jos
Mn kirkasta ennen on ulosannettu. Itze puolesta-
ni minä tasa wähäisesä Kirjasa löytänyt suu-
ren huwitmm; jonga tähden minä myös sen ar-
mon ja työnnän jälken, kuin Jumala on mMiille
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Esipuhe.
lainannut, omaxi ylösrakennuxereni ja minunKanha-
Weljein ja Sisarten hywHxi Christuxesa, olen pyy-
tänyt tehdä sen meidän Min-Kielellämme wielä
tuttawammaxi.

Nijn katzo nyt etees, minun Lukiani! (Jumala
suokon sinulle siihen Armonsa) kuinga sinä katzelee
itziäs tasa Speilisä. Jollet sinä näe yhtän wirheä
sinun sielusas, jollet sinä tunne itziäs tästä lijkute-
turi, nijn minä pelkän, että itnun ustos silmät o-
wat pimitetyt. Waroita itziäs wisusti, emt sinä
mene samankaltaisena pois, ja kostas olet sinuas
katzellut, unhohdat millinen sinä olit. Tänäpan
tätä Speilia sinun silmäis eteen asttetan, wielä woi-
pi sinulla wähä aika olla pestäres sinun sielus
synnin-wiryeitä pois; huomena kuka tiesi sekä sinä,
että minä malamme pimeydesa, ja meidän
me seiso asetettuna hänen kaswoinsa edesa, joka on'
tarkasti tutkiwa meidän ustoam eli epaustoam. Kos-
ka sinä tahdot astua yhden Kuningan, taikka muun
suuren HENran eteen, nijn sinä et laimilyö kat-
zoa sinuas speilisä, wisusti kurkistella kaikkia wirhe-
jäs. Kohta sinun pitä astuman kaikkein taiwais-
ten Kuningan eteen; Ah! josta sinä ensistä olisit
täsä Speilisä wisusti katzellut sinun Ustos tilaisutta.

Mingä näköinen sinä kuollesas olet, sen näköiö-'
nä sinä heräjät. Jos sinä saastaisena poismenet,
nijn sinä saastaisten hengein seuraan saat
Ah woi! Ah wui! Helwetisä ja sywydesa ei löydy
yhtän Uston Speilia, ei auta siellä enä puhdistus»
ta ehiä, sinun syndis wirheitä olet sinä kyllä sick
lä näkewä, sinulles suuremmaxi sydämen tussari,
muttg et ikänäns, et ikanans saapa tilaa nijtä poi^
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. ' Astpuhe.
pestä- O! laita sijs, ettäs omt Armon ajastawi'sun waarin, ja katzelet nijn muotoas Jumalan Lai»
SpeiMemt sinä mahdais häpiällä seisoa sinäsuure-

'na päiwänä. Muista että Harmat omat walitut,
, ja nijden harmain seasa, jotka pyytämät ahtasta

portista käydä, ainoastans Harmat sisälle päasewat;
anna tämän olla pauhinan sinun korwisas, rukoi-
le ja ahkeroitze, että sinäkin olisit nijden harmainseurasa; laita pelwolla ja wapistuxella, ettäs autua-
xi tulisit; kawahda itziäs suruttomudesta, ja alaseura sitä surutoinda mailmaa, älä luota paljou-

. d:n paälk; sillä se eikä auta sinua Duomiolla, ei-
kä lohduta sinua wmwan-siasa; ei Jumalan wan-
hurstaus sentähden sinulda lyhene.

Ennen kaikkia älä wilpistele; sillä ei HERrasalli itzensa pmttä. HERra ei tahdo puolda; maan
l koko Christittya. Ei kelpa se, että tulla yhden man-
' l)urssan Jumalan eteen puoldulla sydämellä. Kaik-
> kia pita taiwan edestä aldixi annettaman. Joka
- tarjo ylön mahan sijtä kallihista Pärlystä, ei saa
' sitä, lijemmin kuin se, joka ei mitän tarjo. Kaik-
' ki himot, kaikki halut ja synnin hauffmuret pitä
t poispandaman; ei mitän saastmtapa ja rietasta pi-
>..dä uuteen Jerusalemiin sisälle tulenian. Engelit
- kadotit taiwan yhden synnin tähden, ihmiset Pa-radisin yhden rikören tähden; yxi ainoa syndi, li-

> han ja mailman rakkaus, on woimallinen kyllä sui-hkeinaan sinua autuudesta. Ah! walwo sijs ja ru-
skolle, noudata pyhyttä, muutoin sinä tt saa ika-

nansä nähdä Jumalala. M luota omaan pyhy-ja wanhurffaucees,. puhdista sinuas Karitzaiti weresä, ja etzi nijtä walkeita waatteita lEsuxeniA 3 Wkö.



Esipuhe.
tykönä, muutoin sinä et suingan taida seisoa sen '
pyhän ja wanhurffan Jumalan edesä. Rukoile
Pyhää Hengee, että hän aina wie sinua sitä ta-
saista tietä, ja älä luowu silta eikä oikialle, eikä wa-'
semmalle puolelle. Alä epäile Jumalan Armosta;
Taiwas seiso awoinna kaikille katuwaisille syndiMe,
Jumala tahto kaikkia aumaxi: lEsus Christus on,
kaikille amuuden ansainnut; Pyhä Hengi on wa-
kewä ja haluinen hywän työn sinusa päättämään.
M ole pelkuri ja älä luowu; tydy Jumalan Ar-
moon; jollet sinä maista ilahuttawaista uffoa,mjn
tydy etziwään; jollet sinä saa olla Christuren kanssa
Thaborin «vuorella, nijn seura hända Golgathaan;
jollei sinua walita kahomaan hämn Kirkastamis-
tans, nijn tydy ettäs, saat olla hänen Opetus-
lastensa seasa Gechsemamsa; Sijnä on kyllä, et-,

täs olet uffollinen; sinun HERras ja Mestaris'
tietä hywm mitä sinulle on hyödyllinen.

Jos sinä jongun erinomaisen Jumalan Armon
nautitzet, nijn älä ylpeile muiden ylitze; waan py-
sy nöyränä ja kijtä Jumalala. Jos sinulla Har-
moin on jvku iloinen päiwä, nijn tiedä, mä lE-sus säästä makian wijnan wijmeiseri. Ei mail-
ma ena ole Paradisi. Taiwaisa annetan
lista iloa, ja siellä on HERra luwannul rnwua.
hänen lapsiansa hekuman-wirroilla. Autuas on
se joka ustoo, waikka hän ei näe. Nijn katzele
ustoas, ja rukoile Jumalala mjn hywin minun,!
kuin sinun ustos edestä, ettei se puunuis.
lan Armo jaRauha olkon meidän kaikkein kantzain,
lEsuxen Christuxen tähden! Amen.

Tämä,



Tämän

Uslon-Speiltn
Sisallepito

Eteenasetta Jumalan Lasten tundo-
merkkeja

Kolmesa Osasa,
Joista

Mttsimmältten puhu Autuan-tekö-
wäisen Uston erinomaisesta luon-
nosta ja muodosta.

Tomen, M suloisesta woimasta ja
tunnosta/ jonga sielu hawaitze,
koffa Usto otta waarin itzestansa^
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SisHUepico.'

tunde itziänsa ja sen alla nautitze
Pyhän Hengen todistusta.

Rolmas, Uston toimellisesta koetu-
xesta, niinkuin meidän oma« hen-
gemme todistuxesta.

Ensim-



Ensimmäinen Osa.
i. Luku.

Sisällepito.
i. §. Usko on Jumalan Lasten oikia tundomerkki.
2. §. niitä tasa erinomattain yinmarrctan st» sanalf

kansia Usko.
Z. §. Suuri woima maka sen päällä, että meillä on oi-

kia käsitys ja ymmärrys Uskosta.
4. tz. Uskon olendo°osat owatLieto ja Suostumus ynv

marryresä/ja Ustallus tahdosa.
5. Mitä Lietoon on wälttämätä tarpellinen.
6. tz. Ruinga tämän Liedon pita oleman sydämellist»»

ja täyden yliyewoittamisen kansia yhdistetyn.

pmämatöin jaoikia Jumalan totisien Lasten
mndomerkki, on Usto yxinänsä; ei mj
että se on waikuttawa syy meidän autuuteenM

silla se on Chustus pxinänjä hänen ansionsa kauha;
waan Uffo on niinkuin lLhco, jonga alla autuus on
meille armosta luwauu; taikka nijnkuin tvälikappa»
le,iollaChristustaKasitetänjawastanotetän,jajong.a
kauna autuutta hanesa saadan. Monet Raamatun
paikat tämän todistamat, erinommtsin sturawaiset:

Marc. 16: 16. Joka usto ja kasteran st tule
«»tustn; murca jokaei usto, st kadoretan. loh.

A 5 3: li.



-7V I. Osa. D. ponroppidanin
3:16. Nijn on Jumala mailmaa takastanur, er-
lä hän andoi hänen ainoan poikansa, errä jo-
kainen tuin usto hänen päällensä, ei pidä hukku-
man; murra ijankaikkisen elämän saaman. Sa-
malla muoto v. 18. Iskä hänen päällens uskoo, ei
händä duomica; murra joka ei usto, se on jo
duomicru; sillä ei häll ustonur Jumalan ainoan
pojan niineen päälle. Nijn Myös v. 36. Joka
ustoo pojan päälle, hänellä on ijankaikkinen elä-
mä; murra loka ei usto pojan päälle, ei hänen
pidä elämätä näkemän; murra Jumalan wih«ps>
sy hänen Ap.T. 10: 43. Hänestä kaik-
kiprophecac todistamat, että jokainenkuin ns>
koo hänen päällensä, pitä hänen Nimensä kaur»
ta synnir andcxi saaman. L. io: 31. Usto HCR-

Lhristuxen päälle, nijn sinä jasinun
huones aucuaxi rule. Hebr. 11:6. Ilman usto-
ta oi: mahdoroin kelwata JuinalaUe.

2. §. Muna nijnkuin sitä sanaa, Usto, mitan
usiambaan kuin yhteen ymmärryreen selitettä, ja'sen
kantza Pyhän Raamatun puhen-parren jälken mo-
nikahtamia asioita tiettäwäri tehdän, nijn ci
kengän tämän tundomerkin jälken itziänsä koetella,
enmickuin hän oikein japerusturesta käsittä, mingä-
kaltaista usioa tasa ymmsrmän. Että tästä selkiätä
ja puhdasta käsitystä saadaisin, nijn pitä waarin o-
mcaman, että sen sanan kantza, Usto, ymmarre-
tän: Ensist, ustollisuus ja pysywäisys lupauxisa,
taikka Jumalan tykönä, nijnkuin Ps. 146: 6. Es.
n: 5. Hos. 2: 20. Jee. 42: 5. Rom. 3: 3"tli
myös ihmisten tykönä heidän sanoisans ja cöisäns,
2 Kun. K. 12: 15. ler. 5: 1. Syr. 27:17. B>i-



Uston-Speili. i. Luku.
sexi sen kanHa ymmärretän ChristiUlstn Uskon pää-
Rappaleer ja Osar, Rom. 12! 6. eli itze lLvange»
liummOppi, Ap.T. 14: 27. Rom. 1: 5. Eph.
4: 5. Gal. 1: 23. Kosmannexi, Christus iye,
joka on uston tarkoitus ja silmän-maali, Oal. 3:
23.- Neljännexi, Toiwo, nijn muodon kuin heidän
wälilläns on jokusanain sowinds, 1 Pet. 3:5. Wij-
dennexi, Lahja techdä ihmeitä ja tunnusmerkkejä,
Match. 17: 20. Luc. 17: 6. 1 Cor. 12: 9. L. 13:
2. Kuudenneri, puhran Opin pysywäinen ul-
konainen tunnustus, nijnkuin lac. 2: 19, 20, 24.Ia wijmeinSeitzemänneri, Rannvaisen lydämen
wakainen turwa Christuxen rygö, ottamaan ja
käsittämään hänen ansiotansa; Ia tämä on st oikia
ja autuaxi tekewäinen usto, niinkuin edes tuoduista'

Raamatun sanoista nähtäwä on.
Nm me wisun waarin otamme tästä Seitse-männestä ja wijmeisestä uffon muodosta; sillä.en me

taida kumbakcm muuta näistä luecelduista wahwis-
ta tundomerkiri siihen, että ihminen on Armon-tilai-
sudesa. Ihminen taica osotta suurta wireyttä hänen
wirasansa, suurta ustotlisutta hänen puheisansa
ja töisäns; hän taita tiecä koko Biblian, tunnustaja toderi mta koko sen sisällepuoa, iniehullisesti ja
sywäisesti tunnusta itzensä oikian opin puoleen, ja myös
werellänsä sitä lukita; ja, hän taita, jos Seurakun-
nan tilaisus nijn waati, ja Jumala nijn tahio, tehdäihmeitä ja tunnusmerkkejä lEsurcn Nimeen; mutta
taita yhtä hywin mennä helwettin?, eikä ole hänellä
Jumalan lasten oikiaca cundomerkkiä. Sillä 'st, tä-mä wijimin nimimw n?anhurstaxi- ja
kewä Usto, yfinänsä on.)

3§.

11



i. Osa. D- poncoppidanitt
3. §. Täsa me nyt tulemma tarkoitustam lähem-

Mari, tiedustelemaan oikian uffon olendoaja muo-
toa. Se on suurimmasti tarpellinen, osittain sensyyn tähden, etcä meidän sielumme suurin wihollinen
on hamasta Christikunnan alusta kerrotulla »vireydel-
lä ahkeroinut moninaisten eriseurain kautta wäännel-
lä ja turmella tätä pää-asiata, ja kädestämme repiä
tämän ainoan kilwen, jolla me taidamme sammutta
hänen tulisia nuoliansa. Osittain myös sen syyn täh-
den, että monda itze hywain ja puhdastengin Opet-
täitten seasa aiwan erinkaltaisesti eteen asettamat tätä
nijn suuresti painawata asiata ustosta, ja maikka he
sopimat perusturesa, kuitengin usiammalla tawalla
jaerinkaltaisilla puhen-parreilla asian selittämät, nijn
että yhdelle ei hywin harjoitetulle sielulle on työläs ha-
waita, jos hänellä on se totinen usio. Sen päälle
taittaisin monda todistusta edesmoda, jos eipeljättä-
wä olis, että se mämmin sekoitujen, kuin selkiän ja
wahwcm käsityxen?desauttais.

4. §. Me sanomme sijs useimbain Opettaitten
kantza meidän puhtasa EvangeliumillisesaSeurakun-
nasam,että Usiosa on kolme Päa-osa, nimittäin:Tie«
ro, Suostumus ja Ustallns. Joista kari ensim-
mäistä erinomaisesti owat Ammärryxen, ja se wij-
meinen Tahdon työ. Ihmisen sielulla on kari pää-
woimaa, nimittäin: «Ymmärrys ja Tahto. Sitä
edellistä enimmästi omistetan Päälle, ia toista Sydä-
melle. Näisä molemtnisa asui Jumalan kuwa syn-
nin langemuren edellä. Pmmärryrellänsä tunsi A-
dam Jumalan, ja tosin hänen lumalaxens, T«h«
don kantza hän käänsi itzensä Jumalan puoleen, py-
syi hänesä, rakasti jakunnioitti händä, luo. tti hänen

pääl»
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Uston-Speili. i. Lu?u.
, ~

. .
>

>

päällensä. Sitä wastan sei<oi tämän kuwan kadot-
mmus ymmärryxen pimittämisesä, ja tahdon eli
damen luopumisesa Jumalasta, korkeimmasta par-
hasta. Jos sijs Jumalan kuwan, joka synnin lan-
gemuren kautta poiskatoisi, pila ihmisesä jällensuu-
distettaman, nijn pitä uudistamisen sijnä tapahtu-
man, kusa langemus ennen tapahdui, nimittäin: ym-
mänyresK ja tahdosa. Ia nijn muodon Uffo, kos-
ka sana oletan law'ammasa ymmärryresänsä, ei ole
muu, kuin Jumalan kuwa uudistettu ihmisesä, ja
etuisimmasti istu jawaikutta, osittainsä, johon tule Jumalallisten totuutten elawa tieto,
ja wakainen suostumus, <en luonnollisen sokeuden ja
wastansanomisen siaan, kuin on uudesta syndymät-
tömäin ihmisten tykönä; osittain ja erinomaisimmastitahdosa eli sydämesä, johon tule ikäwöitzemys, us-
kallus, rakkaus ja luottamus, sen luonnollisen wihanja pelwon, nijn myöslumalastapoisluopunen menon
ja käyttämisen siaan. Nyt kuulu: Roerelkar tei-
tänne, jos re olerra ustosa, josuusi ihminen, us-
kon kautta, on alkanut teifä asumaan. Mutta koe-
telkat teidän sekä aiwon, että sydämen,ftkä xmmär-että rahdon.

5. §. Millinen Tieto on teillä Jumalan Olemi-
sesta? Tiedättekö te, että hän on Hengein ijankaik-
kmen Isä, kaikkein kappalden Kaikkiwaldias Luoja,
määrätom suuri, joka paikas läsnäolewa, kaikkitie-täwä, ja loppumatoin, totinen, laupias ja wanhurs-kas? Tiedättekö te, että sijnä yhdesä eroittamattoma-sa Jumalan olemisesa on kolme Personaa, Isa, Poi-kg ja Pyhä Hengi? Tiedättekö te, että kestimmäi-nm näiden Personain seasa, suuresta laupiudcha ja

rak-
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I. Osa. D pontoppidanin
rakkaudesta meitä kaikkia kohtan, jotka nijn hywin

teko-syndein tähden olimma ijankaikkiseen,
kuolemaan wikapäät, on tullut mailmaan, totisesti
yhdistänyt itzensa meidän ihmillisen luondom kantza,
jameidän lihasam ja weresäm, jonga hän otti pääl-
lensä, kuoleman meidän edestämme maistanut? Tie-
dättekö te, että hänen kuolemansa hedelmä on mei-
dän ijankaikkinen elämämme, nijn ettei nhlla ole yh.
tän kadomsta peljättäwätä, jotkauffon kauna häne-
sä owat, ja sitä wastan, ettei nijllä ole yhtän autuut-
ta odotettawata, jotka epäuffon ja synnin kautta py-
sywät hänestä erinMH? Tiedättekö te, että tämä
Lunastaja, joka meidgn hywäxemme on kuollm, ei
ole hauman jäänyt;, waan kolmandena päiwänä to-
tisesti ylösnosnut kuolluista, smen kuin hän oli al-
halla ollut hetwetisä jafangixi ottanut fangeuden? Ia!
ettei hän nakywäisesä ja halwasa muodosansa pysan-
dynyt mailman; waan mopein ihmisten nähden astui
ylös taiwaseen, ja istu Isän oikialla kädellä rukoilla-
xens meidän edestämme; jaettä hän wijmmeisenä päi-
wänä on suurella woimalla ja kunnialla sieldä nile-
tva, kuolleita herättämään, ja muutamia heistä ijan-
kaikkiseen iloon ylösottamaan; mutta toisia ijankaik-
kiseen kadotuxeen heittämään? Tiedättekö te, että
Jumala tahto siihen aikaan asti woimasa pitä yhtä
Armon-Waldakundaa, eli Christillistä ustowaisten
yhteyttä täällä maan päällä? Ia että Jumala lähel-
tä näille ustowaisilleHengensä, joka Sanan kautta
heitä kutzu, Kasteja heitä uudesta synnyttä, Aliarin
Sacramentisä lukitze ja wahwista heitä, ja koko hei-
dän elämäsänsa heitä kaswaua, nijnkuin hengellisiä
tapsia, Jumalan waldakundaan; erinomanain huu-

la
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Usron-Speilt. ~ Luku.
ta heidän sydämmesäns Abba! Isä! Kehoilta myös
heitä rukouxeen, ja Jumalankijwreen ja ylistyxeen?
Tiedättekö te, Jumalan yxiwakaisen tahdon ja wah-
wan aitomisen olewan, että ei ainoastans tehdä mei-
tä kunniallisin ja täydellisesti autuaxi tämän elämän
pttästä; wacm myös edesautta meidän käälidymistm-
me, wanhurffaxi tekemisemme, uudistuxemme japy-
hittämisemme täsä elämäsä? Tiedättekö te, mä kaik-
ki nämät totuudet owat wahwasti perustetut ja wah-
wistemt sijnä kirjasa, jonga me kutzumme BibLixi,
ja että tämä kirja päälle kaikkein kirjain on täydelli-
nen, ja woittamatoin wtuns; ja waikkase on ihmi-
sildä kirjoitettu, nijn ei ole kuitengan Pyhät Juma-
lan Miehet, Prophetat ja Apostolit, «nuuta kirjoit-
tanet, kuin mitä Jumalan Hengi on heille sisälle an-
danut, ja wälikappalemattomasti, nijnkujn hänen 0-
maa sanaansa ilmoittanut? Joka tämän tietä, hauon kyllä oppinut, eikä tarwitze enambätä tietä au-
tuuteen.

- 6. §. Mutta tiedon ja tiedon wälillä on suuri e,
roitus. Tieto on kahtalainen; sijs on tarpellinen
tutkia, kuinga me sen tiedämme. Sen pitä tapchtm
Man perustetulla, sydämellisellä ja tävdcllä ylitzelvoit-tamisella, ei ainoastans, että me tunnustamme näitäJumalallisia totuudelta, ia nijhin suostumme; waanmyös että me nijtä ilollemme sowitamme hyödytuxexi.
Ihmiset jotka owat tihijasti ja usiasti kuul-
at totuuden s^aa, lukenee sitä, jabokstawin jalken
stta rasittanet; mutta owat kuitengin nijn wimmacut,että he mikka pilkkawat tomuden,solmawal sen eriseu«rari, japeräti wainowat sen; eli wähindäkin sen ylön-
ratzena puäwät, laisialla, pensiallä ja unelialln ca-

walla
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?. Osa. D. Pontoppidanin
walla sen kansia eläwät, ja nijn muodon ei saa sydä-
me/änsä yhtän perustettua ylitzewoittamista sen tomu-'
desta. He ei pidä sicä iosakusa arwosa; andawat smsillansä olla, ja semmoisna pysyä. Muua st ei ole
ustoa; waan päällisin puolin sijtä ajatella. Se ei
ole Apostolin sanain lälken Rom. 4: 21,. täydellinen
lvahwus; se ei ole wahwasti ylitzewoittttuna olla; se
ei ole servahwa uskallus, Hebr. 11: 1. se ei ole sy-
dämesäns tuta nijden näkymättömän! asiain, edes-
kulunein ja mlcwaisten, päälle luotettawan
xen ja lujan omistamisen, niinkuin ne olisit läsnä, ja
silmäin cdesä seisoisit.

Opi sijs nyt yxmkertaisesti jaoikein ymmärtämään
tätä eläwätä tietoa, josta meidän aikanani on nijn
paljon riidelty. <Vxi walkeuden Isälda, Pyhän Raa-
matun kamra, ylöswalaistu uston silmä ahdista it<
zensä hartalla tutkinnollansa kaikkein epäilyren pilwein
läpitze, ja, kaikkein taiwasten taiwain lapitze, sisälle
fijhen kirkkaan Jumalan ijankaikkiseen olemiseen; se
otta luonnosta kuwia ja nakywaisiä kappaleita? Naa-
matun ojennuxen jälken, että se nijden kautta tekls
näkymättömiä itzellensä näkywaisixi, astttain sitä kir-
kasta taiwasta eteensä nijnkuin täynnans Jumalallis-
ta walkeutda, ja nijnkuin hän sijna näkis sitäMajes-
tttMsta Jumalan istuinda, lEsuxen istuwan Isän
oikialla kädellä, sitä lukematoinha Engelein joukkoa,
ja sitä sanomawinda kumnata. Toisinans se mkans
katzo kulunen aian päälle, mielensä eteen astttain,
nijnkuin st silmillänsä nakis kaikkia, kuin Adamista
Christureen asti, ja Christuxen ajoista haman tähän
aikaan asti, Jumalan Semakunnasa on tapahtunut;
kuinga ihmelliststi Jumala johdatta pyhiänsä; kuin-
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Uston-Speili. i. Luku.
ga jalosti kaikki Ennustuxet kestinänsä yhteen sopil
ivat, ja läydesä tayttämisesänsä omat loppuns saa-
net, wahwaxi todistuxeri sen suuren Jumalan Kaik-
kiwaldiaijudm ja Totuuden päälle. Toisinans se
katzo edes kasin, katzele tulewaisia, eteensä asettain
sitä kunniallista tilaa, kuin kirkastetuilla ruumilla yn-
nä pyhäin sieluinsa kansia on odomcawa, sitä ihana-
ta Abrahamin helmaa, walkeita maatteita, Palmu-
ja, Krunuja, ja ijankaikkista Halleluja. Katzo!
sijtä muodosta on oikian Uston Tiero, ja silla lamal-
la harjonele se itziansa muisakin asioisa. Se on nij-
dm selittäminen, joita en me näe, mjn selkeiri, kum

.lne nijtä näkisimme, ja senkaltainen wahwuus eli
>,witzeys käsittämattömam päälle, kuin me olisimme

jo nijta käsittänet. Ia tämä on tehdä Evangeliu-
min, sen amuaxi tekewäisen Opin, wahwaxi
luxexi, kosta ihminen näke itzensä makawan nijnkuin
kuollena synnin«wiheljäisydesausa, Isan Jumalan
istuwan Tuomioistuimellansa, Perkelen seisoman wie-
resa päälle kandamisillansa, ja helwecin awamma;
mutta toisella puolella näke senWanhurstanlEsuren
kuoleman ristin päällä, ylösnouseman, taiwaseen as-
tuman, Isän oikialla kädellä istuwan jarukoileman

i Känen edestäns; sijna siwusa itzensä puhdistetuxi
Karihan weresä, autuuden maaueilla pueceturi, ja

1 wijmein kuoleman, perkelen, helmeiin ja synnin ha-
!-nen jalkainsa alla makawan; kosta, sanon minä, ih-

minen tätä kaikkea Katzele ei lendäwällä ajaturessa;
maan sitä sisimbäan sydämen pohjaan woimalla ja
wahwudella istutta, ja eceensa asetca lujnkuin nyc m-
pahduis.

Val.Ernst.Loeschersanoovec.UvHn.s.: 'Seon
V ,' clä-
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i. Osa. D. poncoppidanin
"eläwästi tuta, elawästi tunnusta eli suostua, eläwäs-'
"ti uffoa. SiNä paljas mco, tutkindo ja pääiös on >
"niinkuin kuollui toö, ellei se saa senkaltaista muotoa
"sieluja, enä ihminen tunde sen eläwäri ja woimal-
"lisexi ihe tykönänsä. Mutta tätä elämäta ja woimaa
"hän ftapi sydämeensä, kosia siM saalia hänen mn-

tiecoa, mtkindoa ja päätöxiä sille
"rälle, etcä hän muuna sen Opin muotoon, eli, nijn
"puhuareni, kuwaa japränttää sen sydämeensä. Scn<
"tähden Pyhä Raamattu omista Sydämelle ymmar-
"ryren yxicotisia ja woimallisimbia ajamria, niinkuin
"oikima tietoa eli mndoa; ja sijnä ymmarryxesä hen-
"gcllisisä asioisa waaditan eläwäta tietoa, näkemistä
"sydämen silmillä, ja sydämellistä tundoa.'

Kusa senkaltainen elämä cieco on, sijnä on myös
sydämellinen suostumus eromamata sen kanha yhdis-
tetty. Silloin ihminen usto(kiusauren hetket eroile-
wt) nijn wahwasti, kuin hän sen näkis jakoemlema-
sa olis. Raaiuattu puhu tästä nain: Ps. 16: 8.
Minä pidän aina HERran kaswoni edesä; sillä
hän on minun oikiallapuolellani. Gal. 3: 1.
Te hullut Galaterir, kuka teidän on lvimmannut
romutta uskomasta? Joiden silmäin eteen lE<sus ChrilAw kirjoirercu oli, teidän seasanne ris,
tinnaulittu, Hebr. 11: 26, 27. seisoo Mosexcsta,
että hän luki Christien pilkan suuremmaxi rik-
kaudexi, kuin Egyptin rawarar; sillä hättkayoi
palkan inaxoa. Uston kautta jäcri hän
tin, ja ei peljännyt Runingan hirmuisutta; sil<
lä hän rippui hänesä, jota ei hän nähnyt, niin-
kuin hän jo olis hänen nähnyt. Tämä on sijs
selwä ja wastansanomawin. Ia merkitze tämän si^wusa
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Ustott- Opelli. i. Luku.
musa, että maikka Ustoa ja Nähdä toistans was-
tan pannan, nijnkuin 2 Cor. 5: 7>:c. Rom. 8:2;.
nimittäin: sijnä yhteisesä ymmärryfesä, kuin boksia
wi näyttä; nijn on usto kuicengin witzillä tawalla nii-
den näkymättömäin näkeminen, nijnkuin 2 Cor. 4:
t«. Lucherus sanoo ;. to! 359.». "Uffo sinua
"sijhen saana, ettäs näet aiwan ylönpaldisen armon
"ja rakkauden: sitä oikein kutzucan, nähdä
"lan, ei ruuinillisilla silmillä, joillaei kengän tai,
"da händä nähdä täsä elämäsä; waan Uskolla, joka
"näke hänen Isällisen ja määrättömän sydämensä,
"josa ei yhtän wihaa eli armottomutta ole."

2. Luku.
SlsMepito.

i. H. Dedon jcl ylitzewoittamifen pitä oleman »yotyol»
lisen ja tUttduwatt.

2 §. N?aan useimdain ott kuollut.
3. Tiedon ja Suostumisen koetus, josta tutan jo»se on eläwä ja iyet^ollinen.

l. §.
stasa, että nyt tieto ja suostumus oikein uffo-waisesa sielusa owat mainitusta »uuodosta, eh>kä suuren eroituren kansia Armon-lahjain ja mican

puolesta; sillä että yxi on lahjoitettu korkiammalla
toinen wähemmällä Armon ja Hengen osalla; nijn
sicä ivastan se tieto ja suostumus kuin uudesta syndy-
mättömillä on, ei ole muu kuin tyhjä luulo ycidän
lendawäisisä ajaiuxisanS, koffa ne joffus sille mää-
rälle saaman. Se on löyhä ajams, jongafturasa
ei ole yhlän ylitzewoittamista, ei ole oikiasarcsa, jaonnijn muodon snuresti eroicetcu Lucheruxen

B 2 ftli-
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i. Osa. D. pontoppidanin
selilyxestä l'. 9. 412. kosta hän sanoo: "Uffo
"ei ole joku unelias ja pensiä ajatus sydamesä; waan
"Pyhän Hengen lahja ia työ meisä, ja teke meicä uu-
"siri ihmisixi."' Henr. Muller sano Kirjasansa, jon-
ga hän kutzuu: TaiwalKnen rakkauden-suura an«
daminen, Luk.ji6. bl. 320. "Usto ei ole joku tyhjä
"ja paljas luulo, joka häily sydamesä nijnkuin hanhi
"Mden päällä; waan yri eläwä, yri hengellinen
"liekki, jollaPyhä Hengi sylyttä sydändä, että se ha«
"läjä ja teke sitä kuin Jumalallekelpa. Nijnkuin wal-
"kia lämittä weden, nijn Pyhä Hengiusson kautta läm<
"luitta, pehmittä ja sulaa sydämenkaikkeen sijhen kuin
"hywäon." DoctorLutherus sanoo: "Usko teke,e«ä sie-
"lu kokonans yhdistyHEßran hänenlumalansa kans>
"sa,teke händä mliseri jahehkuwari,euä häntule saman>
"muotoiseri ja luondoisexi, kuin itze Sana on."

Hengestä rikas Danstan Pispa Doct. lersin sa>
noo Uston Rilwoiruxesa ja woicosa, 2 Osasa,
3 "Se on Uston luondo, mei se taida yhtän
"syndista menoa tykönänsä kärsiä; waanjosa sydämesa
"seon oikia, nijnkuin yxi usto jauskallus, ja ei nijnkuin
"ajarus ja epäilys, sijnä se muutta koko ihmisen luon-
non nijn, että hän sydamesä ja muistosa, mielesä ja
"ymmärryresä, taipumurisa, himoisa ja tahdosa, ja
"kaikisa hänen jäscndens lijkunnoisa jakäytöxisä tule ai<
"wan toisexi ihmisexi. Hän sytty Jumalanrakkauteen,
"ja samasta rakkaudesta hän waikmetan jakehoitemn
"kaikkea sitä wihmnaan, kuin Jumala wiha, jakaikesta
"woimasta tekemään kaikkia, kuin Jumalan ja hänen
"Lunastajansa lEsuren edesä ihana ja otollinen on."

2. §. Tästä kirjoituresta on selkiästi nähtäwä, et«
tä se aiwon-usto, eli paljas ulkonainen ymmärrys,

tieto
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Uston<Gpe,'li. i. Luku.
tietoja suostumus, kuin useimmilla meidän aikaisilla
Christityillä on, on cuwcm toinen, kuin se sydämelli-
nen ja oikia uffo. Sillä kuinaas tunde moni Chris-
tuxen? Nijngö, että hän tämän tunnon »voimasta
hyljä kaiken jumalattoman menon, ja Pavaiin neu-
won jälken lakkakaikesta wäarydestä, kosta hän lE-suxen nime mainitze? O ei, sen pahembi! Nijn woi-
matoin on tämä tieio hanesa, emi ensingän taica ha-
nm elämästäns päättä, jos hän mnnustakan itzensa
Christin-opin puoleen, taikka ei. Hänen tietons ei
ole ainoastans ».voimatoin; waan usein exywa, wä-
hetty ja wailinainen. Hän tahto tosin tma Juma-
lan Armoa autuaxi tekewäxi; mutta ei kurittawaxi
Armoxi. Hän tahco tuta Christuxen, nijn muodon
tuin hän on meille lumalalda annettu Wanhurstau-
dexi; mutta siitä Wijsaudesta ia Pyhydestä, josta
sijnä myös puhutan, hän ei tahdo mitän tietä. Hän
tahto wastanotta Christmen, nijn muodon kuin hän
on kuollut ja ylösnoSnutlerusalemisa; mutta ei nijn
muodon kuin hänen nyt vita jokapaiwä elämän ja
waikuttaman hanesa. Hän tahto tuta Christuxen
ainoastans PlimmäisexiPapixi jaWapahtajaxi; mut-
ta ei hänen Kuningaxens ja Mophetaxens, jota
hänen pitä totteleman. Josta seura edespäin, että
niinkuin ulkokullatun tieto onwaäräja puuttlnva,
nijn myös hänen suostumisensa jaustalluxensa. E-
simerkixi: Sijhen lohdullisten oppijn, Jumalanmää-
rattömästa laupiudesta ja syndein andexi andamisesta -
CKristuxen tähden, ulkokullattukin suostu; mutta st; '

ta ei »vähemmin tarpellista oppia nijstä «välikappaleis-
ta, joiden kautta me taidamme Jumalan Armoa saa-
da, nijnkuin parannuxesta ja ustosta :c. jättä hän

V 3 ar-
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i. Gsa. D. pontoppidanin
armoonsa, eikä ensingän huoli oikiasta «litzewoitta-
misestakan oikian käändomisen suurimmasta tarpelli-
sudesta; Mä se estäis händä hänen simdisten himoins
juorusa ja wois saatta hänen sieluans lenwttomari.
Näm kätke Suu-Cbristitty Jumalan Sanan, ei ko>
konans; maan mähendä sen, ja otta siitä sen kuin
hänelle kelpa, sen willityn ymmärryxen jälken, jon«-
ga hän on itze hänellensä sijtä tehnyt.

3. §. Koettele sijs sinun tiecoas ja suostumustasi
O sinä wiheljäinen ja katumatoin syndinen! katzo wi«
susti jos ei se edellinen ole woimatoin, ja toinen wää-
ra ja wähetty eli puoltu. Sinä sanot, että sinä
tunnet Jumalan, ja et pidä hänen kässyjänsä. IE«sus sanoo- Ic»« re sokiac olisirce, niju ei olis reil«
lä svndiä; Murra errä re sanotte: me näeminä,
senrähden reldän synvinne loh. 9:41. Si»
nä sanot, ettäs ustot Jumalan Sanan >a suostut co<
tunteen; Wicm misä? Jo uijsä asioisa, jotka ei 0-

le sinun wanhaa Adamias maitan, ja niisa kuin mä-
hiil sinuun waraandawat. Miris et pidä niitä ko-
mia uhkauxiakm yhtä hymin todcna, kuin n itä fuloi«
sia lupauria? Jos Jumala on totinen, koffa hän
lupa sinulle ca mau, lningatähden ei myös nijn, kos«
ka hän nbw simia helwtttiin syöstä? Tämän wijmei«
sen totuuden pnä sinun erinomattain itze päälles
witcaman, ja senhWin sydämees painaman; sillase sinuun waaranda; mutta ei se ensimmäinen, nijn
kauwan ku-ns läälla eläc sinu!! wanhasa syndijesa me<nosas Jumalan wchan alla.

O epäussowa syndinen! Mingätahden sinä sen
eroirac, >onga Jumala cahro yhdesä olemaan? Min<
gätähden sinä olet nyn walmis ustomaan, kosta Ir«

mala
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niala sanoo: 25ayo! minä pyhin trikki sinun
dis pois! Sinun syndis owat sinulle anderi an»
nerur! Rauha olkon sinulle! sinä joka olet nijn hi-
das sydämestä uffomaan, ja, et ikänäns täydellises-
ti ja juurestausto, kosia kuulu: Murhe jarvaiwa
kungin ihmisen sielun päälle, joka pahaa reke.
Jos sinä sen uffoisit nijn wahwasti, kuins olisit jo
helwttisä, niin olis se mahdowin, ettäs nijnpehtaroit-
zisil synnisä jaKäpiasä, saastaisudesa, ylönsyöiuisesä,
juomistsa, ylöllisydesä, ylpeydesä, kijwaudesa, wi-
hasa, wainosa ja useimmisa kuolectawaisisa synneisa,
joisa sinä nyt olet nijn ahkera ja kijwas, ikänänsa
kuins ajattelisit Jumalan Käändänen tämän asian
ylösalaisinpa määrännen taiwan lihan töiden palka-
xi, »osa tapauxesa sinä waiwoin suuremmalla wirey-
dellä ja waiwalla niitä noudattaisit.

Kumgas taidat sinä olla ylitzewoitettuna helwetin
olenxui jumalattoman menon palkan? Kumgas on st
mahdollinen, etcä sinä taidac sydämestäs todena pita
Pavalin sanoja, kuin hän sanoo: errä ne, jorka sen»
kalcaisira cekewär, ei pidä Jumalan waldakun»
daa perilnän. Katzo! sinun petollinen sydämes teke
totisesti salaisen eroituren tästä selkiästi julistetusta duo»
miosta, koffas liehakoitzet itze kanszas, ajatellen, si«nä taidat yhtä hywin syndiä tehdä, ja rangaistusta
wälttä, ja sanot sydämesäs: la, se on tosi, ne owat
Raamatun sanat; mutta ei ne taida ainakan tulla
niin kowasti minun päälleni täytctyxi. Ei ole mi-
tän hä'ä.

Nijn on siis kysymys, jos sinä siinä mielen muc»
dosn todella ja wahwasti annat Jumalan Sanan
woimasans pysyä, suostut siihen, ja usioc Jumalan?V 4 Ci
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I. Osa. D. pontoppidanin
Ei suingan. Sinäreer hänen walehreliaxi, nijn-
tuin P. Johannes sanoo. Jos sinä oikein ustoifit,
nijns oikein myös eläisit. O waiwainen jaepäustoi-
nen syndinen! Sinä tahdot kerstata tiedostas ja wa-
listurestas, ja sen päälle luotta; katzo! sinä olet so-
kiambi kuin ne sowaistut Pharisturet jaKirjanoppe-
nei; sillä heistä se kuicengin kuulu, että jos he olisit
tundenet Kunnian HERran, nijn ei he olis händä
ristinnaulinnet; mutta sinä sanot, ettäs tunnei lE-suren, ja kuuengin tallat hänen jalwoillas, ja saas-
tutat sen Testamendin weren, jonga kautta sinä lu-
nastettu olet. Sinä sanota ettäs Jumalan Sanan
todena pidät, ja katzo! sinäet ustosengänwerran,
kuin Perkelet; sillä heistä sanoo Jacob: He ustowar
jarvapisewar, jonga kantza he yldäkylla tietä anda-
wac, ercei he epäile Jumalan uhkauxista. Mutta
sinä.katumatoin et wapise, ehkä helwem mjn totta si-
nuungin waaranda, kuin heihin. Sinä naurat ja
pauhat synneisas; jos sinä kuulisit tuhannen Kuri-
tus - Saarnaa, ci ne kuitengan pysty sinun sydämees
nijn, että ne waikuccaisit sinusa kaiumuxen parannu-
xeri, eli että jokuelämän muutos sen päälle seurais;
waan sinä siunat itzeäs sinun pahanelkisesä sydamesäs,
joka puhu rauhasta, kosta kuitengin sula waara on
tarjona. Ehkä kuinga kowasti Jumala Sanajans
uhka ja kiro, nim sinä kuicengin sanot sydämelles:
Ei ole yhtän waara, raliha on minulle olewa, 5
Mos. k. 29: 19. Mutta jollet sinä ole tahtonut us-
koa täsä mailmasa, josa sinulla omat oller Moses ja
Prophetat, nijns saac kerran rikkan miehen fantzasen ijankaikkisesti tuta ja ustoa kosta se sinulla kasi-sä o«.

Sen-
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Sencähden, joka tahto tietä, jos hänen Tietous

onelciwä, ja hänen Suostumistns wilpitöin, hän
ensist katzokon wisusii, jos kaikki sen Christlllisen O»
pin perustus-kappalet ja tocuudet häneldä sydämen
täydellä todella wastanotetan, nijn ettei hän yhtän
nijsta hyljä taikka huolimattomana pidä. Sitä lä»
hinkatzokan hän wisusti, jos hänen tietons on nijn
«läwä, ja suostuunixens nijn woimallinen, että se
tomus jonga hän tunde jausto, ikänäns kuin wa-
jo aiwosta sydämeen, ja sijnä waikuna jongun he-

rättämisen sydämelliseen ikawöitzemisecn Jumalan pe-
rän eli hänen rakkauteens, ja kauhistureen syndiä
wastan. Jollei se tuttu totuus woi ensingän mitän
näistä matkaan siatta, taikka jos ei se taida taiwm»
ta ihmistä waeldamaan nijn kelwollisesti, kuin hänen
ylitzewoittamisens qno ja waati; waan salli sydämen
pysyä endisellänsä, eli nijnkuin se luonnosta on, josse ei olis ikänänsä kuullut mitan Evangeliumin tai-
wallisesta totuudesta; katzo! nijn ei pidä sen ihmisen
ajatteleman, että hän on Armon-tilasa; sillä se on
wahwa todistus sen päälle, että epäusko on wielä hä>nesa, kaiken hänen tietons ja ulkonaisen ustonsa si-wusa. Ia Sanan eläwä siemen maka wielä kallion
päällä, eikä taida händä uudesta synnyttä, wähe-min saatta sielua kaswamaon ja wahwistumaan hy-
wäsä. Esinierkixi: koffa yxi uppiniskainen syndinen
on kirkosa, ja muuttumattomalla mielellä, liikku-mattomalla sydämellä kuule Jumalan hirmuisesta nu-
hasta syndiä wastan, ja sijtä lakkamattomasta kostos-
ta, jolla hänen wanhurffaudensa uhka kaikkia katu-
Niattomia ajasa ja ijankaikkisudesa; sitä lähin sijtäsuuresta kärsimisestä, jolla Jumala odoua meidän

B l käön-
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I. Osa, D ponroppidanin
käändymisemme, siitä sanomattomasta Armosta ja
laupiudesta, jonga hän lupa katumaisille, siitä mäc-
rättömästa rakkaudesta ja suloisudesta, jolla hän was-
tanotta exyncitä; mutta nijtä jocka pala!awar armah-
ta, halaa, suma anda, ja jaka heille kaikkia hänen
huonensa tawaroita; erinomattain kuinga hän on an-
danut hänen Poikansa kuolemaan heidän edestänsä,
kuinga Poika, se armias lEsus, käsittämättömästä
rakkaudesta on ottanut katkeran ristin päällensä, teh-
nyt mm paljon, ja kärsinyt nijn paljon, pelastarms
ihmisia helwetista. Kosta, sanon minä, yri kään-
dymäcöin mailman lapsi tämän kuule, tämän luke,
tämän tutki, pita sen todena jaeiepäile sijta; mutta ei
kuitengan tunne sijtä yhtän oikiata woimaa sielusans,
hänen aumaxi muuttamisixensa ja mielensä uudistuxe-
xi; waan wahwana pitä sen aikomisen, että hän
tahto p:)syä synneisänsa ja mailmallisesa menosans
niinkuin ennen: Kuinga silloin on? Eikö sillä ihmi-
sellä ole yhtän Liecoa? Jo; waan kuollut tieto.
Eikö hänellä ole Suostumusta? Jo, yri hengewin,
joka ei taida autta händä autuuteen. Ei hänellä ole
wielä puoldakan Sinapm-siemenda ustosta, uston
tiedosta ja uston suostumisesta; sillä nämäc asiat ei

- ole kostan jomilat; waan wötätekewäiset. Sillä
Gal. 5: 6. kuulu, että usko ryörä reke (on asta-
roitzcwa ja ei joutilas)rakkauden kautta. loh. i.
Ep! seiso monda todistustakuollesta tiedosta; erinomat-
tain 3. 2: v. z, 4. L. 3: v. 6. Ia kosta i Sam.
K. 2: 12. seiso, että Elin Pojat olit ilkiat, ja ei to-
tellet HERraa, nijn se selwästi wahwista meidän pu«

hemme. Luiherus sanoo: lLi he huolinet HER-
rasta; muna Alku-Kielesä kuulu: ei he palwellec
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H<eßraa, Eikö si,s Ylimmäisen Papin Elin Po-
jat, jotka itze o,u Kirkon-palweliat, mndenetHEß-
raa? G, he ei mndenet händä, sanoo Raamattu;
he ei mndenet händä sydämestä, ja nijnkuin heidän
olis tullut händä tuca. Aiwan niin heidän weljensä,
kaikki epaustoistt, waikka he wielä olisit korkiastikin
oppinet, he ei tunne Kunnian HERraa; jos he
ttmdisit hänen, he ei suingan elämällänsä händä ris-
tiimaulitzis, nijnkuin he jokapäiwä cekewät.

Semähden, jos se tomus jonga minä tiedän ja
tunnen, rupe mimisa eläinään; jos ininä nijn totta
tunnen ja tunnustan Jumalan Wanhurffauden, et-
tä minä sitä pe!kän; jos minä nim rotta tunnen Iu»
malan Hywylxn että minä tuleil miwmcmxi hän-
därakastamaan, kijttämään ja funliaisntta osotta-
maan sen edestä; jos minä nijn totta tunnen ja tun<
nustan sen ristinnaulitun lEiurm, ettämmä myös
tunnen hänen karwan kärsimisensä muiston ja päälle
ajattelemisen oleman minulle wastunn, neuwon ja
myrkyn, kaikkia myrkyllisiä syndejä wastan, että
minä taidan todella sanoa: Jos mä syndijn syr»
tynen, pijnas kohra muistelen, Se sen kyllä mie«
len wiene, Errci syndi le<kix liene. Katzo! sil-loin minä taidan lohdutta itziäni sijtä, ja wakuuttt»
tuna olla, että minulla on eläwä Tieco, eläwä Suos»
tumus, ja että minä olen osallinen»iistä kahdesta ensimmäisestä Usson Osasta.

3. Luku.
Stsälleptto.

I. §. Suostumisen ja todcna pitamisev pitä ihmisenmittain iee päällensä sowitta,„««.
2- f.
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28 ! Osa. D. pontoppidanin
2. ,§. pcrkeleida kiusatt-.xi, erinomattaiN mitä

Jumalan 2srmoon «llhristuxesa waaranda.
3. §- Ia myös yhteisesti, koko Nston-Opin totuuden

puolesta.
4. Ruinga ihmisen pita senkaltaisia kiusauxia wastns»

taman.
1. §.

HH>lela pitä Ustosa, nijn muodou kuin sitä 3?>n»
märrpxelle luetan, wisu waari otettaman, jo>

ta ennen jo on muutamalla sanalla muistutettu, ni-
mittäin - että itzekungin ustowaiftn personan pitä
wälttämätä sowittaman itze päällensä erittäin Suos»
rumisen sijhen totuuteen, kuin jotakma Jumalan
Armon lupausta waaranda, nijn että hän ei ainoas-
tans pidä senkaltaisia Jumalan lupauxia rorisina
yhteisesti, kaikkein ihmisten päälleckatzonnosa; waan
myös rorisina itzensä puolesta, ja jokaitzen personan
päallekatzannosa erittäin. Ihmisen pitä tietämän,
että Jumala senlupauren kantza juuri hänengin paäl<
lens ajattele, juuri hänengin päällensä tarkotta, ja
että asia juurihänengin waaranda. Hänen pitä tai-
taman sanoa sydämesänsä: Minä tiedän minun L.u«
nastajani elämän, ja että hän on uloscmdanut itzen-
sä minunedestäni, on kuollut minun syndeini edes-
tä , ja ylösnosnut minun wauhurstaudeni täh-
den; ja Thoman kansia: Minun ja
minun Jumalani! Moni woi kyllä ajatella tämän
nmistuturen ei olewan nijn ratki tarpellisen sen päalle-
katzannosa, että se kuin usto Christuxen kuolleri kaik-
kein edestä, ei mahda ynnä saatta muutakan uffoa,
kuin että Christus on hänengin edestänsä kuollut; sil«,
lä että hängin on suljettu sijhen sanaan Raikki. ja
kaiketi sen alla ymmarmän. Tämä, on kyllä tosi it-

zesäns,



Uston Speili. i. Luku.
zesans, ja saatta aina (kiusauxen hetket eroitetut) ta-
pahtua, nijnkauwan kuin ustolla on rauha, ja st
ei ole raffan kampannen alla; Muna kosta se pahan-
ilkinenkiusaja, meidän ustomme wihollimn, mle ja
ikänäns kuin Kieto meidän käsiäm ja sormiani, joilla
meidän pitä Chrisiusta kijnni-pitämän, ja häudä it-
zellemme erittäin omistaman, kosta hän tahto aja
meitä pois meidän suuren mahdottomudem tähden, ja
saacca meitä epäilyreen; kosta hän rijtele ja soti mei-
dän kantzam Christuren ruumihista, nijnkuinMichae-
lin kantzaMosexenruumihista; Mitämax! ihminen
silloin liwistele ja ajattele: Katzo! kuka tiesi, jos si-
nulla ongan yhtän osa lEsuxesä ja hänen Armojan-
sa? Et sinä ole nijn käyttänyt itziäs sinun syndeis
päallekatzannosa; se on ainoastans ylpeys, ettäs tah-
dot lohdutta itziäs hänestä; muutsaattawatsentehdä;
mutta «t sinä. Sinä saat sijta lakata; sillä npt on
ylön hiljain.

Edespäin: Kuka tiesi, jos ei ne ole oikiasa, jot-
ka sanowac: että Christus on kuollut ainoastans muu-
tamain witzein sieluin edestä, ja nijn mitämax ei si-nun edestäs? Taikka kosta Perkele muita senkaltaisia
hawäisewiäja pahoja sisälleandamisia kiusamihin am-
bu; lähinnä sen, että sydän on luonnosta taipunut nu-
reihin ajamrijn Jumalasta, ja epäustoon.

Jos nyt jotakin senkaltaista mielees johtu, mi-
nun Christittyni! sillä ajalla, kuins sydämen pohjasta
rakastat lEsusta, wältät syndiä ja sinulla on hywä
aikomus; nijn sodi sitä wastan parahitten kuins tai-
dat, ja tartu Raamatun lohdullisiin Sanoihin Im
malan yhteisestä Armosta, ne ewat se paras ki!pi.
Sano Satanalie, että hän lähte pois: Hän on tietty

waleh-
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i. Osa D. pontdppidanin
walehtelia alusta; ja mä aiwan toisin seiso kirjoitet-
tuna: Nijn on Jumala mailmaa rakastanut, et>
tä hän andoi hänen ainoan poikansa, errä
kainen kuin ustoo hänen päällensä, ei pidä hukku-
man; mutta ijankaikkisen elämän saaman. V7ijn
toera kuin Minä elän, sanoo HILRra,
ei minulle kelpa jumalattoman kuolema; murra
errä jumalaloinkäänupis tiestänsä ja eläis. Sa-
no sijs: HERralEsu! Olen sijpeis curwas, Wa-
pa kaikest surmast, Waikka ahdista, Wcholli-sen häijy, perkel kiukus wäijp, I»Lsus pelasta;
Dnbä rääll' siis pelkä wiel, waikk syndi jahei,
wet pauha, lisä rauhaa. N:o 272: 2.

Jollet sinä kohta saa täydcllistäwoittoa,
le ainoastans alallans, Perkelclle wähindäkän siaa
eli etua andamata: pydä jotakin muuta eeees ona,
)a tehdä sinun lendawille wäkewille ajamxillesesten la
wasiupen, sylien asti että se paha hetki käy ohitze.
Rukoile taiwallista Isääs, jos se on hänen tahtonsa,
että hän tämän hengellisen ristin kalkin sinulda pois-
ottais. Sillä wäl llä, älä tämän kiusauren tähden
ollengan waiwa itziäs nijllä ajaturilla, että sinulla on
wäärä usto, eli ei yhtän uffoa. Jos nijn olis, nijn
ei oliS sinulla myöskän yhcän kilwoimsta, ja nijnPer-
kele ei pyytäis o»a sitä sinulda pois, kuin hän tiedais
ei olewangan sinulla. Perkelettä ei ole itzellä, eikä
saata hänellä olla yhtän hywä uffallusta Jumalan ty-
gö, senrähden hän meitdäkin kahden iloista uffallusta
HERran tygö, ja sois mielellänsä, että me kaikki
epäilisimme, nijnkuin hängin, jolla ei ole, eikä tai-
da olla yhtän osaa Christuxesa; sijs sanoo hän, niin-
kuin muincu pomonainen Salomonin Duomio-istui-

lue«
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Uston<Speili, 3. Luku.
mm edcsä: Lapsi ei pidä minulle eikä sinulle an-
netcaman. Mutta ei min Satan: Meille on lap.
si ja poika on meille annettu. Es.

z. tz. Mitä nyt näin edestuom on, sijtä kiusau-sauxesta, kuin kohcaa meidän uffoamme Christuxen
ansion omistamisesa, niniittjin: että se saatta meidän
ti!aisudemme rastaxi ia HMndelewaisexi, ja, usein
teke tämän asian niinkmn kokonansa meiUe mahdotto-
mari, sen täyty meidän w)ös hawaita sijnä yhtei-
sesä Suostumuxesa, muihingin Jumalallisiin totuu-
deihijn.

, Usiasti täyty sen ukowaisen sielun walura,
että kosta hän luule ihiänsä parahitten
totuudesa, nijn sielun wihollinm hänesä herättä, niin»
kuin Jobista seiso, hirmuisia ajaniria, jotka Perke-le» tarkoituren jalken tahtomat maahan jaotta sen ra,
kennuxen, jonga hän on rakenbanut Christuxen, hä<
nen autuudensa kallion päälle. Perkele nimittäin:
tarttu, nijnkuin Simson, pilarijn, joiden päälle
huone on wahwistetiu, jakoettele, jos hän taita ni>'
tä haiotta, taikka pilkkawaistenj epäustoisten ja ju-
malattomain ajatusten wälikappalemattoma!la sisälleandamisella, jotka ahdistamat itziänsä aiwan läpitze,
niinkuin nopsaimmat nuolet, ja täyttämät sielua cain-kaltaisilla epäilyrilla: Katzo! kuka tiesi jos Christin-Oppi ongan totinen, ja se oikia? Bibeli mitämar on
ainoastaus ihmisten sana, jmcu ja jaaritus; taikka
myös karka hän ihmisen Suostumisen päälle wälikar»
palden kautta, eriseuraisten ihmisten kantza. käymiset-
la, ja senkallaisten kirjain lukemisella, jocka wahit-täin liikuttamat perusturen, ja yhden totuuden toisen

perästä
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i. Oja.D. Pontoppidaniil
perästä rijdan alle saattaw.u, siihen asti että koko ra-
kennus on wulmin waarasa ylösalaisin kaatumaan.

4- §. Jos nyt kiusaus on wijmeisestä laista, nijn
taita ihminen itze sen muutta, ja nijta loukkaus kiwe--
jä tieldä poispoista, maikka aikaa ja waiwaa tarwi-
tan nijstä aiaturista wapari päästä, joica ihminen on
kuullut, jotka hänellä ennen owat ollet, ja wieläkin u«
sein, ehkä hänen tahtoansa wastan, taas hänen mie>
leens johmwat. Mutta jos se on ensimmäisestä lais-
ta, nijn pitä hänenkerromlla woimalla walwoman ja
rukoileman, astuman sen walehtelicm, sil-
mäin eteen, jaPyhän Raamatun kansia händä was-
tustaman, nijnkuin Chustus korwesa, sanoden:
on kirjoitecru. Päälllseri sielunsa kärsimisesi pitä-
män, ja sillä itzensä lohduttaman, mä hän Rärsi
syndiä; mutta ei tee syndiä, nijn kauwan kuin ha>
nen ustowa sydämensä ei juuresa siihen suostu; waan
huoka sitä wastan, jakauhistu sitä.

Se helwetin murha-lindu karka häpemättömäs-
ti kyllä meidän sydämemme uhrin päälle, ryös-
tärens meidän uffomme pois; Mutca Jumalalle ol-
kon kunnia! se ei ole nijn löyhasä; waan se on kiinni-
tetty Christureen, ja me taidamme huutain jarukoil-
len meidän taiwallisen Isämme tygö, aja tämän riet-
tan hengen pois- Jos wielä suuriakin epäuston ja
pilkkawaisten ajatusten weden wirtoja meidän pääl»
lemme ammulttaisin, nijn me kuitengin taidamme
meidän sydämemme sywimmästä pohjasta, joka wie-
lä on kuiwa, Jumalan tygö huma: H<3Rra! aura
mcirä! me hukunmle. Sen alla on se myös meidän
lohdutuxemme, kuin Petari sanoo 1 Pet. 5:9- kos-
ka hän äffen edellä oli puhunut Perkelen kiusauxista:
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Uston Speili. 3. Luku.
Te tiedätte, sanoo hän, errä ne waiwac tapah-
tuwat teidän roeljillengin mailinasa. la, tiedäse, hurskas sielu! ettec sinä ole, nijnkuins woit a-
jacella, se ainoa, joka näitä kärsit; jos sinätaidai-
sit silmätä muiden sydämijn sisälle, sinä kuka tiesi ha-
waitzisit heisäkin paljo senkaltaista, jawielä enämmin
kuin itzesäs. Se rakastettu Opettaja loh. Bunian
luettele hänen elämänsä jnorusa suurta kowain louk-
kausten paljoutta, jotka owat händäkohdannet hänen
ustonsaKijstasa, ja sanoo wijmmein: "Kaikkein
"sausten seasa, joita minä olen koetellut, on se
"ollut kaikkein työläin läpi käydä, kuin Jumalan ole-
"misen ja Evangeliumin totuuden epailyren alle weti.
'Kosta tämä kiusaus minua ahdisti, uijn se kaiken
"woiman minusta luowutti, ja saatti minun saaren
"ni wärisemään allani. O kuiuga usein muistelin mi«
"nä täts Naamaiun sanaa: Seisokar wpöretyr
"kupeista totlludeUa. Ia Ps. 11: z. He rikoit
"perustuxeu: mitä wanhurstas taita, toimitta?"

Tarwe on sijs waatinut meitä nimittämään nij-
tä loukkauxia, jotka waiwawat Uskon Suostumus»
ta, ja ynnä, kuinga meidän picä nijsta ylösojettaman
ja auceitamau, ja tosin monen Jumalan lapsen toi-
won wahwistamiscxi; sillä että niinä monikahtamistct.esimerkeistä tiedän, kuinga surkia heidän tilaisudens
on, ja olen usein buullm heidän w.alittawan pelkoan,
sa, että Keillä ei olekkan yhtän ustoa; waan mä he
owat ekäuston lapset ja perkele» palweliac. Syy on
ol!uc tämä: Heille näwyi, minkui» heidän sydämen»
sä olis alati seisonut hänelle awoinna ci ajattllen, et-
tä senkaltaiset nuolec tawoiimwat päätä; mucta ci sy-
dandä, pmmärrystä; mutia ci tahtoa, ja stncähden

C silla
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si!!ä hetkellä, kuin ne päälle seisowat, lumalnlda,
joka on sm wanhurstan sydämen tutkia, pcrkelelliwia-
xi luetan, jokanijtämatkaanlähettä; mutta ci sille wai-
maiselle ihmiselle, joka kärsi ja sisällisesti huoka nijtä
wastan. Minä olen äsien sanonut, että se usto, kuin
on kilwoimxen ja kiusauxen alla, on suuri todistus
sen päälle, että ihminen on Armon-tilasa; sillä «Per-
kele tee itzellensä yhtän waiwa nijstä, jotka jo ow.it
hänen kynsisans; waan yxinans uffowaisista. Jos
sinun uffos, sinä kiusattu sielu! olis ainoastmis ui-
kokullattuin uskon wertainen, tyhjä ajatus ja luulo,
mingätähden mahdais sijs Perkele nijn suuresti ahke-
roita sen sinulda ryöstä, eli kuingas taidais senkaltai-
nen wäara uffo nijn monen kiusauxen alla pyjyä, ja
ehkä työlästi, kuitengin wijmcin, nijnkuin tiettäwä
vn, totisesti nijtä woitta?

Wijmein pitä waariotettaman, meidän Suostu-
mustani koetellesamme, etcä usto, saman Suostu-
muren päällekatzannosa, ei ainoastanS kiusauren het-
kellä; waan myös ulkona kiusauxcsta rauhallisen elä-
män alla, taita olla heikombi eli wäkewämbi, yhdel-
lä ajalla «mämmin kuin toisella, sinun tykönas enam-
bi kuin muun Jumalan ystäwän tykönä, ja tämä
kaikki sen jälken kuin nijtä kallihita Armon-walikap-
paleita, Sanaa ja Sacramentejä brukaran ja nau-
titan, ja sen jälken kuin Pyhä Hengi, joka niiden
kautta «vaikutta, anda Armon ja Woiman. Näin,sanon minä, tapahm se, että samana aikana «kuin ih-
minen ei tunne nijn kowia kiusauria, taita kuitengin
uffon Suosiuiilus olla sangen heikko ja woimatoin.
Se aumas Uffon Sangar Lutherus sanoo Tischred.
loi. 166: 6. kosta hän puhu Pavalista: "Sixi minä

"sen
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"sen pidän, mci Pyhä Pcwali itzekän ole saattanut
"sitä mjn wahwasii ustoa, kuinhan sM puhu. Mi-
"nä totisesti, sen pahembi! en taida mjn wahwasti
"ustoa, kuin minä ftcä puhun, saarnan ja kirjoitan,
"ja kuin muut ihmiset minusta ajattelemat." Tästä
taitan huokiasti päättä, että LmheruS täsä paikasa ei
erinomattain puhu kiusauren hetkestä; maan sydä-
mensä tilaisudesta jokapäiwäisesa elämäsä.

4. Luku.
Sisällepito.

1. §. Uskallus on Uston kolmas ja etnisin osa.
2. §. Rninga st eroittamata uloslähtö eläwäsiä tiedos»

ta ja suostumuresta.
3. Löyty harwain ihmisten tykönä.
4> Ihminen pctta ihensä, kosta hän sekoitta stniye päällensä sowittamistn kuin tapahtu

xcsä, st» kansia kuin on tahdon ja harjoituren oma,
eli paljan tiedon iye päällensä sowittamistn, sentyöllisen ja iye harjoittamisen kansia.

5. K. «roitus turwallisen ustalluxen ja lihallisen su,
ruttomuden wälillä.

seura edespäin, täsä omasa koettelemiscsa, Kol-mas osa katzeldawaxi, kuin on Ustallus "fuma<
län Armoon Christuresa, jotaomisteta»erinomaisesti Tahdolle ja Sydämelle. Luonnolli-sen järjestyren jäikeu on tämä tosin wijmeinen ttffonosa; mutta sen painon puolesta, se ansaitzis ensimmäi-senä olla, jongatähdm se meidän Opettaildnm, ei
snyttömasti, kutzutan, Uston eruijm Osa, se-,
dän, sen ydin, sen oicia olendo, ja erinomarcailt,

C 2 W5.
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Usto. me myös, ust.n koemxesa, e-
tuisimmasii tahdomme tätä osaa eli kappalda tutkia.

2. §. Mitä tämän Ustalluxen Muotoon tule,
ni>n st yhteisesti seiso sijnä, että se työtätekewäinen,
raffauteuu ja wasynyt sielu otta turwansa Jumalan,
sen korkeinuucm parhan tygö, auda itzensä kokonanS
hänen halduunS, lc.sie itzensä, nijnkuin pehmiään
helmaan, lepämään hänen suloisisa Armomlupauri-
sansa, odotta ja o«a häneida kaikkea hywää, kuin
hänelle ajasa ja ijankaikkisudesa tarpellincn olla taita.
Tämä Uffallus on juuri lähes yhdistetty sen ennen se-
litetyn Suostumuren eli ylitzewoittamisen kansia, ja
wälikappalcmattomasti sijtä ulos lähte. Sillä kosta
minä oikein tunnen ja tunnustan Jumalan ainoari,
totisexi jakorkeimmaxi parhan, nijn minun hädasty-'
nyt ja Jumalan autuutta ikäwöitzewä sieluni ei kau»
wan wijwy, ennen kuin se toiwotta tullaxens yhdis-
tyneen Jumalan kantza, jouga hän on mndenut kor-
keimmaxi parharensa. Ia kosta ihminen täsä tunde-
misesans ja ylitzewoittamisesans edespäin muista, et-
tä Jumala «ainoastans ole itzesäns korkein paras;
waan muillekin halulla anda hywydestänsä osan, ja
juuri malmilla mielellä »vuodatta hänen Armo-wir-
wjansa hauen tarwitzewaisten Luotuinsa päälle; kat-
zo'. nijn halaus ja toiwo yhdistywät saadaxens no-
piasti osaa tästä Armosta. Mutta kosta nyt tieto ja
ylitzewoittamus edespäin julista sydämelle, että sekor-
keimmasti hywä Jumala, ei ainoastans, Syrachm
sanain jälken, ei mitän wiha kaikista kuin hän tehnyt
ja luonut on; waan myös emisimmasti on ihmisten
sieluin ystäwä jarakastaja, jota sen kanssa wahwiste-«n, «tä hän alusa loi ihmisen hänen kuwaxensa,

ja
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Ufton-Speili. 4- Luku.
ja kosia ihminen stmuin-lamemuxen kautta sen pois-
kadotti, nijn hän lähetti sille langenelle ihnnsen suku«
kunnalle hänen ainoan Poikansa Luuastajari, että
jokainenkuin uffoo hänen päällensä, ei pidä hukku-
man; muna ijankaikkiseu elämän saaman; katzo! nijn
tämä sanoma waikutta sieluun oikian turwan ja
tamuren, suloisen uffallurm hänen suureen hywinte-
kiäänsä, joka suo l)äi!elle kaikkea hywäa ja itze
tykönänsä tämän päätören:

Jos Jumalaon andanutmnmlle hänenPoikansa
nijn ei caida hän muutoin kuin rakasta minua ja mi-
nun parastani Jos Poika on kuollut minun
edestäni, niin ei caida hauen kallis kuolemans olla
ilman woimara ja hedelmätä. Minulla on jo todis-
tusta kM, että minä senkaltaisen ystäwän päälle
rohkiasti ja mrwalliststi taidan luotta. Nyt sijs! mi-
nä olen hywäs mrwas - en huolein yhdestäkän sol-
musta, ei duomikemisesta, ei kadottamisesta, jonga
minä kuulen omasa cunnosani kuin on syndiä täyn»
näns, tahdon minä kuitengin rohjeta lohdutta itzia-
ni Jumalastani, ja nijnkliin wäsynyc lapsi, lasten it>
zeni Isani helmaan. Jos hän tahtois minua hyljä-
tä, ja ei tykönänsä karsia, mmgätähden olis hän hu«
tanut minua tygöns Poikansa kautta: Tulkar mi<
nun rvgoni kaikki, jorka ryöcä ceerce, ja oler-
ca rastaucetur, ja minä rahdcm reirä wirworca
:c. Jos hän tahto sulkea minua ulos, mixis on hän
awcmnut minulle owen ja mrwallisen tien Christmen
tygö? Jos hän tahto minua kadotta, miris on hä»:
minua kerran kadoturesta lunastanut? Jos Isau
rakkaus, Pojan ansio ja Pyhän Hengen Arnwn-
waikmus olis erinäinen ja ci kaikille yhteinen; waan

C Z n>uu-
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muutamani harmain oma, niin minä taidmsin omis<
tamisesa ja usialluxesa huokiasii itziäni pttta; maan
nyt, kijtos olkon Jumalan! ei nijn ole; sentähden
taidan minä katumaisella sydämellä rohkiasti Armo-
istuimen eteen astua, ja makuutettuna olla, ettei
Jumala minua hylja, kosta minä hänen tygöns
tulen.

Katzs! tämä on sen nimitetyn meidän ymmarry»
xemme Tiedon ja Suostumuxen hedelmä/ nimittäin:
että Tcchw ja halaus sen kautta wirko, ja että sen
kautta ikanans kuin tie awatan päästä sydämeen.
Ei Jumala waikutta Ustoa meidän sydämiim wa!i«
kappalemcmomasti, eli nijn, emi Jumalan Sanan
tietoja suostumus edelläkäy; waan hänen märatysä
ja tasaisesa hallimxesans, iota seura n hän tahco, et-
tä ne, jotka tairawat ymmarrystans brukata, en-
sista pitä ahkeroitzeman totuuden tiedosta ja juostuun»
xesta, ja sijtä syndy se mrwallinen ikäwöitzeniys, rak-
taus ja uffallus. -

3. §. Kosta nyt tämä wijmein nimitetty crino-
matiain on Uskon olendo, ia mitä edellä käy on ai-
noastans niinkuin sen owi ja walikappale, nijn sijta
wastansanomata seura, että kaikki ne pettäwät itzen-
sä, eikä ole heillä aumaxi telemäistä ustoa, joilla on
ainoastans tieto ,a suostumus; ja tästä muodosta on,
senpcmemhi! suurin joukko meidän nimen puolesta
puhcasti-ussowmsten Christitcyin seasa. Heillä on e«
nimitten sen Evangeliumillisei! Opin jonMlainen tie-
to, suostuwn sijhen kohcullisesti, ja omat epäilemä-
tä ylitzeweicmir, että Sana on totuus. Ia! wiela
enämmin, kosta sovittamiseen ia erinäiseen omistann-sten tule, nijn taitamat ustin he paremmin, kuin oi-
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kiat ustomaisec, >ockc> owac kumoiiuxen <a kiuiauxen
alla, liffoita ihiänsä, mä Armon «iupauxer heihin
erittäin waarand.Mat, ja että Chrisius heidängin e-
desiänsä on täyden tehnyc; silla juuri st on ufiasii syy,
että he suruttomuteen langewat, ja Christus, auunl-
den Kallio, nijn muodon tapauresta, ja heidän o<
masta syystäns, tule heille loukkausckiwc>'i ja kuole-
leman hajuxi kuolemaan. Mitäs sijs wielä on mail-
la? Mitäs puutcu näildä omasa luulosans ustowai-
silda? O! ei mitan muuta kuin itze Ustoa, jaUston
erinomaista olendsa, nimittäin: katumaisen sydä-
men ustaldawaista tui maa Jumalaan, Christuxen kuo>
leman <a ansion tumallista wastanottamista.

4. §. Tähän taittaisin sanoa: Tämän he owat
ennen jo tehnet, nijnknin edellä sanottu on, koffa he
omat tehnet erinäiftn sowittainisen ihe päällensä ja
mahwasti uffonct, että ChristuS heidängin edestäns
erittäin on kuollut. Mucra siihen wastatan: Aj;
silla molempia näitä em me mda ilman waarata yh-
ten sekoitta: he juuri sopimat yhteen; muna o<
wat kuicengin erinäiset asiat, niin että tämä taita
kyllä löytyä ulkokullamisakm; mutta on ainoastans
oikein uffowaisisa täydellinen. Ia juuri täsä on,
minun yrinkertaisen ajatuxeni jälken, se tärkki raja,
monelle näkymätöin, kuicengin oiria, joka eroitta
Jumalan waldakunnan Satanan waldakunnasta,
taikka aucuari tekewäistä Uffoa määrästä,.

Asia on tästä muodosta: Christuren ansion o-
mistaminen tapahcu kahdella lamalla, nimittäin:
taikka örinänsä Ammärryxesä ja tiedosa,, taikaa
Iye cyölllsesti. Se edellinen on ulkokullatuilla
yhteinen oikiain uffowaisten kantza, ja seiso simä,

C 4 että
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että ihminen sala itze tykönänsä teke taittkaltaisen
päätöxen: Minä tiedän, että Christus onkuollm
kaikkein ihmisten edestä. Minä olen myös ihminen,
siis tiedän minä, että Christus on minungin edes-
täni kuollut. Muita st jälkimmäinen omistaminen,
joka ei seiso paliasa ymmarryresä ja tiedosa; waan
on ynnä itzetyöllinen, ja niin ei pysäinny ymniär-
ryxen; waan astu ynnä sielun sywimbään pohjaan,
ja lömy ainöaswns oikein ustowaisisa, se on yxi si-
sälliilen taipumus ia lijkundo tahdosa ja sydame-
sa, joka synnin tunnon, ja hänen rikostens oikian
katumisen ja mndemisen kautta sydämen ikäwöitze-
mises hääty etzimään Christusta, kijniottamaan hän-
dä niinkuin hänen oikiata amuudens sarwea, niin-
kuin hän Sanasa löyty, painamaan händä rin-
noillens, ja sanomaan: Minun ystäwän on mi«
nun, ja millä olen hänsn. Sen kirjyicuxen
kanHian, Ruin oli'meitä wastahan, pois pyh-
kei wercUäns, Meit welast pääst HSWS-
- N:o 2a: 2. murheen henget,
Bijruisan po?s uiengäc, lEsus turwaxi Tule,
kuin kyll suitta, Murhen minull muutta,
kein Tiedän kyll >Lrc' liLsu? mull,
Surut, tustac caicct Raikki hywäx laitta. N:o
270: 6.

Tämän päälle tarkoitta epäilemätä Augsbur-
gin Tummsiuren Esipuhe, kosta sijnä kuulu: "Ett-
"ei kengän ajatcelis, Uston olewan historiallisen tie-
"don, niin mc tämän siihen lisämme: Tahtoa, ja
"N)astanorra tarimisa lupauxia. Nijn ei ole
"siis kyllä wanhurffari tekemään Uffoon, että ih-
"minen ustoo rorena pirä sen,let-

"tä
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"ta synnit Ehristuren kautta andexi anncmn, ia hän
"Armoon ocetan. Nijn myös: Tahtoa sitä; waan
"hänen pitä myös sitä n?afteuotraman (nimittäin:
"armoa ja andexi andamista.)" Tästä korkiasta a-
siasta, ja kuitengin nmnelle tundemattomasta eroi-
tuxesta Christuren ansion tiedollisen ia työllisen omis-
tamisen wälilla monikahtamat Oppinet Miehet pu-
huwat.

Mnkertaisten tähden tahdon minä seliltä asian
wmaurella. Suuri eroitus on totisesti sen walil-
la, ensist että minä annan minulle sanmca, ma sij<
nä eli sijnK paikasa asu yxi hywä Mies, ja että
minä tiedän ja uston sen nijn cotta kuin minä oli-
sin hänen nähnyt. Sitten, että minä uston silläMiehellä oleman hywän sydämen auttamaan kaikkia
tarwitzewia hänen suurista tawaroistansa. Wielä
edespäin, että hänellä on tawara-huonesansa rahansumma kätkettynä, jonga hän on mielinyt wisieinehtoin alla minulle lahjotca, ja jonga minä, kosta
ikänansä tahdon,, taidan nijn totta saada, kuin se
jo olis minun käsisäni. Tämä, sanon minä, on
yri; Muna nyt on se aiwan toinen, että minä
tunnen minun suuresti tarwitzewan tätä lahjaa; et«
tä minä sitä halajan, menen Miehen tygö, puhut,
telen händä sijtä, ja omalla kädelläni otan lahjan
häneldä wastan. Katzo! nijn owat myös ne kaxiasiata erinäiset: ensist, että minä tunnen Jumalansanomattoman Armon Christuxesa, että minä pidän
todena ja olen wahwasti ylitzewoitettuna, ettei Mpidä minuldakan erittäin kielttaiuän, kosta se kaik-
kiin waaranda; ja coisexi, että minä sisällisMhalauxella katumaisesta sydämestä wastanotan tätä

E F
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Armoa, lanun siihen, ja ikänansä kuin suljen si-
tä sisälle sydämeni. Niin on cosin nyt se edellinen
Christuxen ansion omistaminen yxi uffallus, ja tai-
ta sitä nimeä saada niin muodon kuin ihminen aja-
tuMnsa luotta sen päälle, eikä epäile, että Juma-
la tahto olla hänelle ja kaikille armollinen. Mut-
ta se jälkimmäinen omistaminen on ermomattain se,
jonga me Ustalluxexi kutzumme, cli se ustaldawa
ikäwöitzemyS ja turwa Jumalan Armoon Christu-
sa, johon hän tamu, ja josa h.m lujana pW.
Tännä on yxi toimitus, jonga päällä sangen kor-
kia woima maka, joka hengen ja sielun sywimma-
sa pohjasa tule toimimujci, eikä taida muisa tapah-
tua, kuin hengelllsisa, ja uudesta syndyneisa ih-
misisä.Näistä kaikista me yldäkylla näemme, että wair-
ka se aumaxi tekemä usto, koko hänen lawiasa ym-
marryxesäns, siiallensa käsittä nijta kolmea ennen
nimitettyä osaa, Tneroa, Suostumusta ja Ustal,
lnsta, nijn seiso kuitengin sen oikia olendo ja muo-
to, kosta harjomxeen mle, ei ainoastans kahdesa
ensimmäisesä, nijnknin mailman lapset ajattelema:;
waan etuisimmasti ja erinomanain wijmeisesä osa-
ft, joka on turwallisuus ja uffallus, nijnkuiil edes-
päin näytettämau pitä.

5. tz. Mutta nijnkuin minä, täsä yxinkertaije-
sa Jumalan lasten tundomerkin osoctamisesa, edes-
päin tahdon pyytä poispoista ja walttä kaiken sa-j
nain sekaisen ymmarryxen, kaiken syyn epailyxeen.
estä hurffailda, kaiken oman petoren
da; nijn on tämä mmsturus tasa tarpellinen, että»
ehkä sinänsä uudesta syndynet ja käändynet ihmi'
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set taitamat turmansa jauffallnrensa Jumalan pääl-
le panna, nijn löyty kuitengin uudesta syndymät-
töinisakin jotakin, kuin ulkonaisin näön jalken on
uffalluren näköinen, ,a myös epäuffoisilda, heidän
suurexi wahingoxens, sinä pideiän. Sillä se tu-
hannen konsteisa koeteldu Helmerin hengi pyytä silla
lamalla osotella sitä rakasta lumaiaca hänen toi-
laus. Tämä wäarä uffallus ei ole siis muu, kuin
lihallinen surmwmus; silla että sumussowa ustotta
itzellens ja muille, että hän nijn hywin tyty hänen
lumalaans, ja nijn makiasti lepa hänen Lunasta-
jansa ansion päällä, eitä hän on täydellisesti ma-
kuutettu autuudestans. Muna miwocettawa olis,
ettei kengän penäis itzensä, ja sijhcn asti näkis un-
da taiwasta, että hän heräis helwecisä. Wääräa
uffallusta ja rauhaa cutan huokiasti sijcä, että sensturasa ei ole yhtan hywäa aikonmsta Se taica
seisowainen olla nijden syndein ja p!n,e>)dcn töiden
kantza, joita ihminen ei ole kanmm, seurawaisefti ei
ole andexi saanut, ja joista hän ei ole luopunut,
kosta sitä wastan se oikia, ja elämästä Usiosta ulos
lähtewä Uffallus kaikkein wisnmmasti octa maarin
pvhydesta, ja on aina hywän aikomistn kantzavhdistetty. Kuingas taicak.n se toisin olla, kuin et-
tä kusa Uffo on, si,nä täyty inyös totisen uffallu-xen olla, ja kusa uffallus on, sima on Ml,ös rak-
kaus, kusa rakkaus on, sima on oikia kuuliai-suus, eli aikomus kelwaca hänelle, jota me rakas-
tamme, ja niin paljo kuin mahdollinen on, ei wä-
himmäsäkän olla hänelle mielipahaxi. Ei taida
kengän kielda kaikkein lähindä sidettä näiden asiainMilla, ja kuumain löytywät ihmiset, jotka rohke-

net
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wat kerstam rakkaudesta ilman kuuliaisudeta, us-
kalluxesta ilman rakkaudeta, ja oikiasta ustosta il-
man ustalluxeta.

Mutta se on totisesti yxi hirmuinen oma petos,
että ihminen tahto luotta Jumalan Armon päälle
sillä ajalla, kuin hän kaiketi ei ole Armon-cilasa.
Se on yxi Perkelen sowaistus, että hän ei muus-
ta kuin rauhasta unda näe, kosta hän kuitengin
suuriinmasa maaraja elä. Kukas satta ustalda
yhden wihollisen päälle, joka ei ole sowittttu, ia jo-
ta wastan hänen täyty jokapäiwä sudasa olla? Ku-
ka lyö toistans postille, ja kohta laste itzensä hänen
helmaans nukkumaan? Nijn sokia ja tyhmä ei ole
yrikän muu, tuin se katumatoin syndinen, jokakes-
kellä hänen jumalatoinda elämätänsä puhu suures-
ti ussalluresta Christuxen päälle, jota hanlakkama-
ta seiso ja soti wastan, audain kaikkia hänen ruu-
niinsa jäsennä, ja kaikkia hänen sielunsa taipumu-
xia ja haluja wääryden aseixi. Mutta sinä katu-
matoin syndinen, älä kuitengan usko sinun mää-
rää ustallustas. Sinä tulet Jumalan tygö, niin-
kuin yhden suurimmasti wihoicemn, ja ei oikian
käandymisen kautta wielä sowicemn wihollisen tygö.
Kukas on tehnyt sinulle seuraa smue? Etkös pei-
tä, että Jumalan PyhydestH koston tuli uloslähte
ja poltta sinua, kosta sinä wierasta mlda HE3d
ran eteen kannat? Ia! tämä wieras tuli on sinun
ihmellinen, ja ei ikanänsa yhdesakän oikein ustowai»sesa löytywä rohkeudes, jouga sinä kutzut lapsilla
seri ustalluxexi, kosta sinä kuitengin et lahestäu, eli
et ollengan ole Jumalan lapsi. Sillä kaikki jot<
ka Jumalan HenZellä waikuretan, ne owac Iu«

nlalan
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malan lapset. Ron,. 8: 14. 1 loh. 3'- 10. Sij<
tä ilmanduwac Jumalan lapser japerkelen lap<
sec. Jokainen kuin ei cee wanbutskaucca, ei se
«le Jumalasta. Sentähden älä ustalla Juma-
laa», ennen kuius teet oikian parannuxen, ja muu-
tat sinun elamäs, mieles ja menos; sillä muutoin
st on uffoa kohdastans Jumalan Sanaa wastau,
ja ei Jumalan Sanan jälken; se on pilkata Ju-
malala, joka Pavalin sanan jälken,ei salli itzensä
pilkata, nimittäin: rangaisemata. Alä täsä sinun
tilasas nmuta rukoile, kuin Heugeä ja Armoa pa<-
rannusta tehdäxes.. Sillä se kuulu: Juma-
la, kuule kammattomia syndisiä; rvaan joka on
Jumalan palwelia ja hänen tahtonsa, sitä
hän kuule. loh. 9:31- Älä sano: ei ole mitan
hätää; sillä kadotus tule äkistä sinun päälles, niin-
kuin sen suruttoman päälle. Luc. 12: 46. Jos si-nä tahdot tietä, mitä sinun nsiallures päälle seura,
nijn kuule mitä Raamattu sanoo: "Wcmhurffan
"toiwo on ilo; mutta jumalattomain toiwo kato.
"Scmal. K. 10: 28. Ulkokullattu in toiwo kmo.
"Sillä hänen toiwonsa tule tyhjari, ja hänen us-
"kalluxensa niinkuin hämähäkin werkko. Job. 8:
"13, 14- Jumalattomain toiwo on kuin tomu mu»
"lelda hajotettu, ja niinkuin wetelä wahto, joka
"myrsiyldä on ajettu, ja niinkuin sawu, joka tuu-
"lelda on puhallettu pois, ja niinkuin se kohta un-
hoteta», joka ainoastans päiwan cn wierasna ol-
'lut. Wijs. K. 5: 15." Ia edespäin me samme
nähdä sitä suurta eroimsta kuin on lihallisen surut-
tomuden ja turwassisen uffalluren wälillä, kosia me
nyt sijrrpmme wijmeiseen tutkindoon.

5. Luku.
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5. Luku.
SlsäUepitO.

1. §. Lurwallisuden ja Ussallnxen erinomainen Muoto.
2. Ustoa, toisin kuyutan, Lulla tygö.
z tz. Laman Lulcmisen ja Muoto,

4. H. Hnkro ja N><chwa Usto wcrtauxen alla edes-
panvu.

I. §.

iNoffa meidän Evangeliumillinen Seurakundaiu-
me opetta, että Uffon Kolmas ja etuisin Osa,

eli sen sydän ja oikia olendo, seiso Ustalluxesalu'
malan Armon päälle Christuxcsa li3,suxesa,
nijn ei tapahdu se stntahden, että se sana Ustalws,
yldäkylla «Mensa käsittä ja seliltä koko tämän a>
sian; waan sentahden, ettei soweliambam sanaa ole
löytty. Sijs on tarpellimn, Raamatun puhen-
parsia tutkinnon alle otetta, ennomattain seurwaisia
Raamatun sanoja: Apostoli sanoo Hebr. 4: 16.
Genrähden käykämmä edes ustalluxella Armo-
istuimen tygö L. io: 19-22. iLcrä sijs melllä,
rakkar rveljer! on wapaus mennä pyhään, )A<
suxcn weren kautta, jonga hän meille on voal<
mistanur uuderi ja eläwäri tiexi - , > V7ijn käy<
kämme hänen tygönsä totisella sydämellä. tay'
dellä ustolla. Eph. 3-12. longa kaurra meil<
lä «n uskallus jatygo käymys kaikella rohkeudet»
la < uston kautca hänen päällensä, Näisä Naw
macun sanoisa Ustoa meille selkiasti ulosmaalamn
nijnkuin turwallista käymistä edes Jumalan tygö,
wiimein edestuoduisa sanoisa, joisa Apostoli pam
Ustalluxm ja Rohkeuden yhteen, että toinen sana

toistani

46



Uston<Speili. 5 Luku.
toisians walistais. Mutta merkitze wisusti, että.
rohkeus ja uskallus owctt molemmat senkaltaiset a>
siat, joita ihminen amoastans järjellä saatta kasit-
ta; mutta ei silmillänsä ja stlkiasti nähdä ja ulko-
naisille taidoille näyttä; Sijs on Pyhä Hengi ol-
lut nijn armollinen, ja pannut siihen tygö yhtä e>
rinomaisesti kasittawaistä sanaa, kuin on Tygö käy»
mys. Eikö jokainen huokiasii käsitä, mikä se on,
Tulla jongun tygö, käydä edes, ja turwansa ot-
ta hänen cygöns; ja sentahden taitan Uston oikia-
ta olendoa parahitten Raamatun omilla sanoilla se-
liltä, kosia me brukamme sitä Sanaa Ustallus,
niinkuin sitä, jolla me asian selitämme, ja Tygö
käymys, niinkuin itze asiata, jota me selitämme,
sanoden: Usio on Edeskayminen Jumalan tygö
Usialluxclla; eli: Usio ei ole muu, kuin läheltä sy-
dändänsä Jumalan tygö uffalluxesa, wiedä ja tai-
wutta sitä hänen puoleensa.

2. §. Mitä täsä, ensin, Tygö käymiseen tu-
le, nijn ei ole se amoastans edesmoduisa; waan
myös monisa muisa Raamacun sanoisa juuri wah»
wasti perustettu: Nijnkuin Epb. 2: 18. Hänen
kauttansa me molemmin yhdesä Hengesä saam»
me Isää lähestyä. longa kautta myös meillä
on tygö käymys Ustosa tähän Armoon, josa
«le stisomlne. Usiasa Pyhän Raamatun paikasa
Uskon siasa seiso Tulla, kuin sangcn lähes sopi
tämän Tygö-käymisen kansia yhteen; nijnkuin
Match, n: 28. "Tulkat minun tygöni, (se on: us-
"kokat minun päälleni, usialdakat minuun) kaikki,
"jocka työtä teette ja otetta rastautctut." Zoh. 5:
40- sanoo lEsus: "Ia et te tahdo tulla minun ty-

"göni,

47



i. Osa. D. pontoppidanin
"göni, että te saisitte elämän." Ia loh. 6: 35.sanoo lEsus: "Minä olen elämän leipä; joka tule
"minun tygöni, ei hän suingan iso; ja joka usto
"minun päälleni, ei hän kostan jano (ustoa ja tul-
"la on yhtä.) v. 37- Kaikki mitä minun Isäni an-
"da minulle, se tule minun tygöni; ja joka minun
"tygöni tule, sitä en minä heitä ulos. v. 44. Ei
"taida kengän minun tygöni tulla, ellei Isä, joka
"minun lähetti, weda händä. v. 45. Jokainen
"kuin sen on Isäidä kuullut ja oppenut, hän tule
"minun tygöni. v. 65. Sentähden sanoin minä
"teille: ei taida kengän tulla minun tygöni, ellei se
"ole annettu hänelle minun Isäldäni. loh. 7:
"37- lEsus huusi, sanoden: joka jano, se tulkan
"minun tygöni ja juokaan. Joka usto minun pääl-
leni, nijnkuin Raamattu sanoo, hänen kohdustan-sa pitä juoxeman elämän weden wirrat. Johan-
nien Ilmestys Kirjasa puhutan paljon tästä tule-
misesta, kosta kuulu L. 22: 17. "Hengi ja Mor-
"sian sanomat: Tule. Ia joka kuule, se sanokan:
"Tule. Joka jano, se mlkan, ja joka tahto, se
"mmkan elämän wettä lahjaxi. Es. 55 - 7. Kaikki
"janowaijet tulkat wecten tygö, tekin joilla ei ole
"rahaa, tulkat, ostakat ja syökät: Tulkat, ostakat
"ilman rahata ja ilman hinnata, wijnaa ja ries-
"kaa." Että meidän aumalla Opetus-Isalläm
Lutheruxella ei ole myöskan ollut muma käsitystä
Ustosta, se nähdän jelwästi hänen selityxestansa mei-
dän Christillisen Ustom Tunnustuxen Kolmannen

Kappalen päälle: Minä uston ja tunnustan, et-
ten minä omasta ymmärryxestäni ja woimasta-

ni
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ni caida ILsuxen Christuxen minun HiLßra-ni päälle ustoa, eli hänen tygönjA rulla.

Nijn muodon ei ole siis Usto mikän muu, kuin
tulla Jumalan tygö Christure» kautta, rygä

rurwaa eftiä, nimittäin: ei ulkonaisestiruumilla; sillä muoto kuin monet tulit Christurentygö hänen lihansa paiwinä, jotka ei kuitengan kaik-
ki ustosa yhdistänet itzensa hänen kantzanS, taik-
ka niinkuin nyc monet Kijldo - Christityt ulkonai-
silla siDo > elämällä eli huulilla händä lähestyivät,
ja owat kuitengin sydämellänsä kaukana hänestä;
waan rulla sydämellä, sydämen iräwöitzemisM,
tahdon, rakkauden ja kaikkein himoin halaurella hä-
nen tygönsa, waikutetut Pyhäldä Hengeldä. Näin
Gregorius myös tämän seliltä: Ei jalwoilla; waan
taipumurilla, ei pitkälle matkustain; waan rehelli-sillä rakkaudella.

3. §. Tämä nyt on Usto eli cpgo-tuleminen
itzesäns. Katzelkam edespäin tygötulemisen luondoa
ja muotoa, eli sen ennen Eph. 3: 12. edes tuoma
selitystä, kuin on, euä meillä on uskallus ja cygo,
kaymys kaikella rohkeudella. Nijnkuin yri sairas
lapsi, joka Aitistäns kaikkia parhain päin ajattele,
juore hänen tygönsä, laste itzens l)änen helmaansa,
sijnä ustalluxesa jatoiwosa, että Äiti lcppyisesti hän-
dä wastanotta. Mutta nijnkuin tämä ulMus ei ole
kaikkein tykönä yhtä suuri, ja yhden sydän usein saasuuremman eli wähemmän wahwuden ja woiman
kuin toisen, nijn on kohtullinen, että, tätä ustoa
koettellesa, eroitusta tehdan sen Ikäwöiyewän Us-
ton, ja wastanottawan Uston waiheNa. Itä,
,vöitzew» Usto, eli se heikko usiallus, on senkaltal-
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i. Osa D. pontoppidanin
nm, jokawielä on pieni ja niinkuin sairas, ja osoi-
ta ikmsä yristäns jaainoastans ikäwöitzemisesä, ha-
lauxesa ja himoja, eli Raamatun puhen-parren jäl-
km, etzimisesa ja kolkuttamisesa, isomisesa ja janomi-
sesa. Sijtä muodosta oli sm katuwaism Publikanin
usto, Luc. i8: 13. joka sanoi: lumhla! armah-
da minun syndisen päälleni! Ia sen sairan Pojan
Isan: HiLßra! minä uston, auta minun epäus»
koani. Nijn myös peljästynein Opetuslasten: HLR-
ra! auta meitä! me hukumine. Katzo! näin tu-
le moni ustallurella Jumalan tygö; waan suuresa
pelwosa ja wapisturesa, niinkuin Marc. 5: 33- se
wapisewa sairas Waimo; Es. 35: 3- näändyneilla
polwilla. Hän tarttu lupaurijn; mutta waipuneil-
la ja wäsyneilläkäsittä, Hebr. 12: 12. Silloin on
ustallus suitzewan kyntilän sydämen näköinen. Us-
kowaisten Isan on täytynyt itze sen senkaltaista hei-
koutta alusa tuta, 1 Mos. K. 15: 8. tvastauoc»
tawa Usto on sitä wastan yri wahwa, makuutettu
ja juuri iloinen ustallus sydämesä, joka nyt on sijtä
syttynyt, ja »känänsä kuin kosteja tarttu siihen hy-
wään, jota hän on etzinyt, ja tosin nijn kijndiäs-
ti, että sydän saa woiman ja lohdullisen wahwuden
sijtä, on myös päällisexi nijn makuutettu asiastaus,
että se pyhällä witzeydellä woiton wirttä weisa, ja
haasta kaikkia hänen wihollisicms, lastein itzensa ma-
kiasti, pehmiästi, rauhallisesti ja tmwallisesti lEsu-
xen rinnoille, nijnkuin Johannes Ehtollisesa; senkal-taisesta täydellisestä ja rohkiasta ustosta owat Pava-
lin sanat uloslähtenet: Rom. 8: 38. Minä olm
wahwa sijtä, ettei kuolema, eikä elämä , - »

taida minua Jumala»rakkaudesta eroitta, joka
on
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on ILsuxesa Christuxesa meidän HERrasaM-
me: la, 2 T>m. 1: 12. Minä riedän kenen pääl<
le minä uston, ja olen luja, errä hän wol mi«
nulle kätkeä minun ustorun kaluni, sijhen päis
wään asti. Tasa on se sotima usto kilwoicellut lapl
woittoon asti; ikäwöitzewä usto sawuttanm lepoans,
löytänyt puhän ja hengellisen turwan, tullut witzey»
tetyxi niistä, joita loimotan, ettei hän näkymättömien
ta epäile. Hebr. n: 1.

Tämän painaman eroimxen uston ja ustonhella me löydämme Pyhän Raamatun erinkaltaisis-
ta puhemparsista: Nyt se kuulu: Ustoa Christuxenpäälle, nyt taas: Ustoa Christuxen päällä; jois-
ta edellinen tarkoitta uston ikäwöitzemistä Christuxenperään; muna jälkimäinen uston rauhallista ja ty-
tywäista ustallusta hänen päällensä ja hänesä, maik-
ka nijn, että ustallus ei ole ikäwöitzemisestä, eikä ikä-
wöitzemys ja halaus ustalluxesta peräti ulossuljettu.
Sillä Usto on ainoastansyxi, jokanäyttä itzensa nyt
yhdesä, nyt taas toisesa toimimresa, ja saa nimenss
nyt, yhdestä nyt taas toisesta.

4. §. Minä sanon sentähden wiela kerran, mä
uskon oikia olendo on ensist se katumaisen sielun edes,
käymyo ustalluxella, edesastuminen ja mrwa Ju-
malan tygö; ja sinen, toiseri, wahwembmn tykönä,
Jumalan ja lEsuxen Christuxen'rurwallmen ja
rohkia wastanorcaminen, kaiken hänen ansionsja ansaittuin tawarains kansia, johonsielu winnmein
lujasti luona jarauhallisesti tyty. Moiembain naiden
osain päalletarkotta se aumas Scriweri näillä puhen»
parsilla: Uston ikäwöiHeminen ja wastanocrami»
nen,Alku japäätös. Hänen Sielun-tawarasa kuulu,

D 2 nain:
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I. Osa, D. pontoppidanin
näin."Autuari tekewäisen uffon olendoepäilemntä seisoo
'sydämen ustalluxesaliLsuxen Christuxen ansion"päälle. Mutta tätä uskallusta taitan kahdella ta-
iallakatzelda, Alkunsa ja päätöxensä puolesta.
"Kosta siemenjywaputo maahan, nijn se ensistä itä,ja
"rupe näyttämään woimaansa ja hengeansa pisiuise»
"sa orhasa, sitten ft wahwistu, ja mle wijmmein
"täydexi istutuxexi." Taas a»da hän toisen wertau-
xen myös otetun maan kaswannoista, joka wielä sel-
tiämmasti eteen asetta Ustonikäwöiyemistä jawas-
tansrramista. Hän sanoo: "Yxi Humalan warsi,
"Herne, ja senkaltaiset pitkät ja maata myöden juo-
"xewaiset kaswannot, ei ole luonnosta saanet sitä
"woimaa, että he itze taitamat korklalle nosta, ja
"pystösä seisoa tuulda wastan, kuitengin on heillä se
"luondo, että he tartuttamat ja ojendawat itzensH
"warcaisijn ja »vaajoihin; sentähden nöhdän myös
"nijden juorewan maanpäällä nijn pitkälle, sijhen
"asti että ne sawmcalvat yhtä puuta eli senkaltaista,
"jonga ymbäri ne saattamat kääriä itzensä, jota war«
"ten ne myös omat saanet heidän hienot kierensä, joil<
"la he tamuwac kijnni, nijnkuin nähdän wijnapuisa,
"herneisä jamuisa pienisä kaswannoisa. Näin on
"katumaisten sieluin kansia, kosta he alkamat usto-
"maan, nijn kaikki tapahtumat suuresa heikkoudesa,
"kuitengin pysywat he sydämestä lEsuxesa ja heidän
"huokauxensa omat nijnkuin koukut, joillahe lEsu-
"xeen heitäns kijnnittäwät. He katzelewat heidän Lu-
"nastajatansa itku.silmillä, ja nijnkuin udusa, ettei he"taida händä oikein tuta. He ustowat, kuitengin
"pelwolla, ei nijn, että he epäilisi! jotakin Jumalan"yhteisestä Armosta, jasenLunastuxen tändellisydestä,

,"kuin
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"kuin hänen Poikansa kautta tapahtunut on; waan
"että he ei wielä taida täydellä mrwalla omista itzel-
"lensä niitä yhteisiä lupauxia, ja nijhin kaikesta syda-

luotta."

6. Luku.
Glsällepito.

1. §. Muutaman Sielun esimerkki, joka «li erino»
maisesa ahdistuxesa ustoans koetellefansa.

2. §. Lydytetan Pietarin Molineuxen lyhykäisestä tut»
kinnasta, Ustosta,

z. §. «rinomattain eroituxen alla ikawöiyewan ja tun-
duwan Ujton »välillä.

4. h. Mika selitys ja perustus näillä puhe»»parsilla
on Pyhäsä Raamatusa.

5, §. waroitus Uston koettelemisen alla.
I. §.

AM minä hywaxi tunnen, asian suuremmaxi wa-
listuxeri, lyhykäisesti ilmoitta rakkalle Lukialleni!

että minä nyt tulen juuri Pää-asialle, jonga selkiH
tutkindo erinomattain on taiwuttanut minua tämän
Kirjan kirjoittamiseen, ja julkiseen ulosandamiseen
kaikkein silmäin eteen. Minä tunnen yhden sielun
Christuxesa, jota Jumala, muutamia wuosia ennen
tätä, ehei, wakewällä waatimisella ja jouduttamisel-
la juuri wisusti tutkimaan hänen ustoans. TamH
nyt erehtyi sijnä, että hän ei pysynyt Minänsä Py-
häsäRaamatusa jasen selkeisä todistuxisa; waan luot«
ti enimmästi ihmisten kirjoitusten jaRaamatun ulos-
toimitusten päälle, seniähden hänelle hywin ansaitu-
pi kuricuxeri mpahdui, että ne monet nwko-sauwat,sen siaan, että ne olisit handa tuennet, pistit hänen
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' <l>ft. D. pontoppidanin
kacenS ia sydämenS lapitze, ja saatit hänelle suu-
rembma lewottomutta. Asia oli näin: hän hawait-
zi tykönänsä, että hänen uffonsa oli mwan heikko. To-
sin sydän kandoi wihaa syndiä wastan, ja oli täyn-
näns rehellistä aikomusta pyhyttä noudattamaan,
käänsi itzensä myös palawalla ikäwöitzemisellä luma>

puoleen; mutta sitä taiwallista lohdutusta, sitä
ihanaia rohkeutta, eli uston täydellistä makuutusta
hän kokonans kaipais. Kaikki hänelle näwyi olewa»
pi sula etziminen löytämätä, sula huutaminen wasta«
mata, sula nälkä rawitzemata, hän ei löytänyt Chris-

hänen uffonsa maalia ja tarkoitusta, niin-
kuin hän tahtoi, ja semahden epäili, jos hän ollen-
Zan oli todella hänen käfittänyckän; sillähän ajat-
teli nain: Jos minä sen olisin tehnyt, nijn olis hän
witzista minua kohta jällensa hänen rakkaudellansa
halannut, ja minun huokawan ääneni eli huutoni
päälle andanutilahuttawan wastauren. Hän tahtoi
woimallisesti Mta, että Pyhän Hengen piti kohdastans
ja tuctawasti andaman hänen hengellensa todistuxen.
Mutta joca enämmin hän mstalla sitä ikawöitzi, M
«dembänä näwyi se olewaxi poijesa. Tästä hän sijs
tuli niin murhellisexi ja ahdistetun, että hän pelkäis,
hänellä ei ensingän olewanganustoa. Hän tahtoi nou«
danaPavalin sanoja, 2Cor-iz: 5. Roerelkar rei»
tänne, jos te olecra ustosa. Mutta sen siaan, että
hänen olis pitänyt koetteleman itziänsä, ja tutkiman
omaa sydändänsä, tutkei hän Jumalala, ja suurel-
la tuffalla tutkisteli, kuinga suuren lohdumren- ja
autuuden wakumuren mitan hän mahdais tykönänsä
löycä, kosta kuitengm se ei ole ihmisen; waau HEN-
ran oma työ. Hänelle käwi täsa, nijnkuin nijsä et-

zimi-
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zimisisä, jotkaepäluulosta tapahtumat. Sitä etzi-
tän, kuin peljätän löytämänsä, ja sen siaan että
wiheyttä luulla» saapans, joudutan, sulaan epäi-

Olvreen".
Näin nyt tämä pelkuri sielu hawaitzi enammin

sekannufta hänen ajamxisans kuin lohdutusta, maik-
ka hän Misusti tutkei monein jumalisten ja oppenein
Miesten kirjoja, ja mjtä Lukuja, jotka puhumat us-
kosta ; silla ehkä nämät yhdesä ja toiiesa paikasa pm
HuK wahwan ja heikon usion eroituresta, nijn hei-
dän tutkindonMuitengin näwyit hänelle nijn ihmel-
lisiri, että hänen mielestänsä yri oli toistansa wastan,
ja päätös oli se, että ustolla on rohkeus, tundemi-
nen, halamincn ja makuutus myötänsä. Muuta-
mia heidän seasans löysi hän, jotka näön jälken olit
saawuttanetoikiataMiehenikaäUstosa,jaoliclumalal-
da sangen korkiasti armoitetut; mutta olit sijnä siwu-sa kirjoittanet aiwan wähällä waroituxella, ja ai-
noastans omasta koettelemurestans, jonga he sitcentahdoit tehdä yhteisexi ojennus nuoraxi. Tämä nyt
ei ollm rieffa; waan wahwa ruoka yhden lapsen wat-
zalle.- Sillä hän ei paljon mitän löytännyt tykönän-
sä sijtä, kuin muut olit tykönänsä tundenet; ja nijn
hänen Armon «tilansa joutuihänelle itzelle aiwan epä«
luuloisexi, waikka hänen sydämellinen ikäwöitzemi-
sensä Jumalan perään, ilolla waeldamaan hänen tei»
tänsa myöden, ei olluc suingan lyhetty.

2. §. Wijmmein sowittilumalanijn, että hän sai
nähdä sen tutun Änglandin Huowi<Sacu'Man Pie-
t«r Molineuxen wähäisen Tutkinnon, kutzutun: Sen
wanhurstaxi tekewäisen Uskon Olennon ulvsma<
laus. Näistä? eli 8 lehdestä, jotka omat lifäl/xcnä
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fijnä kaunisa Kirjasi» Sielun Rauhasta, hän nouti
enämmin waloa ja lohdutusta, kuin monista laweis-
ta kirjoista, joita hän oli ennen lukenut; sillä tämä
näyttä lyhykäisesti ja selkiästi, mäUffon oikia muo-
to yxinänsä seiso yhden katumaisen sielun turwasa
Christuren tygö, ja että se lohdullinen tundeminen,
ynnä sen sijtä uloslähtewän wahwan usialluren kans-sa, ei erinomattKin tule Uston luondoon; waan sen
täydellisyteen. Hän sanoo, että ne, jotka selittä-
mät Uffoa, nijnkuin wahwaa makuutusta, mä syn- -

nitowatlEsuresaChristuxesa andexi annetut, ei käsitä
«ikeinUffon olendoa,ja näkymät paremmin edespane-
wa« sen täydellisyttä, kuin sen luondoa ja muotoa.
Sillä nijnkuin yhtä ihmistä sangen määrin kirjoitet-
taisin, jos sanottaisin: Ihminen on yri elämä luon»
dokappale, joka hywin sowiteiusa jakaunisa ruumi-sa kanda kännin sielun, suuren ymmärryren ja mo-
ninaisin wahwuden. Sillä senkaltainen muoto osoi-
ta ainoastans yhden perfonan täydellisyttä, ja ei hä-
nen luondoänsa, jonga päällekatzannosa nijn lWvinse ruma jayrinkertainen, kuin ihana ja wijsas, yri
lapsi nijn hywin kuin hänen Isänsä, taitamat was-
tata ja kanda yhden oikian ihmisen nimeä. Nijn sa-
noo hän, mä Usioa määrin selitetä» wahwan ja täy-
den wakuuturen nimen alla meidän autuudestammeChristuxesa; sillä tämä on sen korkein mitta ja itzeläydellisys; muna ei uffon luondo ja olendo-muoto,
joka yrinänsä seiso turwasa Jumalan tygö ja lEsu- ,xen Christuxen ansion wastanottanusesa, ja taita jen-
gin tykönä löytyä, jolla ei ole yhtän rohkeutta; maan
enämmin pelkoa, ja, wakumuxen edestä tunde suu-
ria louttauria ja epäilyjä. Sillä, kukas taim kiel-

dä,

56



Uston-Speili. 6. Luku.
dä, ettei stn sairan Pojan Isällä ollut uffoa, koffa
hän sanoi kyyneleillä silmisä: HlLßra! minä us<
kon, aula minun epäustoani. Marc. 9: 24.

3. §. Sama Opettaja Molineus tahto, että mei-
dänpitä UstaUusta mielemme eteen asettaman nijnkuin
kahtalaista, nimittäin: yhtä Turwan-ja toista Tun-
VVwaca>ustallusta. Se edellinen on yhteinen kaikil-
le heikoille, joillakuitengin Usto totisesti on; se jäl-
kimmäinen on ainoastans wahwembain ja suurem-
masti armoitettuin sieluin oma. Doct. Mart. Friff,
8. 8, ?rof. Kielisä, on sangen hywän waarin
Vttanut tästä eroituxesta, kosta hän näin sanoo: "Us-
kallus sisällensä sulke kaxi asiata; ensist, ettäih-
"minen ikawöitze Christusta ja otta turwansa hänen
"tygöns; roisexi, että hän tamu häneen ja wastan-
"otta handä, "taikka erinomaisemmasti puhuaxeni,
"tunde ja wahwasti tietä, että hän on häneen tarttu-
"nut; silla nijn pian kuin yxi surullinen sydäntodella ikä-
"wöitze, nijn se jo ustoo, ja witzisa määräsa tarttu
"Christuxeen, ja luotta hänen syndeinsä ander» saa-
"misen tundemisen eli ylitzewoittamisen päälle." Eddl-
listä mahdemn kutzuua turwan, toista rundemisem
usialluxexi.

Ne jotka owat Latinan kielen oppinet, ei taida,
minun ajatellareni, paremmin asetta eteensä tämän
eroimxen, jonga päällä nijn suuri woima maka, kuin
näiden sanain kautta, iiäei öl reöex^)
se on: Uston edesottaminen, joka osittain käy itä-
nänsä kuin kohdastans edes hänen malijnsa, osiccain
käändä itzensH takaisin jällens, jatawoitta sydämen.
Se edellinen, jonga wälttämätä tarpellinen omai-suus on, «ta yxi totisesti katumainen ja Jumalala
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rakastawa sielu, sifälliftllä ikäwöitzemisellä turwa
lEsuxeen, ja hartaudella ahkeroitze löytäjä käsittä
hända, ctznn bän.'sä kaikkia autuuteen tarpellisia,' ei-
kä mitän ulkona hänestä, ja ylönandain ja lastein
itzensä hänen tahtoonsa, se on äireNa. Keile-
X 2 seiso sijna, että ustowaisella sielulla onwoimalli'
nen tundo ja ylitzewoicmmus hänen ustonsa kelpawai-
sudesta, ja wakuutus Armo-tilastmija, ty-
könänsä Pyhän Hengen totisen todistuxm hänen hen«
gensäkantza, ja hänen Armo-lukitzemisensa, nijn
myös taiwallisen perindönsä pantin olewan nijn elä,
wän ja woimallisen, että hän sijtä yhtä hywin, kuin
pyhydensä-lahjoistakin, taita olla wahwasti wakuu-
mcuna wanhurstari tekemisestänsä ja Armo > tilastan-
sa, iloiten sijtä, sanomattomalla sielun rauhalla ja
rohkeudella. Lyhykäisesti sanottu: äireäe ihminen
erinommrain usto Jumalan päälle, rettexe hän usto
usiowcmsa, ja on makuutettu uskostansa.

4. §. Meidän heikkoa ymmärrnstäm auttaremme
wmauxilla, me taidamme sanoa, että molembain
uskon muotoinwälillä on sama eroitus,kuin sen wälillä,
että eyiä ja löytä, ikäwöitä yhtä asmaja sen o-

' mistazana olla, kuin huurawan äänen ja wasta-
wan tajun wälillä, kiwen korkialle warkamisen ja
sen puromisen wälillä hänen pähänsä, joka sen wat-
tms, jota wenausta Syrach myös bruka, ehkämuusa ymmärryresä. Usto nouse halaurel-
lans ylös Jumalan tygö, ja taitan kutzutta ylösnou-
sewaxi eli ehiwäri uffori. liellexa Usto pmo ylhälda
takaisin jällenssieluun alas rakkalla halamisella, ja
yn epäilemätä se Jumalanrakkaus, josta Pavali pu,
Hu, joka on wuodattttu meidän sydämijn Pyhän

Hengen
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Hengen kauna, joka sitten »voimallisesti todista mei-
dän hengemme kansia, ettämeolemma Jumalan lap-
set, ja anda »mille, nijnkuin Simeonille, lohdulli-sen wastauxen ja wakuumxen, että meidän Rukou<
xemme on kuultu, meidän Ustomme on otollinen, ja
että me sentähden taidamme olla tmwallisemmcn ja
rohkiammat lumalasa. Tämän kahtalaisen uston
muodon päälle tarkoitta se autuas Scriweri, kosta
hän Sielun-Tawarasa r. 11. conc. 12.

tz. 42. "Nijn kauwan kuin ihmisesä löyty wähäinen»
"gän ja heikko huokaus Jumalan perään, nijn ei ole
"Jumalan Hengi hänestä luopunut. Uston ikäwöit-
"zemisella Jumalan Armon perään on hänen alkunsa
"Pyhälda Hengeldä, ja tule nijn muodon Jumalal-aa, ja mene Jumalan wgö, ja salaisella woimalla
"palaja taas Jumalan tyköä, nimittäin: sielun ty-
"gö." Mutta että yri hengellisesti muchellinen sielu,
joka etzi lohdutusta ja walistusta, tulis wakumemri
tämän korkiasti painawan asian ei olewan ihmisten
jutuneli jarimren; waan Pyhasä Naamatusa wah-
wasti perustetun totuuden, maikka ei sitä, nijn pal-
jokuin minulle tiettäwä on, tähän päiwään asti ole
tutkinnon kautta selitetty, nijn myös, mä lyhyeldä
edellä liettäisin, että ainoastans se etziwä eli ylösnou-sewa; mutta ei se lohdullinen ja takaisin putowa Us-
ko ole, joka on se aumari tekemän Uston olendo, nijn
pitä erinomattain waariotettaman seurawaisista Raa-
matun paikoista, ja suurembata waloa odomtaman
nijstä Luguista, kuin peräsä seurawat.

Rom. 1;: 13, toiwotta Pavali näin: Toiwon
Jumala täyrräkön teitä kaikella riemulla jarau-
halla Ustosft, että teillä Pyhän Hengen woi»

ma»
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man kautta täydellinen roiwo olis Merkitze tä-
sä: Apostoli puhuttele senkaltaisia, jotka jo olit wam
hurstarl tehdyt, nijnkuin nahtäwä on seurawaisesawarsysa. Näillä wanhurstaxi tehdyillä on tosin en-
nen jo ollut Usto, nimittäin: se etziwä eli ylösnouse-
wa usto. Mitä hän sijs taita heille enämbätä toi-
wotta? Wastaus: yhtä täydellistä yldäkMistä,
se on: wahroaa toirvoa, suurta riemua jarohkeut-
ta Uffosa; mitäs se on muu, kuin takaisin pmowa
Usto, joka osotta ihensH lumalallisesa walosa ja
loistcsa, ja suurella ilolla mnde itziänsä?

Eph. i: 16, 17/ 18, 19. Sama uskollinen O<
ptttaja teke tämän rukouren ja toiwoturen Sanan-
kuulioillcnsa: lakka kiittämästä Jumalala tei-
dän edestänne, ajacellan aina teitä minunrukou»
Pisani, meidän HiLßranliLsuxen Chris-
tuxen Jumala, kunnian Isä, annais teille wij<
sauden ja ilmoicuxen Hengen hänen cundemiseen-sa. Ia walaisis teidän silmät,
että re tiedäisitte mikä hänen kulumisensa toiroo
on, jamikä hänen kunniansa perimisen rikkaus
on hänen pphisänsä. Ia kuinga suuri hänen
woimansa meidän kohtamme on, jotkahänen wä'
kewän woimansa waikuttamisen jälken ustom»
n»a. Edellisesä 15. v. ylistä Apostoli Ephesereitans
heidän ustonsa tähden HERran lEsuxen päälle, ja
se on erinomatiain se etziwä eli ylösnousema usto. Sen
päälle toiwotta hän heille jen, kuin me ästen kuulim-
ma, nimittäin: Wijsauden ja ilmoicuxen Hengen
hänen tundemiseensa (maistamaan ja katzomaan
kuinga HERra on suloinen; sillä sitä tarpellista ja
wähembätä tietoa heillä ennen jo epäilemätä oli, kos-

ka
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ka he jo uffoit.) Edespäin toiwona han heille wa-
laistuira ymmärryxen silmiä, rundemaan sirä
toiwoa, johon he olit kuyucuc, ja kuinga ri-
kas hänen perimisens kunnia on hänen pyhisän»
sä, ja sitä ylönpaldisesti suurta woimaa hänen
ustowaisisansa. Kaikki namät korkiat asiat, mi-
nun ajatellaleni, tulewat sijhentakaisin pmowaan Us-
koon, ja ei fijhen etziwään eli tiedon Ustoon, jokanouse ylöspäin.

i Cor. 2: 12. seisoo: iLn me ole saanet tämän
mailman henge; waan sen Hengen, joka Juma-lasta on, että me riedäisimme, mitä meille lu-malalda annettu on. Nijn owat sijs ne kari erinäi-
set asiat, ensist, olla lahjoitettuna ja armoitettuna
lumalalda, simn, tietä, oikein tuta ja hawaita tä-
män Armon kunniata.

l loh. 5:13. Näitä minä teille kirjoitin jot-
ka Jumalanpojan Nimen päälle ustotta; ercä ce
tiedaisitte ceillännä »iankaikkisen elämän olewan;
ja että ce nstoisitte Jumalan pojan Nimen pääl-
le. Katzokm M selkiäa eroimsta sen walillä, että
ustoa ja cierä eli hawaira jacuta, että»ne uskomme.lohannexen Sanankuuliat uffoit jo; mutta sen suur-
ta sinettiä, Uston rundoa, ei ollut Jumala wielä
painanut heidän sydämeensä. lohannexen täytyi Kir-
joittamisellansapyytä heitä siihen tilaan saatta, että
he taidaisir sitä saada.

;. §. Kosta me kaikkina aikoinaJumalanSeura-
kunnasa löydämme senkaltaisia heikko ustoisia jahen-gellisiä waiwaisia meidän seasamme, joiden luku e»
päilcmatä suurin on oikiain ustowaisten seurasa, nijn
tule Sanan-Opettaitten waroitta, G« he peräti mu-
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I. Osa. D. ponroppidanin
tennais näitä särMitä ruokoja, eli sammuttais
kaltaisia suitzewia kyntilan sydämitä, taikka niinkuin
Pavali sanoo, sijnä siasa, että heidän pidäis
della heitä korjaman, loukkais ja pahendais heidän
omantundonsa, ja saattais heidän waiwaisia sielua
jansa sekannuxeen ja waaraan, joka sllloingin tn<
pahm, kosta Opettaja, joka itze woipi olla suuresti
armoitettu, ei ole tarkka kyllä Saarnoisansa ja mui-sa kirjoituxisa, eiwisusti tutkija osom sitä suurta ja
sangen painawma croitusta, kuin on yhden ja toisen
hengen waikumxen waihella, ja nijn muodon ei ahke-
rmtze oikein jakamaantotuuden sanaa; waan tahto kaik-
kia sieluja yhdenkaltaisixi.ja waati sitä kaikilda, kuin
hän ennen taikka uM.», cli myös aiwan harwain
oikiain ustowaisten tykönä löytänyt on.

Että me nyt täsä tarpellijesa uffon koettelemisesn
oikiat wälit tekisimme, nijn pitä meidän juuri »vi-
susti pysymän sijnä ChristillisesHz kestimääräsä, ei<
kä «vaatiman ylön paljon, eikä ylön wähän; sillä
edcllisesä tilasa taitan lyöstä sielua suureen stkan-
nuxcen; mutta jälkimäisesä suruttomuteen ja ka-
domreen. Minä ajattelen, yhdellä puolella: mei-
dän ei pidä Uston Tundomcrkkejä ylön kewiästi
wastan onaman; sillä ehkä kuinga hekko ja pistui<
nen Armon alku on, nijn se kuitengin tuotta sielulle
muutamia omaisudeita, jotka suuresti woittawat kai<
ki luonnon woimat, eikä suingan löydy yhdengän
ustottoman tykönä, ehkä kuinga hurstas ja siwiä
hän on. Muna toisella puolella on sama waroitus
aiwan tarpellinen, etten me jousta ylön rajusti jän»
nilä, nijn etten me taiwallisesta makeudesta ja uston
woimmallisesta tundemisesta tee itze Uston C>len,
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Uston-Gpeili. 6. Luku.
doa, ja niin lapsilda sitä waadimme, kuin ainoaa
tans nuorukaisilda ja Isildä on odoiettawa. Minä
olen koectelemuxesta hawamnm, ettei micän ole, kuin
mämmin synnyttä cpäilyxen ja pelwon monela oikiasa Christitysä meidän aikananne, ja kuin en-mmin
estä oikian Kijstollisuden Jumalala wastan, kuin se,
että moni, koetellesans, ios he owat ustosa,ja Ar-
mon-tilaa tundeisans, osawat lukea senkaltaisia Kir-
joja, jotka tosin itzesans woiwat olla hywät; mut-

m ci sowi heidän tilaisutcensa, ja naista he näke-
mät witzejä omaisudeita, joita waaditan suureen
Armo-mittaan; kosta he nyt ei löydä itze tykönän-
sä juuri sitä samaa, nijn he kohta waipuwat, sijna
siasa että heidän pidäis ylistämän Ju-
malala, ja kiittämän händä sen hywydcn edestä,
jonga hän heille osotta, waikka ei samoja initasa

eli samalla lailla, kuin heidän welM nsä; heidän
pidäis rukourella ja sydämen mahdollisimmalla puh-
distamisella ahkeroitzeman soweliairi tulla korkiaiu-
bata mitta saamaun; heidän pidäis pitänlän sielun-sa kärsimises, eikä mitän silda rakkalda lumalal-
da mäkisin maaliman, ei myös tuleman kärsimät-
tömixi ja pelkureifi; waan tytymän heidän Armo,
lewistäänsä, sijhengin itziänsä ma!)öottomina pitä-
män, ja sanoman Jacobin kanssa: Hiitßra! minä
olen mahdoroin kaikkeen sijhcn armoon, ja kaik-
keen sijhenrocuuteen, jonga sinä reir palwelial-
les. i Mos.K. 32: io.

Itziäm koetellesamme ei tule sijs sitä kysyä, jos
nmllä on se wahwa (rellexa) tcuwallisella rohkeudella
yhdistetty ja itziänsä wisusti tundewa usto; waan ai-
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i. Osa. D. pontoppidaniil
noastcms yxinkertaisesti, jos meillä on st totinen ja
rehellinen usto; jos me olemma hawainnet Armon
ensimmäistä alkua tykönämme, ja sitä hywäxemme
käyttänet? Johannes i Läh. K. 2: iz, 14. jaka
Armon lapsia kolmeen osaan: Lapfijn, Nuorukait
sijn ia Isijn. Tasä nyt kaikki woima sen päällä
maka, jos ihminen on wakuutettu siitä, että hän
wahinnäkin on yri Lapsi Christuxesa. Ia että hän
tulis sitä tietämään, nijn ei pidä hänen ottaman nij-
tä omaisudeita eteensä, kuin Nuorukaisilla ja Isil-
lä owat Lasten edellä; waan nijta, jocka heillä owat
ynnä heidän kantzans yhteiset. Ei taida kengän kiel-
dä, että myös imewaiset lapset ja sairat ihmiset toti-
sesti elämät, waikka heillä ei ole sitä täydellistä hen-
gen wcchwutta, kuin termeillä ja kaswaneilla ih-
misillä.

Sitten kuin minä nyt ahkerudella olen tutkinutsen eroituren, kuin on Uston lohdullisen mndemifen
eli rohkeuden (rekexe) ja Uston oinan Olennon »vä-
lillä, (äireÄe) nijn tahdon minä edespäin wisummas-
ti tutkia itzekmakin kappalda erittäin.

7. Luku.
Sisälleplto.

1. Se sikiä erinomainen ja ikäwöiyewä Usso (iiäes
äireK») seiso kokonaisesi neuroottcmudeft, eli halui<sesa ja waatiwasa turwan ottamisesa <shristuj:en
tvgö.

3 §. Lämän Neuwottoinuden Tundomerkit, otetut
Personasta, josa se on, eli nijden Muodosta, joihinse pyhäldä Hengeldä Eoangeliumin kautta waikute<
tan; sen Gsimaalista, jonga pevan se kokotta; nijn
m?ä« sen luonnosta ,a Muodosta.

3- tz
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3, tz. Tätä Neuwottomutta werratsn nälkään ja ia,

noc»n.
4. § Hengellisesti isowaisten ja janowaisten sieluin loh.dutus.

1. §.
alka itzetyöllisesti ja totisesti tulemaanChris-

tuxeil tygö, hän on autuuden tiellä jahänellä on
U>"o, niin pian kuin jow woima hallitze hänen sie-luansa tahtomaan jotakin, ja nijn pian kuin ikawöit-
zemyö, halaus ja pyrclwa himo Christuren perän
toden teola lijkutta itziänsa hänesä. Mutta se tapch-
tu näin: Enlist tule ihminen Jumalan Laista omasa
tunnosans ylitzewoitetuxi, etra hän on yri kuolemaan
wck>"-ää ja kirottu syndinen, joka itze ei taida millän
tawalla pelasta sieluansa; sittenhän, toiseri, katzo
awun perän, jakosia hän hawaitze, ettei
toisesi ole autuutta, kuin HERrcm lEsuren Nimesä,
Ap. 3. 4: 12. nijn cmda hän itziänsa wedettä Lain
tyköä Evangeliumin tygö, suostu tähän ja ustoo, että
lEsus on se Christus, josta kaikkjHrophetM Wan-
hisa Testamencisä, ja kaikki Apostolit Uudefa yrimie-
lifesti owac todistanet, mä kaikki ne, jotka usiowat
hänen päällensä, pitä saaman syndejänjä anderi, e-
läman ja autuuden. Kosta nyt tämä ihana waati-
nus, tämä eläwä tieto ja ylitzewoittamus pysywah»
wana, katzo! nijn ei taida muutoin olla, kuin että
siltä, kolmanneri, sytty yxi usialdawa, yxitmwal-
linen ikäwöitzemys ja halaus Christuren perän, eli
Jumalan Armon perän Christuxela, joka heratta
hänesä muri sydämellisiä ja sisällisiä huokauxia, ja
ulospuhkeuffaNurella huutain: Abba! mi'.un Isa-
ni! Se roilpittömäsä kammuxesa särjetty sydän ke-
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i. Osa. D. ponroppidanin
homa kaikki hänen woimansa palawimmalla hartau-
della wastanottamaan sitäristinnaulittualEsusta,ni,n-
-kuin hänen ainoata turmaansa ja hätä-ankkuria, se
pyytä tungen itzensä händä juuri lähes, halatarens
händä, suuta andaxens japainaxens händä rinnoil-
lensa; ja koffa hän ei taiöa nijn täyttä tätä uskon
harjoitusta, kuin halu olis; waan tule efleWi, taik-
ka mieleen johtuwilda maallisilda ajamrilda, taikka
perkelen sisälle andamisesta, epäustolda, epäilyxelda
ja heikkomielisydeldä, johon wihollinen käyttä peri-
synnin jäannöriä ihmisesä, taikka hengelliseldä hi-
taudelda; nijn hän tosin kohta murehti ja suure tä-
män kaipauren japumoren ylitze; mutta ei kuitengcm
lakka; waan pysy lujana ikäwöitzemisesänsa, maikka
HENra tahtois hänen tappa, se on: hengellisellä
tawalla kaiken lohdutuxen poisotta, nijn tahdois hän
tuitengin häneen tmwata, ja hänesä kljnnirippua.
Hän oikein painestele Jumalansa kansia hänen ru-
kouxisans ja aurihuutamisisans, nijnkuin Jacob,
eikä tahdo händä päästä, ennen kuin hän taikka ly-
hemmän elipidemmän ajan sisällänautitze siunauxen.

Tämä on se totisesti amuari tekewä ja wälttämä-
tä tarpellinen Usto, josta yhdelläChristityllä on pääl-
le luotettawa tundomerkki, että Lasten oikeus on hä-
nen omansa. Tämä on paeta Wapa -Kaupungei-
hin. Tämä on eyiä H<LRraa, kosta hän
taitan, jarukoilla händä, kosta hän läsnä on.
Es. 55: 6. Ei tyhjällä huudolla, HLRra: H<LR,
ra! Match. 7: 21. Waan palamalla hartaudella,
sydämellisellä rukoilemisella hengesa jatotuudesa, jos-
ta schoo Ap. T. 2: 21. että jokainen kuin auxi-
huura HMRran Nimeä, se rule autuaxi.

2. §.
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2. §. Mutta kosta janotan, että se oikia Usto,

hänen ensimmäisesä alusans ja heikkoudesans, seiso
huokawaisesa ustalluresa ja ikäwöitzemisesä lEsuxen
perän, nijn minä rukoilen sinua, sinä katumatoin
syndinen! ettet sinä peiä itziäs, tahtoin kuka tKsi a-
jatella: Ia! jos oikia Usto on ainoastansmvs HERran lEsuxen perän, nijn on minullakin
witzist kyllä se oikia usto. Mutta älä ylön hopusti pää-
tä jakersta sijta; koettele paremmin sinun ikäwöitze»
mistäs, jos se on oikiasta muodosta, näin: ensixi,
koettele Syyrä sijhen, ja kysy, mingätähden sinä
ikäwöitzet? Toisexi, Maalia ja tarkoitusta, ja ky»
sy mitä sinä ikäwöitzet? Kolmannexi, koettele sinun
ikäwöitzemises Muotoa, ja tutki, kuinga ja mill»
tawalla sinä ikäwöitzet?

Ne personar, joisa oikialla ikäwöitzemisM o«
hänen istuimensa, niillä pita erinomattain oleman oi»
kia tieto, ylitzewoittamus ja tundo heidän omasta syn-
niwwcheljäisydestänsä. Mosexen pita ajaman sinua
Christuxen tygö, ja Davidin esimerkin jälken pitä si>
nulda kuuluman: Spwydestä nlinä huudan sinua
HlLßra; ryörä tekewälsen jarastmicctun pitä si-
nun sielus oleman, jos sinun pitä taitaman lohdutta
itziäs lEsuxen kutzumisesta ja suosittelcmisesta. Matth.
11: 28. Sen ei pidä tietämän yhdestäkän muusta
turwasta wälttäxensä werenckostajata; waan että se
pakene hänen tygönsä, joka on werellänsä täyden tch»
nyt meidän syndeimme edestä. Tasä oikein weisa-
tan-. Jos eftin wiel, Siell' takkia cääll', Am mail»
man äärin saakka; iLn sircekän, Löyd yhtätän,
Armon jarurrvan paikka. Tygos Jumal Mie-
lell surkiall, Annoi kerjämäan lähden, lVihas
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unhor, Armososor, Sinun polkas ansion cäh»
den. N:o 259: 2, Z.

Tähän sopiwaistn wercauxen löydämmä me niisä
neliäsaSpimllisesaMiehesä, 2 Kun. K. ?: 4. kos-
ka he sanoit: Jas me käymme Raupungijn. nijn
on nälkä Raupungisa, ja me kuolemme siellä:
jos me taas olemme täällä, nijn me kuolemme:
Räykäm sijs ja andakam itzemme Gyrialaisten
leirijn. Mmm sinä, o syndinen! et ole ikänans oikein
katzonm sisälle sinun surkeutees, etkä ole ikanäns ollut
todella murhellinen sinun syndeis Me, semähden on
muös sinun turwas eli ustallures perustamatoin, ja
sinun ikäwöitzemises aiwan petollinen. Kuingas mi»
ta se ikäwöitä Läkäria, jokaei tiedä ja tunne mutian-
sa? Semähden sanoo Lunastaja: iLi cerwec rar,
wiye parandajata; waan sairac. Matth. 9: 12.

Tätä lähin koettele myös sinun ikäwöitzemises
Maalia ja Tarkoitusta, sen ei pidä kenengän muun
yleman kuin Jumalan, ja erinomattain Jumalan
ja Ihmisen lEsuren Christuren. Mutta millistri
pitä sinun mrwitzewan sielus händä katzeleman?
Om wisu waari! Senkalmisexi, kuin hän onlu-
malalda meille annettu, ei amoastans wanhurs,
kaudexi ja Luuasturexi; waan myös pyhyderi
ja N)ijiauderi. Se sopi yhten hänen kolmen Mir-

kansa kantza, hän on ylimmäinen pappi, Ru<
ningas ja prophera. Tosi on se, että Wan-
hurstaxi tekemisesäs tule sinun asetta lEsuren et«s
Ylimmäisen papin ja Lunastajan kuwan alla,
joka on kerran oman werensä kautta mennyt
pyhään, ja ijankaikkisen 2.unasturen löynnyr.
Hebr. 9: 12. Mmm sen siwusa ei pidä unhoh»
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ttttaman, että hän ynnä on sinun Rumngaas,
jonga pyhää tahtoa sinun pitä kuuleman ja sen jäl»
ken elämän; sinun prophetas, jonga oikiata Op»
pia sinun pitä hywäri ottaman, ja kaikkijn näihin
pitä sinun mielistymän, nijtä rakastaman ja nijstä
iloitzeman. Jumi täsä asiasa monet ihmiset itze
pettäwät heitäns; kyllä he tahtomat saada jawas-
tanotta Christusta, niinkuin lumalalda lähetettyä
heille tvanhurstaudexi; »uutta ei nijn muodon kuin
händä heille taritan pyliydexi ja N?ijsäudexi. He
eroittawat sitä, kuin Jumala on yhteen sominanne,
ja tahcowat tosin wastanona Christusta, nijnkuin
ylimmäistä Pappia; mutta ei nijnkuin Kuningas-
ta ja Prophecaa. Moni toiwotta itzellensä osalli-
sutta Chrisiuxen kuolemasa ja ansiosa; mutta ei
tlihdo tulla hänen miattomudensa kuwan kaltaise»
li, nijn paljo kuin mahdollinen on. Jos he ikä-
wöitzewät Christusta, nijn se tapahtu ainoastans
synnin- rangaisturen pelwosta; mutta ci smtähden
että he tahwwat luopua synnistä, sitä woitta, ja
yhdistyren kautta Chrisiuren kantza tulla pyhemmä-
xi, hurstammaxi ja lumalisemmaxi. Ei, nijtä on
monda, jotka ainoastans halajamat lEsusta iye
edestänsä; mutta ei itze heihins. He tahtomat
händä yrinänsa synnin-peimxi; mutta ei millän
muoto elämän esimerkixi. Oikiat usiowaistt omat
sitä wastan ikäwöitzemisesänsä cuwan toisin mieliset;
He ei etzi ja loimota itzellensä pyhyttä, eli tahdo py-
hiri tulla wasta toisesa elamäsä; maan jo täällä
eläisäns, hywin tieten, että maikka he sen kantza ei
ansaitze mitan autuuteensa, nijn ei kuitengan ken-
gän saa paitzi pyhpttä nähdä Jumalaa. Oikiat
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uffowaiset oikein isowat ja janowarrvanhurstauc»
ta Macch. 5: 6. En minä tasa ymmärrä ainoas-
tans sitä Uston kaurra Armosta meille rygö luer<
tua wanhurstautta, eli itze Christusta, joka on
meille lumalalda annetcu wanhurstaudexi; waan
sitä, ehkä wailinaista, kuitengin wälttämätä tar-
pellista, kästettyä Elämän wanhurstautta. Heil-
lä on wahwa aikomus, sydämellinen rakkaus, si-
sällinen halu ja ikäwöitzemys waeldamaan Juma-
lan Käsiyin tietä myöden, he halajamat Pavalin
kanha taälda eritä ja olla Christuren kansia, ja
tosin sen syyn tähden, että he pääsisit sonnin ruu-
mista, jn olisit Jumalalle suuremmasti mieliri.
Senkaltaiset sielut tietäwät wisusti, että kosta Ju-
mala wapahta meitä meidän wihollistemme kädestä,
nijn hän sitä warten meitä wapahta, että meidän
pitä hända palweleman pyhydesä ja wanhurffcm-
desa kaikkena meidän elinaikanamme. Luc. i: 74,75-
Ne sielut muistamat sen, että kosta lEsus anda
itzensä meidän edestämme, nijn hän sen teke, et,
tä hän meitä kaikesta wäärpdestä lunastais, ja
iycllmsä erinomaisexi Ransari puhdistais, ah«
kerari töihin. Bt. 2: 14. Lyhykäisesti
sanottu: Meidän ikawöitzemijemme pitä sitä tarkoit-
taman, että me Christuxen kautta ensixi saisimme
Uston , ja roisexi nijnkuin sen e-
roittamatoinda seuraa, lLlämän lcvanhurstaucca,
nijn paljo kuin mahdollinen on tasä kuolewaisude-
la Ia joka ei näitä molembia ikäwöitzemisellansä
tarkoita, hän ei ole ustowmnen; waan ulkokul>
lattu.
, Tämä on lyhyeldä puhuttu nijstä perftmista,
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joiden tykönä Usion oikia ikäwöitzemys löyty, ja sen
Maalista eli Tarkoiruresta, kuin on Jumala eli
lAsils. Nyt seura, kolmcmneri, sen Luonnosta
ia Muodosta, ja se seiso kahdesa asiasa, nimit-
täin: sydämen Vxiwakaisudesa ja pysywäisydesä.

juurihaluisenpi»
tä tämän ikäwöitzemisen oleman Jumalan Armon
perän ChristuresalEsuxcsa, ja ei Rylniäkistoisen eli
Unelian, muutoin se ei ensmgän yhteen sowi eikäsen surkeuden kansia, josta me halajamme pelastet-
ta, eikä sen Lunastajan korkian arwon kansia, ion«
ga kansia me pyydämme yhdistettä. Molemmat to-
distamat, että oikian ikäwöitzemisen pitä nijn kor>
lialle astuman, että me yhdistystä lEsuxen rans>sa ainakin suuremmalla ahkerudella etzimme, kuin
muän muuta koko mailmasa. Meidän pitä taita-
man Asiaphin kansia, sanoa: HERra! kuin sinä
ainoastans minulla olisic, nijn en minä ensin-
yän sirce raiwasta eli maasta rorrelis. N?aikka
rvielä minun ruuniini ja sieluni rvaipuic-, nijn
sinä Jumala kuicengin oler aina minun syoä>
meni uskallus ja minun osani. Ps. 73: 25, 26.
Ia Pavalin kansia lukeman kaikki tvahingori
meidän lEsuxen Christuxen rundemi»
sen suhcen, jonya rähden kaikki pirä raiskana
pidettämän, erra me Christuxen woicraisimme.
Phil. 3:8. la, etten me Kauppamiehen kansia,
josta puhutan Match. 13: 45- wijwyttele, myydä
kaikki mitä meillä on, se on kieldä kaikkia, osta-
xcmme eli woittaxemme sitä kallista parlya. Tosi
kyllä on se, että meidän ikäwöitzemiscmme ei taida
tasa elämäsä nijn kijwaichcmgarari japalawaxi ml-
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la, kuin sen ikäwöityn korkia arwo waatis, ja jo-
ta paremmin me opimme nmdemaan sicä rakasiet-
tawata lEsusta, sitä wähemmin me lydymme mei-
dän ikawöitzemiseemme; waan tunnemma, että sen
pidals olemin paljo cmgarmnman,a palawamman,
emmekä mida, taman ikawöitz.'mis.'n wailinaisudcn
ja puutoren runnon alla, millin muulla paremmin
itziäm lohdutta, kuin juuri itzellä sillc! cytymätiömy-
della, jonga me tykönämme bawaitzemine sen ylitze;
silla juuri tämä todista meidän rehellisydestämme;
mutta ehkä kuinga heikko tämä ikäwöitzemys on,
nijn pitä sen kuiiengin oleman suuremman lEsuxen
perän, kuin kaikkein maallisten kappalden perän.
Nijn sydämellisesti pitä meidän hänen peräsänsärip-
puman, kuin st joka on suureen welkaan wajonnm
takaus-miehen peräsä, ja halajaman hända, nijn-
kuin isowa leipä kappalda, nijnkuin sairas paran-
dajata, nijnkuin hari rikosa olewa auttajata, nijn-
kuin kuolemaan Duominu armollista päästöä. Sen-
tahden, jos meidän ikäwöitzemisemme jotakin muu-
ta suuremmasa arwosa pitä kuin lEsusta, pyrki
suuremmalla halulla maallisten perän, ja nijta woit-
lainsa lEsuxen ja hänen laimi-lyö,
andain mailman rakkaudelle edun, nijn asiat toti-
sesti ei ole hywin meidän uskomme kantza, eikä olese turwallinen ikawöitzemys suingan oikia. Laissaja unelias toiwotta kyllä rikastumansa; mutta se
jää tyhjään wiwvmreen; sillä hän ei kehta känän-
sä powesta ulosotta. Ulkokullatulla Christityllä on
tosin myös jongulaincn toiwo ja halu saadarens
lEsusta, ja aucuaxi tullaxens; mutta hän tahto
saada näitä korkeita asioita aiwan halivalla hinnal-
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la, ilman waiwata, maallisten edusten kieldämätä,
syndisten himoiusa mkahuttamata, ja kaikesta tur-
hudesta luopumata, sen kanssa tietä andain, kuin-
ga unelias hänen ikawöitzemijensä on, nimittäin: ei
nijngän suuria kuin keriäjän, leipä palan perän, kosta
kuitengin taiwan waldakunnalle pitä wäkiwaldaa
tthtämän, jos me tahdomme sitä puolemme repiä.

Edespäin, nijn on pysywäisys st omaisuus,
josta taitan uston oikiata ikawöitzemista tuta ja mää-

rästä eroitttta. Toisinans ulkokullamngin päälle
tule yxi lendäwä hartaus, nijnkuin se tuliHerode-
Me, että hän halulla kuuli lohannexen saarna-
ttaman, eli sille Phariseuxelle Luc. 14: 15. joka
sanoi: Auruas on se, joka syö leipää Jumalan
waldakunnasa. Kosta senkaltainen mieleens joh-
datta, kuinga hywä se asia on, että hän paitzi
kaikkea hänen töidens ansiota, ainoastans lEsu-
M tähden, taita autuaxi mlla, nijn hän tosin
muutaman kerran huoka ja toiwona, että hängin
kaikkein ustowaisten Jumalan lasten kanssa sais tai-
wan tawaroista osau. Mutta tämä on ainoastansse ennäctäwä, herättämä ja jouduttama Jumalan
Armo, joka nijnkuin Oppinet puhumat, teke työtä
sydämen päällä; waan ei sydämesä, ja kosta ft
nijn muodon suruttomilda, ja amoastans omasa luu-
losans uudesta syndyneildä syndisildä ei tule lähem-
malle wastanomuxi ja sisälle laffetuxi, nijn heidänikäwöitzmusensa mene pian ohitze, mieli pysy, niin-
kuin ennmgi, muuttumattomana, ja se hvwä aiko-
mus kaco nijn akistä kuin tuuli. Jos he taas tu-
lemat heidän cnd:sim syndisijn hauffmurims ja siu-

nyn on kaikki wIM-ä, se '- " f r''ä
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i. Osa. D. poncoppidanin
sammuu, sydän jähty, eikä tule sulamri ja walmis-
tecuxi. Halu siihen kuin hywä on mlee senkaltaisil-
le ihmisille, niinkuin toisinans hurskaille halu sijhen
kuin paha on, josakusa ermomaisesa tilasa ja toi-
mettomasti, ei tosin, kuin lendäwä himo tule ras-
talle Wmmalle sen rnan perän, kuin eikä enmm
eikä jälken hänelle kelpa. Mutta siitä muodosta ei ole
oikein ustowaisten ikäwöitzemys, se on pysywäinen,
ja waikka se ei kaikkina aikoina ole yhtä palcwa
ja kijwas, nij>? on se kuuengin aina ja

totinen. Sillä ehkä se ikäwöitzewä si,lu toisinans
woimallisen lohdmurengin tunde, ja Jumalan hy-
wyden tundo witzisä mitasa muuttu ikäwöitzemiststä
omistamiseen, että hän taita sanoa Morsiamen kans-
sa, loka murhetta etzei; mutta ilolla löysi: Rosta
minä heistä rvähä erkaunsin, löisin minä jora
minun sieluni rakasta. Kork. W. 3: 4- Nijn
se ei kauwan wijwy, ennen kuin uffowainen sielu
kadotta ILsurensa, ei tosin peräti pois sydämestä;
mutta kyllä silmistänsä, eli sen ihanan sisällisen tun-
bemisen puolesta, ja silloin tule hänelle uusi himo
ja halaus, ja, usein wäkewambi kuin ennen; sillä
että senkaltaiset Armon-silmäyxet ja rakkauden ki-
pinät owat ainoastans mmm HERran pöydäldä,
joiia ei anneta rawinnori; waan suuremman ikä-
wöitzemisen ja halauxen kehoituxepi. Senkaltaisen
pysywäisen ikäwöitznuisen tunsi David tykönänsä,
kosta Kän sanoi: Minun sicluni on muserrettu
rikki ikäwöitzemisestä, alati sinun oikeudes >äl,
ken. Ps. 119: 20. Sen anda mvös Pavali tie-
tä, sanoden: <3i niin ercä minä sen jo käsittä»
nyr olen. eli ,0 :sydellinen olen: murra minä

ohkeo
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ohkeroiHen suuresti, että minä sen myös käsi-
täisin, nijnkuin minäkin IlLsuxesa Christuxesa
käsitetty olen. Phil. z: 12.

Nyt tämä juoxeminen, huokaminen ja pyrki-
minen pysy yhden Christityn tykönä kaikkena hänen
elinaikanans, ei kuitengan ole se aina yhtäkijwas;
tvaan sen jälken kuin hän wiriämmasti eli hitam-
masti autuuden harjoittele, nijn onse wäkewämbi eli heikombi, ei toisin kuin weren
juoru ruumisa ei peräti lakka, nijn kauwan kuin
ihminen luonnollisesti elä; waan on toisinans hi-
tambi, toisinans angarambi; aiwan nijn myös tä-
mä ikawöilzemys, joka on nijnkuin hengellinen wal<
da suoni, se pakotta aina; mutta ei aina yhtä no-
piasti, eikä myös aina pakota yhtä wäkewasti sitä
sisäNistä ihmistä. Sanalla sanottu: Se on muu-
tosten alainen; mutta ei kostan peräti puutu eikä
seisahda. Näniät owcu nyt ne molemmat omaisu-
det, joista oikiata ikäwöitzemistä ja halausta taitan
tuta, ja nijn muodon myös päättä, mitä nijldä
puuttu, joista Chnstus nijn mielipandawasti puhu
Luc iz: 24. Nlonda on, sanon minä teille,
jotka pyptäwät mennä sisälle (taiwan waldakun-
daan) ja ei raida. Mixei? Sixi, ettei he pala-
walla toden teolla, ei pysywäisesti ja lakkamata, ah-
keroitze, ikäwöitze, pyri ja juoxe sen edespaudun
määrän jälken, ei tee taiwan waldakunnalle wäki«
waldaa, ja kosta he wihdoin owat tullet taiwan
porttia juuri lähes', kosta rukousta ja walppauua
parahinen tarwittaisin, nijn he wijden tyhmän
Neitzm kalcha lastellwat nukkumaan.

3- §^

75



i. Osa. D. poncoppidanin
z. §. Näin olen minä nyt katzellut uffowaisten

oikiaca ikäwöitzemistä seka Alkuns, että Tarkoiru-
rens, ja myös puolesta. Se kuin to-
della tunde tämän tykönänsä, hän taiia lohdutta
itzensä sijtä, että hän on nijden hengellisten wai,
waisten, isowaisten ja janorvaisten seurasa, joil-
le lEsus lupa, että he rawiran. Macih. ;:z,6.
Aucuar owac, jorka isowar ja janowar wan,
hurskautta; sillä he rawiran. Senkaltaiset lso-
wac räycrä HiLßra hywydellä. Luc. i: 53- Ia
Ilm. K. 21: 6. kuulu: Niinä annan janowalle
sijrä eläwän weden lähcestä lahjaxi.

Syy/ mingätähdcn Uston Ikäwöitzemysta Py-
hasa Raamatusa werratan nälkään ja janoon, on
tämä: Niinkuin nälkä ja jano owat luonnon an-
garimmmat pakottamiset, nijn että yri näändywä
kaikkia kuin hänellä muutoin on aldiri andais ruan
ja juoman edestä; nijn on myös ikäwöitzemys ja
halaus Jumalan Armon perän Christuresa se no-
pein ratas tahdon sisällisesa mipumuresa. Ia niin-
kuin nälkä sytt» watzan tyhjydestä, ja wielä yldy,
koffa ruokaa nähdän eli hajua sijtä tutan; nijn us-
kowaisten ikäwöitzemys, että hän tule hengellisesti
isowari ,a tarwitzewari, saa sijtä alkunsa, mä ih-
minen ei tunne tykönänsä yhtän wanhurffautta;
waan sulaa wiheljaisyttä. Koffa nyt senkaltainen
ikäwöitzcwa, ja kaiken oman wanhurstauden luu-
losta tyhjä sielu, näke lEsuxen,, elämän leiman,
edeskannettawari, ja kuule yhtä ja toista lohdullis-
ta woimau-lanaa, joka kay hänen sydämellensä,
silloin rupe se isowa sielu ikawöitzemisellä, huokau-
lilla ja halauxilla, ikänänsa kuin huumin, ilmoitta-

maan
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maan hänen ahtauttansa. O HENra lEsulkmn-
ga suloinen on sinun sanas, kuinga lohdullinen si-
nun yhteydeS! Ah! joffa minä sinua oikein tundi-
sm, ja olisin sinun kantzas juuri liki yhdistettynä!
En minä sitten ensingän mistän muista mailmasa
huolls, tahtoisin myös sinun tähtes kaikkia karsia!
Muna kusas olet minun lEsuxeni? En minä tun-
ne sinun woimaas, nijnkuin minä soisin; minä o-
len wiela ylön heikko ja radollinen. Ah! wiela mi-
nä pelkän olemani sinusta kaukana. O HENra
lEsu! auta minua, wahwista minua, wirwoca
minua! O! suo minulle yhtä armollista silmäystä,
oienna minulle yhtä leipä-murua sinun pöydäldäs!
Nyt HENra! en minä päästä sinua, jolles siuna
minua. Ei mitan maistu hywälle, ei mikän mi-
nua oikein ilahma, nijn kauwan kuin minä m tun-
ne itziän.i wahwasti makuutetun sinun Armostas.
O surkia mailma! mitäs sinulla on? Mitäs tai-
dat minulle anda? Ei niitän! Ei mitän! lEsusy-
rinäns on minulle kaikki. Hänen hattujansa onse kallis rauha, jota ei mailma taida anda. An-
na minulle, o! anna minulle, kaikkein rakkahin
lEsu! ystäwällisin, suloisin HENra lEsu! micH
minulle onnellisin ja autuallisin on aiasa ja ijan-
kaikkisudesa! Senkaltaisesta sisällisestä ja palawasta
ustowaisten sieluin ikawöjtzemisesiä Christuxen pe-
rän todista se Psalmi, jonga me Seurakunnaja
weisamme: )<Lsu onnen! osan oman! Ilon,
riemun runstchan! Suo erc' maistan Sanas
woiman, Tule rygon asuman! Msu! asu ry»
könän! Suo ain sinus pysynen! No 138: i.

4> §.
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4. §. Senkaltaisesta sen uffowaisen sielun kij-

wasta ja isowaisesta ikäwöitzemisestä Jumalan pe-
rän, löyty monda kaunista todistusta Pnhäsa Raa-mamsa. Muiden palkkain seasa seisoo Ps. 38:10.

sinun edesäs on kaikki minun haluni; ja
minun huokaureni ei ole sinulda salattu. Ia Ps.
6z: 2. Jumala! sinä olet minun Jumalani,
warhain minä sinua ehin: sinua minun sieluni
jano, minun lihani hala sinua, karkiasa jakui»
wasa maasa, joka wedetöin on. Ia Ps. 119:
81, 82. Minun sieluni ikäwöitze sinun autuuta
tas,minätoiwon sinun sanaspäälle. Minuu silmä,
ni hiweldywär sinun sanas jälken, ja sanowar:
kostas minun lohdutat? Ia Ps. 143: 6. Mi-
nä lewirän käteni sinun puolees: nlinu» sieluni
jano sinua, nijnkuin karkia maa, Sela! Proph.
Es. 26: 8,9. kuulu me odotamme si,
nua, sinun oikeudes tiellä: sydän himoiye sinun
mmeäs ja muistoas. Minä halajan sinua sy<
dämestäni yöllä, »uinun hengeni walwo myös
minusa warhaiu sinun rygös. ,L. 41: i?- sa-
noo HERra iye näin- Raadolliset ja köyhät
etziwät rvecrä, ja ei ole: Heidän kieleno kuiwer-
tu janosta; murta minä HiLßra tahdon heitä
kuulla. Joista wijmmeiiM sanoista kaikki heikko-»

eli ne, jotka wiela ainoastans ikawöitzewat,
eikä ole wielä ehtinet ahdista itzensä läpitze toiwo-
tettawaan wastanonamiseen, taitamat nouta suu-
ren lohdutuxen. Ia Pf. ic>: 17- seijoo: Roy,
häin halauxen sinä HiLßra kuulet: heidän ly-
dämensä sinä u?ahwistar, eeeä sinun korwas
siitä otra waarin. Nijn kuulmvat myös lEsu-

M»
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ren kchoitus-sanac Matth. n: 28. Tulkatnunun
tygöni kaikki, jotka cyorä ceette, ja olecraras-
kaurerut, ja niinä tahdon teitä wirworca IaJob. 6: 37. Joka minun lygöni tule, sirä m
,mnä heitä ulos. Ap. T- 2: 21. Ia pilä ta-
pahtuman, eitä jokainenkuin auxihuura HiLR,
ran V7imeä, se cule aucuaxi.

Senkaltaisilla hengellisilla waiwaisilla, isomaa
silla ja tyhjillä sieluilla on ainoastans heikko uffo,
kosia he ei ole pääsnet ikawöitzemiscsta riemulliseenja suloiseen wastanottamiseen, eikä wiela ole mais-
tanet jongun erinomaisen lohdmuxen, eli tundcnet
heidän lEsuxensa ihanaa läsnäoloa nijn makiasti,
kuin he halulla soisit, ja omat enämmin Jumala!-
da wastanotetut, kuin he taitamat tuten händä
wastanotta. Mutta heillä on kuitengin se oikia ja
auniaxi tekewä uffo, ja tähän Armoon pitä hei»
dan tytymän; sillä he taitawat olla makuutettuna,
mä he, nijnkuin Maria haudalla, omat heidän
lEsustans paljo lahembänä, kuin he sen itze tie-
tämät. Tämän Tutkinnon muusa paikasa aimon
minä lawiammalda tästä puhua; kuitengin tahdonminä, heikkoustoisten tähden, jumalisten Optttaitten
Kirjoista täsä muutamia todisturia edestuoda. D.
Danhawer sanoo Kirjasans, jonga hän nimiltä Ca«
nchismuxen Niestari P. 9. bl. 257.: "Jos sinä"taidat tuta ja hawaita tykönäs uffoa (se on: ah-dista itziäs hartaudesas läpitze sille määrälle, et-"tä lEsus lohduwrellans sinua hala, nijnkuin siuä'händä) nijn kijtä Jumalala; ellei, nijn tydy ikä-"wöitzemistes, ja lihan ja hengen sotaan." D. loh.Maupltz hänen wähäisesä Kirjasans Mosta L. 2,
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sanoo "Ei ole suuri eroitus sen wälillä, että ujkoa,
"ja sisällisesti halata ustoa - « - Heikkouffoisilla
"on lohdutus heidän sisallisestä halustansa usioa, jo-
"ka myös on Jumalalle yxinänsä tiettäwä. Usio
"Christuxen päälle, eli wahinäkin rukoile lakkama-,
"ta ettäs taidaisit usioa, ja älä epäile sinun ole-
"was hänesä siunatun Erinomanain kuuluu: 2Kir- I
"jan 41. L. Jumala katzo nijn uffowaisten halaus-
"cen puoleen, että yhden katumaisen ja särjetyn sy-
"dämen halauxet ei pidä turhat oleman ijankaikki-,
"sesti -< - Sentahden nijn suurexi, kuin sinä soi-
"sic sinun usioas Ilimalan edesä, nijn suuri se lu-
"malan edejä totisesti on. iLnä hän minua ha<
"lms, nijn ininä hänen päästän. Ps. 91: 14.
"Ia toisesa paikasa sanoo sama Opettaja: Kaikki
"ne sielut, jotka ikäwöitzewät Jumalala, ja tahco-
"wat halulla tulla Jumalan tygö, ja myös halul-
"la usioa nijn wahroasti ja rohkiasti, kuin luma-
"la sitä waati, ne tulemat Jumalan ja Christurcn
"n?gö, sentahden ei tahdo Jumala heittä heitä ulos.
"loh. 6: 37. D. Mart. Chemmcius sanoo näin:
"loS usio ei exy mrkonuxesans, ja sijna kuin se
"halaja ja etzi; waan käsittä Christuxen, ehkä hei-
"kolla usialluxella, eli ainoastans koke ja pyytä hän-
"dä käsittä, nijn on se oikia ja wanhursiari teke-
mä usio." Ihmisten todisturista olen minä sääs-
tänyt parhan wijmmeiseri. Se kallis Lutherus pu-
hu tästä "rom. 3. lc»l. 162. näin: "Usion luou-
"do on tuta syndiä, ja mielelläns tahtoa päästä sijtä
"wapaxi. Jos sinä tunnet lewottomuden ja woimat-
"tonmden sinun sydämesäs; niutta halulla soisit, et-
"tä sinulla olis usio, nijn kijtä Jumalala; sillä se

"on
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"on wahwa merkki, että sana on tawoittanut ja lij-
"kuuanut sinua, ia harjoittele sinua, ahdista ja
"waaci sinua. z. iol. 324. Milli-
"nen usto se olis, ellen minä tundis yhtän wapis-
"tusta taikka murhetta sydämelani, jolla usko kuiten-
kin tule seka harjoittturi, että koetellun? Ia taas:
"Kosta oikein katumainen sydän (senkaltainen kuin
"Niniwen Kuningalla oli) puhu niinkuin se epäilis,
"nijn anda se tietä, ettei st ole wielä pääsnyt kaik-
"kein kiusausten ja estemn läpitzc, joita Satanus-
"kon tielle heittä; waan on wiela hädäsä ja työn
"alla: sentähden owat senkaltaiset sanat paljo enäm-
"min todistuxet sen päälle, että usto sijnä on, ni-
"mittäin: senkaltainen usto, kuin on pelwon ja kiu-
"saurcn alla; mutta pitä kuitengin Jumalan Ar-
"moa silmäinsä edesä-

8. Luku.
Slsällepito.

1. Monein ihmisten wäärät ajatuxet, epäilyxestäja wisteydestä, heidän wanhurstaxi tekemijensä «,

siasa.
2. tz. vlijsa on seka totta, että walhetta.
3. tz. Millinen epäilys sijnä on kadottawamm.
4. §. Millinen ei nijn ole.
5. §- Tästä eroituxesta waarin otta, on sielun paime, .

nille suuvimmasti tarpellinen.
6. tz. Lawiambi todistus, ettei kaiMnainen epäily?

ole kadottawainen.

H>ma olen ihmetellen hawainnm ihmisten käsittä-
tawan Ustoa nijn, että sen pitä erinomattain

F seiso-
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seisoman sangen wahwasa wakuuruxesa heidän sym
deins andexi saamisesta Christurcn kautta, jostawält-
täinätä suuren ilon ja huwimren sielusa edesloista-
man pitä. Tästä nyt seura, että ne, jotka ci
da woitta jongun korkian-määräisen ja wahwcm
wakuumren sowinnostansa Jumalan kantza; maan
tundcwat yxistäns ja ainoastans tykönänsä (tiäucizm
lupplicem) aiwan woimattoman ja heikon ustallu-
xen, eli mämmin ikäwöitzemisen Armon perän, kuin
wakumuren Armosta, ja seurawaisesti ei tunne ty-
könänsä jotain ratki suurta sielun lepoa ja iha-
nam lohdutusta, he mlewac tästä määrästä Wty-
xestä sywemmin ja somemmin wieteldyiri kelwotto-
mijn epäilyrijn, ja wijmein langewat myös koko-
nans taas pois, mssaunduwat ja suuttumat juma-
lisuden harioimxijn, kosta sitä wastan moni lihalli-
nen ja käandymätöin ihminen ustotta itzellensä Ju-
malan Armon makuutusta, eli näke unda stjtä hä-
nen syndeins juoxun kestellä, eikä taida ikänäns tul-
la oikein katuwaiseri; sillä hän ajattele, hänen sy-
dämensä rauhallisen ja lohdullisen tilaisuden, joka
kuitengin on sula lihallinen suruttomus, todistaman
yldäkyllä, että synnit omat hänelle andexi annetut.

2. §. Tämän määrän luulon koko perustus
on lyhykäisesti tämä: Jokainen kuin on pysywai,
nm ustosa, ja sen päälle luotta, että hänen syn-
dins omat hänelle andexi annetut, ja että hänen
pilä Christuxen kuoleman tähden totisesti tuleman
amuari, hän tule myös sentähden, eli juuri sensyyn tähden autuaxi. Sitä wastan, jokainenkuin
wähängän epäile syndeins andefi saamisesta ja au-
tuudestansa, hän tule juuri sen saman syyn tähden

kado^

82



Uston-Speili. 8. Lukn.
kadomuxi. longa tähden ei mitän ole «vaaralla
sembi kuin epäilys/ eikä mitan tarpellisembi kuin
wakUUtUs. Cn minä tiedä, mikä tähän «väärään
luuloon on tilan andanm; muna stn minä wah<
wasti tiedän, mä ainakin yhteinen kantzc» meidänseasamme luule asian olewan tästä muodosta. Mul-
ta ne wahingolliset seurat, kuin tästä päatöresta u-
loslähtewät, osmawat yldäkyllä, ettei se ole oikia,
ailVkin ei kaikisa päälletarkoimrisa ja ymmärryxisä.
Itzetyösä on tämä päätös kokoonpaikattu puolittain
walhesta ja puolittain totuudesta/taikka on walhen
hengi totuuden ulkonaisella muodolla nijnkuin
lalla silanut hänen pahoja ja myrkyllisiä nuolians:
jonga tähden ne myös owat sitä waarallisemmat,
ja huokiammasti wastanotetan, kuin jos selwä wal»
he ja nijden pahuus warsin loistais ihmisen silmijn;
sillä nijn ei tulis kengän petetyri.

Minä sanon wielä kerran hywästa perustMs
ta, että se nimitetty monein ihmisten käsitys epai<
lyrestä ja ustalluresta on ainoastans puolexi totuus,
ja puolexi wäärä, ja siurawaisesti witzillä tawalla
sopi lihallisen suruttomuden wahwistamiseri, ja toi-sella puolella, oikian usialluren ja sielun lewon sor-tamiseri.

lLnsixi on se tosi, että mahdmoin on Nlle ih-miselle saada Jumalan Armoa ja syndejänsä ande»
li, jolla ei ole yhtän ustallusta, kuin stn wastanov
ta. Mutta se on myös ynnä wäärä, että tämän
turwan eli uffalluren pitä oleman kaikilla nijn suu»
ren, mä heillä on sijtä suuri wakumus, sielunne-
po ja tunduwa lohduills sydämesä. Sijnä on kyl»
lä, kosta se on nijn suuri, mä se saa«a ajaa mi-

F 2 nua
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nua pakenemaan Christuxen tygö, kokotcamaan ää-
nelle minun ikawöitzewän käteni, waitta se wapi»
se ja wärise, ja epaneuwoisilda ajamxilda kiusacan.
Syy on tämä: ei minulda waadita yhtä aiwcm
rohkiata; waan ainoastans yxiwakaista ja puhdas-
ta mrwaa. Ia waikka tämä rohkeus, joka on
yxi korkiasa arwosa pidettäwä asia, tosin ansaihe
tawotetta ja etzmä, nijn on se kuitengin täsä ai-
noastans ehdollinen asia, joka saatta olla poijesa
ja saapuilla, asian hukkumata. Jota nahdan sai»
ran Pojan Isästä, Marc. 9: 24. Ia Opetus'
lasten heikosta ustosta tulispaän alla. Luc. 8: 24.
Mieleen pandawia sanoja me löydämme tästä Es.
28: 16. Senrähden sanoo HlLßra, HERra:
Rayo! niinä lasten Zionijn perustus kiwen koe»
tellun kiwen, kallin kulmakiwen, joka hpwin on
perustettu; joka ustoo, ei hänen pidä peljästy»
män. Christus on kulmakiwi; jolla onmrwaaai»
noastans sen wma, että hän (nijnkuin Lucherussen on käandanyt) wähimmäxi ei pakene sijtä pois;
lvaan pyrki edes, händä ustowaisexi katzotan.

Loisexi on se tosi, että meidän turmamme
Christuxen tygö, wijmein Jumalan tahdon jalken,
tUo myötänsä täydellisen wakuutuxen syndein ande»
xi saamisesta, ja yhtenä ihanan yhteyden, sanomat»
toman ilon, lewon ja huwituxen. Mutta se ei o»
le tosi, että näiden molembain pitä kaikkein tykö»
nä kohta toinen toistans seuraman; waan ne owat
toisinansa pitkän ajan ikanänsa kuin eroitetut toi-
nen toisestansa.

Rolmannexi on myös se tosi, että ne epäily-
M, jotka owat kohdastansa wastan ustoa, owat

sangen
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sangen waaralliset, ia taitamat totisesti syöstä ih-
mistä kadotureen. Mutta milliset epäilyret? Epäi-
lyxet owat kahtalaiset, joita ei suingan pidä yhteen se-
koicettaman, nijnkuin tähän asti monet owat tehnet.

z. §. Pxi epailyxen muoto seiso sijnä, ettei syn«
dinen täydellisesti suostu Jumalan Armo<lupauxijn;
wacm epäile, jos se on tosi, jos se on päälle luo-
tttcawa eli ei, että Jumala tahto Christuxen täh-
den olla kaikille ihmisille armollinen, ja nijn muo-
don on epäneuwoinen, sydämellänsä horju sinne
ja tänne, ei tieten kuhunga hänen pitä pakeneman,
että hän tulis pelastetuxi. Tämänkaltaisesta epäi-
lyresta puhu Ap. Jacob L. i: 6, 8. Joka epäi<
le, se on meren aallon kaltainen, joka tuulel-
da ajecan ja lijkureran.

Kaximielinen, jolla on itänänsä kuin kahtalainen
sielu ja sydän yhdesä ruumisa, ja on nijn muodon
lumalalda wihattu, Ps. 12: z. Hän horju kai-
kisa hänen teisänsä. Tähän sopi myös HERrcm
walituS Hos. 11: ?. MinunRansmn rväsy kään-
dpmästä minun puoleeni. Samankaltainen esi-
merkki on meillä sijnä epaustoisesa Israelin Kunin-gasa loramisa, joka sanansaattajansa kauna andoi
etziä Prophetan Elisan: Rayo! tämä paha cule

mirä minä euä odotan HiLßraa?
2 Kun. K. 6: zz. Tämänlainen epäilys on usto»
waiselle uskallurelle suurexi estcxi, se, lohannexen
sanain jälken, teke Jumalan waiehteliari. Ia nijn
on se suurimmasti waarallinen, ja, minä pelkän,

, että harwat sijta ena pääsewät im; waan tnlewat
uffonsa puolesta haaririkkoon, koffa he owat
tä mllei sille määrälle, että he pahan luulon saa-
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i. Osa. D. poneoppidanin
wat sijtä rakkasta Jumalasta, nijnkuin hänen lmpauxensa ei olisi ratki ustottawat. Ia minä tun-
nustan, etten minä suingan käsitä, kuinga ne, jot-
ka seisomat sen päälle, että Jumala wahwistetusa,neuwosans on edellä päättänyt ainoastans Harmo-
ja ihmisia autuari tehdaxens, saattamat tämän e-
pailyxeu pääldänsä mierittä; silla se seura tosin
wastqn sanomattomasti heidän perustus-Opin kap-
paleista , ja suuresti wahingoitze sitä ulkomaista us-
kallusta; he mahtawat kaunista asiatans kuinga hs
jkanänla tahtomat.

4 Mutta aiwan toisenlainen on se epäilys
kuin heikko Uffoisilla on, ja tahto estä heidän us/,
Mustansa sichen määrään, että se tule nöyräxi,
murhellisexi ja huokawari, eikä taida ahdista itzian-
sä läpitze täydelliseen rohkeuteen, ei kuitengan nou-se heidän ustallurensa rinnalle, wähemmin sen woit- l
ta ja alas sullo/ Se epäilys kanda sowemmnsti
pelmon nimeä, ja seiso sijnä, että vri todella ka«.
tuwainen, todella manhurjkautta isowa, ja luWa-
lan Armo-lupauxiin Christuxesa todella suostuma >
syndinen epäile jotakin hänen syndeinsa auderi saa-
misesta, eikä ole aucuudestans ratki makuutettu;
ei kuitengan sitä wähemmin pysy hän lujana Ju-
malala, eikä ensingän epäile, jos hän taita ja jos
hänen pita häneen luottaman, taikka ei. Senkat '
laista esimerkkiä me löydämme Niniwen Kuninga-zsa, kosta hän sanoi: Ruka ties, Jumalakäändpä ja karua; ja lakata hirmuisesta wlhas»ransa, ercen me huku, lon- 3: 9. Niin myös.
Match. 8: 25. hawaitzemma me sitä samaa Ope-.
tuslasten tykönä, jotka heittoudesansa huutamac:
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HERra! aura meirä! me hukumme. Tämä
wiimeinen epailyxen muoto ei ketan kadota; sillä
Uston silmän-maali, nimittäin: Jumalan Armo
Lhirsturesa pysyy kuitengin täsä lijkkuinattomana, ja
kosta katumainen epäile, nijn ei ole hänen epäilyxen-
sä Jumalan puoleen; waan itze puoleens )a hänen
oman parannuxensa rehellisyden puoleen. HänpM hänen sywan hengellisen nöyrydensä ja syn-
deinsa tunnon alla, Ma hän, kuka ties, ei ole
wielä itzeensa oikein andanut autuuden jarjestyxen
alle. Jos hän tästä wijmein nimitetystä olis ma-
kuutettuna, nijn ei haneldä mitan puuttuis.

Joku taita sanoa, että uffo ja epäilys owat
kestenäusä sotiwaiset. Wastaus: Se on tosi; mut«
ta kukas taita sanoa, ettei ne yhtä hywin taida yh-
desä ihmiscsä olla? Hallita ne ei taida molemmat
yhcä haawa; muna kyllä yhdesä olla, nimittäin
nijn, että epäilys ja epäusio kuitengin owat polje-
tut. Eikö nijn ollut sen sairan Pojan Isan kansia,
kosta hän sanoi: H?3Rra! minä uston, auta mi«
nun epäustoani. Marc. 9: 24. Eikö hengi ja li-
ha, jotka molemmat owat uston ja epäuskon sikiät,
yhdesä asu meidän kuolewaisesa ruumisamme, ja
sodi kestenänsa? Wielä selkiämmasti: Usto ja epäi-
lys saattamat kyllä yhtä haawa olla yhdesä sieluja,
ja yhdesä ihmisesä,nijn kauwan kuin heillä ei oleyxi
silmän-maali; sillä jos se heillä on yxi, nijn minä
tunnustan, että se ei käy warteen. Mutta heikko-
uffoisesa niillä owat erinäiset silmän-maalit; hänen
uskonsa tarkoitus on Chnstus; hända hän lujana
pitä; hänen epäilyrensä tarkoitus on hänen Au»
tuudensa, ja wahwa wakuurus hänen syndeins

F 4 andexi
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andexi saamisesta, sijtä hän epäile. Mingätäh-
den? Ei Christuxey ansion halpauden eli woimac-
tomuden tähden; sillä sen woimasta hän ei ollen-
gan; waan sywimmästä nöyrydestä ja tietämättö-
mndestä,jos hän on parannuxen järjestyxesä itzensH
oikeinkäyttänyt, ja omasta puolestansa tehnyt kaikkia
kuin hänen on tullut, puhdisteensa sydändäns syn-
nistä. En tahdo sitä kieldä, että tämä epäilys on
syndi ja heikkous, ja nijn ei taida hywänä pidettä,
kaikkein wahin minulda, joka edespäingin olen o-
pettamasa, ei Pavilaisten epäilystä ja tietämättö-
myttä; waan oikicua ustoa ja uskallusta. Kuiten-
gin taidan minä todella sanoa, kaikille heikkouskoi-
sille ja kiusatuille lohduturexi, että se wijmeinengin
epäilyxen muoto on witzi merkki oikian uston läs-
näoloon, niinkuin itze tauti todista, että sairas wie-
lä elä. Se jota epäilys hänen autnudestans saat-
ta surulliseri; sillä ajalla, jona hänellä muutoin on
hywä aikonuls, ja hän rakasta Jumalala sydämen
pohjasta, hänesä asu totisesti Jumalisuus, wcnkka
hän sen wäärin käyttä ja muucta peljästnxecn. Eh-
kä kuinga hänen kansiansa on, nijn on se tundo-
merkki sijhen, että usto hänesä on, ja kaikki mitä
siitä epäilyxestä paäcenä taitan, on tämä, kuin Jo-
hannes stinoo: että rakkaus ei ole wiela täpdel»
lineu; sillä täydellinen rakkaus aja pois pel-
won.

5- §. Smtahden minä tunnen, ettei se oppi
ole kostan ilman w.:arata, koffa sanotan, että jos
ei uffon wanhurssaxi< ja amuaxi-tekewä Muoto,
kuitengin sen pää<mndomerkki, seiso wahwasa
gurlmden wakuutuxesa. Tämä oppi sulke taiwan

owm
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owen kaikilda nijldä, jocka heidän ustonsa heikkou-
den tähden, ei ole wielä saanet senkaltaista makuu-
tusta, taikka kiusauren alla owat sen kadottanet.
Silla, jolla ei ole sitä wanhurstari tekcwätä muo-
tuoa, hänellä ei taida itze wanhurstauskan olla.

Sentähden 3wat usiat joutunet sywimbään e-
päilyreen; Ia minä tahdoisin halulla tietä, kuinga
yri Sielun-Paimen, joka ennen nimitttysä opisa
tijnnirippu, tahto asetta ja lohdutta yhtä peljästy'
nyttä sydandä, ellei hän tästä opista luowu. Mi-
nä tiedän yhtä merkillistä esimerkkiä, wihildä per-
sonalda minulle Kirjoitettua, kuin on meidän rak-

kasa Danmarkilam ei aikaa tapahtunut, muuta-
man korkiasa saadysä olewan Persona» kanha, jo-
ka joutui rastaan ruumin- ja ynnä mielen-heikkou-
teen. Hänen sydämensä oli epailyren tustaatäyn-
näns. Hän tahtoi wakaisesti tietä hänen autuu-
densa-toiwon perustusta; mutta juuri sen alla hä-
nen epäilyxensa lisändyi enämmill ja cnämmin. Doct.
L. neuwoi tätä sielua koettelemaan Uffoansa tun-
demisesta ja rohkeudesta, ja Pyhän Hengen wäli-
kappalemattomasta todisturesta. Mutta tästä toi-
nen sitä mäkewämmästi peljästyi, ja huusi suures-
ta tustasta: Ah! sitä ei minulla ole, sitä en minä
tunnne; waan ainoastans muiden sanomasta. Tä-mä Persona liki hengeänsä ylönandoi sijna tusta-sa. Mutta kosta Doct. M. hända oppei, alkoi
hän asian toisin, julisti hänelle, että kaikki epäilu-
>et, kuin waarandawai autuutta, owat kadotta-
wmset, ja neuwoi hända, sitä ikawöittyä
ta noutamaan, ei mndemisesta, ei rohkeudesta ja
tvakuuturesta; waan yxistänsä ustonsa rehellchtta

F 5 tatzele-
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katzelemaan hänen hengellisestä naliastäns ja janos-
tans, hänen, ehkä heikosta, rakkaudestans Juma-
lan tygö, halustans hänen sanaans, ja aikomista
tans wdella waeldamaan sen jälken hänen kästyins
pyhiä teitä myöden.

Nain on ft myös totisesti. Kuinga monda
Jumalan lasta on, jotka Davidin kantza huuca-
wat ja walmawat: Minä olen sinun silmäis e,
destä sysäccy pois: kuirengin kuulit sinä mi-
nun rukouxeni äänen, kosta minä sinun cygös
huudin. Ps. zi: 23. Silloin oikein kuulu, emi
jos meidän sydämemme duomitze meitä, nijn
«n .Jumala suurembi kuin meidän sydämem-
me,/ja rierä kaikki i Joy. 3: 20. Neustowai-
set tulemat usein sijhen tilaan, että he sanowat:
Meillä on jokapaikasa ahdistus; mutta en me
sitä suure: meillä on pakko; mutta en me epäi»
le 2Cor. 4: 8. Kosta sijs meidän epäilyremme
eli epäustomme ei woita ustoa, ja peräti sitä alas
sullo, nijn se kuulu: Meidäu epäustomme ei tee
Jumalan ustoa turhaxi. Sillä, ettei kaikki epäi-
lys lakkauta ustoa, se nahdän selwasti Wapahca-
jan sanoista Petarille, Matth. 14: 31. O sinä
heikkoustoinen, miris epäilit? TM Christus to-
sin kutzu händä heikkoustoisexi; mutta ei epäus-
koisen . nijn kauwan kuin epäilys ei ollut wielä
walda saanut hänesä.

Kijtettäwäin Kirkon-Opettajain Kirjoista midai-sm tosin monda todistusta edesmoda; nnma minä
tahdon ainoastans muutamia merkillisimbiä nimil-
tä. Chrysostomus sanoo Hebr. io: 22. selityxesa:
"Se taita myös tapahtua, euä joku epäillesänsä

"usto,
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"ustoo." Lutherus in LvanF. Msstth. 5. serm. 2.

6. lal. 324. eteen asetta yhtä sielua sodasa
ja kampauresa epäilystä «astan talla tawalla: "O!
"josta se olis tosi. Ö! l»ka taidais sen ustoa.
"O! josta minä ainoastans tiedmsin, kuiuga minun
"pidäis ustoman, että taiwan Jumala olis minulle
"armollinen, kuinga tahdoisin niinä silloin sydämes-
sä iloita, tehdä ia kärsiä mitä miimn tulis." Lä-
hes samankaltaista esimerkkiä Lucheruxesta, kosta
hän o«a, Niniwen Kuningan epäilyxen, esimerki-
jti, nähdän 6. V/inend. tc>l. 324. tämän
Kirjan edellisesa Lugusa edescuoduxi. Scriwer
Sielun Tawarasa, P. 2. Saarn. 2. §. 39. sanoo:
'En minä taida ustoa minun oleman Jumalan
"lapsen, sentähden minä en olekkan; tämä ja muut
"senkaltaiset päätöxet owat määrät eikä seura M
"toisestans, niinkuin se ei seura. Puu ei wihenöit-
"ze eikä kukoistu talwella, sentähden ei ole sillä
"myöstän yhtän mehua." Mylleri sanoo Klrjasans,
Jumalan Rakkauden liekki, P. 1. Lug. 10. siw.
249. "Ei se haittaa, että sinun ustos pelka ja «vapi-se, kostas ainoastans sodit sen heikkoutta »astan,
"etkä salli sen peräti waipua. M. Höijer sanoo:
"la, maikka epäilys ja usto sotimat kestenänsä,
"nijn ei epäilys kuitengan sijnä kampauxesa suu-
"remmaxi pääse ustoa, eikä woita sitä. Sentäh-
den se sama usto, min heikko ja wähäinen kuin
"se on, nijn ei pidä sitä sekoitettaman kuollen us-
"kon kaniia." M2ryueB cleg ensin«
Meu, sanoo 3 Lugusa! "Meidän tule tietä, että op
"kiain Jumalan lasten usto taita yhtä h!)win olla
"wakainen, maikka he hawmtzewat epäilyxen, pel-

lon
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"won ja epäluulot tykönänsä. Silla senkaltaiset
"heikkoudet ei hauffuttele heitä, että he nijtä hu-
opina pidaisit; waan he owat murhelliset niiden
'yiitze, ja nijn on heisä yxi uffo, joka epäilyxelda
"kiusatan. >- < Tämä epäilys, epäluulo ja epä-
"usto owat ne tuliset nuolet, joita Satan anibu
meidän uffomme päälle; mutta tämä uffo on se

joka, Pcwalin sanain jalken, näitä nuolia
'wastanona, ja sammutta nijtä nijn, ettei ne ah-
dista sisälle sydämeen." ?lacen<: tr2i« äe Ia
conlcience 126. "Ei ole se mahdotoin, että il)<
"minen taita olla Jumalan kantza sowitettuna, ja
"ei kuitengan sitä tietä; waan epäilee sijtä." l^liom.
QoävilicKilä olrkä Qizlit II. "Kyllä se taita
"tapahtua, että Jumalala pelkäwäinen sielu epäile
"Jumalan Armosta, eikä tiedä, mitä Jumalalla,
"on hänestä mielesä, jos hän tahto johdmta händä
"taiwaseen eli heittä händä helwettijn." Nijn kysy
myös Aszaph Ps. 7?- 8/ 9, 10. Heittänero lu<
,nala pois ijankaiktiststi, ja ei phrän armoa
sillen osoccane? puurmneko hänen laupiudens
ijankaikkiststi, ja olleko lupauxella jo! loppu
sugusta sukuhun? Ongo Jumala nnhohcanur
olla armollinen? ja sulkenut laupiudensa wihan
tähden?

9. Luku.
SisällepitO.

> luinalattomalla o« syytä epäillä.
2. Z, ei l)l,rikalla Christityll».

Z. Ustowaisten turwa Christien tygö ,a h««en an<
fionsa
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sionft turwallincn lyhykäisesti taas
kerroittu.

I. §.

Wtttä minä siinä Lugusa kuin edellä käy, olen e-
"l dcsluonut nijlle lohdmuxexi, jotka owat to-
tisesti kamwaijet; mutta ynnä owat kuicengin heik-
kouffoiset ja kiusatut, siitä mahtawat lihan halui-
set ja wielä peräti käändymattömat ihmiset itzensä
wisusti kawahta, ettei he wäärin sitä omisiais ja
itze päällensä sowittais. Nähkät mikä eroitus on:
<Vici käändymätöin epäile, kuka ties, toisinansa hä-
nen autuudestans, hänellä on myös syy epäillä. Ei
kenengan pidä waiwaman itziänsä sammuttamaan
hänesä tätä epäilystä; sillä se on syyllinen ja hy-
win perustettu. Jollei senkaltainen epäile, nijn hä-
nen kuitengin pidais epöilemän; mutta jos hän
uffoo, nijn on se tyhjä uston luulo. Jos hän kai-
ken wäärydensä alla toiwo tulemansa autuaxi, nijn
on se suruttomus ja Perkelen sowaistus. Jos jo-
ku sanoo: Minä epäilen uffoni wakuudesta; sillä
minulla ei ole oikiata wihaa syndfs wastan, e?kä
yhcän nälkää ja janoa wanhurffauden perän; ni>n
minä sanon: Sinulla on syy epäillä. Jos jokusanoo: Minä epäilen, jos minä olen wastanotta-nm lEsuren ja olen hänen kantzans yhdistetty, kos.
ka minun tahtoni ja aiwoituxeni owat enimmästi
kokonans wierandunet hänestä, engä anna minuani
hänen Hengeldansä wakutetta; waan enimmästi
vmilda hillimättölnildä taipumuxilda eli himottda-ni; nijn minä wastan: Sinä mahdat kyllä epäil-lä, ja minä epäilen myös puun vlewan hywän,
kosta hedelmä ei kelpa. Kuitengin mitäs tarwitan

«Mä?
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epäillä? Pavali on kaiken epäilyxen lakkauttanut,
koffa hän sanoo: Gal. 5: 19-21. Lihan työt
owat julkiset: «. Joista minä teille edellä sa<
non, nijnkuin minä cnnengin sanonud olen, er-
iä ne jotka senkaltaista rekewäc, ei pidä Jumalan
waldakundaa perimän. Nijn myös 1 Tim. 5: 24.
Muuramain ihmisten synnit owar kyllä julki»
ser, että ue ennengin duomica taitan. Mutta jos
sinulla, sinä käändymätöin syndinen! on syy täsa
nykyiftsä tilasas, olla paitzi autuuden toiwoa, nijn
taita kuicengin sekin syy lakkautttta ja peräti puut-
tua, jos sinä teet oikian parannuin, eli sallit si-
nuas kaälä, ja harjoittelet itziäs sijnä eläwäsä työ-
tä tekewäisesä ustosa. Sillä jos iumalaroin käan-
d» itzens kaikista synneistänsä, hän tehnyt
on « - - nijn bän saa totisesti elä, ja ei pidä
kuoleman. Hailjkia hänen yliye käymistänsä,
joica hän tehnyt on, ei pidä muisterraman.
Hez. i8: 21, 22. TämH on jumalattoman epäi-
lys. Sitä wastan

2. §. 'Vri heikkouskoinen harjoittele itzensä joka-
paiwä Jumalansa etzimisesa. Hän sydämellänsH
lähte ulos mailmasta ja sen syndisistä himoista; juo-
xe ainoastans taiwan perän; hän iso jajanowan-
hurstautta, ja hänen Lunastajansa lEsuren rak-
kaus wetä händä alati edeskäsin aumuden tiellä.
Ia waikka hänellä nyt tästä Hengen waanmisesta,
olis kaikki se syy kuin hän mailmasa taita halata,
»vakuuttamaan itziänsa Armosta jaLapsen-oikeudes-
ta, ja hywasä tmwasa olemaan, nijn salli kuuen-
gin Jumala pyhistä ja wijsaista syistänsä sen tapah-
tua, <«a tämä hänen lapsensa joutu epäilyreeu, eli

94



Uston «Speili. 9. Lnku.
oikein puhuaxeni, murhen ja mstan allc hänen tai-
ivallisen perindönsä witzeydestä, yristänsä sen syyn
tähden, että hän ei ole, niinkuin se hänen mieles»
täns on, pyhydcsa edistänyt, nijnkuin hänen olis
Mut, ja Myös kosia hän ei ole mielestäns nijn tun-
dcwalla taivalla käsittänyt ja halannut hänen uston-sa tarkoitusta ja silmän-maalia, nimittäin» Chris-
tUsta hänen ansionsa eli wanhmffaudensa kanla,
eikä ole tundenm Pyhän Hengen todistusta nijn
woimallisesti ja selkiasti sydämesänsä, kuin hän Ka-
laa, ja kuin hän kirjoista ja muiden hurstasten
Christittyin esimerkeistä sen tarpellisexi luule. Tätä
epäilystä löytän monen totisesti uffowaisen tykönä,
ja sitä pita pyyttämän hänesH sammuua edesmo»
tuin todistusten kansia, että ihminen, nimittäin: tu-
le amuari, ei ainoastans sen ihanasti halawanllexa) uston kautta, se on, sen rauhallisen, lohdul-
lisen ja wakuUtetun uston tundemisen kautta; waan
tnyös sen yrinkertaisen sen ehiwan (äirctt») uffonkautta, joka, maikka suurella heikkoudella, pita
itziänsH nijnkuin yxi lapsi lEsuxen puoleen, ja hä-
nelda tUle ylöspidetyxi, ei yxistänsä M rohkialla
tygökäymisellä Armoistuimen tygö; waanmyösihe
tygökäymisellä, olkon se kuinga «htons/ kosta st
ainoastans on sydämellinen ja rehellinen, yhdistetty
kauhistuxen kansia kcukkijn synbeihin, joista hän on
jo luopunut, ja ahkeran ikäwöihemisen kansia Chris-
tliren, hänen ustonsa ede>pandun maalin, perän.

3. §. Senkaltainen kckottawa sielun-ikäwöitze-
niys on totisesti sen wanhurstaxi tekewän uffon toi-
mitus, joka kokotta itzensa,katzoo Cyristuxen pääl-
le, ja pitH itzensä hänen puoleens. Tämä on kat-

jahtch
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zcchta Waffi-Kärincn päälle,käända itzensa uffon
alkajan ja päättäjän puoleen. Hcbr. 12: 2. Tä-
mä on se ulkomainen auxihumaminen, josta stisoo
Ap. T- 2: 21. jokainen kuin auxihuura HlLß-
ran V7innä, se tule auruaxi. Tämä on st oi<
kia turwallinen tygö käymys lEsuren tygö, josta
hän sanoo itze loh. 6: 37. Joka minun tygöni
cule, sitä en minä heitä ulos. Näin kuulu myös
Match, n: 28. Tulkac minun tpgöni kaikki,
jotka työtä teette ja otetta rastauremt, ja mi-
nä rahdon teitä wirworra. Ia kaikkein selkiäni
mästi loh. .6: 35. Minä olen elämän leipä, jo-
ka tule minun tygöni, ei hän suiugan isoo.ja
joka ustoo minlln päälleni, ei hän kostan janoo.
Te, jotka tahdotta lyhykäisesti käsittä uffon muo-
toa, ottakat wisu waari tästä Raamatun Sa-
nasta; sillä täsä te selwästi näette, että näillä sa-
noilla, Ustoa ja Tulla, on yri ymmärrys; joka
tule minun tygöni, ei hän suingan isoo, ia ioka
ustoo minun päälleni, ei hän koffan janoo. Se jäl-
kinnnäinen stlittä edellistä.

Seiuähden., se kuin tule lEsuren tygö oikein
katumaisella sielulltz,, isowaisna ja tyhjänä kaikesta
omasta kaunistetusta, wanhurssaudesta, ja täynnäns
yxiwakaista pyhyden aikomista, eli yhdistettyä ikä-
wöitzemisen kantza hänen peraans, ei etzein ulkona
hänestä vhtän autuutta, ja ynnä andain itziänsä
hänen pyhän tahtonsa alle kaikella kuuliaisudella,
hän ei mrwitze epäillä. Hänellä on io se aucuari
tekemä usto, jonga ei ainoastans Lunastaja edes-
tuoduisa Raamatun Sanoisa; maan myös hänen
Apostolins Pavali Rom. 5:2. Eph. 2: 18. L- 3:

12,
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12. kutzu, tygökäymys, eli johdatus Jumalan
tpgo. Täsä ei taida kengän muu johdattajana
eli waatiana olla, kuin Pyhä Hengi, joka johdat,
ta meitä kaikkeen totuuteen, ja kaikki jotka Ju-malan Hengellä waikuteran, ne owat Jumalan
lapstc. Rom. 8: 14.

Tämä Pyhä Hengi, joka HellUndaipätwanH
tuli Apostolinen päälle tuulispäasä,ja jonga Chris-
tus loh. 3. werta tuuleen eli PUhalluxeen, lasteinzensä, Sanan kautta, sieluun, lisä ja lewittä har»
lauden, halauM ja ikäwöitzeniisen, ja pakotta hän-dn itänänsä kuin täyttä jUoM hänen maaliinsa ja
tarkoimxeens, kuin on Christus. Mutta taiuä st-dämesta armas Lunastaja todista selkeillä sanoilla,
mei hän tahdo sica sielua, kuin tule hänen tygöns,
heittä ulos, waikka hän tUle hänen tygöns wapise-
willa polwilla, hitailla askeleilla, suurella heikkou-
dessa ja epäilyxellä, ja, sotein ja kampaillen itze e»
päuskon kansta (Match. 8: 26. L. 14: L. 17: 20.
Marc. 9: 24.) koffa hän tarttu häneen, nijnkuin hä-
nen hätä-ankkurijns ja autuudensa sarween, taikka
hartailla ajaturilla kijnnittä händä, nijnkuin hänlippui ristin päällä, hänen sydämeensä.

Päälliseni, nijnkuin tämä waftanorcaminen on
sangenlikimäisesä yhdistyxesä Uston rulemistn kans-sa, nijn on se myös samasta muodosta, heikkouden
eli wahwuden päällekatzannosa, nijn e«ei juurisitäkaikilda waadita, ectä heidän pitä tuleman, nijnkuin
Simeon, lEsufta sylisansä ckandain, ja iloiten hänmkanstans ymbäri waeldaman, eli myös Thomankantza pistämän sormiansa hänen naulains reikijn;waan sijnä on kyllä aumuceen, että he sen pu-

G naista

97



i Osa. D ponropp. Uston Speili. 9 Luku.
naista tautia sairastaman waimon kansia, tai-
tamat ahdista itziänsä läpi turhain maallisten aja-
tusten suuna paljoutta, ja tulla HERraa lEsus-
ta nijn lähes, että he saattamat ruweta hänen waai-
tensa liepesen. Tämä waate on hänen täydellinen
wanhurffaudensa, johon me rupemme, ja meitäm
käärimme, koffa meidän sielumme oikein päälle
pitäin etzi händä ja hänesä lujana pysy, sanoden:
Minä tiedän, että Christus on minun snndeini täh-
den kuollut, ja minun wanhursiaudeni tähden ylös-
nosnut. Josta lEsuren wanhurstaudesta hän taas
lohdullisesti weisaa:

Koff' jätän synnin-mailman,
Ia hetken tule kuolla,

Suo lEsu! weres puhiahan,
Mun puhdistuxen olla!

Mun elon, walon, kirkkaun,
Mun silkin, Krunun, Kaneun,

Kanff Morsian - Pugun parhan! ,
Mn i,ät Taiwan kandelell,
Ia riemu-änell heliäll

Mä Yljän rinnall pauhan.

Mnsimmälsen Osan loppu.

Toinen
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i. Luku.

SlsältepltO.
t. H. Etztwäta scliressli) Ustoa wastan. Pannan tunde»

wata eli wakuutettua (ie^exä).
2. §. Lämä tundeminen eli makuutus (reilexio) on kah,

tatainett: ensixi. Järjen päätöxistä, vei i«-
nmigliz) toisen, Hengen tcdistuxesta, (?assn« öc lii.
Pe!'!,2rM'3l,s).

3. tz. paMvg ott katzöttava nijnkuitt pyhän Hett»gex todistus meidän hengemme kansia.
4. §. Tämä todistus on erinomaisesti kahtalainen, yxi

waatimisen.jouduttanusen alla Jumalan
tygo, toinen sen sisällisen, ylönpaldisen loh.dutuxen, ilon, wakuutuxen ja Uston tundrmisen
alla.

;. §. Tämä jälkinlmäineN ftiietlg) todistus on se, jos»
ta täsä erinomclttaitt oletan waari, ja kuyutan
«Nexlo palllvg öi pkiie lupernLMrzlil. ja löyly sangen
wähän kirjoisa tutkituxi.

6 Neljä asianhaaraa tule sijnä waarmotettawaxi.

kuin me sijs, edellisisä näin olemma selit-tänet jotengin (attinnein ääei äireQam) sen ettMän uffon toimitusta, ja sijnä siwusa osottanU,
<tca wanhmstauteen ja autumecn ei enalubata mr«
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2. Osa. D. poncoppidanin
wim, kuin sitä. Nijn järjestys, ja st ennen teh-
ty jako, saatta meitä edespäin katzelemaan l>am-
ncin retiexam) sitä takaisin käändywäistä, ja In-
malallisesa walkeudesa ja iloja itziäns mndewata
Ustoa. Sillä eri on se asiasa, että ustoa, ja.eri,
tietä, tura ja wakuurercuna olla, että ihminen
ustoo. Tätä jälkimäistä ei waadita wanhurstau-
teen ja autuuteen; waan tarpellinen on se yhdelle
murhelliselle sydämelle rauhan ja wakuutuxen woit-
tamiscri, jonga lohdutuxexi ja walisturexi minä tä-
tä erinomaisesti kirjoitan.

2. §. Jos me tarkemmasti katzelemme asiam,
nijn me haroaitzemme, minun ajatellareni, että
tlexic») sen totisesti läsnäolewan uston mndeminen
on kahtalainen, nijnkuin ensixi, yri järjellinen eli
luonnollinen (reilexio) mndeminen, taikka uston
tundeniinen järjen päätöristä, joiden kautta usto-
wainen sielu koettele ihiänsä, jos hän on ustusa,
kysy ja wisusti tutki itziänsä Jumalan Sanan jäl-
len, ja kssta hän löytä, että hänellä owat uston
olendo-osat,tiew, suostumus ja uffallus, ja erin-
omattain uston hedelmät, rakkaus, kuuliaisuus, :c.
ieke tämän oikian päätöxen: sinulla on sijs uffo,
sinä olet ustowainen. Tämän minä tahdon kut-
zua

Toinen ylitzcwoittamisen ja uston tundemisen (re-
llexio) lai, on Mere öc as'
tuwa suuresti kaikkein luonnon- ja järjen-woimain
ylitze; ustowainen sielu ei m itze ollengan mitän sij-
hen; waan tunde ja hawaitze Pyhän Hengen woi-
mallista lukitusta/ joka käsittämättömällä muodolla
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laffe hänen sielunns sen taiwallisen perinnön pan-
tin, anda hänelle sydämensä pohjaan ylönpaldisesti
makian ja suloisen, nijn niyös lohdullisen
tuxen hänen Armo-tilastansa, ja nijn muodon yn-
nä todista woimallisesti hänen hengensa kantza,eua
hän on Jumalan lapsi.

Se edellinen (rellexia) uston tundeminen taita
jokaitzesa ustowaisesa löytyä, nijn usein kuin hän
tahto wakuudella itziänsä koetella; ellei nijn ole et-
tä hän taikka on yxi lapsi, joka ei ole wielä saa-
nut harjoitettua mieldä ja cundoa, taikka «uyös ta-
pahtu se kiusauren hetkellä, että hän tule raffas-
mielisexi, ja nijn täyty ajari olla tätä lohdutusta
paitzi. Muutoin, sanon minä, taita jokainen usto-
wainen sielu tätä yhteistä koettelemusta kaikkina ai-
koina ueensa oua, ja saada sitä makuutusta, kuin
sljtä wuma; sillä tämä yhteinen koettelemus on st,
johon Apostoli meitä neuwo 2Cor. 13: 5. Mut-
ta se jälkimmäinen uston tundemisen muo-
to, nimittäin: jonga Pyhä Hengi erinomaisesta ja
erinäisestä Armosta sisälle anda, joka on ylönluon-
nollinen, ja johon ihminen ei ensingan mitän itze
tee; maan ainoastans salli sen hänellensä tehtä, se
ei ole yhteinen/ eli kaikille uffowaisille yhdenkaltai-
sella mitalla astnmu, että he taitawat sijta lohdu-
turen nouta.

3. §. Mutta osottaxemme Pyhästä Raamatus-
ta tämän korkian ja tähän päiwäan asti ei ulocm-
tuwaisesti tutkinnon kauna selitetyn asian jekä ?e<
rustusta, että muotoa, tahdomme otta erinomat-
tciin Pavalin mieleenpandawia sanoja, Rom. 8:
16. jongun lyhyen tutkinnon alle: Se Hengi co,

G 3 dista
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2. Osa. D. pontoppidanin
dista meidän hengemme kansia, eträ me olem»
me Jumalan lapser. Katzo! täsa kahta erinäis»
tä todistajam, ja seurawaiscsti kahta er>naistä wdis'
tusta, yhden totuuden wahwistamisepi, nimittäin:
että me olemma Jumalan lapset, Ansiri todista
meidän hengemme, (ja s? on rellexw rÄlinnzllz vei
inrelleäualiz) kosta me meidän uudesa syndymW
pyhitetyllä ymmärryxellämme koerteler.ima meidän
sydämemme muotoa, ja ios me hawachemma sen
Jumalan Evangcliumillisen tahdon jälken luoduxi
ja sen kam)a yhteen sopiwaxi, teemme siitä sen paä<
tören, että sydän on uffowamen. Tämä on was«
tansanomattomasti yri todistus itzeldämme, ja tä-
män päälle katzo Johannes, kosta hän sanoo: los
ei meidän sydämemme duomiye meifä, nijn
meiUä on turwa Jumalaan, i loh. z: 21.

Nyt tule, Papalin sanain jälken, pyhän Hew
gen rodjstns, meidän oman hengemme todistuxel-
le. rodista meidän hengemme kansia,
Kumga se tapahtu? P. Ambrosius ja Anshelmus
sanomat: Tämä todistus tapahtu meisä, kosta meseuramme lEsuxen Christuxen asteleka, tullaxem
nijn palion kuin ikänäns mahdollinen on bänen ku<wansa kalcaifixi. Origencs ajattele, että sitä to-
distusta cnmemn meidän sielu!!em,>!iijn muodon, m
ten me cnä hclwmn pelwosta; waan rakkaudestasen hywän Jumalan tygö pidämme hänen lM)«
jänsä. Chrysostonnls puä sen siri, että se todistus
seisoo sen hengelliftn hekuman sisäNisesä mimosa, kuin
Pyhä He»g! anda, ja mrwalliftsa rohkeudesatoureil alla. Tämä ChrysostonMM wijmmeinen

selitys
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silitys on molemmista edellisistä jotain paljo erinnyt/
kuumain owat ne kaikki oikiat kyllä.

Tämän walistamisexi ja paremmaxi ymmärtämä
seri on tiettäwä, että Pyhä Hengi kahdella taival-
la todista meidän lapsen > oikeudestamme, eusixi, (in-
äireäe. H iiznmenuz) pyhän johdattamasen ja waikmtamisen eli kehoittamisen kautta sijhen
kuin hywä on, ja sen päälle katzowat Ambrosius,
Anshelmus ja Origenes; mutta toisexi todista hän
(proprie, äirege öc fyrmalitcr) sydändä ihanaisisti
lohduttain ja Mttawasti wakuuttain, ja sijtä puhu
Chrysostomus. Tutkikamme näitä molembia Py»
hän Hengen todisturia, kumbakin erittäin.

4. §. Phtenä (inäirette) wälikappalellisna ja ei
juuri erinomaisena Pyhän Hengen wdisturena tule
nuidän pitä kaikkea sitä, kuin hän hänen tawalli,
silla Armollansa sijna wahwistecusa järjestyxesä mei-
sä waikutta, ja josta me taidamme wahwudella tu>'
ta hänen läsnäoloansa ja armollista sisällaasundo-ansa. Että walkia on huonesa, todista sen u!oSnousema sawu. Että näkymätöin sielu on ruumi-
in , todista sen lijkundo ja wirkkuus. Nijn todis-
ta myös Pyhän Hengen waikucus ja johdatus,
kutka owai Jumalan lapset. Rom. 8: 14. EtcH
ihminen reke wanhurstaurra 1 loh. 3: io. Et-
tä hän soti pahaa wastan, ja että hengi ja liha
owac wastan roinen toistansa, Gal. 5: 17. Et-
tä hänM on ikawöitzemys ja halu, nälkä ja ja-
no rvanhurstauden perän. Match. 5: 6. Että
hän rukoile lapsillisetla ustallurella. Rom. 8. 15.
Kaikkia tätä minä kutzun (indireQe) eli wälikap-
palellisexi Pyhän Hengen todistuxexi. Joka oikein

G 4 « uffo»
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i. <dsa D. pontoppidanin
ustowaisisa, eikä ole nijn käsittämätöin, eikä latva-
tein, ettei he, paitzi kiusaxen hetkellä, taida nijstä kä-
sittä ja lastea sitä, ma he Armon «tilasa owat, ja
seurawaisesti saada sijtä suuren wakuutuxen. Sen-
tähden sanoo myös Johannes i Epist. 5: 10. lo-
ka uskoo Jumalan pojan päälle, hänellä on ro-
distus »pesänsä Ia Augustinus XIII. 6? I>in.
(!. I. Bugln iiäem iu le viäei,
tenet cerrillima lciennz. Se 0N: Jokainen näki
usto«nsa itzesäns, ja se on hänellä wahwinunasa
ticdosa.

Mutta nyt on wiela se Chrysostomurelda edes-
tuotu Pyhän Hengen (äireÄa) erinomaisembi ja lä-
hembi todistus katzeldawa, kosta hän ei nijn suu-
resti (elMive) waikuttawalla lamalla, ruin perso-
nallisestj ilmoita hänen läsnäoloansa, nijn muodon
että hän filmillä ja wahwoilla julistuxilla (maikka
ei kuulumalla äänellä ja sanoilla) nijnkuin: Rau-
ha olkon sinulle! Sinun ustos on sinun wa»
pahtanuc! Sinun syndis anneran sinulle ande-
xi! paina ja lukitze tämän EvanZeliumin woiman
sywästi ja tuttawasti sydämeen, juottain händä yh-
dellä pisaralla nijstä oikeista taiwallisista hekuman-wirroista, ja teke händä, nijn puhuaxeni, hengelli-
sesti juopuneri, ja sijnä tilasa sylyttä häneen senkal-taista ylönpaldista ja kirkasta riemun waloa, että
ihminen, tämän taiwallistn ilon ja makeuden täh-
den, ikänäns kuin waipu, tule sairaxi rakkaudesta,
ja maallisesa majasansa ei taida kauwan kärsiä sen-kaltaista woimaa ja taiwan esimakua. longatäh-
den se inyös kohta kato, ja jättä ihmiselle ainoaS-
tans pW tämän lapsen-oikeuden tundomerkkia.

5.3.
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5. §. Katzo! tämä wiimmeinen on se, jota me
erinomaistMMasti (aÄu rellexo supernaturali,
l«ic>nali eumr:' Pyhän Hengen ylöllluon-
nollisen waikutuxen kantza, täsä paikasa tahdommaymmärrellä. Asia on korkeimmasti painama, yh-
tenä hywänmakuisenaEvanoeliumin sydänmienä eli
Pää «maalina pidettawä. Mutta juuri sen korkeu-
den tähden ei löydy se kusan perusturesta ja lawial-
da tutkimxi. Minä tahdon, Jumalan Armon kaut-
ta , pelwolla ja nöyrydellä, minun huonon woima-
ni perästä, pyytä tehdä tätä suurta Jumalan sa-
lailutta wähön tuttawari, jättain muiden halduun
sitä lawiammalda setittä. Nijn etten minä ajamxiani
tästä asiasta muixi edesanna; waan ainoastans wai-
linaisixi koetuxixi, ja haluisesti suon, että koetellut
nijtä rakkaudesa wisummasti tutkimat ja seulomat.

6. §. Että asia tulis, nijn paljo kuin mahdol-linen on., selitetyn hywäsä järjestyxesä ja selkiästi,
nijn tahdon minä neljäsä kappalesa tutkia seura-
waista neljää kysymystä: 1. Jos senkaltaista Py-
hän Hengen sisällistä ylönpaldista lohdutusta ja tai-
wan esimakua ensingän annemn? 2. Mitä se sijs
erinomattain on, ja mikä perustus sillä on? 3. Jossitä annetan kaikille totisesti ulkomaisille, taikka ai-
noastans Harmoille heidän seasans? 4. Kuinga smihmisen pitä itziänsa käyttämän, jolla taikka tämä
on, eli joka sitä kaipa?

2. Luku.
Slsällepito.

l. L. I«« jstgknta (l«Äex,'o 9«Niv,) pyhän Hengen y,
G 5 lönpsl,
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2. Osa. D poncoppidanin
lönpaldista lohdutusta ja taiwan esimakua ensinqän
anneta», kosta totuus ja »valhe näyttawat sijnä
lähes phden muotoistri.

2. ?. mpös muutamilda waroittamattomil»
da paHttailda sekoitetuxi.

?. §. 'iNutta wastoin kohtuutta ja edeswastamatto»
masti.

4. §. Muutamain hurjkasten Opettaitten todisturet,
jotka suurella waroiturella owat tästä puhunet.

I. §.

kuin Awuin« Opettajat ennen owatwaarin,
onanet Awuisa, nimittäin: <crä se on eroilet-

tu yhdestä wiasta eli pahasta tawasta, aiuoastans
(m lnälvilo) yhdesä jakamactomasa rahdusasen me taidamme myös täydellä todella sanoa to-
tuudesta, joka on awun Sisar.

Sillä on wähinnä yxi; mutta monesti usiam-
mat wastanseisowaiset erhetyxet siivullansa, jockao-
wcn ratki niin sen muotoiset, että suurta waroimsta
tarwican, ettei ne tulis yhteen sekoitetuxi, ja eroi-
tus pois omuri sildä wälildä, kuin tosi ja wää>
rä on.

Tämä waarinottamus woi kyllä hyödyttä, läs-
näolewaisesa ainesa uston korkiasta ja taiwallisesta
(restäxiu) wakuumresta, jotakuta usiowaista sielua,
ja tosin sitä enämmin, kuin meidän aikanamme mo-
net rijdat owat ulospuhjenuet, jotka tähän asiaan
juorewat.

Ihmisiä on nähty, jotka owat kerstannet, en
minä tiedä miliisistä taiwallisista ilmoimrista; loi-
sii, jocka owat edesandanet senkaltaisen (Kaptum
!> äkillisen poistemmamisen, jonga alla he
ow>,u Inmalallisclda olemiselda ollet nijnkuin pois<

nieldyt,
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nieldyt, ettei heillä ole ollut eikä tundoa, ymmär-
rnstä eli muistoa; waan kohdastans owat ollet tyh-
jät kaikesta siitä, kuin ei ole itze Jumala. Sen-
kaltaisista ihmellisistä asioista, jotka owat minulle
ylönkorkiat, ja joita minä en tunne, ei ole minulla
täsä kirjoittamista; sillä ettei minun aikomiseni ole
puhua sijtä kuin kutzutan NmKuli2lmuB, (je on:
kosta ihmiset, Pyhää Raamattua laimilyöden, e»
desandawat, olemansa wälikappalemattomasti Py«
hällä Hengellä täytetyt, ja häneldä waikutemt,
kaikkinaisia opettamaan, eli muita asioita ilmoina»
maan, joita niinkuin Jumalallisia wastanotettaman
pitä) waan paremmin, nijn palhon kuin mahdolli-
nen on, sopiwaisilla todistuxilla seliltä ja eroitta
sitä, kuin taitan todistetta olewaxi korkiammastamäärästä.

2. §. Minä tahdon tunnusta rehellisesti, että
monikahtamat Raamatun Oppinet owat Christilli-
sesti ja hywin sijnä asiasa tehnec, että he, niinkuin
wartiat Zionin muurilla, ei ole ollet mykät koirat,
kosta aika on ollm huuta, poisaja ja tyhjäxi teh-
dä eriseuraisia ja exytläwäisiä Opeturia, jotka nijn
huokiasti taitamat itzensä sisälle sekoitta. ' Ainoas»
tans tämä on minulla yxinkertaisudesani walitetta-
wana, että nijden luku ei ole wähä, jotka heidän
kiiwaudesanja, osittain äkkinäisydestä, osittain mää-
rästä ymmärrylestä owat astunet yli määrän, ja
yhtä toisen kansia sekoittanet, ja niinkuin sananlasku-
ja sanotan: lasta yhtenä lauko-weden kansja uloS-
kaamnet; sillä että he oman koettelemisensa perus-
tuxen päälle, owat asian ylön tarkixi rajoittanet,
ja Pyhän Hengen sangen erinäisiä sisälHä wai-

kutu»
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kutuxia ylön ahtaiseen siirtänet, ja nijn wisiillä la-
malla tahtonet sen hywan Jumalan käsiä sitoa.

z. tz. Heidän seasans mahtamat kuka tiesi muu-
tamat löytyä, jotka ei tahdo myöden anda scn ni-
niitetyn 66ei reilexum lu^erniuura-
lem) ylönluonnollisen uston waikumsta, ainoastanssen syyn tähden, että se näyttä wahwistawari nij-
den opetusta, jotka waatiwat ihmiseldä täydellisyt-
tä, ja että muutamat kirjoittajat, joiden ei syyttö-
mästi luulla waatiwan nimitettyä täydellisytta, puhu<
wcu sisällisesti walkeudesta, sisällisestä mndemisesta,
kirkkaudesta ja makeudesta, joka, ulkonaisen ja wai-
tinaisen selityren jälken, näyttä oleman yhtä, tä-
män Pyhän Hengen sisällisen waikumren kantza;
kuicengin perustuxesa on nijn suuresti sijtä
M kuin yö päiwästä, walhe totuudesta.

Minun cnatellareni on senkaltainen ajattelema»
toin päättäminen Pyhän Hengen aiwan monin»
kaltaisista waikuturista sangen »vaarallinen asia.
Sillä pitäkös Jumalan oikeita Armon-lahjoja sen-
tähden tyhjiri tehtämän, että Satan muutta itzen-
sH walkeuden Engeliri? Pitäkös sentähden, että jo-
ku petollinen raha on sekaisin hywän rahan kantza,
sekä hywa että petollinen hyljättäman? Että muu-
tamat tuuli-walkiat ja määrät tähdet owat näky-
net, pitäkös sentähden oikiata walkeutta tmwan
wahwudesa samari luultaman? Maikka Satan ra-
kenda Kappeliinsa Jumalan Kirkon siwulle, eikö
JumalanKirkko pysy yhtä hywin sinä kliin se on ?

Peljattawä on, että monda, kosta he wääräsä ki-
ajattelemattomilla päätörillansä karka-

wac stllialtaisten asiain päälle, kuin ownt heille y»
lön^
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lönkorkiat, toveri wahwistawat Petarin sanoja, jo»
ka sanoo: He pllkkawac nijrä, joira ei he yin-
marrä. 2 Pet. 2: 12.

4. §. Paljo suuremmalla waroituxella puhumat
tästä taxi suurta meidän Evangeliumilliscn Seu-
rakundam Raamatun Oppinutta, joiden sanoja mi-
nä tahdon lyhykäisesti edestuoda: D. Pmius E-
sipuhesNNs 5- 6- ?oK.
edellä, sano näin: "Minä en rohkia, ainakan kaik-
"kia pitä tyhmän luulon waikumrina, kuin muu-
"tamat Opettajat puhumat heidän koette-
"lemuxestansa, kosta minä en ole itze sitä koetellut,
"ja se on yri asia, joka astu minun woimani ylit-
se. Silla minä pelkän, että minä, kuka tiesi,
"taikka hourauxelle eli myös Satanan waikutuxel-
"le sen omistaisin, joka kuitengin Hywälda
"geldä tule, ja st päätös olis totisesti rastas syndi
"ja suurimman rangaistuxeu ansaitzcwa Jumalan
"pilkka." D Phil. lac. Spener sanoo Kirjasan-
sa Elämän rvelwollisudeista ?. I. lett.
296. näin: "Wielä on yxi korkiambi Jumalan »vai-
kutusten mitta, joja enimmitten on paljon erino-
maista ja tawallisutta wastan, jonga tähden me
"myös taidamme aiwan wähan sijta puhua. Jos
'joku teidän seasanne mahca olla joka sen on mais-
"tanuf, sitä minä en tiedä, ehkä minä sydämistä
"soisin, että te olijitta kaikki sille määrälle tuller
"ja edemmäri kuin minä, nijnkuin min«ngin tule
"itzestäni tunnusta, «ta Jumala ei ole katzonuc mi-
"nua mahdollisexi saamaan nijn suurta mittaa (jon>
"ga Armon minä kuitengin tiedän monelle yxmker»
"täiselle sielulle tapahtunexi) johon minä kyllä «oin
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"itze olla syypää. En kuirengan taida minä siitä
"puhua omasta koettelemurestani." Katzo enämba<
tä tästä Spenerin sanoista 1. c. Tähän mlewat
myös sen rakendawaisen Anglandin Opettajan E«
manuel Southonin sanat, hänen Rullaisesawarasans z>. m. 269. "Sinä tahdot wastaca: Sen»
"kaltaisia ihmisiä en mnne minä yhtän, semähden
"sinä et taida sijtä mitän wahwasti päättä. Muu
"ta sijhen minä toden puolesta wastan, että minä
"olen itze, minun suurexi lohduturexeni, puhutellut,
"ja tosin ei harwoja, jotka owat tundenet Juma-
lan käden ylönpaldisen wahwuden, ja hänen ma«
"keudens ja hywydens- Mucca usto minua myös;
"sillä minä puhun totuutta HERran lEsuxen sil-
' mäin edesä, minä olen nähnyt monen syndism
"köna, heidän käändymisensä jälken, Nijnuloswuo-
"datetma lohdutusta, ettei kenengän sydän oie woi-
"mallinen sitä käsittämään, ja, ne itze, jotka owat
"sen tundenet, ei ole saattanet ääneti olla, niin y>
"lönpaldisesti on sen taiwallisen rikkauden<kaste tiuft
"kunut heidän päällensä Jumalan armiasta kädestä.
"Ia ettet sinä mahdais sitä outona ja umena pi>
"tä, nijn tiedä, sen löytywan kirjoiteniri P. Ephre<
"mistä, että hän käändymisensä jälken sai niin il)-"

mcllisen lohdumxen, että hän usein huusi Iuma-
"lall<: HENra! ota kuitengin sinun kättäs wähän
"takaisin; sillä minun sydämeni on ylön heikko,
'nijn ylönpaldiscsti suurta iloa wastanottamaan."
Näiden suurten Miesten sanoja en taida minä muu-
toin kuin hywäri oua ja nijhin suostua, erinomatt
«lin kosia D. Pritius kitjoitia: En minä rohkea
taMa päättä tyhmistynen luulon,waikuw>ifi,,mi-
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ta muutamat Optttaim puhuwat heidänkoettelemuxestansa; silla se asia on korkiambi, kuin
mä minä taidan sen käsittä. Totisesti, ne oikiat
ja puhtat Opettajat heidän seasans ei tah-
do tästä mitan puhua, kuin wähimmäsäkän ol:s
Jumalan Sanaa wastan, eli jota ei taittaisi !ön-
tä muiden hywäin Oppinein Jumalan Miesten kir-
jossa , joiden päälle ei ole yhtän eriseuran luuloa.Minä lopetan tämän asian haaran D- Lytkeman-
nin sanoilla, joka Kirjasansa, kuin kuhutan, Iwmalan Esimaku, sanoo: Minä rukoi-
len ettäs ustoisist niitä, jotka sen owat komll t.
Enämbätä tästä asiasta nähdän seurawaisisa Luguisa

3. Luku.
Sisälleplto.

l. Sangen työläs on seliltä, mitä sen makuutetun»danan Uskon woima mahta olla.
l. §. Lodistuxet pyhästä Raamatusta, jotka sen pääl-le tarkottawat.
3' samasta Pyhästä Raamatusta, jotkamahdolllslmmalla tawalla walistawat asian.

ssoffa me nyt olemma Harmoilla sanoilla tmkistel-let ensimmäistä, nimittäin: ftn w?) jos jota-ma «hanata woimaa on eli löyty? Ia ensistä näyt-
lilnet, että se kuin wäärä ja petollinen on nijdenjotka uusia ja walikappalemattomia lu-malalllsia llnwituxia edesandawat, ei lakkauta scnlaiwalllsen (rellexionem) eli ihanan mndewan woi-»lan totista slendoa,- nijn tule nyt edespäin meidän

emm-
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eteemme se Kysymvs: (Hmä lit) Mitä se sijs on?
Misä se seisoo? Mikä perustus silla on? Tähän
syystä ei minun pidäis wastaman; waan sen, joka
tämän on koetellut. Sillä mitä minuun mle,
nijn taidan minä juuri nijn wähän, kuin Pritius
ja Spener, kerstata nijn korkiasta Armon woiman
ja waikumxen mitasta, nijnkuin minä myös tunnen
itziäni, minun moninaisten heikkoutten tähden, sii-
hen aiwan mahdotcomaxi. Muica tämä oman
koettelemuxen puutos ei saata minua suingan epäi<
lemään asian itzecyöllisestä totuudesta; sillä minä
löydän, nijn hywin Jumalan Sanasta, kuin myös
monein korkiasti walaistuin Opettajain Kirjoituxis-
ta, (ehkä näisa wähan ja seliltämätä) sen oleman
perustetun, josta minä yhtä hywin, kuin ästcn ni-
mitetty Sonchon, taidan sanoa: Minulla on suu-
ri paljous nijden sanomasta, jotka itze owat sen
tundenet ja koetellet, joiden uskollisinta ja ystäwyt-
tä minun kohtani, minä pidän nijn suuresa arwo-
sa, ettei minulla ole yhtän syytä epäillä heidän sa-
noistansa.

, Tämän minä edellä mainihen ja wahwarl pää-
tän, etten me taida nitä asiata, nijnkuin yhtä ko-
konansa sisällistä ja ylönluonnollista Pyhän Hen-
gen Armon-waikusta, meidän ymmärrillämme
täydellisesti käsittä, wäheminin sanoilla ulospuhua;
sillä se on se makia Jumalan Rauhan lahja, joka
käy meidän ymmärryren ylitze, ja jota ei itze ne-
fän taida ulossanoa, jotka sen owat koetellet. Toi-,
seri, minä myös sen edellä wahwari päätän, että
täniä öc äclcenäenz) Py-
hä» Hengen ylönluonnollinen Armon-waiknms ei

ole
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ole aina yhtäläinen; waan monein muutosten alai-
nen, erinäisten mittain, erinäisten osain, erinäis-
ten personain »nuodon eli sydänden ustollisuden,
nijn myös erinäisten aikain päällekatzannosa, kostase itziansä ilmoitta. Kosta nyt tästä on edellä waa-
riotettu, nijn tahdon minä Jumalan Sanasta,
»vanhain ja uunen Kirkon-Opettajain Kirjallisista
todistuxista, nijn myös korkiasti arinoitettuin lu>malan lasten koettelemisesta, pyytä, nijn paljon kuin
mahdollinen on, ulostoimitta ja eteen asetta tätä
astma, joka muutoin on salaisudeita täynnans.

2. §. Pyhän Raamatun pettälnättömia todis-
luxia tästä korkiasta asiasta, me syystä lastemme
perustuxexi. Tosin, jos me wisusti nijta etzisimme
ylös, nijn me löytäisimme nijstä suuren paljouden;
mutta ne, jotka täsä owat tarpellisiri tutut, owat
seurawaiset: Kork- W. 3:1-4. Morsian sanoo: Mi-
nä eyein yöllä minun wnoresani, joca minun
sieluni rakasta: minä etzein händä; mutta en
löpränyr händä. Minä sanoin sijs: V7yt minä
nousen, ja käyn Raupungica ymbärins - - -

Rosta minä heistä erkanusin, läpsin minä jo-
ta minun sieluni rakasta; Minä tartuin häneen,
ja en rahdo händä laske. Tä!ä me näemme si-
tä rakastawma sielua ensiri (in äireäa) et-
zimisesa, ikäwöitzemisesä, rukoilemisesa, huokamisesaja kilwoittelemisesa.

Kosta sijs se hywydestä rikas ja armas <YIkH
wijmmein ilinoitti itzensä, kosta hän sallei itziansänijn armiasti ja suloisesti löyttä ja halatta, nijn
myös taas ihandeli Morsiandans, silloin alkoi st
ulossanomawin l>Hio rsllexa) ihana halaminen.H Silloin
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Silloin kuulu: Hän suura andakon minun hä«
nen suuns andamistlla; sillä sinun rakkaudes on
suloisembi, kuin wijna: Kork. W. i: i. Hän
johdarra minua wijna kellarijnsa; ja rakkaus
on hänen lippunsa minun päälläni, wirrvor-
takar minua wijnaleleillä, ja rvahrvistakar mi»
nua omenilla; sillä minä olen sairas rakkaudes-
ta. Hänen wasen kärens on minun pääni al-
la, hänen oikia kärens halaja minua. L. 2:4,
5, 6. Katzo! tämän Jumalan suloisin Armon ja
rakkauden päälle, jonga hän wuodatta siihen ulko-
maiseen sieluun, on enimmästi koko Salomonin
Korkia Weisu sowitettu, ja pysy sentähden yhtenä
lukittuna Kirjana maallisesti wijsaille kuiwillc Chris-
myille. Ps. 36: 9, iO. He juopuwar sinun
huones runsasta tawarasta, j« sinä juotar hei»
tä hekunmlla nijnkuin wirralla. Sillä sinun
tykönäs on eläwä lähde.

loh. 8: 56. sanoo totuuden' suu: Abrahamteidän Isänne iloihi nähdäxensä minun päi«
wääni; hän näki sen ja ihastui. Ota tasä waa-
rin: Abraham halaisi nähdä HERran päiwää;
sillä ajalla kuin hau tosin jo uffoi Christuxen pääl-
le; ja sentähden hänen halunsa ja ikäwöitzemisensa
muuttui ilori. Hän näki sen myös silloin paljo
kirkammasti ja kunniallisemmasti kuin ennen, st on:
Kirkkasa ja miwallisesa riemu - loistesa, ja yhdesa
erinomaisesti woimallisesa Hengen todistuxesa. Mi-
nä en löydä tämän merkillisen Raamatun Sanan
muuta ja parembam selitystä, joja suunmbi pains
ja woima maka, kuin moni ajattele.

Ap
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Ap. T. 9: 31- se>!oo, että Seurakunnat räy-

tectin pyhän Hengen lohduruxella. Ia L. 13:
;i. Operuslapsec räyreccin ilolla ja pyhällä
Hengellä. Molemmisa näisa paikoisa ymmärre-
tä», nijnkuin minä ajattelen, yhtä erinomaisesti
suurta iloa, ja Pyhän Hengen täyttämistä, jota
Harmat tämän aikailet Christityt tundewat. Kac-
zo Eph. 5: 18. Olkar läyrecyr pyhällä Hen-
gellä. Nom. 5:5. seisoo: Jumalan rakkaus on
wuodarerru meidän sydämihimme, pyhän Hen»
gen kautta, joka meillen amlercu on. Kosta tä-
tä tmwallista wuodattamista katzellan hänen wäke-
wäsä ja juuri mnduwasa mitasans, nijn on meil-
lä (reilexiomz ccelirux äescenäentis) sen taiwallisen

riemu-loisten jongulainen selitys; silla se on pisarat
taiwallisesta hekuma-wirrasta, jotka juorewat alas
sieluun, kosta hän on lähettänyt hänen monia pa-
lamia Huokauxiansa taiwaseen.

2 Cor. 4: 6. humala, joka kästi walkeu,
den pimeydestä paista, se paisti tunnon wal»
keuden ineidän sydämisämme, Jumalan Rirk-
kaudesta lEsuxen Christuxen kaswoisa Tä-mä ilmoitta meille, eitä Jumala on andanut A«
postolitten saada määrättömän Armon-loisten uston-sa wchwisturexi, että he tätä walkeutta nautitesans
olisit suä soweliammat Uston walkeutta muihin sy-
tyttämään, taikka eitä he niillä wälikappalematto-
milla ja Jumalan tyköä heidän päällensä alaspu-
towilla sätlheillä itänänsä kuin walon andaisit muil-
le, vcrba ?etri 2 I - 19. at»
11. orankia in Lv»NF. 17. Dom. 6.

H 2 ?i?W
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liuniur.
Rom. 15: 13. sano Pavali nijlle jo ustowai-

sille sieluille: Murra coiwon Jumala räyrräkön
reitä kaikella riemulla ja rauhalla, ustosa, et»
ra reillä pyhän Hengen woiman kaurca yldä»
kylläinen roitvo olis. Eph. 1: 17, 18/ 19. Mi-
nä rukoilen, errä meidän HlLßran liLsuxen
Christuxen Jumala, kunnian Isä, andais reille
wijsauden ja ilmoituren hengen hänen cunde»
miseensa. Ia walaisis teidän ymmärryxenne
silmär, errä re riedäisirre mikä hänen kulumi-sensa coiwo on, ja mikä hänen kunniansa pe<
rimistn rikkaus on hänen pyhisänsä. Ia kuin»
ga suuri hänen woimansa meidän kohtaannne
on, jorka hänen wäkewän woimansa waikut<
rämisen jälken ustomma.

Eph. 3: 14/ 16, 18, 19. Minä kumarran
polweni meidän HiLßran liLsuxen Christuxen
Isän puoleen, < - iLcrä hän annais reille woi-
maa hänen kunniansa rikkauden jälken, errä re
hänen Henqensä kaurra wäkewäxi tulisitta si«
sällisesä ihmiftsä. ,- . Errä re selkiästi kästr<räisirre kaikkein pyhäin kans;a, mikä leweys ja
piruus, ja sywys ja korkeus olis. Ia Chris-
turen rakkauden rundisirca, joka kaikei: runde»
misen ylitze käy; että ce olijitta kaikella Iu«
malan tundemisella cäyceryc.

Phil. 1:9. Ia firä rukoilen, että teidän
rakkaudenne (seurawaisesti heidän uston/a/ jota on
rakkauden juuri) mämmin ja mämmin yldäkyl-

läisexi
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läisexi tulis kaikkinaisessa tundemisesa ja ym,när,
ryxesä.

2Thetz. 1: H. Ia sentähden me myös aina
rukoilemme teidän edestänne, että meidänluma»
lamme teitä orollisexi rokis sijhen kuhmuiseen,
ja täyctäis kaiken hywyden suosion / ja uston
waikuruxen, rvoimasa. Philem. v. 6. Errä sinun
ustos/ joka meille yhteinen on, tulis sinusa
ken hywyden cundemisen kautta woimalliseri,
joka reillä Msuresa Christuxesa on, Että tämä
siunauren rikkaus, kuin näisä Raamatun Sanoisa
toiwotetan nijlle ennen joulkomaisille ja waichurffail-
le, on jotakin suurta, korkmta ja käsittämätöinda,
ja nijn muodon (rellexici passiva) ylönluonnollinen,
suloinen taiwallinen waikums, st näky itzestänsa.

Hebr. 6:4, 5. seisoo yhdestä ustowaisesta, jo-
ka on ollut walaistu, ja sitä taiwallista lahjaa «nais-
tanut, on Pyhästä Hengestä osalliseri tullut, on mais-
tanut Jumalan hywää sanaa, ja tulewaisen maik
man woimaa son tundenut sydämesansä ijankaikki-
sen elämän woimallista ja suloista esimakua) jos
senkaltainen pois lange,ja toistamisten itzellens Ju-
malan Lojan ristinnaulitze, ja pilkkana pitä, joka
tapahtu Armon ylönkatzen, Kasien Lijcon rikkomi-
sin, nijn myös pahanilkisen, parewbam tietoa ja
vmaamndoa wastan uppinistaistn, ja loppuun astipysywan syndistn elämän kautta, nijn Apostolin
todisturen ,älken, senkaltaisella syndisellä ei ole yh»
tan toiwoa, että hän wastaudesta parannuxeen u-
distettaisin; joiden kaikkein kcmtza, Apostoli ei suin»
gcm tarkoita wähän ja yhteisen; waan korkian ja
harwoilda ihmisildä tutun mitan päälle, walistu-

H xesta,
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xesta, magusta ja tundemisesta :c. Silla »uuutoin
tästä seurais, että se andexi andalnatoin syndi Py>
hää Hengeäwastan, jonga päälle tämä tarkoitta,
wiela usiasti ja jokapäiwa meidän seasant tapah-
duis; jota Jumala armollisesti estäkön:

z. §. Lähinnä näitä Raamatun Sanoja, tah-
domma me myös edesmoda muutamia Raamatun
wertauxia eli ulosmaalauria, ei erinomaisesti asian
todistuxexi; waan suuremmari walisturexi; Ehkä
minä mielelläni tunnustan, että senkaltaisten kuwain
ja ulosmalausten kansia usein käy, nijnkuin kelloin
kansia, joita annetan lyödä mitä ja kuinga paljon
tahdotan.

i Kun. K. 18: 2c>..e. p. Me luemma, että
Vaalin. Papit rijtelit Propheian Elian kansia, ja
teit lijton uhratesausa, että kumbi Jumala wastaa
tulen kautta, hän olkon Jumala v. 24. Vaalin
Papit uhraisit ruoka uhriansa, ja huusit Vaalin
nimee huomenesta puolipäiwään asti; mutta ei sijnä
olluc äändä eli wastajata. v. 26. Mutta kosia
Elias uhrais ja rukoili ahkerudella, katzo! nijnlan-
geis HERran tuli ja poltti polttouhrin, puut, ki-
lvet ja mullan, ja nuoli weden kuopasta, v. 38.
Tähän taiwalliseen tuleen taitan werraea sen wa>
kuutetun uffon (reilexX) woimaa, sitä HENran
rakkauden liekkiä, kuin Jumalan Pyhydestä lange
sieluun ja sydämen Marille, todistureri, että ru-
kous ja usto owat otollisesti wastanotetut, sylyttä
käsittämättömällä tawalla kaikki sielun woimat, ja,
nijnkuin wäkewäsä rakkauden kuumudesanijtäPoltt
ta ja sula.

Koffa
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Kosta yhtä suitzewata kyntilän sydändä likistitän palawata kyntilätä, (Propheta lesajas werta
myös meidän heikon ustomme senkaltaiseen suitze-waan kyntilän sydämeen) nijn liekki lewittä itzensä,
sylyttä sitä suitzewata kyntilän sydändä, ja cmda
sille osan walkeudestansa. Tämä muodotta Ju-malan rakkauden, joka korkeudesta, eli Jumalat-da, paista meidän päällemme, koste juuri tutta-
wasti sydämeen, ja taiwallisella kirkkaudella sitä tu-
len liekkiin sylyttä, kosta se hartaudella on nosta-
nut itzensä ylös ijankaikkisen walkeuden tygö. Tä-
män päälle epäilemätä tarkoitta muutama hengelli-sen laulun Kirjoittain näillä sanoilla, joita kuittn-
gin oikein pitä ymmärrettämän:

Nijn totisest kuin tuli poltta,
Nijn walkeuder muuuu se,

Kuin walon walon Isald otta,
Ehk' pimeis täal' asune.

Wielä muungin kuwan alla taitan tätä asiata
tdespanda. Me olemma ennen jo tutkistellet, kuin-
ga Morsiamelle käwi, joka murhetien etzei; mut-
ta löysi Plkääns sydämestä iloiten ja riemuiten;
Ia katzo! witzillä tawalla nijn käwi nijlle kahdelle
Opetuslapsellekin, jotka Emaureen waelsit: Luc. 24.
Heillä oli matkustaisans sangen heikko usto, he a-
jattelit ja puhuit Christuxesta, ja, puhuttelit hän-
dä, ja hän oli heidän tykönäns, waikka he ei si-
tä tiennet, eikä ollut heillä sijtä erinomaista lohdu-
tusta; kosta Raamattua heille selitettin, tuli heidän
sydämensä palaman, ja heidän rakkaudens ja ikä-
wöilzemisensä liekki nousi' kohdastansa ylös Juma-
lan tygö. Mutta kosta heidän silmänsä sitten au-

H 4 kenit
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2. Vsa. D, Pontsppidanin
kenit leiwän taittamisen alla, ja he tunsit lEsurm
hänen pyhäsä muodosans, silloin langeis tämä kir-
kas walkeus säärittäin heidän sydämensä pohjaan,
ja he tulit nyt ikänäns kuin itzestäns pois temma-
tun, Jumalallisen ilon tähden, joka taas on mei-
dän lMio i-eilexa K plane vivina) Pyhän Hengen
ylönluonnollinen ja ylönpaldinen lohdutus, ilo ja
taiwan esimaku-

4. LM.
Sisällepito.

i. §. Lämän. korkian asian wahwistawat edespäin
wanhat Rirkon Opettajat, niinkuin Augustinus,
Macarius, Catziodorus, prosper, BernKardus,
Laulerus, Rusbrochius, I«h. Abbas, Jok. a Cru-
ce, H,yra.

2. §. K.utheruxen Opista eli uudet Opettajat, nijnkuin
H.utherus, Arndt, L-ytkeman, Myller, Breithaupt,
Richter.

Z. tz. Reformeratut Raamatun Oppinet, nijnkuin Bax<
ter, Drelincourt, MaNton, Ilirinus, Sonthom,
Bunian.

'. §.

häiden Raamatun Sanain, esimerkkein ja wer-
tausten perasä, minä tahdon edestuoda muu-

tamia tiettyjä todisturia monikahtamista lähes kaik-
kein sma-lukuin Opettaista, tämän minun aineni
mahdollisiminaxi walistuxexi ja wahwistureri. Jo-kainen taitawa Christitw suokon Wanhain sanoil-
le ei wähemmin rakkautta kuin totuutta, ja mi-tä hänelle näky ylön korkiari, sm hän jattakönar-wosansa olemaan paremmin kuin, ma hän nurian

duo-
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duomion siitä langettais, .hywin muistain Petarinsanoja 2 Ep. 2: 2. Että erittäin somitta asian pääl-
le kaikkia, kuin Kirkon-Opettailda on sanottu, si-tä jämän sille hywan-suomalle LukiaNe itzclle, et-
tä hän mahta taikka kokonans, «K muutaman s-san nijstä, tähän somitta.

Augustinus sanoo, iHr. X. Consess. c. 17.Minä olen jotakin maistanut, ja ison ja janon wie-
läkin, sinä olet minuun kostenut, ja minä olen pa-
lama (halauxesta) sinun rauhas perän. ir.

IH. z. 6. Minä tunnen usein lijkunnon
tykönäni, jos se olis minusa pysywäinen, nijn ei
tmdais se olla muu kuin ijankaikkinen elämä.

Macarius 8. §. 5. Waikka joku suu<
rimmasakin rauhasa Jumalan Armoa nautitzis,jos
hän myös taidais kasitta itze salaisutta ja ilmoitus-
ta, ja Armon suurta makeutta iloiten mta, nijn
on syndi ainakin wielä sisällä hänesä; ne jotka 0-
wat sijnätilaja, luulemat heitäns wapairi ja täy-
dellisixi, sen määrättömän Armon tähden, jonga he
owat naulinnet; mutta minä en ole wielä yhtan
wapaa eli puhdasta nähnyt; sillä minä olen itzekiu
kerran saanut jongun osan sijtä Armosta, ja olen
komelemuxesta oppinut, ettei yxckän ihminen ok tay-
dellinen. Jumala anda wälittain hänen ustomais-
tensa, jotka omat hänen lapsens ja perillisens, sen-
kaltaisia maista, joita ihmisen luondo ei taida ulos
puhua, eikä kenengän suu ja kieli jutella.
mii. 17. Se kuin sisällijen imuisen puolesta tule
woidelluxi pyhittämällä taiwallisella ja hengellisellä
110-Öljyllä, hän saa ijankaikkisen elämän merkin,
nimittäin: Pyhän Hengen ja lohdumen pantin.

H 5 U.
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2. Osa. D. ponroppidanin
16. N°m. 16. Toisinansa Pyhä Hengi HFndäwir-
wo«a kunnian juomalla, mä hän juopu Jumalal-
lisesta ja hengellisestä kunniasta.

Catziodorus 6e O kuinga autuas on
sielu, kosta hän witzeistä tundomerkeista taita tuta
Jumalan ystawyttä, ja taiwallisen Armon sisälle
»vuodattamista, ja ynnä sen kanha ihanata makeut-
ta, että hän tule ikänäns kuin ulos itzestänsä, ja
huuta sydämestä iloiten taiwallisen hekuman tähden.
HERra ilmoitta hänelle kohta läsnäoloansa; sillä
kaikki hänen taitonsa ihastuwat. Hänen ymmärry-
xens tule sangen kirkkari, hänen elämä ikäwöitze-
misens lambene, hän kokotta itziänsä halamaan hän-
dä, ehkä hän tietä hänen asuwan hänesä, ja sen-
tähden sito itziänsä häneen kijni sisällisen rakkau-
den ihanaisimmalla sitellä. O sielu! se on sinun
mmchtajas, joka näkymätöinnä, kuitengin täyn-
näns armahtelemista ja ystäwällisyttä kijnnittä itzen-
sä sinuun, herättäxens sinua, ja lastearens itziän-
sä sinun rakkaudes helmaan. Näin ojenda hän
sinulle hänen makeudensa esikoisia, ei että sinun pi-
la marsin rawittaman; waan ettäs tämän tunde-
misen alla maistaisit ja koettelisit, kuinga ihcmari
bän tahto anda itzensä sinulda löyttä, kosta hän
wijmmein ilmandu hänen kunniasans.

prosper in Bemenr. I. c. 82. Se kuin
puhtan uston (halawan) säteheillä ylöswalaistan,
hän täytttän Jumalallisella walkeudella, ja tule ltze
walkeuderi. .

Bernhard 2P. in Lid. z. Silloin
se salattu tawara näyttä itzensä usein meidän sielu-
sam, ehkä silmänrapäyxeci, ja sen katzeleminen >na-

xaa
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raa enämmin kuin taiwas ja maa. lä. Berm. z.
äe circumcis. vam. Rukoile, että sinulle annettai-
sm yhtä iloista ja kirkasta päiwäa, ylnä Sabba-
thia ja Lepopäiwää sinun mielellcs. Wielä minä
löydän August, tykönä conless. IH. I. c. 12. näi-
tä sanoja: Kvsta minä muistuttttin menemään itze
minuhuni, menin minä myös minun sisimbääni,
ja olen sieluni silmillä nähnyt HENrcm hänen
muuttumatwmasa walkeudesans. Joka tämän tun-
de ja tietä, hän tietä ja tunde ijanlaikkifuden.

Taulerus hänen wahäisesä Kirjasans, siitä si-
Misesta ja Jumalala rakastamasta ihmisestä, sa-
noo: Jos me nyt saisimme maista Jumalan, ja
tuta ijankaikkisen elämän meisä, nijn me näkisim-
me ja tundisimme sitä, kuin emmekä taida ulos-sanoa, eikä tietä kuinga se on.

Ruobrochius äe vera sonc. 1;. Kosta
HERran Hengi weta meitä sisällepäin, nijn hän
näyttä meille rakkauden muodon, eroitta ja pääs-
tä meitä irti kaikista luoduista, wuodaua meihinhänen Armonsa täydellisyden, ja opetta meille sen
täydellisen rakkauden harjoituxen, se on se katzele-
minen, st maku, se tundo, se rakkaus, se mieli-
suosio, kuin on Jumalan ja meidän wälilläm,ja
kuin toisella on toiseensa, ja wijmmein yxi juoxemi-
nen ja sulaminen rakkauteen. Näin me maistam-
me ja tunnemme hänen lohdutustansa, ja hän syö
ja juo meidän kantzam, ja me hänen kantzans.
16. äe Nupt. Bpirit. 4. (sap. 5. 8- Nijn-
kuin Auringo koitosans silmänräpäyxesä lnkkä sa-
teheitänsä Idästä Lanteen, walaift ja lämitta kaik-
kia. Näin walaift Christus, se ijankaikkinen Au-

ringo,
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ringo, joka asu Hengen korkeimmasa »najasa, akim-
mästi kuin silmänräpäyxeiä ihmisen sisimmäistä, ft
vn: hänen sudändäns, ja hänen tundewat woiman»sa, lapipaista ja sylyttä sitä kirkkaudellani Mut-
ta jotka wijwyttclewat näisä alhaisisa, ja hywäsä
päälletarkoituxesa Jumalan Armosta ulkonaisesti har-
joittelemat itziänsä pyhisä awuisa, he tosin monda
owuin hedelmäta edestuowat; mutta sitä sisällistä
riemjU-wijna ja hengellista lohdutusta he ainoastans
«vähimmän jälken ja pistaisesti maistamat. Sijs
tule sen, joka tahto Christuren walosta osalli»
seri tulla ja sitä tuta, kaikella woimalla ylömmäi-
fisä kijnnirippua. Ib. cap. 56. Tasä rakkauden
päällekarkauxesa kari Hengea kesienänsa kampaile-
«vat, nimittäin: Jumalan Hengi ja meidän Hen>
gemme. lunmla tosin laste itzensa hänen henge-
sä kantza alas meidän tygömme, ja sijta me lij»
kumme rakkauteen; mutta meidän hengemme ku«
marta ja taiwutta itzensä taas rakastamalla moi-
mallans jotengin Jumalan puoleen, josta taaslw
inala lijkku. Siitä että nämat molemmat lijkut-
tawat toinen toisensa, sytty nyt yxi rakkaudenckam-
paus. Tasa nämät kahdet henget pistäwat heidän
tulensa ja sätchensä toisihinsa, ja että he näyttä-
mät kaswonsa toinen toisellens, nijn se tapahtu,
että toinen taas käändä ja taiwutta itzens toisensa
päin suurimmalla halaurella.

Tätä suurta falaisutta omat wanhat kutzunet ei
ainoastans sääriwäxi walkeuderi, ja kirkastamisexi,
nijnkuin jo yldäkyllä näytetty on; maan se kutzu-
tan myös muutamilda warjomisexi/ Engelin pu-
hen-parren jälken Luc. 1: 35. Tchän tarkoitta

myös
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Myös Iol). Abbas Bcliol. in ciimac. (Iraa. 27. 5.
9. näillä sanoilla: Joka ei ole saanut Pyhän Hen>
gen Armoa täydellisesti, (se on: sangen korkiasa y-
lönpaldisesa mitasa) hän ei tule myöskän koettele-
maan ja namitzemacm Armon nioninaista marjomis-
ta. Samalla muoto

Johannes a Crufe c. cem, 3. v. 2. Tämä
on se marjo, jonga Pyhä Hengi toimitta sielulle,
ynnä kaiken hämnawuins jaomaisuttens kauneuden
kansia, kosta hän nijn likistä itzensä häneen, emi
hän ainoastans aiwan hiljan häneen jotengin kos-
ke; maan sijnä warjomisesa astu lähimbään yhdis>
Meen hänen kantzans, että hän tunde ja maista
Jumalan muotoa ja omaisutta, kaikki namat ta-
pahtumat yhdesa warjosa, joka on nijn kirkastuin
walkeus. läem ilamma 2mori« viv2 (^enr.

V.'6. Pyhä Hengi kilvoittele sen ihmisen hengen-
kuin on hänen kantzans yhdistettynä, nos-

taxens händä pois lihasta, ja tehdarens händä täy-
dellisen, jongatahden hän hänen woimallisella to-
distuxellans usein tunge sielun läpi, ja teke hänensangen lumalisexi, nijn että hän tule ikänänsä
kuin ylösuieldyxi, sen alla kuin hän nijn moninai-
sen woimanst» kansia anda itzensä hänelle. Täsä
hän oikein maista Jumalan, nijnkuin hän on, ja
hän on hänen mielestäns nijn makia, että hän sa-
noo : O sinä Jumalan Pyhän Hengen tuli ja liek-
ki, joka tunget minun sieluni olennon läpitze, nijn
sisällisesti, nijn armasti, ja poltat minua sinun kuu»
malla ja suloisella rakkaudellas; kuingas olet sins
nijn rakas ja ystäwällinen, ettäs ilmoitat nijn suu<eren ikäwöitzemisen minun pe?ani, andaxes itzias mi-
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nulle täydelliscxi ijankaikkiseri elämäri. Tätä sinunikäwöitzemistäs ja tahcoas en ole minä ennen ymmär-
tänyt, ehkä minä sydämen sisusta sinua etzin (aNione
öirelia;) mutta nyt, kosta minct olen wahwistunut
rakkaudesa (aNione reliexa) nijn minun sydämeni
hyppä ja riemuitze eläwäsä lumalasa, suurimma-sa sowinnosa hänen kanstans.

>l>. B«nFer äe obliznat. 47. Toisinansa
myös erinomaisesta Armosta, sen Jumalallisen ma-
keuden tunnon alla, saadan Jumalala kahelia, jo-
ta wälittain pyhille Jumalan ihmisille suodan, sen
alla kuin he wiela tiellä owat

Mart. Lvtherus 'lotn. 6. (3orm. 2.1.
Suloisimmalla ja parhalla tawalia emme taida tul-
la tundemaan Jumalaa; waan se tapahtu nijsä
hänen töisäns, joita me itze meisäm tunnemma ja
hawaitzemma. Mutta se kuin tunde, kuin.za ustol-
linen se Jumala on, joka katzo alhaisia sywydesä,
hän sytty juuri sydämelliseen rakkauteen hänen ty-
gvns, hänen sydämensä ylene ilon tähden, ja hä-
nesä on Pyhä Hengi läsnä, joka opma koettele-
muren kantza tmnän sanomattoman taidon ja ilon
yhdesä silmänräpäyxesä.

Johan Arndrin Totinen Christillisys Lid. z.
Q 6. Silloin tule, nijnkuin silmänräpäyxcsä, jär-
ki ja ymmärrys lumalalliftlda walkeudelda, tahto
taiwallisilda haluilda, ja muisto pyhäldä ilolda lij-
kumuri ja täytetyxi, ja kuitengin eikä taida järki,
tähto, eikä muisto sitä käsittä eli kätkeä; sillä se
ei pysy alati sielun woimasa;waan on peitetty sielun
sisimmäsa perusturesa ja olennosa, ja pian eli äkis-
tä ylönanda kaikki sielun woimat. Emua Kirjoit-

taja
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taja sanoo- Kossa ihminen nauntze sen, että Ju-mala puhtaudescms asu ihmifesä, nijn ei taida yxi-
kän luotu käsittä sitä iloa kuin hänellä on hänen
kantza-käymisestäns, ja mitä hän tunde sndämesans,
mikä sisällisesti palawa tuli hämen tule, kuinga
hän rakkaudesta riemuitze,ja milliset woimallisec ja
suloiset sanat ja puhet hänen mieleensä johtuwat.
Ei kengän, sanon minä, taida tätä tietä; waan
ainoastans je, joka sen on koetellut. Ihminen tai-
ta tosin sen tuta ja hawaita; muna mahdowin on
sitä ulossanoa; sillä ne owcn hengelliset, taiwallisetja Jumalalliset asiat, joita ei tohdita julista, ettei
Mä sitä pahaxi ottais. Hän joka halaja salailut-
ta hiljmsudesa, asua sydämesä - - - Tämän kaut-
ta, niinkuin hengellisen owen läpitze, tule Ylkä si-sälle Morsiamen tygö, ovetta ja neuwo händä, jasuo hänelle läsnäoloansa, ei ruumillisesa muodosa;
waan walkeudesa, Ustosa, loistella ymmärryxesä,
maulla hanaudesa, Ilon luhlahuudolla, rakkau-
den riemu-hyppämisellä, rauhan suuta-andamisel-
la, uffollisuden halamisella. Tällä hetkellä was-
tanseisoja ei rohkia sinne tulla; sillä <Mä on läs-
nä, eikä yrikän wieras tohdi itziänsä wälijn sekoit-
ta; sillä sielu on pijritetty monilda tuhannilda En»
geleildä, jotka waniolla owat. Silloin se nöyrä
sielu on tullut Jumalan Templiri, Wijsauden a-suinsiaxi, Sanan Istuimexi, Lohduttajan majari,
Vljän kammiori, Lijton Arkixi, kullmuxi Armon-
istuimexi, Pyhyden Teltaxi, Pyhäxi Leposiaxi, lu«
kituri lähteri, maallisen Tmwaxi, tmwallisexi asuin-
siari - - -

Tämän kaikkein pyhimmän halamisen alla an-
netan
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mmi, monda pyhää rakkauden-suuta, pidetän mon-
da iloista kantza-puhetta, joita ei yxikän ihmilli-
neu korwa ole kuullut, ei yxikän ylpiä silmä ole
nähnyt, eikä yhdengsn lihan-haluisen ihmisen sy-
dämeen ole astunut. Ne owat senkaltaiset hekuinat,
jotka ei sowi muille kuin nöyrille. Se on taiwal-
linen Manna, se on hunaja ja mesi-leipä, se on
wijna rieskalla sekoitettu; koffa sitä nautita», nijn
ihastu ja wirko sydän, että waiwa ja työ täällä
wieralla maalla tule heille sitä huokiammaxi.

Wielä minä löydän tämän hänen Totisen
Christillisvdens 2 Kirjasa ja 19 Lugusa yhtä sel-kiätä tämän asian todistusta, joka näin kuulu: Sen-
kaltaisen sisällisen rukouren kautta ihminen saaman
ylönluonnolliseen rukouxeen. (Varenlus stlitta näitä
samoja näin: Ei että muut rukouren mitat owac
Luonnon työ; wacm tämä on kaikkein korkeimma-sa, ja muiden edellä käy yli luonnon.) Joka ta-
pahtu, niinkuin Taulerus sanoo, samasa yhdistyxe-
sä Jumalan kantza Uston kautta, koffa meidän
luotu hengemme ikänänS kuin sulaa pois ja wajoa
Jumalan ijankaikkiscen luomattomaan Hengeen. Iasilloin yhdesä silmanräpäyxesä st hänesä tapahtu,
kuin kaikisa Pyhisa, hamasta mailman alusta on
tapahtunut. Ia nijn paljon kuin tuhannen lewis-
katä on yhden penningin rinnalla, nijn paljon on
tämä taiwan»kirkkaus ja sen sätehet kaikkein luo»
tuin haustutusten rinnalla. Mieli tule myös senoikian Usion kautta nijn Jumalan rakkaudella täy-
myxi, että se, nijn kauwan kuin tämä päälle sei-so, ei taida muuta ajatella, kuin Jumalan pääl<
le > - - Micä sielu silloin tmide ja koettele, on

ulos-
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ulossanomatoin; Ia jos häneldä sen hänen korkian
hartaudensa alla kysyttäisin, mitäs sinä mnner,
koerceler ja hawaitM? Niin hän wastais: Yhtähywää, kuin kaiken hywyden woina. Mitäs näer?
Vhtä kauneutta, kuin kaiken kauneuden woina.
Miräs maistar? Phtä makeutta, kuin kaiken ma-
keuden woitta. la, hän sanois: Kaikki ne janat,
kuin minä sijtä puhun, owat sitä suhten ainoas-
tanS nijnkuin warjo; Mä minä en taida ulospu-
hua kuinga korkia ja kallis se on, kuin minä tun-
nen «- - TM sielu maista, kuinga suloinen ja
ihana HENra on; täsä hän oikein ymmärtä, mi-
kä se on mm Jumalaa, ja händä rakasta. Iaettä hän tunde hänen, rakasta hän händä, ja et-
tä hän rakasta händä, halaja hän händä kokonans
ja aina omista ja nautita. - > -

Sama Kirkkaus ei kauwan pysy: waan on e-
nimitten nijnkuin yri sade, joka äkistä kato,---
ja kosta st on kadonnut, nijn sielu murhella etzi,
jos hän taidais sen taas löytä, jos hän taidais
taas saada senkaltaisen tcuwallisen makeuden jawa-
lon, ja sen kansia itzensä yhdlstä. Tähän asti loh.Arnd. Wastataxensa tämän paikan puolda se au-
tuas VareniuZ seurawaisia edesanda: Se ei ole
muu, kuin yxi erinomainen Jumalan Armo, jolla
ne lumalasa rohkiat ja hengestä-rikkat sydämet
lahjoitetan, heidän ahkeran, lakkamattoman, sisäl-lisen ikäwöitzemisensä ja huokaustensa päälle Juma-
lan tygö. Senkaltainen hengi ja rohkeus on ai-
wan Harmoilla ihmisillä, ja wähimmällä osalla, ei
tuitengan pidä heidän epäilemän rukourestansa, eh«
kä he ei sitä nijn ratki suurella rohkeudella toimi-

129



2. Osa. D pontoppidanin
ta, kosia se ainoastans Christilliscsä hcmaudesa us-
kowaisesta sydämestä uloslähte. Sillä Jumala ja-
ta Hengen ja Rukouxen lahjat erinkaltaiscsti.

B- Lukeman sanoo Kirjasans, Jumalan Hy<
wyden iLsimaku, xaF. 727. Taiwallista wirwotus-
ta miian picä kaikkein korkeimbcma walistuxeua:
silloin istu Christus Templisäns ja opetta. Muttase kuin hän silloin puhu sieluja, on taiwallinen sa-
na, scmomatoin sana, jonga alla sielu yhdesä sil-
manräpäyxcsä tule enämmin ymmärtämään kllin
koko mailma taita hänelle opetta. Hänen sisälli-
nen Opettajansa, jonga Opetus ei ole tyhjät sanat
ja jumt, awa hänelle yhdesä hetkesa ja silmänrä-
päyresä seckian ja tunduwan tiedon, jota hän ei
taidais muutoin ilman suureta waiwam saada.
16 pax. 269. Etten me ristin alla mahdais wä-
syä, nijn Jumala muutamina aikoina oppi sielua
taiwallisella makeudella; sillä hän makeutta ristin.
Tästä tuli Martyreille nijn suuri rohkeus; sillä kos-
ka me rupemme sisällä meisam mndemaan Juma-
lan makeutta, nijn kaikki karwaus kato. Tätä
hengellistä makeutta me mahdamme todisturena pi-
tä siihen uteen Nimeen, kuin HERra lupa hänen
oikeille Sotamiehillensä, Ilm. K. 2: 17. Chris-
tus ei ainoastans anna meille hywää todistusta I-
sänsa edesä; waan hän todista myös meisä hengen-sa kansia, Rom. 8: 16. Ia Hengi todista, er,
t» hengi totuus on, 1 loh. 5:6. Se sisalli»
nen uusi ihminen, meidän mielemme salattu hengi,
tunde itzesänsä elawan woiman Christuxen Henges-
tä, joka sitä nijn täyttä, mä sen täyty tunnusta,
M se sana, jonga Hengi saarna, on hengi ja to-

tuus
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tuus -- - Näin yhdistä ja sekoitta ChristuxenHengi itzensä meidän hengemme kantza, ja teke ka-
xi yhderi, että me olemma M hengi hänen kans-sansa. 1 Cor. 6: 17.D. Henric Myller Kirjasansa, Apostolische
Schlus-Retce, 89. BexiiF. in verda
?äuli 2 cur. 12: 2. Maikka ei ketä»! meidän ai-
kanamme ylös temmata nijnkuin Pavalia, nijn tai-
ta kuitengin yxi harras sielu Jumalaan nijn ylös»
temmcma, että hän unhohta itziänsä jakaikkia luon-
dokappaleita, ja lepä makiasti hänesä. Mutta tä-
tä ei kengän muu ymmärrä; waan ainoastans stkuin on sen koetellut, ja joka sen koetellut on, ei
taida kuitengan ulossanoa, kuinga hänen kantzanson ollut tämän taiwallisen salaisen ilmoituren alla.
Silla Jumala on käsittämätöin ja sanomatoin hy-
wyys; mutta sitä pitä merkittämän, että kosta sie-
lun pitä Jumalaan wajoman, ja maistaman hä-
nen suloisen makeudensa, nijn pitä sen ensist ole-
man paljastetun luondokappalden rakkaudesta; sil-lä kuinga taita Jumala katzella muotoansa sijnH
sielusa, johon luondokappalden kuwa on maalat-
tu. Yri Speili otta ainoastans yhtä kuwaa »vas-
tan.

Sama Kirjoittaja, Laiwallisesa rakkauden
suuta andamistsa, 13. p. 322. Suuta<an-
daminen on yxi itze työllinen ja sydämellinen soivin-
do, jolla ihminen anda rakkaudensa toisen sydä-
melle mttäwäri. Koffa nyt Jumala HengellansH
wakuutta meidän ftdämitäm hänen rakkaudestansa,
nijn sytw siitä se oikia sielun-110, sentähden Pyhä
Hengi kutzucan rakkauden hengexi; sista hän lukit»
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ze Jumalan rakkauden meidän sydämihim; st on se
suloinen suma-andaminen, Jumalan miwallinen
puhe meisä. läem ibiä. zi. 326. Tämä wirwoms
täyttä sielua Jumalallisella »valkeudella, nijnkui»
öljy lampua palamaan saatta: kosta Jumala su<
loisella taiwuttamisella wetä sydämen jälkeens, niin
hän opetta ja loista sen sisällä. Sitä, kuin tä>
män on koetellut ja tundenut, minä kutzun wa-
laistlixi ihmisexi, waikka hän ei taidais lukea yhtän
bokstawia.

I. Breithaupt, hänen Apost. Nuhte- ja
saarnasans, 57. Kaiken tämän

seuramisexi, me sijs tulen kansia ymmärrämme, vh>
tä salaista Jumalan terweyttelemistä, kosta Pyhä
Hengi, uston perustuxesta, sylyttä Jumalan lapsei»
omaamundoon palawan ja kirkkasti loistawan woi-
man, jolda ihminen waikutttan :c. Näiden nimi-
mcyin Opettajain seuraan me wielä lisänunä yh>
den Christillisen Läkärin Doctorin, Christopher Fr.
Richterin, Tutkindoa, Sielun korkeudesta ja a-
lusta, z,2F. 7Z. Ei tule kieldä, että Armon lij«
kundo osotta usein itzensH nijn wäkenM ja ylön«
paldisexi sielusa, että nämät elämän weden wirrat
wuotawat myös ulkonaisiin taitoihin, ja taitan nij«
sä huokiasti hawaitta. Mutta se pysy kuiteugin
wahwana, että mitä ihminen näin ulkonaisilla tai-
doillansa maista ja tunde, ei ole itze nämät eläwän
weden wirrat, eikä ne taida sen suurembana pidettä
kuiu ainoastani loistena ja walona Jumalallisestawalkeudesta, joka täyttä sielun. longa tähden myös
senkaltainen tundeminen huokiasti taita pimetä, ja,
ulkonaisten estmen kauna peräti poiskadota/ kosta

tui-
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ktiitengin Jumalan waldakunda sielusa on alati sij-
nä pyjywä.

z. §. Richardus Baxcer in meckoäo
QniK. ?. z. 27. ()u. 44. Ongo ensmgän sen-
kaltaista wanhurstaxi tekemista, kuin Duomion ju-
listamisen tawalla syndisen sydämesä tule julistem-
xi? Wastaus: Toisinansa moni wanhurstaxi tehty
tunde, että yri walkeus, eli muutamat silmäyxet,
Jumalan kaswoista, andawat hänelle wakuutuxen
hänen wanhurstaxi tekemisestänsä, waikka se wa-
kuutus on monesa aiwan sekainen eli pimiä, epäi-
lemä ja pysymätöin.

Thomas Godvin 62 reäim 5.
Kosta Jumala rukoures aNa ikänänsä kuin ystä-
wällisesti silmää sinun puolees, eli, nijn puhuaxe-
ni, lange sinun kaulaas, ja suuta anda sinun, Luc.
15: 20. nijn on se merkkinä, että hän on armol-
lisesti katzonut sinun ja sinun rukoures puoleen; tä-
män päälle tarkoitta lupaus Es. ;8: 9. Silloin
sinä rukoilee, ja H<LRra kuule sinun rukoures;
ja kostas huudat, nijn hän sanoo: kayo! räsä
minä olen. Tämä on se läsnäolo, joca David
pyysi ja sai, Ps. 69: 18, 19. Älä peicäkaswo,
jas palwelialdas; siUä minä ahdisteran: knulde-
le minua nopiasti. Lähene minun sieluani, ja
lunasta händä:c.

Charles Drelincourr, Villtez cliaritMes, ?.

I. 621,. 1. Sen alla kuin minä nijn pyhällä har-
taudella, senkaltaisella taiwallisella tulella ja pala-
wudella palwelin Jumalala, näkyi Jumala mie-
listymän minun palweluxeeni; sillä hän täytti mi-
nun sydämeni sanomattomalla kunniallisella ilolla,
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ja Jumalan rauhalla, joka kaiken ymmärryren y-
litze käy - - - Jumala andoi yhtä esikoista ja esi<
makua sijta kunniasta, jolla hän taiwan Paradisi-sä walituitans rawitze, ja minä midan todella sa-
noa, että minun sydämeni oli wähäincn Paradisi,
aiwan täynnans iloa ja onnellisutta. Lyhykäisesti:
minun mielestäni oli, nijnkuin minä olisin juonut
sijta hekuman wirrasta, kuin juoxe Jumalan istui-
melda, ja Jumala olis rawinnut minua elämän
puun hedelmillä, jonga lehdet kelpawat pakanoitten
terwiyderi.

p. du MoullN, l>2ix äe I'ame Kc. IH. 6.
7. Sielu sanomattoman kunnian ja ilon sii-

tä nautitze, että hän tunde Jumalanrakkautta mei-
dän tygöm, joka taas kaswatta meisa rakkautta
hänen tygöns, ja osotta itzensa Jumalan ja sen us-
kowaisen sielun halamisesa keffenans, Maikka tämäsen täydellisen yhdistyxen suhten ei ole luettawa,
niin kauwan kuin hän lihasa oleskele. Tämä onse oikia rauha, joka kaiken ymmärryxen ylitze käy,
ja warjele meidän sydämemme ja taitomme Chris-
turesa lEsuxesa. Tämä on sen ulkomaisen sielunkirkastaminen ja hamn wanhurstaxi tekemisensä pant»
ti. Tämä on kihlaus Christuren kantza, ja Liitto,
kuin häiden edellä päätetän. Kaikki mailman wal-
dakunnat, kaikki Kuningasten tawarat jarikkaudet,
kaikki hekuma heidän linnasansa, ei sowi nimitettä-
kän eli mixikän luetta tämä suhten. Jos tämä Ju-malallinen halaminen taidais lyhendämäta päälle
seisoa, nijn se il>minen, joka katzele ja rakasta Ju-
malalansa , pian kokonansa muuttuis samaan ku-
waan yhdestä kirkkaudesta nijn toiseen, ja tulis,

nijnkuin
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mjnkuin Elias, tulisella waunulla pois temmatun
ja otemri taiwaseen.

D. Tbom. Manchon, Ajamxisansa Christu<
xen kirkastamiselta Gaborin wuorella,
11. Totisesti tule moni Christitty wäkewästi lijku-
teturi ajatuxistansa Jumalasta, ja itänänsä kuin u-
los itzestäns, yhden wäkewän waanwan rakkauden
kauna Jumalan tygö, ja hanei, sisällisestä ikäwöit-
zemistäns taiwallisten Ärmo-lahjain perän, jotka
nijn ahdistawat händä, että, sen alla kuin hän nijn
ihmettele lumalatans ja hauffuttele itzensä hancsä,
hänen mielestäns on, mjnkuin hän totisesti olis jo
taiwaisa.

Amanuel Sonchom, hänen RuUaisesa La,
warasans 242. Christillisi)den ja lumalisu-
den tie tule huokiari sijtä kätketystä salaisesta loh-
duturesta, jonga Jumala wuodatta nijden sydami-
hin, kuin händä palwelewat. Minä kuhun tätä
lohdutusta salaiseri ja kätketyri; sillä ei kengän si-
tä tunne; waan ainoastans ne jotka sen owat mais-
tanet, ja kutzman itze Christurelda, salarru Man-
na, jota ei yxikan tunne; waan se, joka sen mais-
ta. Nijn sanoo myös David: HERra! kuinga
suuri on sinun hpwydes, jongas panit taUelle
nijlle jotka sinua peltawär. Ps 31.20. Ei tai-
da yhdengan kieli ulossanoa sitä makeutta, kuin
on täsä sisällisesä lohducuxesa, maikka sitä taitan
jotengin päättä ja arwata Davidin sanoista, kosta
hän kirjoitta taiwallisesta wijnasta, omistain sille
senkaltaisen woiman, että heidän pitä juopuman
HERran huonen runsaista tawaroista, ja että hän
on rawitzewa heitä hekumalla nijnkuin wirralla.

I 4 Se
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2. Osa. D. pontoppidanin
Se on: Hän mkahutta heisa kaikkein maallisten
tappalden tunnon. Tämä on se hekuman-lähde,
kuin juoxe ulos taiwallisista muorista, ja kasta Ju-
malala pelkäwäisten sydämitä ja taitoja salaisia ja
kätketyttä teitä myöd«m Totisesti, jos sinä olisit
maistanut ainoastans yhden pisaran tästä taiwalli-
sesta ilosta, nijn sinä ylönandaisit koko mailman,
saadaxes nautita yhtä pisarata, eli tallella pitäxes
sitä yhtä.

Job. Bunian, hänen wahaisesäTutkinnosans:
Tuldu ja cerwe culdu lEsuxen tygö, 923.399.
Eikö lEsus sinulle toisinansa anna yhtä loistetta
itzetyköansä, waikka sinä et nijngän kauwan sitä
näe, ettäs kymmeneen asti lukisit? Etkös mnne toi-
sinans oikiaa lämmindä hänen sijwistäns, jotka
peittäwät sinun kaswojas, ja heittämät nijnkuin
tulisen hijlen sinun hengees, juuri nijn kuin Aurin»
gon sätehet tekemät, kosia he wäkewasti pistäwät
«des pilwein takaa; mutta kohta se jällens rauke
ja kato. Ustorvaisin sielun salainen
ja ystäwällinen kansia käyminen Jumalan kans»
sa, Frankrikin kielestä käätty, ja I. Langin Esi-
puhella ulosannettu Hällisa 1719- Sijnä tilasa
on totisesti sekin sielu, joka on nijnkuin nukkunut
Jumalan tmkistelemiseen, täytetty hänen katzelemi-
sellans, wirwotettu hänen makeudeldans, joka lu>
malisia asioita harjoittele, ja on hänen suloisudel-
dans juotettu nijnkuin wirralda, nijn myös tulelda
sytytetty.

5. Luku.

136



Uston-Speili. 5. Luku.

5- Luku.
Si<ällepltH.

I. tz. Lätä (reNexio l>«Nlvg) Uston ihanata tundemis»
ta todistestan edespäin muutamilla esimerkeillä, ja
muutamiin Jumalisten sieluin k<>ettelemuxesta,niin'
kuin Lheod. a Brakel.

2 tz. lannevay.
3. §. Johan Arndt.
4. L. Ni)n myös muutamista tutuista Rirkko>wir<sistä.
5. tz. perustettawimmat nimet ja puhen, parret täst»asiasta, lyhykäisesti käsitetyt.

I. §.

Edespäin perustusta ja walkeutta andaxeni tämän
ihmellisen makuutetun Ustonwoimaal-

le, eli Jumalan Armon walon ihanalle tundemi-
selle sydämesa, tahdon minä edestuoda kahta erin-
omaista ja ustottawata esimerkkiä, sijtä Kirjoitu-
Ma, kuin ulosannetin Hallisa 1721 Ustowaisten
iLlämän nimen alla. Theodorus a Brakel, san-gen. hurstas ja Jumalinen Pappi Frislandisa, sa-
noo hänen elämänsä juoxusa, jonga hän on itze kir-
joittanut, muiden seasa tämän: Minä kuulin aina
Saarnamiesten puhuwan ilosta ja riemusta Pyhä-sa Hengesä, että se on ijankaikkisen elämän esima-ku, ja ajattelin sijs toisinans, mitä mahtane se ol-
la? O josta minä saisin sen kerran koetella! Ta-pahtui sijs muutaman kerran, että minä tulin ko-
tia, eikä ollut ketän tuwasa, ja nijn minä ajatte-
lin: Nyt on minulla tila rukoilla, ettei kengän mi-
nua näe; sillä hetkellä johtui minun mieleeni, nyt
minä tahdon anoa lumalalda, että, hän sois mi-
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2. <ds<s D pontoppidanin
nulle taiwan esimakua; minä langeisin sen päälle
polwilleni ja rukoilin Jumalala, nijn hcmastlkuin
minä taisin, että hän tahdois kuulla minun ru,
koureni.

Minä awaisin Uuden Testamentin, ja jos oi-
kein muistan, etzein sitä paikka ylös, kuin seisoo
loh. 16: 23. Totisesti, totisesti sanon Minä
teille: Mira ikänäns te anotta Isalda minun
Nimeeni, nijn hän avda teille. l3r te ole mi-
tan minun Nimeeni tähän asti anonet: rukoil-
kat, nijn re saacre, että teidän ilonne olis täy»
dellinett, nilce verdis aääit Llnlla
innrlin: Ia teidän pitä wakuutettaman, että teillä
on oikia usto.) Sen päälle minä lastin Kirjan
pois awattuna, ja rukouxesani muistutin Jumalal-
le tätä Raamatun Sanaa, sanoden: HERrami-
nun Jumalani! :c. Kosta ininä näin olin rukoil-
lut, ja muistuttanut Jumalalle hänen lupauriansa,
nijn minä wijmmein suuresti ihastuin, ja minun ly-
dämeni ja ajatuxeni korkialle nosteuin, ja sen alla
kuin minä tällä tawalla sain nähdä Jumalan nm
nun sieluni silmillä, mlin minä Jumalankantzayh-
distetyxi :c. ja ynnä senkaltaisella ilolla, rauhalla ia
makeudella täytetyxi, etten minä «ida sitä nijnkum
tulis ulossanoa. Sillä tämä oli se salattu Man-
na, se Walkia kiwi, kirjoitettu uudella mmella,
iora ei vxikän tiedä; roaan se jokasen saa. Ilm>
K. 2:1?. Minä menin sen päälle, nijnkuin Ka-
mari-palwelia, iloiten tietäni myöden. Ap. T. B,'-
39. ja olin kari eli kolme päiwäa mieleni kausia tai-
waisa, nijnkuin minä olisin nähnyt HERran, ia
lostn iloisella ja rauhallisella sielulla, kuitengm ru-
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peis tämä aika ajalda wähenemään ja katomaan;
tätä minä sen wuoxi en kenellekä» sanonut; waan
pysyin yrinkertaisudesam, lapsissisella tawnlla, niin-
kuin Jumalan kantza vxinänsä, palwelemasa hän--dä halulla ja ilolla- (KIV. tämä tapahdui hänen en-
sinnuäisesa nuorudesans, 14 wuoden ijällä.) Edes-
päin sanoo hän Miehudensa ijälla. Toisinansa 0-
len minä rukouxen ja hartauden alla tullut nijn y-
lötyri Jumalan rakkauteen, että minä olen ollut
ikänäns kuin nieltynä sijtä. Tämä on ollut nijn
korkia, etten minä ole saattanut sitä käsittä. Mi-
nä tunsin yhtä yhdistystä minun Jumalani ja au-
tuaxi tekiäni kansia, minun Weljeni ja Ylkänikansia. Minä maistin hänen plönpaldista rakkaut-
tansa, joka on makiambi kuin wijna, ja että se o-
li hänen lippunsa minun päälläni. Kork. W.
2: 4. Minä ikänäns kuin juowuin hänenrakkau-
bestans. Silloin minä halaisin jällens hänen kau-
laans minun rakkaudeni kädellä. Minun sielunichkeroitzi pysyä täsä tilaisudesa, ja, tulla aina ylöl-
lisemmäri. Minun on tosin, senkaltaisesa rakkasi»yhdistyxesa Jumalan kansia, usein täytynyt halval-
ta, että minun ruuniini on mmoroittu, tullut ki-
wullisexi, ja, minun täytyi toisinans luopua tästäsisällisestH halamisesta; sillä minun sydämeni ja li-hani waipui sen alla, ja olin nijnkuin juuri kuole-
malla. O kuinga suloinen on HERra! Ps.
34: 9. Kuinga suuri on sijs rakkaus ja sen haus-kmus olewa ijankaikkisudesa! Samasa, paikasi, sa-noo hän: Wälittäin sallei Jumala minun juuri
kirkkasti nähdä, kuinga hän on ijankaikkisudesta mi-
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nua rakastanut, ja andanut minulle hänen Poi-
kansa :c.

2. §. Edespäin nähdan sen Jumalisen Raa-
matun Oppinen Anglandista, lannevayn Elämän

että kosta hänen Isänsä, »xi Pappi
Anglcmdisa, makais kuolin - wuotellansa, suuresa
tustasa, nieni Poika lanneroay ulos, ja hartaim-
masti rukoili Jumalala, mä hän tahtois muuta-
man kerran juuri sisällisesti ilahutta hänen Isään-
sä Pyhän Hengen ilolla. Jumala kuuli hänen ru«
kourensa. Isä, suuren ajan äneti olduans, puh»
keis ulos näihin sanoihin: Ah! minun rakas Poi-
kani! nyt on se tullut, nyt on se tullut, kijtos ol-
kon Jumalan! että minä nyt taidan kuolla. Ju-
malan Hengi on todistanut minun hengeni kantza,
että minä olen lelmalcm lapsi. Nyt taidan lui-
na kahelia Jumalala, nijnkuin minun rakasta I-
saäni, ja taidan nyt sanoa: Hän on minun paras
ystawäni, minun armani. Minun sydämeni on
täynnä, M taida enämbätä wastanotta. Minä
tiedän nyt mikä näiden sanain woima on: Juma-
lan rauha käy kaiken ymmärryren ylitze. Mi-
nä tiedän nyt kuka se walkia kiwi on, johon st
mmi on kirjoitettu, jota « yrikän tunne; waan se
joka sen saa. Se itku, jongas minulla näit, tuli
nijn suuresta ja woimallisesta rakkaudesta ja ilosta,
että mahdotoin oli itziäni pidattä, engä taida sanoa,
kuinga kunniallisexi Jumala on itziansä minulle ilmoit-
tanut. Jos tämä ilo olis ollut wahaistä suurembi,
nijn minä epäilen, jos minä olisin tainnut sitä kärsiä,
taikka olis se ottanut minunsieluni pois ruumihista.

Pojasta launewaxsta seiso samasa paikasa,
että
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että muutamia wijkkoja edellä hänen loppuans, oli
hänen sieluns lakkamatn taiwallisella sanomattomal-
la ilolla täytettynä, ja hän huusi usein: Ah! jos
minä taidaisin tiettäwäxi tehdä mitä minä nyt tunnen!
Ah! jos minä taidaisin teille näyttä mitä minä nyt
näcn! Ah! jos minä taidaisin ainoastans wijtata teille
tuhannengan osan sijtä makeudesta, jonga minä nyt
tunnen Christuresa! Te hawaitzisitte totisesti sijcä,
mä se maxa waiwan lumalisudesta ahkeroita.

3. §. Sen rakkan Johan Arndcin Elämän
Kirjoituresa seiso yxi esimerkki, kuin tähän meille
sopi. Kosta hän heräis lyhyestä unesta, kahahti
hän ylös, ja sanoi lohannexen Evangeliumin Kir-
jan 1 Lugusta: Me näimme hänen kunniansa,
nijnkuin ainoan pojan kunnian Isästä, Ia
kuin hänen Puolisansa kysyi häneldä: kosta hän
oli nähnyt tämän kunnian, sclnoi hän: Nyt minäsen näin. Ah! mikä kunnia se on, yxi kunnia,
jota ei silmä ole nähnyt, eikä korwa ole kuullut,
ja ei ole yhdengän ihmisen sydämeen astunut. Sen
kunnian olen minä nähnyt.' Josta hawaitan, kuin-
ga woimallisesti Pyhä Hengi asui hänen sydäme-sans, ja on sijnä waikummm sulan lohdumxen
rauhan, ilon ja riemun.

Christ. Scriwerin Sielun <tawarasa r. iv. p<
m. nz2. luetan muiden seasa tätä merkillistä his-
toriaa, yhdestä sangen kowin kiusatusta Raamatun
Oppinesta, jonga nimi on tietty, waikka ei sitä m-s mitetä. Kiusattu, kuulu se, meni yxinäiseen ja hil-jaiseen paikkaan, huokaisi, rukoili ja huusi, ja puh-
keis wijmmein korkiaan aneen, ja, wakewallä tus-
kan huudolla ahdistetusta sydämestäns sanoi: O
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Jumala! Jumala! Jumala auta minua kuitengin!
Kusas oler? Kuhungas jäät? Etkös tahdo auua
minua sinun waiwaista luondokappaldas, eli pitäkö
minun nijhin ajamxijn joutuman, ettei Jumalala
olekkan, ja ettei sinun sanas ole totuus. Äh! mis-
sistä mahta, ja, witzista mahta »xi Jumala olla,
se mahta olla tosi. Sijna kuin hän nyt uijn suu-
rella sydämen msMa huusi, nijn kirkas walkeus
eli paiste tmwasta loisti hänen ymbarms, piträisen
tulen kaltainen, ja nijn hän langeis maahan, eikä
tiennyt kusa hän oli, sijhen asti että hän wijmmein
tuli endistllensa, ja maltti mielens, kosta hän tun-
si, että kaikki cuffa, pimeys ja epäuston epäilys
oli hänen sydamestäns kokonans kadonnut, ja se si-
tä wastan suurimmalla wakuuturella, ilolla ja roh-
keudella täytetty.

4. tz. Jotakin senkaltaista on epäilemätä myös
N.o 128. Psalmen Kirjoittaja tiennyt, kosta 4
värsysä kuulu: Ruins katzor laupiast minun
puoleen, Ilmei ilo paiste päällm, lumalald
iuur julki koitta, wahwist minua, wirwora
wirkux, Sanas, Henges, Ruumis, Weres, O
liLsu armon aitta! Rorja minua, lAsu ar-
mias! pyhijn parmois, anna armos; Rastes
kautt' kuftuc, tulen rygos.

5. §. Useimbia todistuxia tähän asiaan edestuo-
da, minä pidän ylöllisena; en tahdo sijs enambatä
sanoa, kuin sitä: maikka nimitetyt Jumalan Miehet
heidän puhe-parsisans owat aiwan erinäiset, nijn
on se kuitengin silminnahtäwä, että he asian pe-
rusturesa owat juuri yximieliset, eikä he muuta tar-
koita; maan ainoastans sitä, kuin kutzman taiwal-
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lisexi ja kokonans lumalalliseri Armon-makeudexi,
mauxi ja mnnori. Se kutzman: Jumalan rak-
kauden runsas wuodattaminen, Pyhän Hengen
wariommm, Majestetillinen Armo-säde, Juma-
lan katzeleminen, miwallinen riemu-wijna, Juma-
lallinen alaspmowa tuli, kipinä ijankaikkisudesta/
rakkauden liekki, walkeus Jumalan Pyhydesta, hil-
jainen jähdyttäwä tuuli, lapitungewa ihana haju,
Jumalallinen suloinen halaminen, suuta andaminen
Pojalda, pyhä ja rakas kantzakäyminen Vljan kans-°sa, ilo-wijna, ijankaikkisten hekumain wirta, kuin
juoxe Karitzan istuimelda, esimaku Karihan Häis-tä, taiwan salattu Manna, woidellus ilo«ö!iM,
walkia kiwi uudella nimellä: Ia usiammm senkal-
taiset nimet enimmästi wmauria taynnans, joita
taitan kirjoittamattomalle asialle omistetta.

6. Luku.
SisällepltH.

1. §. RolMas Päa-Rysymys, jos se nimitetty («Ne.
xio pgssiva) Uston ihana tunde.nmen tule wanhurs»kaxi tekemän uston Olendo" .li, kuin c>n sama
asia, jos kaikkein ujkowalsten pitä walttamätä se»tundeman? tvastatan kieldäin.

2. §. Se asia todisteta» Pyhästä Raamatusta.
Zl h. Asian luonnosta ja perustuxesta inesans.
4. L- N?anhoista Opettaista, joiden seasa nimitetän,

Macarius, Laulerus, Rusbroch, Ä,yra.
l. §.

zss>e olemma sijs edellisisa selklasti nähnet, osittu.itsttä (rellexiu iiäei cceleitis ziMv») Pyhän
Hengen totista ja siMistä todistusta on, osittain

myös
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2. Osa. D. ponroppidanin
myös mikä se on, ja misa st seisoo. Nyt seura jär-
jestyrejä katzeldawaxi, jos st on yhteinen eli eri»
nainen, jos sitä löyty jokaiyesa Jumalan lap>
sesa, eli ainoastans muuramisa korkiasti armoi-
reruisa ja ustosa wäkewisä, ja seurawaisesti, jos
sijs ainoastans ne, joilla on senkaltainen Armon
osallisuus, taikka jos muutkin, jotka tästä wähan
eli ei mitan tiedä, taitamat toiwoa tulemansa au-
tuari, ja Armon-tilastansa itziansa makuutta? Tä-
män korkeimmasti painaman kysymyxen päälle, mi-
nä rohkian suurimmasa nöyrydesä, Jumalan Sa-
nan johdatMm jälken wastata, että edellisten pi-
tä wastattaman, ei; mutta jälkimäiseen, ja.

Minä sanon sijs, että Pyhän Hengen sisälli-sen wakuumren ja todistuxen ylönpaldisesti ihana
tundeminen, kosta nimittäin: se Jumalan tygö y-
lösnousewa usto, joka nijn turwallisesti tarttu hä-
nen esimaalijns ja tarkoitureens Christuxeen ja hä-
nen Armoonsa, ikänans kuin sujuneilla säteheillä
käandy takaisin jällens itzehensä, ja tuo myötäns
sanomatoinda iloa ja taiwallista makeutta, josta
ihminen nijn wakuuman Armo - tilastansa ja Las'
ten - oikeudestansa, kuin sielu jo olis ollut miwaisa
Jumalan istuimen edesa. Tämä kaikki, sanon mi-
nä, on jotain erinomaista, jota witzit armoitetut
sielut saamat maista; mutta ei kaikki yhteisesti, ol-
ton se kiusauren hetken ulkona eli alla. Sijnä on
kyllä, kosta he kaluwaistsa sydämesäns cundewat
sitä etziwatä uffoa, jonga luondoa ja muotoa tämän
Kirian ensimmäisesä Osasa on selitetty, eli myös
turmaa jy. ustallusta lEsuxeen, mailman Lunasta-
jaan/ ja tämän pMkmaism uston hedelmitä, erin-

ytnat^
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UstowGpeili. 6. Luku.
maltain, että rakkaus ja snuliaisus owat almomai»sesa harjoituresa/ jonga päälle Hengen jalihan sota,'
yhtenä halun kantza wiriästi rukoilemaan, ei ole un-
hohtettu eli kaiwamri tule, joko sitten nämät kaikki
wäkewämmästi eli heikommasti tapahtumat. Nijtä
perustuxia ja todistuxia, joilla minä aiwon tämän
asian wahwista, otan minä Pyhästä Raamatusta,
nijn myös asian luonnollisesta muodosta, ja wijm<
mein montkahtamain korkiasti walaistuin Kirkon,O»
pettäjäin todisturesta.

9. §> Apostoli Padali sanoo 2 Thch. 3: 2. Li
, usto ole joka miehen. Minä tosin tunnustan, et»

la hän täsä plihu sijtä ehiwästä autuari tekewäisestcl
ustosta, ja niin on se wahwa totuus, ettei jokai-
nen kuin nimiltä itziänsä Christityri, ole löytänyt ja
wastcmottanut lEsusta uston kantza; josta tule,
että, waicka ChristuS on kaikkein ihmisten Lunastaja,
kuumain, koffa usto, joka o» ainoa wälikappale,
jolla Christusta wastanotetan, ei ole leikkein eli joka
Miehen, nijn ei Christuren kuolemakan kaikkia
hyödytä; maan tule katumattomille ja epäuskoisille
kuoleman hajuri kuolemaan. Mutta kosta me tah»domma somitta näitä sanoja: usto ole joka
Miehen, sen ihanan alas tuleman eli halawan uffonpäälle, joka,oikein ja erinomaisesti puhuttu, ei ole itz<usto; maan ustonwahwus ja sen lohdullinen tunbeminen,nijn on sekin tosi kyllä, ettei sckan ole joka Miehen,
«ikä löydy ainoastans ei Suu-Christittyin; mutta eimyöffän kaikkein oikiain ulkomaisten Christictyin ty,
könä, ainakin ei nijn korkiasa lunduwasa mitasa,kuin se, josta täsä puhutan.

Muutamat nijstä selkeimmistä Raamatun Sa,
K uvlsta
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2. Osa D poncopidanin.
noista , jotta tämän «sian todisturcfi sopiwat, owat
10 ennen edes modut; mutta yhtä hywin ansmbewat
ne täsä taas tmkistelda. Rom. i;: iz. sano Pava-
li ennen jo uscowaisiNe sieluille: Murra roirvon Ju-
mala täycräkön teitä caikellariemulla jarauhalla,
ustosa, errä teillä pyhän Hengen woiman caurra
yldäkylläinen roiroo olis. Eph. i: 17, 18,19-
NleidänHLßran lEsuxenChristuren Isä, ruu-
man Jumala, andacon reille wijsauden ja il-
moituxen Hengen hänen tundemisiensa, jarva«
laiskon «idän ymmärryrenne silmät, errä te
tiedäisitt» mikä hänen cllymnisensa toiwo on,
ja mikä hänen kunniansa perimisen rikkaus on
hänen pyhisänsä. Ia kuinga suuri hänen woi>
mansa meidän cohramme on, jocka hänen wä-
kewän woimansa waikurramisen jälken ustome.
2. Tl)ch. 1: il. Senrähden me myös aina ru«
eoi'e.mma teidän edestäme, että meidän luma>
lamn« teitä orollisexi tekis siihen cupumiseen,
ja cäyrräis kaiken hywyden suosion ja uston
waikururen woimasa Phll. 1: 9- Ia sitä ru>
koilen errä teidän rakkaudenne enämmin ja enäm-
min yldäkylläiseri rulis kaikkinaisesa rundemisesa
jaymärryxesä Philmiv 4,6 Minä kijrän minun
Jumalalani, ja muistan aina sinua minun ru»
kourisani , » » Errä sinun ustos, joka meille
yhteinen on, mlis sinusa kaiken hywyden cun»
deinisen kamca woimallisexi, joka reillä Chris-
turela ott.

Näistä 5 Raamatun Sanasta merkihe seurawai-
sia: Ensixi, «tä ne kaikki enimmästi yhtä asiata fi»
Wänsä pitäwät. Toisexi, ma nijsä kaikisa puhu-

tan
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Uston-Spcili. 6. Luku.
tan erinomaisesti korkiasta Armon mitasta , nijn m ös
uskon, koemlcmuxcn, ilmoituxen, woiman, lohdutu»
M ja makeuden, seurawaistst! tämän meidän Ju-
malallisen ja vlönluonnollisen »voiman ja walkuluren

DivinXi kunniallisesta muodosta. 25c»1»
mannexi, puhu Apostoli niisH kaikisa rukoillen ja
toiwottain. Neljäunexi, hän näitä rukoile ja toi»
wona ei käändymättömjNe ja epaussoisille; waan sen»
kaltaisille ihmisille, jot.a jo olit ustowaistc, wanhurs»
taxi lehdot ia aumattiftsa tllasa, jota ne kuin e«
hellä käymät »« smrawat, itzekusakin paikasa felwästi
m silminahcäwästl osottawat, kosta Apostoli kijttä
heitä heidän u lonsa ja rakkaudmsa täl>den.

Kosta Minä nm näitä asian haaroja, mjnkmtt
wastan sanomattomia, edellä nimitän, nijn seura sij<
tä tämä päätös: Mitä ikänäns niille t!>iwo:ecan,
jocka jo owat ja wan!)urstat, se, nijn
korkia kuin se myös mahta itzesäns olla/ ei ole e<
rinomaltain sen wanhurskari tekemän uffon olennos»
ta; sillä jos nijn olis, »ijn sitä heillä olis jo emun
knin he saattaisit uffowaisiri ja wanhurstaixi ylistet»
ta. Mutta nyt näisä ; edes tuossa Raamatlmsanasa nijlle, jotka jo owat ustowaiftt ja wmchm s-
tautttllt, loiwotetan rohkiata toiwoa» »voimallista
lohdutusta, runsasta Mndemista, «viisautta ia il>
motstusta/ kunniallista woimaa, uston wmkutiista
woimasa, moiinaista ja vlönpaldista ja nmkmta lo»
estelemista zc., semähden kaikki namät ei ole sen »van.
lmrffari tekemän uston oleimost.,. Ia edespäin:

l- Mitä ikänäns, ei ole uffoil olennosta, se el ole y!>
teinen jokaitzelle ustowaiselle; ne ede"ä nimitetyt (nljn-
kuin ästen todistettin) ei ole usson olcnnosta/senläl)^

K 2 dei,
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«. Osa. D. pontoppidanin.
dm ei ole ne myöstän yhteiset; waan erinäiset mun»
tamille korkiasti armoitetuille sieluille. Ainakin el
ole ne yhteiset ajan puolesta, kosta ne itziänsä ilmuic»
tawat. SiNä niuutamille se tapahtu, että he tun,
dewat ja h.iwmtzewat Jumalan suloista halamista
(Ketlexionem vivinam) kohta wanhurskari tekemisen-
sä jaiken, toisille ei ennen kuin joku aika on kulu»
nut, muille taas wasta heidän kuolemansa hetkellä.
Ia olkon nijn, ettei ihminen kaikkena elinaika,
nans lundis tätä erinomaista ja iloista Armon-kahcm,
dota, nijn wanhurstas kuitengin elä, ja on ijankaik»

kisesti eläwa hänen yxinkmaisesta etziwästä uffostaiis,
Ma hän elämäsä ja klwlemasa lujana pysy
xesa, nijnkuin hänen maalisans ja wälimiehesänsä,
joka handä woimallisestl ylöspltä. Armo, sano-
postoli, on jokaihelle meille annettu Christuxen
lahjan mirän jällen. Eph - Nijn muodon
taita ja pitä jokaitzen tytymän hänen Armo.lewistääns;
Mä wähingin leiwiffä on suuri kyllä, hänen sieluan-sa Kätkemään, ja tallella pitämään.

3, §. Jos me katzelemme asiata sen perusturen
puolesta, nijn owat nämät kaikki, kaikilda haaroil»
da, selwät ja todet. Sillä kosta me tulkeimma
siiä etziwätä ustoa, M« nijn yldäkyllä lo<

distettin, että sen wcmhurstari tekemän uffon erino-
mainen muoto ja luondo stiso yxinänsa yhden katu-
waisen sydämen turwasa Christuxen lygö, ja hänen
ansionsa wastanottamisesa; kosta se nyt on wastan O
nomatoin tomus, että itzekuUakin asialla ei taida olla
usiambi kuin yri muoto llarm») hänen luonnosmw,
nijn seura itzestäns, että uffon mndeminen, joco se
sitten luudu sen walaistun ja pyhitetyn ymmärryreil

päa-
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Uffon, Spieli. 6. Luku.
päätöristä, josta ennen olemma puhunet, eli sen
taimallisen ja ylönpaldisen Armommakeudesta, ei en»
singän lule uston erinoiuaiseen nmotoon ia oiendoon;
(siila muutoin yhdellä ja samalla asialla olls kahta,
lainen sisällinen luondo) ja että ihminen, ehkä ha-
uella' ei ole tätä tundoa, taita tulla wanhurstaxi ja
autuari, kosta hänellä ainoastans on yu hiljaisudesa
Jumalan halduun anneltu, hywalla aikomisella läo»
tetly, ja priwakaisesa ikäwöitzemisesä yxinänsa lE-suren perän mailmasta pois luopunut sydän.

4. §. Miela me tahdomma kuulla tästä asiasta
nijn hywin kuin Nuorembaingin Opet,

läjäin wdistupia, lotka tosin pitämät sen ihanan ha-
laaman eli ylönluonnolljsen uston waikumren korkiasaarwosa; mutta ei kultengan wedä sitä sen autuaxi
tekemän uffon olcndoon, eli tee sitä yhteiseni ja juu»
ri tavpellistri jocailM ustowaiselle; waan niitäkin
autuaxi ylistäwät, jotka täsa korkiasa tundewasa Ar»mosa omat koettelemattoniat, ainoastans, he muu-
toin waeldawat hurstaudesa ja wakuudesa luma«
lan edescl.

Makarius Lid. 4. c. 3. lotca sanomat, j?S
joku tckis kaikkia kuin Kästetty on, ja ei kuitengan
taidils saada sitä loiwottua Armoa, händä ei tai»
dais mitän mailmasa autta, he puhumat sangen
pahoin; silla ei Jumalala ole yhtän wääryttä;kost«
me oikein waarin otamma meidän welwoNisudestam,
mahdaisco hän silloin unhohca, mitä häneen tule.
Öie sinä ainoastans mmhen pitämä, kosta se hetkilähesty, että sinun ruumis ja sielus pita eriämän,
«tläs silloin pysyt sodasa ja abkerudesa, wastanotacJumalan lupauria, ustotwahwasti, rukoilet Hiljat»

K z scsa
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2. Osa. D. pontoppidanin
sesa toiwosa, nijn, sanon minä, pitä sinun
ilolla eros oem, rohwaistuman, poisnukkuman iq
herämän nijnkuin se, joka olet Jumalan waldaklim
daan mahdolliseri tehty; sillä senkaltaisella, Ma iso-
walla ia waiwaisella Christityllä, on jo yhteys Iu»
malan kauha.

Siliä »iinknin se, joka katzo waimon päälle Hu
»noitavcus händä, on jo cchnyt huorin ja aw>or»ikon
sydäuicians, ja waikka hän ruumin? puolena o»

nijn hän kuitengm huorin»v'kiäfl laho-
tan ; aiwan nijn se, kuin sydämestä kaändä itzens
pois pahasta, ja ikäwoiten ja etzein pita ihensä
HERran puoleen, nimittäin: odotuxesa,
ja humalalle otollisesa walmistuxesa, hänellä on >o
yhteys Jumalan lavtza, ja juuri tämä on hänellä
yhtenä suurena lahjana lumalalda, että hän näin
rdosca HERraa, hywäsä ahkerudesa a awua»ra«

waelluvella. Toista todistusta tämän w
sian väälie näbdä» Makar, Hom. 8,

Jolpau Tculerus, vcim. :;. p.
Se lapahni uscm, että HERra salli muutaiuain
seinin piispa iiijnkuin he wielä olisit siurasna, joi»
ka kuileunin owat täydellisesti saanet terwcndens;
mmca hc ei riedä sitä; waan elämänsä-juorun a!!<i
pitäwät itziänsä heikkoina ja sairaina Sijnä miele»
sä ja luulosa salli se Wijsas ja h»wä Jumala hei»
dän pysyä ihe hnllens suurcri hyödyt! pxi: sillä hän
tietä ja Me, mä jos he oikein tinaisit ja lundist
itziänfä tevwexi, nij!> he kohta palajmsit, ja mielistyi»
sil ihchensa ja luonoykappaleihin, nijnkuin he owat
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ennen tchntt. Nijn tapahtu sijs Jumalan rackaudes»
ta ja ustoilisudcsta, etiä senkaltaisia ihmisiä jätein
kaiken clinaikans kuluttamaan tieiämätlömodesä,
pelwosa, risteä ja murhesa, kosta he kuicenim oi»
tiasa lumalisudesa owat sille määrälle tullet, ettei,
h> koko mailmangan h::wytten edestä yhtä ainoata
ehdollista syndiä tekisi Jumalalansa nastan. Mutta
piu mahta sanoa: Ah! kuingas sitten käy lopulla
noille lhmlsille. joika elawät senkalraisesa tielamattö»
mydcsä, se on: epäticdosa heidän Hengcll sestä cilai'
sudestans. ja kuitengin totijesa nö'.'rydesä uhrawat
itziänsä Jumalalle? Wastaus: Costa se toiworeua«
wa päiwä tule, että Jumala pelasta heitä tästä su<
nm»laxosta, ja tahto siinä heitä taiwalliscen walda-
kundaans, silloin samalla h'lkella, kuin he eroans

oilawac, pelasta hän heitä heidän epätiedos-
taus ja kaikesta pahasta ja cmda heidän vlönvaldi»
sesti tuta, kuinqa W lii sesti hän on ama suonu: heille
l)l)waä tämän ka.cha, lohdmm hcitä suloisesti, ja u»
siasti a da heidän, pois lahdendönsä edellakin, mais«
ta silä iiankailkllia autuutta, johon he nyt pääsewäl,
la jcUa heidän pitä iiankaikkisesti pysymän.

Nijn lahttwät sijs jenkalinset ihmiset cuolluans
pois ilon ja wah van wakucuxen kantza, Mutta ne
ictka tämän mustan pimeyden ja hengellisen waiwa><
suden alla picäwät uston ja hywan omantunnon lu-
malan edesä aina, ni,t i hän walckappalemattomasti
jobdatta sisälle sanomattomaan ja ijankailMen wale

kemccn :c.
Sama Opettaja sai:o wi ia, sininll. I)am. IV.

p. Irin. li-inua, rakkal niiäwäl! jos m<
yhtäläisesti ja ahkerasti juoriimuna taia tieiä myö'

K 4 dcn
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den, miuittain: sisällisesti jaulkonaisesti kieldäin itziam»me, jakokonans andain meiläm Jumalalle omaisu,
dexi, nijn Jumala ihmellisiä töitä meitä kohtan te<
kis, ja, hän suurella walmeudella ja ilolla asenais
ja saattais meitä kaikkein päälle. Kuilengin kosta
te wielä oletta lihalliset (tämä sana ei täsa merkitze,
vlla lumalatoinna; waan hengellisesti heikkona ja
lapsillisena; sillä nijn ymmärtä Pavali i. Cor- 3: 1.

sitä sanaa, lihallinen, udesta syndyneistä) ettekä tai»
da näitä asioita käsittä, nijn älkät kuitengan peljät-
kö, eli wiwoanne heittäkö. Monda ihmistä on, jot-
ka syöwät ainoastans halpaa ohraista eli kauraista»
leipää; mutta elawät kuitengin, ja tulemat myös au»
tuaxi. Te myös nijn, kosia et te taida korkiam-
malle päästä, nijn älkät sen wuoxi toiwoanne heittäkö,
niinkuin usein tapahtu. la, se sama korkiasti walaistu
Taulerus, kosta hän mieleens johdatta, että moni
sielu, jota armoiletan sillä sisallisellä korkialla tun-
demisella rellexa) lakka, ja ikänans kuinrip'
pu täsä, niinkuin korkimmasa parhasans, kosta hä»
nen oikeutta myöden pidäis pitämän sitä yhtenä py«
symättömäncl asiana ja lisäyxenä, nijn hän sanoo,
550mi1. voin. 13. 'li-in. Eentahden on se, minun
«jatellaxeni, parembi, että ihminen (nimittäin se,
kuin nijn ahnesii sijnä makeudesa kijni rippu) ei
kostan tundis sijtä mitan, ja yhtä hywin olis wal<
pas kaikisa hywisä töisä ja awnisa; sillä tästä taita
hän parahittm oppia lundemaan ihiansä.

NL. Nämät wijmmeiset sanat owat erinomaises-
ti swaarinocettawat ja ynnä tomudesa perustetut;
sillä josKlumala aiwan makeudella meitä suoisitteleja
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ja käymään saatta, nijnkuin lapsia, nljn ei ole suu»
ri ihme, että me häneen ustallamme, ja händä seu-
ramme. Mutta uffollisna ja kuuliaisna olla, paitzi
taiwalliseta lohdumxeta, se ilmoitta uffon erinomaista
kalleutta ja sumutta.

Edespäin saa tämä asia suuren walkeuden Tau-
leruren wahäisesta kiriasta, sijlä sisällisesti luma»
lara näkemästä ihmisestä. Me tahdomma yhdestä
ja toisesta paikasta etziä ylös sitä kuin tähän aineesen
sopi. Meidän tule tietä, sano hän, että suuri eroi»
tus on Jumalan usiollisten palweljain ja hänen sa-
laisten ystäwäms wälillä. Jumalan uffollisct pal-
weliat pyytämät, Jumalan Armon kautta, käskyjä
pitä; se on: kuuliaisina olla, ja sitä kutzman ulko-
naiseri eli lyötä tekewaxi elämäxi. Mutta Juma-
lan salaiset ystäwät pyytämät yhtenä käffyin kantza,
pitä elämän lumnlan neuwoa, ') se on: sisällisesti
sydämen ilolla pysyä lumalasa kijni, ja kieldä
kaickia mitä ihminen ulkonaisesti ilon, rackauden ja
huwituxen kantza omista. Jumalan uffolliftt pal-
weliat ahkeroitzewat ulkonaisesta palweluresta; mut-
ta hänen salaiset ystäwänsä sisällisistä Hengellisistä
harjoituxista. Kaikki Jumalan salaiset ystäwät owat
myös hauen uffolliset palwelians; mutta ei kaikki
hänen uffolliset palwelians ole hänen salaiset ystH>
wänsä, se on: he ei kaicki nautihe ylönpal-
dista rakkautta ja ystäwallchttä..« Ne salaisimmat
ppsywät heildä kätkettynä, heillä tosin on palama
HM»s; mutta heillä omat kuitengin erinäiset omai>
WM, K s sudet,
*) Ge' nZyttll, niinkuin Tauleruftlla olis ollut jotakin Pa«

wilmsten crhttyrcslä, cle äilciimme Mt«l' Pl««i>t, öc c<,n,
iil<2 LvHn^elica.
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2. Ola. D. ponroppidanin
sudec,eikä tunne sitä sisällista yiönpaldista inakeuita,
ja Jumalan salaista ystäniMä. Kuiccnain luma»
lan uffollisia palweliotakin aumaxi imetän; sillä eica
he waeldawat Imnalan evelä ku Niaisclia ja wigaila
sydämellä, waikka heitä ei lahioima nijn korkimla
Armonmiitalla, taikka niinkuin Sal?mo sanoo, ei
t!>!e Jumalan salaisten ystäwäin kantza, johdaletlixi
siftmmälseen kammioon, taiwalliseen wijna Kellariin,
ja hekuma a m,cetux'.

Rusbroch ja Lyra pnhuwat tästä asiasta näi^:
Edellinen sanoo, että ne, iotra ulkoiaisia awuja har<
joiuelewat, paljo hedelmitä aikaan saattamat; mutca
sisalliltä riemmwimaa, ja hengellistä londumsta, he
Anaen wähän maistawat. lälkiinäinen sanoo:
Toisinansa erinomaisesta Armona sekm tapahru, sen
Jumalallisen makeuden tundemism alla, että saadan
lumalaca katzella, jota muutamina aikoina pyhille
Jumalan ihmisille suodan sillä hetkellä kuin he

»vielä tiellä owat.

7. Luku.
Sisälle-plt<d.

1, §, Sitä sam«a todistamat suoremmat meidän Rir<
kon «Opettajat, nijnl?uin Cyemmy, kytkemän, Dan»
hauer, iNyller. Scriwcr, Spencr, Buddeus, Fran»
ke, L.ange, Wolf.

Z. h. Reformrrattuin Opettajain seasa Lassin, Moulin,
Hasnage, Jurien,

1. tz.
/Mitä sen tunduwan ilon puutos, «. ole

epäuskon tuntomerkki; waan usiast, loni!) mo»
nen hurstan >a tykönä, ja smraww

l.sti
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sesti, että tämä korkia Armon minä, tule ltze nstou
olmdoon, sen tahdon minä lawiammalda pyytä to-
dista sen Chnstillisen Seurakunnan Nuoreinbai»
Opettajain ja uffon-tummstajain Kirjoimxista.

Docr. Marr. Chemniy an. äe iuttif. 252.

Uston läsnä oloa ei pidä päätettämän uston tunde»
misesta ja hengellisestä ilosta; sillä tämä wijdes mit-
ta seura uston päälle, eikä ole sen olennosta, sen»
tähden Jumala usein tämän rauhan tunnon usio»
waisildansa kätke. Mutta kosta ihmisellä on oikia
maali edesänsH sanasa, ia se nimitetty taipumus cli
liikundo seuraa sen päälle eli wähimmäri ckäwöitze»
mys ja halaus, niin on usto oikia.

Lyrkemannin Jumalan hywyden Esimacu
?2F! 3; s. Jos tämä puhe, Hengen ihanasta wirwo-
tupesta, on sinulle ouw, nijn on peljätläwä, enes
wielä ole sydändäs irti mailmasta kiffonU. Kuilengin
taita nijngin olla, että myös ne, jotka owat Hen»
gcn esikoisia maistanet, tundewat kultengin tämän
korkian wirwomxen puutosta. Jos nyt sinun syda»
mes ia omcmmdos sanoo sinulle, ettäs wakuudella
pidät itziäs Jumalan puoleen, kauhistut mailmaa;
mutta sodämestä ikäwöitzet Jumalan lohdutusta,
nim ole murhetoinna, ehkä sinä et tunne jotakuta e-
nnomaista makeutta; sillä sinä tiedät «ttei Christil-
lisys siinä seiso. Olkon nyt kuinaa tahwns, sinä
elec mahtanut maista täniän makeuden ja ne taiwal-
liset hekumat, eli et, nijn tahdoisin minä kuitenam,
rakas kansia Christittyni! ettäs ullolsit nljtä, wckasen owat maistanet. lä. 2. Tutk. iz.
Uffon itzensä perustaman, ei tunde nlsen, waan
lumai. n Armolupausten päällf.

Docf.
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2. Osa. D. pontoppidanin
Docr. Danhauer Rarech. Riestasa?ait. 9.

?2ss. 257. Jos sinä taidat hawaita ja tuta Ussoa,
ni,n kiitä Jumalala, ellet, niin tydy ikäwöitzemifeen,
ja Hengen sotaan lihan kantza.

D.H, Myller, Taiwallisesa rakkauden suuta
andamisesa 13. p. 138. Nijn ei ole sijsiä,
mä tunoeminen cmuuceen tarpellinen; sillä Chrisiussanoo. loka ustoo, se tule autuaxi. Mark. 16:16.
Mmm nyt perusta uffo itzensä ei tundemisen; waan
Jumalan Armolupausten päälle, ja, se on uskon
suurin woima, kosta se, kaikkea tundemlsta paitzi ja
wastan, pysy kuitengin lujana Jumalan lupaurija,
nijnkuin Abrahamista seiso, että hän ustoi, josa
ei roiwoa olluc, ja, mastoin toiwoa. Rom, 4:18.
Ia juuri sentähden Jumala usiasii kätke hänen lha>
nan lohdumxensa, koetellaxens usioa, jos se Iu»
malan Sanssa lujana pysy. lä. 923.517. la,
not sinä, minä en runne yhtänustoa, nijn tiedä,
että usio usein on sydämesä, ja ei kuitengan tunnu.
Usein walkian kipinä sywäsä maka tuhan sisällä,
ja ei sitä nähdä.

Chr. Gcriwer, Sielun Tawarasa?, 3. Saarn.
4. ja wijmeisesä §. Ellei yri Chrlstillinen sydän tai,
«da nijn korkialle määrälle päästä, kuin muut, nijn
pitä sen kuitengin usiosa ja ustalluxesa tytymän Iu»
malan mielisuosioon. Ellemme taida korkialle lenoä»
waisixi kotkiri tulla, jotka lähenewät Auringon, ja
kirkkailla ja pelkämättömillä silmillä sitä katzelewat;
nijn tytykäm, jos me olemma waikeroitzewat Metti«
set, jotka tatkewät heitäns wuorten-rotkoihin, IE«
surei hawoihin. Ellemme paista niinkuin lähdet
ensimmäisestä Kirkkaudesta taiwan wahwudesa, nijn

tyly-
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lytykam, että meillä on joku paikka eli sia Kirkon»
taiwalla/ ja että meillä on se walo. kuin tähdeilla
neljännestä eli wijdennestä Kirkkaudesta / se on: alai-
semmalla taiwan pijrillä. 16. ?. 2. Saarn. 12. §.
42. Elles tunne, niinkuin Hellundai päiwäna, suur«
ta tuulis päätä, nijn tydy hiljaiseen humaureeu.
Elles hawaitze Kirkkaan ja loistaman liekkiä, nijn tydy
jos sinun ustos on suitzewan Kyntilän sydämen wcr-
tainen. Elles taida ilon tähden huuta kunnian jawoiron
riemu-huutoa, nijn huoka nöyrän rukouren uffallu-
rella. Elles taida ilkeä, nijn ikäwöitze ja halaja
Jumalala. Elles tule rawituri ja iuowu Pyhän Hen»
gen ihnasta lohdmuresta, nijn kijtä ja ylistä händä
hänen salatun woimans edestä, jolla hän sisällisesti
sinua wahwista, jakaikkia Perkele» yllytyriä wastan
sinua ylöspitä.

D- Phil.lac. Spenerin Evang. Uston Oppi,
?ett. 3?lös rvalisruxesta: KuitenLin pita
merkittämän, että tämä koettelemus ja tämä tunde-
mus on senkaltainen mitta ylöswalaistupesa, joka
lorkiammasa ja suureuunasa määräsäns, ei löydy
ratki kaikkein ulkomaisten tykönä; waan monda
ulkomaista on sijnä tilasa, jotka, heidän I«
sänsä tahdon perästä , tytywät siihen tietoon,
kuin Jumala on andanut sielliun , eikä tule
useimmisa asioisa juuri yhtäläisesti senkaltaiseen
koettelemureen, että he myös mndewat sen tykönänsä.
16, hänen wahäilesa Tutkmnosans, luon-
nosta ja Armosta, §. 93. sanoo: Se on myös
waarin olettama, ettei Hengellisen tundemisen puuto»
resia taita wahwasti päätettä itze asian puutosta e-
rinomattain mitä uston ja sen ilvjseeu mndemiseen
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2. Osa. D. ponroftpidanin
tule; siNä nämäl owat ne asiat, joiden puucorenlum
lon alla, Jumala anda hänen lastensa nijn usein
nöyrytettä- Mutta heidän pitä ajatteleman, että tä«
sä tapauresa heillä siinä on kvllä, jos he muisa asi»
oisa ja uston hedelmisä, rakkaudesa> nöyrydeä,
kärsiwällisodesa ja muisa senkaltaisisa, mndewar sen,
kuin me olemma nimittänet tarpelliseri todistamaan
että he Armon nlasa owat- Nijn että jos meidän
sydämeme duomitzis meitä, nijn uston tundemus km»
tengin sen kowasti estä, ja jos uffo on saapuilla,
nijn kadotus el saa yhtän siaa; sillä se kuulu i.
loh. 3: 19. Sijrä me tiedämme, että me romu,
desta olemma, ja taidamme hänen edesans mei<
dän sydämmeme hillitä. Kuingasta Jos me
rakastamme työllä ja totuudella. WijMmein sanoo hän:
llston ttmdemista on moni Jumalan lapsi wailla.

D. Frank. Budoeus Xto«l. k. l. C.
iv. z». 9. Mutta niiden mndomerkkein kantza, joita
ihminen otta tundewa>ta koettelemuresta, pitä hänensangen suurella waroiturella elämän; sillä tundemi»sen hengellisisä asioisa, ei sowi warsin pää<
tettä itze asian puutosta, nijnkuin se autuas Spenersangen hywin muistutta.

A. H. Frankkin Postil. Dom. XIV. p. inn.
Sentähdcn jollet sinä ratti kohta tunne uston woimaa
sydämesas; waan sitä wastan, et näe muuia kuin
wiheljäisyttä, surkeutta ja hätää tykönäs; niin älä
smtähden toiwoas heitä; waan korgotaäändas, jkäwöw
zemisiäS ia halauxias sinun Lunastajas tygö, ja huu<
da itzelles häneldä laupiutca. 16. Christug pyhän
Raamacun 9. 444. Mutta jos sinä ,om
luisit alinoma päälicscisowaan Hengen waiwaisutem,
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ja sinun täimils, Cbristilliydes wae!!u>cn alla, mca
sulaa ahdistusta, hamulastystä ja pei.oa ia koffastahdoisil lapsiliilclw hengellä nostatta sinuas linua»,an tygö, simllda puutmis woimaa siihen, waikka
finä muutoin wihaisit sundiä, niin älä oudostu tätä
I!!ma!an tietä, Iywä ,'äyttä mätäncwäpi pellosa;
mutta tamma maansurunsa, ja sitten ainoastans
wilierjälsemkanä ja kaunimbana nouse, tuo myös
paremman ja makia!'.!wa>, Hedelmän. Nijn sinäkin
et mahda uskotta itzias, ettäs taidat paitzi
ristljä (Hengellinen waiwaisus on ustowaisten oikia
risty oikein löylä Christusta ia tulla hänestä osalliset.

Item ?oK. Ivlin. ?er. Uskon korkcudcs,
ta. Tundcminen ei ole kohta sen seurasa; waan se
kuulu: Auruar owar ne, jorka ei näe, ja kui-
tengin ustoroar. Scmallc pii, kunnia annettaman,
niinkuin se ustowainen Abraham teki. Rom. 4:19,
20, 21 joka ei kalMut puolikuollulta ruuMstans;
waan andoi Jumalalle kunnian. - - Nyn pitä mei»
dängin oppiman, ainoastans ujkoin pysymään Iu«
«alan Sanasa. Ma on bmenain kerran ttilewa,
jona me taidamma san»n: Minä olen nähnyc HK-
nen kunniansa, yhden kunnian, nijnkuin ainoan
pojan kunnian Isästä :e. Anna ainoastans si»
nun uffos ensist o!!a kijnirippuwan uskon, sen»
kaltaisen uston, kuin pysy ja kijnirippu Christuxe»
la, ja älä sumu eli wäsy. Aikanans pitä sinun myös
maistaman ia !>Maitze>nan sen olewan yhdistäwän
»ston, koffas oikein tulet yhderi sydämexi hänen
kantzans, kosta hänen rackcmdensa »uore sinun sydä<
>nees, ja sinun hänen sydämeensä.

Joachim Lange >» ncri« »ä Salainen
kantzz

159



2. Osa, D. pontoppidanin
kanssakäyminen Jumalan kansia, 3. p. 17.
Wasia alkawaistt, ja ne, jotka ei ole wielä harjoite»
mt, pyrkiwät niin ahnesti malian ja juuri tundewan
maun perän lumaloWsa asioisa, että he luulcwat
uffon seisowan tvdytetysä uffalluresa, kostase kuitengin seiso huokamisesa ja ikäwöitzemisesakin; ja
on kuiwudesa ja kuunimudesa nnlka ja jano Juma-
lan perän.

.

Christian Sigism. Molssius, in Villere. In-
äe Benlu naima Xilonii, lul?. krxl.

vom. ckr. liortnolr XX. Mutta ti kaikki M
joilla on oikia Uffo, tunne silä. iKel. xxi. Uston
itze työllinen tlindeminen ei tule sen olendoon; wacm
taikka se on uston seura, eli myös taita se, peräti
olla pois sijtä.

2. §. Rcformerattuin Opettajain seasa, Jean
Tasfm, 6«5 enfan» äe vieu IV. 31.
Ellei sielu! wielä hawaitze ja tunne raubaa za iloa
Pyhäsa Hengesa; katzo! nijn ei ole myöffän Kirjoi»
lettu: Joka iunde; waan, joka usto, se tule autuari.

f), du Molliin, Berem. Bur Les r«rol?8 L^)K.
4: zo. Engä minä epäile, niitä olewan monda
meidän seasamme, joilla totisesti on Jumalan pelko
sydämesä, ja usto lEsuren Christuxen päälle; mut,
ta walittawat kuitengin, ettei he wolmallisesti kyllä,
eikä usiasti kyllä, taida tma Helgen lijkuiuria tykö»
nänsä; waan harcalla halaurella toiwottawat, että
Hengen lukitus tulis sywemdään heidän sydameens,
paineturi. Senkaltaisten ihmisten pitä tytymän, ja
toiwoman itzestänsä hywaä.; sillä nijnkuin suurim-
masti oppintt pitäwät itziälisa tietämättöminä mo<
nisä asioisa, nijn myös n?, mka ustollisimmaiti pelkewät
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ja palwelewat lumalaca, enimitten tytywät wä-
hin itzehensä, mitä heidän lumalisuteens waar.anda
eli tulen. 16. torme ellem 6e Ia sn/ juttitic. §, z. Mon-
da on nijtä, jotka totisesti owat wastanmc.net Chris-
tuxen; mutta ei he tunne sitä, että he owac handawastanottanet. Samasa paikasa §. 7. Koettele-mus opeua, että moni tule Christuren cygö, ja to-
della handä wastanotca, joka ei kuitengan monen
wuoden sisällä ole saatcauuc yhbän lohdutusta tuta,
hänen siclusansa.

äe Ia <l!c,mmuinc>n 82NÄC, ex. 8- p^
212. Tasä mahta joku sanoa: Ennenkuin ihmi-nen mene HENran pöydälle, nijn hänen pitä 0-
leman makuutetun syndein andexi saamisesta;
sijs silloin on tehtäwä, kosta hän ei tunne tätä
iloa sydämesans, kuin luonnollisesti andexi saami-sen päälle seura? Wastaus: Ei se aina seura, et-
tä kusa syndein anderi saaminen on, sijnä pitä rau-
han ja ilon myös walttamatä oleman. Jumalasaatta kyllä olla yhdesä sydämesa läsnä hänen wan-
hurstari- ja autuaxi-tekewäisen Armons kantza, eh-kei hän siihen ynnä wuodata senkaltaistatyä iloa:c.

Thomas Godwin, Tutkinnosans vpalkeu,
dm lapsi, waeldawa pimeydw, r. I. (!ap.
12. Syy, mingätähden Jumala nijn monin-
kaltaisesti lastensa kanssa elä, on tämä/ e«H ft
hengellinen lohdutus eli hengen ilo, ei juuritule sen
oikian Christillisyden olendoon; mutta kyllä sen kun«
malliseen täydellisyteen. Ihminen taita olla paitzi
iloa, ja yhtä hywin oikiana Sa-
man Kirjan Uäyxesä seisoo: Alkät ajatelko teitän-
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2. Osa. D. ponroppidanin
ne Jumalan Armosta ulossuljeturi sm syyn tähden,
ettet te ole wiela senkaltaista kiusausta koetellet; sil-
lä nijnkuin nijlläkin on oikia usto ja seisomat Ju-
malan Armosa, jotka ei ole wiela tundenet ijcm-
kaikkisen elämän esimakua, nijn owat totisesti usiat
nöyrytetyt ja käändynet, jotka ei ole wielä tunde-
net senkaldaista ahdistusta ja pelkoa.

Kaikkein selkeunmästi todista se kijtttty Jurien,
mä uston woima eli iloinen tunbeminen ei ole nijn
yhteinen, kuin moni luule; waan paremmin, suu-
remmalda osalda uffowaisten seasa salattu, ja ai-
noastans muutamille korkiasti armoitetuille tallelle
pandu. Katzo hänen äe la voriou «u
traire <le I'amc»ur äivin, Buite äe la I. da^,.
IV. Huokia on käsittä, että, kosta ihminen on
katzonut läpitze kaikkia nijta hirmuisia kmlhisiuxia,
kuin helwetisä owat, Kän parammin mielisty
radisin kunniaan. Kosta sielu hengellisen janon
tähden waipu, ja Jumala silloin armoitta händä
tällä lohdullisella puhella: Minun Morsiamen!
Minun rakkahin Mäwäni! Katzo! silloin tun-
de hän sitä rauhaa, joka kaiken ymmärryren ylit-
ze käy, silloin hän maista Armon makeutta, ja
witzisä mitasa ijankaikkista kunniata. Senkaltai-
nen ilo, senkaltainen makeus, jonga hän maista;
mutta mahdotoin on ulossanoa, tule Harmoin nijlle
osaxi, jotka owat sijna tilasa kuin ustowaiset
sesti. Se on kätketty suurille Pyhille, erinomat-
tain nijlle, jotka owat harjoitetut nijsa koemxisa,
joista me äffen olemma puhunet, että he owat tun-
denet oikian rakkauden-liekin ja kuumuden, namat
vwat ne, jotka pyhäsä hämmästyxesa huutamat:Hän
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Hän on palainnut! hän on palainnut! hän, joka
anda minulle sydämeni takaisin jällens.

Nijn pysy se sijs wahwana, että uston ihana/
iloinen ja tunduwa woima ei tule uston olendoon,
ja seurawaisesti, että aiwan monda ustowaista ja
wanhurffasta sielua on, joilla ei ole sitä sisallistä
ja mnduwata Pyhän Hengen todistusta. Ei kui-

tengan pidä sen meitä murhellisixi saattaman, joS
Jumalalle ei ole otollinen anda meille nijn korkia<
ta Armon mittaa; waan meidän pitä aina tyty-
män hänen Pyhään tahtoonsa; pysymän lujana
hänen lupamisansa, ja iloiten weisaman: Mitäs
Jumal rahdot! capahtu tott, Sinun tahtos
hywä on ijan, Heili Armos, apus osotar koht',
(jos ei he tanäpän eli ajasa saa maista nijn korkia-
ta Armoa, nijn he saawat kuitengin
desa nautita täydellistä iloa) Ruin ustosas pysy,
wär lujan :c. Prophetan sanat tästä owat mies
leen pandawat: Ruka on teidän seasanne, joka
pelkä HiLßraa, joka hänen palwelians ändä
kuuldele? joka pimeydesä waelda,ja ei näewal,
keurta, se toiwokan HtLßran Nimen päälle,
ja luotrakan, iyensä Jumalansa päälle. les. 50:w. Ia lEsus sanoo: Aucuar owar ne, jotka
ti näe, ja kuitengin ustowat. loh. 20: 29.

8. Luku.
Slsällepito.

t. §. Rorkiastl atmoitettoin wetwollisus, jotka useitt
ja nmsasti nautinewat t<uwallists w«km»tust<t (ie-

-8 3 Nexio)»
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nimittäin: että heidän pitä waroittaman it«

ziänsä suruttomudesta.
2. §. Hengellisestä ylpeydestä.
Z. §- Heidän pitä walwoman tämän kallin tawaransa

yliye.
4. tz. Heidän pitä ahkeroiyeman hengellisestä waikene»

misesta, erinomattain nuriain ja pilkkawaisten mail»
man lasien läsnäollesa.

1. §.

Wyt seura meidän järjestyxem ja tehdyn jagonM
ken, Neljäs tutkisteldawaxi, ni-

mittäinckuingaihmisen tule itzensä käyttä,kosta hän tun,

de, eli hän kaipa tätä usein nimitettyä taiwallista
ihanata ja iloista wakuumsta (reilexio)? Täsä mei-
dän pitä -taas eroituren tekemän nijden wälilla, jot-
ka, iLnsixi, usein ja runsasti tätä korkiam AMoa
nautitzewat. Toistri, jotka sitä harwoin ja wä-
hän nautitzewat. Rolmannexi, jotka ci taida muis-
ta, että he sitä owat ikänäns naulinnet jatundenet.

Mitä ensimmäisiin tule, nijn Woidellus kyl-
lä opttta hellle kaikkia, nijnkuin Apostoli sanoo, ja
he owat oppinemmat kuin kaikki heidän Opettajan-
sa, kuumain hekin haluisesti onawat muistutuxia ja
neuwoja wastan. Asia sinne tarkoitta, mä
nen kaikkia ahkeroitzewcn hengellisestä walpaudesia
ja nöyrydestä, ja waroittawat itziänsä suruttomu-
desta ja ylpeydestä.

Suruttomat M uneliat he ei saa olla, ajatellen,
jo nyt kyllä on; he owae nyt nijn korkiasti armoi-
tettuina; he owac nyt nijn rakkat taiwalliselle I-
sällens, ettei he tarwitze enä pitä yhtän murhetta
heidän autuudestans, eli usiambata astelda edeska-
sin astua taiwan tiellä. O! tämä on wäärä ja

ylön
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ylön warhainen lepo. petollinen se on jawää»
rä; siitä se perusta itzensä yhden Jumalan Armo-
lahjan päälle; muna ei itze Jumalan päälle. Mut-
ta se on myös wielä syndi ensimmäistä kästya was»
lan,- pita yhtä asiata, ehkä kuinga hywa se mah-
ta olla, joko se on taiwallinen eli maallinen sielun-sa suurimbana huwituxena, Jumalala sitä kaikkein
korkeinda parasta etzimacä. Tosin on se kohmlli-
nen sisällisesti sijta ilona, lohdutta itziänsa senkal-
taisen Armon suloisen tutkinnon alla, kijttä ja ylis>
la Jumalala enämmin tämän kuin kaikkein maal-
listen edestä; mutta lakata pois, pysayndya siihen,
yritiänsä sen päälle luotta aumudexens, ja ikänän-
fa kuin kumarta sitä, se on kohdastans Christilli-
hdm luondoa ja sitä maalia wastan, jota Juma-
la tarkoitta senkaltaisen erinomaisen Armon kantza.
Niinkuin Engeli ilmestyisäns kijwasti sanoi lohau-
nexelle: kumarra ja rukoile lumalara, ei mi-
nua. Ilm. K. 19: ia. Aiwan nijn pitä myös
näiden Jumalan korkiain Armo-lahjain »uuistutta-
Man hänen' uskollisia ystäwitänsä: Alä kumarra
tätä, kawahda itziäs, ettes tästä suruttomaxi tule;
laffe sinuns lEsuxen haawoihin lepämään, ne y«
finänsä owat turwallinen ja rauhallinen leposia,
ulkona nijstä ei löydy yhtän paalleluotettawata tur-
ma.

Sila lähin olis se myös ylön warhainen le-
Po, jos Mi Christitty, senkaltaista korkima Armon-
osallisutta nautitesans, pysändyis yhteen kohden. Tä-
mä oy ainoastans wäha kappale, yxi apu matkal-
la; mutta ei sen loppu ia itze maali. H>Pavali oli
Paljo edemmaxi pääsnyt, seka awuisa, mä. myös

< L 3 luma-
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2. Osa. D. pontoppidanin
Jumalan taiwallisellc» Armo-tiellä; mutta ei hän
sentähdm seisonur alallans, eli luullut jo käsittä-
nensä sen täydellista olendoa; waan hän ahkeroihi
suuresti, että hän sitä käsittäis. Phil. 3: 12. Tee
sinäkin, armoitettu sielu! nijn; huuda alati: rlu«
ultra! lVielä edemmäxi! Jos sinä yhtä silmän»
räpäystä olet wirwottanut itziäs Elimin kalwehti«
voaisen Palmupuun alla, ja juottanut sieluas, si»
nun janowaista sieluas, nijstä ihanaisista ja tuo-
reista autuuden lähteistä, nijn älä laisin eli torku;
waan kijtä Jumalala, nouse ja mene, nijnkuin pal-
welia, iloiten tietäs myöden. Harjoittele itzias e<
rinomaisesti etziwäsä ustosa, rakkaudesa, rukouxesa,
ja nuhdettomasa waelluxesa, st on sinulle hyödylli«
sembi ja turwallisembi, kuin kaikki ihanat ilon-
tundemiset.

2. §. Loiseri, pita myös senkaltaisen korkiasti
armoitetun Christityn ennen kaikkia wiriasti war-
tiollans seisoman, ettei joku ylpeyden Perkele, wal-
keuden Engelin muodosa, saa pistä itzensä tämän
korkian Armon siwulla sisälle hänen sydämeensä, ja
ft nijn muodon muuttu hänelle paulaxi, kuin muu-
toin oli aiwottu hänelle hyödytyxexi ja autuuderi.
Lähellä oli ettei näin käynyt Pavalille. Hän oli
juuri korottamalla itziansä ilmoitusten ylönpaldisu-
desta ja sijtä korkiasta Armosta, kuin hänelle suo-
lin, ellei Jumala olis sengin Armon hänelle osot<
tanut, että hän toimitti wälikappalda ylpeyttä was-
tan, nimittäin: andoi hänelle pistiman lihaan. Sa-
lan totisesti ei lepä kostan, eikä ole sinusia kauka-
na, kosta sinä olet Jumalala lahimbänä. Kosta
st näky, niinkuin hän turhan ambuis kaikkia hä-
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nen kiusaurensa nuolia sinua kohden, nijn ajattele!
sinä olet ainakin sodasa, sinun wihollisellas on wie>
la hänen kaikkein waarallisin ja wijmmeinen hätä-
nuolensa tallella, se on: yllytta sinua hengelliseen
ylpeyteen ja muita ylönkatzomaan, joita sinä pi-
dät heikoimbina uffosa ja armosa, nijnkuin he, ku-
ka ties, myös owat; mutta kuuengin yhtä hywin
kuin sinäkin Jumalan lasten seuraan luetan. Rar»
zo! ettet sinä katZo ylön yhräkän näistä pie-
nimmistä. Match. 18: iv.

Mutta jos sinun pitä taitaman uston kilwMsammuna tämän tulisen ylpeyden-nuolen, nijn ei
sinun pidä ensingan haastaman Armon sisällisen
tundemisen ja makeuden päälle; waan alati pitä-
män Pavalin sanoja mielesäs: Mirä sinulla on,
o ihminen I jota er sinä ole saanut? Jos, sinä
sijs saanut oler, mitäs kerstat, nijnkuin et si-
nä saanut olis? i Cor. 4: 7. Jos sinä tunnet
Jumalan ylönpaldista hywyttä ja Armon-rikkaut-
ta, nijn älä kersta; waan ainoastans Jumalasta,
jolda se tule. Ei meille HENra! waan sinun Ni-
melles olkon kunnia. Kumarra sinuas nöyrydellä,
ja sanoo nijnkuin David: HERra! mikä on ih-
minen, ettäs händä muistat? Tunnusta, Jacobin
kansia, sinuas mahdotwmari nijn suureen laupiu-
teen? Ia mingätähden? Jo, ettäs asut wiela li-
hala.

Tämä sinun syndisen surkeudes nöyrä ja katu-
mainen muistaminen olkon yxi luodi ja paino sinun
sielus päällaj, koffa se tahto ylön korkialle lendä,
ja älä tule ikänäns nijn kijttämättömäfi Jumala-
la wastan, «täs ajattelisit täydellisyd.<l päälle Lain

L 4 pitä-
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pitämisesä, ja nijn sijtä ylpeilisit sitä summ Ju-
malala wastcm. Sen syyn tähden on hän kaikki
päättänyt synnin ala, että hän wapasta Armostans
kaikkia armahtais. Opi Pavalista kerstamaan y-
xinänsä sinun raadollisudestas eli heikkoudestas; ei
mikan muu kersiaus ole sinulle hyödyllinen; sillä si»
nä olet totisesti wielä heikko ja raadollinen, nijn
kauwan kuins lihasa asut, waikka hengi soti lihaa
wastan, maikka sinulla myös on monda korkiata ja
kallista Armo-lahjaa muiden edellä. Kuule yh-
den «vanhan Opettajan sanoja tästä: Kukas on
josius eläisänS nijn täydellista mittaa käsittänyt, ja
sitä mmlmasa maistanut ia löynnyt? Minä en ole
wielä ikänänsä nähnyt yhtan täydellistä ja wapaw
tettua ihmistä. Ehkä joku woittais suurindakin le-
poa ja Armon makuutusta, ja, tulis salaisudeista
ja ilmoiturista osallifexi, sais myös ynnä iloiten tu-
ta Armon suloisinda makeutta, nijn syndi on ai-
nakin wielä sisällä hanesä. Mutta ne, jotka owat
sijnä tilasa, luulemat itziänsä nyt wapairi, sen mää-
rättömän walkeuden Armon tähden, jonga he o-
wcu nautin.net ja tundenet; kuitengin maikka heillä
on Armon woima, erehtywät he yhtä hywin nijn»
kuin kaettelemattomat. En ole minä wielä nähnyt
uhtän täydellisesti wapaa; sillä minä olen itzekin
tundenuc jongun inäärän sijtä Armosta, ja olen o-
masta koettelemurestani oppinut, ettei yxikän ihmi-
nen ole täydellinen. Macarius -

3- §. Joka sijs seiso Annofa, kahokan ettei
hän lange ja kadota tawaratans. Hän iloitkan,
kuitengin pelwolla ja wapistuxella;, hän walwokan
ustollisesti hänen wijden taitonsa vlitze, ettei yhtän

syw
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syndisia turhutta, ei hallitzewata silmän pyyndöä,
lihan himoa ja elämän koreutta nijden läpitze wie-
kastelis itziänsä sielun sisälle, ja turmelis tätä kal-
lista tawarcua, sekoittais ja sakiaxi tekis tätä sel-
kiätä wirtaa, kuin juore Karihan istuimelda, eli
nmrhelliseri saattais Armon ja lupauxen Hengen,
jolla hän lukittu on. la, hän pitäkön Kruunun-sa, ettei kengän sitä poisottais. Hän huogatkan
ja sanokan: O josta tämä korkia tawara ijankaik-
kisesti pysyis minun helmasani, josta tämä taiwal-
linen tuli lakkamata minua lämmittäisi O! auta
minua walwomaan päiwää ja yötä, ja wisusti ka-
wahtamaan itziäni wiholliselda, joka wäjy minun
tawaratani, sildä wäkewäldä helwetin joukolda.

4. §. A. H- Franke, Saarnasans vum. VI.
x. Ijankaikkisen iLlämän Esimausta,
muistutta seurawaisia: Jos sinä, rakas ihminen!
hänen suloisen Armons suuta andamiselda wirwo-
tetan, nijn sinun pnä sen salana pitämän, j.i ei
taitamattomasti sitä julistaman; waan paremmin
tijttämän Jumalala hänen lahjansa edestä. Sil-
lä huokiasti taitase tapahtua, että sinun sydämes,
julistaisas, sijtä paisu, taikka että Jumalan jalE-suren Nimi sen kautta tule pilkatun ja hawaistyxi.
Sentähden pita meidän tosin neuwoman muita
tatUwuxeen, pyytämän herättä heitä pyrkiinäan
Jumalan Armo-lahjain perän, ja nijtä heidän kuul>
densa ylistämän; mutta mitä me olemma He sisim»
mäsä pyhäsa yhteydesä Christuren kansia totisesti
koetellet, sen kansia pitä meidän waroituxella elä»
män. Tämän muistmuren minä tunnen suuresti
tarpellifexi, meidän nykyisen Christillisydem päälle-

L 5 katzan-
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tatzannosa, joka on niin hidas uikoon ja rakkau-
teen. Kosta jokainen Jumalala rakastama sielu on
piiritetty ihmisildä petosta ja pilkkaa täynnäns, jot-
ka kaikkia/ ja, korkeimbiakin asioita nauruna pi-
tämät, eikö meidän sijspidä pyytämän olla ääneti
ja salasa, sanoden Morsiamen kantza: Josta mi-
nä sinun löytäisin ulkona, minun weljeni! si-
nä joka minun äitini nisiä imenyt olec, ja si«
sinun suuta andaisin, ja ettei kengän! minua
pilkkaisi. Kork. W. 8: i.

Mailman lapset omat sen pilkkajan Ismaelin
«veljet, jos he kuulemat jongun oudon puhen, jos
he hawaitzewat yhtä hengen waikutusta ja Mutus-
ta, joka on heille tundematoin ja tietämätöin, nijn
he pilkkawar nijtä, joita ei he ymmärrä. 2 Pet-
-2: 12. Mutta jos suurembata koettelemusta ja
rakkautta löydyis; Katzo! nijn olis myös suurem-
bi ustollisuus toisillensa keskenänsä julistamaan Ju-
malan waldakmman salaisudeita, engä epäile, jos
Jumaliset ihmiset, kari eli kolme, taikka usiammat,
totisesa nöyrydesa ja rehellisesa paälletarkoituresa,
lEsuren Nimeen toisinansa kokonduisit, ja toisil-
lensa ilmoittaisit sydämensä tilaisuden, nijn myös
heidän sisällisen Armon-tundemisens ja koetttlemu-
xens, nijnkuin mailmallisisa asioisa tehdän ihmil-
listen tietöin tokomisella, sen päälle että nijtä mah-
dolliseen täydellisyteen saatettaisi», nijn he totisesti
kaikilda puolilda mndisit siitä juuren siunauren, suu>
ren walisturen ja rakennuren.

9. Luku.
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9. Luku.
Sisällepito.

1. §. Hengellisesti ylonannettuin tilaisus, jotka tosin
ennen; mutta ei nyt enä muutamaan aikaan, ole
koetellet jongun tunduwan Armon»makeuden.

s. Heidän lohdutuxensa yhteisesti.
g, h. Grinomattain Jumalan hallituren tutkinnosta.
4. §. Muuta,nat kallit lohdutuxet <5Kr. Fr. Richterin

Rirjasta, sielun korkeudesta ja alusta.
I. §.

Hautta kaikkein wähin on nijden luku, jotka,
nijnkuin edellisesa Lugusa muistutimme, u-

sein ja runsasti saawat maista wlewaisen mailman
woimaa, eli tuta senkaltaista suloista Armon ma-
keutta. Nijden luku on paljo suurembi, jotka a«
lati walittawat heitäns hengellisesti ylönannemiri,
menewät poiskuiwalla ja janowaisella sielulla, jatietä-
wät enämin puhua ikäwöitzemisesta kuin saamiset
ta, enammin näljästä ja janosta, kuin rawinnosta.
Se kuin enimmästi heidän mieldans pahoitta, on,
että asia itzesäns ei ole heille peräti outo ja tunde-
matoin: Heillä on ennen walittäin ollut täta ihan-
ata tundoa, ja ajattelit sentähden, että he, jos <i
ratki jokapaiwa ja hetki, kuitengin usiammasti kat-
zottaisin tähän Armoon mahdollisiri; mutta suuren
ajan, ja kyllä muutamain wuotten sisällä, ei
ole heille senkaltaista ylönpaldista taiwallista Armoa
lähetetty, sitä wastan on heidän sielunsa enömmin
kärsinyt nälkää ja janoa. He owa., nijnkuin Ja-
cob, paineffellet Jumalan kansia, janijnkuin Chris-
tus Prtitarhasa tustan ja ahdistunen alla rukouxe-sa
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sa kampaillet; mutta wähän eli ei mitan mnduwa-
ta ole sen päälle seurannut. Ei ole yxikän Engeli
heitä wcchwistanut, ei ole yhtän autuuden Kalkkia
heille ojeuu, tätä tunduwan Armon puutosta sie-
lu ei wähän wanta. He tietämät, Pavalin neu-
won jälken, koetella itziänsä, jos he swat usiosa,
ja kosta h< ei nijn lohdullisesti kuin he tahdoisic, tun-
ne, että Christus helsä asu, llijn heidän murhelli-
nen sydämensä toisinansa, kiusauren hetkellä, teke
tämän wäärän päätören: He owat nyt peräti lan-
gennet Armosta, ja lumalalda kokonansa hyljätyt.
Taikka jos kiusauren päällekarkauxet ei ole aina eli
kaikkein tykönä nijn wäkewät, että he kokonansa
toiwoansa heittämät, nijn he- kuitengin waiwawat
itziänsä tihiästi epäilyxen ja murhen ajatuxilla, ei
tietäin misä tilasa he owat, eli kuinga heidän asiansa
on Jumalan edesä, kosia hän ei anna heidän sielul-
lensa yhtän lohdutusta, eli wälittäingän lähetä heil-
le sisällistä lohduttajata, ja salli Armon Sanan o-
sotta itziänsä juuri woimallisexi heisä.

H. §. Tämä on nyt ftn ylönannemn Morsia-
men tilaisus: Hän näyttä olewaxi Leffenä, ja hä-
nen Vstäwäns on kuitengin hänen tykönänsä kam-
miosa, ehkä hän ei sitä tiedä. Rafto! sanoo hän,
minä olen teidän kansianne joka päiwä mail-
man loppuun asti. Mutta ei hän anna jokapäi»
wä, joka kuukausi eli wuosi, itziänsä lohdullisesti
nähta eli löyttä. Ei minun aitomisen ole ulostoi»
mitta sitä asiata hengellisestä kiusauxesta ja sielun-
rististä, sijtä owat jo usiat kirjat kirjoitetut, joiden
seasa sen amuasti poisnukkunen Pispan lersinin
Tutkindo, kutzuttu: Uston Sota ja tVoirro, ei.

ole
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ole halwin; mutta minä tahdon tasa paika-
si,) heille lohdutureri ja neuwoxi, jotka owat tun-
denet sen ilahuttawan uston woimaa tiwisti, wä-
hän ja Harmoin, ja kuka tiesi, usiamman wuoden
sisäll ei ensingän, tämän ulosanda, ja näyttä, et-
tä, jos ainoasians heidän asiansa owat muutoin
oikiasa, heidän kammuxrnsa, hywä aitomisen-sa, ustowainen ikäwoiyemisensä I<3suxen pe-
rän, ja he jokapäiwa, ehkä heikkoudella, wallnls»
tawat itziänsä hengen soraan lihaa wastan, nijn
ei ole heillä ensingän yhtän perustettua syytä epäil-
lä heidän sielunsa hywästa tilaisudesta. Jos myös
>josius joku ahdistus heidän päällensä tulis, ja jo-
ku epäilys nousis, ena heidän täytyis walttta Zio-
nin kantza: HlLßra hyljäis minun, HlLßra
unhohri minun, nijn vita heidän kaikella ahkeru-
della ja. mahdollisella wastuxella wastustaman sitä
kiusausta ja nijtä ajatuxia, sanoden: iLrkos ym«
märrä minun sieluni.'Saranan wiekkauden sitä
ailloastans suowan, ettäs olisit sen lohduru,
xen kadottanut, jonga Uston kautta
anda.

Kosta nyt se paha hetki on ohitze mennyt, ja
he taas oikein mielens malttawcu, taidaisit he hy»
wäxensa käytta sitä pyhää, ylöswalaistua, totista
ja luonnollista päätöstä, josta pitä tämän kirjan
kolmannesa Osasa puhuttaman. He taicawat hei-
dän sydämensä tilmsuden tutkinnosta tainkaltaisia
paätöriä tehdä: Jos he tundewat, euä he sydä-
mensä pohjasta pelkäwät lumaiata, rakastamat j»
kunnioittamat hända, ustaldawai hänen paällens,
Awöitzewät handä/ huokain huutawat hända, sei-
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sowat pahaa wastcm, ja täydellä todella halajamat
nudistitta ja wahwistetta sisallisesä ihmiftsä, mäm-
min ja enämmin kaswaxensa pyhydesä; Jos, sa«
non minä, he tundewat itzensä tainkaltaisiri, nijn
he taitamat päättä, että sijnä on kyllä: Pyha Hew
gi on totisesti heisä, ja waikutustensa kanl)a todis-
ta, että hän on läsnä, ja seurawaisesti, että he o-
wat Armon-tilasa; sillä kaikki jocka Jumalan
Hengellä waikmeran, ne owar Imnalan lapset.
Rom. 8: 14.

Mitäs senkaltainen sielu enambatä tahto? Si-
täkö, että Hengi woimallisemmalla ja selkiämmällä
lamalla todistais, eli andais hänen sydämeens tum
duwata ihanata lohdutusta, ja muodanais häneen
wäkewätä palawata liekkiä, ratki korkian ja luma>
lallisen lahjan kautta, että hän taidms katzoa sisäl«
le ijankaikkiseen elämään? Mlitta se erinomaisesti
ilmoitta omaa-rakkautta, kosta ihminen tahto sopi-
mattomasti tehdä muutoxen nijsa asioisa, joita Ju-
mala ei ole kohdapäätä kellengän luwannut; asioi-sa, jotka ei ole autuuden tiellä wälttämätä tarpcl-
lisec; waan omat tawallilutta wastan ja annctan
ainoastans witzein syiden tähden. Nljn paljon kuin
Jumalan imhelliiet tiet omat meille tiettynä hänen
Sanastans, ja yhteen soviwaisista koettelemuxista,
nijn Jumala sen oikein rohkian uston ainoastans
muutamille Harmoille sieluille laina, hänen tutkimcw
loman wijsaudens jälken.

3. §. Ia sen hän laina yhden kerran kohta
heidän uuden syndymisensä eli käändymisensä aln
fa, jota hän teke, rohwaistaxens heidän waiwaisia
sydämitäns, mei heidän pidä, heidän asten hyljätyn

synnin-
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synnin »tilaisudensa edestä, kieldamän; waan pa-
remmin tundemcm Jumalan Armon rikkautta, ja
sijnä siwusa, että heidän halunsa wahwistuis edes-
päin oikiata autuuden tietä myöden waeldamaan.
Tämän todista Emanuel Sonchom hänen Rul<
laisisa Tawarasans: "Minä olen nähnyt monel-
la syndisella heidän käändymisenfä jälkm nijn ylön-
"paldisen lohdutuxen, ettei kenengän sydän olewoi-
"mallinen sitä käsittämään, eikä tainnet myöskan
"ne samat sydämet, jotka sen tunsit, sitä salana
"pita, nijn ylönpaldisesti tiukkui heidän päällensä
"sen tmwallisen hywyden kaste, Jumalan armiasta"kädestä." Tämän Christus myös edespane wer-
tauresa Luc. 15: 29. kusa enämmin walmistmin
tuhlaja pojalle, kuin hänen »veljellensä, nimittäin:
yhtä kallista atriata, soittamisen kansia, ja muuta
senkaltaista; sillä hän oli äffen kotia tullut hänen
eryristans. Sijhen me taidamma näitäkin Chris-
tuxen sanoja somitta: Match. 9: 12. täi terwer
tarwitze parandajara; waan sairar. Ne wah-
wctt täyteen kaswaneet lapset ei tarwitze sitä liepia-
tä rieston-ruokaa; waan ne heikot lapset Christu-resa. Hän rawitze senkaltaisia heikkoja lapsia ja
wastaalkawaisia Christillisydesä, hänen lohdmuxen-sa makialla rieffalla, ei sijnä ajamresa, että hei-dän pitä saaman aina elä nijn herkullisesti; waan
mä he aikaajalda harjanduisit kowembaan ruo-
kaan. Jumala, nijnkuin Vrntarhan Mestari, kas-
ta hänen asten istutetutta istutuxians Armon > «vir-
ralla; kuitengin teke hän sen ainoastans sijhen as-
ti, mä he owat juurtunet ja hywin perustetut, el-
lei nijn ole, että tawatoin suuri murhen-kuumuus

ja
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ja kuiwuus tule, joka taiwutta handa kastamaansuuriakin puita, emi he mahdais puuttua ja kui-
wettua.

Se hengellisisä hywin koeteldu D. Hindr.
Myller sanoo hänen TaiwallisesaRakraudewSuw
taandamistsa, iz. "Jumala anda toisinansa
"wasta kaändyneille aiwan sokeria, hunajcua ja
"makiata, suosittele heitä tygönsa, kosta he wiela
"owat heikot, niinmuodon tehden sen makian mail-aan heille karwaxi, ja sitä wastan sen karman
"Christillisyden makiaxi. Hän salli hänen Juma-lallisen rakkaudensa liekin heisK pa!a,weta ja suo-
rittele heidän tahtoans kaikkinaisilla makeilla hy-
hmillä töillä, nijn että he tundewcn hänen Armol-
"mollista tahtoans heitä kohtan, kijttawät ja ylis-
"täwat sitä. Wanhoille Christityille anda han jä-
"riäta leipää syödä, anda heidän Harmoin maista"jotakin makiata, eli usiammasti anda ilon jamur-
"hen, haustuden ja hädän, heidän tykönänsä wai-
"hemxis olla, että he oppisit kowaakin ruoka kar-
mimaan, ja heidän sisällinen ihmisensä Christuresa
"sen kautta kaswais ja lisandyis. David sanoo:
"hänen sieluns on wieroitettu, nijnkuin lapsi äitis-
"tans wieroitetan. Ps. 131 - 2. andain sen kanha
"ymmarta, ettei han enä tunne nijn pysywäistä ja
"woimallista lohdutusta, kuin hän ennen on tunde-
"nut. Nijnkuin Äiti wieroitta lastans, kosta se on
"suuremman kaswanut ja wahwistunm, nijn otm
"myös Jumala kaswaneita Christityitä pois rin-
"noildansa, anda heidän muutamat aim elä ilman
"ilota, sen päälle mä he oppisit sotimaan komia
"kiusauxia wastan. Se on ainoastans nijden heik-"toisten
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"koisteu rieffa-uffo, jonga Jumala anda nijn tutta-
'wasti maista hänen makeudenla, ja woimansa, eti''tä he mahtaisit kaswaa jawahwistua. Taulerus

"<ano, että sitä taiwallista ja ilahuttciwaista rrmkeut»
"ta enimitten saadan ensimmälsinä kihlaus-päiwinä
"maista, sen jälken namät ihanat rakkauden osoturet'usiammasti pitkäxi aja))! lakkawat, sijhenasti, että
"ne wijmmein Karihan suurena Hää Juhlana oikein
"uudistumat ja tuhannen kertaisesti enänewät.
"p. Franke, Saarnasans Pääsiäis päiwäna, smio"muioen jeasa: la, rakas ihminen! älä pidä sitä"outona; wacm ticdä jen olewan niin Me armialle
'HCRralle ICsurelle otollisen, että hän anda sinun"muutaman ajan kaiwata tunduwata lohdutusta, sen"päälle että hän nöyvyttais sinua, ja sinä tunnus-
"taisit sen hänen Armoxens, ja ettet sinä mahdais"pyrkiä senkaltaisten ihanain lijkundoin ja tunde-
'misten perän/'

Muu tilaisus, josa Jumalalle keljza läheltä tai<
Wallista suloisia Armon.silmäyriä on, kosta hän taikkch
tahto walmista ja edellä wahwista sielua nijtä
millisiä eli hengellisiä kiusaUxia wastan, jotka edesci-seisowat, eli myös, jälken ulos seisomiin kowaitl
kärsimisten, juottc, ja wirwotta händä, ja nijn hän-da, jällens ojenda. Edellisen päälle katzannosilson monda esimerkkiä tämän Jumalan halli»
tuxen päälle, joista muutamat owat minulle ilmol>
lewt. Minä tunnen yhden Jumalan Miehen, joA
Ysiäwydesä on minulle ustonut, että ne erinomaisestalohdulliset ilon-ja Armon-silmäyxet, jotka owat toisia«ansa hänelle lähetetyt, owat enimmästi o!!ec jonc»un
Pian lähesipwän karsimisen sanan saattajat, eli että.
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se on harwoin tyhjäin mcn!!!'t, ettei yr< eli toinen
loukkaus ole saapuilla ollut, kosta senkaltainen tai»
mallinen woiiua ja on itzens ilmoittanut.
Maärätoin suurembi esimerkki on meillä meidän
HER?asa lEsuresa, joka Yrtitarhasa yhdeldäEm
gelildä wcchwlstmin, sijnä päälletarkoiluxesa, ettH
hänen hnkko ilnnillincn lllondonsa olis saattanut roh-
kiammasti wastanotta ja kärsiä sitä kowaa kärsinii<sen ja kuoleman kampausta. Paitzi tätä, nijn sen
hywän Jumalan tapa myös on muutamia sieluja
jollakulla hänen sisällisen ihanan lohdmurensa mital-
la oppia, kehoittarens nijden Hengeä, joita liha on
tehnyt hitairi, ja aj xens heitä Christillisyden tielle.
Jumala tietä parahitten, mitä itzelungin tilaisus waa»
ti. Erinäisten ihmisten kansia hän erinäisiä wäli-
kappaleita bruka, knitcngin on hänen päälle tarkoi,
turens aina yri, nimittäin: hänen kunnians ja mei,
dän aumndem. Mitä hän yhden tykönä toimilta
kowudella, ristillä ja pakolla, sen hän toisen tykö-
nä woitta rakkaudella ja hywydellä. Hän wetä hei<
lä rakkauden siteillä; hän wahwista heidän sydä-
mensä, nijn hejuoxewat hänen kästyins rierä myö»
den. Ps. 119: 32. Erinomattain läheltä Jumala
hänen ihmellisen Armons muutamille sen syyn tähden,
että hän saattais heitä suuttumaan ja kauhistumaan
maallista iloa ja hekumata, ja seurawaisesti,että hän
heisa edes auttais mailman ylönkatzetta eli kieldämistä.

Vri nijn totinen, kuin merkillinen esimerkki on
minulla täsä astasa tiedosa. Wähän aikaa tätä
ennen tapahdui, että muutama totisesti Jumalinen
Christitty, hänen kylällistensä esimerkistä, tuli ylly-
teM mailman iloon ja lihglliseen hekumaan', is «hkä
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t)än kohta tunsi hänen sielunsa erhetyrm ja heikkou-
den, eikä sallinut omaamndonsa nukmetta sijhen
nin-haustutuxeen, nijn hliokais kuitengin tvanha A<
dami hänesä, ja ulospuhkeis tainkaltaisella latvalla:
Katzci! kuingas on kuitengin Christillisys witzillä muo,
dolla waiwaloinen ja karwasasia! Mailman lapsillci
011 kuitengin/ nykyisen ajan päällenkatzannosa, paljo
parembi ja haustembi elämä kuin Jumalan lapsilla,
joiden täyty kieldäa ja joilla on aiwän
Wähä iloa. Mitäs tapahtui? Samasa silmanrä-päyresä täytti Jumala (jonga todistus on totuus)
tätä sieluci nijn ylönpaldisella makeudella, että hanilon tähden ei tiennyt, kuhunga hän tahtoi Mennä»
Hän andoi hänen maista jotain nijn kallista, nijtt
otollista ja taiwallista, että koko mailina, kaiken häj
nm ilons ja haustudens kansia, tuli hänelle ilkiärt.
Se rakas ja hywa Jumala tämän kantza ikänäns
kuin sanoi hänelle näin: En Minä jätä omiani mci-
jcamata. Näe ja maista, kuinga suloinen minä olen,
nijn Minun ikeni tule sinulle suloisexi, ja minun kuor-
mani kewiari! Anna mailman ilon mennä matkaäns.
tasä on sinulla se kuin parembi on. Vxi tauha> jota
Mailma ei anda taida.

Mutta mingatähdett Minä näitä nim«tsn? Jo,seen syyn tähden, rakas sielu! e.ttäs oppisit jötengin
tundemaat» luMnlan hallitusta, ja tr-inomaisimmastisitä, että Pyhän Hengen lohdullinen ja tunduwa
wakmus on jotakin erinäistä, ja ei juuri nim yh-
teinen kaikille Christityille kaikkina aikoina, tttä he taik<
ta taitaroat, ltijn puhUafeni, sitä wäatia, eli walitellas«n kaipauren ylltze; sillä nijnkuin sitä ulos jaetanainoas,
lans wchinä aikoina, nnUä tiloisa ja witzisä päälle tack
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2. Osa. D. Poncoppidanin
koimresa, nijn ei taida <e tawallisesti sinullengan an<
uemri tulla; maan jos Jumala wilsaudejans näke
sinun tilaisudcs se>' maaliman- Kosta sinä olit lapsi
Christuresa, nijn asetti Jumala käyinckstolljn
nijnkuin yhcä lasta; hän tosiu wieläkin picä sinua
kädestä, ja talutta sinua; mutta että sinun ustos
tulis harjoiteturi, nijn ei hän salli ltziansä sinulda
ratki nijn tuta. Woi olla, että, kostas nuoremba»
na olit, ja sinun sydämes oli pehmiämbi, arjembi
ja wähemmin synnillä saastutettu; sinä silloin olit
soweljambi tundemaan Jumalan Armo» woimaa.
Ia wielä, kosta Jumala toisinansa murhen ja kiu,

kautta on pehmittänyt sinun sodämes, nijn se
lohduttama Armo pääse paremmin sisälle sinun sw
luuS. Mutta yhteisesti sitä ei tuta. loS sitä muu»
tamllle ihmisille annetan usiasti ja tawattomasti, nijn
he epäilematä kuitengin pitämät sitä yhtenä erino»
maisestl suurena Armona, ja suurimalla nöyrydellä
ja kijtollisudella sitä wndewat. Mutta jos ei sitäsuureen aikaan sinulle anneta, nijn ole kuitengin hy«
wäs turwas ja tydy Jumalan Armoon. Sinulla
on paitzi sitä yldäkyllä mitä sinä autuutees tarwitzet,
ja enämmi» kuins ansaitzet. Sentahden olekärsimä ja
odota Jumalala: Hän tosin peittä kaswonsa ajarif
mutta ilmoitta itzensä kuitengin, ja autta silla ajalla,
kuins apua parahitten tarwitzet.

4- § Mieleen pandawa on se, kuin me löydZm-
me D. Chr. Fr. Richterin wöhäisesä kirjasa, Sie-
lun korkeudesta ja Alusta ?. 78. «. Koeturen ja
kiusauren yö autta myös osaldans, kosta Auringon
paiste kätke itzensä sielulda, että hän pitkän ajan
kaipa sen mnduwata läsnäoloa. Sillä sijtä tule sielu,

Ma
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Uston-Speili. 9. Luku.
joka nyt on sisällisesti lahjoitettu ustolla ja Jumalan
woima»!a howäsa erinomaisesti wahwisteiuri jaenä»
tyri; waikka se ei o!e hänen mielestans nijn makia
ja oco^inen, kuin kosta hänen rakastajansa eli ystä-
lvänsa suloiset ja ihanat sätehet hänelle paistawat ja
häntä lämmittäwät. » » Äläsijs pelka, waikka Au-
rin, o laste ia pimeys pelttä maan. Eikö hän itzesano: Se on reille tarpellinen, erra minä pois
menen. loh. 16: 7. Miris olet nijn heikkomieli<
nen. waikkas et näe hänen ihanaisuttars, etkä tun-
ne hänen woimaans ja rakkauttans. Tämä riemun-
aurinao palai.a ja tahto ilahutta sinun sydändöS.
Pidä sillä sinun kärsimisesä. Ehkä nffon
yö on sinun päalläs, nijns lepät kuitengin Äitisi
helmasa, hän luotta fi«ulle taiwallisen woiman, ja
juotta sinua rakkaudellansa.

Älä ajattele, mahdotoin on se, että minä taidan
kärsiä tätä yötä, minä nousen ja etzin ystäwätäni,
kliknties minä löydän handä, ia hän hajotta tämän
yön, kuin minua nijn raffasti waiwaa; waan anda-
kon sinun sielns itzellensa rauhaa; sillä nyt ei ole ai,
nakan mahdollin n löytä Auringota, sinä turhaan
woiwat itzias. Sen pita nyt nijn oleman, jase on
myös tarpellinen sinun hengelliseen uudexi luomi-sces Scntähden nuku; mutia anna sinun fydämes
walwoa. Silla kosta päiwä ja yö erkaunduwat,
nijn sinun ystäwäs tahto tulla. Hänen päänschiuxtt
owat olewat täunnäns kastetta ja yön pisaroita.
Silloin sinä olet hauen taas näkemä ja olewa lu»
jembana ja wahwembana Armosa. läem ibiä. p.
296. zc. Jos si."ä tahdot oikein ustoa, nijn sinun
pilä taitaman odo»a ja kärsiä; sillä usio johdatta
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D. pontoppidanin
sinua yhtä pimiätä ja autiata lietä. Jota enämmin ne
«siat, jotka sinua sisällisesti ja ulkonaisesti hyödyttäwät,
näyttämät olewarikohdastans Jumalan lupauxia was-
tan, sim enämmin sinun pitä oleman makuutettuna,
että joku Jumalan kunnia on sen alla kätketty, jq
jotq näkyisemmästi ne sitä wastan sotimat, sitä e<
nämmin sinun vita nijstä iloitzeman; sillä nijukuin
mahdotoin on Jumalan wqlehtella, nijn sen alla to»tisestt jotakin erinomaista makaa. , Jos sinä sen
siri pidäty, että tämän uffon kampauM pitä pääU
seisoman sinun clämäs loppuun asti, nijn anna set!wchwistq sinua kärsimattömyttä wastan, silloingin
kuin lupaurec wijpywät ja sinulle käy kohdastqns
nijtä wastqn.

item yhdestq lohdutus Kirjasta muuta,
man kiusatun Mtzen tygö.> 'Sinä olet Jumalan'lapsi, ja korkeimman walittu. Mä sanaa pitq
'uffon tiellä käsitettämän; sitä pjtä sinun uffoman,
'ja ej mndeman; mutta kosta uffon walkeus kerran
"Kajotta yön ja walista päiwän sinun sielusas, nijn
"Auringo kqy edes, niinkuin Mä kammiostans, ja
"sinun pitä itze tunnustama!-!, ettäs jo silloin olit
''Jumalan lapsi/ silläkin ajalla, jona kiusaja sanoi,
"sinulle: sinä ec olekkan. Jos sinä jälken rukomen"et saa tuta mitan suloista, nijns mahdat ajatella,
"sen pitä nyt niin oleman, wlrwoturen hetki ei ole
"wielä tullut, mi!:a tahdon mielelläni odotta, nijn
'kauwan kuin minun lEsureni sen nijn tahto." Ta<
hän taitan wielä lisätä monikahtamia syltä, joitahänkutzu Rakkauden Gunra-andaminest, Luk. 13. edes
tuo: Mingätähden Jumala lyhendä ja takaisin ona
lohduturen ja mirmotuxsn makeuden. Nijn sopi myös
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Uston<Speili. i?. Luku.
kiusamille ja mille sieluille, jotka mrrcktiwat um,
Vuwan lohdumxen puutorm ylihe, kehoimrexi, eiijuw
mäillä, Lllku karies vi-ellncnurrin kaunihista Loh»
dums» Puhesta.

10. Luku.
Sisälle-pltO.

i. j«tka ei ole wielä ikai-ails katellet 0«-
/ex„> sen wakuutetun Uston »voimaa, joiden pitä
wisusti tutkiman, jos he owat uudesta syndynet
ja totisesti käändynet.

2. §- I<?6 he owat käändynet, nijn pitä heidän perän
ajatteleman, jos ei he ole tätä <>e/?ex,°) makuutusta
heidän nuovudescms eli muutamia aikoja tätä ennen,
sydamesäns huomainnet.

z. h Edespäin pitä murhellisillc muistutettaman sitä
suurta eroitusta, kuin on nijdcn wälillä, joilla sitä
on, sen mittain päälle kayannosa.

4. h. Sen osain eli asiain päälle kayannosa, joista se
seiso, eli joiden kautta se iyensä ilmoitta.

5. h. Pcrsonain päälle kayannosa.
6. h- s.awiambi lohdiitu:! Hengellisille waiwaisille.
7.

deminen tule muutamille sangen harwoin, ja sen«
tähden pitä sitä kärsnvaisydellä odotettaman.

1. §.

sskNe tulemma nyt, lupauxen perästä, Rolmannexi
niiden Luokalle eli Joukolle, jotka et latda muista

hawainnensa niitä nimiteltyjä taiwallisen ilon
tundemisia, eli jotakin senkaltaista, heidän sielusansa.
Tätä Pääkappalda minä en tiedä paremmalla alka,
kuin e»nen edes moduilla D. Lylkemannin sanoilla:
Jumalan Hywyden Esimaku, 755. "Jos
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»5 <lXa. D. pontoppidanin
"tämä puhe, Hengen ihanasta wirwotuxesta, on si»
"nulle outo, nijn peljätläwä on, ettet sinä ok wlelä
"kiffonut sydändäs lrti mailmasta. Kuitengin taita
"nimgin olla, että myös ne, jotkaowat Hengen esv
"koisia maistanet, tundewat kuitengin tämän tor,
"kian wirwotuxen puutosta. Jos nyt sinun sydä,
"mes ja omatundos sanoo, että sinä wakuudella pi<
'dät itzläs Jumalan puoleen, kauhistut mailmaa;
"mutta sydämestä ikawöitztt lunlalan lohdutusta,
"nijn ole murhetoinna, ehkä sinä et tunne jotakuta
''erinomaista makeutta; sillä sinä tiedät ettei Christil-
"lisns sijnä seiso."

Kosta yri syudimn, joka wiela on uudesta syndy»
Mätöin ja käändymäcöin, ei tiedä mltän puhua täs-
tä lunduwafta ihanasta lohduturesta, niin ei ole st
ihmeteldawä. Jolla ei ole sitä etziwärä ustoa, mi,
täs olis hän mahtanut koetella sijtä iloisesta, cau
wallisesta Armon-rvalosta ja uston rundewasta
rvoimasta? Se edellinen taita kyllä olla paitzi sitä
jälkimäistä; mutta jälkimäinen ei taida ikänäns
löytyä paitzi edellistä. Semähden, se kuin wielä
lihan jälken elä, kaiken oikian sydämen katuwaisu-
den wälttä, ei tahdo anda itziansä uudistetta mielensä
Hengesä, ja seurawaiftsti ei pyydä oikiata yhteyttä
Jumalan kauha, hän «i mahda oudostua, että hän
ei tiedä mitän sijtä ihauasta ilahuttawasta Jumalan
Armosta, wijsaus ei tule häjyyn sielun: Wijs,
k. i: 4. Tottelemattomalla Saulilla ei ole yhtän
ilmoitusta odolettmvata. iSam.k.2B:Sanlpelkäie>,
ftäsä ymmärretä» orjuden-pelkoa paitzi rakkaut-
ta) ja kysyi H<LRralda, ja ei »nitän
händä wastanlnn, eikä unen, eikä walkeudeu,

eli
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Uston-Speili. io. Luku.
eli provhetain kaurra. Tätä syötti hänen kacru
Mttomudensa ja nuriat käytöxensä Davidia wastan.
Ei taida walkeus ja pimeys Christus och Belial,
yhtä haawa yhdesä ihmisesä asua. Ehdollinen syndi
vmatundoa wastan , ehkä millinen syndl olla mahta,
Mn se kohdastans eroitta meitä kaikesta Armon-yh»
teydcstä Jumalan kantza, ja estä, ettei HERran
Junnia koita meidän ylisemme, ja ettei koitto vlhäl-
dä meitä etzi. Joka pimema rakasta, ei hänellä
ole yhtän osallisutta walkeuden kantza, eikä käsitä
sitä. loh, ,: 5. Kosta lEsus tahtoi ilmoitta kun»mansa Caanasa,nijn edellä kuulu: Mitä hanteillesanoo, se tehkät. loh. 2: 5. Joka kätke hänen
kastonsa, hänelle, ja ei kellengän muulle, tahto hän
ilzensä ilmoitta. loh. 14: 21.

Olkon meistä kaukana ajatella, että katumus,
usto ja puhdistus kuolewaisista töistä owat ansaitze-
wat syyt, jotka wetäwat lunialan Armon korkiata
ja salaista tundoa eli ilmoitusta meidän puoleemme.
Ah ei! Kaikki mitä Jumala meille anda, sen hän<mda ansaitzemata. Hänen ja meidän wälillä en me
mahda omain hywäin töiden ansion päälle luotta.
Kuitengin pitä oikian kammuxm kaikella muoto
(Jumalan wahwistetun hallimxen jälken) edellä käy-
män nijnkuin ehdon, jota paitzi sielu ei ole soweljas
eli mahdollinen saaman vienindäkän Jumalan Av»
mon>lal)jaa, wähemmin suurembctta jakorkiambaea.
Kosia Jumala tahtoi ilmoitta itzenfä Israelin lap<
sille / nijn heidän piti jongun ajan edellapäin pesemän
ja itziänja sijhen walmistaman. 2. Mos. k. 19: ,a.

2. §. Mutta kysta monda Jumalan lasta on,
Mka otmwat tästä waarin, ja täyty kuitengin ph»
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2. Osa. D. pontsppidanin
tä httwin surkiasti walicca heidän hengellisen wihel»
jäisydensä ylitze, että he wcuwoin pienimmängan
lohdmuren owat tykönänsä hawailinec, eikä tiedä yh,

ilahuttawasta Armomloistejla puhua; wgan
pitä kuluttaman aikaansa almomaisesa janosa ja ikä»
wöitzemisesa: nijn pitä senkaltaisille sieluille seura»
waiftt perustusMtuudet teroilettaman lohduturexi,
jotka kaiketi sopiwat heidän rohwaisturerens ja wah-
wistuxens. . . .

Ensiri woipi se kyllä oNa, että yrl sielu, 10 mon»
dawuotta ennen, kuka ties, lapsudescms, on nmde»
nut sen ihanan uston woiman, ja silloin juuri mjn
wähän ymmärtänyt tämän wäkewän tuulispään tar-
koitusta, kuin sen olennon ja muodon päälle, jsnga.
tähden hän nijn pitkän ajan takaa wiela taita sijlä
jotakin muista, ja olkon nijn että tyhjä muisto nyt

enä olis siitä jäljellä, nijn taita sekin wielä anda
alinomaisen lohduturen uffowaiselle sielulle sijtä Ar<
mon pantista, kuin hän ennen, ehkä aikaa, on jaa<
nut; erinomattain kosta hän ei ole sen jälken ,o»'
gun kuolettawaisen synninkautta langenut taikka Km»
punut Armon lijtosta, eli jos nijngin olis yhden taik»
ka usiamman kerran tapahtunut, nijn on kuitenain
Armon Lijtto totisen käändymisen kautta taas uud!s-
lettu, ja pysy Jumalan puolella wahwana. (Tätä
minä tahdon olemaan kaikisa paikoisa edellä muistu»
lettuna, ja rukoilen, että jokainen täsä asiasa ltz-aw
sä wisusti koettelis) Ei Salomonin Templi ollut
kapäiwa HERran kunnialla täytetty, sijnä oli k«l!a
että sen ensimmäinen wihklminen sillä tawalla tapa!)-
dui rastas Waimo ei taida suureen aikaan
tuta hänen kohtunsa hedelwätä, sitten kuin hän en»
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sjmmäisen kerran on mndenut sen lijkkuwan; kuiten,
gin hän muista merkeistä tietä lapsen wiela eläwän,
IMo myös, että pitä oikialla ja määrätyllä
ajalla näkemän mailman walkeutta. Näin tahto
njyös se Jumala, joka hywän työn on meisä alka-
nut, sen päättä meidän HENran lEsuren Chris<
luren päiwään asti. Se joka synnytti ja loi mei-
hin uuden ihmiscl, Sanan kautta, kuin on eläwa
ja katomatoin siemen, hän ei salli työnsä hukkan-
dua, kosta me ustoiume ja olemma kuuliailet-

Se tapahtu myös, että joku hurffas sielu ajat-
tele, hänen ei ikqnäns nautinnensa tätä taiwassista
woimaa, kosta kuitengin, kukaties, hänen nijnkuin
Apostolitten kansia on, jotka myös olit nähnet Isän;
mma ikawuitzit kuitengin wlelä suuresti händä näh-
darens. loh. 14: 7, 8. Nyr ce tunnetta hä-nen, ja tenäerre hänen, sanoo lEsus. Philippus
sanoi häneUe:.HlLßxa osora meill? Isä, uijn
i»e cpdymme. Etten me mahdais exyä itziämkoetcllesamme, nijn pitä meidän »vaarin ottaman sij<
lä, kuin ennen jo lyhykäisesti mulstutmin, nimit-
täin : ettei sen iloitzewan usson woima ole juu-
ri yhtälänen; waan suuren eroimxen alainen, sen e»
tinaisten mittain ja osain pääliekatzannosa, nijn myös
»njden sydänden uffollisudenpäällekatzannosa, joisa seitziänsä osotta.

?. §. Armo, sanoo Pavali Eph. 4: 7. on jokaic,
zelle meille annettu, Christuren lahjan mitan
jälken. Tämä Christuren lahjan mitta on erinkal,
lainen, ei kuitengan sen jälken kuinga me oleiuma
siihen mahdolliset; sillä meidän mohdollisudemme onJumalan edesä tyhjä ja ei mitän; waan Jumalan
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2. D, pontoppidmun
armollisen tahdon ja hänen wijsan neuwonsa jälken,
joka parahitten tietä mikä meitä Hvödyttä. Kaiki-sa uudesta syndmieisä on tonsesti Jumalan Hengi,
ja he owat myös ynnä saanet jotakin Hengen he-
delmistä ; waan erinkaltaisesti. Muutamat saauawat
usein tula yhtä ylönpaldisesti ihanata iloa, joka nou-
se heidän sydämensä pohjasta, ja Pavalin kantza
olla ylönpaldisesa ilosa; toiset waiwoin saattamat o-
fttta sydändansä Jumalan eleen, saadarens yhtä
piskuista omantunnon iloa. Muummisa uston wol<
keus koitta kaunina ja kirckana, sen sisällisen ihmisen
päälle katzannosa; toiset waiwoin näkewät yhtä pis»
kuista kipmätä suitzewasta kyntilän sydämestä. Muu»
tamat ikänänsä kuin juopuuwat Jumalan huonenrun»
saista tawaroista; toiset waiwoin saawat yhtä pi<
sarata riemu-wijnaa maista, eli yhtä leipä-murua
HERran pöydäldä. Muutamat tundewat wäkewän
tuulispään Armon Hengelda; toiset waiwoin «vä-
häisen humauren. O kuinga monet owat tämän
Armon mitat! Kuitengin on se yxiArmo, yri Uffo,
vxi Hengi, joka kaickia waikutta; multa erinkaltai-sen woiman kantza.

4. tz. Wielä muun eroituren ala on sei» iloitze-
wan Usion woi:".a annettu, sen olendo»osain, ja
nijden asiain päällekayannosa, joiden kauna st
itzensä ilmoitta, joista mumamat yhden, toiset
toisen tykönä enimmösti wallitzewat ja erinomaisella
tawalla itzensä osottawat. Muutamat taitawat wal>
wat olla sen päälle, että PMn Hengm woima hei<
sä asu, heidän suuresta taiwallisesta wijsaudestans
ja sisälllsestä walisturestans; loiset heidän wahwasta
ustallurestans ja rohkeudestansj muut taas heidän

ylön»
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ylönpaldisesta ihanasta ilostans ja sijtä rauhasta kuin
heidän sielullansa on lumalasa; wielä muut sydä-
men sisällisestä wäkewästä pakottamisesta ja »vetämi-
sestä Jumalan tygö; jawijmein muut nijstä kaunista
katiimuren.ja rakkaudemkyneleistä, joita he wuodat-
tawat lEsuren jalkain juuresa. Tämän päälle
tarkoita epäilematä se rakas Franke häneu kaunisa
Saarnasans, Ijankaikkisen Elämän Usimausta,
vom, 6. x». n. kosta hän sanoo. Mutta en
me rohkia ajatella, että se aina tapahtu samoilla a-
sian haaroilla, kuin silloin tapahdui. Se oli yri esi-
merkki , jonga kautta Petari, Jacob ja Johannes
wihillä lawalla ijankaikkisen elämän esimaun namit-
zit; mutta HERra meidän lumalam taita muutkin»
gin tuhannella lailla suoda hänen lastensa maista
elämätä, eikä ole sidottu yhteen eli toiseen muotoon.
Kuitengin taidamma me myös tästä esimerkistä yl.
dakyllä nähdä, misa ijankaikkisen elämän esimaku
ylipään seiso. Tasa kuulu: hän kirkastetrin hänen
edesäns,,ja tätä kirkastamista meille nain selitetä,»:
Hänen kaswonsa paisti nijnkuin auringo, jahä-
nen waaccensa rulic walkiaxi nijnkuin walkeus,
josta myös Evangelista Marcus näin kirjoitta:
Hänen waattensa tulit kijldäwäxi ja sangen
walkiaxi nijnkuin lumi, ettei yxikän waacren
painaja taida nijn walkiaxi paina maan päällä.
Marc. 9- 3. Evangelista Lucas sano: Hänen kas»wonsa muuttui, ja hänen waaccensa tulit wal-
kiaxi ja Rijldäwäxi. Luc. 9.29. Se kuin nyt
täsä tapahdui'näösä Opetus lasten silmisä, se toisi-
nans näyttä itzensa sisällisesti uston silmille.»» Juu-
ri nijn tapahtu myös Christuxen hengellinen kirkasta-

minen
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mmm meisa, kosta, Pyhän Hengen walisturen kaut-
ta, tunnon walkeus päistä meidän sydamisäin'
Jumalan kirkkaudesta liLsuxen kastvoisa, 2. Cor.
4.6. Ijcmkaikkisen elämän esimaku on sytä muo»
dosta , e!ta kaikki ussowaiset witzisä määräsa taitamat
sitä nautita. Esimerkiri: Me taidamme kaikki saa,
da eläwätä tietoa eli tundoä meidän Lunastajastani
ja HERrastam lEsurcsta, josa tuiinosa ijankaikki»
ucn elämä on. loh. 17: 3- Näiden ja senkaltaisten
lahjaii, perän pitä jokaitzenpyrkimän; nijn löytywät
mumkm erinomaiset lahjat/ jotka myös owal
ijankaikkisen elämän esimaku, joita HERra mei-
dän lumalaM ei jaa kaikille Ufföwaisitle, nijn<
kuin Pavali sanoo: Dngo kaikilla woimallistt
ryöc? Ongö kaikilla parandamisen lahjar? pu-
humatko klkki moninaisilla kielillä? Taitawatto
kaikki silittä? i. Cor. 12: 29. zc>.

5. §. Sentädden me nyt merkihemme Kolmannen
eroituren, joka inho personain, eli Sydänveu Us>
kollisuden päälle, ja erinoiNättain mitä sitä wa<
kuuttawaista ihanata rohkeutta waaranda, joka oli
sen ilbitzewan uston> josta me nyt puhumme/ olka
Pää-osa. Maikka Pyhä Hengi, joka on yri Ha»
pa Hengi, puhalda kuhunga hän tahto, ja toilllittä
Hengellisiä waikuturians airöan wapastl, jcl nijn etft
ei hau ojenna itzensä meidän ruumim tilaisuden
ken / kuitengin todista koetteleinUs / että hänelle kel>
pa jotengin sorvitta itzensä sen mielen laadun jalkm,
kuin itzekullakin ihmisellä on. Näin on nioni Ras»
kas Mielinen hänen luöndonsa puolesta waiwoin wä,
häattgin iloon sowelias; en me kuitengan saa ta»
wckn Kwlmon perustuMN päälle Mitän wahwasti ra-

kenw,
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kmdc»; sillä se tapahiu monelle Raffas-mielisellckin,
mä niin paljo suuremman ahdistuxen kuin hänen
täyty muiden edellä kiusauxen hetkellä «losseissa,
niin paljo simrcmmasti hän taas lumalaNiDa ilolla
ilahmetan, kosta riemumwalkeus edesloisia, ja woi,
massiftsti wahwistetan; waikka senkaltainen erino-
maisesti suuri wirwoms ei kauwan päälle seiso, niin-
kuin 10 ennen sanottu on. Wielä pitä merkittämän,
että senkaltaista ylönpaldista uffon rohkeutta saamat
enimmästi, jotka kärsimät suuria rlstijä ruuminsa
puolesta, eli kiusausta sielunsa puolesta, joiden läpitze
heidän täyty käydä; sillä sairat ei ainoastanS lar»
witze läkicystä; waan myös sitä läkityren määrä,
kuin on heidän taudillensa wastawa. Tämän päälle
tarkoitta Pavali 2. Cor. 1: 5 Sillä nijnkuin
Christuxcn kärsimys on paljo rullurmeidän pääl-
lemme, nijn myös meille tule paljo lohdurus-
ta Christuren kautta. Martyrit, Christin Opin
nmnustamiscn alusa, omat epäilemötä tundenet woi»
mallistmman Jumalan ralkauden-ja ilon-öljyn s»dä»
mesänsä, kuin meidän aikaiset Christityt, ja näiden
seafa on myös suuri erioitus täfä asiasa < nijn että
yri ei taida ojcinusta otta toisesta»

6. §. Jos nyt tätäkin kaikkia pois ewitttan,
niin on simkin lohdutusta kyllä wielä tallilla sen-
kaltaisilla totisesti katumaisilla, waiwaisilla ja iso-
maisilla sieluilla, jotka ei taida sanoa heitäns juote-
tuixi, wahemmin rawituifi eli hengellisesti juopunei-
ti, nimittäin: nijnkuin edellisisä yldäkyllä ja mo-
nilla todisturilla todistettu on; nijn ei seiso siis st
wanhurstaxi-ja autuaxi-tekemä uiZo suingan ihana-
ftt woimasa,jatundemistsa; waan ainoastcms katu-

waifttt
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waisen sydämen turwasa mailmalt
Lunastajaan, joko sen päälle seura ihana ilnhm-
tawa woima, taikka ei, sen jälken kuin Jumala
tahto ja hänelle otollinen on. Me olemma ennen jo
tuoneet tähän asiaan nijn monda todistusta edes,
etten minä enä pidä tarpelllsna muuta nimiltä,
kuin mitä se rakas Scriwer sano Sielun Tawa-
ran m. Osasa, 2 Saarnasa, §. 29, 30. joka
kaiketi tähän sopi: "Ei sitä kieltä, että oikia lu-
"mnlisuus usiasti tuo sisällisen taiwallisen ilon ja
'Jumalan rakkauden maun mnötänsä, nijn että se
"kuin ei ainoastans ei ole itänänsä tundenm niitän
"senkaltaisesta ilosta tykönäns; waan myös ei kos-
"kan sitä ikäwöinyt, pitäin sitä yhtenä tundemm-
"mattomana ja halpana asiana, se, sanon minä,
"anda yldäkyllä tietä millinen Christitty hän on,
"ja ettei hän tiedä wielä niitän puhua sijtä sisälli-
"festä ja totijesta yhdistyrestä ja yhteydestä Chris-
"mxen kanha. Kuitengin on sekin tosi, että NB.
"ei kaikki oikiat Christitytkan, kaikkina aikoina ja
"kaikkein mittains puolesta, mnne senkaltaista iloa
"'sydämesäns, laikka mä heidän lumalisudensa on
"kelwotoin, jotka sitä kaipawat." Se sama 12.

Saarnasans §. 30. "Ei Jumalan rakkauden läs-
näoloa pidä sijtä päätettämän jos ihminen tundt

"tykönänsä sydämen ihanaisia lijkunnoita, ilo-kyy-
"neleitä, suurta hartautta, ja senkaltaisia sisällisiä
"suloisia asioita. Sillä nämät owat kaikki senkal-
"täiset, joita paitzi rakkaus saatta kyllä olla sudä-
"mesä."

° ,Tämän tule minun muistutta, että Jumalan
Armoa, joka on se yhninm syy, ei pidä sekoilet-

tatM!
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mman Jumalallisen lohdmuxen kantza, joka on e-
rinäinen ja erinomainen waikutus.

Sitä runduwara lohdutusta taita Jumalapitkän ajan takaisin pidätta; mutta eiiye Armoa.
les. 54: ic>. 45: 15. Se pysy kaikkein tykönä,
jotka HERraa pelkäwät, joko he sen tundewat eli

ei. Mahdotoin on rakasta Jumalala, ja uffosahandä ikäwöitä, nijn ettei ihminen itze sitä tunne;
lpaitzi kiusauren hetkellä, kosia kaikki walkiat nä-
kymät sisällisen ihmisen silmisä mustaxi) mutta lu-malalda rakastella, ja ei kuitengan sitä sydämesäns
tuta, eli hawaita Jumalan rakkautta ja totuutta,
joka meitä wallitze, se on sekä mahdollinen, että
usian Jumalan lapsen tykönä sangen tawallinen.

7. §. Wielä pitä senkaltaisille ahdistetuille sie-luille, heidän lohdutusta kaipawan tilaisudens alla,
tätä muistuttttaman, että nijnkuin Jumalan halli-
tus, sen iloitzewan ja ihanan uffon tundemisen kans-
sa, on aiwan erinkaltainen personain, Osaill
ja Mittain päällekatzannosa; nijn on se myös <-

rinkaltainen ihmisen Aikain ja Ijännosa, nijn että ustowainen sielu taita odotta ja
toiwoa saawans kerran, Jumalan tahdosta, tuta
sitä, kuin häneldä nijn kauwan, ei ilman syytä,

on kätketty. Toisinansa tapahtu, <ttä se ihmelli-
nen ylönpaldinen uffon rohkeus tule muutamille
heidän ensimmäisesi! lapsudesans, niinkuin monein
«simerkkein seasa nähdän siitä Jumalisesta lapsesta
Christian Gorrlieb Lebrecht von iLxcer, Zerbstis,
ta, josta on erinäinen kirjoitus, todistettu Ruhti-
nalda Anhaltista. Muille tule tämä Acmo heidän
tukoistuwasa Nuorudesans, nijnkuin Theodorus
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a Brakel, josta ennen on nimitetty. Muille taas
heidän Miehudensa ijällä, nijnkuin sille kijtettäwäl<
le LauleruxeUe. (Katzo hänen Elämä-Kenaans)
Ia wielä toisille,. >IL. ei ennen kuin heidän kuole,
mansa hetkellä, eli »vähän edellä heidän loppuans,
nijnkuin ennen mainitulle Englandin Papille lam
nevay, ja muutamalle korkialle Frouwalle Ita«
liasta, 01xmi>ia tulvia karata nimeldä: Hänen
täytyi koko elämänsä-juorun alla kaiwam kaikkea
tunduwata woimaa ja wahwutta, ja kaikkia Ar-
mon-loisteita; mutta ynnä olla kowilda kiusauxilda
waiwanuna; maan kuolin - wuotellans sanoi hän:
p?yt minä olen sangen iloinen, engä tunne muu-
ta sydämesäni, kuin sulan rauhan ja lewon
Christuxesa. Kosta hänen silmänsä kuoleman e-
dellä pimenit, sanoi hän: Te, jotka räsä olecea
minun ymbärilläni, Teitä minä en woi enä
tura; murca muutoin kaikki näkyivät minun
silmisäni, nijnkuin ne olisit hajoceruc kaikkein
kaunimmilla kukkaisilla, viä. Ol/mz,. a
Ocel. eä. LalileZe 1580. p. 189.

Sentähden, nijn kauwan kuin lupaum wijpy-
wät, nijn me mahdamme myös nijtä odotta. JosJumala löytä meitä ustollisixi palwelioixi nijden päal-
le kuin hän on meitä pannut, niin hän totisestiaikanans, pikemmin eli hiljemmin, on katzowa mei-
dän sieluam mahdollisexi saamaan nautita korkiam-
bata ja suurembata uston woimaa. Tätä usiatOpettajat päättämät. Johan Arndt sanoo: 1.. l.

5. "Jumala tahto kyllä aikanans anda sinun"maista sitä tunduwata rohkiata lohdutusta, waik-
ka hän salli sen olla muutaman ajan spdämesäs sa-

lattuna.
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lattUNN. p. du Molliin l>aix äe I'ame Lib. V.
c. 5. "Nijn kauwan kuin Jumala suopi meille sen"Armon, mä me rakastamme händä, ja ustallam-
"me häneen, nijn on se paras, että me tydymme
"hänen Armoons; sillä hänen woimansa on heikol-la wäkewä. Mahdotoin on ft «ism, kuin että
"uffo ja rakkaus mowat jongun ilon ia wydutuxan
"myötänsä. Se kuka cies ei tapahdu nijn äkistä;
"kuitengin on se totisesti tapahtuma. Odottakam

"sitä toiwosa ja kärsiwallisydesä, ja älkäm kärsi-
"mättömyden kautta tehkö itziämme sijhen maho
"dottomixi." Charles Drelincourt vili«B cKa.

r. I. c. I. "Ne hyljätyt aiwan wä-
"hän huolimat Jumalan Armon mndemisesta;
'muna nijlle jotka huoliwat, anda Jumala,
aikaisemmin eli hiljemmin,, eläwammän wa-
"kumuxen heidän amuudestans, ja ennen kuol-
"mans ijankaikkisen elämän esimaun." Macartu-
Mja Tauleruxen todistuxia, joita me olemma 6
Lugusa edesmonet, tahdomma me wielä kmoa. E-
hellinen sanoo Lib. IV. B. hengellisesti isowai»
sesta, joka ei tiedä niitän tunduwasta Armosta:
Dle ainoastans murhen pitämä, että sinä, koffa
"sielus ero lähesty, olet ahkera rukouresa, ja pysyt
lujana Jumalan lupaurisa, :c. Nijn sanon mi-
"na sinulle, ettäs olet ilolla tääldä lähcewä, roh-
"kiaxi mlewa, ja saapa ilmandua eli herätä, niin-
kuin se, joka olet mahdollinen waldakundaa omis"
"lamaan."

Taulcrus vom. z. v. "Joku
"wois sanoa: Kuingas mahta wljmein nijlle ihmi-'Ke käydä, jotka eläwät senkaltaisesa tmämattö-

N 2 "my-
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"nwdesä, (heidän sielunsa tilasta) ja kuitengin uh-
oamat itziansa Jumalalle totisesi, nöyrydesa? Was»
"taus: Kosta se toiwmu päiwa tule, jonaluma-
"la tahto pelasta heicä tästä surun laxosta, ja aut»
"ta heitä hänen taiwalliseen waldakundaans, sil-
koin samalla hetkellä kuin he tääldä eriäwät, pe«
"lasta hän heitä kaikesta heidän tietamattömydes»
"täns, ja anda heidän sangen ylönpaldisesti tuta
"kuinga Isällistä sydändä hän on aina kandanm
"heidän tygöns, lohdutta heitä suloisesti, ja usein
"anda heidän, kaiken heidän kärsiwäisydens ja was«
"tustens edestä, maista sitä ijankaikkista autuutta,
"johon he nyt pääsewät :c." Mutta olkon myös
nijn, että tätä ilahuttawata Armoa aina täällä
vllesans kaiwattaisin (jonga päälle kuitengin harwat
esimerkit owat) nijn on se uffowainen kuitengin au-
tuas, ja saatta tuta hänen ustonsa kelpawaisuttll
sen yhteisistä merkeistä ja hedelmistä, ia nijstä, tuw
demisten puutoxen alla, ylitzewoitetta ja wakuutett
tetta. Naista kaikista taita se sielu, kuin on uskon-sa tähden murhellinen, tehdä sen wahwan päätön
icen, että jos hänen katumaisella sydämellänS on
sitä etziwäta ustoa, sijna itzensä harjottele, eli toti<
sesti ja sydämen ikäwöitzemisellä otta turmansa IE»suxen mailman Lunastajan tygö, nijn on hänen us-
konsa, ehkä kuinga heikko se olla mahta, kuitengin
oikia usto, hänellä on kaikki mitä lEfus waati,
eikä hyljätä häneldä. loh. 6: z?. Joka minun
tygöni tule, sirä en minä heirä ulos. Ia Ap.
T 2: 21. Jokunen kuin auxihumataimea, st tule autuaxi.

Se
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Se usein mainittu iloitzewa usto anda tosin sy-

dämelle, kossa se sijna on, lolMlllisemman wakuu-
turen ja »voimallisemman todistuxen. Mutta ihmi-sen pitä myös ymmärtämän ja taitaman asetta sy-
dändänsa Jumalan edesä sen puutorengin alla, sii-
hen tmwain, että sydän on waka, omamndo puh-
distettu lEsuxen merellä kuolewaisista töistä, ja
mä, ehkä hän ei saa jotakuta suurta ja ihanata
sielun iloa nautita, hän kuitengin taita Jobin kans-
sa sanoa: Minun omatundoni ei kalwa minua
koko elinaikanani. L. 27: 6. nimittäin: kosta
minulla on rauha Jumalan kansia IlLsuren
Christuren kauna Rom. 5: 1. Jos ei mei-
dän sydämemme duomitze meitä, nijn meillä
on turroa Jumalaan, ja jos nijngin olis, että
meidän sydämemme duomitzis meirä, skiusauxen
hetkellä) nijn on Jumala suurembi, kuin meidän
sydämemme. IIOH. Z: 20, 21.

11. Luku.
SisällepitO.

i. §. Waikka (i-essexio xMva) Nston ihana tundemi«
nen, josta puhuttu on, ei ole niälttämatä tarpel«
nen, että se kaikisa ustowaisisa löyttäisin, nijn ei
pidä sitä kuitengan halpana pidettämän, eikä pi,
dä, jos Jumala tahto sitä läheltä, sen moimaft
pitämistä laimilyötamän.

2. §. Mikä sijs se soweliain työ on, että sitä luma,
lan tahdon perästä saadaisin, nimittäin: meidän
pitä rvisumbata sydämen puhdistusta eteemme ot,
taman.

3. § Meidän pitä yriwakaisesti sitä lumalalda rukoi<
leman.

N 3 4- §-
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4. §. Sanaa ja Sacramentejä brukaman, jotka owat

ne määrätyt Armon wälikappalet.
5. §. tviriästi harjoitteleman iyiam hengellisisa Z.au«

luisa.
6. tz Ennen kaikkia pitä meidän tutkinnoillam ja sx,

damellam ahdistaman iyiamme sisälle sijhen ihanaan
Vvangcliumilllseen Armoon ja Jumalanrakkauteen.

I. §.

me nyt edellisisä olemma selkiästi nähnet,
>" sen ei olewan wälttämätä tarpellisen, että sen
iloitzewan uston woiman pitä löytymän kaikisa oi-
kein ustowaisisa, niin ei ole se kuitengan nijn ym-
marrettäwä, kuin tätä korkiata Armon-mittaa vi-
däis halpana pidettämän, ja nijn muodon sitä lai»
milyötämän, jonga kautta me Jumalan tahdon
jälken taidamma sitä saada. Eikö Pavali sano?
i Cor. 12: 31. Noudattakat te parahica lah-
jsja. Meidän rakas Wapahtajam on käsienyt
hänen Opetuslastensa näin rukoilla: Lähestykön
sinun waldakundas! Kosta nyt Jumalan wal-
dakunda, Pavalin selityxen jälken, ei ainoastans
seiso wanhurstaudesa ja rauhasa; waan myös
ilosa Pphäsä Hengesä, nijn pitä meidän myös
pyhällä kijwaudella suuriminasa nöyrydesä sitä ru-
kvuxisam pyytämän. Se on juuri se korkia asia,
jota Pavali ylistä weljillensä, ja myös heille toi-
wotta, Rom. 15: 13- Eph. 1: 17, 18, 19. Eph.
3: 16. Colotz. 1: 9-12. 2Thetz. 1: n. Philip-
-1: 9. Philem. v. 6. Ia sitä hän ci tee sentähden,
että heidän sielunsa nyt pidäis wasta sen kautta
pelastettaman; sillä he olit wanhurffaxi tehdyt sm
chiwän uston kautta; waan, nijnkuin hän itziän-
sä seliltä, hän tarkona tämän toiwoturm kantza

sitä,
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sitä/ että he sen ihanan ja iloitzewan uston woiman
kautta tulisit paremmin tundemaan Jumalan hy,
wyttä, sitä mämmin hända kijttaisit, wäkewämmi»
fi tulisit sisällises ihmises, pahaa wastanseisomaan,
ja wijmein, että heillä olis sitä wahwembi autuu-
den toiwo.

Kukas nyt on meidän seasamme, joka ei tätä
Mwitze? Kukas on, joka ei tahdo riemu-acria-
ta pitä Lunastajansa kantza? Kukas on, joka ei
tahdo ahkeroita, että hän walitzemisensa wahwistais?
3osi kyllä on se, että Armon-walitzeminen on lu-
malalda wahwistettu, ja jos wuoret ja kukkulat
«välttäisit, nijn ei ota hän Armoansa pois nijldä,
joita hän on mailman alusta walinnut Christuresa
lEsuresa. Ia se on kokonans mahdotoin, että
»valitut taitamat exytenä ja kadotetta. Matth. 24:
24. Kuitengin, meidän heikkoudem tähden ja wah>
wemman wakuutuxen saamisexi täsä elämäsä, tule
meidän kaikella ahkerudella pyytä meidän walitze-
mifemme wahwista. Johon, minun ajatellareni,
Pyhän Hengen ylönluonnollinen sisällinen todistus,
eli myös sen iloitzewan uston woima, on kaikkein
soweliain. longatähden se totisesti kaikkea ahkerm-
la ansaitze, että ihminen, jos Jumalan tahto nijn
on, taidais saada ja nautita sitä tunduwa tai-
«van esimakua täällä maan päällä. Sijhen on tar-
pellinen:

2. §. lLnsiri, että ihminen Jumalan awun
alla otta perustettawambata ja wisumbata sydä»
men puhdistusta eteensä, kuin hän sitä, kuka ties,
tähän asti on tehnyt. Ei Jumala ennen andanuk
Israelin lapsille sitä makiaea Manna ruan, kuin

N 4 Egyp-
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Egyptin Jauhot olit kulunet. Nijn ei tahdo hän
sinullekan läheltä ylhäldä taiwallista lohdutustansa,
ennenkuin sinä mahdollisimmalla tawalla olet eroit-
tanut itzias kaikista synnin himoista. Moses lähti
Egyptistä Midianin maalle, ennenkuin Jumala il>
nioitti itzensa hänelle; nijn pitä sinungin sielus luo-
puman turhudesta, ennenkuins taidat tätä lohdutus»
ta odotta. Moni wakainen, kuitengin heikko on to-
sin oikein käandänyt itziänsä Jumalan tygö, nijn
«ttä hän sydämestä kaikkia syndejä wihaa, on la-
kannut kaikesta osallisudesta pimeyden töiden kantza,
ia käändänyt itziänsä murhellisella ikäwöitzemisellä
lEsuxen mailmcm Lunastajan tygö. Kuitengin tä-
mä heitä wielä seura, että he heidän wirkansa,
säadynsa ja muiden ulkonaisten asiain päällekatzan-
tlosa, sekoittamat itziänsä, enämmin kuin sowelias
vlis, mailman menoihin, ei anna kuolluitten kuol-
leitansa haudata; ja, usein paljon ratki sekanduwat
tnailman turhaan metelijn, ettei heidän sielusans o-
le sitä hiljaisutta ja lepoa kuin pidäis. Tämä nyt
on heille suurexi estexi heidän sisallilesä kaswanno-sans; sillä jos Pyhän Hengen pitä hänen lohdut-
taman Armonsa kansia andamcm itzensa meisä kuu-
lua, nijn pitä kaikki asettuman ja hiljarens oleman
meidän sydämemme sisimmäsä, nijnkuin Auringo
ei taida oikein näyttä kuwansa wedesa, ennenkuin
znyrsiy on asettunut, ja wesi tule tywennexi. Näin
ei taida ne ilahuttawaiset Armon-sacehet, Wan<
hursiaudm Auringosta, oikein pystyä ja paista meidän
sydämeem, ennenkuin sen sywyys on asettunut ja tyh'-
jennyt, ja se Jumalalle yrinänsa awamna seisoo.

Augusi
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Augustinus sanoo: O rakas HENra! minä

tahdon sitä liittoa tehdä sinun kanhas, että minä tah-
don oikein kuolla itze minusani, sen päälle että sinä
taidaisit elä minusa; minä tahdon itze olla anm
minusani, että sinä puhuisit minusa; minä tahdon
myös olla itze joutilasna minusani, että sinä tai-
daisit minusa työtä tehdä. Nijn mahta sijs se le-
wotoin mailina olla alallans, eli seisahm kelwotto-
misa astareisans '). Se turhutta rakastama mail-
ma paeta hänen irstallisen ilonsa kanha. Huiluinsoittajain pitä uloslähtemän, ynnä Kansan hymi-
nen kansia, jos lEsuren pitä tunnusmerkkinS ja
Armon-sätehen näyttämän. Semähden, sinä jo>
ka halajat lumalda korkiambata hänen salaisen
ystäwydens panttia; älä ainoastans wältä kaikke
turhaa iloa; waan myös kaikkea kuin sijhen yllyt-
tä ja haukuttele niinkuin pahoja seuroja, kelwotto-
mia ja turhia puheita ja pilkka sanoja, jotka, Pa-
valin todistuxen jälken, Christityille ei sowi, laistm-

N 5 ta
*) Tämsn lanha ei suingan ymmärretä, että sen, kuin

tunde itzensä luinalalda asetetuxi senkaltaiseen wirkaan ja
säätyyn, josa hän useimmilla toimituxilla on rasitettu,
kuin hän sois, pidäis sentähden luopuman wirastans ja
tilaisudesians. Sillä sen «aati paremmin meidän wel«
lvollinen kuuliaisudem Jumalala ja rakkauden, lähimmäis-tä kohtan, että me olemina kuorman alla k<lrsiwäisct, sij-
hen asti että Jumala otta sen itze meidän pääldämme
pois. I« sills wälillck tahto Jumala kyllä anda uffolli»sille sieluille, taiten metelingin alla heidän wirkansa toimi-
tuxisa, joita he ei tohdi itzewaldaisesti pääldänft wierittä,
nijn paljon Armoa ja Woimaa, kuin he tarwitzcwat sij°
hen, cttcl he taitamat woimasa pysyä, ja ei laimilyödä st»tä yhtä tarpellista, kuin on, peljätä ja rakasta heidän lu-<malMnsa.
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3. Osa. D. pontoppidanin
ta ja dantzia, johon mailma mieli, juomista, spe-
liä, huutoa ja menoa. Silla Jumala taita yldä«
kyllä wirwotta ja ilahutta, senkaltaisten surkeutten
awuxi ottamata. Kosta lihaa hillitöinnä irti laste<
tan, nijn se tuotetta hengen, ja sammmta eli tu-
kahutta sen sisällisen waikumxen, sen piffuisen My-
Myn kipinän, ettei se pääse liekkijn puhteinaan.

z. §. Se loinen, kuin tämän asian edesaut-
ta, on se ihana Rukous, nijnkuin lEsus on itze
opettanut meitä huokamaan: Lähestykön Sinun
N?aldakundas! Totisesti tahto meidän taiwallinen
Isäm, että meidän pitä lapsillisella usialluxella ru-
koileman hanelda tätä Armoa. Jos minä kysyi-
sin sildä, joka tästä suuresta salaisudesta wahän e«
li ei mitän ole maistanut: Oletkos sinä kostan ah-
kerasti ja palamalla sydämellä tätä lumalalda pyy»
tänyt? Oletkos, nijnkuin Jacob, painestellut Ju-
malan kantza rukourellas, ettäs sitä saisit? Hänen
täytyis mitäma?: tunnusta, että hän waiwoin onsen päälle ajatellutkau, paljo wähemmin sen wai-
wan päällens ottanut, että hän ol.s sitä rukoillut.
Apostoli Jacob sanoo: reillä mirän ole, er»
ter te mirän anokkan, lac. 4: 2. Wapahtaja
sanoo itze: Erre ole mirän minun Nimeeni rä<
hän asti anonet: rukoilkat, nijn te saatte, er<
tä teidän ilonne olis täydellinen. loh. 16: 24.
Luc. n: 13. lupa meidän suloinen lEsuremme,
että meidän taiwallinen Isämme on andawa
pyhän HenZensä sitä anowaisille. losa me
pyhän Hengen kantza ymnlärräinme pyhän
Zen woimallisembia ja enännnin tunduwia Ar»
monilvaikmuxia,

Sillä
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Sillä erinomauain puhuareni, pitä heidän en>

nm jo oleman Pyhällä Hengellä lahjoitetut, kuin
he taitawat rukoilla. Soweliain jouw eli tilaisus
tätä rukoilla, on ruumiillisten eli hengellisten kiu-
sausten aikana, ristin ja murhen alla; sillä se loh-
duttama ja wakuuttawa Armo saa silloin parahit-
ten siaa ihmisen tykönä. Mutta me ihmiset olem-
ma enimmästi sen mieliset, että me kärsimisen alla
tätä neuwoa unhohtamme, kurkistelemma haluisem»
mast rauhatoinna ymbärillem oikialle ja wasemmal»
le puolelle ihmisten awun ja lohdutuxen perän,
pyydämme jota pikemmin sitä paremmin meidän
kylmäkistoisen luondomme halun jälken asetta tus-
kan. Mutta juuri sen kantza me usein estämme
sitä taiwallista lohdutusta, kuin, kuka ties, olis tah-
tonut asundoans otta meidän sydämisäm, ellen me
olis ollet kärsimättömät' waan pysynet hiljaisudesa
hänen edesans; sillä hän ei tahdo kostan muiden
apua, sen päälle että kunnia annettaisi» hänelle y-
linänsa. Ah! josta moni ymmarräis ristin salai-
sutta, kuinga suuresti hyödyttäis se händä, ia kuin»
ga etuisexi tulis se hänelle, kosta hän Jumalantahdon jälken itziäns sen alla käyttäis. Totisestitulis hän paljo oppimaan ja koettelemaan. Mut-
ta sinä mahdat, ristin alla eli ulkona sijtä, anoa
sinun taiwallis<n Isas ihcmata ja ilahuttawaistawoimaa, nijn sinun pitä sen alla muistaman ja
wisusti tutkiman sitä kuin D- Myller Rakkau«den Suura «andamises L. iz. sanoo: "Nukouxen
"alla pidä tarkkaa waaria ajaturistas; jos,ja kuin-
"ga, ja mihingä Pyhä Hengi sinua kehoitta. Jos'sinä tunnet, että sinun sydämes lijkku, nhn jätä

"pois
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2. Osa. D. pontoppidanin
"pois sanat rukouresas, ja noudata ajaturias. Jos
"sinä wijwyt sanoisa, ja lastet Liikunnot mene-
"mään, nijns olet sen »vertainen, kuin kokoa kau-
hoja ja akanoin; mmm jywät ja sydämet jättä.
"Alä sammuta Hengen lijkumxia; waan monilla
"huokauMa puhalla sitä pistuista kipinäta enäm-
"min ja mämmin palamaan; Ala seiso wastan;seura miemisesti ajamxias, kuhunga hengi si-
"nua johdatta. Erinomattain kostas tunnet jongun
"murhen, nijn älä silloin temma itziäs irti; waan
"pysy alallas, ja tiedä, ma Jumala murhen kam«
"ta walmista sinua iloa wastanottamaan."

4. §. Rolmas wahwa wälikappale Armon e«
nänemiseen, on Jumalan Sanan ahkera rutkin-
do, ja pyhäinSacramencein harras nauriye»
minen. Uffon Sana Uston suulla oikein wastaw
otettu, anda sisälliselle ihmiselle woiman ja wah«
wisturen. Se on Christuren kastyn jälken tehdä
sitä ruoka kuin pysy, ja wahwista, maikka hawait-
zemata. Kosta lEsus tahdoi anda Opetuslapsille,
jotka Emauxeen matkustit, runsambcua tietoa, ja
wijmein näyttä heille hänen kirkastettua kunniallis-
ta ruumistans, nijn otti hän ensist Pyhän Raa>
matun eteensä, ja alkoi Mosexesta. Luc. 24: 27.
Nijn myös, kosta pyhät Apostolit saarnaisit Raa-
mattua, niin Pyhä Hengi langeis Sanan kuu-
lioitten päälle. Ap. T. ia: 44- Kosta ihminen
wiriästi otta tarkan waarin wahwasta prophecal-
lisistä Sanasta, nijn se ihana Rointähri wijmein
koitta spdämesä. 2 Pet. 1: 19. Ia sillä haa-
walla kuin Kointähti koitta, nijn me kohta tukm-
ma nijden korkiain lahjain ymmärryxeen. Se Py/

hä

204



Uston-Speili. li. Luku.
hä Sacramenti, kuin on lEsuxen Christuxen to-
tinen Ruumis ja weri, teke myös tasa paljon a-
siaan; Ma se on totisesti oikia pää-walikappale si-sällisen ihmisen hengelliseen walistuxeen, wahwistu"xeen ja wirwotuxecn, jos me ainoastans sitä kel-
wollisesti wiriasti ja hartasti nautitzemma. Minä

<n epäile monen sielun lEsuxen kijwrexi ja kunnia-
si tunnustaman, että hän, hänen Ruumistans ja
Wertäns nautitzejans ja sen alla on mndenut sisal-länsä moninaisen lijkutuxen ja wahwistuxen-

5. §. Apu>walikappalenc> tähän, on wielä,
Neljännexi,kaunisten Hengellisten psalmein har-

ras weisaminen, esimerkixi: Jumalan kijtoxesta
ja ylistynsta, lEsuxen rakkaudesta, YhdistyxestH

hänen kanstans, Ilosta Pyhasä Hengesa, lankaik-kisesta Elämästä, :c. Silloin kuulu:
Waikk' mailma minull juotta

Mond' malja katkeraa,
Mull lEsus kuiteng tuotta

Ah! iloo awaraa.
Ma pahaa ansaitzin

Saan kuiteng' riemuu peri
Jos lEsuxest en eri,

Siis hänes ripun kijn'.
Weisaminen on pidmawänä kahden kertaisenarukouxena; osiuain sen syyn tähden, että sanoj»

taitan, niiden pitkälle wetamisen alla, paremmin
tutkia; osittain myös että sillä suloisella weisullaon salattu woima, lykmcamaan spdändä ja sytyttä-
mään hartautta.

6. §. Ennen kaikkia on tähän tarpellinen Ju-malan moninaisten hywäin töiden nöyrä ja
kun-
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2. Osa. D. poncoppidanin
kunnioiretrawa tutkindo, joita hän on osottanut
meille kaikille yhteisesti, eli jollekulle erittäin, jota
itzekukin parahitten tietä. Erinomattain sen Au-
tuallisen Evangeliumin tmkindo lEsuxesta Christu-
xesta, joka on meidän waiwaisia sielujam lunasta
nut. Pri Pää-syy, mingätähden ihmiset saawat
nijn wähän maista sitä sisällistä Jumalallista iloa,
pn tosin se, mä he usein enämmin mtkiwat Lakia
kuin Evangeliumia. (En minä puhu käändymät«
tömistä, joihin Evangeliumin lohdutuxet ei waaran-
na;, waan owat wielä Lain ja wihan alla, siihen
asti että he owat tehnet katumupen ja parannuxen,
ja sen kautta paäsnet Evangeliumin wapauteen.)
Mutta sentähden me Evangeliummillisten Christit-
tyin nimeä kannamme, että meidän pidäis elämän
Evangeliumisa, nijnkuin meidän oikiasa Elementi-
säm. Niinkuin linnut ilmasa, ja kalat wedesä,
nijn pidäis meidän sielum, joka hengen wedännö-
sä, nijn puhuaxeni, wetämän Jumalan rakkautta ja
suloisutta Evangeliumista puoleensa, ja ikänäns kuin
uiman ymbäri Jumalan laupiuden pohjattomasi»
meresä, jota meille awatan sen riemu-sanoman kalit-
ta Jumalan Armosta lEsuresa Christuresa. Mei-
dän sydämem mitämax ahdistais itzensä läpitze oi-
kiaan Jumalisen ilon woimaan, jos me oikein tut<
kistelisimme sitä suloista Evangeliumia, ja sallisim-
me sen mngeuta kaikkein meidän woimaim läpitze;
jos me yöt ja päiwät sitä ajattelisimme; sijnäwal-
woisimme ja nukkuisimme; jos me sijnä työtäm tc-
kisimme, ja sijhen joka ruoka palan kastaisimme;
jos me sen jälken ojennaisimme meidän sisälle- ja
uloskäymiftmme, nijn st totisesti osimais myös oi-

kian
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lian woimansa meisä. la, taiwan ijankaikkisen
ilon ahkera tmkindo, Jumalan kaswoin katzelemi-ses, samaa epäilemätä waikuttais. Taiwas on ol-
kia riemu-sali, ja se kuin sen oikian kuwan sydä-
meensä painais, hän totisesti löptäis siitä wirwo-
luxen.

Mikäs teki Stephanuxen nijn rohkiaxi, kostahänen kaswojans nährin nijnkuin Engelin kas-
woja? Lucas sanoo: Hän. näki caiwat awoi.
Ap. T. 7.56. Tälle pyhälle Martyrille sen näön
alla epäilemätä suolin yhtä ylön määrätöindä Ar-
moa, hänelle wahwisturexi jakärsiwällisydexi; waan
totta, minun Christittyni! jos sinä hartaudellastekisit Jumalan Waldakunnalle wakiwaldaa, nijns
taidaisit sinäkin (kosta Jumala sen hywäxi ja hyö-
dyllisexi tunde) pilwein lapitze sinuas särkeä, ja, nijn
sanoaxeni, yhtä silmää taiwan riemu-salijn heittä/lusa lEsus istu Isän oikialla kädellä. Lyhykäi-
sesti: Sydämen pitä sywällä hartaudella hiljaisude-sans tutkiman taikka Jumalan tekoja, eli hänen 0-
lemisensa täydellisyttä ja korkiata autuutta :c. Sil-li tainkalcaiset tutkinnot owat nijnkuin taiwan ti-kapuut, joita myöden me hiljattain nousemma ylös
Jumalan tygö, ja Jumala taas itänänsä kuin las-K itzensa alas meidän tygömme. Jos me lähestym-
me Jumalala, nijn hän lähesty meitä. lac. 4: 8°Jumalan autuus on kyntila, hänen rakkaudens on
lnli. Jos me, tutkinnon kautta, nostamina sydä»
Amme tämän tulen tygö, nijn se lämbene rakkau-ksia, ja liekki putoa kvntilästä meidän ustommeMewaan kyntilän sydämeen, ja sylyttä sen. Mi-
'a ajattelen, senkaltaisten Mlisten tUtkindoin alla

muu-
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muutamat wäkewät Armon-Kipinät, muutamat
erinomaisesti suuret ilon -sätehet putowat usein mei-
dän sielumme päälle, jotka nijnkuin liikuttamat ja
tungeuwat sen sywimmän pohjan läpitze, ja ynnä
andawat wahwan wakumuxen, että rukous on
kuulttu, ja usto wastanottttu, joka ikänäns kuin
puto Christuren päälle, ja lijkutta händä nijn tut>
tawasti, että woima lähte hänestä, hänen kunnian»sa sadeh putoa sieluun, walon ja loisten kantza.

12. LUkU.
Slsällepito.

1. K. Se kuin on ottanut kaikista näistä edellä maini»
tuista waarin, ja ei kuitengan naulinnut sitä anot»

, tua Armoa, mahta nöyrydesä syyttä iyiänsä ja o>
maa mahdottomuttansa, ja karsiwäisydellä odstt»
Jumalan aikaa ja hetkeä.

2. h. Hän ei mahda Jumalan eteen mitan määrätä;
waan ajatella, että hän yhtä hywin hengen »vai-
waisudes taita olla Jumalan edesä ihan» ja hänelle
otollinen.

z. h. Ei hänen pidä iyemielisesti ja mäkisin sildä am
delialda lumalalda mitän waatiman.

4. §. Loisen Osan Päatoreri sisälle wedetän yhtä Rir,
jaa Philip Melanchtsnilda Joachim <samerariurel<
le kirjoitettua.

I. §. .

s>os joku sanois, minä olen mainitulta wälikap<
paleita brukanut; muna en mnne wielä/ että

ft suuresti ylistetty ja ihmellinen Jumalan ro.aiw
tuS sieluja on sen päälle seurannut. Nijn minäsanon sinulle, rakas ihminen! senkaltainen lahja on
totisesti fiM arwosta, mäs jongun ajan rukourcb
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las sitä pöydät; niinkuin peldomies kärsiwäisodellä
odotta sitä aikaa, jona hän saa maan hedelmän
koota, nijn pitä sinungin kärsiwäisesti odottaman
aikaa.

Ajattele sijnH siwusa, jos et sina> kuka ties,
jostus ole Pyhää Hengeä murhellisexi saattanut,
ja usein wäitcänyt, sammuttanut ja tukahuttanut
hänen hywiä sisälleandamisians, kosta hän on ai-
konut alkaa ja täyttä tätä hänen Armonsa waiku?
tusta sinusa. Jos Merimies aiwotusta mielestä an»
dais huwan myötäisen siwu mennä, nijn hänelle ei
tapahduis yhtän wääryttä, jos hänen täytyis sit-
ten taas jongun pitkän ajan myötäistä odotta, ja
turhan purjeitansa nosta. Nijn ei sinullekan ta-
pahdu yhtän wääryttä, jos sinun täyty muutaman
ajan sitä Armoa odotta, jota sinä ennen annoit
hukkan mennä, kosta sinulle sitä mrjottin. Anna
sijs sinun sielus hiljaisudesa odotta HERraa, niin-
kuin wartia huomenwarnaa odotta. Ps. izo- 5,
6. Sano: Jos minun wieläpidais odottaman huo>
inenesta ehwscen asti, nijn eN tahdo minä ainakan
epäillä eli luopua sinusta. Muista näitä sanoja
Habac. 2: 3. iLnnustus pirä ajallans räyrerrä»
män, ja pirä fittekin ilmanduman ja ei wil-
pistelemän. 7!os st rvijpy, nijn odota händä,
hän tule totisesti, ja ei wijwprrele. Ia So-
rachin sanoja: L. 4:1?. Joka on wilpiröin, stsaa hänen (se ihminen saa wijsauden) ja hänen
jälkenrulewaisens pitä menestymän, ja jos st
ensin itzens roisin käyrrä händä wastan, ja re,
ke hänelle wairoaa ja ahdistusta, ja koettele
händä witzattansa, ja rurki kuriruxellansa, sij<

O ben
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hen asti, kuin se löytä hänen wilpitrömäxi.
Vlijn se rule jällens hänen rygönsä oikiaUa tiel»
lä, ja ilahurra händä. Ia ilmoilta hänelle
salaisudensa. Multa jos hänesä löyrään wi>p<
pi, nijn se HM hänen, ja hänen täyty huk-
kua Semähden odota lEsuren hecke ja sano:

Waikk' on uffon walo kadon',
Uffoa mä kuiteng' tahdon,

Kyllä Isä Armias .

Kaswons jällens puoleen käändä
Ettän Yljän helmois händä

Kijtän lewos »uakias.
Tiedän ei hän minua hylja,

Ei hän Armons unhohtan;
Jos hän wijpy, hän on hywä,

Sijs mä kärsin, odotan.
Kosta hän on aikans witzan'^

Hala hän mun jällensä.
Murhcs, ilos sijs ain weisan:

Isan Armoon tydyn mä.
2. §. Edespäin, minun Christittyni! nijn ei o-

le sinulla yhtän syytä kärsunättömänä eli tytymät-
tömänä olla, taikka ikanqnsä kuin tehdä Jumala-
la welkamiehexcs, jos hän hywäri ja tarpclliseri
tunde, kuolemaas asti pidättä sinulda sen ilahutta-
wan uston woimaa, ja hänen rakkaudens ihanaa
sia ja lämbymia säteheita. Ei hän tee sitä ilman
syytä, hän nake paremmin kuin sinä, jos se on
sinulle hyödyllinen, ia jos sinä olet wäkewä kyllä
sitä kandamaan. la, me mahdamme sanoa mitä
me tahdomma, nijn senkaltaiset korkiat Armonwai-
ktlturet pita suurella nöyrydellä ja itzens-kie!dämi«

jella
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scllä elcktäm.in. Ne ei tule kenengän waatimuren
jälken omasta tahdosta japyrkinsestä; waanluma»
lan laupiudesta. Ei hän kaunista jokaista hänen
hengellisen ruumins jäsenda juuri yhdenkaltaisella
kiillolla; kuitengin on hän armollinen kaikille, nijn
kauwan kuin he ytinkertaisesa ustosa ja rakkaudesa
hanesä kljnuippuwat. Laulerus "Kosta mi«
"nä tahdoiftn kästyn anda ystäwälleni, ja minä ha-
"waitzlsin, että hän olis kästylleni kuuliaisembi hal»
"wasa hamesa, kuin koreisa waatteisa, nijn se hal»
''pa hame oiis minulle otollisin.' laD. MyUer,
Rakkauden suum-andamises: "Me parahitten woi«
"mmme Jumalala, kosta me sywimmäsä nöyrydesä
"pidämme itziäm mahdottomina senkaltaiseen lu-
"malalliseen ilmestyneen, ja hänen halduuns an»
diamme, jos hän tahto johdMta meitä ruusuin eli
"orjantappurain läpitze, jos hän tahto kaunista mei-
ltä ilolla eli kärsimisellä. Kosta ihminen on tul-
lut siihen määrään, että hän my lumalaans/"inisä tilasa hän ikänäns mahta olla, silloi on hän
"Christillijydesäns korkialla määrällä, ja on myös
''paremmasa cilasa, kuin jos hän sais jokapäiwä
'lumaialdans tuhannen ihanata Armon-silmäustä.

3. §. Lyhykäisesti sanottu: Meidän pitä tyty-
niän Jumalan Armoon, ja andnman itziäm HH-

halduuns kaikisa puutorisa, ristisä ja hengelli-
sesä waiwaisudesa. Meidän puolcldam ei pidä
teidän andäman mitän puuttua, kuin korkeimman
Armon-mitan saamiseen sopi, jos Jumalalle otol-
linen on sicä anda. Muna kosta me olemma teh»'
»tt mitä meidän tule, niin pitä meidän moös sy-'
dämestä tycymän sijhen wahään woimaan kuin Iu-

O 2 ni^la

211



2.'Osa. D. poncoppidanin
mala anda, ja ei muhretiman sen ylitze, kuin me
emme taida saada, kosta Jumala ei tahdo sitämeille anda. Sillä se olis nijnkuin jos joku nni-
rehdis sica ettei hänM ole siipiä, joka kuicengin
halulla tahdois lendä. Ei ole se wähä wimmaus,
että me tahdomma itze walita tien eteemme, sijnä
ajatuxesa, että me sitä myöden pääsemme parem-
min edes, kuin jos me annamme meidän käymi-sem ja retkem Jumalan tahdon alle, joka kuiten-
gin parahitten tietä mitä meille on hyödyllinen.
Meidän rakkahin Wapahtajamme ei ole turhaan o-
pmanut meitä rukoilemaan: Isä! lähestykö» si<
nun waldakundas! ja kohta sen jällen: Tapah,
tukon sinun Tahros! lamalan tahto on paljo
mrwallisembi ja jalombi, kuin mitä me hywäxi
luulemme, ja hengellisisä asioisa on usein nijn, et-
ten me tiedä mitä me rukoilemme.

Se hengestä-rikas D. Johan Graupics,Lu»
theruxen uffollinen ystäwä, puhu mielenpandawas-
ti tästä asiasta hänen, wäyäisesä Kirjasans, Juma-
lan Rakkaudesta: "Ala rukoile, (nimittäin: ajat-
"tomalla kijwaudella) yhtä eli toista Jumalan rak-
kauden mndoa; waan ainoastans, mä hän tckis
"tahtonsa jalken. Ne jotka owat sijtä mielestä ol-
"let, owat saanet alinomaisen lohduturen Jumalan"rakkaudesta meidän tygömme, joko he owat sen
"nijn eli näin tundenet. Mutta ne, jotka ei
"da tytyä, kosta he ei tunne tykönäns korkiamba-
"ta Armon-mittaa, eikä usto Jumalan olewan
"heidän tykönäns, kosta he ei tunne rakkauden ma-
"keuua, taikka wähimmäri Hengen woimaa, heil-aa ei ole yhtän pysywäista lohdutusta maan pääl-

"lä."
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"la." Ia wähän edellä: "Kosta meidän rakkau-
temme yxinänsä sytty Jumalan rakkaudesta, nijn se
"usein tapahtu, että me estämme itziämme sen ma-
"keuna maistamasta, jos me hillimättömäjä tiuku»
"sa sen perän pyrimme." Tähän sopi se, kuin A.
H. Franke Saarnasans 6:na Sunnum. Loppiai-
sesi sanoo: "Kosta me rukoilemma määrättömiä
"lahjoja, ermomattain anoin jotakuta suurta ma-
"keutta, makua ja mndoa, nijn taita luonnollinen
"ylpeys ja itzemielisys huokiasti itzensä sijhen sekoit-
ta, ja, itze Satan, meidän wahingorem, muutta
'itzensä walkeuden Engelixi; ja sitä helpommasti
"taita tämä tapahtua, silloin kosta ihminen ei ty-
"dy; waan tahto niinkuin mäkisin waatia, että
'Jumalan pitä andainan hauelle, sitä kuin hän a-
"noo. Jumala kuitengin wijsaudesans paremmin
"näke, mitä meille hywä ja hyödyllinen on."

4. §. Tätä ainetta minä en tiedä somemmal-
la lopetta, kuin uloswedon kansia yhdestä Kirjasta,
joka kaiken on luettawa, ja on kirjoitettu D. Phi-
lip Melanchconilda, Joachim Camerariuxelle
wuonna 1525 Maalis-Kuusa ja löyty muiden HH-
nen präntättyin kirjainsa stasa, roi. 627. Kän.

Minä pidän sen siri, että Te oletta sangen suu»resa kilwoimresa ja sodasa Itze kansianne, ja että
Teillä on suuri Christillisyden murhe Teidän miele-
sä»ne. Se totisesti käypi minun sydamelleni; mut-
ta nunä asetun, kosta minä juuri wahwasti uston,
euei minun tule Teidän sotaan muuna pitä, kuin
uutena alkuna ja walnnstuxena suurewbaan luma-
lismeen/ ja Teidän lumalisudenue julkisena tuudo-

O 3 merk-
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2. Osa. D. poncoppidanin
merkkinä, ja että Jumala on pannm Tma lähan
kiusauxen Schouluun, että Te Teidän koemtenne
ajan käwisitre hywin laptze.

Kosta Te nyt tutkitte, jos namär Wdän
mielenne liikunnot, taikka owat ainoaftans luon-
nolliset, eli lumalalda sisälle ammut, ja niinmuo-
don ahkerudella etzitte suuremvaca wcheyttä st!nä
asiasa, jos Jumala Teille sisälle anda, ja Teisäasu, eli jos Te wielä tydytte tvhjin petollisiin luu-
loihin, niinkuin monein kantzq on, jocka semäh-
den kutzUtcm Enthusiasteris; nijn katzokat ainoaftans
wisusti, että Te wahwistatte Teidän mielenne, ja
annatte Teidän Jumalan tahdon halduun, waikka
hän ei juuri kohra anna Teille, micä Te tahdot-
te, ja niinkuin Te sen mielellänne tahdoisitte, M
nä pidän sen totena, ettei ainoaftans moni tähän
aikaan; waan myös Christikunnan alusa lukemat-
tomat ihmiset owat langennet Uffosta pois, ainoas«
tans sijtä syystä, ettei he ole kohta saanet taiwal-
listen lahiain runsasta makua, jota he owat toiwo-
nec ja itzellensä wahwasti luwanntt Ehristillisyden
harjoituxesta, Porphyriuxen rijdat ainakin tarkoit-
tamat paljon sen päälle, Paljon olis totisesti kir-
joittamista tästä Teidän tilaisudestan; mutta an-
dakat tällä haawalla olla Teille sanottuna, että ih-
minen ei taida muulla ajalla oikein tuca ja hawai-
ta jotakuta witziä lohdutusta lumalalda totisesti si«
sälleannettua; waan kosta hän jomu suureen hä-
tään, ja koffa sudämen mffa ahdista,

Christikunnasa asiat ei toisin käy. Sillä Chris-
tus ilmoitta itziänsä meille enimmasti ristin kauna,
ja minä uffon wahwasti, että jos Jumala.toisinmeidän
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meidän kansiamme eläis, ja andais meidän hywia
päiwiä pitH ja aina lohdutuxensa maista, nijn me
sitä lahjaa määrin käyttäisimme. Mutta kosta
hän säästä tämän makeuden meidän kärsimisemme
ajuri, nijn me taidamme sitä paremmin huomalta
hänen hywydens. Minun ajatuxeni on sijs tämä:
Parembi on, että me nöyrällä sydämellä odotam-

me sijhen asti, että Jumala teke meille hywästi, kuin
mä me juoxisimme Jumalan eteen, jahänelle mää»
räisimme, mitä ja kuinga hänen pitä hywiä töi-
tänsä meille jakaman. Etten minä mahda sijta
puhua, että kosta ihminen nijtä warsin ano, nijn
se tapahtu ainoastans lihallisesa mielesH ja päälle»
tarkoituxesa. Me olemma sijtä mielestä, mä me
halulla sitä etzimme kuin meidän mielemme jälken
on, ei sentähden, että me sen kantza Jumalallekel-
paisimme; waan ainoastans että me taidaisimme
hywisä päiwisä, somasti ja alkiasti elä; ja tämä le-
toitta itzens lawialle kaikkijn asioihin. Sen syyn
tähden neuwon minä Teitä, ettet Te sekoita It-
ziänne sywijn ajamrijn ja tiedustelemisiin Jumalan
neuwon pitestä Teistä; waan kijtollisella ja juma-
lisella sydämellä nautitzetta sitä hywää kuin hän
Teille suo, rohkiasti päälle pitäin sitä tehdä kuin
Teidän wirkanne wami.

Edespäin andakat Hitßran tehdä niinkuin
hänelle kelwollinen on, niinkuin loab sanoi wel-
jellens, 2 Sam. 10: 12. Sillä ehkä kuinga pal-
jo Te tiedustelette, nijn ette ainakan muuta sen
kantza toimita, kuin että Teidän mielenne tule nu-
liari Jumalan huomioita wastan. joka on yri syn-
di, suurin mailmasa- Tämäli päälle katzo Paba-

li,
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li, kosta hän sanoo, että Laki saarra wihan, ja
täste lemähden, muiden palkkain seasa. erinomat»
tain Rom. 12: 12.. Olemaan coiwosa iloiset,
kärsiwälliser murhesa, ja alari rukouxesa, Tah<
doicako Te si»s, rakas Joachim! sanoa: Taiwalli<
nen Isa ei pidä »nurhetta minusta, eli ei tiedä mi-
nusta? Kuingas Te nijhi» aiacuxun joudutte? Te
kuka ties tuuletta Teillä oleman syytä sijhen, kosta
3e'dan sydämenne ei tunne wielä mitän hänen hy<
wydestäns? Mutta kysnkät Itzeldän, mistä tämä
tule? Jos et te ole Itze tähän svypäät, että tämä
sielun walkeus on Teildä wielä peitetty? Jo, totises-
ti syyttä se murhe, jonga Te Itzellenne teme, ja Tei«
dän tiedustelemiftnne, senkaltaisia pimeitä pilwejä.
Kuitengin pitä, Jumalan neuwon ja tahdon jal«
ken, walkeuden kerran pimeydestä paistaman edes
hänen tqydellisesä loistesansa

Sijs ole surullinen
Nyt rohkia toiwosa,

SiU' aika lohdullinen
Suli' ombi tiedosa.

Kyll' riemun Auring' paista
Tain murhen perästä,

Sä kohta hnwytt' maista
Saat HERran kädestä.

Hän kuka ties ei riennä
Sun tustast auttamaan,'

Ei korwans kohta käännä
Sun huutos kuulemaan;

Waan anda sinun itke'
Ia surkiast huogctta

Suld
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Suld' kaunit kaswons kätke

Ei tahdo wastatq.

Mu.tt' sinä lujan pysy,
Al' luowu hänestä,

Ain hänen tahwons tydy,
Hän nopiast pelasta.

Se käsi kuin sua witza
Se jällens paranda,

Sun hywäxes hän itze
Kaikk waiwas ojenda.'

Mutta jos ei riemun-Aurmgo tahdois täällä
walista, nijn se totta tapahtu tämän ajan perästä;
jos aika ei tahdo tehdä tätä hedelmää kypseri,
nijn on ijankaikkisuus sen tekewä; jollet sinä saa
maan päällä taiwan makeutta maista, ole ustolli-
nen ja kärsiwäinen, taiwasa sinulle annetan täy-
dellista iloa.

Ne Karitzat, kuin riemua
Sait mailmqs olla paitzi.

Nyt saawat rauhas asua,
Sill Paimen heitä kaitze;

Heit' Taiwan lahtest runsast juotta
Kus' ilo niinkuin wirta wuota.

Siell' itkut, waiwat lakkawat,
Kaikk iloitzewat, pauhawm.

Ah riemu! nähdä Jumalan
He saawat kirkkaudes,

OI Kanss
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Kanff Kuningasten Taiwahan

Myös loista iiäisydes.
Siell' Pyhij' ystäwitäns löytä
Heic' ihandclla Taiwan pöydäll'

Ain weisat kijtost' Jumala!!',
Tain runsan riemun andajall'.

Toisen Osan loppu.

Kolmas
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l. Luku.

Slsällepjto.
I. §. »ttiva 6c illtionzliz) Uskon )»«»,

märryxen päätösten jäwen yhteisesti,
g, tz, pyhän Hengen »välttämätä tarpellisesta awust»

sichen.
Z. §. Uskon lyhykäinen tutkindo koettelemu» sen

olendo» muodosta.
4. §. Nijn myöy sen hedelmistä,

I. §,
«NinH toiwon Nyt jotengin selkiari selittäneni tä»"l n,än asian, Uston raiwallisesta ilahurca-
waiftsta woimasta, joka lumalallisesa ihanasa
walkeudesa ja rohkeudesa tunde läsnäolsans; ja
tosin, kaikkein sen osain ja omaisunen puolesta.

Mutta kosta nämät kaikki mainitut, niinkuin jo
sanottu on, ei ole kaikille uffowaisille yhteiset; waan
erinäiset, ja vxinansä ustosa wahwistettuin eli kor-
nasti armoittttuin omac, ainakin tämän Tundemu
stn Miran paällekatzannosa,jonga kautta JumalanArmonwakuutustasaahan;katzo! nijn stura N)t edes>
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3. Osa. D. pontoppidanin
päin st kysymyös: Mihingä sys m,den ustowaisten
pitä turwanan, jotka ei ole tullet osallisixi sijtH
taiwalliststa koi liasta Armosta ja ilahuctawasta woi,
masta; mutta kuitengin suuresti ikäwöitzewät wah-
waa makuutusta heidän Armo-tilastans? Was-
taus: Näitä sieluja syystä neuwotan ennen mainit-
tuun se» ylös walaistun ja pyhitetyn ymmärryren
perän ajattelemisten, koettelemisten ja tutklstclcmi-seen, misä tilasa heidän hengelliset asiansa mahta-
wat olla.

Tämä on st koettelemus, johon Apostoli neu-
wo Corinthereiiä, kossa hän sano»: tei-
tänne, jos re oletca rokekac «itänne:
Eli ettekö te iyiänne tunne? 2 Cor. 13: E'
rinomattain kosta he tahdoit HERran Pöydälle
mennä, l 7"r- n: 28. Roetelkan ihminen itMn-
sä, st on: ymlnärryrelläns tutkikon tilaisutcans, men-
gön sisälle sydämeens ja katzokon, millinen st juu-
resans on, jos siinä asu uffo eli epäuffo, syndi e-
li wanhursiaus, Christus eli Belial. Tämä on
meidän hengemme todistus meidän Lasten-o ikeu-
destam, Rom. 8: 16. Tämä on meidän oman
hengemme tieto ja tundo sijtä kuin meisä on.
1 Cor. 2: n.

2. §. Mutta etten me mahdais eryä täsä tut-
kistelemistsa ja itziäm koetellesam, ja nijn muodon
tulla iankaikkisesti pttetvri, nijn meidän pitä sira
taiten ja waroiturella tekemän. lLnsixi stn syyn
tähden, että oma-rakkaus, joka on nijn sywät
juuret meisä ottanut, (josta syystä myös sydän kut-
zutan häjy ja pahanelkinen kappale, ler. 17. 9-)
suurcsti estä ihmistä oikein ja puolempitamätä tut-

kimasta
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kimasia omaa tilaisuttans. Toistxi sen syyn täh-den, mä se uusi ihminen, eli se Jumalallinen jase hywä, kuin pitä meidän sydämesäm löytymän,
ei taida muutoin kuin Jumalan omasa walkcude-sa ilmoitta itziänsa pyhitetyille ymmärryxen silmille.

Ai luonnollinen ihminen ainakan yminärrä
niitä kuin Jumalan Hengen owar; sillä ne o,
rvat hänelle hulluus, ja ei taida käsittä, i Cor.
2: 14. Semähden me olemma saanet Pyhän
Hengen lumalalda, että me tiedäisinnne, miiä
meille lumalalda anneccu on, v. 12. Tätä
Heuge meidän pitä hanasti rukoileman hallitziaxi ja
johdattajan oma koettelemusta eteemme ottaisam.Sitä lähin pysymän Jumalan Sanasa kiinni, jon>
ga pitä nijllä kaikilla oleman Lakina ja ojennusnuo-
rana, jotka ei tahdo nähdä itziansä pttetyiri.

3. §. Pmmärtäwaifille on jo kyllä sanottu;
muna yrinkertaisimbain tähden tahdon wielä lyhy-
käisesti osona kuinga usso pitä koeteldaman. 1:0
Sen Olennon, 2:2 S»m waikurusten ja hedeb
mäin puolesta. Jos sinä tahdot wisusti tutkia a-
sian, ja tietä jos sinulla on uffoa, nijn katzo hil<jaisudesa sisälle sinun sydämees ja tiedustele seura»
waisia:

1:0 Jos sinä tunnustat ja sydamesäs tunnet
yhtä Kolmiyhteistä Jumalala, jonga kansia sir.äolet Pyhäsä Kastesa lijton tehnyt, hänen Olemi-
fens ja Tahtons puolesta, aiwan nijn kuin hänPyhäsä Sanasans, pyhäin Prophctain ja Apos-
tolein kautta, on andanm itzensä ilmoitella, ja
nijn kuin sinä Catechismuxesa löydät lyhykäisen, kul-
ungin ulottuwaisen tiedon hänestä.

2:0 Jos
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2!O Jos sinä (kiuftluren hetki eroitettu) pidät

tätä kaikkea sydämejäs nijn totena, kuins näkisitsen silmäis edesä/ ja wielä todembana ja wissimbä-
nä/ kosta sinun silmäs ja muut taidot tauawat
sinua pettä; mutra Jumala, joka on sinulle tä-
män ilmoittanut, vn ja pysy ijankaikkisena tocuu-
dena. Sitten, jos myös tämä ylitzewoittamus on
sen waikunanut, ettäs ahkeroitzet elä tänlän
totuuden jälken, johon sinä itziäs tunnustat, se on:
pelkät ja tottelet Jumalala; sillä että hän on wan-
hurskas, rakastat häiwä, kosta hän on hywä, kii-
tät ja ylistät händä, että hän on Pyhä ja Ta>
dellinen :c.

Z-.Q Erinomaisimmast,, jos sinä pidät tätä Ju-
malala, ei ainoastans sinun Luojanas; waan myös,
sinun Kastes woimasta, sinun Armiana Isänas,
Jos sinä mnnec turmaa jia lohdutusta sijtä, kostas
muistelet, että Jumalan Poika, lEsus Christus,
on tullut mailmaan, wapahtamaan kaikkia wai-
waisia syndisiä; muna erinomattain sinua, helwe-
tin ijankaikkisesta piinasta. Jos sinä niiden Lain
uhkausten kautta, joita sinä tunnet omasa cunno-

> sas sinun syndeis ja rikosta tähden, tulet ajeturi
ja waadimri etzimäan Armoa ja anderi saamista,
ja sitä, ei kencngän muun, kuin lEsuxen Chris-
mxen tykönä, jota sinä, etzit hartan tutkinnon
kantza, nijnkuin ulosojemilla käsillä, rakkaudellas
ja ikäwöitzemisiAäs häneen tarmc ja kijnniomt, nijn-
kuin smun ainoata waara-ankkurias, pysyt luja-
na hänesä, etkä anna siuuas, mingän kaucca mail-
masa, olkon se mikä ikänäns tchtonsa, hänestä e-
roitma; waan sicä wastan kaikiin ruumin ja sie-

lun
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lun woimain kansia uhrat itzläs hänelle, nijn että
sinä haiajat yxinänsä hänelle kelwata, ja händäpalwella pyhydesä ja wanhurffaudesa kaikkena sinun
elinaikanas. loS lainan tykönäs tunnet, nijn ole
hywäs turwas. Ei Jumala waadi sinuida muu-
ta, kuin uskoa, ja se sinulla silloin on JumalanArmon kantta. Hän au«a sinua myös sitä kät-
kemään, ja wahwahwana seisomaan kaikkein was>
toinkäymisten myrsiyn ja ahdistusten ja kiusaustenalla, kuin sinua kohtawm, ja joiden alla sinullaei ole myöskän syytä peljätä, olkon sinun asiasnijn surkian-näköinen kuin se taita. Jos ainoas-
tans Sinapin siemenen wertaista uffoa löyty, yhtä
oikian ikäwöitzemisen ja rakkauden kipinäta, taikka,sen tundemisen siasa, sydämen murhetta uffon puu-
loxen ylitze, nijns taidat olla rohkiana HERrasa.

4- §. T'ma nyi on Usto hänen Olendonsa puo»
lesta. Mutta ehkä kuinga selkiä tämä on, nijn mo»
ni ihminen ainakin pettä itzensä uffocins koetellesan-sa; osittain, että he ei näe heidän makuista ustoans,
kiusauren ja raffas-mielisl,den tähden, maikka se kui-

, kengin heillä on; osirrain myös, mä he omasta nck-
kauoestans suruttomudensa alla omistamat itzellensäuskoa, jota heillä ei kuitengan ole. Katzo.' nijn on
sijs wielä muu jq paljo turwallisembi tie, waklm,
tettt, itziäns uffonsa rehellijydestä, kosta ihminen otta
»vaarin elämästäns, hänen sisällisistä ja ulkonai-
sista cöistäns ja lijkunnoistans, jotka omat uffonsiftlliset ja ulkonaiset hedelmät ja waikuruxet.Heidän hedelmistänsä re tunnette heidän, sanooCl,rij>us Matth. 7: 16. Hywä p»iu ei taida
häjyza hedelmjrä kaswa, eikä mädänny puu hy-

wlä
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wiä hedelmitä kaswa. v. 18. El! se on mahdo,
toin, »a kohdastans wastan luondoa. Hywä ih,ni»
nen edes tuo hywästä sydämen rawarasta hywiä.
Match. 12: 35. Semäyden waati Jacob oikeudel-
la ,mä meidä,, pitä osotiaman usioam töilläm, elä»
mäsäm. Ia mitäs se cnma, jos joku sanoo: Mi-
nulla on usto, ja minulla ei olis töitä, eli en tai-
dais Christillistä elämätä osotta, joka aina ulos lah»
te uskosta? Taitako senkaltainen makuutettuna olla
aumudestans? Ei millän muoto! Mutta kuingas s«js?
Pitäkö töiden eli hywän elämän oleman meidän au»
tuudemme perusturena? Olkon se kaukana jokaitzesta
Christitystä nijn ajatella. Chrtfturen ansio uskolla
wastan otettu on meidän uffomme alnoa ja wahwin
perustus; kuitengin pitä töidengin saapuilla oleman,
ja todistaman meidän ustostam, ja eroittaman sitä
ulkokullattuin kuollessa »iffosta. Ia nijn on se töiden
rehellisyys; mutta ei heidän ansions, kuin rohwaise
meitä uston koettelemisen alla. Catzo i. loh. 3.- ?.

Mutta uffon etuisimmat työt, ja seurawaM
meidän ArmoiKtilaisudemme wahwimmal tundomw
kit, owat nämät: 1. Usto puhdista sydämen. Ap.
Tek. k. 15: 9. Täsä ymmärretän, kaikista kuolewai-
sista töistä, ja ei salli yhrän halliftewaista syndiä
pysyä ihmisesä. 2. Usto rvoirra mailman. 1. loh.
5: 4. Ia niin muodon kaiken ajattoman rakkauden
luomin wgö, nijn moös ustalmren eli pelwon :c. 3.
Usto pyycä kaikella ahkerudella panna pois sen
ivanhan ihmisen. Eoh, 4: 22.4. Ustowaisisa on
aina soca Hengen ja lihan waihella. Gal. 5'-
5. Ustowaisilla on walircuin Lasten Hengi, jon-
na kautta he huurawar: Abba! raas Isä! Rom.
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8: i- Gal. 4:6.6. Ulkonaisilla on halu lu,malan Sanaan, ja elärvät sen jälken. Ps. 119:
8,9, i°. loh. 8, 47- 1. loh. 4: 6.7. Ustoiwaiser kärstwät mielelläns Christuxm tähdenristiä ja pilkka. Luc. 14: 2?. Hebr. 12: s, ia.
8. Ustowaiftt seurawar liLsuxen nöyryden ja
kärsiwäUisyden asteleira. Marc. 11: 29.1. Pet.
2: 21.9. Ustowaiser ei sorvita iyiänsä mail-
man muodon jälken, eikä tee sitä kuin paha on.
Nom. 12: 2. Ia wijmein 10. Ustowa«sit rakas,
tawat Msustans yliye kaikkia, ja ynnä hänenkanstans kaikkia ihmisiä, erinomarrain muira
ustowaisia ja uudesta syndpneitä Christitpitä.
loh. 8: 42. L. 13: 34. L. 15: 12. L. 4: 20.

Namät owat Uffon oikiar hedelmät ja mndomer-
kit, joista Mtan jos se on ihmisesa, ynnä uuden syn»
hymisen ja Lasten oikeuden kansia. Joka tosin on
edes tuoduisa lyhykäisesti todistettu; kuitengin kosia
lama asia on sangen suuresta painosta, nijn minä
tahdon jotakin selkiämmästi ja oikiasa järjestyresii si-tä ulos wimilta, yM kertaistmbain nijn myös
sattuin Hywäxi.

Luku.
SisällepttH.

1. tz. Ruusi sydämen eteen paandawata
> ta, joista ihminen tule rvahwasti tietämään, jos hänon Ustosit jaArMowtilasa; nijnkuin «nsixi? lös han

rakastit luMalata?
2. tz. Jos hän rakasta Weljeänsä?
3. §. Jos hän tunde tykönänsä sodan Hengen ja lihanwälillä?
4» tz. 102 h»»j tunde iyensä mieleen Uu»

distetuxi? P 5. §.
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5 §. Jos hän elä «vangeliumillisesa U?anhnrstaudesa,

eitä ole synnin wallan alla.
s. Jos hänellä on joku halu ja «vaatimus tyksnän»

ss sisällisten kansia käymisten Jumalankansia ruksu,xesa ja Jumalan Sanan tutkinnosa.
NL. Kokoa kaikkia sinun ajotuxiäs , ja mene omaan sy<

dämees; malta mieles, nijnkuin seiso tuhlaja pojasta <

Luc. 15: ja nijn pane nsit<l seutawaisia kysymyxiä
etees.

1. §.
sinä sitälumalara, jonga sinäustosatUtti

ner korkeimmaxi parhaxi, myös rodella ra«
kastar nijnkuin Sinun korkeindaparastas? Rak<
kaus, on erinomattain se, kuin oikiasta Ustosta ulos
lähte ja Usko cyötä ceke, eli osotta itzensä jumi
rakkauden kautta. Gal. 5: 6. Mutta jos tämän
rakkauden pitä oleman oikiasta luonnosta, nijn piläsen hallitzeinan sydämesä, ja suuresti woittaman kaij
ken rakkauden luondokappalden tygö, nijn että sydän
taita toden kanha sanoa: HiLßra kuin sinä
astans minulla olisit, nijn en minä ensingän
sitte Mirvasta eli maasta rottelis. Waikka rvie»
lä minun ruumini ja sieluni rvajpuis, nijn sinä
Jumala kuirengin olec aina minun sydämeni
uskallus ja minun osani. Ps<?z: 25, 26. Sijtä
Jumala tunsi Abrahamin händä rakastaman, että
hän tahdoi uhrata oman Poikansa, ja sijtä mekin
taidamme selwästi tietä, että me rakastamme Junia,
lam, jos me halulla luowumme kaikista kuin me
luonnosta rakastamme, nijn usein kuin lumWn rak<
kaus ja kuuliaisus händä kohtan sitä waati. Tästäseura myös se, että, joka Jumalala rakasta, hänwiha syndiä, ja aikkea mitä Jumalala wastan on.

Ps.



Ustott Opetti. 2. Luku.
Ps. 139: 21. kuulu: Minä tosin wihan Nljtä/
jocka sinua wihawat; ja minä Närkästyn heistä,
jorka karkawat sinua wastan. Tämä on rakkaus
lumalatt rygö/ että me häneNkästyNsä pidäM,
me. IIOH. 5:3. Se on myös hywä rakkauden merk»
ti Jumalan tygö/ eitä me jokapäiwä usein muisti,
liMma Jumalala, eli oikein puhuaxeni, aina pidänk
me handa sydämesäm ja mielesam; sillä kusa Mei<
dan tawaramme owat, Mä on Myös sydän.

2. §. Jos sinä et kanNä sydämesäs
wäistä wiyaa yhtäN ihmistä wastan; waatt sirä
wastän sUor kaikille ihmisille kaikkea hywää, jaar«
Mahtelet heitä/ kossas heitä näet josakusa hadasä, tt
Min sulje sydändäs heitdä; waan autat heitä sen jalken
kuin heidän tarpens waclti; jasinUn watäs jawoi»
Mas myöden anda? Ei kuiteNgan ole tämä yhteis
tien rakkaus ulotMwa makuuttamaan sinua ustostas
ja udesta syndymisestäs, koffa sitä löytätt luonnosta
kin rakasten ja hiljaisten ihmisten tykönä. SenlWden kysy edespäin itzeldäs> jos sinä myös tunnet
iykönäs etinomaiseu rakkäMii<taipumUren sinun hen<>
gellisten weljels eli nijden tygv / jotka owät oikein Usto»
waiset jauudesta syndynet?. Sillä niinkuin kaikki<poib
ti«pijrut yhdesä vmmyrkäisesä Sitkelisä, lom laheM
mari he tulewat kesti-rahtUa/ sitä läheMMärl he Niyös
tulewat töinen wistans, että he wijmeln yhceen rupi,
wöt; nijn myös Chrtstityt/ iöca lähemmin he Ustofti
ja rakknudesa yhdistyivät Christmen kan§a, sitä tä<
heMMari tulewat he toisiansa räkkäudeja / jä wij>
tnein yhderi hengixi keffenänsä yhdistywät. löhänNissano t. loh. 5: i. Jokainen kuin räkästä strä jsi
W ftnnxtti/ hän räkästä myös fiM jskä yättesU
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3. Osa. D. poncoppidanin
syndynyr on. Samalla muoto L. 3: i-
tiedämme/ että me olemma kuolemasta elämään
sijrtyt; sillä me rakastamme weljiä. Joka ei
»veljeänsä rakasta, se pyftkuolemasa. L.4:?,8.
Te rakkahimmar, rakastakamme toinen toistan»,
me. Sillä rakkaus on Jumalasta. Ia jokai-
nen kuin rakasta, se on Jumalasta syndynyr, ja
tunde Jumalan. Joka ei rakasta, ei hän tunne
Jumalala; sillä Jumala on rakkaus., Usto syn»
nyttä warsin »veljellisen rakkauden. Katzo Lydian
esimerkkiä. Kohta kuin hän oli tullut uffowaiseri,
sanoi hän Apostoleille: Jos te minun HLRralle
ustollisna pidätte, nijn rulkac minun huonesee-
ni, ja olkar sijnä. Ia hän waati heitä. Ap.
Tek. 16:15. Ia Fangi-wartian, joka, kohta kuin
hän uskoi, wei Pavalin ja Silan kotiansa, ja teki
heille hywäa v. 34. Tämän kani)a D- Spenerin
stnat hänen Uston Opisa wisusti sopiwat yhteen,
Uuden Gpndpmisen tundomerkeistä.

"Ermomattain, sano han, jos sinä tunnet ol»
"lian weljellisen rakkauden tykönäs: st on, koffas
"huomaitz<t oikian Christityn, näet senkaltaisen, kuw
."let hänestä, hawaihet hänesä sitä kuin sama to-
dista, että hän on syndynyt Jumalasta, jos silloin
''tunnet, että sinun sydämes tajpu hänen puoleens,
''»hlä palson, eli mämmin kuin sinun omaln suku-
"laistes puoleen. Jos sinä iloitzet ja ihastut hänen
"kan§a-kaymisestäns, jos sinä suot hänelle sitä Ju-
halan Armoa, kuin hänelle on annettu, nljn hywin
"kuin itzelles, ja halajat aina olla senkaltaisten ih,
»'misten seurasa, ehkä kuinga halwat he owat mail-
'masa: Tämä on nMi merkki sijhen, että molemmat
''"owat yhdestä siemenestä syndynet. 3. §.
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Uston - Speili. 2. 2>uku.
3. §.°los sinä jokapäiwä sodit syndiä was-

tan, ja tunnet Hengen jalihan sodan cykonäs?
Gal. 5: 17. 2»iha himoiye Henge wastan, ja
Hengi lihaa wastan: Nämät owar wastan toi-
nen toistansa. Tätä tundomerkkiä pitäwät kaikki
Raamatun Oppinet yhienä kaikkein wahwimbainseasa. Erinomattain sano Danhawer: "Jos sinä
"taidat tuta ja hawmta uffon tykönäs,' ni/n kijtä
"Jumalala, ellet, nijn tydy Hengen ja lihan sotaan,"
hän tahto sanoa: Se todista yldäkyllä sinun uudesta
syndymisestas. Sillä jos sota syndiä wastan sinusa on,
M Laki sinun mielesäs, joka soti sitä Lakia wastan, kuin
sinun jäsenisason, nijn on se Pyhin Hengen waikutus
sinun sileusas, janijn olet sinä saanut Hengen, eli olet
Hengestä syndynyt; sillä mitä Hengestä syndynyt on, se
vn Hengi jamitä lihasta syndynyt on, se on Liha; ja ei
taida nijn muodon oiklasa järjestyresä sotia itziänsa was-
tan; mutta ulkona järjestyrestä se taita kyllä tapahtua.

Sentähden se kuin ei tahdo itziänsä pettä, hän
vttakon waarln, millinen se sota on, jonga hän
walittäin tunde itzesäns, eli sydämesäns. Jos se on
sola kahden himon wälillä, esimerkixi: rahan ah,
neuden jakunnian pyynnön wälillä, joista jomman-
kumman wälttämätä täyty paeta pois toisens edestä;
mutta kuitengin saattawat ihmistä epätietoon ja e-
päilyreen, kummanga puoleen hänen pitä itzensä kään-
dämän, kosta he owat molemmat kuitengin pahat;
katzo! nijn ei ole se Hengen ja lihan sota; waan co»
konans lihan sota, eli sen pahan luonnon sota itziän-
sä wastan, ja saatta aiwan hywin olla uudesta syn-
idymättömifakin ja ustottomisa ihmisisä. Wiela pi,
ta, täsä omasa koettckmuxesa, muistettaman, mitä

.P 3 P«'
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3. Osa.. D. pontoppidanin
Pavali sanovßom. 2: 15. uudesta syndymättömistä
pakanoista, että heidän si?dämensä ynnä todista,
ja heidän ajatnxensa kessenäns iye pääUens kaw
hawar, eli myöy heicäns tekewäc,
nimittäin: sen jällen kuin he öwat tehner pahaa eli
hywaä. Tätä ajatusten päälle kandamista, joka on
ainoastans luonnollinen, eli luonnollinen 010 omasanmnosa, koffa ihminen taikka aiko mjelesänsä pahaq
tehha, eli on jo totisesti tehnyt pahaa, ei pidä kään»
dymqttömän Hengen ja lihan sotana; sillä tämä on;
paljo tule Pyhälhä HengM; se tar«
loitta paljo paremhqan maaliin, nimittäin: ej nijn
suuresti rangaistujen wälttämiseen, kuin lMllisuteen
za Jumalan rakkauden woimasa pitämiseen, ja le«
Wittä ihensä paljo lawiammalle kuin luonnollinen
päälle tandaminen ja onlqntunnon wastansanominen;
sillä taiyH syynä eli wikana pitäq ainoastans ehdollis
sia syndejä ja julkisia pimeyden töitä; mutta Hew
gen sota lewittä itzens pienimbjjngin ja salaisimbijn
synnin himoihin, joita järki ei tahdo ensingäil synnixi
makan; mutta uudesta, syndynet tundewat ja ha<
waihewat niitä warsin sydamesans, niinkuin wahin?
dä rahtua silmäsäns, nijn myös kamwat ja walit<
tawal nmä.

Tähän tulemat Lucheruxen sanat: in
ygp, 5, NM, gä Q2I, "Jumaliset, sanoo hän, owat

ne, jotka todcha tundewat euä heisä on
"syndi ja että he tekemät syndiä; nimittäin: ettei he"niji, palawastl kuin lulis rakasta Jumalala, ei nijn
-WämelUestj kuin tulis häneen uffalla; waan toisi<"nansa epäilewät, jos hän ensingän rakastakan heitä,
"yftttawat myös yhtä ia toista kärsimäuömyttäM

tin
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Uston-Speili. 2. Luku.
"tin alla :c. Nijnkuin ne taitamat olla ustostans wa-
"kuutettuna, jotka totisesti tundewat Hengen sotaa
"lihaa wastan Armon ja Luonnon sotaa, eli wanhan
"ja uuden ihmisen rljta toinen toistans wastan; nijn
'owat sitä wastan ne ihmiset kokonans ulos suljetut
"uffosta, jotka sijta sodasta ei mitan tiedä. Siitä
puhu 5u6- lHs. BcNamerius m Bpec. Ilkeni.
cap. 11. §. 17 "Se on paha merkki, kosta eiyhtän o
"taa tunnu, kosta synnin lähde hilllmätä juoxe, nijn
"ettei syndinen kerrangan seisahda. Kosia ihminen
"luule hänelläns rauhan olewan, ja tyty itzehenst.
"Senkaltainen anda ymmärtä, että Hengi on hänesH
"sorltu, että hän elä hywäsa sowinnosa himoinsa
"kantza, seura nijts nijnkuin orja, on ikeefen hywin
"harjandunut.

4. §. Jos sinä sydämesäs, taidosas ja mie»
lesas olet aiwan toisen lainen, kuin sinä ennen
olit, taikka olisit, jos sinä suurimman joukon
tawalla seuraisit sinun luondos kchoituxia? Rom.
12: 2. Eph. 4: 23. Coll. 3: iv. Mä mielen
muutosta, hengellisisä asioisa, ei taida ihminen mu,
alla saada kuin uudesa syndymisesä. Lihalla on li»
hallinen, maallinen ja turhuden halu; mutta Hm»gellä on Hengellinen halu. Pavali sanoo: Nom.
8: 5, 6. Ne jotka, lihan jälken owat, ajatte»
lewar nijtä kuin lihan owat: Mutta ne jotka
Hengen jälken owat, ajattelewat hengellisiä?
Sillä lihan halu on kuolema: ja Hengen halu
on elämä ja rauha, kihan himoa, silmäin pyyn-
döä, elämän koreutta, Mammonan murhetta, mail-
man wijsautta, uudesta syndynyt aiwan toisina pnä.

P 4 Hän
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3. <dsa. D-pontoppidanin
Hän mnde sitä kuin parembi on, hän polke mail-
man jalkains alle, eikä suingan suo sydändans ha»
nelle; waan jokapäiwäisen uudisturen kautta hän,
nijn paljon kuin lkänäns mahdollinen on, eroitta
itzensä kaikista nijstä, kuin takaperin owat, ja ko»
kotta nijden perään kuin edesä owat. Lyhykäisesti:
hän ajattele, puhu, teke ja käyttä itzensä aiwcm toi<sm kuin mailman lapsi, ja kosta mailma toisinansa
tahto wetä händä puoleensa, nijn hän warsin huo«
maitze petoren, huoka sen ylitze, kehoitta itziänsä,
wälttä, ja nijn ustonsa kantza woitta mailman. i.
loh. 5:4.

5< §. Jos sinä myös jokapäiwäisesä waellu,
xesas tonststi ahkeroiyet lVanhurstaudesta ja
pyhydestä? Kuule tästä kirkkasta tundomerkistä Jo,
huniieren sanoja: i. Epist. i: 6,7. Jos me sanom»
me, että meillä on osaUisus hänen kantzans, ja
n?aellamme pimeydesä, nijn me walehtelemme,
ja emme tee coruutra. Murra jos »ne walkeu-
desawaellamme, nijnkuin hängin walkeudesa on,
nijn meillä on osaUisus kestenämme. L. 2: 3. Ia
sijrä me ymmärrämme, ercä me hänen tunneme,
jos me hänen käskynsä pidämme, v. 5. Murra
joka hänen sanansa pitä, totisesti on Jumalanpakkaus hänesä täydellinen, v. 29. Jokainen kuin
wanhurskaucca teke, se on syndynyr hänestä.L Jokainenkuin Jumalasta syndynyc on,
ti se syndiä tee: (ehdollisesti) Sillä hänen sieme,
nensä pysy hänesä: ja ei hän taida syndiä teh,
dä; sillä hän on Jumalasta syndynyc. v. 10.
Sijtä ilmanduwar Jumalan lapser ja perkelen
lapset. Jokainen kuin ei tee wanhurstaurra,ei
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Uston-Gpeili. 2. Luku.
ei se ole Jumalasta, ja joka ei rakasta häuen
weljeänjA. v. 24. Ia joka hänen käskynsä pita,
se pysy hänefa, ja hän sijnä: Ia fijtä me tie»
dämme, ercä hän meisä pysy, fijrä hengestä,
jonga hän meille andoi. Tämän kansia myös Pa»
väli sopi Rom. 8: 9- Jolla ei ole Christuxen
Hengi, ei se ole hänen omansa. Ia v. 14. Sillä
kaikki jotka Jumalan Hengellä waikucetan, ne
owat Jumalan lapset. Ajattlkan nyt jokainen,
jos se on mahdollinen, «ttä Jumalan Hengi taita

kehoitta eli aja ketän Jumalan tyköä Ilimalattomu-
teen, jos Pyhä Hengi taita johdcma ketän pyhy-
destä pahuteen. Jos sinä siis tahdot tietä, kenenga
Hengen lapsi sinä olet, Pyhän Hengen, taikka pahan
Hengen, nijn via waari sinun elämästäs ja me>
nostas yhteisesti, kuinga sinä käytät itziäs
wäisesä elämäsäs, jos sinun työs owat ojetut knm-
menen pyhäin kästysanain ja Lain ojennus nuoran
jälken, ustollisest» kuuliaisudesa, pelwosa ja rakkaude-
sa Jumalan tygö, ja talcawctt nijn muodon oikein
kanda totuuden ja wanhurjkauden töiden nimeä.
Jos sinä, nijntuin Abraham, waellat Jumalan e-
desä, ja olet waka, se on: ei juuri kokonans täy>
dellinen, kuitengin tarkkahimman omantundos jälken
harjoittelet sinuas kuuliaisudesa, wakuudesa ja har»
taudesa. Jos sinä, Henochin kansia, elät Jumalises-
ti, eli sitä wastan, olet Jumalaloin elämäsäs jame-
nosas, etkä pidä paljo muuta ojennus nuoraa, kuin
mailman pelkoa ja häpiätä, taikka kosta korkialle
tule, ainoastans helwetin pelkoa.

Jos sinä kaikkia lykkät Christuren ja hänen wan»
hurstaudens päälle, ja jtze sillä wälillä teet ja jätät

P 5 ai-
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3. Osa. D. ponropidanin
ainoastans sitä kuin sinä hywäxi tunnet, ajatellen
ettei Jumala kaikkia nijn wisusti lue, hän on hywä
ja laupias, eikä rangaise sinua nijn komin, etbas olet

heikko ihminen, maikka sinä luonnosta himoin jalken
waellat wäärydesä, wihasa, hekumasa, juomisesa,
ylpeydesa taikka josakusamuusa hallitzewaisesa synnisä:
Nijn tiedä, ettei sinulla ole uffoa, etkä ole Jumalan
lapsi, et myös waikuteta hänen Hengellänsä, ja seu»
rawaisesti petät itziäs surklasti, jos sinä senkaltailna
ollesas toiwot mlewas aumari, joka totisesti ei tai»
da olla muu, kuin lihallinen surmtomus ja Sata,
nan sowaistus. Ne monet Raamatun Sanat, joits.
Hsien edestuolin, todistamat sen selkiösti.

Mutta kuingas fijs? Ongos oikia Christitty syn,
nitöin? Ah ei! Jumalan lapsilla ei ole erhetysten ja
heikkoutten, somattomain himoin ja haluin päälle
puutosta; silla perisundi asu Heisa; ei kuitengan tee
he yhtän syndiä. Eikö nämät puhen parret ole ih-
mellistt yhteen somitta? Ei! Jumalan Hengi puhu
ihe nijn: Jokainen kuin Jumalasta syndynyt ON
~, ei hän taida syndiä tehdä 1. loh. 3:9. Ei
hän tee pahaa Rom. 7: i?- Joka syndiä «ke,
hän on petkelestä, i. loh. 3:8. Ia Christus
«itunne händä, Matth. 7: 23. Mutta puhuneko
sijs Raamattu itziänsa wastan, koffa muisa paikol,
sa kuulu: Raikki owat he syndiä tehnec, ja ei
heillä ole miränketstattapa Jumalan edesä. Rom.
3 .23. Ia 1 loh. 1- 8. Jos me sanomme, ettei meillä
ole syndiä, nijn me perämme itzemme, ja ei ole
toruus meisä. O! Raamattu sangen hywjn sopi
ihe kanstans; mutta mailman lapsilla omat turmel,
lut taidot, ettei he tahdo totella tomua, eikä näe,

mikä
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Uston-Speili. 2. Luku.
mikä eroims on sillä wälillä, että syndi asu ihmi>
sesä, ja Hän reke syndiä; waan he sekoittamat
näitä yhteen. Uudesta syndvnesä asu syndi, eli hä»
neliä on syndiä; mutta ei hän tie syndiä, waan
hän mastoin mieldäns sitä karsi. Hänen siMsellä
ihmisellänsä on totisesti halu Jumalan Lakijn; mutta

hänen jäsenisänsä on toinen Laki/ joka fon hänen
Mielensä Lakia wastan, ja se taita kyllä, hänelle suu»
rexi mlelikarwauderi ja 'murhexi, huomaitzemata
saacta hända syndiä tekemään; mutta hän sa»masa hetkesä tunde sitä syndiä / hän hawaitze
sitä marsin omasa tunnosans, itke sen yllhe ja
Karihan weresä itziänfä sinä puhdista. Nijn
on sijs oikia Christjtty puhdas kaikesta pahasta
oikomisesta; ei hän elä lihan jälken; ei hän
gnna synnin hallita; hän ei tee yhtän Pimey-
den työtä, ja sijhen rajaan on hän Christuren kuu-
liainen Opetuslapsi, että hänesä tosin taita löytyä
paljon kadotettawata; mutta ei kuitengan yhlän itze»
työllistä kadotusta; sillä hän on uffon kautta Chris»
turesa lEsuresa, ja (todistuxexi sen päälle) ei
lläja waella lihan; waan hengen jälken. Rom. tz: 1.

6. §, Jos sinulla (kiusauxen hetki eroitetlu) on
yikia halu ja taipumus pitämän salaista ja sy»
dämmellistä kansia käymistä Jumalan kansta?
Za tosin ensist nijn, ettäs haluisesti kuulet hänen pu-
hutteleman sinua Sanasans, haluisesti sitä luet ja
tutkistelet, sitä haluisesti harjoittelet, ja tosin ei »vä-
hemmin sitä samaa kuin nuhtele ja kuritta, kuin
sitä joka lohdutta, wirwotta jawalaise. Ps. 1: i, 2,

Auruas on se » « , jokarakasta HiLßran Lakia.
Zoh. 8: 47. Joka on Jumalasta, st kuule Iu«

malan
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3. Gsa. D. poncopplbanitt
malan saanar; sencähden ec te kuule, etter te
Jumalasta ole. i loh. 4: 6. Me olemma Iu»
matalta: ja joka Jumalan tunde, hän kuule mei«
tä. Joka ei Jumalasta ole, ei hän kuule meitä.
la> uudesta syndymättömät eli ne jotka luonnollisesa
tilasans eläwät ei ymmärrä nijlä, kuin Jumalan
Hengen owat, ne owat heille hulluus, yxi mieldH
pahendawa asia, he kauhistumat nijtä, ei heidän sie«
lunsa nijn mielisty nijhin kuin David, jonga suusa
Jumalan Laki eli Sana oli niinkuin Hunaja. Vri
kuuliainen alammainen ahkerasti pyytä oikein käsittä
hänen Herransa Lain, tahdon ja käskyt, sen pääl»
le, että hän taidais sitä paremmin sowitta itzensäsenjällen. Jos hänellä taita sitä Armoa olla, että
hän itze saa olla hänen Herransa ja Ruhtinansaseurasa, ja oppia tundemaan hänen mieldäns, nijn
hän sitä suurena onnena pilä, eikä ole aika hänelle
Wwä; waan sangen haussa. Tätä lähin kysy il<
zeldäs, jos sinä tunnet tykönäs jongun halun toiseenosaan sinun tmwallisesta kani)a>käymisestäs Juma-
lan kanha, nimittäin: Rukoureen, Jumalan kij-
toxeen ja ylistyxeen, että sinäkin tahdot puhutella
lumalatas, nynkuin hän Sanasans sinua pu-
huttelee.

Me olemma ästen kuullet, että Jumalan lapset
owat myös saanet Jumalan Hengen. Händä kutzu
Propheta Zacharias 121 L. Armon jaRukouxen
Hengexi. Tämä ei ole orjuden ja pelwon Hengi,
että ban saattais meitä pelkamaän Jumalan läsnä»
oloa ja hänen kantzakäymistans; waan hän on wa-
lircuin lasten Hengi, josa me huudamme: 3tbba,
rakas Isä! Rom. 8: 15. Eli joka waati meitä

lapsia
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Uston<Speili. 3. Luku.
lapsillisella ustallurella menemään Jumalan tygö, jou»
dutta meitä hänen kanhakäymiseens, turwallisestt
walittamaan hänelle meidän hätääm, ja etzimäänhänen apuans. Uudesta syndymättömille ei tule huo-kiasti kehoitus rukoureeu, jos he nmdewat joffus ty»
könänsä kehoituxen sijhen, nijn se tapahtu silminnäh,
täwäsä hädäsa ja waarasa, kuin edesä seiso. Sen»

taltaisisa tiloisa taita tosin jumalawingin itzianfa Iu«
malan puoleen käändä huulilla, ja huma: HER-Ia! HERra! kosta hän kuitengin muutoin aiwan
lvahän tätä HERraa muista; mutta uudesta syndy,
net tundewat tykönänsä sisällisen halun, wetämisenja taiwuttamisen, loka ei saa alkuunsa jostakusta ul»
konaisesta syystä; sillä he mlewat usein, kosta he«vähin sitä ajattelemat, Hengesä kehoiteturi, kijruh,
detuxi eli joudutetuxi salaiseen kanhackäymiseen Immalan kanffa, hartaasen rukoureen, taikka jos ei se
lahdo edistä, sanomattomiin sydämeen huokaurijn.
Silloin he tundewat, nijn sanoareni, tuulen pu-

halluren; loh. 3: 8- silloin uston jn rakkauden ki-
Ma hehku ja liekkijn sytty, silloin kaicki sielun woi»
mat jännitetän pyhään ikäwöitzemiseen Jumalan pe«
lcln. Silloin he pyytäwät oikein tarttua luma»>«an; suuta andarens, rakastaxens, kijttärens ja y,
Wxens händä, pyhää Halleluja weisain! HänenVlajestmns pyhällä ihmettelemisellä, ja pyhällä ika-
lvöitzemisellä pian hänen istuimens eleen asetetta.Villoin sywimmästä sydämen halauresta, mailmankokonaisella ylönkatzella, kaiken hänen turhudenskiel-
tämisellä ja hyljämisellH, kuulu: Josta minulla o-
>lssc sijwer liijnkuin metrisellä, ecrä minä len-

ja jostus lewäisin! Ps. 55: 7. Minä ha-
lajan
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3. Osa. D. pontoppidanin
lajan rääldä eritä, ja olla Christuxen kansia.
tNailma on ininulle tistinnaulircu, ja minä mail»
malle. Taiwas on se oikia maa/ tuin taita sielun
lohdulla.

3. Luktt.
Sisälle-pltc>.

t. H. Raikki Petolliset luulot maahan kaatan> joideii
päälle ulkokullatut vakendaroat autuudensa toiwon>
ja epailewät kadotUxesians, jokakuiteNgin on heille

tiettäwä kyllä. Senkaltaiset owat; Heidän «thristi»
tyn nimensä.

2. K. N?iria waarin ottaminen ulkonaisesta lumaläii
palwelux«sta.

Z. Se parannus jä elämän Muutos > johon he edesl
avdawat tahtomansa Päästä täällä ollefans.

4. §. IHngun «isiin synnin ja Pahan tawan walttä»
MineNi

5i ö. luonnon oma kehöitus jöhsngunwitzijn awuUn.
6. H. Muiden ihmisten hywät luulot )a toiwö heisiä

tz. MijdeN paljous, jotka ei ole paremmat heitä; j<i
toiwo«?ät kuitengin tulewansa »mtuajri.

Gosia Nyt lhniinen näin btta näistä Kuudesta tnndö><
"> merkistä waarin, kuin owat: 1.Rakkaus Jumalan
tygö. 2. Rakkaus Lähimmäisen tMö. z. Hengen jä
lihan sota. 4. Mielen uudistus. 5. N?atthurstauden
harjoitus. Ia 6. SielunfisälliNett kansia käyminen
Humalan kansia; ja nijden jälkenkoettele sydändänst.
tiedustellaxens, kuiden seurasa hän on, nijn hän tiet-
täwästll yhtä naista kolmesta tykönänsä hawmtze:vaikket hän selwasti tunde olewans wielä käänds>
Mättömänä, ipäustoisna ja uudesta HndynM
zömättä/ sijs p«a hänen> jos hän tahto autuch

lulls
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Uston-Speili. 3. Luku.
lulla, jota pikemmin sitä parembi käändamän itzensä;
Eli jos hän tunde taitamansa nöyrydesä nähin kaik»
kijn ustalluxella sanoa la, niin on hänellä syy
rohkeudella ulospuhjem: Minä ilsiyen suuresti
HARrasa, ja minun sieluni riemuihe minun
lumalasani; SiUä hän puetti minun auteuden
waatteilla, ja werhotti minun wanhurstauden
hameUa, Es. 61: 10. Eli taita sekin tapahtua, että
ihminen, ehkä hän caickia näitä selwiä tundomerk»
keja tykönänsä löytä, on kuitengin eikä
tiedä oikkein, jos hän taita toirvoa tulewansa
amuati, taikka ei.

Että minä mahdan jongun suuremman walistu-
>ten anda näille epälewä isille, ja jos mahdollinen ott
autta heitä näistä muchen-ajamrista, nijn tahdon
minä wielä kahta lyhykäistä tutkindoa eteeni otta.
Minä sanon: Muutamilla nijden seasa, jotka e>
päilewät Armon-tilastansa, on syy epäillä kosta
he ei ole wielä oikein käändynet; Muilla, jotka
tpäilewät/ ei ole yhtän syytä sijhen; waan, waikka
he äpäilewät, owat kuitengin oikiat Jumalan lapset.
Tätä wäärä epäilystä me sijs tahdomma wijsulw
masti tutkia, ja molembia puolia erhetyrestans ylit-
zewoltta, nijn wle kaikki selitetyxi<

i. §. Muutamat, jotka totisesti owat epclusi
toiset epäilewät heidän epaustostans / ja puo,
littain wakuuttawat itziänsä amuudestans. MitäsijS
heillä on perusturena? Jo, yrinänsä tämä: Että l>«
owat Christuxeen kastetut, ja oikiasa ttston
Pisa kaswacerur, ajatellen nijn muodon, että Chris»
tlyen lupaus yeihinain waaranda: Joka ustoo ja
tastetan, st tule autuari. Marc. «s: 16. MUt«

ts
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- Osa. D. poncoppidanin
ta nämät näyttämät tahtomansa tieten itziänsä pet»
ta; silla he tietämät tosin, että ustoa Christuren
päälle, ei ole paljastans tunnusta Christusta suulla
ja suostua hänen Oppijns. Jos sinä uffot Evau-
geliumin totuuden; mutta et tottele eli seura sitä,'
maan elamälläs pilkkat, nijns olet Chorazinin ja
Bechsaidan asuwaisten kantza langennut rastamman
duomion alle, kuin Tyron ja Zidonin miehet, kuin
Turkit ja Pakanat-

2. tz. Toiset totisesti epäuskoiset jaCbristittömät, epai»
lewöt epäuffostans, ja waakuuttawat itziänsä autudes-
tans tästä perusturesta, että he jotakin wisusti ottamat
Ulkonaisen Jumalan palweluxen welwollisurista
waarin; käymät wiriästi kirkosa, Jumalan Sanaa
kuulemasi»; ja HERran Ehtollisella; ru-
koilemat myös kotonansa jaKirkosa jotain jostakusta
kirjasta, eli omasta päästänsä; mutta ei sydämestä,
eli Pyhän Hengen waikuturesta. Nämät ei ensin»
gän epäile amuudestans; mutta jos he tarkemmasti
katzelisit asiaa, nijn he pian huomaitzifit heidän pal<
welewansa Jumalala amoastans ulkonaisesti; ja
nijn ei Hengesä ja wtuudesa. Mutta kukas waaci
senkaltaista ulkonaista wilpistelewäista menoa heidän A
sistäus? Jumala suuttu siihen jc, kauhistu sitä, eikä
kuule senkaltaisia syndisiä, maikka he koko päiwän
humasit:HEßra! HERra! Maikka he nostaisit
KWnS hänen tyßns, nijn hän kuitengin käändä
silmänsä heistä pois: ia maikka he paljo rukoilisit,
ei hän kuitengan kuule heitä; sillä heidän kätensä
vwat meren Mikoja täynänsä. Es. i: 15.

3. §. Mielä muullaisia totisesti usiottomia löyty,
jotka puolitein foiwowat «umaxi tMwqnsa, ilman,

yhde-
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Uston-Speili. 3. Luku.
yhcäkän syytä, ja tosin tästä perusturesta: Että
waikka he nykyisellä ajalla owcu huonosa ja juma»
latcomasa tilasa, nijn ei he kuitengan aiwo edespäin
eli aina sijnä pysyä; waan aikanans jostus paran»
nuxen rehdä, ja nijn autuan lopun saada, ehkähe owat pahoin ja jumalattomasti elänet. Jos nämät
toiwoans nijn pitkälle wijwyttäisit, kuin parannus»
tans, ja lohdumxensa sijhen asti säästäisit, nijn ei
o!is sijtä mitän sanomista. Mutta nyt, kosta he
rakendawat toiwoans yhden sangen tietämättömän
ajan päälle, ja se kuin wielä enämbi on, sangen
tietämättömän Armon-awun päälle, ja mjn muo-
don turhan lastun tekemät, nijn on hudän hullu-ansa enämmin itkettäwä, kuin sijhen wastattawa.
Joka perusta aucuudensa toiwon aika<ajalda
täwän parannuren päälle, on sen tyhmän miehen »ver-
tainen, josta Poeta juttele, että, kosta hän tah-
toi yhtä wittaa poikki mennä, nijn hän seisahti
rannalle, odottain weden wijmeingin puttuwan,
ja ojan kuiwaxi käymän:

ille labitur öc laditur m v«lul>illz «evum.
Wirta juon ja juoxe wielä, eikä ikänänsa puutu.

Tämä on turwalltsin neuwo kaikille: Eyikäc
HEKraa, kosta hän löptä tairan: rukoilkar
händä, kosta hän läsnä on. les. 55: 6.

4. §. Muutama osa ustonomain seasa ouawatilman perustuxeca jongun uffalluxen autuaxi tule-mansa sinä, ecrä he muutamasta wististä ehdol-
lisesta synnistä owar luopunee, jota he ennen o?wa'l harjoitellet ja rakastanet, ajatellen sen olewan
ockian parannaren cundomerkin; kosta he kuitengin

Q ainoase
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3. <dsa. D. pontoppidanin
ainoastans ihmillisesa päälletarkoituxesa owat sijtä
luopunet, kunnian tähden, rangaistuxen pelwost.i,
ja nijn edespäin; muna ei puhtasia rakkaudesta
Jumalan tygö, eli kijtollisudesta ja lapsillisesta kuu-
liäisudesta, taikka uston ja Hengen waikumrcsta,
jota parahitten sijtä nähdan, että senkaltainen kijl-
do«parannus on wajawa, ulouuin ainoastans wis>
sijn syndeihin; muna ei koko sijhen synnilliseen A»
damin turmeluxeen, Jos joku koko Kain pirä,
ja rikko yhdesä, hän on wikapää kaikisa. lac.
2: ic». Mdesta ainoasta ruumin haawasta taidat
sinä luonnollisesti kuolla, ja yhdestä ainoasta syn<
nin haawasta sinun sielusas taidat sinä ijankaikki-
sesti kuolla. Kuinga paljo enämmin. kosta sinä
kokonans olet tävnnäns haawoja, sinimarjoja ja
weripahkoja, joista ainoastans muutama on parat-
tu, ja ei sekän pohjasta.

;. §. Wiela muut uffottomat ja uudesta syndymätt
tömät epailewat epaustostans, ja toiwowat kusa ei
toiwoa olekkan. Kuinga? Gentähden ecrä he luon,
nosta cundewar jongun hywän omaisuden ry,
känänsä, nijnkuin kohiullisuden, wanhurstauden e»
li laupiudcn :c. Piräin tätä hywää luondoa yh-
tenä uston ja uuden syndymisen hedelmänä, ja suu»
reri wahingöxensa sekoittamat yhteen sen eroimren,
kuin on Luonnon ja Armon wälillä. Esimerkiri:
Veljellinen rakkaus, sydämellinen laupius ja ar>
meliaisuS, nijn myös sopiwaisus wihamiestensä kans>sa, owat epäilemätä uffon hedelmät. Mutta st
on tietty, <tta kaikki ihmiset,ja, julmimmatkin Var»
barit ja Pakanat, joilla on («mperamentuin lan-
zmneum) weresta-rikas luondo, tundewat itziänsä,

ehkH
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Uston.Gpeili. 3. Luku. 24;
chkä eroiturella, jotain taipunexi rakkauteen, arme»
liaismeen, laupiuteen:c. He tekemät waiwaisille
hywää, auttamat heitä millä tawalla he taitamat,
«»dexi andawac ja unhohtawm sitä wääryttä kuin-
he kärsimät, kosta hcildä andep anotan, ja lahim»
«äinen hvwia sanoja anda.

Nyt taita joku senkaltaisesta luonnollisesta mie-
len < muodosta päättä ja ajatella: Minulla on wel-
Mnen ia hnwintekewä sodän, nijn hvwä ja sopi-
minen niel, se on wltzistä minun uffoni hedelmä/

>«, minuil uudensyndymiseni mndomerkki. Mutta
llä päätä ylön äkistä: taita nijngin olla, ettei si-
nulla ole ensingän usioa, jos ne awut tulemat
wastans luonnolliWa mielewmuodosta, maikka mi»

»H annan myöden, mä luonnon-wolmat, kosta
«t tulemat pyhimys, totisesti yhtenä Armon kantzayöcä tekemät. Että sinä mahdaisit wälttä omaa-
mosta ja erhetystä niin palnawasa asiasa, nijn o»
o maan tästä perustus-ojennusnuorasta: Kaikki
>mgelliset awut ja uston hedelmät omat juuri liki
Mstecyt, rippuwat toinen wisesans kijni, eikä
!oida eroitemri mlla, nijn että kusa yxi on näistä,
Mä omat wälttämätä toisetkin; sillä muumin o,
»« hän puolittain uudesta snndynyt, ja puolittain
»; puolittain olis hän Christuxen waldakunnan,
»uolittain Smanan waldakunnan oma, joka on ai»
«>an mahdomin ja kohdastans mafian toinen tois-
ms; sillä ectä Christunlla ja Belialilla ei ole ph»
A sowindoa keskenänsä.

Sinä nyt sanot: Minä olen laupias, ystäwäl»
!mn, sopiwainen; mutta oletkos myös nöyrä, pub»
Ks, raitis, kohtullinen, työtä tekemä, hengellifes»
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244 3» Gsa. D. pontoppidanin
ti waiwainm, isowa ja janowa wanhurstauna, :c.?
Ellet tätä tunne; waan suosittelet tykönäs yhteni
awuis kansia muutamia hallitzewia ehdollisia syndc-
jä ja pahoja tapoja, jotka ei ole sowitetut,niin tie-
dä, että se on ainoastans luondo; waan ei Armo,
kuin sinusa hallitze.

6. §. Edespäin löytywät senkaltaisetkin Chris-
tityt, jotka käyttäwät itziäns sangen ymn,ärtäwäi«
sesti ja siiwosti; muna tietäwät kuitengin omasa
tunnosans, mä he owat monijn salaisijn syndeihin
haluiset, ja aiwan hywin mndewat, että perustus
heidän sydamesäns on wielä saastainen ja peräti
kelwotoin. Mmät, kosta nijn muodon oma-
tundo ei taida heille yhtan lohdutusta eli hvwaä to-
distusta anda,nijn he kuirengin lohduruxen usein
otrawar nijstä hywistä ajaruxista ja luuloista,
kuin roisinans muilla ihmisillä owar heistä,
tehden itzellensa sijtä jongulaisen ustalluxen, josa on
toiwoa ja epäilystä sekaisin. Erinomattain ajattele
moni yrinkenainen jumalaloin, että kosta hän on
Pappinsa ystawydesa, jonga hän nijn puhuareni
puoli-lumalanans pitä, ja kosta hau ei uhka hö
nelle kadotusta, nijn ei ole yhtan hätää; kosta
Pappi, kuka ties, ei itzekän tiedä mikä Armon>ti-
laisus on. Mutta ah! mikä hulluus, jos meidän
oma sydämemme duomitze meitä, nijnkuin lolM
ms sanoo, mitäs auna että Muut ajattelemat meis>
tä hywaä. Ei heidän pidä sinä suurna päiwanä,
meitä duomiheman; waan Jumala», joka koettele
sydämen. Muilla woi olla joku syy rakkaudesta
pitä sinua hywänä; muttta sinulla ei ole yhtän
syytä «nämmin luottamaan heidän, kuin sinun oman

duo-



l.lston-'Speili. 3. Luku.
duomios päälle. Mitä ihehes tule, nijn luota wie-
lä wahemmin muiden kuin itze päälles; sillä ei y-
yrikän tiedä mitä ihmijesä on; waan ihmisen oma
hengi, kuin hänesä on.

?. §. Wielä nijden joukko näky suurin ole-
man, jotka, ehkä he ei tunne yhtän uuden syndy-
misen tundomerkkiä tykönans (minä ajattelen ustoa,
joka rakkauden ja kuuliaisuden kautta työtä teke)

kuitengin epäilewät kadomxestans, ja toiwowat tu-
lemansa autuaxi. Mitäs sijs on heillä perustuxena?
O! ei mikan muu, kuin se lukemacoin heidän
werraistens ja kumpanittens joukko, jotka ei e-
lä paremmin; waan kuka tiesi pahemmin kuin
he, ja luulervac knicengin tulewansa auruari.
Maikka he elämät ylpeydesä, ahneudesa, kateude-sa, rijdoisa, huorudesa, juomisesa, ylönsyömisesä,
kaikkinaisesa ylöllisydesä, kirouxisa, panettelemisesa,
sopimattomisa pilkka-sanoisa, ja muisa senkaltaisisa,
nijn he kuitengin sanomat: Eikö niin eletä kaikisa
saädyisä, koko mailmasa, nijn on se ollut alusta,
ja nijll se näyttä loppuun asti pysywäri. Tästä

nyt tätä somatoinda päätöstä tehdän: Waikka
Gal. 5: 21. ja mualla Jumalan sanasa seiso, er>
tä ne, jotka senkaltaista rekervär, ei pidä Ju-
malan waldakundaa perimän, nijn on se mah-
dowin, että kaikille näille syndisille taita nijn ko-
wasti käydä. Warjelkon Jumala! Sillä lamalla
täyty jokaitzm peräti epäilyxeen langeta! Minä
«vastan: Et sinä tarwitze epäilyreen langeta, kas-
kas wielä elät Armon-ajaja, ja taidat Jumalan
Armon kauna sinuas käändä; muita jollet tahdo

itziäs sijhen somitta, nijn epäile ja epäile kauwan
Q 3 kyllä.

245



3. Osa. D- pontoppidanin
kullä. Jumala» Sanasa ei löydy sitä epäiW
wastan sinulle yhtän w'woa.

Kukas stjs taim auman tulla? Wastaus: Ai»
noastans ne, joilla on eläwä uffo, ja harjoittama!
ustoans kuuliaisudesa, joko bejssa sitten on lyhembi
eli pidembi aika elettaroa heidän käändymisensä jäl»
ken. Mutta o! kuinga Harmat omat ne? PiM
si»s kaikkein muiden menemän helwettim, eikä yh>
tän Armoa löytämän? Wastaus: Nijn Raamat-
tu opetta monesa packasa; mutta se kuin toista um<
ta ja lihalle otollisembata Evangeliumia saarna, joi
se myös olis Engeli taiwasta, hän olkon kirottu!
Sillä hän on, niinkuin HERran Sana puhu,
senkaldainen lohduttaja, loka häiritze Kansan, jo
häwittä sen tien, jota heidän pidäis waeldaman,
Ongo sijs autuasten luku wähembi kuin kadoten
tuin? Jo, arwamattomasti wähembi. Sangen
pistuinen osa nijden suhten. Luc. iz: 23. luemme
me yhdestä Miehestä, joka kysyi Christurelda:

wähäköstä nijtä on, kuin amuaxi w
lewat? Ia hän wastais: pyyräkär ahtasta por«
tista mennä sisälle; silla monda on, sanon minä
teille, jotka pyycäwät mennä sisälle, ja ei cai»
da: nimittäin: sentähden, ettei he oikein pyydä; wao>»
laikka oman ansion kauna, (Oxus oz»er2tum) niin-
kuin Paawikunnasa, eli tyhjän ulkonaisen Juma-
lan palweluxen kautta; eli unelialla ja kylmä «kis-
toisella Christillisydellansch kuin on wijden tyhmäin
Neitzein kaltainen, luulemat hywin toimittanensa
sian. Sangen mielenpandawat owat Mapahm-
jan Sanat, Match. 7: 13, 14. MenHär ahtas»
ta portista sisälle; silla se portti on lawia ja

awara

246



Uston-Gpeili. z. Luku.
«wara tie, joka wie kadotuxeen, ja nijtä on
monda, jotka sijrä sisälle menewär. Ia se
portti on ahdas, ja tie kaira, joka wie elämä-
hän ,ja harwac owar, jotka sen löyräwär Ia
Match. 20: 16. seiso selkiästi, että monda owac
kutzurut (näkywäiseen Seurakundaan);
war walirur (taiwan iloun).

O kuinga harwat owat kuitengin ne walitut!
minä hämmästyn sitä ajmellesani. Jos me ainoas-
tans meidän aikaisten Christittyin seasta etzimme
kaikkia nijta erinänS, joitaRaamattu monisa pai-
koisa, ja erinomattain 1 Cor. 5: n. ja Gal. 5:
19, 21. selwillä sanoilla sulke autuudesta ulos, nijn
jääneitten joukko jääpi sangen pienexi. Jos ai-
noastans ne tulewat auman, jotka rekewär Isäntahdon, Matth. 7: 21. Jos ei yrikän epäustoi-
nen, ei yrikän waarä, ci waras, ei pettäiä, <i
haurelliuen, ei syömäri, ei juomari, ei salawuo-
teinen, ei huorimekiä, ei pilkkaja, ei murhaja, ei
kostonpyytäjä, ei sopimatoin, ei petollinen, ei ki-
roilla, ei walapattoinen, tule taiwan Waidakun»
daan; waan kaikki, kaikki, ellei he täällä ajasa
käännä itziäns ja muutu wanhurstairi ja lumali-
siri ihmisiri, kaikki heitetan helwmijn; kuhunga sijs
joucu suurin joukko meidän seasam?

Chrpsostomus se suuri ja muutoin lohdullinen
Kirkon »Opettaja puhui kerran näitä sanoja sillesuurelle ja wäen paljoudesta kuuluisalle Antiochian
Kaupungille: "Kuinga monda ihmistä luuletta te
"tälä suuresa Kaupungisa tuleman autuaxi? Mi-
"na sanon sen mastoin mieldä ja haluttomasti,
"kuitengin mahdan minä sen sanoch nijn monen

Q 4 "tu>
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3. Osa. D. pontoppidanin
"tuhanen stasa ei saioja tule amuaxi;ja sadangin pääl»
"le minä suuresti epäilen. Sillä/ kuingas on nuo-
ruus pahoja juonia täynnäns? Mika wastaha»
"koisus ja laimilyömys löyty wanhain tykönä?"
NL. Näitä sanoja hän puhui paremmalla Christil-
lisyden ajalla, kosta ihmiset ei ollet läheskän nijn
erinnet Christuxen mielestä, kuin nyt. Muutamat
»vanhat Kirjoittajat puhumat yhdestä Eremitasta,
jonga pitä erinomaisesa näösä nähnen, kuinga ih-
misten sielut, nijnkuin paxu lumi- ja wäkewä ra»
je-saadet, putvisit helwettijn; nijn että Manes, jo»
ka jo oli helwetisä, nijnkuin Lusitanus sano, syys»
tä on kysynyt, jos wielä yhtan ihmistä olistan mail»masa jäljellä. En minä mmnMs senkaltaisia ih»
misten sanomia, ellei ne sopis meidän Prophetalli-sen Sanan kantza yhten, nijnkuin jo olemma näh»
net, ja wielä, jos nijn tarwe olis, taittaisin todis-
tetta. Mtä minä tahdon sanoa: Ajatelkam ai-
noastans Christuxen wmausta Luc. 8: 5. :c. nel-
jästä pellon-kylwöstä. Kuinga suuri on kuitengin
eroitus ustowaisten ja usiottomain paljouden wa-
lillä, ja seurawaisesti walittuin ja hyljättyin wälil»
lä. Ia kuitengin ei puhu hän nijstä sokeista Pa-
kanoista, joiden joukko on kaikkein suurin; waan
ylistänsä nijstä, jotka Sanan siemenen wastanot-
tawat eli näkywäisesä Seurakunnasa elämät. Ku»
ka sijs tahto ihmetellä, että Pcwali nijn suurella
murhen pidolla ja armahalla mielellä neuwoo: Phil.
2: 12. K,aircakar pelwolla ja wapistuxella, errä
te amuaxi tulisirca. Christuxen Sanat: harwar
owar walicur, owat nijnkuin oikiat pitkaisen jy«
linät herättänet monda surmoinda ihmistä synnin

unesta.
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unesta. Jumala suokon nijlle saman woiman si-nusakin, minun Lukiani! jos sinä wielH olet ulko-
na Armon-tilasta, ja paammisesas ja suruttomu-desas seurat sitä suurta joukkoa, sowitcain sinuastM»än mailman muodon jälken. Nom. 12: 2.Ala ajattele, että Jumala, nijden pallouden täh-
den, jotka exywät, tahto rangaisturensa pois kään-
dä, taikka että Jumala, sinä suurna Duomio-päi-
wänä, koffa hän näke nijn monda tuhatta kma
tuhatta katumatoinda ihmistä eli syndistä edesäns,
heidän lukemattoman paljoudensa tähden myödytta
eli wanhurffaunans licwitta, ja ei kadota heitä kaik-kia, nijnkuin täällä tapahtu mailmasa, että, koffamonda smaa kapinan nostajata owac yhtä haawatehnet itziansa kuolemaan wikapääxi, nijn yxi silloinitänänsä kuin autta toistans sen alda, ja taikka
tule joka kymmenes, eli muu nW luku eroimuxi,
ja, usiasti harwemmat eli usiammat armahdetuixi.Mutta waiwainen syndinen! sinä teet kowinwäärän laffun. Jumala ei anna wähindäkän hä-nen ijankaikkisesta wanhurstaudeftans myöden, kos-
ka hän, sinun päällekatzannosas, ei ole wielä sowi-
tettu; sillä ettet sinä olet wielä totisen, elämän ja
työtä tekemän uffon kansia wastanoctanut Christu-xen täydellista suwindo-uhria, muutoin hän itzian-sä kieldäis. Jos ei yhtän ainoata sielua ensingän
vliffan, kuin oikein itziänsä käännäis, nijn ei tulismyöskän yxikän aumaxi. Paitzi pyhytta ei taida
yxikän nähdä Jumalala, ei, ei muut kuin puhrac
sydämestä. Manh. 5:8. Ei pidä mirän saas,
turcapaa umecn Jerusalemiin sisälle tuleman- Ilill.K. Hi: 27. Ala sillä itziäs lohduta, että sinullaQ 5 on
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on monda sinun w<rtai,ias eli kumoama. lokaic-zen melstä picä edestänsä Jumalalle luclnn re,
temän, Rom. 14: 12. lokachen pnä packan saa>
man ansionsa jälken. Että sinulla on monda seu«
ramiestä siitä ct sinä taida ollengan muu»
ta lastua tehdä, kuin mä sinulla pnä helwetinpij<
nasa oleman monda kantza-weljeä ja osamiestä, ei-
kä taida tasä siaa löytä se, kuin ajallisista waiwAs»
ta sanotan:

Laillinen inileris lc>cills nalzullie malorum.
Sijtä epäilemätä ei ole yhtän lohdutusta, et«

tä monda kumpania on belwecisä; silla he ei taK
da toinen toistansa autta, eikä neuwolla, eikä työllä;
waan owat enämmin toisillensa rangaisturlxi ia
waiwari, ja enämmin lisäwät sitä iiankaiMsta ja
epailewaistä ulwomista, ja sttä hirmuista helwetin
itkua ja hammasten kiristystä. Jos namat Su-
det, nijnkuin sanalastusa sanotan, owat yhdesä ul»
wonet, mailmasa ollesans, yllyttänet ja haukmellet
toisiansa moneen pahuteen, nijn pitä heidän myös
nyt yhdesä hirmuisesti parkuman ja ulwoman. Mi-
nä olen täsH asianlMrasa jotakin enämmin wij-
wutellyt kuin toisisa, siica syystä, että minä Mir-
kani toimitussa, olen surkialla sydämellä, moninai»
sesti hawain mt, että se suuri kammauomain syn-
disten joukko on woimallisenlbi kuin kaikki muu, ol-
kon mikä ikänäus se tahco, waiwaisia sieluja witt-
telemään, ja heicä suruttomuteen muuttamaan.

Nämät ja muut senkaltaiset owat siis ulkoknl»
lamiden petolliset perustuxet, joiden päälle he epäi-
lewäistä toiwoans rakendawat, ja epäilewät sijnä
kusa ci epäilyxen siaa ole. Mingätahden?lo,Pa»

väli
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vali on kerran wahwistcmm Gal. 5: 19-21. Et<
tä lihan owat julkistr: kuin on huoruus,
salawuoteus :c. Ei ole se epäildäwä, että ne,
lorka senkaltaisia tekemät, menewät määrään, ja
ei pidä Jumalan waldakundaa perimän.

Näiden ulkokullattuin epailewäistä turwaa ja
syitä, kaiken heidän perusturensa kantza, merta Jobsangen somasti hienoon hämähäkin werkkoon, jon»
ga läpi taitan aiwan hywin nähdä, ja hajo, kos>
fa yhdellä sormella sijhen koffetan. Nämät owat
ne haustat unen-näöt, joilla Satan huwittele hen»
gellisesti nukkumia sieluja, ja heidän wiwoans wah»
wista. Mutta mitäs sanoo Job: Ulkokullattuin
toiwo kato. Sillä hänen toiwonsa tule tyh»
jäxi: ja hänen ustalluxensa mjnkuin hämähäkin
Werkko. L. 8.: 13, »4.

4. Luku.
Sisälleplto.

1. h. tvsstetan kuinga roääräin perustusten päälle
heikko-«siloiset, kliitengm oikiat Jumalan lapset
rakendawat pelkoansa kadotttuxi tulla, kosta he e»
päilewät antuudestans, joka kuitenzin on totisesti
heidän omansa. Nijnkuin: Pelko ja suru että he
Jumalan Hankaikkisesa «euroon päätöresä owat hyl<
jätyt.

2. s- Heikkous «ston turwasa ja toiwosa.
Z. Nijn myös «ston hedelmisä ja pyhittämisen lah-

joisa.
4. >h. Ettei he tunne, nijn ratki kuin he soisit, edis»

tawänsä hproäsa.
5. tz. Ettei sielu ole wielä täydellisesti pääsnyt erillens

maiimasta.
NN-
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3. Osa. D. pontoppidanin
!W. Uikottumain pcrl!!l>,:iawinda tsiwoa wasian minä täh<

don painia uskowaisicn pernstainatoinda epäilystä, jutta
ei taida uskoa olemansa ni>n, kuin he totisesti owat,
tikck tiedä, jos he rohkewat toiwoa ijankaikkista au,
tuulta, taikka e!. Mutta mingatchden? Kuka ties
jmiqiln täbden seurawaijista syistä, joita mc nyt tah»
domma etumme otta, ja nijn lyhycldä kuin mahdolli-
ue» on, luckia.

i. §.

Jumalan lapset kuka ties pelräwät
heiräns humalan ijankaikkisesa neuwosa

HMcyxi, ja tästä pelwosta autuudensa toiwon
turhaxi lukemat. Mmm nämät ajamret owat nijn
tyhmät, etten minä huolis niihin wastata, jos en
minä armahielis monda waiwaista sielua, jotka
liijldä kiusamn, erinomattain kosta Uffon-Opin
rijdat Evangeliumillisesa Seurakunnasa owat sie-
lun-rauhatcomutta monelle saattanet. Oca siis
waaria tästä: Kaikilla nijllä, joilla on pieningän
»vakainen uffon hedelmä ja Jumalan rakkaus sy-
damesä, ja wahwasti tietämät totisesti ahkeroitze-wansa lapsillisella kuuliaisudella kelwata Jumalalle,
nijllä kaikilla, sanon minä, ei ole Raamatun sel-
kiäin <anain jälken yhtän syytä epäillä heidän walit>
zemisestans; sillä he tundewat oikiata Armon-wa<
litzemiftn tundomerkkiä tykönänsä, kuin on Usto
Christuxen päälle. loh. z: z6. seisoo: Joka us»
ko pojan päälle, hänellä on ijankaikrmm elät
mää. loh. 6: 37. Raikki mitä minun Isäni
anda minulle se tule minun tpgöni: ja joka
minun rygöni tule, sitä minä heitä
Jos sn'.ä nyt tunnet, ettäs Uffon Tulemisella, jota
laman kirjan ensimmäistsä Osasa on selitetty, !ä?

hestyt
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hestyt lEsusta, nijn päätä, ettäs olet ijankaik-

kisudesta hänelle annettu; sillä muutoin sinä ct'tu»
lis hänen egonsa, näiden sanain wouuasta ja seu-
rasta. Edespäin, kosta rakkaus owat eromamat-
tomat, nijn on sinulle sallittu rakkaudestakin Ju-
malan tygö päättä ettäs olet walittu. Sillä näinse kuulu: N7e tiedämme nijlle jotka rakastawac
kaikki kappaler ynnä parhaxi käändywän, nijlle
jotka aiwoituren jäikenkutzutut owar Roni.B:2B.
Päällifexi, Jumalan ijankaikkiset neuwon pääldxct
mahtawat, kosta nijtä itzesänsä tutkitan, olla milli set
he tahtomat, nijn ei taida ne klckengan olla meidän
toiwom eli pelkom witzinä ojennus-nuorina; silla ne
ei ole meillä tiedosa, Sicä wastan: mingä jälken
minun pltä itziäni ojendaman, scn minun pitä näke«
män ja tundeman, eikä ole yhdellakän ihmisellä syytä
pitämään itziänsa hyljättynä, taikka ennen aikaa «li
ajasa, ellei hän tunne julkisia hDljömisen merkkeiä
tykönänsä, nimittäin: pahaa ja epäuffoista sydända
ja jumalatoinda elämätä; näistä merkeistä taita ih-
minen wahwasti tietä, että hänellä nykyisellä ajalla
ei ole Armosa yhtän osaa. Kuitengin el ole hänellä
sentähden syytä päättä, ettei hän itänänsä taidakkan
saada parembcua toiwoa, jos hän määrätyltä wali»
kappaleita oikein kävttä.

Sillä, että Jumala anda sinulle wielä sekä ai-
kaa, että tilaa käändymiseen, jokapäiwä myös sinua
siihen neuwo, se todista woiinallisesti, että Juma-
la wielä kanda Armon sydändä sinua kohmn, ja ei

sinun kuolematas ja kadotustas, wielä wähem»
Min on sinua peräti hyljännyt. Joka sijs tahto tut-
kia yhden ihmisen tilaisutta Jumalan salaisen neuwon

jälken,
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3. Gsa. D. poneoppidanin
jälken; mutta ei hänen ilmoitetun Sanans jälken,
kuin meidän seasamme on, hän, minun aiatellareni,
teke yhtä tyhmästi, kuin josHahdenhaldia, pimiällH
yöllä, kosta taiwas on enimmästi pilwlllä peitetty,
päanäis hallita Laiwaans nijden tähtein ojennuxen
jälken jotka hänen silmlllens wähän haamahtaisit, ja
silla »välillä Kompahians pois lastea, joka kuitengin
hänelle on tähtein werlainen, jayhtä wakaisesti näyt-
tä hänelle Pohjan-lähden, kuin muut tähdet. Tyh-
mä on sijs se, että ihminen tahto murhcttien tutkia
sitä kuin edes - kulunesa ijankaikkisudefa on tapahru,
nut, kosta meidän welwollisudem waati ainoastans
nykyistä aikaa oikein käyttämään, ja Jumalin Sa»
naa filmäimme edesä pitämään, joka meille sen tur»
mallisen taiwan tien osma, loS ainoc»stans me was
elämme tietä, njn on se wihi. e«ä me kerran Isän<
maata sawummme. Moses puhuu tästH lyhykäisesti
ja somasti: Ne salaiset asiat owat HlLßran mei<
dän Ilunalamme edesä; mutta ne ilmoicecuc
Hwac meillä, ja meidän lapsillamme alati; ertä
meidän kaikki nämät Lain sanar tekemän pirä.
f. Mos. k. 29: 29.

2. tz. Muu ustowainen taita sanoa: Minä tosin
näen, etten minä syyllisesti taida epäillä Jumalan
yhteisestä Armosta, ja hywästä suosiosta minun koh-
tani, nljn ettei minun pidclis pettämän; waan hy,
wäsa toiwosa oleman; muna kosta minun ustallu»
teni ei ole nijnkuin sen pidäis oleman; waan
pelwolla ja epäiloxellä sekoitettu, nijn minä pelkän
juuri minun pelkoni, ja epäilen minun epäilyreni täh»
den. Tämän harhauren päälle löytä minun Lukiam!
«dellisisa yldäkylla wastatuxi, joisa minä olen pyy»

länyt
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tänyt todista, ettei kaikki epäilnret ole kadottawciiset
eli ustoa wastan, nimittäin: ei se epäilys, kuin waa-
randa meidän omaa autuuttani; maan se, kui» pilk-
ka Jumalan Armoa Christuresa. Edespäin ajatelkan
jokainen ain^astans, että suuri eroitus on epauffon
ja uffoiicheikkouden waihella on enimmäs-
ti surmoin, eikä waiwa pai,on murhzllifilla
ajaiuxilla autuudestans; se ei myöffän walita uffon
pumoxen yllhe; ei epäile suuresti, jos ei juuri wij»
meisellä hetkellä. <Lpäusto naura ja ylpiästi itzens
kämtä, kosta se kuule Jumalan Lasten walittawan
heidän heikkoa uffoans. Se on scn mielestä yri nau-
rattama asia, tyhjä pilkka ja heikkomielisys: Kukas
ei tahdo uffoa ja toiwoa tulemansa aucuaxi? Ei ai»
nakan sen asian kantza yhtä» waara ole. Ustowau
nen sitä wastan on Hengesä waiwainen, isowa ja
janowa wanhurffautea, ja mj» muodon katzo euam»
min sen päälle tuin häneidä puuttu, kuin sen päälle
mitä hänellä jo on, walwoin myös, kohtullisesta
taitawaisudesta,ustoo omaa sydändänsäkän, ja sijtä
syystä ettei hän juuri nyt tmme sen iloitzewcm uffon
woimaa, nijn on hänellä työläs warisewaistä fndän-
däns tydyttä ja asetta. Tämä tosin todista häucn
uffonsa heikkoudesta; mutta myös ei wähemmin hä»nen uffonsa rehellisydestä, jom me ennen ölemma la«
wiammalda selittänet; mutta nyt nljden päälle M
sowitamme, kuin tule.

3. §. Muutamat uffowaiset löytämät, jotkawai»
wawat itziansä murhellisilla ja epäilewäisillä ajatu.
Ma, ei niin suuresti heidän uffonsa heikkouden tähden
ihesäns, kuin sen heikkouden ja wajawudentähden
jonga he hawaitzewar «ston Hedelmiä, pyhy-

desH
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3. Osa. D. pontoppidanin
desä ja kuuliaisudesa, joisa asioisa he el ollengan
tydv itzehensä. Tähän minä wastan, mä tämä
tytymäccömys, jos se ainoastcms tule sydämestä,
ja jokaväiwä edes saatta muutamiakan, ehkä kuin-
ga heikkoja, uffon harjoituria, nijn on se suuri to»
distus sen päälle, että chminen on Armon-tilasa; sillä
<i yhtän ynseyttä ja ylpeyttä taida seisoa tämän mie-
len muodon kantza, muna kyllä Hengen nöyrys,
synnin tundo jc, jokapäiwälnen parannus; Häviä on
se, että me yhdellä ainoalla synnillä, ehkä kuinga pie-
ni se olla mahta, meidän taiwallista Isämme wastan
rikomme. Mutta Jumala sitä parackon! Sijna ti»
lasa kuin me olemina, kosta meidän luondomme on
nijn turmeldu, nijn ei taida se toisin olla, kuin että
erhetyret ja wiat moninaisisa itziänsä näyttämät meisa.
Nämät meilä totisesti kadottaisit, jos me «vielä Lain
alla ollsimma; muita että me olemma Evangcliumln
alla, ja olemina astunet uuteen Liittoon Jumalan
kansia, nijn hän ei waadi nijn täydellistä kuuliaisut»
ta tämän jälkimmäisen Lijton alla, kuin Lain alla,
waan senkaltaista kuuliaisutta, kuin me hänen omas-
ta woimastans taidamme hänelle osoita. Sentäh»
den, minun Kansia Christittyni! sinä joka waliiat
sinun puutostes ja echetystes ylitze, jos sinä waan
olet alkanut oikein wihamaan kaikkia syndejä, etkä
aiwo ollengan ehdollisesti yhtän syndiä tehdä; jos
sinun mieles Laki soti sitä Lakia wastan, kuin sinun
jäsenisäs on < eikä anna itziäns moitetta; jos sinä
kawahdat itziäs kaikista synnin tiloista; jos sinä har»
tasti rukoilet Jumalala, että hän jokapäiwäisesä so-
hasas tahdois kädellänsä sinua hallita,- ja sinä hy-
wällä sydämen aikMisella pyydät nuhdettomasti,

maikka
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waikka niinkuin horjuwa ja heikko lapsi, waelda si-
nun tietäs mailman lapitze taiwalliseen Isän«maahan.
Katzv! silloin Jumala totta ei tahdo sinua ylönan-
da eli hyljätä sinun heikkoudes tähden, josta sinä et
taida peräti puhtari tulla; silla muutoin ham <i olis
yhtän ainoata Adamin lapsista tygönsä ottanut, että
he owat kaikki syndiset, eikä ole heillä mitan Ju-
malan edesä kerskattapa. la, ei yxikän liha taida
kerstata itzensä Jumalan edesä. Sentahden on lu>
mala kaikki epäuston ala sulkenut, että hän kaikkia
armahdais,.

Näille sieluille lohduturerl taittaisin tosin wlela
enämmin ja selkiämmästi kirjoitta, ellei peljättäwä
viis, että ne suruttomat mailman lapset, tapansa,
jällen, sijtä lohdumresta kuolettawaista myrkkyä nou-
taisit. Sen minä tahdon kultengin sai»oa, jos sinä
sinun welwollisen kuuliaisudes ja hywäin töides puu»
toxen tähden, joutuisit epäilemään sinun Armon-
walitzemisestas ja aumudestas, nijn tiedä, että Sn-
tan, se wanha walehtelja, ei ole kaukana sinusta;
waan pyytä waännellä ja tmwella sitä Armosta-ri-
kasta Evangeliumia, walhellansa sinulle sisälle an,
daln, että sinä yristänsä aumaxi tulet sinun hywäin
töides ja hurstan elämäs kautta, ja että sinun täyty
puolittain olla sinun oma lunastajas; ia se on suuri
pilkka ja häwäistys Christuren kallista ansiota was«>
tan. Senkaltaisiin kiusaurijn pitä sinun wastaman,
ettäs kyllä tiedät sinus olewan syndisen; mutta myös
tiedät, Christuren mllepi mailmaan senkaltaisia son-
disiä autuari tekemään. Jos sinä tämän lEsuren
wastanotat ja sinuas taas hänen halduuns annat; e-
lät hämsä; hänen Hengeldäns waikptetan, jos ei

R ratki
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ratki jokaitzesa astelcsa erinam, kuitengin yhteisesti
koko sinun waellueesas, ahkeroiten jokapäiwä paran-
nuresta ja uudisturesta, nijn tiedä, ettei yhtän kado»
tusta sinusa ole, ettäs olet uston kautta Christuresa
lEsuresa. Rom. 8: i.

4. §. Muutamat lunialan lapset ottamat kuka
ties itzellensä tilan epäilemään amuudestans, heidän
aiwan hicahasta ja wähästä edistämijestänsä hy-
wäsä. Tosi on se, että Armomtilaisuden erlnomai»
nen omaisus on, että ihminen alati waelda edes kä<
fin taiwan tiellä, ja ei seiso yhdesä kohden. Joka
jälkimäinen on yhtä kaikki kuin takaisin mennä.
Sillä niinkuin Laiwa, joka on wäkewäsa wirrasa,
«i pysy yhdesä kohden; waan taikka sitä pitä wäkl-
rynnäköllä edes käsin saatettaman, eli kuljetta witta
sitä takaisin; nijn ei Christillisydesäkän käy warten
alallans olla. Ia jostaittaisingin alallansolla, wahim
goa ottamata, nijn ei ole sekuitengan luwallinen, sen
psälle katzannosa, että koko meidän elämämme on yri
matka, juoru, waellus; mutta ei seisominen yhdesäkoh-
den. Mingätähden anda Jumala meidän nijn monda
«vuona olla mailmasa? Jo, että meidän pitä kaswaman
pyhydesä. Mumoin olis parembi, että hän kohta kuin
me olemma uudesta jyndynet jakäändynet vttais meitä
pois mailmasta.

Mutta täsä pitä kuitengin muutamista asian haa-
roista waaria olettaman. iLnsixi oletan waarin,
että, ennen kuin ihminen murhettien tästä epäile,
mahla hän olla wltzi sen päälle, ettei hän ensmgän
pääse edemmäri Christillisydesäns; sillä se taita huo,
kiasti tapahtua, että ihminen totisesti edistä, kosta
hän luule takaisin menewänsä; sillä että se erouus,

jonga
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jonga hän hawaitze nykyisen ja kulunen ajan wälillä
blewan, ilmoina itzensä yxmansä sen kautta, että
hän nyt wisllmmafti tunde itziänsä ja rikoxiattsa,
kuin ennen. Toistri on täsä waarin olettama, että,
kosta sanotan: Ustowainen My aina edeskäsin,
nijn on se ymmarrtttäwä koko hänen elämästänsä yh»
teisesti; muna ei jokaitzesta sen hetkestä erittäin. Me
pidämme sitä selwänä asiana, että kosta Ustowainen
kuole, nijn han on paljo suuremmasti edistäm)t Hu»
wäsä, kuin han oli ensimmäisesä silmänräpäyxesa
käändymiscnsä jälken. Ne ajat totisesti owat, joina
ustowainen sielu, Jumalan erinomaisesta sallimisesta,
lumalisudesa enammin nöyrty kuin wahwistu;
ta hän kokoa sen kohta takaisin jallenskuin hän ka»
dotti; ja päälliseni wiela woiua sen, kuin hänellä ei
ennen ollut.

Rolmannexi on täsä waarin otettawa: Miikka
ihmisen edistyxet ei ole nijn suuret ja mnduwat, kuin
hsn mielellänsä sois, nijn taita se kuitengin olla itzetyöllinen ja huomaitzematoitt edistys. Vri terwe lapsi
kaswa jokapäiwä, waikka ei sitä jokapäiwä taita
huomaita, eikä mumamisa joka kuukausikan.

Säijäri Tijma-kellosa sijrto joka sitmäntäpäyresa
edes käsin; mutta ei sitä nijn wisusti nähdä, eikä
huomaita, ennen kuin netiänes tijmcsta on kulunut.
Ajattele tätä, kostas murehdit sinun hitahatt edisty,
M tähden, nijns woit aluetta.

5. §, Wijmein taita muukin sy ölta senkaltaiseen
murhelliseen epailyxeen. nimittäin: että siM wie-
lärakastetaan maallisia ptottpatjon. Iakosta tämä
wailman rakkaus on pää>soh syndijn jameidän tur-
nieluMM, nijn taita yri Christitty, nijn usiasti kuin

R 2 hän
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hän sen tykönänsä lunde, huokiasti jonma murhelli-
sijn ajaturijn. Mutta silloin pitä tätä ajaleldamcm:
ettei mikan muu kuin itze kuolema taida täydellisesti
ja pmisturesta senkaltaisia mielen taipumuria ulos juu»
titta,ja ettei Armo tee enämbätä, kuin että se enämmin
ja «namin huononda ja estä rakkauden maallisten ty,
gö, ja kää»dä sen Jumalan puoleen- Että ihmi-
nen sijnä tilasa toiwoans wahwistais, nijn ei pidä
hänen yrinänsä katzoman tämän heikkouden päälle it-
zesäns; waan paneman sen rakkaudensa rinnalle lu-
malan tygö. Jos maallisten rakkaus, ilawöitzemys
ja halu suurcmbi, kuin rakkaus Jumalan tygö
ja walmeus händä palwelemaan: nijn ei ole meidän
sielmn hywasä tilasa, ja meillä on silloin aiwan suu-
ri syy epäillä. Mutta jos me rakastamme Juma-
lala ylltze kaikkia, ja olemina walmit luopumaan kai-
kista, kuin sotiwat hänen rakkauttans wastan, nijn
ei taida se kohtullinen mailman rakkaus, jota Ar-
mo pyytä kurituxen alla pita, nijn wahingollinen
kuin se myös on, kuitengan nijta kadotta, jotka o-
wat Christuxesa lEsuresa, ja ei waella lihan; waan
Hengen jälken. Ellei nijn olis, mjn ei tulis yMn
ihminen autuari,

5. Luku.
SlsällepitH.

i. §. Lasa selitetä» muutamia useimbia hurskasten
Christittyin perustamattomia epäilyxia: niinkuin,
että he tundewat iyiansa Hengellisesti hitairi ja
laistoixi.

2. §. Hcildä puuttu tundurvata ja suloista hartautta.
3. §. Layty hawaita, ettei heivan ajaturcnsa. ppsy

sa; waan haj«unduu?at ruksnxen alla.
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4. L. Rnkouxen kuuleminen pitä iyensä takaisin.

tz. perkele ambu heihin pahoja ja hawaisewii
ajatuxia.

6. tz. He pelkawat kuolemata.
7. tz. He pelkawat langewansa pois Ustosta ja Armon-

tilasta.
I. §.

oikiat ustowaiset woiwat, kuka tiefi,-"l' epäillä heidän Armo.tilastans, ja nijn autuu-
destansakin, semähden että he wälittäin nmdewat it-
zensä päälle karaturi jongulaiselda Hengellisella lais-
kudelda eli hitaudelda, kosta se näyttä, nijnkuin
heidän fisällisellä ihmiselläns olis sumumus, halut-
tomus ja wastahakoisus rukou/een ja muihin lu-
malisuden harjoituxijn. Nyt on se tosi. että tämä
hengellinen suuttumus ei ole ltzesänsä hywä; maan
suuresti wastoin sitä rakautca jakijtollisutta, niin myös
palwelusta, kuin me olemMa welkapäät Jumalalle
osottamaan. Tosi on myös se, että jos senkaltai-
nen suuttumus hywään sei sois kauwan päälle, ia istut»
mis itzensä alinomaiseri sydämen hallitziari ja esimiehe»
xi, nijn se joutuis sangen snrkiari merkiri, joka syystä
taidais saatta ihmistä pelkämään ja epäilemään.
Mutta se on aiwan toisesta muodosta, kosta se ai,
noastans pikuelda, eli sangen Harmoin itzensä ilmoit-
ta, «Vinomattaw kosta ihminen itze sydämestä tätä
laiskuna kiro ja potki sitä wastan. Oikein on tosinse, että hän mle tämän ylitze murhellisexi; mutta ei
ole hänellä kuitengan syytä tämän tähden tustaundlM
ja toiwoansa peräti heittä; waan amoastaus a/atel-
la, mä juuri näin käy kaikille muillekin ulkomaisil-
le Jumalan lapsille; Sillä, nijnkuin Luonnon-niin
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owa' myös Armon waldakunnasa, kesä jatalwi, y5
ja piiwa. kplmys ja kuumuus alinomaisesa waihe«
tmesa. Tähän sopiwat D Myllerin sanat, Rak-
kauden simmandamis s. "HM epäilkö, te hurstat'.
"jos te mnne«a itziänne jotakin kylmixi stjnä kuin
"hyjva on Ulkät olko pelkurit/ taikka slkät länget»
'ko pois, ws ei Pyhä Hengi nijn waikuta ja wedH
'teidän sudandän, kuin te mielellänne tahdoisitte,
"Koetelkat Ditänne, jos te oletta sydämestä murhel»
"liset sen puumen tähden, ja ypiwakaisestl ikäwöit-
"zette tätä waikumsta; sillä sekin on juuri Pyhän
''Hengen työ teisa."

2. 5 Lähes samasta muodosta, on se epäilys,
kuin muutamisa, ja, monisa uffowaisisa nouse, ruw
duwan suloisen hartauden ja sydämen ylösnos»
tamien puutoxesta rukouxesa. Näillä sieluilla
on totisesti halu Jumalan Lakijn ja hänen kansia
käymiseens, sisällisen ihmisensä puolesta, he myös
nöyryttäwät itziänsä jokapäiwa ja usiasti Jumalan»sa edesä, oman mahdottomudensa tmdemisella, kij-
toxella, ylisty ellä, rukourella :c. Mutta ei he tun-
ne nijn kuumaa ja palawata hartautta tykönänsä,
nijn suloisia liikunnolta rakkaudestans Jumalan ty-
gö, heidän Jumalansa kansakäymisestä, kuin he.
mielelläns smfit, eli jos muutamisti heille se tule,
että he witzinä aikoina tundewat jongun wäkewän
hartauden ja rakkauden liikunnon, nijn ne aumat
silmänräpäurepowat ainoastans lyhyet, ja sydänkoh-
ta heidän Mlelestäns ja luulonsa jälken kylmene.
Josta he, mitämax, ioutuwat tainkaltaisijn epäile-
wljn ajamxiln eli epäluuloon, että taikka on Juma-
lan Hengi heistä luopunut, eli ettei he ikänäns ole

handä
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händä saanetkan; waan owal tyhjällä luulolla «tziän-sä pettänet. Heille lohdmuxexi seurawaisia sanotan:

Vpi hartaus on, kuin on olewainen ja itzetyöllinen, ja toinen, kuinwastoin tawallisucra ja
wistisä tilasa anda itzensä mta. Tämä jälki-
mäinen, (nijnkuin, kosta me meidän hywäin ha«lausten ja Hengellisten harjoitusten alla tunnemma
tykönämme pehmiätä ja taiwutetma sydändä, itkua
rakkaudesta, ja muita senkaltaisia lijkunnoita, jotka
owat meille ihanat ja otolliset) usiasti el ole muu,
kuin jotakin, josta luondo saatta lohdutuxen otta. Kostasitä wastan se olewainen eli olendo hartaus el ole
erinomattain muu, kuin wakainen sydämen wälmeus
uffolla ja rakkaudella pysymään lujana lumalasa,
moninaisen heikkoudensa tunnon alla nöyryttämään
itzensä hänen edesäns, sydämen kijtollisudella ylistä-
mään händä, ja lapsillisella kuuliaisudella elämään
hänen käffyins jälken. Se sydän, kuin näihin asi»
joihin löyty oikein haluiseri ja walmiri, ja itze työsä
niitä harjoittele, ehkä suurella woimattomudella; kui»
tengin wllpittömällH ikäwöitzemisellä suuremman wah»
wudenperän: se sydän on todella harras; sillä on yhteys
Jumalan kantza, ja totisesti waikmetan Pyhäldä
Hengeldä, ehkä nijn on, että Mäkin on osansa Hen»
gellisesta waiwaisudesta, on pimeydeldä ja kiusauril,
da pijritetty. Nämät asiat taitamat tosin Juma-
lan lohdutusta meildä kätkeä; mutta ei kostan itze
Jumalan Armoa ja rakkautta meildä ryöstä.

Ia wielä enämmin, nijn Armo osotta itzensä
kaikkein woimallisimmaxi sen heikkouden alla, jon>
ga alla ei yhtän lohdutusta tunnu, kosta ihminen
yhtä hnwin pysy wahwana, pitä itzens lujana, ja
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on karsiwä/ joka on uston oikia harjoms. Autuac
owat ne, jotka ei näe, ja öuicennin ustorvar.
loh. 20: 29. Oentähden tiedä, o hurffas Chris-
titty! jos sinä ainoastans wagalla sydämellä wael»
lat Jumalan edesä, ja halajat kaikisa sinun edes-
vttamisisas, ja kaikisa waimoisas, sinuas Jumalan
tahdon alle anda, nijn tämä sinun sydämes uffol-
linen halaus taita sinua wahwemmasti makuutta,
tuin kaikki mnduwa hartaus ja makeus, ja olla
sinulle kallio, johon kaikkein epäilysten ja epäluuloin
täyty loukandua ja musertua. M määrä ilo,
ja wäärä makeus löyty, kuin on jotakin ratki sen
oikian kaltainen; mutta on kuitengin itzesäns tyhjä
luulo ja sokeuden teko; kuitengin oikima pyhyttä ei
löydy, kuin ei ole Jumalan kuwa, ja jolla ei ole
Jumalan Hengen todistusta myötänsä. Satan tai-
ta tosin muutta itzensä walkeuden Engeliri; mutta
ta meidän rakkauttam Jumalan jalähimmäisen ty-
gö ei hän taida osotella.

3. §. Wielä muu syy löyly epäilyreen, nimit-
täin: että ihmisen ajatnxer paljon harhailemat
ja hajaundnwat rukouxesa. Tämä on hurskaille
sieluille pijna, ja heille on sangen työläs estä sen-
kaltaista ajatusten hajaundumista. Se ajattelema
olemus, nimittäin: meidän Sielum, on totisesti luon-
nosta nijn kemia ja lendäwä, että se näky koko-
nans mahdottomaxi, ehkä kuinga suurella waiwal-
la me pyydämme, pitä sitä kauwan johongun wis-
sijn asiaan sidottuna, maikka suurikin woima sen
päällä makais. Nijnkuin se nyt on suuri Keikkous,
ja sangen sijwotoin, että sillä lamalla rukouresa

käända silte rakkalle Jumalalle nyt silmät nyt taas
seljan,
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seljan, nijn pitä meidän rukouxen edellä wisusti
kokoman ajamxiamme, ja wälikappalden kautta
pyytämän, nijn paljo kuin mahdollinen on, cstK
tätä sijwottomutta, ja enämmin ja enämmin sitä
huononda. Mitä wielä puuttu, pitä meidän lu-
malalda anderi anoman, ja sitä hänelle «alitta-
man ; Mutta kohtuutta wastan olis se, jos se puu-
tos ja heikkous syöris jongun sielun mielen heik-
kouteen ja epailyreen Jumalan Armosta ia hänen
lasten-oikeudestans Jumalan tykönä; sillä että kaik-
kein suurimmatkin Pyhät owat sitä walittanet, ja
usein tunnustanet, ettei he, kaikella waiwallans kuin
he sen päälle owat wuowcmet, ok tainnet itzians
sijtä pelasta.

4. §. Uttä rukouxen kuuleminen kohta seu-
ra rukouxen päälle, se anda myös muutamille ti-
lan epäillä heidän Armo-tilastans. He ajattele-
mat sokian sanain päälle, loh. 9: 31. Me tie-
dämme, ettei Jumala kuule spndisicä; waan
joka on Jumalan palwelia, ja reke hänen tah-
tonsa, sitä hän kuule. He ajattelemat: O! jos-
ta me olisimme Jumalan lapset, nijn olis semah'-
dotoin, että se taiwallinen Isa taidais meildä so-
dandänsä nijn kauwan kätkeä. Me olemma nyt
nijn pitkän ajan sitä ja sitä anonet; mutta ei ole
meidän rukouxem kuultu, ja nijn edespäin. Sitä
wastan owat monet wasturet meitä kohdanet. Was-
taus: i:Q Jumala ei ole maallisisa, ja, wMläta-walla ei hengellisäkän luwannut hänen lapsillensa
rajattoman rukouxen kuulemista; waan ainoastanSsuonut meille sen wapauden, ettH me saamme mei-
dän halauriam hänen eteens kanda, ja lilir
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3. Osa. D. pomoppidanin
ta haneldä päätöstä; sillä emme itzekan tiedä mitä
me rukoilemme; se on myös aiwan tosi, että lu>
mala monesti ei taidais meitä kowemmin rangaista,
kuin jos hän kuulis meidän rukourem ja tekis mei-
dän tahtoam. 2:0 Meillä owat monikahtamm suur»
ten Jumalan ystäwäin esimerkit, joiden anomisia
Jumala on kokonans kieldänyt. Moses eli nijnystä-
wällisesti Jumalan kantza, kuin yri ystäwä toisensa
kantza. Hän rukoili yhtä rukousta, kuin näytti
wähäri, ja huokiaria kuulla, eikä myös ylönpal-
jo anoturi, nimittäin: että hän sais Kansan jää-
miten seurasa mennä sisälle luwattuun maahan;
muna turhan! Hän ei woittanut tätä anomus-
tansa; hänen täytyi kuolla korwesa. David, yri
mies Jumalan oman mielen jälken, rukoili hartasii
Jumalala, että hänen äffen - syndynyt Poikansa
sais elä; mutta ei! Lapsen täytyi kuolla. la, st
kuin wiela enambi on. Isän ainoa Poika, lEsus
Christus, rukoili, ihmillisesä luonnosans, yhtä ru-
kousia Prtitarhasa, että se karwas Kalkki olettai-
sin häneldä pois; mutta, ei! Hänen täytyi sen juo-
da, ehkä hän kuitengin oli Jumalan Poika.

5. §. Muutamilla ussowaisilla on wielä suu-
rembi syy peljätä ja epäillä, siitä, että he toisinans
hawaitzewat tykönänsä lumalara piirkawaisia ja
hawäisewiä ajatuxia, jotka häpiällisesti ja äkistä
nousemat heidän mieleensä, ja nijnkuin he ei tiedä
kusta ne mlewat, nijn ei sydängän tunne ollengan
yhtän hauffutusta nijstä; waan suurta tuffaa, mur-
hetta, suuttumusta ja kauhistusta. Monet Naama-
tun Oppenet ajattelemat, että senkaltaisia ymniar-
retän Saranan tulisten nuolden kanjza, joitck
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uston rilwellä pirä sammuterraman. Eph. 6:16. Toiset pitämät nijtä yhtenä hedelmänä kuinon sala itänyt meidän omasa syndisesa ja luonnos-
ta epäuskoisesi! sydämesäm, joka toisinmis oxendasenkaltaista myrkkyä tyköans. Olkon ne mitä tah-tonsa; mlkon ne sisälda eli ulkoa; nijn ne omatkuitengln yxi lijkundo, joka nouse ja ilmandu, ei
ainoastans paitzi; maan myös wastoin meidän tah«
toam, sentähden ne ei ole myös kohdastansa soti-
wat meidän Armon-tilaisuttam wastan, ja taita-
mat tosin yhtä Jumalan lasta peljättä; mutta ei
pysywKistä pelkoa ja epäilystä heidän autuudestanshe«hln istUtta. Minä olen ennen jo tästä asiasta jo-
takin puhunut 1. L, 4. §. ja nijn muodon Lukia-m smne pyörrytän. Kuitengin minä tämän wie-la lisän, ma nämät waiwaiset kiusatut sielut, jos
he amoastans sywimmästa sydämen pohjasta pysy-
wät Jumalallensa ustollisna, nijn he taitamat lol>dutta itziänsa Apostolin Jacobin sanoilla: Amuas
on se mies, joka kiusauxen kärsi. L. 1: 12. IaPayalin sanoilla, Rom. 7: 17. En minä sitä
tee; waan syndi, joka minusa asu. Ei yhtätyötä sen teoxi lueta, joka sitä kärsi wastoin tah-toans; maan sen, joka sitä teke. Sentähden ei
mahda ne pahat ajatuxu, joko ne tulemat Pcrke-leldä, eli meidän pahalda lihaldam, josa ei mitänhywaä asu, ensingän sille waiwaiselle kärsiwällesielulle tygöluemli tulla. Se Wanhurffas Ju-mala, joka koettele sydämet ja munas-kuut, häntletä kyllä wanhurstan duomion tähän asiaan tehdä.Minä tahdon yhtä esimerkkiä edestuoda, kuin«sian seliltä. 5 Mos. K. 22: 25. ;c. seisoo yhdes-
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ta Piikasta, joka on Pljällensä kihlattu, ja on hä-
nelle suunsa ja sydämensä andanut, nijnkuin se us-
kowainen sielu on itzensä Christuren omaxi andanut.
Handa kohtaa kedolla Mies, joka rnöwä hänen;
sillä hän on wäkewämbi händä. Mingä Duo,
mion langetta nyt yfi wanhurstas Duomari tähän
asiaan? Se kuulu: Mies, joka hänen makais,
picä yxinäns capetttaman; N)aan pijkalle ei si»
nun pidä mitän tekemän; sillä ei pijka yhrän
kuoleman syndiä tehnyt; N?aan nijnkuin joku
karkais Lähimmäistäns wastan, ja lois hänen
kuoliaxi; nijn on myös tämä asia. Sillä hän
löysi kedolla hänen: st kihlattu pijka huusi;
waan ei ollut hänellä auccajata.

6. §. Wielä, kuka tiesi, muutamat sielut löy-
tyivät, jotka epäilewät Armo«tilastans, ja nijn
amuudestansakin, sen syyn tähden, että maikka
Christitylla ei ole kohtullista syytä peljätä kuolema-
ta; waan paremmin ustollisesa halauresa Pavalin
kansia halaita tääldä eritä, ja olla Chrisiuren kans'
sa; he kuitengin hawaitzewat, nijn usein kuin he
kuolemaraNs muistawar, että hämmästys, peb
ko ja wapistus tule heidän päällensä, jota he
pitawät määrällisenä merkkinä, ja taikawat sijtä
itzellensä huonon lopun. Täin nyt pitä wisusti tut-
kittaman, kutka sijs ne oikiat ja erinomaiset syyt
tähän kuoleman pelkoon olla mahtawat. Jos mail-
man ja sen turhutten rakkaus tätä pelkoa syyttä,
joita ihminen nake täytywänsä kuolemasa jättä,
nijn ei ole se pelko hywä; maan osotta, mä stdän
ei ole wilpitöin, eikä ole oppinut kieldämään mail-
maa ja itziäns. Jos ihminen pelkä sitä sydändä

ahdis-

268



Uston-Speili. 5. Luku.
ahdistamitta tustaa ja nijtä surkeita käytöxiä, kuin
monisa hawaitan kuoleman kantza taistellesans,
niin tämä pelko on ainoastans luonnollinen, eikä
todista itzesäns sielun huonoa tilaisutta; maan kyl-
lä lihan heikkoutta; silla syystä pidäis ihmisen suu-
remmalla rohkeudella ja urhollisudella menemän
wijmeistq wihollista wastan, ja pyytämän kuoleman
katkeruttä poiskarkotta.

Mutta 706 se edesä stisowa Duomio, ja sie-
lun muuttumattomaan tilaan, kuin
sillä hetkellä kuoleman päälle seura, erinomai-
sesti syyttä tätä pelkoa; katzo! silloin pita wisustitutkittaman, mikä siihen syy mahta olla, mä ih-
minen epäile onnellisesta päätöxestä tällä duomiolla.
Jos hän stntähden epäile, emi hän pidä Juma-
lan Armoa ja Christuren ansiota päälleluotettawa-
na ja täydellisnä sielua pelastamaan, ehkä synnin
katumus olis wilpitöin kyllä; nijn on totisesti sielu
ainakin waarasa, ja tämä wapisewa epäilys on
wiWä se epäusto, kuin teke Jumalan walchtelia-
xi,ja kieldä hänen monia hywiä lupaurians. Mut-
ta jos hän pelkä duomiota stntähden, että hän
suuresta nöyrydestä, tarkaudesta ja wawituxesta ei
luule parannustansa kyllä hywHj; maan pelkä, ettei
hän puolestans ole, nijnkuin tulis, walmistanut sie-
luansa wastanottamaan Jumalan yhteistä ja »voi-
mallista Armoa, nijn ei ole senlainen epäilys ensin-
gän kadomren-alaisen tilan tundomerkki, nijnkuin
jo ?L.4.§- on todistettu. En minä pidä G.
Scherlockin oleman wääräsä, koM hän sano, et-
tä monet hurffat heikkouffoistt sielut pelkawät sitä
waaraa, johon he ei kostan tule, ja yhdesä silmän-
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räpäyxesa, poislähdendönsä jälken, hawaitzewat it-
ziäns onnellisesti petttyiri.

7. §. Wijmein taita myös joku Jumalan lap-
si joutua murhelliseen epäilyxeen, sen kautta, että
hän pitä PpAwäisyttänsH Ustosa tietämättö-
mänä , ajatellen nain: Että minä nyt olen Ar-
mon-tilasa, sen minä, Jumalalle olkon kijtos! tun-
nen minun lohdmumeni; muna kukas tiesi, jos
en minä huomena, eli kuukauden, taikka wuoden
perästä, taida langeta pois usiosta ja kadotta Hu-wää omanmndoa. Sitä on muillekin tapahtunut,
että he owat alkanet Hengesä ja lopettanet lihasa;
hetkeri he owat uskonet; mutta kiusauM ajalla
wat he langennet pois. Kukas tahto wastaurensa
päälle otta sen, kuin minulle ennen kuolemmani
taita tapahtua? Ia kosta minä en ole uffollinen
kuolemaan asti, nijn ei ole minulla elämän Kruunu
odotmawa. Ilm. K. 2! is.

Tätä kysymystä on aina pidetty olewari suures-
m painosta, semähden tahdomma me waroicutella
sijhen wastcua, etten me mahdais mihingän tyhmy-
teen langeta. Pawilaiset kohtapäata kieldäwat pois
kaiken witzeyden täsä asiasa, mrwaxensa ottain,
muiden seasa, näitä Augustinuxen sanoja! De
vit. I_,ili. 4. 1-2. ()ui licet äe

cLrti <im, äe taiNen lua
repcriumur incerri. enim tiuminurN le
väraturum ili linem lciat? Se 0N! "Waikka MUU-
"tamat wahwasti tietämät saamansa palkan pyi
"sywäisydestänsä, nijn owat he kuitengin itze hei-
"dän tietämättömät. Silla
kukas on ihmisten seas joka tietä, että hän on kuo-

lemaan

270



Uston - Speili. 5. Luku.
"lemaan asti pysywäisnä?" Reformeratut sitä was-
tan itänänsä kuin yhdellä leikkamisella kaikki yhtä
haawa poikki leikkawat, ja (ex adloluto äecreto) I«j
malan ehdottomasta päätöxesta päättämät sen mah-dottoman, että uffo taita lakata ja kadota sijtä sy-
dämestä, johon se on kerran oikein tullut, ja seu-rawaisesti, että ulkomaisella ei ole wähindakän syy-
tä täsa asiasa epäillä. Sitä wastan on meidän
Opetuxemme tämä: Nijn paljo kuin mahdollinen
on, pitä meidän molembia näitä mainitutta Ope-
turia karttaman, ja myös nijn paljo kuin mahdol-
linen on, täsä asiasa samalla tarkalla waroituxel-
la pyytämän wastusta sekä epäilystä, että surutto-
mutta.

Että tosin usto ja wanhurffajci tekeminen taita
pois kadoca, sitä en me taida kieldä, kosta me mie<
leem johdatamme Hes. 18: 24. Luc. 8:13. L. 22:
32. Hebr. 6:6. ja mitä muisa paikoisa sijtä puhu-
tan, jom myös surkia koettelemus yldäkyllä toderi
wahwista. Mutta ettei joku ansaitzematsin ja eh-
dotoin Armon takaisin-ottaminen Jumalan puolel-
da ole syy langemuxeen; maan ehdollimn uppinis-
kaisus ja wastahakoisus syndisen puolella, se näh-dän sekä samoista, että monista muista Pyhän Raa-
matun paikoista.

Tämän perustunen päälle minä rakennan sewrawaisen paatöxen: Ustowainen sielu taita olla mis-
si hänen pysywaisydestans tästedes, mitä pysywai-
syden wäliknppalehm tule, kuin on, Jumalan Ar-
mo, sitä ei tahdo Jumala meildä kieldä eli o«a
pois, nijn kauwan kuin me sitä pyydämme; Sillä
Jumalan lahjat ja tutzuminen omat senkaltaiset,

ettei
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ettei hän taida nijtä katua. Rom. n: 29. Mut-
ta nijnkuin Jumalan Armolla ei ole pidemmalle
waldaa ihmisen päälle, kuin ihminen anda sille
siaa tykönänsä, ja ei seiso ehdollisesti sitä wastan;
tatzo! nijn pitä ihmisen myös, sen päälle, mä hän
tulis täydellisesti wiheymyri, wahwistamcm tykönän»
sa, ettei hän tahdo ikänänsä ehdollisesti seisoa Ar-
moa wastan. Jos sijs joku sanoo: la, tähän
wiheyteen, (cernmäo kuin on ehdon
alainen, minä en tydy, eikä ole se minulle ulottu>
wainen; nijn minä wastan: Sen pitä kuitengin 0-
leman sinulle ulottuwaisen, ainakin ulkona kiujau-
Ma, kosta sinä taidat oikian lastun tehdä, eli ti-
laisuttas koetella; eikä sinua hyödytä muuta wis-
seyttä saada; sillä se wois tehdä sinua suruttoma-
ni. Mutta se ehdon alainen witzeys on autuuden
tietä juuri liki, ja pitä sydända aina walppana ja
rukouresa, ja, ajatellesas ettei sota ole wiela lop-
punut, sinä waroitetan, mes mahda sotaaseitas
ylön warhain rijsua. Muista Apostolin Pavalin
esimerkkiä; hänellä oli makuutusta kyllä pysywäisy-
destäns, kosta hän sanoi: Rom. 8: 38, 39- Mi-
nä olen wahrva sijtä, ecrei kuoleina, eikä elä-
mä, eikä iLngclit, eikä tLsiwallar, eikä wäke-
wydec, eikä eikä tulewaistt. lLikä
korkeus, eikä sywys, eli joku muu luondokap»
pale, taida minua Jumalan rakkaudesta eroit-
ta, joka on IMuresa Christuresa meidän HlLß-
rasamme. El kuitmgan ollut tämä wakuutus nijn
ehdotoin, eli ulottunut sitä märää, että hän jcn-
tähden taisi Christillisestä walppaudesta ja jokapäi-
väisestä uudistuMa, luopua; sillä nain hän sa-

noo
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Uston-Vpeili. 5. Luku.
noo I Cor. 9: 27. Minä kuritan ruumistani ja
alaspainan sitä, etten minä, joka muille saar-
nan , iye hyljättäy)äri tulisi. Täsä me näemme
silminä htäwasti, ettei Apostoli pidä hyljämistäns
senkaltaisena asiana, kuin olis mahdotoin, jos hän
luowuissildatieldä, jonga hän oli alkanut.

Nm, minun Christittyni! tee aumudes päälle
työtä pelwolla ja wapistuxella. Pidä mitä/inulla
vn, ettei kengän sinun Kruunuas ottaisi. Alä en-
singan epäile Jumalan ustollisudesta; sM se pysy
lvahwana, waikka wuoret ja kukkulat wälttäisit.
Mutta jos sinä jongun määrän epäilet itzestäs, ja
sinun walmeudestas pysymään hywäsä lujana, nijn
saatta juuri se olla sinulle wälikappalena, joka te-
le sinua pysywaisexi; mutta ellei sinusa ole yhtäu
murhetta, nijn on kiusajalla parembi tila pettämään
sinua. Täsä asiasa minä pidän sinun epäilystäs
yhtenä taitawaisudena, ja se on sinulle suurimmas-
ti hyödyllinen, jollet sinä waan laste sitä ylön kor-
tialle inäärälle, ja salli ilman tarwetta sinun rau-
has lumalasa särkyä. Jos nijn tapahduis, nijn
aseta ia tydytä taas sydändäs näillä pyhillä Raa-
matun Sanoilla: Ruirengin minä pysyn alati
sinun rykönäs; sillä sinä pidär minun oikiasta
kädestäni. Ps. 73: 23. loh. io: 27,29. Mi-
nun Lambani kuulen?at minun ääneni, ja nn-
nä cunnei: heidän, ja he seurarvar minua- Ia
minä annan heille ijankaikkisen elämän, ja ei
heidän pidä hukkuman ijankaikcisesti, eikä pidä
yhdengän rewäisemän heitä minun kädestäni-
Minun Isäni, joka ne minulle andoi, on suu-
rembi kaikkia, ja ei kengän taida heirä rewäist

S Iä
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tä minun Istni kädestä. Tämä on yri lupaus,
josta en me tahdois kaikkia mailman tawaroim ol-
la. Ia taas: i Cor. i: 8, 9. Joka, (nimit-
täin: lEsuS Christus) ceicä loppuun asti wah-wista, että te olificca nuhrerromat, meidän
HiLßran Ehristuxen päiwänä. Mis-
täs Pavali tämän tietä? Jo, Jumala on uskol-linen, jonga kautta ce kuyutur oletta hänenpoikansa IlLsuren Christuxe» meidän HUR-
ram yhrepceen. Samalla muoto 1 Thetz. 5: 24.Hän on ustollinen, joka teitä kupunuc on, jasen myös täyttä. Ia Phil. 1: 6. Sen totises-ti tiedän, että se joka reisä on hywän työn al-
kanut, on ftn IlLsuren Christuren päiwään
asti päättämä.

Rolmannen Osan loppu.

Lisäys.
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Lisäys.
pttari Molinäuxen

Lyhykäinen Tutkindo
Wanhurstari-tekewaisen Uffon

Olendo.Muodosm ja Luonnosta.

Mmuaxi tekewäisen Uston Muotoa ja Luondoa
" sangen somasti edespannan Hollandin Refor-
merattuin Seurakundain UstomTunnustmesa, jom
ga 22 Kappalesa kuulu: Oikia Usto on se, kuin
wastanorra Christuxen kaiken hänen ansionsa
kansia, omista händä itzellensä nijnkuin hänen
omaa 2.unastajatansa, eitä eyi mitän paihi händä.

Mutta ne jotka selittämät Ustoa nijnkuin
wahwaa makuutusta, jolla ustowa sielu alati usto
hänen syndinsä oleman hänelle Christuxesa andexi
annetut, ei ole, minun mielestäni, käsittänet Uston
Luondoa nijnkuin mlis, ja näyttämät tahtonen-sn enämmin seliltä uffon täydellisyttä, kuin sen
luondoa.

Sillä nijnkuin yhtä ihmisen Luondoa sangen tMs
rin kirjo!tmaisin,jos hänestä sanottaisin: Ihminen
on senkaltainen Luondokappale, jolla on hywä
sielu, somasti luoru ruumis, suuri ymmärrps, ja
werraroinkauneus jaynnä on hänen kukoistuwai-sesa nuorudesane; jotka omaisudet osottawat personan
täydellisyttä; mutta ei sen sugun luondoa, josta

S 2 hän



Lisäys
hän on. <M pisiuinm lapsi on yhtä hylvin ihmi-
nen, kuin hänen Isänsä, ja ruma persona ei ole
wähemmin ihminen, kuin kaunis ja ihana. Näin,sanon minä, Ustoa pahoin selimän, kosta sanotan,
että se on täysi ja wahwa makuutus meidän au-
tuudestani Christuresa, nimittäin: itzekusakin ihmi-sesä erittäin; sillä se täysi ja wahwa wakuutus on
Uston korkein mitta ja täydellisys; mutta ei sen
olendo-muoto, joka erinomattain seiso näisä kol-mesa kappalesa, kuin mainittuun Uston-tunnus-
tuxeen omat käsitetyt: i. Ertä se rvastanottaChristuxen Ansiota. 2. Omista hända itzellen»sä nijnkuin omaa Lunastajatansa, ja z. Ai etzixhrän autuutta ulkona hänestä. Mutta nämät
kappalet löytywät sengin tykönä kuin pelkä ja wa-
pise; ja kukas tahto sanoa, ettei rijwatun Pojan
Isällä ollut sitä autuari tekewäistä ustoa, kostahän itkein sanoi: HlLßra! minä uston, aura
minun epäustoani. Sentähden on se myös san-
gen toinmtomasti tehty, kosta lapsille ja yrinker-
taisille selitetän ustoa nijn, että se on ustowaisensielun wahwa turwa ja wakuutus, että heidän syn-
dinsä owat Christuxen kautta heille andexi annetut.
Sillä se on tulla warsin separi, taikka yhdellä hyp-
päsellä tulla alimmaisesta tikasta tikapuusa ylim-
mäiseen. Sijtä tule usein se, että ne jotka owat
ästen saanet ustoa, tulemat kohta alusa poispeljäte-
tyxi ja heittämät toiwoansa; ja, että monilla, jot-
ka owat jo uston tiellä hywin edistänet, owat sur-
kiat onmntunnon waiwat; sillä he ei luule yhtän
ustoa ensingän löytywängän, jonga seurasi» ei wah-

waa
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waa makuutusta ole *) kosta sekuitengin usiammas-ti on runsalla mitalla nijsä, jotka wahimmän itze-hensa tytywät; erinomattain myös kosta st on mah-dotoin, että ihminen saatta todella ja sydämestä wali-
telia uston pumoxen yli, jos ei usto fydämesä ole,
eli mahdotoin tma sen, että ihmisellä on ainoas»
tans pistuinen uston osa, jollei hänellä ole sen oi-
kiata olendoa. Olkon kuitengin meistä se kauka-
na, että me Pawilaisten kansia tahdoisimma opet-
ta ihmisille aiwan epäilystä ja epätietoa, ja ulos-
suljeta ustosta kaikkea makuutusta ja wahwaa tur-
waa, jonga päälle kuitengin kaikki meidän lohdmu-xemme itzensa perusta. Tätä wastan, me paljo e-
nammin neuwomme yhtä ustowaista kaikella moi-
malla ahkeroitzemaan, että hän sais witzeyden jc»

S 3 wah-
*) Kosta meidän autuas Lulhcruxem puhu ustosta, nijn hän

enimmästi nimitti; sitä sei, wahwosia ja rauhan-anda»wasta witzeydesiz, jonga Chemnitius in locc, 6«
näyttä ainoastans olewan autnaxi tekewän uston hedel»
m<ln ja seuran; mutta ei sen olcndo»muodon ja luon<
non. Nyt ei mahda kengän ajatella, etts se luin Mo»
lineus t<lsä edcsanda, w«lhimm<ls<lkän on Luthenixen Op»
pia wastan: sillä nijnkuin Lutheruxen aikana Pawilaisten
epäilewä usto, ynnä monein muiden exytysien kontza, olit
sekoittanet itzenft Christillisyteen, nijnkuin ei kengän tai-
dais saada Jumalan Armon wakuutusta: waan tsytyis
alinomaisesa kadotuxen pelwosa elä: nijn ei ole h«ln il»
man syytä teroittanut sen epäilematömdä ja wahwaa wa-
kuutusta, eli, nijnkuin me olemma sit<l ennen kutzunet,

tliumpNÄNtem) iloitzewata uston woimaa, jok«
on uston korkein mitta, ja kaikkein enin soti Pawilaisten
epäilystä wastan. Muutoin owat lutheruxen kirjoituret
useisa paikoisa nijn täynnäns lohdutuxia heikko»ustoisille,
kuin ikänäns joku taita anoa, eikä yht<l hiuikarwaakan e°
riä tästä Molineuxen Opista-
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wakwan wakuutuxen sen päälle, että Jumala on
Christuresa hänelle sowitsttu. Me opetamme, ett-
ei meidän pidä tytymän yhteiseen tietoon Christm
xesta ia hänen hywistä töistäns; sillä tämäonPa-
wilaisten wäärä, kelwotoin ja hedelmätöin uffo.
Me opetamme, että meidän pitä omistaman itzek
lemme Christuxen hywiä tekoja niin wahwasti ja
lujasti, kuin mahdollinen on, ja koffa me ainakin
tunnemme turman ja uffalluren heikon ja waiawa-
xi, niin meidän pitä ahkeralla ja wäsymättömällä
rukouxella lumalalda pyytämän, että hän tah-
dois rauhan meidän sielusam julista, ja että hänenHcnttensä rodistais meidän hengemme kansia,
että me olemma Jumalan lapfer. Rom. 8: 16.

Tämä Jumalan Hengi on lupauxen pphä
ja meidän perindömme pantti. Eph.

i: iz, 14. Sentähden on myös tämä Hengi
N'in pettämätöin kuin Jumala ike; sillä st oi, itze
Jumala, kuin puhu meidän sndämesäm. Ia nijn
mahdamma me siis kauhistua Bellarminuxen oppia
hänen 3:nen Kirjans Z:sH Lugula, kusa hän sano
wanhursiari tekemisestä, että Pyhän Hengen to<
distus tuo mnötänsä ainoastans ajateldawan jaus»
kotmwan witzeyden, joka tyhiäsä luulosa seiso.

Mutta että me edemmäri tulisimme, ja ftlit<
täifimme wanhurffaxi tekemän uffon erinomais-
ta luondoa. omain rajainsa sisällä, nijn on se
eroitus wisusti waarinottttawa, että ustallus Iu»
malaan on kahtalainen. 1. Ensimmäinen ustallus
on se, jolla me otamma meidän mrwam Jumalan
tygö, luotamme ja uffallamme häneen. TästäHu David Ps. 31: 2. HERra! sinuun minä

ustal,
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Lisäys,
uskallan. Ia les. L. 50: io. Se roiwokau
HiLßran Nimen päälle, ja luottakan itzensAJumalansa päälle. 2. Toinen uffallus Juma-
laan seiso Pyhän Hengen todisturesa, että luma»
la Pojasans lEsuxesa Christuresa on meille sowi-
tettu, ja että ijankaikkinen elämä on meidän o-
mam, joista kaikista omantunnon rauha ja pyhä
wakuutus meisä sytty. Tämä uffallus on sen e,
dellisen waikums; sillä tämän järjestynen me löy-
dämme wisusti seuratun 1 loh. 5: 13. Näitä
minä reille kirjoitin, jotka Jumalan pojan Ni<
men päälle uskotta; että ce tiedäisitre teillän,
nä ijankaikkisen eläinän olewan, ja että te us»
loisitta Jumalan pojan Nimen päälle. Katzo!
täsa kahta erinäistä asiata; 1. Uskoa pojan pääl,
le. 2. Tietä, että meille on ijankaikkinen elä-
mä. Ia ongin totisesti se edellinen syy toiseen.
Wielä me toistakin Raamatun paikka löydämme
samasta muodosta. Eph. 3: 12. longa kautta
meillä on uskallus, ja cygökäymys kaikella roh-
keudella, uston kautta hänen päällensä. TäsH
me taas näemme, että meidän ustom Christuxen
päälle, ja meidän rohkeudem ja tykökäymisen»
ustosa, omat erinäiset, nijnkuin syy ja sen wai-
kutus.

Tämän kahtalaisen ustalluxen wälillä on sijs
samallainen eroims, kuin anomuren ja sen päälle
seurawan wastauxen wälillä, kuin halauren ja saa»
misen, etzimisen ja löytämisen wälillä. Ensimmäi-
sellä ustallurella me wastanotamme Jumalan lu»
pauria, toisella Jumala nijtä lukitze meidän sydä»
mihim. Että me selkiämmästi tämän käsitäisiiw

S 4 me,
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Lisäys.
me, niin kutzukam ensimmäistä turwan« ja toista
tunduwaxi-ustallureri. Se ensimmäinen tur-
maa Jumalan Armoon Christuxesa lEsuxesa, jase toinen mnde saman Armon lukituxi sydämeen;
jotka nijn muodon owat kari aiwan erinäiset asiat.Että minä mahdan tätä pyhää Oppia jotakin
paremmin walista, jota minä en tunne wielä nijn
selienneri Seurakunnasa, kuin tulis, ja että minä
mahdan murhellifia sieluja lohdutta, niin minä tun-
nustan, että paljas ustallus ja turwa, eli sydämen
taipumus, kuin ahtaudescms ja hädäsäns kokotta
Jumalan Armmon perän Christuresa, se on erino-
mattain wanhursiari tekemisen wälikappale, (iorm,
Käet ellemialis) ja siihen minä seurawaisia syitä
annan:

i. Että lupauret ei ole annetut wijmeiselle; waan
ensimmäiselle ustalluren muodolle Ap.Tek. k. 2: 21.
Ia pirä tapahtuman, että jokainen kuin auxi
huura HtLßran Nimeä, st cule aucuari. Matth.
n: 28. Tulkat minun tygöni kaikki, jorka
työtä reette ja oletta rastautetuc, ja minä tah-
don teitä wirwocta. loh. 6: 37. Joka minun
tpgöni tule, sirä en minä heitä ulos. Täfä me
tosin näemme, mä lupaus on sille annettu kuin tule,
ja vtta turmansa Jumalan tygö Christuren kautta.
Mutta emi muille pidä autuuden wakutusta annet,
laman, kuin niille, jotka rohkeudella sinne tulewat,
ja joilla on Pyhän Hengen todistus ') sydämesa hei-

dän
*) Kirjan tckiä tarkoita «sa juuri selkiasti sen jo ennen, tZ»

mnn Minun Tutkindoni toisesa Osasa selitetyn (e«Wmo.
nmm BpinwB 8?i,51 ckl-ecwm s: expiessum) Pyh<Zn Hen»gen wMaMlemattoman eli ylöuluolmllllisen todistuxen
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dä» autuudestans, sitä en minä misan Pyhän Raa-
matun paikasa löydä. Sillä kaikki ne käskin ja e>
simerkit pyhän rohkeuden ja aumudensa waklwturen
päälle, joita Pyhä Raamattu on täynnä, sopimat
wahwistamaan ussoa ja tekemään sitä täydellisiin,
mäxi, nijn myös wastanseisoita woittamaan, jotka
opettamat meitä epäilemään ja ei ustomaan. Mute
ta kaikista näistä ei seura se, että ihminen tule wcm-
hurstarl wakuutuxen kautta hauen autuudestansa.

2. Koffa me wisusti katzelemme asian, nijn owat
lupauret annetut, ei nijlle jvtka löytämät; maan nijlle
jotka etziwät, sen päällekahannosa, että löytäminen
on etzimisen palkka. Match. 7:7- lLtzikär, nijn te
löydätte. Ia »listin se somaloin sanoa, että ijan»
kalkkista «lämätä ainoastans nijlle luwatan, jotka o»
wat sitä jo löytänet. Se kuin Pyhän Hengen to,

dlstuxen kautta on autuudestans makuutettu, hän
on autuuttans jo löytänyt. Ia jos kaikki uffowai»
set tundifit jska aika tämän autuuden heidän sydä,
mijns nijn ei he enä tarwitzistan lupauxia.
Mutta että meidän uffom on heikko ja erjmääräinen,
nijn me tarwitzemma wieläkin etziä kuin me olema
jo löytOiet.

3. Ia todella, ne jotka sitomat sitä wanhurstaxitelemäistä uffoa yhteen sen mnduwan wakuutuxen
S 5 kantza

ps<lllt, jota ei lvarsin kaikille wanhurffautetuille ja usto-waisille sieluille anneta, nijnkuin jo todistettu on- Muttakosta kysymys on Pyhän Hengen (mckieKe) w<!likappalel»
lisesta todistuxesta, jonga kautta kehoitus rukouxeen, sotaan
lihaa wastan ja muihin senkaltaisiin hywijn harjoituxijn
meifä itzensä ilmoitta, silloin ei mahda kengän kieltä, ettäsen pitä oleman yhteisen, ja, ulkona liusauxen tilasta, kaik<
kein Main usiowaiftcn oman-
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kanssa heidän autuudestans, he ei itziansäkän oi-
kein ymmärrä; sillä se on yhtä kaikki kuin he sa,
noisit: että sinä Jumalan edesä wanhurstari tehtäi-
sin, nijn sinun pitä tundeman jahawaitzeman, ettäs
olet wanhurstari tehty. Mutta tämä Oppi on itze
terwsttä järkeä wastan; sillä ihmisen pitä totisesti o-
leman wanhurstari tehdyn Jumalan edesä, ennen»
kuin hän taita tuta ihensa wanhurstari tehdyxi.

4. Sen-
) Monda kirjoitlajata loyty, ,'otka wäkewcksti yrittiwckt

witzick ja lujaa wakuutusta syndein andexi saamisesta, waik-
ka sllMll «vakuutus 0N amoaslans (conlequenz Misscgtio-
n!«) wanhurstaxi tekemisen seura, joka ei aina seura war«
sin andexi saamisen päälle, ja kaikkein wckhin käy nijn kuin
»välikappale «anhurffari tekemisen edellck , joka, niinkuin
Molineus on ratki hywin sijtä waarin ottanut, olis soma,
toin» ja niinkuin sanotan, rakenda waunua hewoisten eteen.
Ei kengckn saa hänen fyndejänsa andexi sen syyn tähden,
että hän mielelläns sitä »sto: waan sen syyn tähden hän
sitä usio, ettH hckn on nijtH saannt andexi. Pawilaiset te-
kemät siis meille wckckrylta, kosta he soimawat meidän
Öpviam tcksä asiasa tyhmckxi, erinomattain >n
Becun6le vihi.

«Ne i11»m pnvatgm 6<lem, quX circa pix,.
milkionez nodiz fzKaz itg velsgtui-, M cie6»t 2M
coniicl»!, peccgtg omn>2 per IIKMum libi «Ne lemissg. Se
on: Eriseuraiset sanowat, wanhurstaxi tckewHn uston ole»
«an sen erinckisen uston, joka nijn pitck itzensck niiden lu»
pausten puoleen kuin owat meille annetut, että itzekungin
pitck uskoman eli Me» Luottaman, että kaikki synnit owat
hänelle Christuxen tähden andexi annetut. Naisck sanoisa
on sekä totta, että wääräz, sen jälken kuin itzckukin tahto
niitä ymmirtä. Pavilainen tahto nijtck ainoastans mei-
dän yäpiäxem jellttä, ja sanoo: Katzo kuinga tyhmät
Lutheranit owat. He opettawat, ettck meidän pita saa-
man synnit andexi sen kautta, ett<l me »stomme synnit
olewan jo audei»i annetut. Jos minck kysyn: Kuiugas pitck
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4- Semähden on tarpellinen waarinoua kahta,

laisesta uffon toimituxesta. Edellinen kutzutanäirella, jolla me wastanotamme Christuxen, ja toi-
nen,

minun alkaman, että minä wanhurstautettaisin ja saisinJumalan Armon? Nijn he sanomat: Uffo ainoastans että
nijn on. Eikö se ole tyhmä asta? Sen, joka ei ole wielä
wanhurffaxi tehty, piti kuitengin uskoman niin olewansa,
että hän siri tulis- Mutta täsä he walehtelewat meidänsuuhum ja soimawat meille yhtä opetusta, tuin waiwoin onikänänsä meidän mieleengön johtunut. Me tiedämme,että se ustowa uskallus wanhurffari tekemisesä kahdella ta»
walla itzensH ilmoitta, wanhurstaxi tekemisen edellä
on tämä ustallus (äuette) fohdastans ojettu Christuxenpäälle, wanhurstaxi tekemisen jälken se luotta sen j»
saadun Armon päälle, ja («6ex«) makuutettuna sijta ma»
kiasa sielun lewosa elä. Autuaxi tekemällä ustulla on nijn
muodon kari toimitusta meidän wanhurffari tekemisesäm.Ensixi, kosta syndinen on?atunul syndejänsä, ja Evankeliu-min lupausten puoleen itzensä kaändänyt, nijn uffo lPyhäldä
Hengeldä sytytetä» ihmisen sydämeen, ja se nostasilloi», sen
waiwaisen syndisen sydämen, wetäin sitä Christuxen tygö, ettäse murhellinen ihminen siiällisessä ikämsitzemisellä tarttu
HERraan lEsuxeen kaiken hänen Wsionsa kansia, ja tähän
laihin ajattele: O Jumalan Carltza! joka pois otat mail,
man synnit, sinun ansios, sinun «veres, sinun kuolemas
tulkon minulle hywäxi täfä tussasa ja hädäsä. Sinunpyhijn haawoihis kätken minä itziäni, sinun awattuun kyl»
kens minä majotan itziZni. Mnun ja Jumalan Duomionwälille minä asetan sinun kuolemas, sinun kärsimises ja
täydexi tekemises. Genkaltai'ella ikäwöitzemisellä ja uffal,
luxella ilmoitta uffo itzensä meidän parannuxemme alusa.Tämä on oikian uffon ensimmäinen toimitus, ja nijn man»
hurffaxi tekeminen myös tapahlu luiualalda taiwaisa,
että Jumala sen waiwaisen syndisen päälle osotta ja tänt.
tä hänen pyhän Evangeliuminsa woiman, julista händäwanhurffaxi, ja wapautta händä kadotuixsta, Lunastajan
tähde», jonga hän on ustosa wastanottanut. Sen jällen
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nen, rLkexa, jollame tunnemnla meidän omaa
tilaisuttam, ja myös lunnemma, että me olemma
Christuxelda wastanotetut. Edellisellä me, erino»
maisestipuhuaxem, ustomme Christuxen päälle; mut,
ta Loisella me »vakuutamme itziäm, että me ufiom»
me, ja se usto, kuin on wastanottanut Christuxen,
ikänänsä kuin hiliaisudes ja ihanasti poörta itzehensä.
Kuitmgin usiat löytywät, jotka totisesti owat was<
«an ottanet Christuxen, waikka ei he tunne sitä, että
he o»at hänen käsittänet; mutta he owat yhtä hy-
win wanhurstaxi tehdyt. Sillä wastan sanomatto-
masti tulemma me wanhurstautetuxi äiretia,

non

ja sitten kuin wanhurstaxi tekeminen on tapahtunut, nijn
ilmoitta usto itzenft hänen totisesi» toimituxesans; silla

kosta katumainen sielu on wanhurstaxi tehty Jumalan edesck
uston kautta, nijn syttyw<it hänesa rohkeus, omantunnon
rauha ja lepo , että se katumainen nyt pit« itzensa wan»
hurstana, kersta ja lohdutta itzens<l Jumalan Armosta, jon-
ga hän Christuxesa saanut «n. Ei tapahdu sijs wanhurs-
taxi tekeminen sillH tawalla, ctts minun pita sanoman sille
luin on syndeinst ylitze murhellinen: Usto, että sinun syn-
dis owat Christuxesa sinulle andcxi annetut. Ei suingan!
«ttä synnit owat ondexi «nnctut, sen usto ihminen wasta
jälken kuin hän on wanhnstari tehty. Mutta sille syndi,
selle, kuin nyt katu syndeisnsä, minä sanon: Katzo HER-
ran lEsnxen Christuxen p<Me, joka sinun cdestäs on ma»
ranut. Jos sin<l halajat )änen Armoansa, jos sinä häneen
turwat, jos sini händä «oastanotat ja tuot h<<ndä myötäs
Jumalan Duomioistuimen eteen, nijn Jumala tahto teh«
da sinua wanhurstaxi. Min mahta se waiwainen syndi-
nen wastanotla HERrao lEsusta, ja omista itzcllens«l
hclnen pyhZz ansiotansa, ia nijn HHn sen p<!alle wanhurs-
kaxi tehdän. Sitten, j<ilken kuin h«ln on wanhurstaxi teh»
ty, nijn hän taita Jumalan Nimcln ustoa, että HM on
Christuxesa Armoa saanut.
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non retlexa) ei sentähden, että me tunnemma melo
dan ustowam; waan sen kautta että me ustomme.

5. Nijn muodon pitä wisu waari sijtä otetta-
man, mikä se on, ustoa autuudexi, nimittäin: ei
mikän muu, kuin turmansa ona Jumalan tygö
Christuxm kautta, jonga päälle meillä on merkillinen
Raamatun Sana Joy. 6: 35. kusa lEsus sano:
Ntinä olen elämän leipä; joka tule minun ty«
Zöni, ei hän suingan iso; ja joka usto minun
päälleni,, ei hän kostan jano. Nämät sanat sel-wästi näyttämät, että ustoa ja tulla merkitzewät
yhtä, ja nW ijankaikkista «lämätä luwatan kaikille
nijlle, jotka onawat Chrlstuxen tygö turmansa. Ai-
wan nijn v. 37. Joka minun cygöni rule, sirä
en minä heirä ulos. Ia Match, n: 28° Lulkar
minun tygöni kaikki, jotka työtä teette :c.

Kosta sijs pimiämmät sanat pitä selkeimmillä
selitttcämän; mutta ei selkiämmat pimeimmillä,
nijn sano tosin seka järki, että kohtuus, että ustoa
pitä selittttämän tulemisen, ja ei tulla uston
kautta.

6. Koettelemus opma, että moni tule Christu-xm tygö, ja tstisesti hänen wastanotta, joka eikui-
tengan ole monen wuoden sisällä tundenut yhtän
lohdutusta hänen sielusanS. Mutta että nämät 0-
wac totisesti ja wakaisesti käsittänet Christuten, näh-
dä» yldäkyllä sijtä, mä he owat saattanet raittia
omantunnnon peljättämisiä, ja kaikkia mielen rau-
hattomuden päälle tarkauxia wastusta, eikä luowu

ha-
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hänestä, iota he owat kerran käsittänet; waan kil-
woittelewat wäsymätä ahdistumiansa wastan, sano-
den Prophemn. lesaian kaHa: Minä toiwon
HlLßraa, joka kaswons Jacobin huonelda
kätkenyt on; Mutta minä odotan händä. L.
8: 17. Ei ole suingan epäildäwä, e«ä senkaltai-
set ihmiset owat wanhurffari tehdyt, waikka he ei
sitä tökönansä tunne; sillä tämä Raamatun Sa-
na on wahwembi kuin taiwas ja maa: Se on
tapahtuma, e«ä jokainen kuin HiLßran Ni-
me auxens huuta, se tule auruaxi *>

7. Wielä minä kerran sanon, että ustonwoi-
ma sijnä itzensä enimmästi osona, kusa tämä
rellexa) uston tundeminen, josa se ihana omantun-
non rauha seiso, ei ilmoita itziäns. Ei ole se ih-meteldawä, jos me sillä ajalla Jumalan hywy,
teen luotamme, kuin HERra sanoo meidän sielul-
lem: Minä olen apus. Ps. 35: 3. Mutta se onkijttttäwä ja ihmeteldäwä, jos me pysymme luja-
na Jumalala, kosta hän kätke kaswonsa meildä.
Nijn teki Job, kosta Jumala peitti häneldä kas-wonsa, ja piti händä wihollisenans. L. iz: 24.Kosta hänen täytyi purra lihaansa hambaillansa,

ia
*) TZtä sangen lohdullisia Raa,.>atun Oonaa, jota ei kui,

tengan pidä pideltckmän ulkokullaisena huutona: HERia,
HGRra; »vaan pitä ymmärrettämsn katumaisen sielunahkerasta ikäwöitzemisestä ia huudosta: talä Raamatunsanaa, sanon minä, näyttä Pyhä Hengi ta htowan meille
oikein saarnatuxi ja sydämeen präntatyri, kosta hän onsitä kertoinnut kolmesa paikasa Pyhäsä Raamatusa, ni,
mittäin: loelm x. 2: 32. Up. T. 2: 21. Rom<
io: iz.

286



Lisäys. 287
ja asetta sielunsa kasijnsä. v. 14. (Hlumamain

Raamatun ulostoimittajain ajatusten jälken,on hänkärsimättömän kiwun tähden mahtanut purra it>
ziäns lihasansa, kosia hänen sieluns oli walmiS
lähtemään hänen käsistäns, nijnkuin lindu.) Kul-
ungin pysyi hän lujana lumalasa sillä pistuisella
hengellä, kuin hänesä oli, ja usioi kohdastansa sitäwastnn kuin hän tunsi ja hawaitzi, sanoden: Rac,
jo! waikka hän minun tavpais, engö minä
wielä sittengän coiwois. v. 15.

8. Ia kosia usto on wahwa ustallus nijhin
joitaroiwotan, jaeinäkymättömistä epäile, Hebr.
11: 1. nijn ei taida kengän kieldä, ettei se ole
ustoa, kosta ihminen wastanotta Jumalan Armoa
Christuresa, ehkä hän eikä näe, eikä tunne sitä.Muna ne, jotka Pyhän Hengen sisällisen todistu-
M kautta omat sitä uston mittaa woittanet, kuin
on waloa ja lohdutusta täynnä, he waeldat ei ai-
noastans ustosa; waan witzisä määräsa myös katze-lemisesa.

Minä sijs mainittuin syiden woimasta pidän sensipi, e«H uffon olendo-osa, jota myös muutoin
kutzutan usion wanhurffaxi tekewäri luonnoxi ja
muodoxi, jeiso meidän turwasam Jumalan ty-gö lEsuxen Christuxen ansion kautta; mutta el
itzekungin ihmisen erinäisesä wakuutuxesa itze puo-
lestans hänen autuudestans. Sillä waikka nämät
molemmat asiat owat toinen toisesansa kijni, nijn
ettei meidän turwam Jumalan tygö Christuxen kautta
taida ennen olla taikisa täydellinen, kuin se on mei»

s<l
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sa waikuttanm wchwan wakuumxen meidän au-
tuudestani; nijn en me kuitengan wanhurffari teh-dä saman meidän aumudemme wakuumxen kaut-
ta; waan ainoostans meidän turmamme kauna
Christuren tygö. Sillä se oikia syy, mingätahden
me wanhurffaxi tehdän, on se, että me etzimmemeidän autmmam Christuxesa, ja kokonansa hä-
neen luotamme, jota me myös taidamme kaiketi
tehdä pelwolla ja wapistuxella, ehkä me emme ole
päatöxestä witzit, nijnkuin yri pahantekia kokonan-sa anda itzensa hänen Kuningansa Armon alle, eh-kä hän on suuresi, pelwosa tulla hengeldä pois duo-
mituxi. Kuitengin on hän wahwasti päättänyt
tykönäns, että hän ei tahdo muulla lailla pnyca
pelasteua.

Minä tosin en taida sitä kieldä, että epäilys
on suuri heikkous ustosa. Mutta epäilys on kah-
talainen. Toinen (jota muutoin pidais peljästyxe-
xi kutzuttaman) on, kosta ustowa sielu joutu epäi-
lemään hänen aumudestans, pitä kuitengin itzian-sa sen alla lujana lumalasa, jos
hänen pitä häneen luottaman, taikka ei. Esimerk-
kiä on meillä tämän päälle Opttuslapsisa, jotka,
kosta suuri ilma heitä peljätti, huusit lEsuxelle,,
joka makais: Hi3Rra! aura meitä; sillä me hu-
kumme. Toinen epäilys on, kosta sydän tyhmis-
ty, eikä tiedä, jos sm pitä ottaman turmansa Ju-
malan tygö, taikka ei. Tästä muodosta oli Ku-
ningan loramin epäilys 2 Kun. K. 6: Zz. Xar<
30! tämä paha tule HARralda, mitä minä e-
nä odHta.n Tämä mmi on kuoleitawa,

ja
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ja ne owat juuri Harmat, jotka sijtä paranemat,

koffa he ensist owat sille määrälle tullet, että heil-lä on joku epäluulo ja niinkuin joku nureus Im
malata wastan. Mutta edellinen epäilyxen lai tai-
ta aiwcm hywin wanhurstari tekemän uffon kans-sa yhdesä olla, nijnkuin heikkous todista, että hen-
gi wielä on ihmisesä. Jolla on joku murhe ja e-
päilys aumudestans, hänellä on myös joku Juma-
lan pelko, ehkä hän sitä jotakin määrin täyttä,
ja muutta sicä peljästyreri. Olkon kuinga tahton-sa , nijn on tämä Jumalan pelko yxi uffon waiku-
tus. Minä tunnen sijs, että se oppi on määrälli-
nen, kosta edesaniman, uffon wanhurffaxi tekemän
luonnon ja muodon sen oleman, että ihminen on
hänen autudestans wakuurerm. Sen kautta o-
wat monet langennet sywään epäilyxeen, ja on st
mahdotoin että yxi Opettaja, joka tästä ajamresta
on, taita muulla lamalla asetta ja lohdutta yhtä
peljästynyttä omamndoa, kuin että hänen pitä o-
maa opetustansa maahan kaataman; sillä hänen
täyty ainakin wijmein tunnusta, että usio on muu»
tosten alainen, ja että ihminen ei tule pelastemri
sen kautta että hän makuutusta saa hänen uffonsa
esimaalilda, nimittäin: lumalalda, joka Christuren
tähden on meille armollinen. Edespäin ja nijn kau-
wan kuin omamndo otta turmansa tämän wah-
wan perusturen tygö, nijn hän on ilman maarata,
ja hänen wapistwa uffonsa on tosin sairas, nijn

kcmwcm kuin hän ei riemuitze lumalasans, kuiten»
gin wielä eläwä, nijn kauwan kuin hän turmaa
lumalaans.

T S«
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Se kuin on tilan andanm tähän exytyxeen, on

naiden Jacobin sanain wäarä ymmärrys, L. i:
6, 7. Hän anokan ustosa epäilemäcä; sillä jo-
ka epäile, se on meren aallon kaltainen, joka
tuulelda ajeran ja lijkuceran. Älkän se ihmi-
nen luulko joräin HERralda saarvansa. Täs-
tä Raamatun Sanasta sangen pahoin päätetän,
ettei yxikän, kuin mnde jongun epäilyxen taikka
pelwon tykönänsä, mahda wiwoa tulemansa wan-
hurffari. Ensixi taidaisin minä sanoa, että Apos-
toli täsä paikasa puhu niistä, jotka anowat wij,sauna; muna ei aumtta; niutta Apostoli mahta
wijsauden kantza ymmartä mitä hän tahto, nijn stu-
rawa varsy koko asian sclittä: iLpäilewäinen mies
(alku kielen jälken, mies kahdella sydämellä) hor-
ju kaikisa hänen ceisänsä. Tästä hawaitan, että
Apostoli puhu sijtä ihmisestä kuin ei pysy wakaises-
ti ZEjuresa kijni; waan jaka sydändansä wäärän
ja oikian Jumalan palweluren wälillä, ja ynnä
epäile, jos hänen pitä luottaman Jumalaan, taik-
ka ei. Mutta yri heikko ustoinen ei ansaitze tätä
pilkka-nimeä, että händä kutzuttaisin ihmisexi kah-della sydämellä, nijn kauwan kuin hän luotta
Jumalaan Christuresa rehellisellä sydämellä, eikä
etzi yhdesäkän muusa amuuttans, waikka han tur-mansa alla wapise, eikä ole saanut täyden wakuu-
turen oikiata mittaa. Sen minä wielä sanon, et-tä munakin yhtä selkeitä ja pettämättömiä wan-hurstan tekewan uston wdistuxia, kuin tämä au-
tuuden wakuums on, löyty, ja ne todisium owatkalkki pyhirrämisen lahjar, jotka kuohumat us-

kosta,
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kosta, nijnkuin lähtestäns; sillä usto rakkauden
kaurra työtä ceke. Gal. 5:6. Ia yhteisesti, mi-
sä ihmisesä te löydätte Chrillistä siweyttä, wilpi-
töinda Jumalan pelkoa, palawata rakkautta, re-
hellistä kijwauna Jumalan kunnian puolesta, hä-
nestä te taidatte wapasti sanoa sen kuin Jacob sa-
noo Abrahamista: Näetkös että usto on myös

hänen röisänsä, ja että usto on
töistä räydellisexi ruUur. lac. 2: 22. Sillä kaik-
ki mitä meisä on hywäa, se on uston waikums.
Paallisexi, emi kengän mahdais minua siitä syyt-
tä, että minä kaiken epailyxen puolda pidän, niinniinä wiela sanon, että se wahwa ustallus ei ai-
noastans ole wanhurstaxi tekemisen taydellisys;
waan nlyös itze sen luondo. Mutta kosia uskolla
vn kahtalainen tarkoitus ja silmän-maali, nimit-
täin: Christus ja hänen Hyrväc työnsä; nijn ei
vle se wahwa ustallus yhtä tarpellinen molemmisa
paällekatzannoisa. Christus on uston ensimmäi-
nen silmän-maali; autuus on toinen. Toiwon
ensimmäinen ja erinomainen päälletarkoitus owat
ne tulewaiset asiat. Rom. 8: 24. Muna usto
katzo näkywäisiä. Jumalan rakkaus Christuresa
vn uston ainoa tarkoitus ja silmän-maali; sillä
autuutta ustowaiuen sielu saa wasta lainan ajan
perästä omista; mutta Christusta hän jo nykyisella
ajalla nautitze.

Nijn on sijs wanhurstaxi tekemiseen kaiketi tar-
pellinen, että ihminen suurella mrwalla käsittä ja
eroittamata pysy kijni uston ensimmäisesä maalisa,

T 2 ja
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ja se kutzutan wahwaxi ustalluxexi, koffa hän
turmaa itzensä Christuxeen, joka on se oikia pe-
rustus, ja itänänsä kuin pyhällä mieli-wallaisudel-
la hänestä kijni pitä, ehkä hän wielä jotain pel«
käis ja epäilisi muista asioista, kuin hänen silmäin-
sä edesä omat. Mutta se kuin wahwalla turmal-
la käsittä uston ensimmäistä ja emisinda maalia,
hän on kari-sydämellinen, ja ei siinä tilasa, että
hän taita wanhurstautetta, eikä mahda hän aja-
tella jotain HERralda saamansa, ennenkuin hän
näitä kahta tehnyt on: Ensin ja ennen kaikkia us-
konut ja epäilemättömäxi totuudexi wastanottanut,
«trei yhdesäkän toifesa ole autuutta, kuin Chris-
tuxesa lEsuresa, ja ettei muura nimeä ole
taiwan alla annettu ihmisille, josa meidän pi-
tä autuaxi tuleman. Ap. T- 4: 12. Sitten,
kaikesta sydämestä turmaa ia luotta Christuxeen, ia
anda itzensä kokonansa hänen halduuns. Jolleitämä turma ole wahwa, niin ei ole usso pääsnyt
(aä yualimtem juKilicantem) hänen wanhurstaxi te-
kemään muotoonsa'). Ia maikka senkaltainen ih-

minen
*) Säntrm-iuz liinc llbimst vicletur celebel-nmuz, eoi-

!gt!« cum nilce, qui in sutececlentiouz pro lunclgmento
poluit, niss luppoluero, velpexisse illnm lioc loco, per ver-
d» 23«/!>«,e,« , non tnm gä ipszm )ulriticl!-
tioniz trg,isgltionem, <iu»M »cl pgrlliessgKicum in
eor6e senlum K 6ecl2r-«ionem, quc, lpeKgnt procul clu-
dic> vein» peicelekiiz 'lneoloFi Naxleli, in
tno6o ?. 111. li!. 27. Hu. 44.
«» sn«/«e»tm ,? Ke//,. «/?.
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mmm taidais tulla wanhurstari tehdyxi Jumalanedesä, nijn ei ole kuitengan hänen wanhurstaxi te,
kemisens wielä sydämeen lukittu, eikä taida hän
olla sijtä wakumettuna, ennenkuin hän tunde
näitä kahta asiata tykönänsä, nimittäin: wcch-
waa wakuutusta, ettei muuta nimeä ole taiwan
alla, josa me taidamme autuari tulla, paitzi IE»suxen nimee. Ia mitä uston toiseen silmän-maa-
liin tule, kuin on autuus, nijn pitä sitäkin wah»walla ustalluxella kasittttamän. Mutta jos nijn-
gin olis, ettei tämä ustallus olis niin ratki wah«wa ja witzi, nijn ei sijtä sentahden seura, ettei y li-
tan wanhurstaxi tekewätä ustoa ensingän olekkan
sydämesä, jos mnoastans omaiundo wahwalla us-
kalluxella käsittä ensimmäistä silmän-maalia, kuin
on Christus hänen ansionsa kansia- Sillä, että
ihmistä wanharstaxi tehdän, se tapahtu turman eli
ustalluxen kautta Christuren päälle. Tämä ustal<
lus autuaxi tullaxens on muutosten alainen; mm«
ta ustallus Christuxen päälle, tuo wijmein, lyhem-
män eli pidemmän ajan perästä, myötänsä autuu-
den ustalluxen, eikä ikänänsä sijnä puutu. Sillä
kosta me olemina uskosta wanhurstaxi tullet,
nijn meillä on rauha Jumalan kansia meidän
HlLßranllesuittn Chnistuxen kautta. Rom. 5: i.

Mutta

«imi/ v^/c«^?«, is° ?»co«st<?»tem. (Zuoä li »I,

P2l'ent«i' t»!em, aclmicret.
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Mutta Jumala lainatkon meille Armons, että

me sen aljerun uston loppuun asti wahwana
pidäisimme. Hebr. z: 14. ja kayoisimme uston
alkajan ja päättäjän lU<uxcn päälle. Hebr.
12: 2. siitä makuutetut, että se, joka on meisa hy>

«vän työn alkanut on sen lEsuren Christuxen mei-
dän HENramme päiwaän asti päättämä. Hä-
nelle ynnä Isan ja Pyhän Hengen kansia olkon
kunnia ja ylistys ijcmkaikkisesti! Amen.

Liftyxen Loppu.

Paatos.
SM nyt on sinulla, rakas Lukiani! minun aja»

tureni Ustssta, nijn myös sen woimalliststa
Tundemisesta ja Toimellisesta Koettelemisesta.

Nykyisen ajan Kirjain paljouden ja moninai,
suden alla, minä tosin en olis tätä Kirjaa kirjoit»
tanut, jos en minä, ellen ery, olis siri sen pitä-
nyt, ettei tämän korkiasti painaman Ainen ulostoi-
nmus, ja tällä tawalla, ole keneldäkän, nijn pal-
jo kuin minulle tiettäwä on, tähän asti uloscmnet-
tu, ja kosta minä ensist rupeisin etzimään nnnun
Ustoni ja Armon - tilaisudem makuutusta, nijn olisse ollut minulle ototlisembi, kuin nMn muu mail-masa, jos joku olis minulle yhtä Kirjaa andanut,
kuin olis yhtä tämän kansia sijallansa pitänyt.

Tosin
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päätös.
Tosin minä sm wahwasti uston, että nijn hy-

win tämä minun Kirjani, kuin minun halpa Per-
sonani, ei ainoastans taida löytä hywän-mielistä
ystawitä; waan myös ajatttlemattvmia laittaita.

Mutta nämät wijmeiset tietkan, ettei se minun
mieldani pahoita; engä myös sixi itziäni lue, et-
tä minä tahdon olla Qppineitteu.,Opettaja; waan
ainoastans lujlle" sieluille awuri, jotka yxinkertai-
sudesansa pyrkiwät aumudens perän, erinomattain
jos minä taidaisin, Jumalan Armon kautta, heik-

kouskoisten ja murhellisten omatundoa jotengin oi-
jaista, ja nijn muitakin lohdutta silla lohdutuxel-
la, jolla minä olen lohdutettu. EngH epäile, et-
tä paikka paikoin joku hurskas sielu löyty,kuin täs-
tä minun työstäni mnde itzensä raketuxi, en ano
myös muuta kiitosta, kuin mä hän hartailla »huo-
kaurillans tahdois rukoilla minun waiwaisen sielu-
ni edestä, etten minä, joka muille saarnan, itze
hyljättäwari tulisi.
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