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saarnais teille toisin Euange-,
teille saarnauut o», se olkon kirottu.
Gal.'l:B.
Eminc waella kawaludella, enyä petoxella Jumalan Sana
turmele, waan me ilmoitamme totuden ja meitämme julkisesti
kaikkein ihmisten omatundoa lohtaan Jumalan eoesä ofttam,
me. 2 Cor. 4:2.
io?u

liumia, kuin

Engcli Taiwasta,

v.

Pävali

Lutn. lom. VI.

p.

466.

Hengi ei ole cpmllewäinen, ei hän ole' kirjoitta
mlt yhtin harhailewaista erhettä meidän- sydämiimme,
wiheydcn, joka ci salli
waan yhden wolmallisen ia

suuren

meidän olla huikendclewaisina: Ia niinkuin Jumala ei mahda
meidän sinne ja tänne hnälytettä, waan, josta hänelle
kiitos olkon! teke meitä niin wMi, kuin me itse olemme Mit
siitä euä me luonnollisesti elämme, eli että taxi ja kolme yh<
teen owat wiisi.
«nda

I6em 7c>m, IV. ylitin.
cttyhällä Raamatulla on ermomattain

pgF.

124.

sen kalHa tekemistä,
wtsteydellä toiwoiflmme,

uffaldai4>l ettemme epäilis, waan
simme ja uskoisimme,, että Jumala- on laupias, leopiäs ja
HärNwäinen, joka ei walhettelc.
Waan ussollisesti ja totisesti pitä hänen lupauxians; ja ioka
jo on tehnyt kaikki mitä hän on luwaimun fiinä että hän mei<
dän syndeimnie tähden on ulosandanut hänen ainoan Voikans,
sen päälle että jokainen kuin usko hänen pnällens, ei pid»
hukkuman, mutta ijankailkisen elämän saaman.

Mlm.

lom. IV.

(3e>-m.

p. 71.

suusansa ei ole mitan totutta, st on:
heidän
ci heille ole yhtän wiiiä oppia, waan luulo:
cpäuffo ja exyret: owat byMrit, ja ci opeta sitä
yxi
ja

5:

epäilys,
totinen
kuin pysywämen ja witzi on: Se on scnrähden
,M yenqi, joka makuutta meitä Jumalan tahdosta, ja ei jä<
ta meitä epäilyxcen.
«v o /-/

Kirjan Tekian Esipuhe
Sille Christilliselle Lukialle.

Qfakkat
«"»>

Isät,

lEsures.

Sisaret Chrisiures
tuimaa, huikendelewaista ja nu>
Kuinga arkaa, pehmlätä, uffo«

toinda, häijyä,
riata svdändä me kannamme ruumisa, joka
laikka myötäkäymisen- aikana talM alassyöstH

Jumalala hänen Istuimeldans, asetta itsiänS

hänen stiaans, ja omM rakkaudensa jäikm,
Ma itsellens ja kaikille ihmisille Jumala; eli

myös Vastoinkäymisen aikuna vupe, epäilemään!
Jumalasta ja hänen lupauristans, tekemään
händä walhemliari, ja kokonans epätoiwos«
hunen päällens näändymään; sitä, ei tiedä
kän muu kuin st joka päiwä päiwälvä niiden
ulkonaisten tapausten alla ona waarin hänen sydämens liikumxista, ja niin
koectelemuhawaitse totudcn siitä, kuin Jumalan Hengi Jeremian kautta hänen Ennustus-Kirjans
i?Lug. »löskirjoittanut on. Tämän paisunen sy«
damen nöyryttämiseri, on nyt Laki hänen kaiken
pcmhinans, leimaurens ja uhkaustens kantza an<
nmu, jolla niinkuin wasaralla, Jumalan Hengi hänen NuhdMls-wirasansa, sydända särke
ja alaslyöpi, saattarcnsa sitä pelkoon. Mutta
että ylösojenda sitä arkaa ja peljästynyttä sy»

omasa

xess

dändä, nhtem wihiin rohkeuttcen, siihen on

hän

saättänyt Evangeliumin meidän aumdes)( 2

,

tamme,

Esipuhe.
tamme, joka

on totinen sanli. Vt.

i.

Esai. 40.

Z5. 61, Ei myös ole kallimbata asiaca maan
alaslyöty omatundo,
päällä, kuin kosta
synnin puhdistukerran
tapahtuneen
Christuxen

se

en kautta, tule oikein rauhoitetuxi ja wakuu»
mUxi hänen ijankaikkiscxi rohkeudexensa, niin ct<
tä, se haalywä sodän tule wagaxi ja rohkiaxi
hänen Jumalalansa; joka ei tapahdu ulkonaisten asiain ja Seremoniain (tapain) waan

Jumalan

armon kautta, joka niin istutta ja luEvangeliuminmeidän
sydämiime, ettäse woikitse
mäsä, PyhasaHengesasa täydesäwitzeydesäylösnouse, i Thetz-1. Hebr. iz. Sillä tawalla pitä
Jumalan waldakunda meisa rakmaman, ja
Satanan waldakunda kuktstettaman uston kautta.

Luc.

1?.

Rom. 14. lumalanwahwa perus-

tus Christus, joka yxmänsa

pysy, pitä osista

svdannn sisinibaan kiinitettämän Evangeliumin
ja Usto joka meille sen suloisen Au-

kautta,

ringon ja itseolewaisen siunauren, Christuxen
nimittäin ja hänen Hengens kautta, Jumalan
Lupcmrisa tarjotan ja Evangeliumisa lahjoiteta», pita syndt)män ja tarkasti waarinotettaman ja holhottaman, niinkuin yxi heiko westl
ja ästen syndynyt lapsi, jos sen muutoin pitä
laitaman juurtua Christuxesa. Mojes ja Laki
ei taida sitä toimitta, ne eMtawät paljo enamin niitä murhelllsia omatundoja. Christus
hänen lupauxisans pitä meille niinrauwan silmäin eteen maalattaMan Gal. z. siihen asti,
että hän saapi mcisH senkaldaisen muodon,

tuin

Esipuhe.
kuin Jumalan Pyhän Sanan kansia yhteensopi, ja jvnga kautta me, uffosa hänen päällens perustetut, tummine rohkeixi, ilolla ustalluxesa CKristuren woiman päälle astumaan ebcs,

haastamaan ja tunnustamaan hända, ja turwallisesti tuottamaan häneen mailmaa ja kaik<
kia helwetin portttja wastan, juuri niinkuin
David kaikisa hänen Psalmeisans, erinomattain siinä z. 18.27. 44.46. 56.90. 118. :c.
tämän hänen Jumalansa kansia taita kilwoitel-

la, woitta ja läplfärkeä. Niin on myös Christus lähes kuikifa Pavalin Lähetyskirjoisa, ja

lähes jokaitsesa. wärsyfa alku

ja loppu,

sen

päälle että meidän Wapahtajame hänen Ev>
angeliumins kansia alan mahdais olla meidän
sydämefämme, liiinkuin Auringon walkeus aina/on meidän silmaimme edesä, ja me emme
muura tietäisi ajattelisi eli puhuisi, kuin örinänsä Christuresta, hänen sydämenmielestä,
töistä ja legoista meidän edestämme ja meitä
kohtaan. 1 Cor. 1:2. 2 Tim. 2. Ia sen
päälle seuraisi pian meidän tykönämme rakkaus
,

Mensa lEsuren tygö, sydämen muutos, sen
wanhan ihmisen kuolettaminen, iloinen tunnus»
tus, pyhä nöyrys, Christillinen rakkaus, haluinen kuuliaisus, ja jumalinen elämä Christu»
xen seuramisen alla. Tämä Auringo yxinänsä taita hänen Evangeliuminsa kautta tehdä

poum- ja kesä«päiwiä meidän sydämefämme, ja
ilman sitä ei mikän mailmasa, jos wiela tuha»
Nla wuosia Mosefen kautta ihmisiä hpwiin cöi)(
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hiin

Esipuhe.

hiin pakstmaistli. Hebr. 8. Sanalla sanottu:
Kaikki mnka sen päällä, että me Chrlsturen
tundennsm kautta tulemme juurnmeiri ja ijankalkkisecn wakuutureen meidän auludestamms
saatetuiri. Kosta sentähden nlitä heiloja lapsia Christuresa peljätetän, niin pitä aina tarkoitus oleman että he samettaisin pois kaikesta luoctamuresta itse päällensä, yhceen kaikista
/

ehdottamisista

puhdistettuun epmlyreen omatn
mutta sen päälle jällens

saa»

woimainsa päälle,

tettaisin niin paliota suurembaan rohkeutteen
lumalafa. Kosta nyt tämä perustus Pappeil-da ja rakennus mtehilda laimilyödän ( niinkuin Pavikunnasa ja tckopyhilda vn tapahtunut, ja wielä tänäpäiwänä tapahm ) niin
ftngen luonet sydämet, jotka muutoin olisit iainnct wonctta, langewat osittain jumalctttommteen, osittain ustallureen itse päällensä, osittain myös kokonansa epäilwxen ajamriin.
Sillä kaikkia sitä kuin ei raketa tämän perustuen päälle, sitä taita Samn jokaitsella puhailurella, ja nwninaisten erhen-oppem tuulilla
kumota. Eph-, 4. elikkä siihen näkywäiseen
wiecella, niinmuodoin kuiil ei silloin tiettä niitän yhdestä paremmasta ja täydellisemmästa
Rikkaudesta, Pyhvdesta ja Aumdesta. isno/i
«ulia cuniäo. Sitä kuin ei tuta ei myöskan
halam. Että nyt scnkaldaiset pelkurit, lohdutusta kcnpawaiset, wiheliäiset, erynet, heikot jawieteldyt Christuren lambat, näinä nykyisinä ja wiela tulcwaisinc, wihan-aikoina, ei piden:mäldä,tu,

lisi

Esipuhe.'

,

lisi haalytttyxi kaikkinaisten opetusten-tuulilda,
elikkä Satanan Engelein liehakoitsemisten ja
.jaaritusten kautta käsitettäisi, fangina wietäisi
ja wietellaist; wnan paljo cnämin jällens ylös
etsittäisi, lääkittäisi, holhottaisi, kalttaisi ja
wahwan perustuxen päälle wahwistettaisin:
Hesek. 34. Niin olen mlna heille ja itselleni
lohdumrexi ja ojennureri ylöspannut sitä lohdullista Oppia meidän Aumdemme
ynnä lyhykäisten ja wahwcun todistusten kcmtza,
liiinmuodom kuin siihen on käsitetty koko
Evangeliumin sydän, koko Pyhän Naamckun
Summa, se woimallisin lohdutus epäneuwoifille omatunnoille ja wäsyneille sieluille, ja se
ainoa wahwa ja liikkumaton, perustus kaikkia
rajuilmoja ja kiusaurla

Sillä näinä ja wielä takaisin seisowaisina aikoina, on yxinansH se wahwa Jumalan
tan.

perustus pysywä, joka lumalaldv hywäri tuttu ja wahwistettu on. Hesek. 9. Ilm. Kirj. ?.

Lakackon semahden iokainen waarydestä, joka
tähän asti tyymyden kantta on exynyt tästä
armoK-perustuxesta, ettei hän, niinkuin akka-

HERran wiyalda wiimeistnä päitvana tulisi kulntecuxi. 2 Thetz. 1. 2 Tim. 2.
Cor. 3. Malach. 4.

nat mlelda,
«

Niin

Esipuhe.
Kirjainen, ia julist hcnaen woimall,
Smirc' Taiwan Sanoma, Kansalle osietull;
Meist perka kaikti pois, kuin maistu ansioll vmall,
Ia walais taitomme Totudcn walkeull:
Meit opet Kallioll Christuxcll perustamaan;
Ia ei muun niingän pääl aututtam rakcndamaan.
iin mene

»

«Mopin Zionis, Wanhurffauden Sanat,
Ett uffoll nippu kiinain armo» wcrcsä:
Kuin Kuloa-omenan, sä hopiamaljas kannat,
Ett se meit rohwaisis ain kaikcs hädäsä:
Sn kjellöt wakutust niild Taiwan satamasta, .
Kuin armon tuletta tääld tahtomat sinn juosta.
Sun op,pis synoisen tyhjendä itscstälil^,
Ia oman kunnian sä maahan tomuun lyöt;
Kuing krimu autudcn lEsuxes urinansa,
Niin kiildä että kaik täs raiffat owat työt:

Tain sinä

teroitat,

sen

opin

suurest

painost:

Ett armost autuus meill, Christuxest wuota ainost.
Sa s)engcn miekalla luöt pirun juonet maahan
loill sortta Christuxen, ia hauen Ristwns;
Ain pyutäin syuoistä its' päällcns luottamahan
Ia omaö pyhydes auttaman itsiäns;
aiwan,
Sä Uskon osotat pääl weren
Silloingm kcstan'än, kosk wiimeinchälä waiwa.
opetat, ei kuollen Uffvn luullon,
Kum pysy kylinänä ia tyhjän hedelmist
Waan Usson kullaiscn, fans' woimau, nesten, elon,
Kuin elon» owtta hedelmis kaunihis
Ett kiltorexi mc edcst Jumalan armon
Suulia waeiluxell ain yllstyst Hall sanom.

Sä Uskon

Jumal uffosa ia taikes pyhäs menos
Sun Kirkkos kaswaia ast päiwään wiimciscen.
Ett
ia muuscl kaikes elos,
Niin eläistm '..in siit me saisi,n autuden:
Waan kuircnq uffosa pois kaitell ansioni suljem

Ann'

aiatuxis,

Ia sDaawoi» lEwxen armost Taiwascen

tuljem.

i.

Luku.

!.

Luku.

Mitä Raamatusa ymmämtän
Sanan kansia Autuus.

sen

kanha Ilunalan Hengi Naamaainoastans, ymmärrä pelastusta
kaikesta siira Pahasta> kuin AdammLangemuxen kautta on meidän päällemme tullut, waan
myös kaiken sin Hywän Lahjoircamista,
kllin meille Christuxen kuuliaisuden, Miehuden
utuuden
tusa ei

ottamisen, karsimisen, kuoleman, ja Ylösnousemisen kamm ansaittu, Kastesa lahjoitettu, Sanalt
kaucm ilmoitettuja Pyhäin Sakrmnemein kamza lukitm on.
Silla niinkuin Adami Lanczemisensa kautta
ei ainoastans ole haastanut kaikkea sitä Hywaä,
kuin
Luomiftsa annettu oli,
wagn myös sitä wastan tuottanut meidän paäl»
lemme, kaikkea pahaa, nimittäin syndiä, kiron»
sta, ivchqa,. kuojemata, duomwta, pimeyttä^
A
hel^

W)o

2

(

N

helwettia, ynnä kaikkein sika mallisten että ijankalkkisten rangaistusten ja waiwain kaiHa; jonga tähden me myös kaikki olemme wihan lapset,
Jumalan wiholliset, perkelen orjat ja ijankaikkisen pinan, kuoleman ja kadomren perilliset, ja
tämä meidän ensimmäiseri perindö osaxemme tu-

sen

syndisen
le jonga me hamasta Adamista
syndymän kautta myötämme tuomme mailinaan;
Niin on Christus mailmasta päällensä ottanut
ajalli«i wahemmin Adamin synnin, kuin
ja
mngaisturet,
koko mailman
set ijankaikkise;
edestä ja siasa edestä maranut ja rangaistu»
xen kärsinyt, kandanut ulos mailmasta, naulinnut ristiin, ja, että ijankaikkisesti olis unoh,

sen

sen

sen
se

sen

dettuna, sen alas hautaan laskenut; Mutta hän
on myös wiela ylösnousemisensa kautta kaikkia, kuin me Adamisa pois kadotimme, paljo kunniallisembana ja runsambana meille jällens
tuottanut, kuin ne langemisen edellä olit, nimittäin, syndein andexi saamisen, ijankaikkifen
wanhurffauden, elämän, autuuden, siunauxen,
armon/ terweyden, rauhan, sowinnon, pelastuxen, walkeuden, lohduturen, woiman, wäkewyden, wallan, woiton, wapauden, ilon, Pyhän
Hengen, lasten oikeuden, perinnön, Taiwan ynnä
meidän miwallisten armo lahjain ja tawarain
kantza, joita eikä ihmisten eikä engelein kkli taida ulospuhua. Sillä jos Jumala yhdellä ainoalla Sanalla on luonut niin monda sanomatoinda lahjaa meidän raadolliselle ja katowai»
ajailisexi plöspitämiseri,
ftlle ruummillemme,
ilo»
-

sen

o

M
3
ttori ja huwicuxeri; kuinga monda tuhatta kerta
kunniNisembia, korkeimbia jataiwaUisia lahjoja
ja tawaroica on hän siis andanm hänen oman
Woikansa katkeran kuoleman ja weren wuodampen kautta toimitetta ja ansaitta meidän sielullemme, sen ijankmkkiseri elämäxi, iloxi, riemuxi ja
W

autuudexi? O
wallisia häitä,

)

(

suuna rikkauden

sywyttä! O tai»
joisa jo enämmin on walmistettu,

kuin yhdengän ihmisen sydämeen on astunut. iCor. 2:9.

tz.

2.

Kaikkia näitä en me tarwitze nyt wasta et>
ziä, toimitta eli ansaita. Christus on ne ylön
kallisti itze kauttansa/ kaliin werensä kautta, ei
Engeleille eikä perkeleille, waan meille hywäxi,
.lohdutuxexi, iloxi ja wirwotuxexi, meidän edes»
tämme ja meidän siasamme, ostanut, ansainnut
ja walmistanut: sillä kaikki, mitä Christus meidän Wapahtajamme hänen wirasansa Miehu»
den-ottamisensa jälken on tehnyt, kärsum ja ane
sainnuc, sen on hän koko mailman edestä ja hänen siasansa tehnyt ja kärsinyt, niin mä waaranda minua, sinua ja kaikkia ihmisiä. Han
tarjo sirä kaikille ja kutzu kaikkia sen nautiyemiseen. Match. 22. Han anda sitä kaikille ilman hinnata, jos he ainoastans cahdoisic
olla niin haluiset, nöyräja katuwaisuvesa ja heidän hengellisen waiwaisudensa tunnon allu, pa-

se

mailmasta hänen tpgönlä, ja totisella
Molla wasswiottamaan hanelda racä tarjottua
armoa ja rikkautta, kuin hän on haluinen näitä
lajamaan

A

2

kallisti

4

M)o

(

M

kulM ansaituita mwaroita

lahjoittamaan suurim»
fylldisille
millekin
ilman humma, ja, wastoin
, heidän mahdoiiisuttansa ja ansiotansa, niin >ei
.Wkan ihminen tulis kadotem.ri. .Mutta he

hylkäwät sitä tawarata ja rikkautta estelemisillansä, eikä tahdo chänen kutzumiscnsa päälle tulla,
ei tahdo uston kautta näitä kaikkia Christuxelda

wastanotta/ waan salliwat hänen hukkan huuta
ja kätensä koko pniwän kokotta; siitä syystä he
myös epäustonsa tähden kadotetan, kosta he
senkaltaisen amuudm ei mnme, waan sen ylön-

katzowal.

§

?-

Niinkuin
Christus meidän Persona»
on seisonut meidän siasamme, kärsinyt
meidän siasamme, kärsinyt meidän rangaisturemme, rippunut meidän edestämme ristin päällä ja
meidän welkasen kantza ylönpaldisesti maranutnäemme,
että Im
amme, niin että mekin selkiästi
syndejäm
niala on ottanut meidän
meidän päälpois,
jä
ynilä
dämme
niitä
kaikkein heidän ranWistustensa kantza, tämän sowindo-uhrin päälle pannut, ja rangaisnm, ettei niitä ikänäns ena
pidä muistettaman; niin' seisowar kaikki, jotka wcisesa parannuresa itzensä jallens' hänen tyaönsä kaändäwät, taas CHMuxesa, hänen Personasansa, hänen siasansa, hänen wanhursiaudensa, elämänsä ja aucUudensa alla, Jumalan
edesä;ja niinkuin kcnM meidän syndimme, ynnä kaiken sen,, kuin meidän olis pitänyt niiden
edestä ajallisesti ja ijankaikkiststi kärsimän, hänen
pM

samme,

nyt

5
päällänsä maka; niin on Jumala sitä wastankaiken hänen wanhurffattdenfa ja armonsa mw
dän päalleinme iaffczmt. Rakkaudesta on Chrisius meidän edestämme kaikki mitä me waiwaiset syndisct olemme; ja uffon kautta hänen pääl-

lens me taas olemme kaikki, mitä Christus
on. Meidän' syndiwme ja kuolemamme on jo
lähes 1800 wuotta ennen tätä Christuxen kuolemari ja spnnixi tullut, että hänen wanhurskaudensa ja armonsa taas tulls meidän omaxemtne. Hän on pahanrekiä, että me olisimme

m XVanhurstac. O autuallista waihetusta!
Christuxelle, joka itzesänsä oli wanhurstas, kaikki meidän syndimme niin luetan, kuin hän itze
olis niitä kaikkia tehnyt hamasta mailman alus»
ta sm loppuun asti, ja niin ratki, mä hän
itze tule synnixi meidän edestämme; mutta meil»
le, jotka itzesämme olemme waiwaiset syndl»
ftt, Christuxen wanhurffaus sitä wastan luetan>
niinkuin me olisimme, kaikena meidän elinaikanamme, koko Lain täydellisesti täyttänet, eikä
ikänäns yhtän spndiä tehnet; sillä itze mekutzutan sixi wanhurstaudexi, joka Jumalan edela kelpa, 2 Eor. 5: 21. Näin olemma me
päällemme pukenet, ja perimme häChristuxen
pugusansa
nen
Jacobin kansia siunauren. Meidän ansiomme kantta olenme me Christurelle syn»
niri ja fangiuderi tullet, ja hän on sitä wastan
itze lumalalda meille wanhurstauderi ja lunastureri tehty. Tämä on se wanhurffaus, kuin
katumaisille syndisille lumalalda uffon kautta
A 3
lueo

sW) o

W
luetan. Manhan ja Uuden Testamendin sisälle»
pito on, että Jumala itze on meidän wanhurs»
kaudemme, ja että me olemme hänen syndinsä,
myös se oikia autuus seiso, että Jumala
Ml
ei meille, wacm Christurelle, meidän fyndimme lu»
ke. Christus kanda meidän sairaudemme ja syndejämme, että me hänen sialansa olisimme terwet ja wanhurffat hänesä uffon kautta. Hän
kärsi helwetin pinan meidän edestämme, että
meillä olis taiwan riemu hänen tykönänsä. Hän
on kuuliainen meidän edestämme, että me olisimme wanhurffat hänesä. Hänen kuolemansa
on meidän elämämme; hänen kadomrensa, meidän aumudemme; hänen duomitzemisensa, meidän wapauttamisemme; sanalla sanottu: Ha-»
(

nen täyden tekemisensä, ansionsa, wiattomuden»
kuuliaisudensa, kaikkein kantza, kuin hän on
sa,
ja hänellä on, on kaikki meidän omamme uffon
kautta, niin ettei ne kmuwaiset ja ustowaiset
ena ole syndistt, Jumalan wiholliset ja kadota
tut; waan wanhurffat, pyhät, sowitetut, siunatut, autuat, lunastetut Jumalan ystäwät ja
lapset, ja ijankaiwsen elämän perilliset. Joka
tätä uffo ja siitä kerffa, hän kunnioitze Jumalala, lukitze hänen totuudensa ja on autuas; mut,

hän pilkka Jumalala,jatckewalehteliaxi,
händä.
ristinnaulitze Christuxen on
kadotettu. O ylön suurta rakkautta! O aumallista
ta joka ei tätä uffo,

Evangeliumia murhellisille sydämille. Tästä Christuxen ylönpaldisesta suuresta woimasta Adamin
synnin ylitze, näe ja lue Romarein tygö 5- Lukua.

§-4.
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§4

Niinkuin nyt Christus on duominnut synnin
meidän hywäxemme, wihan kuolettanut, welan

wuotta sitten pois
maxanut, ja jo päälle
pyhkinpt käsikirjoituxen, kärmen pään rikkipolkenut, Lewiathanin hukuttanut, kirouren kiroureri tehnyt, wihan sammuttanut, kuoleman
niellyt, tullut helwetille myrkyxi ja perkelitten
wallituret tuonut näkywin, ja saanut heistä woiton kunniM; ja, niinkuin muinen David Golia-

thin kantza, näiden meidän hengellisten wihollis»
temme kansia paljo hirmuisemmasti elänyt, kuin

he owat ikänäns ennen saattanet elä meidän
kantzamme; niin on hän meille, hauen lapsillen-

sa,

jällens armollisesti ansainnut, woittanut, luja Kasten kautta siirtänyt hänen Arettä me siinä, niinkuin
monsa »waldakundaan,
hänen weljensn ja osallisensa, emme ainoastans
olisi mailman. waan myös taiwan, ja kaikkein
taiwallisten omaisutten, tawarain, iloin ja autuuteen perilliset hänen tykönänsä, tästä hetkestä ja ijankaikkisesti, täällä uston kautta, siellä
katzelemisen ja nautitzemisen kautta- Se on Autuuden tawara, ja hänen kunniansa perimisen
rikkaus, hänen Armonsa ylönpaldinen rikkaus,
se lähestynyt Jumalan waldakunda, se taiwal-

nastanut

,

linen lerusalemi, se jällens awattu Paradisi,
johon me Christuxen kautta olemme,jo täällä
ulkosa siirtyt; niin että, niinkuin Adami lastettin sisälle Parodisiin ja kaikkein luocuin Jumalan lahjain päälle; ja niinkuin yri lapsi josyndyiA 4
säns,

H

3

5

)

(

W

sans, niinkuin tulewa HERra ja
siirtän
Wanhembainsa
Vei se
Wrwltze, sitä wasia etziä eli ansaita, waan mch«f
ta ainoastans Mta hänen kunniata»ssa ja perun
döämä,, uskoa suä Wanhemmildansai sallia itheildä ftn kanha hyödma ja rikastuttaa
zensä
ja siitä ynnä heidän kantzans iloita; niin mlemma myös me Kasten kaima istutetuxi meidän autuudemme perindöön, olemme jo hamasta
siitä ajasta lumcualda meidän Isäldämme mhänqn

micetyt perillisixi hänen Sanasansa, jota meidän, kosta
tcka taiwallista rikkautta ja kunniam meille ilmoitta, pitä uskoman, perinoöä'
pitämän,
omistaman, tutkiman, korkiasa
sitä hywäremme käyttämän, iloitzeman ja kerskaman siitä paljo suuremmasti, kuin mailma
iloitze katoroaisista tawaroistansa, iloisella sydä-

se

arwosa

mellä alati ylistämän Jumalala sen kunniallisen
Armon edestä, ja karsiwallisesä toiwosa odottaman sen ilmestystä, jonga omistajat me, ;>
täällä olemme uskon kautta.
§.

O yhtä

5-

autuallista

dändä ilahunawaista

Evangelinmia ja

sanomam

murhellisille

sy»

ja

särjetyille sieluille, waiwaisilie ja katumaisille
jotka oikein sydämesyndisille ja
wiheljäisydensä,
köyhysansä tundewat heidän
ja
synnin
densä,
woiman, kmi»,
heillä Adamista on: joiden mmmnwo on

neuwoinen ja joiden sydän ei tiedä, kuhunga.

sen

9

sen

menemän M! Tulkat tänne, te, jotka
raMumm olctta, täällä on lepo ja wirwoms
teidän sielulleUne, Matth. n: 28, 29. Osta»
kat ilman rahata ja ilinail hinnata, ottakm ja
syökat, se on reille »valmistettu! sentähden minä tulen, stntahom minä täällä olen, sano
teidän Wapahtajanne ma minä ceicä ctzifin
ja wirwottaisin; mä minä reille minun taiwan waldakunnan, elämän ja autuuden, ja,
itzeni kskonans puhtasia rakkaudesta <mdaisin:
että minä teitä köyhiä syndisia rikkaixi, kunnicllisixi ja amuair: tekisin: ottakar amoastans
muma wastan kaikkein kanjza, kuin minä olen
teille ansainnut: minä olen teidän omanne, te
vletta minun omani: mitä minun on, se on
myös teidän, ja mitä teidän on, minun:, mitä
Minulla on, pita myös teillä oleman, ja kusa
minä olen, pita myös teidän oleman: Kuka
pitä meitä eroittaman? Minä olen teidän tykönänne, että te olisitte minun tykönäni: minä tulen teidän tygönne koko minun taiwan
waldakundani kantza, ilahutmxeni teitä, eccä ts
tulisitte minun tygöni: Minä tahdon anda teille kaikkia, jos te ainoastans tahdotte sna anoa
ja otta minun taydellisydestäni. Waikka te
vletta wmwaiset syndiset, niin- tulen minä kuitengin juuri teidän tähtenne, etziäxeni teitä ja
tehdäxeni teitä autuari. Jos te ette ole siihen
mahdolliset, jos me ole sitä ansainnet, minä
sen hywin tiedän: jos te olisitta tainnet sitä
ansaita ja toimitta, mitä Marten minä olisin

A5

mr»
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tarwinnut tulla? Katzokat teidän ansiotanne
minun hirmuisesa kärsimisesäni, että te sitä
minulda wastanrohkiammasti minun autuuttani
ottaisitte: älkät otko ujot! Katumattomat hylkäwät sitä; tekopyhät tahtomat sitä minulda
osta ja ansaita; mutta sen, kantza hawäisewat
minua ja minun armoani; minä tahdon yri<
näns kunnian vita, minä tahdon kylwätä ja
anda, että te kokoisitte ja ottaisitte, ja ettei
yhdelläkän lihalla olis mitän kerstattapa minun
edesäni: Armon sen pitä oleman mucca ei ansion: Minä annan kaikki ilman hinnata: Mi-synä tahdon tämän kansia paljasta minun
dandäni ja minun rakkauttani mailmalle, ja
osoita, että minä olen itze rakkaus ja hywyys,
sitten kuin wiha ja armottomus on minun kauttani tullut lakkauteeuri: Minä tahdon itziäni,
taiwan ja maan ynnä kaikkein kansia kuin nii>
sä owat, teille kokonans hywäri ja omaxi anda, <ttä te taidaisitce ajallisesti ja ijankaikkisesti
iloita ja riemuita; ei ma niinä olen siihen welkapaa, taikka le siihen mahdolliset, waan ecta se niin minulle kelpa: Minä lchdon olla niin
leppiäs ja tämän kansta todista, että minä
olen rikas laupiudesta, ja itze laupiuden Isä,
että minä tällä minun ystäwaNisydelläni, suloisudellani, rakkaudellani ja pilkamielisydclläni
ylitzewoittaisin teitä mitä minä teille suon, mitä minä teildä halajaa ja mingä mielinen minä
teitä wastan olen: >os minä kuka ties tällä
ylönpaldisesti suurella hywydelläni midaisin suo-

sitella

sitella teitä palajamaan helwmstä, Satanasta,
mailmasta, itzestänne ja teidän tmmelcwaisesta
kadotuxestanne, jos minä taivaisin paranda
teidän turmellurenne, wetä teitä minun armol«
liseen yhteyteeni ja niin minun ijankaMista
iloani, kunniacam ja autuumni teille osaksi an«
da, se» kautta ilahuttaxeni teitä, te waiwaiset
lapset, ynnä itze kantzani taiwaisa, .tämän ly>
hykäisen wihelmisyden ssaan, johon te Adamin
langemisen kautta joutunet olma. En minä
olis kuitengan halulla tahtonut hukkan luoda
ja ansaita teille minun taiwani ja senkaltaisen
autuuden. Minun haluni ja iloni oi; hyödyttä
kaikkia ja tehdä kaikille hywaä, mutta sitä
wastan on se minun suurin mmheni ja suruni,
kosta tätä minun armoani ei tuta, tutkita, eikä siitä huolita, waan juosten hillimättömästi
pois minun tyköäni wielä suurembaan wiheljäisyteen, ja, helwetiin ja ijankaikkiseen kadotuxeen asti. O! josta te sen ajattelisitte! käändäkär teitan minun ryyöni, niin te aum,
axi tuletta, kaikki mailman ääret; sillä
minä olen Jumala, ja ei kengän muu,
lesai. 4;: 22, O rakkautta! O Isan sydän»
dä! O suloisutta! O kallista ja kaiketi wasa,
tanotettapaa sanaa! jota waiwoin.taitan ilon
tähden ustoa. Tawara on ylon suuri, ja
sydän ylön pieni, ettei se raida siihen mah»
tua, sano Luthems. Autuac owat ne, jotka ei näe, ja
«sto«>at,
loh.
20: 29.

sanaa

§.6.
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§6.

O yhtä autuallista Evangeliuinia, joka
ei saarna meidän, pysymättömista töistämme,
waan Jumalan ijcmknikkisesta Pojasta, n,eidän Aucuuden järkähtämättömästä perustuesta, mä hän on meidän Wapahtajamme ja
HERramme, mitä hän on tehdyt ja kärsinyt, että hän on ylösnosnm, ja sen kautta
meille täydellisen., manhurffauden ja autuuden
ansainnut. Tämä Evangeliumi on woima
amuudexi kaikille, jotka synnin
da duomimt

owat,

ja lain

woimal-

Pitäkämme tätä

alati

silmäimme edesä, Mtkikamme sitä wi«
susti. ja korkiaxi arwakamme, niin me pian eläwixi ja roisenlaisixi ihmisiri mlemma. Haas!
kaikkia helwetin Porteja, jos he rohkewat nosta
meitä waftan, kosta Jumala nain on meidän
edestämme. Jos Adami on lMgenim:; niin on
Christus meidät! wanhurEaNdemme tähden jälmeidän

lens ylösnosnuc.
Adami on meisä;

Ehkä kuinga wäkewä myös

ehkä

kuinga, angarasti myös

Moses kanda meidän päällemme lneidän omasa mimosa meidän kadoturexemme; ehkä kuinga

»voimallinen myös Satan on meitä woittamaan;
ehkä kuinga peljättäwä myös mailma on meitä wainomaan: niin on kuitengin Christus, se
kaiMwaldias Jumala, läsnä ja meidän puolellamme, meidän edestämme/heitä kaikkia wasckn, ja banen edestänsä tuchy heOan kaikkein
paeta, niinkuin pimeys Auringon edestä. Sil>
lä

13

la tämä HERra on wäkewa, joka on meidän edestämme kuolemallansa tullut, Adamille kuolemari, Mostxelle haudaxi, mailman ylithelwcchi ja waiwaxi;
ze woitopi, ja perkelelle ijankaiktMi
iloxemme,
on myös ynnä, meidän
meille lahjan andanut hänen wöittonsa, saalinMrpas; hän
sa ja rauhansa. Olkm te hywäs
on woittanm. Rohwaiffat nyt teitänne mailmaa ja Satallaca wasian, kuka tchto teica kadotta? Christus on täsä.lM on kuollut, joka myös,
niinkum Woicon HERra kaikkein teidän wi>
hollistenne päälle, on kuolleista ylösnosnuc, j«
wielä niin kauwan kuin tänäpän
istu
hywäxenne>
kädellä
oivalla
teidän
Jumalan
suojellaxens ja mkoillaxens teidän edestänne.
Kuka pitä teitä senkallaisesta rakkaudesta erottaman? Kuka pitä teitä hänen kädestänsä rewaisemän? Tämän Evangeliumin kirkkan walkeudeni katzelemisesa Christuren kirkkaudesta,
-

vwat tekopyhät ja

Phariseuret

paljo

suurem-

masti soaistut, kuin ne jumalattomat Publikanit; sillä he korgottawat heid'n omia töitänsä, ansiotansa/ jumalisuuansa, ja taydcllisyttän»
sa paljo yli Jumalan Pojan, että semahden
publicanic ja porrot käywät heidän edellänsä Jumalan waldakundaan. Matth.
yi:

31.

Tämä Evangeliumi ei aseta meitä liuskalle eli tietämättömän päälle, eikä myös opeta meitä,, että meidän pitä nyt wasta itze etzimän, toimittaman ja ansaitzeman meille autuu-

den,
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ben, taiwan ja ijankaikkisen elämän; waan ilmoitta meille, että me jo hamasta Kastistamme
vlemma aumat Christuxen kautta: että me jo
vlemma Jumalan lapset ja taiwan perilliset
Christuxen kaima: että meillä jo on ijankaikki»
nen elämä meisä: että meillä Christuxesa owat
kaikki, ja olemma täydelliset wanhurstari tekee

misesä: että me Christuxen kammolemma nkkaxi tullet kaikisa: että kaikki on meidän, joko
ne olisit nykyiset eli mlewaiset, niinkuin yxi
nuori Kuningan Printzi on hänen Isansa koko
waldakunnau perillinen, eli niinkuin Estheri
oli yxi krunattu Drottningi ja osallinen kaikista

Ahasweruxen waldakunnista

ja

kunniasta:

että kaikki, sanon minä, samalla latvalla on
meidän, mutta että me olemma Christuxen

hänen tykönänsä,
Christus on Jumalan.
Tarä opetta Evangeliumi meitä uffomaan. ja
wastoin meidän tundoam Abrahamin kantza
uffon kautta andamaan Jumalalle hänen lu>
morsiamet

ja Drottningit

juuri niin totisesti, kuin

pauxisansa totuuden, laupiuden ja kaikkiwal»
diaisuoen kunnian; haastamaan tämän päälle
perkelettä ja kaikkia helwetin portteja wastan;
ja että meidän picä siinä uston elamäsä kuu»
liaisesti ja pysywmsesti Jumalan meidän taiwal»
lisen Isamme tykönä loppuun asti pysymän;
jnka sen tcke, hän on ja mle autuaxi. Uffo,
se on woitto, ja joka uffo että lEsus Chris»
tus Jumalan Poika on woittanut meidän
edestämme, ja hänen woittonsa meille andanm,

'5

hän on syndynyt Jumalasta, ja woitta
wailman Christuxesa. Meidän töistämme Sa«
tan ei huoli mitan; mutta Christuxm edestä,, joka
tmt,

on meidän Woittöme ja Nauhame, niin hywin
meidän puolestame, kuin meisä/ täyty, hänen pakoon enennä: silla jos tämä Davidi on kuollut
meidän kaikkein edestä ja woitWUt, mm me
olemma kaikki woittanet. Haas perkele! Kusti
nyt on sinun woimas ja woittos? Kuolema
on häpiään tullut. Jos endisiin aikoin olis
Kansenkaltaista Evangeliumia sille wiheljaiselle
wiheljaisnkuin
saarnattu,
heidän
salle
sitten
densä olis ensist mllut heille juuresta ilmoitew»
xi, tämä Uuden syndymisen siemen heidän edcllji
iviljeldyyn sydämeensä kylwetly, heitä tällä
riestalla ruokittu, jonga kautta usto syndy ja
inmetän, ja he sitten tämän armon kauna olisit edemmari johdatetut, sydämellisesä rakkaudesa Christuxm tygö ja yhdistyxm.woimasta

hänen kantzans, ristinnaulitzemaan lihansa, ja
jokapäiwä, niinkuin lapset, kaswamaan Chris-

tuxesa heidän paäsäns ja wiinapuusans, (niinPavali sitä teke kaikisa hänen Lähetys

kuin

kirjoisansa) niin

sa

Christikunda totisesti

se

paremnia-

näköpyhä perkele on
wiennyt
takaisin
Jumalan lapsia Christuxm
tyköä toisen Evcmgeliumin tygö; wietellyt heitä
oman maronsa ja töidensä tygö; wetänyc heitä Wapaudesta Christuxesa orjuden iien alle
ja Jumalan Armosta pois omiin harjoumiins,
jolla hän nain on sammuttanut heidän uffonsa,
wil-

tilasa olis; Mutta
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willinnyt heidän omatundonsa,- tehnyt heidän
wdäinisänsa epätietolsixi, smmginu heidän kallihita sielmansa tämchl rawinnon tätkemistll i ja
yhden silmisä loistaman kiilon alla/ ilman wah.
watta perustuxeta, rakendanut huonen hiedan
päälle, ja niin lukemattomia monia sieluja fturajansa ijankMlsecn kadonycen riepoittanm.
Woi tyhmiä NechyuH lampun, kanssa
öljyni ja kiillon kanga !lman woimam! woi sanomatoinda sielun-murhaa! woi kaikkein suurindä
Chr-stuxen pilkkaa kiildopyhän epausson kautta! että ne jumalattomat cätä lEsuxen tundemiseu aurmgota, cätä laiwasta ja niin terwellista autuuden armoa tyköänsä syöxewat, hei-

pan

suuremmasa arwosa

peldojansa ja mailmaa
pitämät eli tätä armoa wäarin käyttämän
Falnkaltaisten, tähden he tosin mlewat sitä hir.
mulsemmasti kadotewxi, jom
armon ja
walkeuden he owat ylönkatzonet; mmca ei kmmigan Jumalan uffoa
Wngan mrhaxi tee. Sen syyn tähden ei ole
Armon taiwas pois pudonnut, eli aucuuden aurmgo laffenm,
ft kullainen Armonaika, Aumuden päiwä ja ijankaWnen

runsamman
se

suuremman

<

slntto lakannut, maan pysy wahwana, lujana
za ijankaikkifena, niinkuin wuoret, niinkuin to-

distus taiwalla, niinkuin auringo, Kuu ja
tähdet; ja, minkuin Christus itze, joka sen perustus on kaikkia helwetin portteja wastan.
Joka hänen pWensq uM, ei -hats mle häpiään.
§.7-

i?

§7.
Kossa minä nyt olen hawainnut sitä
jota tämä kiildo-pyhä
NMoinda
perkele ynnä Apostolillensa kanssa, Christuxen pyhän Evangeliumin wäändelemisella on jokapaikasa matkaan saattanut niisä waiwaisisa
murhellisisa sieluisa, ja jonga kautta hän Engelin pyhyden kiillon alla pyytä wastanseisoa ja kukista uffon perustusta, tyhjendä meitä Christmesta, Mosta ja Hengestä, wieoä meitä pois
Christuxen tyköä itzehemme, estä meildä kaiken
rohkeuden, rauhan ja wakuumxen, tehdä meitä epätietoisin, pelkureixi, ujoifi ja
xi Jumalan Arnio lupauxista, ja, kokonans

sano-

-

-

riisua meildä kaikki hengelliset sotaaseet, että
hän näin kuljmais meitä, ulkona Christuresta,
liukkalle jäälle ja hieta-pakalle, ja pa!jo waarallisemmalla tawalla, kuin ennen julkisen ju-

malattomuden kautta, sais langetta ja syöstä
meitä: niin täyty minun, Pavalin kanssa, wastusta senkallaista wiekasta Satanata, ja niin paljo kuin Jumala Armoa siihen laina, johdatta ja
wahwista niicä waiwaifia wieteldyjä lambaita, pelkureita sydämitä, exytettyin omaa tundoa, lohdw
-

tusta kaipawia sieluja, wiheliäisiä raffas mielistä
syndisiä itze kanssani
mrwallisen perusturen päälle, että heidän sydämensä tulisit jälleus lohdutetun, miehulliseen rohkeuteen wirkistyxi, uston kautta Christuresa kaikkea pelkoa, epäilystä ja epäioiwoa wastan, ja, mailmaa ja kaikkia helwetin portteja wastan rohwaistuxi, ja he liirecpxi rulisir rakka»,
B

sen

is

Vaudesa kaikkeen rikkauteen, täydellisesä Mmärryxesä, Jumalan ja Isän jaChristuxen sa,

laisuden runoemisten:Coll. 2:2. etten minalumalan edesä niinkuin sokia wartia, sallis minun köyhää kantza jäsendani Satcmalda exytettä, ja niin
wikap ääri tulisin kaikkein niiden sieluin kadotuxeen,
joita minä olisin saattanut pelasta walwomisella ja waroittamisellani. Se on ainakin mahdotoin että lne taidamme tehdä jotakin Jumalalle otollista hywää, jollei se tule tämän perus»
turen päälle perusteturi, kosta kaikki on syndi, kuin ei uskosta ole, Rom. 14, 23. joS
myös
senöyryys,

olis Ellgeluten rakkaus, Engelitten
Engelitten pyhyys- Ia sen tieca Salan sangen hywin: sentähden pyytä hän myös
meilda wäännellä ja piinittä tätä Uffon perustusta, koffa kaikki woima sen päällä maka, ja
me ilman sitä en taida Jumalan edesä seisoa,
paljo ivähemmin tunnusta Jumalan Sanaa
mailman edesä, pysyä siinä liikkumatoinna ristin alla, eikä yhcän hywäa työtä täyttä totisesa Hengen wakumuxesa ja wapaudesa. Sentähden pitä lyhykäiset neuwot seuraman meidän
Autuudemme wahwoihin ja järkähtämättömiin
perustwiin, eitä me sen kautta tulisimme johdateturi Pyhän Raamatun oikiaan ymmärrys
xeen ja Pavalin Lähetys kirjaili selkiääu käsitys
reen, lawiammalda niitä tutkistellen, ja että
me niiden päälle midaisimme rakenna meidm,
Uskomme perkelen kiukkua ja mailman waan-

misia wastan näillä wiimnieisillä waarallisilla
aijoilla, joilla jos tapahtua raidais, walinm
exxcerräisin. Matth. 24: 24.2. Lu-

km

H

2.

Luku.

loft ne yhteiset Perustus-pahat, joiden
päälle meidän Autuudemme Makuutus iheusä perusta, lyhykäisesti ja
ltzekungm lawiammaxi peräuajatte?
lemisexj, Raalnatusta edes tuodan.
yri katumainen syndinen sekä taita että pitotisen ja elämän Uston kautta olla Christuresa makuutettuna nykyisellä ajalla olemansa
Jumalan Armoja ja Autuuden tilM, siitä on
niin paljo wähcmmin epäilemistä, kuin itze Pawilaifttkin hapewät opetustansa tletamättömydestä tasa asiasa, joka kohdapHäm Uston Pe»
ta

rustuxen kukista, M

omat sentähden alkannet
meidän kansiamme. Mutta jos hän sen aijan päälle katzannofa kuin
hänellä wiela on elettäwä, taita olla witzi hänen
pysywäisydestänsä siinä aljemsa Ustosa ja Auluudesa,
on yri painama kysymys; johon
tne mastamme, että hau Jumalan puolesta
saatta olla tästä wisiimbi, kuin mistän muusta
asiasta mailmasa, kosta
muuttumatoin Jumala ei taida walehtella, eikä hclrä yhcän
tllos joka hänen tygönsä tule; loh. 6: 37.
waan pitä totisesti sitä kuin hän lupa, niin että kaikki häNen lupauxensa Chr>sturesa meille
vwm wahwistemt, sillä Jumala on niihin sanonut Niin ja Amen. 2 Cor. 1: 22. Muna
B2
meidän

opettamaan yhtä

se

se
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meidän puoleldame, kosta me senkaltaiset wiheliäiset, heikot ja raadolliset ihmiset olemma,, jotka
taidamme huokiasti eryä, ja joiden täyty meidän
matkallamme niin monisa waaroisa, niin luonein kärmein, kyykärmein, jalopeurain ja maan-

ryöwärein kestellä jokapäiwä Israelin lasten
kantza etzistellä meitä edes meidän Isän- ja ijan-

kalkkiselle

Kgnaan-maallemme; niin vitä meidän, meidän taiwallisen Isamme lupa-kirjan jäl>
ken, waeldaman muawasti ja nöyrydesä pelwolla
ja wapistuxeila, ja wälttämän kaikkea sitä/

Israelin lapset owat itzensa loUkkatm,
langeta samankaltaisen, ja,
wielä rastamman rangaistuxen ja duomion al«
le, jota suurembi meidän Eveskaypamme ja
Wälimiehemme Christus lEsus on, kuin hei,
dän
Moses ja losua owat
johon

etten

me mahdais

tarwitze peljätä Jumalala,
etwaan itzeamme/ Satanata ja
temme heidän kantzans huorin tekis, niinkuin
Israelin lapset teit; waan paljo enämmin walwoisimme ja sotisimme heitä wastan Christillifellä kiiwaudella, wahwan toiwon kantza, e«H
meidän pitä Jumalan woimasa Uston kautta
saaman heistä woicon, ja heidän suurta woimaansa wastan sitä kiindiämmästi pidäisimme
itzemme meidän taiwallisesa Isasamme, niinkuin,
yri lapsi waarasa ollesans mrwa hänen wanhembiins. Eitä ihminen taita näin olla wissi seka hänen nykyisestä autuudestansa, että
ollet. Me emme siis

myös

hänen

ppsywäisydestänsä

siiliä tulewina

aikoina,

1
aikoina, Jumalan puolelda, todista ei ainoas,
tm»s se edes tuotu wertaus, waan myös Jumalan Sana ynnä kaikkein Pyhäin esimerkin
kanlM, jocka alusta ollet owat. Sillä
6.
Ajattele, rakas Christitty, kuka hän on,
joka teke meitä amuaxi? Eikö hän ole itze lumala?Kuka perkele tahto siis meitä kadotta, kosta
Jumala itze Sanasansa niin totta meitä autuaxi
ylistä, kuin han tällä hetkellä taiwasta meitä
niinellämme nlmittäis? Ajattele, kuinga leppiästi hän tajwcchasta paltyeliainsa kaytta tarjo
meille sowindola? Eikö hän sowita sitä meidän
päällemme koko Raamatun läpitze, näillä sanoilla: Meille, reille, teidän,
sitä
meille, ja puke sitä sen kanlia yhdistettyä autuutta meidän päällemme, niinkuin..hapsia
waatteillansa pueteta», niin mä m^dän''puä
,

sitä alnoastans itzellemme omistaman näillä
sanoilla: minun, minulle, minun edestäni:c.
niinkuin lapset omistamat itzMnsa uusia waacteimnsa ja kerjäjät almujansa, ja lohdutuxexeme Pavalin kantza huutaman: Christus on

meitä rakastanut, minua rakastanut, ja am
noi iyensä meidän edestämme, minun edestäni :c. Gal. 2: 20. ja näin koko Naamamn läpi. On se siis sula knldo-pvhyys, kosta
ihminen ei tahdo otta wastan sitä kuin Jumala ustollisesta sydämmesta anda. Eikö yri kerjäjä silloin ole wii)i että hän on almua saanut,

kosta sitä hänen käteensä laffetan.
B 3
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§. 2.

tätä lähin kuinga rakkahasta ia
sydämmestä
Jumala, anda sinulle
Isällisestä
autuuden; ei että sinc olet sitä hänelda ansainnut, eikä mä hän on welkapää sitä sinulle an«
damaan, ei myös M sinä olet siihen mcch>
dollinen; silla jos sen päälle tulis, niin hänen
ennen pidäis andaman sinulla helwelciä ja kadotusta: mutta sentnhden, että hän onniin
armollinen, tahtoi hän heittä sinun kadotmes
ja rangaistures oman Poikansa päälle, että
hän ainoastans olis saattanut sinulle autuuden
anda: Niin tinkimättömästi on hän sinua ja
koko magmaa rakastanut. Jumala on itze.
Rakkaus. Tutki nyt kaikkea Rakkautta koko
mailmasa hamasta sen alusta tähän asti, kaikisa esimerkeisa ja kuwisa, joisa hän on hänen
Ajattele

Rakkauttansa meidän

Min

Isän

eteemme maalanut,

armeliaisudesa lapsiansa
<V>jän
tohtan,
Rakkaudesa Morsiamensa tygö,
ja

sydämesä ja

ja kokoa kaikkea tätä Rakkautta yhteen läjäJumalan, Rakkauden suhten ei
hän: niin
meren
ole sitäkän, kuin yri pisara
suhten,
ja,
ja
auringon
suhten tähti
Jumalan
Rakkauden rinnalla, on
wiha ja pahuus,

se

sen suuren

se

niinkuin Christus itze sen kutzu Luk. n. Sil»
lä Jumala on itzcolewainen Rakkaus ja Hywy!'s, jonga tähden hän myös, niinkuin Rakkauden laki ja luondo myötänsä luo, on an«
danm meille Itzensä, hänen Poikansa, hänen
Hengensä, taiwcm, maan ja kaikkein kantza,
kuin
-

'3

kuin

niisä

owat, meidän ijanmikkisexi tawara-?
rikkaudexemme, perinnöxemme, noxcmn«, hyw'xemme ja autuudexemme. Kaikki ,nik«i
on p>lä niin ihmisesa yhteen tuleman, että ihminen hänesäns, hänen ymbärilläns, päqllänS
ja allans ei muuta kuule, näe, tunne, moista
ja hawaitze kuin sulaa Rakkautta. Kaikki kuin
elZwät nautitzewat Jumalan Laupiutta ja
Rakkautta hywchensä, ja saauawat niin wa«
han olennosansa olla, kuin elää sitä puiki. Iu«
malan Ratkaus ahdista itzensä kaikkiin meidän
taitoihin kaikkein Luomin kautta, jocka owat
hänen Rakkaupensa todistajat. Jokainen ihminen käy ja seiso, nukkujawalwo täsa Rakka u<
desa, eikä taida jalallansa astua ulos siitä,
kuin Jumalan on, ja ynnä todista hänen Rakkaudestansa ; ja ihminen itze kaikkein hänen
iasendensa kantza on yri Jumalan Rakkauden
työ ja todistus. O! jossa me tarkchi tmklsim
me tämän totuuden! niin me pian löpdäisim,ne meidän Jumalamme, suostuisimme
häneen
ia hänen edesänsä olisimme tuhannen kerta wis-

simmät hänen Rakkaudestansa ja ArlNostalUa,
kuin lapst taikka Morsian-on wakummu Isän'
sä taikka Yljänsa Rattauden-sydämestä, heidän moninaisista kunnia-lahjoistansa.
§. 3.
wielä,
Tmki
itzclles sitä sullremmax! wa<
klluturexi, Kanan taikka Uitin csimerkisä kuinga puhdas Jumalan Rakkaus on,
kosta hän
B 4
ck
!
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el omaa wann meidän parasta, hänen oma»
Poikansa suurimmalla wahingolla, kaipauxella,
hädällä ja kuolemalla etzi. Vri Äin ei ano
ensingän mitan laMdansa, hän» rawitze ja
imettä sitä omastansa, ulosseiso sen edestä nim
paljo tustaa, ahdistusta, waiwaa, muretta ja
surua; juoxe, phrki, wäsy ja wanhene alla,
kuin
sitä ruokki, waatetta, cdeskatzo ja
rlkastutta: palwele sitä niin suurella sydämen
halulla, ettei hän lue yhtän waiwaa tämän
alla itzeNenfä työläxi eli waiwaloiseri; waan
ha »ella sitä wastan ei ole suurembam iloa,
kuin kosta hän caita sitä hywään, tilaan saacta
ja tavaroittansa, sille jakaa; jos hän ainoas,
tans caita hänen lapsensa menestystä edes autta,
niinhän lywwäise>ä mielellä kuole, ja ilolla
jänä sille kaikki hinen omaisuden!a. Kuicengin tämä ei ole wiM warjokan Jumalan
Rakkauden oiklasta olemusta meidän tngö, jot»
ka kuitengin olimma hänen wchollisensa, ja
hänen Poikansa Istuimeen ja Waldikkaan
olimme rumennet, ja peräti händä kuolettanet;
mutta sittekln ulosanda hänen Jumala niin
mieluiscsti meidän, hänen Mihollistensa edestä,
ainoastans ostarensa ja ottaxensa meitä hänen
lapsixens, ja korgottarensa meitä
kunniaan, perindöön ja kirkkauteen kuin hänen
Pojallansa on. O, ylön suurta Rakkautta!
O Rakkautta ilman esimerkittä! D täydemsyt?
tä ja korkeinda Rakkauden mittaa! O, kuins
ga rakosta Jumala Kansoja! Jollei Jumala

se

sen

samaan

olis
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slis senkaltainen Rakkaus, niin ei yxikan ih»
minen tulis autuaxi. Tästä Rakkaudesta emme kostan taida ajatella kyllä korklasti, puhua
kyllä korkiastt, kirjoitta kyllä korkiasti, mlrem<
Me siis taidais Pavalin kantza olla aiwan
wahwat siitä, että tästedes ei mitan pidä
eroitcaman meitä Jumalan Rakkaudesta, jolla han meitä Chr-sturesa rakasta? Mixemme
myös mahdms odoita.ja to!woa kaikkea hy>
wää niin rakkahasta Min sydämestä? Kenengä swän on niin kowa, ettei se/ kaikkea tä»
tä tucftisans, mahda sulata, lämmetä, wirkistyä ja syttyä niin rakasta Jumalala jäilens
rakastamaan? Kosta nyt mailma ei tätä ajar»
tele eikä misän
pidä, niin
siitä
kaikki syndi ja sekainus; Niin wähän pimeyt»
tä kuin on aurinaosa, (sillä
hajotta kaiken
pimeyden) niin wähän wihaa on lumalasa
hänen lapsiansa wastan, jotka käändäwat itzeiM
hänen tygöns. Tästaoa me taidamme Jumalan sydandä meitä kohtan, hänen suostuwaista
mieldäns, taipumurians, mhtoans ja hywäa
suosiotans, selkiästi nähdä ja tuta, niinkuin
hän tätä kaikkea Pyhäsä Naamatusa, joka
on hänen kirjoiturensa meidän hänen lastansa
tygö, ilmoittanut on, ja jokainen itze sitä lukea
-

arwosa

nouse

se

taita.

§4-

Tutki, minun rakkas Christittyni, itzelläs, kuinga Ilunala, ft Rakkaudesta itzians
V 5
meille

2
meille andawa Hywyys, kaikki mitä hän on>
teke, taim, woi, omista ja waikutta hamasta,
kaikkein kappalden alusta, sm hän un, teke,
omista ja waikutta nieille ihmisille hywan ja
hyödytymi; »leidän hywaxemme hän murehti
ja työtä teke; meidän ylitzemme hän walwo;
meitä hän ruokki ja waacetta; meitä hän ha!»
lltzc ja suojele; meidän tähden hän ylöspitch
ia edeskatzo' tälläkin hetkellä kaikkia, meidän
iloremme, ricmuremme, huwituxeremme, awu>
xemme, elamäxemme ja autuuderemme: ja- tätä kaikkea teke hän puhtahimmasta rakkaudesta, ehkä kuinga surta waiwaa ja työtä,
ja mielikarwautta hänellä meildä on.
Ehkä kui«g« hirmuisesti kiittämättömät me
useimmasti hända wastan olemma; niin , hän
ainakin samasta Rakkaudesta kanda meitä, että
me parannusta tekisimme; Niinkuin Auringo
kaikki mikä se on, teke ja woi, niin se on
ja waikutta meille ihmisille hywäri, eikä sittengän wielä wäsy, waan tunge ltzensä jo>
kapaikasa meidän päaliemme hänen walonsa,
säteensä ja lämbynmnsä kanssa. Ach! se on
Jumalan clämä, huw.cus, ilo ja halaus, että

surua

tehdä meille hywää,

auicaa, palwella, neuwoa,

hallita, suojella meitä, ja, jakaa kaiken hänen
amuudensa meille, ja hänen ainoa walituxens,
suruns ja murhensa on, kossa enln.e tahdo
tätä tuta taikka wastanotta; niinku-n sitä koko
Pyhä Raamattu hamasta alusta loppuunsa
asti meille ilmoitta. Niin wiffi kuin sinä siis

taidat
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taidat olla Auringon »valosta ja lambymastä,
min wakumettu, sinä taidat myös olla luma»
lan Armosta ja Hywydestö, jollet sinä kätke
itziäs häneldä synnin luolaan, ja rakasta pi«
meyttä enammin kuin walkeuua; sillä jos sinä

sitä tee, niin Jumalan Hywyden Auringo ei
kostan siimlda laste, eka hän peitä kaswojans
hänen lapsildansa, niinkuin Auringo teke, h«n
et

ei taida

kostan itzeänsä kielda.
§.

5.

Etzi Jumalan Sänasa ylös kaikkia Jumalan Nimejä ja Omaisudeica, niinkuin, kosta
hän nimiltä itzensä, sinun Isches, sinun Paran»
dajaxes, sinun Kilwexes, sinun Palkaxcs, sinun

Perinnöxes, sinun Walkeudexes, sinun Auttajares, sinun Warjelluxeres, sinun Linnaxes,

sinun Kallioxeres, sinun Miehexes, :c. :c. :c.
ja sen kautta ynnä anda itziänsä sinun Omarcs,
tahtoin olla sinu!le kaikki, mitä hän näillä
Nnneillä ja O>naisudei!la seliltä, nimittäin, si,

nun Uffollinen, Kaikkiwaldias, Oikia, Armol»
linm,

Ystäwällinen

ja Wiisas

Miehes

ja Isäs;

niin totta, kuin se totinen Jumala, joka ei
taida walhetella, sinulle sitä lupa, ja niin totta kuin ei mikän muu kappale maan päällä
taida olla sinun Kilpcs, Suojas, Ms :c.,
ehkä kuinga Leppiäs, Woimallinen, Uffollinen,
Oikia ja Karsiwäinen hän oNa mahca;.niin
totta, sanon minä, on hän naicä hänen lupauxiansa sinulle täottäwä, jos sinä ainoastans tun»
net hänen sin, ja Uston kauna hänen Lupaus'
,

tensa
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ttnsa päälle wastanotat hänen sixi, kuin lM
on luwannut tahtowans olla. Kaikkein ihmis»
ten apu ja warjo on sula petos ja ustottomus
tätä suhten.
Ala ajattele, ettei Jumalan
sinuun mitan tule. Kusta olet sinä tUllut?
Kuka on sinun luonut, rawinnm ja tähän asti
ylöspitänyt? Mingä tähden on Jumala mahtanut luoda, niin kaunin miwan? Kenengä
maan päällä käyt, elät, seisot ja mnkat smä?
Eikö lapsen tule mitän Isäänsä, joka on sen
itzestänsä synnyttänyt ja jolda. se hengen faanut
on? Kuka peto, Draki, Kyykärme,. Karhu ja
Pardion niin julma, ettei se rakasta, ruoki, rawn-

ze sikiöitänsä/

jotka häneldä hengen

senkaltaisella rakkaudella,

saanet owat,

ett,ä hän anda niille
parasta kuin hänellä on, wasta, niiden vuolda,
ja myös wuowa hengensä niiden edestä? Ku,
ingas siis tahdot sinä ajattetla, ettei Jumalan
sinuun mitän tulis, kosta hän kuicengin on itze
Rakkaus, ja kaiken hänen kunniansa ja autuudensa niin ratki sinulle osari anda, että hän
on myös ostanut sinua siihen hänen Poikansa
Merellä? Niin wahwasti kuin, sinä tiedät ja
näet, että sinä olet lumalalda luotu, niin
wahwa sinä taidat myös olla hänen R"kka»
udestansa ja Armostansa; M hän ei wiha
kostan Luotujansa, joita hän luonut on.
§.6.
Johdata myös mielees, minun rakas
Chrlstittym, kmnga Jumala on ennättänyt si«

nua

-)

i,Ua

Armollansa, silloin kosta

sinä et wielä mitan

hän silloin muisti sinua,
hänestä
sinua,
lunasti sinua, lahjoitti
sinua,
etzei
tunsi
kaiken
hänen Armonsa ilman
sinulle ChristuM
hinata, ennenkuin mailman perustus wielä lasten
tu oli; kuinga hän sitten lähetti sinulle hänen
tiennyt, kuinga

Poikansa, joka mli sinun tygös ja täytyi juos»
ta sinun perääs aina helweciin asti/ niin moninaisen ristin, hädän ja itze kuoleman lapitze,
ennenkuin hän sinun löysi ja taisi sinun jällens
Jumalan tygö kuljetti Ajattele, kuinga hän
lähettä sinulle Pyhän HeNgensä, jonga kautta
hän alun sinusa teke> sinua kutzu, herättä,
walmista, kärsiwaisydellä sinua odotta, tuke,

kanda, ylöspita, perusta ja

wahwista ijankaik-

kiseen elämään; ja kuinga hän kaikkia näitä
Armon-osomria sinulle, sulasta Armosta, jo
ajasa kruna ja maxa, kosta sinä niitä oikein was-

tanötat, ja oikein käytät. Niin todel kuin nyt
kaikki nämät owat, ja, niin totta kuin hän on
meidän Aumudemme Alku, Keffus ja Loppu,
ja sekä tahvon että täyttämisen meisä waikut»
ta niin wahwat taidamma myös me olla hänen Armostansa ja meidän Autuudestamme,
jollemme ainoastans ynnä Mailman kantza tee
itziäme epäuston kautta tästä Armosta ofattomi<
xi. Jumala se on, joka meitä wahwista ja
päättä; Christus, totinen Jumala, on meidän
Aumudemme Alkaja ja Päättäjä; Jumalan
waellä me autuuteen käcketän uffon kautta.
Na! niin me siis haastamme Satanata ja kaikkia
>
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kia Luotuja kaiken heidän woimansa kan§a, jos he
taitamat saatta meitä epäilemään tästä asiasta, ai«
noastans me täsä hywäsälumalasa kiinni ripume.
§.?-

Sinä

rakastat

luulet,
ja palwelet

o ihminen, että sinä
Jumalala-, eli annat hänel-

le jotakin; kosia kultengm Jumala etzi sinna,
palwele sinua ja anda sinulle kaikkia. Se on
sinun tekos, ettäs seisot Jumalala wastcm jä exyt;
multa «mäsinä etzit, on Jumalan Armo. Niin»
kuin Auringo, Kuu, Tähdet, Taiwas ja Pilwet ei lähetä waloans, woimaans, saateens ja
waikutuxens «löskäsin, waan allensa, ja
kantza tuonawat maasta kaikkinaisia edes: niin
kohtaa Jumala sinuakin, hän ymbäriloista ja

se

sen

piirittä sinua, hän tunge itzensä kaikkiin sinun
taitoihis, ja, sisälle sinun sieluus ja sydämees,
että sinä taidat hawaita, tuta ja maistaa händä.
Hän täyttä sinun chdämcs rualla ja ilolla, että
hän sillä heractäis sinua handä tundemaan. Sinä elät, liikut ja olet lumalasa, niinkuin kala
wedesH- Hän on sinua lähembäna, kuin si»
nun sielus, hän anda sinulle elämän ja hengen»
wedon. Niin wähän kuin sinä taidat meimä
asumaan ulos Jumalan ilmasta ja Elemändeistä: niin wähan ja wielä wähemmin taidac
sinä mennä pois hänestä Äi paeta Hänen kas»
woinsa edestä. Niin wäbän kuin sinä etzic
Auringota, palwelet hända eli annat hänelle
jotakin, niin wähän laidat sinä anda jotakin

Jumal»

?l

Jumalalle. Jumala ennättä smua, hän heratsinua, ia anda sinulle kallki mitä hän on,
nwnda tuhatta kerta cnämmin kuin Aurinyo;
jos sinä ainoastans tahdot lastea händä sisälle,
että hän sais sinulle anda ja sinua palwella,
niin sinä et kostan taida olla niin witzi ilmasta
ja waikeudesta sinun ymbärlllas, kuin sinä
olet Jumalan. »valkeudesta ja Armosta. Ei
ta

mida vMn Äiti niin murhenpitawälla sydämellä hänen kadonnutta lastansa etzia, holhoa
ja palwella, ja, ei taida yrikän ihminen maan
päällä, sitä kuin kadonnut on, senkaltaisella
cchkerudella ja wirevdellä etziä, kuin Jumala
etzi meitä puhtasta Rakkaudesta. Hän ei hyl<
jä meitä, waikka me osamma langeta, waan
etzi meitä ylös ja nosta jällens, sitä armiammasti, jota korklammac me olemma hänen sil<
misäns, ja jota kallimmasti hän on meitä lunastanut; niin että hän myös koko Riemu»
luhlangin taiwaisa asetta sen ylitze, kosta hän
yhtä ainoata kadonnutta lasta löytä taita. O
yhtä kallista Jumalan Millisen sydämen Rakkautta, joka silloin ilmoitta itzensä kaikkein-suurimmari, kosta lapsi on hädäsä, taudisa ja
waarasa; josta me, niinkuin pistuiset lapset,
aiwan wähän ymmärrämme, Jos ei Jumi»,
lalla olis senkallaista sydandä meitä kohtan, niin
ei Hs.n suingan olis ulos andanut hänen Poi<
kansa meidän edestämme, eikä tulis ikänansa
vxikan ihminen amuaxi. Tätä msarmöindä
Rakkautta tutkisteliesam taidamma myös me
vlla
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olla wahwat siitä, että waikka me heikoudesta
eli tittämattömvdestä jouduisimme pois luma»
lan tyköä ja oikialda tieldä, niin hän ainakin
meitä ylös etzi ja oikialle tielle jDens johdatta; sillä jota kallimbi ja rcckkambi joku asia
on, sitä mämmin W etzitän, ja sitä wisum-

masti sitä.kätketän»

§. 8.
kuitengin Jumalan käsittämätöind»
Rakkautta, Hywnttä, Siweyttä ja Kärsiwäisyttä ludalaisia kohtan: Katzo, kuinga hän on
ensist heitä kutzunm, kandanut, armahtanut ja
etzinyt heitä, kuinga hän on niin monia muistu»
turia heille andanut hänen Iftllstn kurimreilsa
kautca, niin lnkematoinba monda kerta heitä
Armoon jällens ottanut; kuinga hän on waroittanut heitä Prophetainsa kaulta, niin warhain, niin usiollisesti, niin usiasti, heidän kadoturestans; kuinga hän on herättänyt heitä
niin monen sodan ja muiden senkaldaisten wai»
wain kauna, että hän olis saanut lahjoitta

heille hänen Armons heidän Aumuderensa;
uudesta on pelastanut heitä
hän joka kerta on muistuttanut heille heidän luopumisensa hänestä Ristin eli Sodan kautta, että hän olis saattanut

kuinga hän sitten
Babelista; kuinga

hänen Armoians;
siihen asti että hän Mimmein Poikansakin
heille lähetti, jonga myös piti ylönpaldisella

pidättä

heitä

tykönänsä ja

kärsiwäisv della kokoman tätä kiittämätöindä
Kansaa, niinkuin Kana poikiansa, siipeinsa

alle.

Ach!

g)

Ach! kuinga suosittele hän, kuinga etzi, kuinga ko>
koo, kuinga rukoile, janöyrästi ano, kuinga kutzu,
kuinga waati hän heicä heidän omaan autuu»
teensä, jonga hän on niin kallisti heille walmistanut? Kuinga isoo ja janoo hän heidän menes»
tystansä? Hän kayymbari, teke kalkille hywaä, ja

teks työtä heidän päällensä, niin että hänen täytyi
alla waipua. O l kuinga itke hän, m
itze
tei he tahdo sitä ajatella. Ia kuinga kiiwastu,
kuinga uhka, kuinga peljättä hän? KuingK
sulke hän heidän tiens orjantappuroilla, duo»
«litze heitä niin hiljattain ja karsiwäisesti sodalla, näljällä ja rutolla, ja koke kaikkia, sekä
pahalla että hywällä, sekä lupauxilla että uh»
Laurilla, sekä lahjoilla että rangaistuilla, että
I)än näin wetäis heitä pois Satanasta, helwi»

sen

heidän omasta kadotuistansa, ja paf
fottais heitä takaisin tygönfä, ottamaan hä<°
nelda hänen taiwansa, Armonsa, ja sen mm
kallisti ansaitun autuuden. Ia niin teke hän
jokapäiwä meua pakanoita wastan mailman
loppuun asti. Semahden Duomitze, uhka j,H
rangaise hän meitä ajallisesti,' että hän pääsis
Mä

ja

duomitzemasta ja rangaisemasta meitä ijankaikkisesti; sillä hän on wielä tänäpaän meidätt
kanstamme kärsiwäinw, ja ei tahdo että
jongun pidäis hukkuman, waan että jo>
kaineuilzmsä parralMuxeell käännäiö, 2 Pöl»
3:9- Niin peräti hän ei tahdo, niin kauwan kuin
tänäpän -kutzucan, ei kaikkein
mangan syndisen, murhajan,

C
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Zakeuxen,

Miuias»
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itzeens sattuwaisten syn>
Manatzen «ikä häneen
jotka
handä ristinnaulitzit,
disten kuolemat»,
rukoile
heidän edestans,
että han ei ainoastans
ja
myös
Hengellänsä
Malallansa
waan
heitä
Armostansa makuutta. la, jota lahemmäri

mailman loppu tule, ja jota enämmin pinieys
ja vahuus wallan saapi, sitä runsammästi,
kirkkammasti ia ylönpaldisemmasti anda hän

meille koitta
hänen Waikeudensa ja Armonsaja pelastamiseri.
Nnen lastensa wahwistamiseri
Vllka on senkalrainen Jumala,/ kmn rämä
meidän lumalänlje on, jc>ka synnir a,M
nndexi? Mich. 18. MMpäW hän meits
?:

wastan rikkonut? mitäwikaa me hänesä
Me, että me tämän elawän, meidän hywäreMme
alati jnorewau lähden hyljämms, ja luowum-

me fydämeNämme hänestä Gatanan
joka meille helwetin ja ijankaikkisen piuan pal"
(niinkuin Auringo)
taxi anda; koffa Jumala,
että ruunnllisisa
hengellisisä
pyytä
sekä
Ea'wastan Meistä
ja M
pahaa,
kaikkea
pois poistaa
tllotta
ijankMisudexi
meille
kaikkea
aijari että
me
ulkona
hänestä
bywää? Kusa mahdamma

joka
senkaltaista Jumalala ja Isää,
paljo
hyjolla
fuopi,
niin
min hywää meille
on
hänen wermans?
wäa mielesä on, kusasta
Mitä olis tällä IsFllä enämbi tekemistä l)änen
lapsillensa ja wiMMellensä, jota hm ci js
heM tehnyt ole.
löytää

Ota

kmtengln sydämelles,'mitä koko Raamattu

5
wattu todista, että Jumala, lMlcha mailman alustaltahan hetkeen asti, on tehnyt ja
eteensä ottanut ihmisten autuuden tähden, niin

finä saat nähdä ihmeitä ja itze tuta Jumalala
hänen Muodosans, Suloistldesans, Nakkaudesans ja Hywydesäns, joka toisinansa loista selkeimmästi edes witzan ja kurituxen alla, niinkuin Davidin ja Jobin estmerkeisä nähdä taitan. Eikö Jumalan suurin Rakkaus ole kätketty Lain aila, sen uhkausten, kirousten ja kuolet-

tamisen

alla, joita hän, niinkuin muita waiwoja wihansa merkkejä, liimoitta, ei meidän kadoturexemme, waan mei««
dän .walisturexemme ja pelastuxexemm? kadomMa, johon me Adamin kautta langeimet
olimma; että hän niin pakotmis meitä ArmonAuringon ja Suojan Christuxen tygö, sitä
jansa,

duomioitansa

haluisemmasti wastanottamaan hänen ansaittua

autuuttansa, etten me meidän kolmydesämme
ja pimeydesämme hukkuis, ja että me meidän
ijankaikkisexi puhtaudexenime sitä mieluisemmasti

sallisimme itziam

puhdistetta

hänen wereliänsH,

koffa me nmnemma meidän lokaam Adamisa,
ja että niin hänen woimallinen Armonsa,
Walonsa ja Aumudensa Adamin syndiä ja
kadotusta wastan mlis meille niin paljo suuremmari, kunniallistmmaxi,

vtollisemmari.

suloisemmat

ja

Q yhtä kallista Rakkautta ja
Hywyyttä! jolla hän ylihiwbltta meitä, ja kokoa Rakkauden -tuliset hiilet meidän kiittämättömän pään päälle, Len kautta sytpttäMsä
C 2
meitä
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meitä sekä närkästyxeen itzeämme wasscm, että
Rakkauteen hänen tygönsä. Emmekö me nyt
kaikista näistä taida olla niin wahwm meidän
Autuudestamme, niinkuln se on wahwa to»
tuus, että yxi Jumala on taiwaisa, joka cn
tätä kaikkea Juvalaisille tehnyt, ja andanut
sitä ylös kirjoitetta meille wakuuturer,', lohdutureri ja witzeydexi; jos ainoastans emme hyljä pois tätä Jumalan Armoa, ja ludalaisten
kanM itzemme siihen mahdottomixi luemma?
§.

Ach!

10.

Jumala siis tule syypaäxi;
pista händä wastan, niinkuin Israelin lapset
muinen teit. Jumalan puolella on kaikki, kuin
eipä

emmekä taida walitta hänen ylitzensä, eikä na-

meidän Autuuteen tule, walmis ja odotta meitä, minkuin koko Kuningallinen Waldakunda
ja Ruhtinan Kunnia on jo ennen walmis, j»
nuorta Printziä, joka
odotta ainoastans
pitä syndymän ,' että I)än edespäin kaiken sen
Kunnian peris ja omistais. Ach! kuinga puri se Abrahamin sydända, kosta hänellä ei ollut
perillistä hänen tawaroihins? Mutta wielä klpi,
ambi on Jumalan sydän, kosta en me tahdo
Vllstanotta hänen'meidän tähtemme walmistet,
tua Autuuttansa; sillä, kosta Jumala on itze
Rakkaus, niin ei hän taida eikä tahdo, muuta,
kuin itzeänsä meille andaa; HHnen Rakkaudensa tähden, jonga hän meidän tygö kandä,
hän ei taida pysyä taiwasansa, hän tule sen-

tähden

3?

tähden koko hänen taiwcm waldakundansa
tygömme Christuxesa, että
kantza alas meidän
tykönälnine
asua. Täsä on
ha» sais meidän
hänen ilonsa asua. Hänen Rakkaudensa on
wäkewä niinkuin kuolema. Hän tahto ennen
kuolla meidän edestämme, kuin päästä meitä
käsistänsä. Hän on lakannut kärsimästä,
mutta ei rakastamasta.
Hänen Rakkau-

densa waiwaa handä, niinkuin riesta wculvaa Aitin-rindoja, että hänen täyty kiivistäkin hcräctä itzellensä lapsia, kosta hänen omat
lapsensa ei tahdo rawinnoxensa imeä hänen
Armonsa ja lohduturensa rinnoissa, eli juo»
da itzensä juowurijn hänen huonensa runsaista
tawaroista. Humala taita niin wähän unohta
meitä, kuin Äiti lastansa. Hänen sydämensä
HM hänesä laupiudesta, että hänen täyty
muistaa hänen Liittonsa ja hänen Sanansa, ja
armahtaa meitä Moingin, kuin me meidän
syndeimme tähden istumma fangina Babelisa,
että me niin ansaitzemattoman )a ylönpaldistn
Armon kautta malttaisimme mielemme ja oppisimma häpemään. la, waikka me olisimma tehntzt yhtä Sodoman ia Goworran kanssa, niin on hän ainakin Jumala ja el ihmi-

nen, se on, laupias ja armollinen, pitkamieli»
nen, suuresta armosta ja katu pian rangaistustansa. Hän on aiwan toisesta mielestä kuin armotoin ja kärsimätön, ihminen. Jos me ainoastans
palajamme hänen tygönsä ja>etzimme Armoa,
min simkin hänellä on armoa, ja runsas luC 3
nastus,
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nastlis, nlillengin, jotka, Juvalaisten kansia
Prophttam ja Christuxen aikoina, lähes owat
täyttänet synnin mitan. Jos hänen olis pitä<
nyt tekemän Juvalaisten ja meidän kantzamme
meidän anstoinma jälkeen, niin olis hänen pitänyt jo tuhannen kerta meitä maan päälda
ulos iuuriuaman; mutta koffa hän on kaikkein Hallltzia, ja suurella armolla latzo meidän
heikkouttamme, niin hän duomitze siweydellä ja
hallitze meitä suurella armahtamisella, että
meillä toiwo olis, sillä hän tahto tälläkin het«
kellä katumuxen hywäri oua syndein edestä, ja

turwaisimma hänen lauvimeens, kosta me hä>
neldä duomitan. Kusasta mahta se syndinen
olla, jota senkaltainen Jumalan Rakkaus ja
KärsiwälHs ei wetäis parannuxeen, ja sittt«
tekis hända Autuudestansa wakuutemxi.
§. ii.

jos mail,
Päätä tästä, minun Christittyni,
päälle,
syvtä
kanda
taikka
malla on
Jumalan
wika,
päälle?
jongamailman
Jos
Jumalalla
paitzi
on
iääwät
Autuuttansa
tähden niin usiat

että luma«
chittäwä lumalasa taikka meisä;
,a
duomioisans.
la pysyis oikiana Sanoisans
Ajattele kuitenkin perään ja katzo silmilläs iokapäi»
wa, kuinga ylönpaldisesti Jumala sulasta rakkaudesta, ennenkuin me olimma syndvnet, on
niin moninaisia luonut meidän
jotka seisomat meille walmisna, Hyödyttämään

meitä rawinnoxi, läkityxexi, iloxi ja wirwomxexi, Ach! kuinga on maa HERran hywyttä
täy«
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täynäns, ettei yhtän ainoatapuutu; meen muu»
ta tarwitzekuin korjata, janiitä sitten kaiken meidän sielun ilon ja halun jälken Jumalan kunnwxi
nautita. Jos nyt ne ajalliset ja ruummilliset
lahjat, joita Jumala sen luonnollisen taiwan
alle ainoastans yhdellä Sanalla on luonut,
owat niin witzit, niin täydet, niin ylönpaldiset,
niin yhteiset, ja jos he aina HERran Sanan
kautta pysywät päiwäin loppuun asti, niiden
jumalattomaingin hywaxi ja palwelluxexi; kuin»
ga paljo täydellisemmät, runsammat, wahwem»
mat m yhteisemmät mahtawat siis ne hengelliset
Armo-lahjat ja ijankaikkisen Kunnian tawarat,
joita Jumala on andanut hänen Poikansa weren
kautta nun kallisti ansaitta, olla meidän sieluil»
lemme, siinä tulewaisesa Kunian Waldakunnasc»
ja Taiwaisa? Taiwaisa, sanon minä, johon
Jumala meitä, niinkuin lapsia perindöömme,
Kasten kautta istuttanut on, että niinkuin me
niitä luonnollisia tawaroita taidoillamme käsi»
tame, niin pitä meidän myös tundeman Armontawaroita Jumalan omasta codistuxesta niistä
meille, tapauresa, hänen totista wdistustansa us»

koman, ja suurella wakuumrella niistä iloitzeman ja kerstaman, siihen asti tttä me tulem»

ma niiden täydelliseen katzelemiseen ja nautitzemi»
seen. Sitä ainoastans tarwitan, että Jumala awais meidän silmämme, andais meille
ilmouuren Hengen ja wahwistais Usion meifä,
että me jokapäiwä enämmin ja enämmin tundisimma Jumalan kunnian perimisen rikkauden,
C 4
kuin
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kuin meille Christuxesa annettu on, ja hänen
kunniallisen Armonsa
edestä enämmin jctylistäisimme.
enammin
Ehkä kuinga kaunihit,
kuinga kunnialliset, kuinga witzit ne luonnolliset lahjat ja se aijallinen onnellisus mahtawat
olla, niin owat ne kuitengin Ehristuxen Walkunnan Armo-tawarain suhten pahanmakuiset,
hirwiät, wajawat, karwat, kmowaistt ja tietämattömät. Ei mitan näwy, kuulu jä tun»
nu maan päällä, josta yxi uffowainen sielu taita olla niin makuutettu, kuin hänen Autuudestansa Christuxesa. Scmttaiskopa se menewä ja
katowa perindö olla meille niin wahwasa tiedosa, kuin se ijankaikkinen, jonga Jumala, meidän Isamme, tc.iwaisa meille kätke? Usto on
wahwa makuutus, joka lilkkumattoinan perustuxen päälle turwaa, ja wastoin kaikkea tun<
demista on paljo witzimbi siitä kuin Jumala
on luwannut, kuin niistä, joita me taidoillamme näemme ja vitelemme. Niin totta kuin ms
näemme taiwan ja pilwet meidän päällämme,
niin wahwat me taidamma myös olla Jumalan Armosta ja totuudesta meitä kohtan. Niin
lstta kuin me näemme Auringon ja luonnollisen walkeuden meidän pään päällä, niin, ja
paljo wiAmmästi taidamma ms nähdä Uston
kautta Wanhurstauden Auringon ja Autuuden
päiwän. Niin kauwan kuin me näemme, että
järjestys päiwän ja yön wälillH ei lakka, niin
kauwan me myös taidamma wahwat olla Jumalan liitosta Christuxesa. la, niin kauwan

sen

kuin
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kuin wuoret ei ole Välttänee, niin kauwan
olemma me samasta Jumalan Armo»Liitosta
Christuxesa wahwat. Niiu totta kuin me tiedämme mettämme lumalalda Luoduixi, niin,
ja wielä wihimmät me taidamme olla Sominnosta Christuxesa. Sanalla sanottu: Emme

taida kostan olla niin wM jostakusta luodusta
Kappaleita mailmasa, maikka me sitä näemme,

sitä

tunnemme ja

kattemme wäiillä pidämme,

Jumalan Armosta ja Rakkaudesta meitygömme,
ja siitä Christuxesa meille lahdän
jos

kuin

joitetusta autuudesta,
en me itze kammattomuden, tekopyhyden ja epäuston kautta mailman katcha ylönkatzo ja hylja senkaltaista Ar-

moa, kuin meille Jumalan Sannia ilmoitttan.
Muutoin mahta taiwas ja niaa hukkua; yhtä
hywin pysy tämä totinen Jumalan Sana
tjankaiMsesti. Ei tule yxikän tästä ulos suljetun joka ei epäusion kamta itziansH ulossulje.
/

§- ,12.
nyt

Niin witzi kuin

jokainen katumainen
syndinen ja ustowainen Christitty edes tuoduista syistä taita olla Zumalnn Armosta ja hänen Autuudestansa Christuxesa; niin wiM owat
toisella puolella kaikki katumattomat syndiset,
jotka taikka ei salll itzensä tämän Armon kautta synnistä poiswetä, taikka ei usto tätä Armoa, niinkuin Kaini, taikka ylönkatzowat eli
tekopyhydellänsa sitä tyköänsä syöxäwät, taik-

ka myös sitä hukkcm ottawat ja itzewallalmäärin käyttämät, niin wiiM, sanon

smeen
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owat myös he kirourejw, wihasta, kuo»
lemasta ja ijankaWsesta kadocuresta. Sillä
joka ei tätä uffo, hän on jo duomittu, ja,
hänen .päällensä pitä niin pako rassambi huo-

minä,

mio ja

hirmuisembi

rangaistus käymän, jota

«a pitkällisemmästi hän tätä sanomatoinda, Jumalan Armon Rikkautta hnljannyt on. Että nain on: sen me näemme ludalaisisa; ja kosta me Pakanat emme ole pysynet
lujana Jumalan Hywydesa-, waan ylönkatzonet sitä paljo pahemmin kuin ludalaiset, ja
wielä nytkin suruwinna pysymme meidän kcmhistuxisamme, emekä ole tahtonet sallia itziämme
Mistä, eikä Jumalan Hywyden eikä rangaistus,
ten kautta, totisten parannureen saatetta, niin
on HERra
tämän meidän epäustomme

usiammasti

suuremmalla angcmideNa poisleiksillä niin suuri kuin HERran laupius
on katumaisia wastan, Min angarat owm hänen rangaistuxensa paatuneita wastan. Hän
leppy kyllä/ mucra hän rangaise myös kautähden

paljo

kawa;

hiasti. Sir.

16: 12.

3. Luku.
Niistä erinomaisista Perustukista,

joi»

den päälle meidän Autuudemme Makuutus itzcnsa perusta.

s.

i.

edespäin, nmmn
Al'tki
kuinga rakas

se

rakas Christittyni,
lcmgemiscn jalken
on

Jumala

3

ensin alun tehnyt meitä siitä Mens nostamaan, ja uudesta mennyt meitä wastan hänen
Lupaurisansa, joisa hän meille, jotka meidän
langemisen ja tvttelemattomuden kautta olimma
tehnet itzemme Helwettiin ja kuolemaan wikaon

pääri, kohdastcms mastoin tätä meidän ansiotamme, sulasta Armosta on luwannm pelastuxen
kaikesta pahasta, johon me olimma itzemme.
syösnet, ja kaiken
takaisin woittamisen, Waimon Siemenen kautta, että me tundisimma Alku Lähden kaikkeen meidän Autuuteen, ja ajattelisimme, että yrinänsä Jumalan
Armo-Lupaurista kaikki hywyys, elämä, siunaus ja aumus Chrlsturen kaulia meille tule.
Mitäpä on taiwmtanut Jumalala siihen, että
hän, kosta hänen Ms pitänyt täyttämän kaikki hänen uhkaurenja ja rangaistuansa meidän
päällemme, niinkuin me olimma ansainnet,
on kaikki namät Christuxen päälle pannut, ja
.että hän, ennenkuin Laki olikan annettu, lahjoitta meille Christuxcsa niin kallihita, monia,
suuria, ijankaikkisia ja wahwoja lupauxia hänen Armostansa ja meidän Autuudestamme?
Ei muu, kuin hänen sula Armonsa, ja meidän
ylön suuri wiheliäisydemme, jola hän niin
Isällisesti ja niin surkllttelcwaisella sydämellä
on meidän puoleemme katzonut ja päättänyt,
meitä siitä ulosautta, waikka se wielä ma>

xais hänen Poikansa weren ja kuoleman; että hän hänen Hywydensä kautta meidän ylic-

zemme Christuxesa lEsuxesa mailmalle tieuä-

wäri

4

wäxi tekis hänen Armonsa

kauden, ja

ylönpaldisen Rik-

meillä sitten syy olis, yxinänsä hänen

kunniallista Armoansa kiittä. Jumala on Lätsäkin suuria lupauria meille andanut, kuitengin sen ehdon alla, jos me taidaisimme sitä
täydellisesti täyttä. Kosta me nyt kaikki olimma
Lain rikkojat hamasta äitin kohdusta, ja emme
taitanee Jumalalle maraa eli anda hänelle
sitä kuin hän Laisa meildä waatei, niin lupausten siaan tulit kaikki Lain uhkauret ja ki-

rouxet meidän päällemme. Mutta Evangeliumin lupauret ei ole raketut meidän töidemme
löyhän hieca-pohjan päälle, waan Christuxen,
sen ijankaikkisenjongaja syyn
wahwasti perustetun Kallion päälle;
tähden ne myös kaikille, ja, suuremmillekin jck Lailda duomituille
syndisille aiwan niin witzit, wahwat, lujat ja
ijankaikkiset owat, kuin heidän Perustuxensakin Christus. Kosta Lupaus on Armosta,
min on se kaikille Evan lapsille yhteinen, wah»
wa, wisji ja ijankaikkinen. Kaikki mitä ihmiset saattamat luwata jawahwista,owat näitä
malan Lupauxia wastan epätietoiset, ajalliset,

mumtuwaiset ja ratki walhet; sillä senkaltainen
kuin se on, joka sinulle jotakin lupa, senkaltaiset
owat myös hänen lupauxensa. Mutta Jumalan
lupauxet owat niin muuttumattomat,

totiset, kuin

Jumala itze on. Hän

wahwat

ja

on Hywä, joka

tahto pita Lupaurensa; Hän on RaiMwaldias,
ja woi sitä täyttä; Hän on Totinen ja lankaikkinen, niin emi hän taida waihetellci, «ikä
Sa-
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Sanansa takaisin vtta, waan pitä ijankaikkisesti sitä kuin hän kerran on luwaimui. Mingätähdeu hän mahtais luwam sitä knin hän
ei tahdois pitä? Lupaus sitoo, täyttämään sitä

kuin luwattu on. Ei taida: mitan koko mailmeille wahwembi, kuin mitä Jumamasa olla
meille
on
la
luwannm. Ia waikka jumalat-

toinat epäuffollansa niiden täyttämistä tyköänsä

hyljäwät, ja sen kautta Jumalan uhkausten ja
wihan alle langewat: niin Jumala ainakin pysy totisena, eikä taida itzensä kieldä; muna ei
se tule jumalattomille hywäxi, koffa he ei ota it-

sellensä siitä osaa, waan sulkewat tästä Armositzensä ulos. Jumalan Lupauret owac aiwan
Welwoituret ja käsikirjoiruM,. aiwan, wahwudet ja päätöret, joihin hän sito itzensä totuudensa kautta, ja useimmasti Walallakin iiankaikkisesti welwoitta itzensä andamaan sitä,
johon hän kerran on itzensä welwoittanm,. ja
ta

owat annetut

mm hywin kaikkein suurimmille

syndisille, kuin juurimille pyhillekin. Meidän
syndimme ei tee täsä meille yhtän estettä, meidän työmme ei anna meille täsä yhtän edustusta; sillä Jumala anda täsä kaikkia sulasta Ar»
mosta kaikille niille, jotka nöyrällä ja katumaiset»
la sydämellä Uffon kauttawastonottawat sitä, kuin
hän Sanasansa tarjoo ja lahjoitta. Jumala
tahto täsä yxin kunnian saada, ja el enä

se

seiso siinä, että me annamme Jumalalle jotakin, niinkuin Laki waati; waan että Jumala
anda, lahjoitta ja mrjo meille kaikki, mitH

hän
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hän on, hänellä

on ja hän lvoi, tehdäreM
meitä sen kautta rikkairi, kunniallisixi ja
autuairi, ia tätä kaikkea svdcuuen ilolla; Hän
rukoile, waati,kutzu ja lähes häätä meitä, ja
teke kaikki kuin hän ikänäns taita, että hän
woittais meitä mitä lupauxia niin haluisesti,
niin rohkiasti, niin jlman mitäkin Uskon kautta
wastanottamaan, kuin hän haiuiscstl, wapasti
ja ilman mitäkin niitä meille anda<' Kokoa nyt
rohkiasti, rakas Christitty,
Sanasta,
kaikkia, kaikkia sinun lumvlas Lupauxia sinun WanKurffaudestas,, Eerwöydcstäs, Elämästäs, Suojastas, Woimastas, Siunamestas, Woitostas,, Helasturestas,
Käändymisestas, Uudesta
andexisaamisestas, Warhurffaxi tekelnisestäs,' Dhdistyrestäs, Pysywäisydestas ja
Kunmallisexi tekcmiftstäs, ei wäbemmin kuin
kgckista muista Armo-lahjoista, joko ne owat
hengelliset,eli ruumilliset, hänen Edeskatzomises',

sinun

Syndein

tans, Suojelluxestans, Hallituxestans ja Plöspitämisestäns, ja tucki, kuinaa totisesti ja
iuisesti Jumala sinun Ifäs sinulle näitä lahjoittanut on, niin sinulla on yxi määrätön, ja
»iankaikkinen sinun Autuudes tawara, joka on
sinulle tuhmien kerta wihimbi, kuin jos sinä
sinun ulkonaisilla taidoillas sitä näkisit, tundisit, siihen rupeisit, ja, jos sinä
kcstellä istui-

sen

sit; sillä sinun Kaikkiwaldias Isäs kätke sen
sinulle hänen oimsa käsisänsä, ettei Satan man«
dms sen sinulda jallens poisrpöstä. Sentay-

den
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Len M nyt enä chl eli juoxe kuin tietämättömän puoleen, niinkuin sinä tähän asti tehnyt
olec, maan tunne, kuinga sinun lumalas tule
täällä sinua wastan hänen lupaurisansa, kai»
ken hänen, Armons ja labjams kanssa,,,.niitä
sinulle wrjo ja lahjoitta, ja sowitta ttlitä sinun togös/ että sinä niitä haMdä Mstanottaisit, in itzelles sowittaisit uffollisten rukousten
alla; niin muodon kuin Jumala on tnhanen
kerta hnluWnbi
»nckie kaikkich kuil»
me h., ,?nume Nlitä'HHne!da Vastan ottä, ja
ainoa,
walitta, että Men^tnyth
kokotta hsMn, andeliaita käsiänfä. 'Jos
hukkw myös
meillä
ei olis.sensaltainen Pemstus> et,
tä cäma 'Meidän
lliwMnm aijalli-

sesti M

ijankmiMsti tähtowans cmda .meille
kaikki kuin hänellä on, niin me mitächap kaikena meidän elinaikanaulme emmekä etzis, anois>
eli kdlkuttms; emmekä taldms mitan saada.

la, ajattele sitä, kuin wielä enämbi on,
Chrisius Jumalan Poika kaikkia, kuin

kuinga

Isä Armosta

luwannut on, on

ta meille toimittanut,

Ansionsa

kaut-

sitä ostanut, tmmänyt,
wahwistanut; Teille ja

ja meidän päällemme
teidän lapsillenne on rä,na lupaus annerru,
ja kaikille jotka mambana owar, kurka ikä,
näns H5LRra meidän lunwlamme
Ap. 3ek. K. 2:
TeMe on Jumala niitä lähettänyt, että te kukin pahudestanne
pala-
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palajaisitte, sanoi Petari, Ap- Tek. K. 3:
26. Kaikki Jumalan Lapauxet owat Ia hanesä; Jumala Taiwaisa on jo ne wahwistanm,
että nijden pitä kaiketi ja totisesti meille oma»

xi tuleman; siis tahdomma mekin nyt sanoa
siihen Amm uston kautta hänen päällensä, ja

Jumala on Totinen. Nyt
ongin jokaitzelle meidän
wielä tällä
Lupaus
jokainen
niin wahhetkellä
Jumalan
»va, niinkuin Christus sitä Werellänsä meille
ostais, jokaitzeNe erittäin, Mä hetkellä, niinkuin tmidän niniemme seisois kirjoitettuna jokaitLupauxen edellä, wahwuderi, että sen pitä
oleman meidän omamme. Sillä Christuxen
WM ja Kuolema on wielä tänäpäiwänä
masta woimasta, kuin, sinä päiwänä, jona hän
juosta meidän edestämme, Pavalin
l!lidoi
jalken
todisturen
Hebr. 13: 8. IlLsus Christus se eilein ja ränäpanä, ja myös ijankaikkisest. Christuxelda ja Christuxesa on
meillä siis kaikki kuin Jumala on meille lu»
mannut ja Wanhasa Testamentisä ulosmaalanut; ja kaikki Laingin lupauxet owat meidän
omamme, kosia Christus on täyttänyt Lain meiniin lukita, että

seasamme

sa-

sen

dän edestämme. Hänesä maka koko meidän
Amuudemme tawara yhdesH läjäsä, Hanesa
asw kaikki täydellisys, ja hän anda jokapäi-

wä' näitä meille ansaitutta ja saatuja lahjoja hänen Sanasansa meille tarjotta ja
dän sekaamme uloSjaetta, mä me ainoastans
palvaisimme taas

hänen

tpgönsa,

ottaisimma
kaikki
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kaikki

hänen

täydellisydestänsä, ja

sen hengelli-

sen yhdisiyxen woimasta meille kaikki olisit yhteisinä hänen lantzans. Ia se on se Uusi Te»

stamemi, joka Christuxen Merellä ja kuolemalla on meidän päällemme wahwismtu, jonga

kautta me itze lumalalda oletan hänen lapsixens ja perillisixcns, jonga kautta meidän syndimme »iankaikkisesti andexi annetan ja
jonga kautta Jumalan mndo ja laki hänen Hengeldänsä eläwästi kirjoiteta» meidän sydämihimme, ja Jumala Christuresa welwoitta itzensä olemaan meidän iankaikkinen Jumalamme, että
me tästedes olisimma hänen ijanf/Minm Kanja Omaisudensa, ja tosin Mn totisesti,
kuin Christus sitä kuolemallansa lukinnut on. Ms
vlemma tämän Liiton lapset, kuin meille Evangeliumisa awamn ja ilmoitttan, ellemme niiden «päustoisten ludalaisten esimerkin jälken
tätä Armoa ylönkatzo ja hylja. Tämä on se
uusi Liitto, joka parembain lupausten päälle
on perustettu, ja jonga Wälimies Christus on,
joka on hänen Kuuliaisudellans, Kärsimiselläns ja kuolemallans yhden kerran ja ijankaikkisesti
lunastanut, puhdistanut, pyhittänyt ja täyttänyt meitä, ja poisouanut synnin, että hän näitt
sais wiedä meitä hänen taiwalliseen lepoonsa;
jota wastan Wanha Testamenti on pysymätöin, suureen määrään ajallinen, katowa, ja,
kuwa ja warjo. O yhtä ijankaWsta ja kasit»
tämätöindä Armoa, Makuutusta ja Taydellisyttä!

sansa

D

MdM
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Phden ihmisen Tcstamenti on sula tietäsuhten. Luominen hänen edustuSynnin lcmgemus hänen wa,
ja
kantza,
ftensa
hingoitteiisa kautza ei ole meille niin suure>t, ijankaikkiset ja tiecwt, kuin meidän Lunasturemme
mättömys tätä

-

ja Luomisemme Christuxm Kuoleman kautta.
Christuxen Elämä ja Kuolema owat meil»
li sulat Wiheydet. Niin totia kuin Christus on
kuollut ja ylösnosnuc, niin totta meidän ei
pidä kuoleman, niin totta meillä oi» syndein
andcxi andcunus. Elämä, Autuus ja ylönpaldinen ArmoHhristuxesa
wastan
kuin meilleMhamista tullut on, jos me ainoa»

stans sitä Molla wastanotamme. Joka taas
sitä hylkä, hän holkä itze Christuxen, ja sano että Christus cmkka ei ole kuollut, eli ainakin hukkan kuollut, ja niin korotta
Ihmisen Adamin Christuxen, sen KaiMwaldian Jumalan, ylitze.
Cikö Christus ltze ole meidän Liittom, Rauham,Walkeudem,Terweyde!n, Woinmm, Kau<
EpauffoUansa

nistuxem, Armoistuimem, Tawaram, Warjom,
Toiroom, Kunnian»,
Pyhityxem, LuWiisaudeiu,
Wmihurffaudem.
nastuxem, Eläinäm ia Aumudemme? Eikö
hän ole sixi lumalcuoa, meille teht» ja annettu ? Eckö siis namät kaikki mahdaisit olla meile niin wahwat, witzit, lnjac ja yhteiset, täydelliset ja ijankaMset, kuin Cbristus itze meille on?
Jos Adami on meille totiseri, yhteiseri,
täydelliseni ja ijankaikkiscxi synnlxi tullut; niin
on
Kilpem, Perindöm,

51

VN

paljo enämmin

Christlis tullut nieille senElämäxi jaAuwn-

dexi. Ei meidän Aumudemme perusta itzensä
meidän eli meidän tekemisemme päälle, mutta
Christuxen Jumalan Pojan päälle; ja on sentähden niin tietty, , wahwa, ijankaikkinen ja
jarkähtämätöm kaikkia heiwecin porceja ja Satanan paällckarkauria wastan, kuin
Christus
itze on. Waikka me heikkoudesta langemma,
niin ei Ehristus, meMn Autuudemme, kuitengan lange, jos me ainsastans katumaisella sydämellä oikiasa uffosa palajamme hänen tyi
göns. TmlA kuitengin, sinun jokapäiwäiseri
ylösrakennurexes, Christuxen mndcmisen, koko
Raamatun johdamxen jälken, kaikkein Christuxen niin suloisten N-meiN jälken, kaikkein

Esikuwain ja Wertausten jälken, hänen kahtalaisen Tllans jälken, hänen Tekoins, Omai-

smcens, Ihmeitens

ja Hywäin töidens,
jälken, sinun edestas
ja swusa, niin sinä olet hawaihewa, ettei micän koko mailmasa, ei Auringo, .Ylkä,

Arnwns

ja Lahjains

Kuningas, Paimen, Lääkäri,'Pää, Opettaja
Mestari, Linna, Warjo, Auttaja. Kilpi, Pelastaja, Suojellus ja Turma ole sinulle niin
witzi, wahwa, tietty, ihana ja ijnnkaikkinen,
kuin sinun lEsuxen sinulle on. Jos Moses
waati meilda täydellistä Wanhurffautta ja
Kuuliaisutta, niin me olemma Christuxesa hänelle sitä maxanet sillä Wanhnrstaudella ja
Kuuliaisudella, kuin on ollut Jumalallinen.

D

2

Jos

5-

Jos KZrme on paljo pahaa matkaan saattanut
ja mailmalle suurta waiwaa tuonut: niin on
Waimon-siemen kaikki jällens hywäxi tehnyt
ja parandanur.

§-3-

<
.

Mitä nyt Jumala on ennen Sanasans
meille luwannut, mitä Christus on niin kallisti

meille

ansainnut

säns/ sitä samaa

ja

wahwistanut Testamenti-

wahwisia, tiecä anda, ilmoitta, kirjoitta, julista, tarjo, lahjoina ja jaka
Pyhä Hengi ulos meidän lekaamme Evangeliumisa, niin että me kaikki Christuresa olemma
kanssa- perillisen, yhteen liitetyt, ynna-nautitzewaiset ja ynnä-osalliset kaikista Jumalan lupaulista, meidän ijankaikkisexi iloxi, riemuxi
ja cimuudcxi. O yhtä Autuuden ja hywän
sanoman paiwaa! joka tämän salaa, hänen
pahatckonsa taita tulla tiettäwäxi. 2 Kun. K.
7: 9. Sangen suuri eroitus on Lupauxen ja
Evangiliumin walillä; Lupauxen kautta sano
Jumala meille, mitä hän edespäin aiko meille
Lahjoitta hänen Pojasansa; mutta Evangeliumi ilmoitta meille, että Jumala on totuuttansa uskollisesti pitänyt, Christuxesa kaikki jo täyttänyt, ja jo liki 1800 wuotta tätä ennen
meille Christuxen tulemisen kautta wahwistanut, niin että se luwattu Päiwä, Auringo,
Armo, Autuus :c. :c, :c. on jo meille koittanut ja seljennyt, että kaikki, mitä Christus
ansainnut on, on meidän, että kaikki Wanhcm
Testamendin Lupcmxet owm täytetyt, että kaik-

ki
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ki Taiwan tawarae nyt owat jo ostetut ja
walmistetut, niin myös tähän asti ja wiela jokapäiwä meidän seaiamme ulosjaetan, että me
kultaisen Autuuden ajan kestellä elämjo
ja
me
olemma Christureu kautta tullet perin»
döömme; lyhykäisesti: että wanhar owar kadonnec za kaikki owar uuderi ruller. 2 Cor.
5: 17. Niin owat siis kaikki Manhan Testamendin Lupauret, jotka silloin olit tulewaiset,
nyt muutemt täytetpxi ja nykyisiri; eikä ole
muuca enä jäljellä, kuin ainoastans että meidän silmämme awatan ja ylöswalaistan/ sen
päälle että me omistaisimma itzellemme tämän
salaisiwen osallisucm ja sitä ustoisimma. O

sen

,

kallisia salailutta! tähän toukka itzensä koko

mailma! tasa haparoitzewat tekopyhät muitten
edellä pimeydesä. Me kiitämme sinua Jumala,
ettäs olet kätkenyt nämat wiisailda ja toimellisilda, ja olet ne ilmoittanut ylönkatzotuille ja
tyhmille, ettei prikan liha mahdais kerssata sinun edesäs. O iloa! O riemua! O aumat
owat ne silmät, jotka tämän näkewät! silla
he elawät yhdesä Paradisisä, ja ijankaikkisen

elämän esiinausa. Jumalan Waldakunda on
heidän sisallansä, joka on Wanhurffaus,

Nauha ja 110. O kuinga tule mailma tasä wieteldyri, hänen sokeilda taluttaildansa, jon-

ga tähdei, kaikki on joutunut pimeyteen, epäuskoon ja Saranan Waldakundaan. Evangeliumi on »uin suloinen, lohdullinen ja woimallinen oppi, että se, luondons ja vmmsudens
jälken,
B 3

54
jälken, niin ilahutta, lohdutta, rohwaise, wir»
wotta ja kuolluttakin sydändä elawaxi teke,
kuin joku asia eli
mailmasa muutoin
taita tehdä. Ia tätä öwat nämat Satanan
Apostolit aiwan Lakiin, /ulaan etzimiseen, epäilemiseen ja senkaltaisiin muuttanet. O yhtä
Satanan petosta, jolla hän kaikkein pyhimmildakin rohkeuden maahan lyö! Mutta sitä wastan owat he, aiwan niinkuin Moses, waannet
Jumalan tundoa, Uffoa, Kuultaisutta, Rakkautta
tehnet pehmiät sydämet
ja
pehmiämmäxi
wiela
rastas mielisipi ja Mo»
uhkaupilla särjetyt ruogot peräti murendanet. Tän;a on wietellä mamnaa, sillä min»
gätähden piti siis ChristuM tuleman, ja niin
hirmuiset waiwat kärsimän, ansaitarens meille
Evangeliumia?.Nyt,
on ja pysy tosin yhteja
kätkettynä
nä salattuna
Jumalan witsaudena, jonga Jumala ainoastans hänen Pstäwillensa, heidän ilormsa, Hengensä kautta ilmoitta, kosta st tämän mailman wiijmlle ja Päämiehille mndematoin on. Mutta te, te murhellistt sielut, mingätähden te niin murhelliset
olma? Mitä te china? Mixi te niin epätiedootetta? Mistäs itiin pahat ajaturet nousewat
teidän sydämihinne? Etteköpä näe suä ylösnosMtta lEsusta, teidän Weljeänne? Ettekö
tiedä, mitä hän on tehnyt, kärsinyt ja teilli
ansainnut? Hau on synnin poispyhkinyt, kuoleman niellyt, wihcm kuolettanut, teidän fangiudenne fangiri wienyt ja teica wapahtanut;

sanoma

-

seren

se

sa

Oletccipa
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Otettapa te jo hänen kauttans Jumalan Lapset ja Autuuden perilliset; hän on jo päälle
wuotta sitten jällens tuonut teille Vanhurskauden, Elämän ja Autuuden; Olettapa te
AutuuIsakin kantza Liiton lapset; Omba kokokuitengin
den mwara teidän omanne? Awatkat
silmänne. Elättäpä te keffellä Autuuden päiwää, raiwan keffellä, ja ette sitä tiedä. Mitä
te etzute? Te oletta jo Armosa, mitäs te siis
murehditte? Täsä on Syndein andexi anda-

mus, Pelastus, Sowiqdo, Rauha, Voitto,
Wapaus, Taiwas,, Autuus ja lankaikkinen
Elämä. Kaikki on teidän Perindönne, omaisudenne ja saatu Hywydenne. Itze Jumala on
sitä teille lahjaxi andanut Christuxesa paljo ennen mailman aikoja, ja ilmoittanut sitä teille
teidän Vapahtajanne ilmestyren kautta, joka
tämäl, Evangeliuinin kautta on. elämän ja katomcutoman menon walkeuteen tuonut, sillä mwalla, kuin ette ikanäns olisitca 'langenetkan,
waan alati pysynet wianomuden tilasa/ja niinkuin ei syndiä eikä kuoiemata olis kostan ollut»
kan mailmasa, ja on teillä päällisexi niin paljo
suurembi Armo Christuxesä, kuin Adamin
syndi on, jota suurembi Christus, Jumalan
Poika ja toinen Adami on, sitä ensimmäistä
Adamia- Kahdenkertaisesi! olma te takaisin
saanet Christuxesä sitä kuin te Adamisa poiskadotitte.. Niin paljo suurembi kuin taiwas
on maata, niin paljo suurembi on Christuren
Armo ja Vanhurskaus Adamin syndiä, niin
että
D 4
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että teidän siis pita kiittämän Jumalala alinomaistsa iloia, kätten paukuttamisella/ weisami'
sella, kunnioittamisella ja kiitos laulilla. Jos
ette ole sitä cahan asti tundenet wann ylönkatzonet, niin palairkat wielä Armon aikana, niin
kauwan kuin wielä tänäpän kutzman, tuhlaja
Pojan kantza, ottakat wielä tätä Armoa was»
tan, ja ustokat, mitä Jumala on Evangeliumisa teille ilmoittanut, niin te saatte aikanans
sitä selkiästi nähdä, maista, tuta ja hawaita.
Joka usio, hän on aucuas. Plönkatzojat ja
uffottomat, ludalaisten kanM ei waltä ki>

rousta-

§.4.
Niin totta, kuin nyt Christus on kuol<
lm, ylösnosnut, maxanut ja täyden tehnyt mei«
edestämme, niin totta owat nämät kaikki
tneille lahjoitetut, niin totta on meidän welkam»
me täydellisesti maxettu, ja wielä todemmasti,
kuin jos me olisimma itze sitä tehnet, ansainnet
ja toimittanet. Pitäkät itziänne Christuresa kiinni, Hänesä teillä on kaikki, mitä Itlmala on
teille luwannut. Jumala on audanut käsikirjoituren pois tyköänsä; Mosexella ei ole ena
mitan waatimista; Adam lymy; Satan pelkä ja rukoile Christusta, ei piinata, waiwata
hukutta hända, ennenkuin aika on. Ia
suuremmaxi wahwudexi on se totinen Jumala
andanut tuta Evangeliumia todistetta hänen
Hengensä kmttta, hänen Sanansaattaiftnisa,
Engelein

sa
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Engeleisäns, Lähetetyisäns, Todistaisans, Aposja Opettaisans, jotka siira owat todis-

toleisans

tanet, ja sitä wahwistcmet, saarnanet ja.julisteet, sitä myöden kuin Jumala on sitä heille
edellä ilmoittanut. la, he owat julistanet
rella wahwudella, mitä he nähnet ja käsillänsä
pidelitt owat', että meillä ja heillä Dlallisus
vlis Isän ja hänen Poikansa lEsuxen kantza;
i loh. i: i, 3. että he mahtaisit neuwoa,

suu-

ja herättä meitä pois siitä, johon me
Adamin kautta langenet olemma, kuhua takaisin Jumalan tygö, ja awata ja yloswalaista
meidän siliniamlne tundemaan lunmlan Armoa, ja, tämän walkeuden ja Christuxen Rakkauden ilmoittamisen kautta meidän tygömme,
wetä ja suositella meitä, niinkuin muinen Rebekkaa ja Estheria, pois mailmasta meidän Vlkäinme
lEsuxen tygö. Eikö se ole
wakuutus, koffa meillä täällä alhalla maan
päällä owat senkaltaiset todistajat Jumalan
Armosta, ynnä Jumalan oman hengen kanssa;
ja kosta me kuulemma, että Hengi itze Prophemisa ja Apostoleisa todista tästä meidän
Armostamme? la, se kuin wielä enämdi on,
kosta Jumalan Hengi, hänen kättensä ia Kir«
joittaittensa kautta, on andanut, kaikkia kuin
Christuson ansainnut, meille lujaxija ijankaikkisexi
kirjallisesti ylöspanda. Meillä on

lohdutta

Raamamsa Jumalan kirja tcnwcusia Jumalan sydämestä, ajamxesta ja tahdosta, maxo- kirja
meidän welkamme päälle Adamisa, ja Hengen
LupausB 5
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Lupaus

kirja

meidän' Auwudemme

päälle.

Mika taita wchwembi olla? Jos me wastanotamme ihmisten todistuxia, kirjoja jakäsikirjoja, ja
niitä uikumme, jotka kuitengin walhmelicu owajt;
kuinga paljo enammin tule meidän uffoa lu<
malan kirjoja? Jos me niin sydämelllsesti iloitzemma ihmisten sanoman ylitze Rauhasta,
Woitosta, Armosta, Wapaudesta, ja muista
lahjoista joita joku meille lahjoitta; kuinga pal«
tapahtuman Jumalan iloijo enammin pita
Sanoman ylitze, meidän Hengellisestä Rau-

sen

sen

hastamme, Wapaudestamme. Pelasturestamme
:c. :c. :c, jonga päälle ei mitan taida olla meille
tiettäwämbi, ja jonga pidais sitä enammin
meitä ilahmtaman, jota suuremln Jumala, Autuus ,ci,Sielu on ihmisten edellä, ja jota halwemman sen raadollisen ruumin pidais oleman
meidän silmisamme. Jumalan Sana on kuicengin kaiken ihmisen sanan edellä sula Makuutus meidän autuudestamme. Kukn ei cahdois
cmda

Jumalalle

tunnian, ja

uffoa handä sii-

nä, kuin hän puhu, todista ja kirjoitta. Joka
uffo, hänellä, on se todistus itzesänfä; mutta
joka ei uffo taikka Jumalan kirjoituxia hylkä,
hän teke Jumalan walheteliaxi-, ja, h'än hylkä itze Jumalan.

§.5-

Tuma nyt on se oikia, lapsellinen, yxinkertäinen ja autuaxi tekewäinen uffo, jonga Jumala waikntta, joka lapsellisella kuuliaisudella

pal/o

wcchwemmasti usto lumalam hänen Isaäns
hänen

59

hänen

Lupaurisans, Sanoisans, Kirjoituxisans
ja Todistaisans, kuin ihmisia, maikka hän ei
niitän näe eli, runne. la, jos wiela käwis
kohdastans kaikkea järkeä wastan, niin otta
hän kuicengin järkensä fangixi ja cmda Juma-

se

lalle

totuuden kunnian.

Jumalan

Senkaltainen on Abra-

joka niin peräti ei ensingän epäile
lupamista, waikka hän sydämesänsä

hamin usto,

tundesen mcchdottomutta,janäke wastusta edesäissä; waan ainakin, ävaikka ei toiwoakan ole, uffo
toiwoa, ja
lupaurcn

tietä aiwan toveri, että

mala kaiketi ja totisesti
hän on luwannuc.

Im

tahto ja taita pitä sitä kuin
Tämän kantza Jumalalle

Totuuden, Kaikkiwalaisudm ja Hywyden
kunnia annetan. Jumala sitä sano, joka taita
sitä tehdä, siis tahdon minä sitä uffoa, waikka
se näyttäis mahdottomari minun ja kaikkein ihmisten silmisa, hän
ja murhen
siitä pita, kuinga hän täyttä Sanaansa; Hän
on Jumala; semahden tiedän minä, etten minä ttile hänelda petetyn, waikka minun wielä
pidäis Petarin kantza käymän meren kessella
eli Israelin Lasten kantza astuman sisälle punaiseen mereen. Yhtä hywin tahdon minä
pnä lumalaca totisena hänen Sanoisansa, ja
pita itzeni minun Jumalani tyyö, jota minä
en näe, niinkuin minä hänen näkisin, sano senkaltainen uffowainen Jumalan lapsi yrinkertaisesa kuuliaisudesa Marian, Petarin, Mosexen
ja kaikkein Pyhäin kanssa; ja senkaltainen on
pyhä ja, jmnalallinen hullus, josta koko mail-

se

lna
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ma nyt on poikennut oikialle eli wasemmaNe
puoleLe. Kuinga tämä Uffo wastoin järkeä
ja kaikkia taitoja mrwaa itzensä Jumalan
Sanaan ja Lupaurun, ja sen kaima suuria ihmeitä teke, siitä lue n Lukua Lähetys kirjasa
Ebrerein tygö. O yhtä puhdasta ja wäkewätä
ustoa, jonga kautta hänelle kuin uffo, kaikki
vwat mahdolliset, ja jonga jälken Jumala itze
kungin kantza teke! Mä siinä määräsä kuin me
ustomme Jumalani, siinä määräsä taita hän
olla wakewa meisä; jokaitzelle tapahm sen jällei; kuin hän uffo Jumalala hänen Sanasan«
sa. Usio on rohkia Ustallus Jumalan Armon
päälle, ja on niin wahwa, että ihminen tch>
tois tuhanm kerta kuolla sen päälle, se teke
sydämen iloisexi, wirkuxi ja rohkiari hänen lu>
malasansa. Uffo on »xi woimallinen luma,
lan Hengen
siuä> jota en
me näe, niinkuin se olis
silmäimme ede»
ja
sä,
kättemme wälisä. Usto on senkaltainen
tVakuurus, joka ei mitän wahwemmasti tiedä
eikä omista, kuin mitä Jumala hänelle luwannuc on, Uffo on yxi Wahwisterm Tprywäisys Jumalan Lupauxiin, joka jo on saanut
kaikki tygönsä,' joiden ilmoitusta hän odotta
hiljaiftsa ja kärsiwäisesä toiwosa.
Usto on
senkaltainen täydellinen Ustallus ja Rohkeus
hän
Jumalan päälle ja Jumalan edesä,
rohkene, kaikkia hywäa häneldä toiwoa, aina
ilolla astua hänen eteens, ja suurella turmalla'
Chrisiuxen kaucm häneldä kaikkia
odotta.
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odotta. Ei taida kostan yhdcllakan lavsella olla
senkaltaista uskallusta Isänsä tygö eikä hän taida
niin iloisena astua Hänen silmainsa eteen, kuin
Mo astu Jumalansa ja hänen Amio istuimensa
Christuren lEsuxen, meidän Josephin ja <Wel«
jemetygö. Ustoon senkaltainen
joka,
painoja
yri
ei toisin kuin
olewa Sotaraffasa
laiwa taysisa purjeisa l«Ma itzcnsa kaikkein
meren aaltoin läpitze Jumalan Woimasa
tule. Minä
särke kaikki kuin hänen
puhun tasa siitä wäkewastä Ustosta, senkaltaisesta kuin on hänen oikiasa woimasansa, ja
jonga esimerkkiä meillä on ollut siinä kallihisa
Jumalan Miehesä Lutheruxesa, joka peikamäta ylönkatzoi ja särki itzensa läpitze mailman
ja kaikkein perkeliccen kiukkua.
O kuinga
hullut me ihmiset olemma! Me luulemina
usein meillä suurengin pyhyden olewan, kosta
kuitengin Uston elisimmaistä alkuakan ei ole;
sillä se on sangen heikko Uffo, joka tyty tuw
demisiin; näiden kautta Jumala meitä ensimmalda suosittele hänen tygönsa, että hän sitten
mahdais puhdista ja perusta meitä yxinansä
hänen Sanansa päälle suurimasa oman tur.demisensa poiskieldämisesä, niinkuin hän teki Abrahimin kansta, siihen asti että me tulemmä itzs
koettelemaan sitä, jonga päälle me niin kauwan
toiwonet olemma. Kuinga
ikawöitze Jumalalansa, niinkuin lapsi Äitiänsä; kuinga hän buoka huuta, ikawöitze handä, kuuiga
iloiten hän otta eteensä, wastanona ja omista
-

cceensa

se

itzellm»

6

itzellensH kaikkia/ kuin Jumala Evangeliumisa
hänelle tarjoo; kuinga hän anda omista Hellenja päällensä

pukea Christuren kaikkein ha«
sä
nen hywain töidensä kansia lumalalda; kuinga
hän pysywaisesti rippu lumaläsa kiinni ja yhdisty hänen kansians; kuinga makiasti hän lepa
lumaläsa, niinkuin äitinsä helmasa ja, kaiken
hänen mielisuosions, huwiwrens ja ilonsa Iu«
malasa löytä; kuinga mrwallisesti hän wuo<
wa itzensä Jumalan Sanan päälle ja wahwasti
turwaa häneen, ja seiso hormmatoinna, niin»
kuin kallio, Christuren päällä, kaikkein mailman raiuilmain ja aaltoin pauhua wastan;
kuinga lujasti hän kiinni otta Jumalan Lupauxistaa ja kilwoittele' niiden kansia -Saranan
ja hänen oman lihans ja werens kansia; kuinga han kerska Jumalastansa, ja suuremmasti iloitze, haasta ja pysy hänesa, kuin mail»
ma ylpeile hänen latomaisesta woimasians,
hauffmuxistans ja tawaroistans, sitä ei kengän
muu tiedä, kuin se, joka senkaltaisisa uffonlMjoituxisa jokapäiwa, Davidin ja Pavalin
kansia, itzensä harjoua.

§.6.

Se on tosi, ettemme taida koffan olla
wahwemmar Autuudesta, kuin Uston kautta,
ja

joka awa sydämen ja kädet,
salli, niinkuin
alastoin lapsi, eli niinkuin kerjujä, ihellenla anda, päällensä pukea ja omista kaikkia hänelle

tarjoama

Jumalan

lahjoja, jonga kautta se
nöyry-
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nöyrydesH anda Jumalalla kuuman ja tuotta
meille Autuuden. O yhtä kallista Uston woimaa/ jonga kautta Jumala woi kaikki tehdä!
joka alka, täyttä ja päättä meidän Autuuttamme; joka astu alas Rakkaudesta ja jokaitzen
orjari tule, ja, Rakkauden kautta tcke jokaitzelle
sitä, kuin Jumala hänelle tehnyt on. Lyhykäisesti: Christus teke kaikki Sanansa jälren Uskowaisteu kautta. Ia täsä selitetän ja ilmoite«
tan syy, mmgäcahden niin monda ,tule kndotetuxi, kosta kuuengin Autuus on kaikille ihmisille niin wahwa Jumalan puolella, Joka usko, se rule auruaxi: murra joka ei usto, se
kadorecan. Jumala mm wähan kadotta mailmaa hänen syndeinsä tähden, kuin hän teke händä autuari hänen hywäin töidensä tähden; sillä
jos Hän olis.tahtonut kadotta mailmaa hänen
syndemsä tähden, niin hän- eikä olis lähettä-

nyt

hänen Poikansa

hänelda eikä

mailmaan, eikä waatmm
rangaisnut hänen päällensä kaikkia

mailman syndejä; mutta siinä seiso kadotus, että, kosta Jumala on andanut mailmalle, ja,
suurimmillengin syndisille, niinkuin Kainille ja
ludaxelle, Amuuden tygö sanotta, ansaitm
ja tarjotta, ja tahto tehdä heitä autuari Hei 3
dän töidensä auttamata ja heidän syndemsä
estämatä; että,, sanon minä, he ei käännä itzeysa hänen tygönsä katumaisella sydämellä, Uskon kautta wastanoctamacm niin kallista Armoa, Jumalalle kunniam andanman, ja pitämään händä uffollisena hänen Lupauxisan-sa; wacm sitä wastan ylönkatzowat hänen Ar-

monsa,
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monsa, tekewäc Jumalan

walhetteliari, ja asettamat Mamin Chnsturen ylitze rakastawat pimeyttä enämmin kuin walkeucm, langetten näin
yhdellä puolella itzewaldaiseen pahuceen, mutta toisella puolella epäuffoisen >tekopyhyden alla pois
Christuxen tyköä ja niin päätänsä myöden sisälle
kavomreen. Mailma on aina sokia löytämään
Christusta ja sitä totista Uffoa, silla epäuffo
yrinäns, josta 'niinkuin juurestansa, kaikki muut
synnit puhkewat ulos, kadotta, kosta se yxinkertainen Uffo tcke autuaxi. Jumala teke Ustowaisia autuaxi ja kadotta ustottomia, ei senlähden että nämät owm syndiä tehnet; waan
sentähden etteijokahe ole ustonet Christuren Niinen päälle,
on kandanut heidän syndinsa
ja rangaisturensa, ja niin kallisti ansainnut heil»
le ijankaikkisen elämän, niin että he tämän
syyn tähden niin totta kadotecan, kuin ns Ustowaiset owat aumat. Ei, wika ole lumalasa,
waan heisa itzesä; silla ei muutoin tarwitze
yxikän epäillä siitä lahjoitetusta autuudesta,
Mukka se wielä olis Kaini ja ludas, joka ei
itze epäuskollansa sitä hyljä ja itzensä sulie ulos
siitä, johon Jumala on hänen sisälle sulkenut,
ja johon hän niin suloisesti on cmdanut handä

kutzutM.

§.

?'

Mmle edespäin, sinä Murhellinen synbb
mn, kuinga Jumala ei ainoastails ole meille
ilmoittanut tätä Amuucta Evankeliumin kauc«
t«,

5
t67 waan myös aikaa jo sitä meille lahjoittanut
Uuden Syndymisen Peson kauna, ja meitä
niinkuin lapsia, sen keskelle asettanut. Täällä
alhalla on'aika ja paikka, kosta Jumala meK
tä hywän omantunnon liitoon ylösotta, kihla
meitä, niinkuin Christuren Morsianda, Chrislurelle, ja puke

sa

Christuren

ja

hänen autuuden-

meidän päällemme. Tämän punaisen meren ja Noakin Arkin kauna pelasta Jumala
meitä helwetin Pharaonista ja kaikista niistH

,synneistä, joiden tähden Egypti ja ensimmäinen
niailma owat hukkunet. Täällä hän meille
omista sitä kuin Christus aikaa jo on meille

ja kätkenyt. Hamasta siitä hetkestä
jokainen
Christiny olla niin wahwa Autaita
tuudestansa, kuin yri lapsi taita syndymaheckestans olla wahwa siitä, että
on hänen Isänsä
lapsi ja perillinen; ja niin tona kuin me olem»

ansainnut

se

ma kastetut, niin wahwat me myös olcmma
meidän autuudestamme, kuin Kastesa meille
lahjoitettu jcr lukittu on. Niin wapametuxi
lsraelin lapset punaisen meren kautta tu>
lit Pharaonista: niin wapari mekin täällä tu»
lemma Kastesa Satanasta ja koko helwetin
joukosta; jollemme, niinkuin tuhlaja Poika nki,
itzewaldaisesti juoxe pois meidän Isämme huo>
nesta; taikka Israelin lasten kansia kiusa lu>
malata, eli itze ylpiästi syöxe itziämme ulos
Christikunnan Arkista alas majlman. mereen,
niinkuin tähän aikaan lähes koko mäilma on
tehnyt suurimman onnenomudexens ja perika-

E

doMens,
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dorerens. «Mä hywin pysyivät Arkki, Liiito
ja Isän huone sinä, kuin he owat; multa ne

uskottomat hukkumat, ellei he

taas ota

mr«

wansa Isänsä huoneseen ja hänen Arkkiinsa
niin
parannuxen kautta, että

totisen

he

tulisit

hänen Liitojansa wöimasa pidctyxi,ja johon HERra Jumala niitä epäilewäisiä
suurmMakin
syndisia Juvalaisten kantza niin suloisesti kutzU.
8Mitäpä HERran Ehtöllinen, jofa lus
mala meitä hänen uudesta syndyneitä lapsiansa, omalla pöydällänsä taitvan leiwällä ijan>
kalkkiseen elämään rawitze, on muu, kuin selwa
ivakutus ia muisto siitä kerran saadusta pelas»
meidän ijatt»
tuxesta SatanaNisest» Egyptistä yhtä
Wapauteemme?
O
kaikkeiti
kaikkiseett
jonAa
wääritt»
rakkahinda Pääsiäis Lammasta?
käyttämiseen petkele Odellä puolella jumalattomia, ja jönga ylönkatzomiseen hän toisella
puolella Me teks-pyl>iä, eitä hän sillä taivalla'
saattais heitä waitvutta ja tietämältömiri tehdä heidän autuudestansa. Tällä NuUMilla/
§.

jonga Chcistus kaikella lumaluden täydellisydella on täyttänyt, täyttä hän myös meidän tyhjät sydämemme, että ne hänesä tulewat eläwixi, iloisiri, palawiri ja Jumalan Hengellä täytetyiri, ei toisin> kuin monda kuollutta hiildä

yhdestä tUliscsta syttywät palainaatt. Täsä
tulewat kaikki Uuden Testamendin
jotka Christuxen Wtten ja Kuoleman kautta
bwak
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öwat ansaitut/ ynnä HätteN RuUMinsa ja
WerensH kantza, sisälle meidän sydämihiMme
ja sieluihimme lassetllxi ja lukituri, niin että,
Niin totisesti kuin ne uffowaifet ChrijMeN
RuunMa ja Wetellä kawitan ja wirwoitetaN,
Niin witzit saattamat he olla sondein aNderi
saamisesta, kaikista Uuden Testamenvin edustu»
Ma,
ChristUren kansia ja ijan-

Siinä päällekätzannosct

kuittisesta elämästä.

dwat Sakramentit Jumalan nakywaiset Sine»
tit, joisa Jumala itze ilmoitta/ lninkuitt yhdesH
Summasa lahjoitta, osaj:i anda ja lukltze lapsillensa EvängeliuMisa sitä ChtistuM kauttti

takaisin woittnua Aumuit^
§. s<

la, Ma Jumala Mahbais Mielä kehöittcl
meidän ujoa, epäiletväistäja pelkuria sydändäM

me Ustöön ja Uskalluxeen hänen päällensä ja saarta sitä oikiaatt pysywäiseen Autuuden wakuUF
tukeen, niin hän lnkitze SakraMentejä Meidän
sydamihiMme hänen Pyhän Hengensa kautta,
jonga pitä, ei ainsästans ulkonaisesti Sanan
kauttti, waan Myös sisällisesti Meidän sydämisamme, todistaman, etln me seisomme Lasten
Mudisch jaetleMMs tärwitze sallia Satanän saat»
ta meitä siitä epailemä.än. Ach ja! hätt patti
myös saman hanenHengensä kautta meidän
AutUUttaM meille pantixi Meidän jydäMihiMMi
ljankaikkisexi wakuutMpi siitä, että se on Meills kerran Christuxesa lahjoitetuxl tullut. Kosta

E

2

sinulla
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sinulla on kirjoitus, sineti, todistajat/ takauxet js
wahwa pantti yhdeldä ihmiseldä jongun asian
päälle/ niin sinä hända uffot. Kuingc» wiAxiteke
itzensa yri Morsian hänen Mänsä sydämestä ja
lähestywäisestä Awios kaffystä

niistä kihloista, kuin
hänellä owat kasisänsä hänelda? Kuinga monda
tuhatta kma mammat taidamma siis me olla.
Jumalan sydämestä meidän tygömme, meidän Au«
tuudestamme, meidän mlewaiststa kumnastam,
korkeudestam ja morsiammelliftsta kotia» jasiMejohdattamisestam Jumalan Naldakundaan,
tästä annetusta pantista ja sinetistä, kuin on
Jumala itze? Kuka perkele mcchta rohjeta särkeä tätä Sinettiä/ ja tehdä meitä epäilewäisixi
siitä, kuin Jumala itze on meille niin wät>
wästi lukinnut ja pandixi andanut? O yhtä

joka on niin
joka
itze on meidän
Jumala on,
ja joka ei jätä kePamimme ja Sinemmme,
lan tietämättömäni, kuin ei mUrhellisexi saata,
ja hallitzewilla synneittä tyköänsckaja Jumalan
Hengeä, jolla hän lukiW oy.
Täsä nyt on kolnst todistaja, joiden lautta Jumala itze anha maan päällä todistetta sinun Amuutcas ja sinun ijankaikkista elämätäs
Christupesa, nimittäin:,Hengi, Wesi ja We-

suuri, kuin

rd Jos

nyt

yhden

asian

tomus

suun Hautta:

kiinnitttan

kuinga paljo
pitä
enämmin
sinun andaman sinun Aumudes
wafuucuren -kiinnitetlä näiden kolmen todis»
tajaill
kautta, ja ei ena epäustollas syyt-

kahden eli kolmen

suun

tämän
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tämän Jumalala walhen tähden hänen

tuxesansa, kosia sinä niin halullisesi! hywäri
otat ihmisten todistusta? O yhtä wakummuc»

yhtä sanomatoinda Jumalan
ja pituutta, ja sywyttä ja
leweyua
Rakkauden
korkeutta, kohdastans wastan meidän epäus»

wakuumsta! O

komme tukimawinda sywytiä! että Jumala
on itze andanut meille meidän Autuudestamme
todistuxia, takaus miestä, kirjaa, sinettiä ja
niin korkiata ja kallista panttia kuin Jumala itze on. Lahja on y!on suuri, ja sydän ylön
wähä. Se ei taida sitä sisälleensä mahdutta,
ja, sen täytyis ilon tähden hukkua ja kuolla,
jos se tätä Armoa oikein elawästi tundis; sentähden peittä Jumala sen tundoa niin sywään,
Ristin ja Wiheliaifvden alle, sano Lutherus.
§. 10.

Jumala teke wieläkin enämbätä, Maikka hqn' on itze totuus, jota ilman epäilystä
uskottaman pidäis, kosta hän päälliscxi wan,
no itze kauttansa, Mä hän ei taida jongun
korkiamman kautta wannoa, että se luwanu
Perindö ja Autuus totisesti on meidän omamme, sen päälle että hän ylönpaldisesti ylitzewoittais Lupauren perillisiä, että hänen Lupaurensa
«i liwistele, ja että meillä tästedes kahden asian kauna, jotka ei petä eikä liwistele, olis
uffallus, ja pidäisimme itziämme wahwana siinä tarjotusa toiwosa, niinkuin lujafa ja turwallisesa ankkurisa; silla taikka pitä
E 3
itze

wahwa

M

jtzs Jumalan walhettelemqn ja tuleman wala,
pattoiseri, joka on kokpnans mahdotoin, eli pitq
meidän Amuudtzmme oleman
Siihen
asia Mpi Jumalan ja meidän wWämmez
tämän walän pjcä ratkaiseman koko riidan,
ettemme tästedes pysyis tietämättömydesa, niin
surkiasti epäuffomme kautta tekis Zumalam
wqlhetteliari ja walapattoise>l, waan sjta wastan ahkeruden osottqifimme, pitämään toiwon
tvahwuttahgmanlopftun asti.,ja olisimma niiden
seurajat, jotka uffon ja pilkämieljsyden kautta
luwatun perimisen saawac; Ebr. 6:n, 12,
sillä Wanhurffan pitä elämän Ustostansa.
3: ii- O Jumala! mikä on ihminen, «M
yiin hända muistat. Psal. 8: 5?
§. l?e
kuitengin,
minun rakas
TuO
ni, mingätähden Apostoli Pavali hänen lähe?
;ys kirjoisanla niin alati ja wahwasti pyt<Z
Wahwista meidän wcmhurssari-ja Autuaritteke,
misen Paakappgletta wqstustqmisillansa, näyt-

tain, kulnga mahdowin on muulla tawalla tul»
la Arinon ja Autuuden wakuutupeen. Silja
taikka tule Amuus ja wanhurffaus meillg
Evangestumin Lupauren kautta Christuresa,
Armosta, niinkuin Inmalan wapa andp ja
jahig Won kautta; Jumalan ylistyMi ia meK
dän ijankaikkiseri wqkuuturexMme siicä; eli
tule myös Lain kautta, itze meistämme, melhän ansion, töiden ja mghdollisuden tähden,

se

meidän

7?

meiban omari kiltoxeremme

ja

suurimmaxi ti?»

Kuitengin, se ei tule
jos niin olis, niin ei
meistämme;
sillä
itze
löydyis koko mailmasa mitan niin tietämätöindä, kuin se; siis pitä len tuleman Ustosta, että se olis Armosta ja Lupaus pysyiS
lämattömydeMlme.

wahwana kaiken siemenen vlitze

ylitzemme.

Joka

ja

tätä oikein ajattele

meidän
ja ym-

martä, hänellä on simomatoin ilo, wakuutus ja lohdutus sydämesänsa; sillä nämät

wastustamistt owat st oikia perustus jaja lähmeide, josta niin hywin kmW lohdutus
pän sielumme lepo, fuin kaikki Jumalan kun-

nia

ja ylistys juore; jota ei ne lihalliset, joilla
ei ole Hengen mieli, ja paljo wähemmm tundewat heidän huikendeiewaisen, epäilewaisen ja
nurjan sydämensä sisällistq muotoa, miha en»
singän ymmä«a; josta sitten tule, että he Lain
ja Evangellumin, Lihan ja Hengen, uston ja
töitä, Hagarin ja Saran, Ismaelin ja Isakin, Uuhen ja Manhan Testamendin', Töiden

Won Wanhurstauden, ja sanalla sanottu,
Taiwan ja Maan sekoittawat yhteen, uuden
ja

Samaritanein opin matkaan saattamat, ja waiwawat wihetiäisten pmaatundoa paljo pahemin,
kuin metzäsirkat sywyden kaiwosta, joistapuhutan.
Ilm. k. 9- O yhtä häwityxen kauhistusta! O
pikiata Christuxen ulos juurittamista!

tz. 12.
Jollemme olisi Chrisiuresa
E

4

autuat Usson

kaut-
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kautta, niin pidäis meidän wielä oleman kado»
lettuna Adamisa epäuskon kautta; siliä kuka ikänäns ei ole wiela Christuxesa pelastettu ja»vapahdettu synnistä, kirouxesta, wihasta, kuolemasta
ja kadomMa, Hän on wielä Adamisa Lain,
Wihan, Epauston ja Kadomren alla. Tosi
kyllä on st, että Christus on paljo todemmasti
näistä kalkista meitä pelastanut, kuin Adami
on niiden alle meitä syösnvt; ei kuitengin sitä
wähemmin ppsywät he Wlhan, Armottomu-

den ja Kadomxen alla, ja, he epäuskonsa täi),
den langewat uuden ja paljo rllstamman duomion alle, jotka ei wastanota eli usto tätä tarjottua Armoa; sillä muutoin ei olis kaikki mailman synnit woinnet heitä kadotta, jos he olisit ustonet Jumalan Karihan Clmsiuren päälle,
että hän on heidän syndinsä ja rangaistuxensa
Jumalan tykönä sowittanut ja niitä poispyhkinyt.
Epauffo on se rasiahin syndi, joka
ypin kadotta ja teke kaikkia muita syndeja an-

deri andamattomixi.
Muutoin ei ole kostan Adami hänen syndinsä ja sen päälle seurawan rangaisturen kanssa, niin Phtemen, tietty ja woimallinen meidän ylitzemme, kuin Christus on hänen Lunastmensa, Armonsa ja Autuudensa kantza. Jos
pimeys on niin wäkewa, niin on se kerran
meidän ylitzemme koittanut Auringo CbristuS
paljo wäZewämbi, jos hänen pidäis wiela »valaiseman tuhannen mailmaa, jotka täynäns syns
Lejä olisit; sillä häntzn Armonsa ja Ansionsa

ott
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on määrätöin; niin että meidän syndeimme ja
Jumalan wihan tundo meisa, joka ensimmäisesi
ta Adamista tule, ja, itze meidän omancundomme päälle kandaminen ja duomitzeminen ei
taida olla meille niin witzi, kuin se ansaittu
Armo ja Autuus Christuxesa on, jota Uffo
kaikkea tlmdemista wastan Abrahamin kantza
niin totm wastan otta, niinkuin
tundis
tykönänsä Armon ja Syndein
saamisen,
ja näkis niitä silmainsä edesä. Sillä ei silloin
ole hätää uffoa, kosta ihmisettä on tundoa siitä,
jota hän usto, mutta että uffoa wastoin kaikkea tundemista, ja kuoleman, wihan, Helmerin,
piimyden ja kaikkein Sacanan kmsausten keskellä yhtä Hywin! saatra wastanctta ja uffoa
Elamätä, Armoa, Walkeutta ja Autuutta,
se DN Main Christittyin Seppeyden-tvö, jota
meidän wasta pitkän harjoituren perästä täyty oppia. Usto, joka tyty tundemiseen, kato
myös mndemisen kaniia, ja on yhtä horjuma
kuin itze sydängin; mutta se Usto, jok., seiso
Christuren, sen wahwan perustuxen päällä, ja
kääri itzensä sisälle hänen Armo-lupauriinsa, se
pG) wahwana niinkuin kallio meren naitoin
kestellä, josa kaikki wäkewät aallot pitä aftd
tuman ja särjettämän.
,

§.

iZ.

siis Jumalan Sanan jälken järJumala anda meille kaikkia;
Christus ansaitze sitä; Kaste lahjma ja oinisNiin on
jestys tämä:

E5

ta

7
meille sitä; Ewangelmmi ilmoitta sitä; UiH
wastanotta sna; Hengi todista ja lpkitze sttä z
Wala wahwista sitä;
muistuita
meille sitä ja wahwista meitä siinä; Rakkaus
jaka Lähimmäisellensä saman Armon, ja Toiwo odotta iloisen KärsiwZisyden alla sen ilmestystä ; Lvhykäisest: Jumala teke kaikki tyynj
täsä pyh<'s'> lärjestyresä. Hän on meidän
Aumuden.ilie alku, kessus ja loppu, ja se joka
Uffon aika ja päättä; joka kaikilla haaroilla
wahwoilla perusturilla meifä tuke, että meidän
huikendelewa sydämemme, ja Womme wiimZmein tulisit niin wcchwoixi, iujiri, ijankaift
klsiri ja järkähtämättömixi, kuin hänen Sa«
meille owat; ja ettei
nansa j» Lupauxensa
epäilemään; koft
yhtän
syytä
meille enä jäis
puoleldanfa
ka hänen
ei ensingän mitän
puutu, waan kaikki owat Ia ja 2jmenz
mutta meidän puolellamme on puutos, kosta
emme wielä kaikkia miss wahwasti tunne, usto,
näe ja kätke. longa tähyen meidän tule ru?
koilla Jumalala, että hän awais ja walaisis
meidän silmämme, ja wahwistais meidän Us»,
komme, ectä meidängin tykönämme kaikki olk
sit Ia ja Uinen,
ta

§.

Nämät

owat nyt

fch'
kaikki tähän asti siitä

sanotut, kuinga Jumalan uffowaiset lapset saat?
tawat Won kautta olla makuutetut heidän
Autuudestansa Inmalcm puolelda. Mutta kos»
ka
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ka Satan aina oftttele Jumalala hänen toi,
sänsa, ia jumalatwmia, jotka kadotuxcn alhai-

set

ywat,

ulkonaisesta Jumalan

pMweluresta

Marinotcaisans, niin wäkewasti wimma lihallisen surmcomOen ja petollisen Uston luutlon
fauttg, että he, kaiken heidän nurian menonsa alla, tziv ensingän epälle eikä piemmmäsäkan
epaluullosa ole siitä, ws he mahlawat olla oikialla tiellä; aiwan niinkuii, hän M wastan pnyta saatta Uffowaisia epäilemään ja pelkämaän
Armonilaisudestansa, ja ahferoitze maalata.
Jumalan heidän eteensä, niinkuin Phden angaran Duomarin; jonga tähden heidän myös
täyty Pitä itzenfti kiinni Jumalan Lnpaunsa,

ja ChristuM kansia jMwaisesti sotia Hengen kautta. Mutta jumalattomille pftH Iu?
malan uhkauxia, rangstistuxia ja wihaa teroitettaman, jys he kukaties silmänräpäyxexi edes helwettH pelkäisit, la,
pitq meidängin Rikkein, niin kauwan sentähden
kuin me
svielä Uhasa elämme ja täydymme meno?
gmme wietta Satangn ia mailman hukuttelemisten keffella, wiriästi koecelemanitziämme, ja
kawahtaman, ettei, niinkuin muinen Ewalle,
käwi, Satan sais meitä kiinni täsä Armon
Paradistfä. E> ylc tpielä mailmasa löyny kefän niin pyhää, niin wanhurffqsta, jumalista
ja täydellistä, «mi Satqn kiusgustensa
kaicha
p!e saanut komistumaan, ja,
pyhembi
jachurstambi joku on, sitä enämmin hän wäi,
jy hänpä, niin eitä kackeci ei yMn mlis pe»

las-
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lasteturi, jollemme Jumalan wäellä autuuteen
kätkettaisin. Sentähden pitH meidän yhdellä
puolella

wirlästi

pitämän

kan Jumalamme tygö,

itzemme meidän rak»

niinkuin hengelliset
pukeman
päällemme
Sotamiehet,
hänen sotaalinomaisten rukousten ja walwomiscn
alla, mutta toisella puolella pitä meidän usias.ti ja wlriästi Hengen ja Uston hedelmistä ko«
etteleman itziämme, jos me olemma Ustosa?
Jos Chrisius on meisä? ellei niin ole, niin
me kelwottomat olemma. Sillä jos ei Hengen
hedelmät löydyja meidän sydamesämme,
tunnosamme
elämäsämme, niin ei Hengitän ole meisä, ja jos Hengi ei ole meisa niin
ei Christuffan meisä ole, waan sula kirous,
wiha la kadotus.
Hengen hedelmät omat lapsellinen ustallus
Jumalaan, pyhä tahto, halaus ja ikäwöitzemys Jumalan ja hänen lunasturensa perään,
sisällinen opetus, ylitze woittamus, herätys,

aseensa

omasa

muistutus

ja

wäkewä

kilruhdus siihen kuin

hywa on: Omantunnon rauha ja lepo, sydä»
men wahwistus, wirwotus ja walistus: 110,

lohduuis

M

sielun

tytywäisys: Hiljaisus,

to<

tuus, oikeus, rakkaus, nöyrys, siweos ja ystäwällisys elamäsä: Uusi syndyminen, uudistus, ChristuxLn
oman ja Chris-

tuxen mndeminen: Yhdistys ja oso.llisus Phden«
ja ylösnousemija uuden ihmisen
puolesta: yhdenkaltmnen mieli, tahto, muoto,
luon»

kaldaisten ristiin, karsimiseen
seen Christuren kantza wanhan

7

luondo ja omaisudet Jumalan ja hänen HenZensa kansia: Vxiwakainen wlha, sota ja kiiwaus pahaa wastan; Lyhykäisesti: oikia sydämen ynnä kaikkein sielun ja ruumin woimmn,
taipumusten ja haluin muutos, jolta ruwetan
kiinnittämään Jumalaan ja siihen kuin hywa
on, juuri niinkuin he ennen olit haluiset siihen
tuin paha on, ja asetit itzensä kaikkea hynM
wastan. Jos nyt nämäc ja muut hedelmät
rupewqt metsä näkymään, niin me «idamma
meidängin puolellamme olla wahroat siitä, et«
ta se on se oikia Jumalan Armo, josa me
seisomme. Kuuengin tapahtu tämä ustin erinvinattain

ensimmäisesi käändymisen alusa

ja

Uffon woimattomutten alla, suuresa heikkoudesa,
niin että ihminen, lapsen kaldmsna Mtin koh»

dufa eli kehdosa, waiwoin tietä itzestansä. O
kuinga työlästi, raffasti ja hitasti tämä tapah-

ennenkuin ihminen M, senkaltaisten wastusten alla lihclda ja Satcmalda, taita itzensä läpi ahdista.' Kuinga äitillisesti, murhechitäwaisesti ja waroittain pitä senkaltaisten lasten
kantza elettämän! Kuinga kärsiwäisesti pita heitu

,

tä imettttäman, kannettaman,
talutettaman ja ylösnostettaman! jota yxinansä ne hengelliset tehdä taitamat, jotka owac
itze sitä koetellet. Sitä wastan, kusa Hengen
hedelmät ei ensingäu näwp, waan ihminen yh,
tä päätä eia oman tahtonsa, lilaan himoin,
mailman muodon ja Satanan waikutusien jäl»
ken, ja anda lihalle ja werelle suitzec ja wallan

78
lan päällensä kaikisa sunnin himoisa; siinä D
dan paljasta itzensä Niiden lihan töiden kautta
ja ilmoitta, että
on epaustosä/ hallitaN
ja asUiau pohalda hcngelöa, ia on sentäbden
niin totta kadötuxeN/
wihatt ja kuoHengelliset
alla.
niin
kuin
ne
leman
totta
Uskon kautta öwat AutuUdett alla.,
Jokainen
tuule tiensä oikicixi; wäctn HlLßrä koetH
tele
Sanätil. 2: 2'.
täköN, jokainen tasa koetella itzmsä
ja

se

>

us»

käldakön wahtvasti Jumalaa», epäustalluxeri
tan§ä itze päällensä/ kosta ms itze tukönämms
kannamme meidän suurinda wihoWattnne,
ludasta, Kaima, Ismaeliä, Csauca/ hukuft
teliata ja pettajäta.

ta

ÄWtta

koitteleman itziamme

ja

kuinga Nieidäli

rakenbaman sikiää

rakennusta tämän perusturen
päälle siitä taitan lukea Pawalin, Jacobin
lohanneren ja Petarin Lähews kirjojci, silla
minun päälle tarköituxeni tasä on ainoastans
selittä sitä oikiäta perustusta ja lähbettä, josta'
ssn oikian, menonperustus
ChristUtesa pltä
useimmllda rakendaiK
tttan/ kosta se
Christilllsyden

/

öa ja Kirjoittailda tällä ajalla laimityödän, ja
ne wiyeliäiset sielut pysändvwät tietämatiömy/
peräti wichätt uudeft
teen ja sekannuxeen,
ta Samnan kitoihin.

Niin walMt, kuin
«des

tuoduista

nyt

Jumalan lclftsei

perustukista saattamat ollci hei^

däls
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Zän Autuudestansa, niin wahwat ne ussottowat owat heidän kadotMestansa; sillä he owac
jo duomitut. Jumalan Sana, joka on Duömibn ojeimusnuora, duoMihe heitä jo jokahetki, niin
kauwan kuin he pysywat siinä ufföttomudesa; sillä
kosta he tähän asti niin itzewaldaisesti ja huolimattomasti owat ylönwhönnet, laiminlyönet, wäätinkayttänet ja hyljännet tätä Allmuden ja Uuden
3estamendin aikaa, ja sitä siinä tarjotun lumalan Armon niin tmkimatoinda, ja käsittämatöindä Rikkauuci; ja eikä ole tahtonet sallia itzensä siihen kutzutta, wäadittä eli heitäNs kääns
dä atMo-etzikkon/

ajan kautta, jongcl

herättämisen

ja paran nuftn

Jumala on heille andanul

LutherUj:en kautta, eikä niiden buomwin, merk-

kein ja rangaistusten kautta / jolka tähän hetkeen asti heidän ja muiden ylitze käy!?et owat:
niin sitä rastambi duomio, hirinuisembi wiha,
hnwitys ja kadotUs kchtci, nykyistä mailmaa,
joffus kohdannut on kaikkia, jotka
kuin
edellä elänet owat, jota suurembi Armo ja
pidembi aika pataNnuxeen hänellä on oKm
niiden kaikkein edellä, mutta owat kuitengin kaikki tuuleen lyönet. Kaikki tusta, wiha, dUömiot/
uhkauret/ raNgaistuM, waiwal jä kadotMt,
kuin hamasta allista owat wuodcmtut mailman päälle, ja owat Jumalan Sanasa jälkimailnlalle efikutvaxi, esiMerkixi ja waroituxexi
kirjoitetut, taitawal Nyt tulla meidän aikaisen
Södoman, Egyptin, Babelin ja Jerusalemin
Päälle, ja kaikkia ylös alaisin kaända. Niin

se

sen

toti,
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yri wanhurssas Jumala on tcliwaisa, joka hänen totuudensa Sanasta maaemotta Mci sen pidä pienimmäsä rahdusakan
hukkan menemän, maikka taiwas ja maa sen»
tähden hukkuisit, niin totinen ja wahwa on
myös tämä.
Sitä omat kaikki suruttomat
pilkkaat ja ylönkatzojar saanet tuta, jotka meidän edellämme ollet owat; ja niin ei ole jälkimailmakan sitä wälttawä; silla niin wahwat
kuin Jumalan Armo-Lupcmret ja Autuus
vwctt katumaisille ja ustowaisille, jotka kääntygö siitä pois, johon
dawat
Jumalan
wikapääri
tullet; niin wahhe Adamisa owat
ja katumatepäusioisille
wat owat sitä wastan
ja
rangaistum,
kaikki
lomille
kuin
uhkauxet
lunmlan Sanasa kirjoitettuna löytywät, ai»
zvan niinkuin lukea mitan Kolmannen Moseren
Kirjan 26, Wiidennen Moseren Kirjan 28.
Luguisa ja kaikisa Prophetaisa. Jolle Taiwas,
Armo, Elämä, Autuus, Lhristus ja hänen
Evcmgeliuminsa ei kelpa, waan sitä ylönkatzo,
ja suuremmasa arwosa pita ajallisia ja maallisia ja kyllä itze syndiä, hänen ei pidä kostan wälttamän helweuiä, wihaa, kirousta,
kuotemam ja kadotusta; kosta Jumala on yxi
Jumala, joka on niin kiiwas, kuin rakas, ja
niin wanhurffas, kuin hän on laupias ajasa
hänen Armonsa ja Hywydensa ylönkatzoimkin
wastan- Joka neuwon howäxi otta hän pelasta hengensä. Murca pelkureille ja ustorroniille pir«
oleman siinä järwesä, joka
tules-

totisesti kuin

-

,

,

osa
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tulesta

ja

Jumala
2

Pet.

tulikiwestä

Ilm. K. 2i: 8.
kiusauMa pelasta.

pala.

rierä jumalistr

2: 9.

6. Luku.

Pää -Syistä,

joiden

tähden Jumala

näin wakuutta meitä meidän Au-

tuudestamme, ynnä niiden mukkaiu
ratkaisemisen kansia, jotta meidän
sydämemme

wasmn heittä.

sitä

§.

i.

Jumala täsä asiasa
lahjoina,

mitä

lupa, kirjoitta,
ja
lapsillensa
panlukitze
anda,
niin
teke
tin
hän
siinä Päälletarkoimresa, että hän meidän läpipahaa, ujoa, pelkä-

wäista ja ustotoinda sMndä takaisin wetäis
Satanasta ja mailmasta Hänen ja hänen Au»
luudensa tygö, sitä sitten taluttais, suositttlis,
ja Samnan wiekkautta ja waldaa «vastan
wirwottais,

masa

pidäis

wahwisiais, perustais ja sitä woi»

alinomaiftsa kampauresa hänen
Lupaustensa päälle, siihen asti että se Mimmein Abrahamin, Davidin, Pavalin:c. kansia
woittais ja niin lumalasa wahwistuis, kuin
hänen Lupaurensa ineille owat wahwistetm ja
liikkumattomat, että me niin Uffon ja Kärsi»
tväisyden kautta perisimmä Lupauria. Ei vri>
kän ihminen woi tutkia eväliffon sywyttä mei»
dän sydämesämme. Se saatta ustoa' kaikkia,

Z

taik'.
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kaikkein ihmisten lupauxia, kirioituxia, kirjojll
ja lukimxia, sillomgin, kosta MH ei olis sootä
ensingän niitä ustoa; mutta Jumala mahta
tehdä mitä hän tahto, hän mahta kirjoitta, pukua, lnwata, wannoa ic. niin on se yhcH
k ',kki, se ei ainakan tahdo handa uffda, waan

tehdä händä walehteliari ja walapattoisexi
lumalaxi. Niin sywään on Satan ja Oma,
Rakkaus langemisen kautta istuttanut itzensa
Jumalan jiiaan meidän sydämihimme; me
tahdomme että meitä itzeä pidettäifin Jumalaalaci

na ja totisina; mutta Jumalan pitä me'lle oleman walehtelian. Päällisepi se pidetän suurem

rohkeudena ustoa paljaita Jumalan Sano»
kosta ihminen ei mitan näe, ja, kosta
hän sitä Mastaii Mnde aiwan toisin
ja ainakin pitä wahwasti luottamali tämän tyhna

ja/

jän

sanan

lihaani

,

päälle, ja mailmaa, hänen omaa
järkeänsä ja taitojansa lwastatt, ja

,

kaikkia Slwttin porlleja wastan seisoman ro!h<
kiana; kilwoittelemqn miehumsesti ja tallaman
jaikainsa alle urholilsesti. Että nvt Jumala
fntyrcais meihin senkalta sen Moi,, ja ulos iuutittais me.dän sydämestämme kaiken epäuston
ja epäilyjen, niin hän reke kaitkicvyni haNiasta
alusta, ja sentähden ha lupa, kwoitta, lukit,
ze, pontixi anba ja wanno meille kackba, mä
we ainoastmis tund<sin'Me hänen shdändällsä
meitä<wastan, pecuftaisimme meidän rohkeus
tamme sen väälle, ja <u n ella wakUutUxclla sitä
niin kallisti ansaittUu Autuutta häneldä wastan»
bt-
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ottaisinlme. Sentähden tarjo Hän Uston jos
kapaikas, ja asetta niin monda Uffon esimerkiä Meidän eteemme, Niin Myös woiMaitlsimMW kieldä, kiro ja duoMitze epäuffon, kosia
Uffo yrinänsä teke autUaxi, ja koko mallman
synnit ei taida kadotta meitä, jos me ainoast
mns totisesa Uffosa palajamme hänen wgöttsH,
tttem me mchdais Kainin kantza toiwoamme
heittä meidän epäuskomme ja epailyxemiM tä>
den

hänen Armollansa.

5,2.
Ia niin Jumala wakuutta meitck, M
meillä hänesä olis ijcwkMinen Lohdutus, Ram
ha, M, Lepo, Turwa ja Makuutus kaikkea Mheliäisytta wastan, kuinAdamW, kaik<
tea ahdistusta wastan, kuin Mailmalda, ja
kaikkia kiujauxia wastaN, kuin Satanalda tulcwae; ja taidaistmma ChristuM warjon,
jan ja tUrwan olla heildä elä rauhan
fa, tuMallisisa majolsa ja jalosa tewoja.

suo-

s- Z.

Hän tahto tämatt kautta tehöa meitä

llolsipi, michuisixi, pelkämättömifi, wlrkuixi,
'rohkein'/ halmW, mieluisixi, urhollistri turwamaan häneen ja hänen Armoonsa Davidin, Esaian ja Apostolein kantza, kaikkia
meidän hengellisia ja ruumillisia wihollssiamme
wastan, hänen MM miehu! isefti, yxiwaka'ftsti ja kiiwasti särkemään Satanan, nnma

F

2

sitä
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sitä wastan rakendamaan hänen Waldäkundaansa pysywäifella rohkeudella; pysymään pelkämätä hänen tykönänsä Ristin ja Wastoin
käymisten alla, wapasti luottamaan hänen päallensä mailman kiukkua wastan, ja, kerstamaan
hänesa ja woinamaan kaikkia senkalcaiseft» pysywnisesä Uffon wakuuturesa.
§-

4>

sen

syyn tähden,
«ttti yrikän liha hänen edesänsä kerffais, waan
mä niin hywin hänelle yrin- kaikki Amuudm
kunnia annettaisin, kuin myös että meillä olis

Jumala teke tätä kaikkea

sitä runsambi syy, kiittämään ja ylistämään
hänen kunniallista Armoansa, ijankaikkifssti ilolle
zemaan hänesä ja hänen Autuudestansa, ijankaikkisesti kunnioittamaan händä alinomaisen
riemu-huudon, ihastumisen, soittamisen, weisae
misen ja paukuttamisen alla, Davidin kanssa,
joka oli wakuumtu HERran Jumalan MeM
arestss.

§.5.

Sanalla sanottu:Mma oppi Autuuden
WHeydesta anda Jumalalle kunnian; älaspch
ke meidän Omaamme, Mmlmaa ja Satanaca;
teke meitä Herroin synnin, kuoleman, perkelen ja helwstin ylitze; tuona meille Jumalan
Hengen; wahwista Uffon, estä synnin; ylös>
öienda ensimmäisen kaj?yn ja Man Jumalan
palwck

5
yalmelluxen sydämeen; koettele kaikki Henget;
duomitze kaikki opemM; wie wahwan perustunen päälle; puhdista mipumuret, ylöswalaise
vmmär,ryren; muutta koko ihmisen; pyhittä,
mielen, teke fydämmen rohkiaxi, ja wakuut»

ta

meitä sisällisesti meidän sydämisämme

lu<

malan, Lembestä ja Rakkaudesta; anda Tiedon Halun, Woiman ja Pysywmsydm kai,

kefa hywäsä; herauä Ustalluxen Jumalan tygö ja Rakkauden Lähimmäisen tygö; woimaja pita Toiwon, teke meitä rohkeiri Jumalala, mutta nöyriri itzesämme: rohkeixi Jumalan
päälle, mmta alhaisirl itzesamme; käändä ery«eitä; ylöspitä Wanhurstaita; ylösnosta langeneim; lohdutta rastas miclisia, paranda
haawoicettuja, holho Helkoja; ja sito särjetyltä
sydämitä; teke meitä ystäwällisixi ja ihanixt
kaikkia wasicm; niin että ihminen tunnusta ilolla; karsi kärsiwäisydella; soti miehullisesti ja
woitta tytywäisesti; ja, se teke kaikki tyyni ja
tuotta Wowaisille ijankaikkisen elämän; mutta
ustottomille kahden kertaisen kadoturen. Jumala teke sitä kaikkea Cyristuxesa hänen Hengensa kautta ja Sanansa jälken meidän sydamisämme. Sitä wastan kosta Satan taikka
ehdollisten syndein kautta yhdellä puolella, eli
myös, joka paljo waarallisembi on, toisella
puolella saa wieda meitä pois tästä perusteesta Phariseusten ja wääräin Apostolein kansia
omaan luultuun tekopyhyteen ja ylpeyteen kiildo pyhän epäusion kautta, niin hän saaua
kaikF 3
-
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kaikkia näitä nurin mejsa knända. Silloin saatM hän tehdä Jumalan walehteliaxi, ja, peräti walapattoisep, joka wihasansa hukutta hänen armo-lapsiansa; sulan pyhyden näön alla
uudesta Wnnaulita Ehristuxen; tallata
werenft jalkainsa alle! tehdä hända niinkuin

Mosesta telwotiomaxi, ia ratki synnin-palweliaxi; waannellä hänen Ewangeliumitansa; piminä Uffon Wanhurstautta; sammutta Ustoa;
tyhjetä meitä Christuxesta; epäuskon kauua
pilkata lumolam hänen totuudelansa; taas

rakenda Adamin ja Moseren Waldakunda;
wieda meitä Armon tyköä Lain tygö, ja Wa.
paude« siaau waatia meitä orjuden ijen alle;
rauhattomani tehdä ja erytta omattunnot; wimmaca mielet hengeWsä; johdatta meitä Hengen tyköä lihan tygö, estä meitä jumlsamme
ja tehdä meitä orjixi; ryystä meilda kaiken Autuuden, kuin on meille lahjoitettu, ja WKIM
mM Ehristuxen tyköä itzemme tygö; rijsua
meilda kaikki Jumalan smaaseet; wäsyttä meita tunnusturesa, sodasa, kiiwaudesa ja kaikesa
hywasä; Lyhykäisesti; kokonansa kukista meisa
Jumalan Wathakundaa, ja rakendi» hänen
Waldakundaans siaan, ja epäusson kautta syöxeä
meitä endiseen kiroureen. wihaan ja kadoturttn,
ja nältä kaikkia niin suuren pyhyden, wisauden ja nöyrien näön alla, niinkuin ei pyhembäta Kansaa olis maan päällä, kuin he owat.
O sanomatoinda wahingoa, wiekkautta ja waa»
raa, jota tämä pyhä perkele malkaan saarta»

Publi-
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Publikanit

ja syndiset kaywät tmwan waldsniiden
edellä; jotka tälda pyhäldH
kundaan
perkelelda riiwatuc owat; silla he owat lähes
parandamattomat.

Kiiwastukon tasa tilasa,

ja kawahtakon itzenft jokainen, jolla Christuxen ja Payalin Hengi ja mioli on.

walwokan

§.

6.

Mitä niihin mukkiin waranda, joita tM
lvastan taitan heittä, niin mle meidän eteemme
Se kuin pawali sano, Rom. 8: 24.
Me olemma roiwe»sa rvapahdemr; ja
Phil. 3: 12, errä meidän pirä laittaman pelwolla ja lpapistuxeUa errä me

i:o

auruari rulisimma.
Mastaus.

Me olemma jo wapahdetut Uston kautta,
joka Autuutta, jota ei nae, niin totta wastanoua, kuin se sitä nmmillisilla silmillä nälis; Muttza koska me wielä olemma alendamisen tilasi», joja kaikki on ristin ja wiheliäisyden
kantza peitetty, niin me odotamme sen ilmestystä kärsiwäisen toiwon alla, siihen asti että
me Christuxen kantza Ylöran ja kunniallisexi
tehdän, ia saamme itzesämme nähdä, kaikki
mitä me täällä alhalla ustonec olemma. Täällä
me olemma niinkuin pois okwat eli sokiat lapset, joiden täyty uffoa wanhembiansa, mitä he
heilF 4

se

88

heille sanowat eli kirjoittamat heidän rikkasta
»lhällä ms saamma
me
sitä. awoimilia silmillä nähdä. Täälläsangen
olemma wieralla maalla ja matkastamme
tvaarallista tietä myöden Isänmaata kohden,

perinnöstänsä;

kusa meidän pnä

omaaman

sitä meille täällä

lahjoitettua ijankaikknen Autuuden perindöä,
kanoaiu sillä wällllä suurta tawarata, nimit-

täin, kaikkia Armon-tawaroita sawi astioisa.
Siina fiwusa olemma me niinkuin pienet lapset, jotka ei tmda muuta kuin horjua ja lan>
-

koffa Jumala otca kättänsä takaisin; silla Jumala on se, joka makuna meisä kaikkea
hywäa. Sentahden ei pidä lMldän paisuman eli ylpeixi mkman, waan yhtä päätä
waeldaman Christuxen peräsä taiwallista luwatma Canaan maata kohden, pelwolla ja
wapistuxella, niinkuin Israelin lapset tällä ticlla
waelsit. Tämä on Pavalin ymmärys. Ia
tähän tulemat kaikki Pyhän Naamaiun neuwot, että niin wahwat kuin me Jumalan puolella olemma Armosta, niin tarkasti pitä meidän myös waeldaman meidän puolellamme,
pysymän Hywydesa ja Ustosa seisowaisina, pi>
tämän sitä aljmua työtä lujana loppuun asti;
woittaman ja oleman uffolllsma kuolemaan aft
ti; aiwan niinkuin Jumala meille uskollinen
sn. Tähän on wapaus, rukous ja sota tarpellinen.
Ma,

2.0

Heir^
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Heittäwäc Teko-pyhät meidän ere<
emme, että rämä oppi reke ihmistä
sururromixi ja synmsänsä pysywäisyi.

Z:o

N?asta«s.

Jumalan terwellinen Armo ei saata vhtän ihmistä synneisänsä pysymään, waan ku-

ritta ja opetta paljo enämmin meitä kaiken jm
syyn
malmcoman menon hyljämäan, ja
tähden on mailma niin surutöin ja juoxe niin
yhden kerran kuin toisengin, synnin pimeydesä,
ei ole oikein häneldH
kosta Armon
nahcy eli hänelle saarnattu, että
olis jostus
saanut oikein läpiloista ja lämmittä heidän pinnat sydämensä. Ei Aurmgo ja Sadet tee
maata hedelmättömäri, waan saatta sitä wiheriöitzemäan ia hedelmätä kandamaan; jota
ihanannnasti Auringo paista, suä paremmin
taitan nähdä eteensä ja askareitansa toimitta;
ci Auringo saata ketän eikä cxymään eikä kombastumaan; waan perkele
on, joka mailmcm
tomulla raskautta uffottomain taidot ja sokaise
heidän silmänsä, mei he, taida nähdä tämän
ihanan paisten Christuxen kirkkaudesta, «vähemmin siinä waelda; niin että he siinä huolimattomudesa käymät pimeydesä, eikä ikänänsa näe
walkeutta. Tämä on myös syy, mingätähden
mailma niin wäärinkäyita tätä Armon-walkeUtta, ja mingätähden Jumala, kosta
tätä
Armon tawarata eikä tutki eikä ftitä huoli,
wanhurstasta duomiostansa laste sitä häjyyn ja
pahamtkiseen mieleensä.
z:o

sen

se

se

se

F
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z:y Owarpa wielä niin monet synnit ja
kauhistuxer jäljellä meidän sydämesämme, jotka jokapäiwä
meidän
mieldämme surkiaxi, niin että me, it?
Zekukin puolestansa, usein näemme M
zesämme yhtä koko mailmaa
näns waäryrrä, ja saatraisimma
alla peräti hukkua jos ei Jumala cem>
mais meirä siitä helrperin waiwasta;
kuingas raidamma me sij? p?ielä min

saanawar

sen

,

forisesti autuaxi mUa?

Lastaus,
Gyndi meille stnyen anneean, ei niin,
kuin se ei olis enä meisä, waan niin, ettei sitä
ena meille kadowxexi lueta; sano Augustinus;
juuri niin kuin Pavali myös autuiri kutzu,
ei niitä, joilla ei ena sondia ole, waan niitä,
joille syndeja ei ena kadomxeri lueta. Perisyndi seiso kolmesa kappalesa. i. Jumalan km
wan pois kadonamisesa. 2. Samnan kuwan
rakendamisesa siaan, eli meidän luondomme mtkimauomasti sywäsä turmelluresa kaikeen pahaan. 3. Rangaistuxesa ja kadotuxesa, kuin
tämän synnin-langemuren tähden on meidän
kaikkein päälle tullut- Tästä kadomresta tulemina me wapcchdetMi ja endiseen Autuuteen
jallens siirtM Wanhurstantekemisen kcnttta
Christuresa, hänen täydexi tekemisensä tähden
meidän edestämme. Silloin alka Christus Hen>
Zensä kautta muuttamaan meidän sydämemme,
niin
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nlln myös pudistamaan

tä

ja parandamaan

mei-

synnin', turmelluxesta, niinkuin iäkäri paran-

da sairasta hänen kadotettuun terweyceens. Sib
loin kaiwa hän auki synnin haisewiahaawojq,
ja Vlöswalajse meidän sydämemme, mä lM
niitä huomaitzemme ja tunnemme, niiil m os
alinomaisten huokausten alla hänen tygöns, si«
ta haluisemmasti annanlina itzlämme hauen Lakicyxensä ali?, «tta hän niin Uuden
kautta sgatsen ja Pyhän Hengen Uudisturen
tais
Satanan kuwan, ja hänen
ristinsä, kuolemansa ja ylösnousemisensa «.'sallisuden kautta jallens uudista meitä Jumalan
kadotettuun kuwaan; silla niinkmn Christus
kuolinansa ja ylösnousemisensa kautta meidän
edestämme on tehnyt meitä synneistä wanhmft
kairi; niin hän uudista meitä myös synnin
turmelluista, kosta hän ynnä itze kansiansa
ristinnaulitze ja kuoletta meitä wanhan ihmisen
puolesta; longa päälle katzannosa tämä siialla
asuwa jyndi ei taida saatta meitä epäilemään
zueidän Autuudestamme, jollemme amol,stans
seura händä hänen himoisansa, cnimekä salli
sen hallita meidän jäsenisHmme, Silla juuri se

sylchi. jota me mnnemma/ on meille aika jo
anderi annettu Christuxen kautta, ja not kuo«
hutta Jumalan Hengi yhtä synnin kauhistusta
toisen perästä meidän sydämisämme, että hän
niahtais meitä totisesti puhdista. Eroitus on
tasa Ustowaisten ja ulkottomain wälillä, jocka

owat kaikki yhdestä synd>jesta

siemenestä tßtt
se,
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ft, että ne Ustowaistt, joille synnit owat andexi annetut, niitä silloin wastä oikein tundewat,
ja saattawat sitten niin paljo Armon makeudesta

itzesänsä tuca, niin paljo kuin he silloin synnin
karwaudesta sisällänsä maistawac; mutta ustot,

lomat, jotka wiela synnin ja kadoturen alla
bwat, owat kuollet eikä tunne syndiä. Silla
kosta synnit owac cmderi annetut/ silloin niitä

ihminen wasta oikein tunde; silloin som Hen«
gen ja lihan wälillä meisa alka; ja, niinkuin

andoi muutamain Kananealaisten
jäädä Kmianean maalle, niin salli hän myös
erinomaisesta neuroosiansa, sen wielä jäljellä
olewan synnin meihin jäädä, koetellaxens mei-»
dän kuuliaisuttamme händä wastan; sen pitä
alwomaisen harjoimxm, walwomisen, kampannen, sodan ja huokausten alla ajaman meitä
kaut>
Jumalan tygö, että me hänen woimansahimoja
m taidaisimma alati sen ylösnousemia
mkahutta, kuolma ja ulosjuuriua, niinkuin
Mmtarhan-Mestari perka pois nousewia rikkoja hänen yrttitarhastansa. Muna kosta kai>>
ken tämän alla meidän Ustomme ei ole perustettu meidän tundemisemme päälle, waan Iu»
malan Lupausten päälle, niin taidamme me sen
syyn tähden olla paljo witzimmat Autuudesta
Christuxesa, kuin Adamin synnistä, jota me
Se heikkoin lapsi usein
tunnemma itzesämme.
ja
rakasta holho Wachembiansa kaikkein enim-

Jumala

>,

mästi; jota enämmin Jumala loista omillensa
sitä enämmin he tundewat, nakewat ja tykö>

nan-

93

nansä hawaihewac kaikkein heidän sielun-woi<

mains sisallisiä kauhistuxia ja suurinda turmel»
lusta, niin että synnin tundo siinä päälle tarkoiiuxesa makuutta meitä paljo enammin Jumalan Armosta meitä kohtan, tuin st saatta
meitä siitä epäilemään.
4-a Rumcla taidamn,e me olla niin täy.
dellisesti autuar? Eikö min usti,Njo!e,
eccemme tunne eli näe xhcän
Rakkautta, Uskoa ja Autuurca tykönämme, waan mämmin kuolemat»)
wihaa, helrvettiä ja kadotusta?,,

Wastaus.

Pri lapsi Min kohdusa ja kchdosa ei
myös tiedä mitan itzestänsä, eikä tunne että st
cla ja on vanhemmillensa niin rakas lapsi, ja
kuitengin Wanhimmat silloin kaikkein suloisina
-

masti sitä rakastamat ja holhowat. <Vxi nuk,
kuwa eli sokia, joka istu Kuningallisen kuuni,

kestellä? ei nät eikä tunne sitä, sentähden
hänen sitä ustoa, siihen asti että hän
saa
awoimilla silmillä sitä nähdä. Töäl,
sitten
lä on Usson, siellä Kahelemisen-Waldakunda.
Jobi, Davidi ja monet muut ei tundenet
muuta itzesälisä kuin kuoleman, wihan ja ka>
dotuxen, waikka he kuitengin olit suurnnmasa
Armosa Jumalan tykönä; mutta ne jumalattomat sitä wastan «sein «i tunne yhtän wihaa,
an

täyty

naimaa «li armottomutta, wMa hehailywät

keffel'.
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keffellä heltvtttiä, kiroUM

ja Jumalan wilM
alla. Jos minä ma, sitä näkisin ja mndisin,
nii" en minä tarwitzis sitä ustoa; sentähdett
tippli Usko siM, jbca ei h>ln näe eikä mlme)
<

tti!nk>ul, hän sitä
s6nS ja lupa, niin

nakis; Kosia Jumala sitä
hän Abrahamin kantza sitä

Uffö. kuin se hänellä jo
sitä Wastan, Mitä hän Mw
de
Naks/ sitä hän ei näK Niin ustb hän
toiwofa ka-kke tuiwoa wostan, sulke silmiänsä
Mm wahwasti

sänsä

oi!s; MUtta

!«

olewilda, nykyisildä ja tienmldä, ja na<
ks näkumättönna paljo wahwemmasti kuin last
Nä olewia- siilä han usto Jumalala, ja,
äkin, Abrahamin, Isakin, Moseren, Israelin
ja kaikkein pyhäin kantza, picä händä nstollistitta,' joka taita tehdä mtra hän luva« Settkaltaisen Uffol' kautta Me wiiMniein tilleMMa tUtt»
demaan ,a kotttelemaan sitä, jota Me AbrA
ö
hamin kantza ust.nel tzlsmma<

läma

Gmbci wielä AbäMlsta astl paljo ftiw
dia, wihtzliaisyttä heikkoucra, rangäif.
lusta ja ounerrommta Meidän päal!äm«
wc täällä mailmasa, niin että me
ölemma wihtlläisinnnätkin kaikkeltt >h>
mlste,, siasa, ja Uaemm? seka sielun ec«
tä ruNMIN puolesta Meidän päällä,
Kamasta,
siwusa, olla ja
ja
Meidän
elänläMme
mailman
alusta loppuun asti, chekungin ihMsiN
tykönä, niin paljo surkeutta ja wihe»

z-o

'

li,
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Mi syttä, jotka kaikki owac Adamin
sMlin kaurca matlmaan tullet, ja,
waikka Christus on kuollut, ainakin
tähän asti meihin jäänet, että ihmi»
Nen usein, kosta
hän sitä oikein
ajattele, tahto sen alla epäilyxeen langeta ja waipua tuskan ja ahdistuxen
tähven; kuingas on siis Christus mah«

tanut peräti poisocca «ynnic ja fyNSein rangaistuM ja tehdä meitä min

todellisesti atttuaxi.
Juuri sen

Vastaus.

syyn tähden on Jumala tasa

Meidän wiheliäifvtzesämme niin sydämellisesti lalMM meidän puoleemme, ja ChristuM niin
IsWsesti meitä rakastanut, ottanut meitä laps
sixensa, ja tehnyt meitä hänesä autuati, että
metsiä täsä meidän surkeudesainme olis ijankaiks
kinen LohdUtUs ja wahwa töiwo siitä/ että
niin totta kuin se hengellisellä muodolla Christuxm kautta jo tapahtunut on, niin on hän
myös pian rmnnillisesti ja ijankaikkisesti meitä
pelastama siitä hänen Wnkaikkisten lepoons>
wapameens, Noons ja kunniaans. Christus
oli ainakin Imnalän rakas lapsi ja kaikki Uskowaistt maan päällä owat myös niin ynnä
hänen kaniMs, Waitka heidän täytyi täällä
allMa maan päällä heidän alcndamisensa tilasa omisa ja mailman silmisä olla köyhät, ylön>
katzotm,, rumal., ilkiä!/ wiheliäistt, wmwawl

ja
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ja usein itzs In«
ja hyljätyt kaikilda
malalda. Kalkki pitt heille parhain päin kään»
dyiuän, ja sulaxi iloxi ja kunniaxi taiwmsa
muuttuman. Mikä mailman edesä on halpa,
ylönkatzotM ja alhainen, st on Christusta likin
ja Jumalan edesä ckorkein. Slllä walillH olemma me kuicengin
roiheliäisyden alla yhtä
niin aumat Jumalan lapset, kuin Cyristus,
joka yhden kerran ja ijankmkkisesti on täydellisesti meitä lunastanut synnistä ia kaikista synnin rangaistuxista, niinettä uffowaWn.Melä
jäljellä olewa wiheliäisys ei ole eng joku syn»
nin rangaistus, waan i. yxi Adamin Langemiscn
muistutus, 2. yri kehoims ikawöitzemaän Christusta niinkuin heidän ainoata Lohdumstans
ja Zlumuttans, ja pitämään itziänsä kiindiasti
wiheliäisytts wastan. z, Vpi
haness
warouus ja muistopala, edespäin kaiulla ahkerudella kawahtamaan itzensä wiela muista.sytl-,
herätys, huokamaan, wiwo,
mistä. 4
pelastetta siltä wiheliäija
ikäwöitzemäan
znaan
sydestä siihen taiwalliseen Isän maahan, niin
myös, Israelin kantza, sitä halmsemmasti Chris-

sen

,

samaa

tusta heidän päätäns siihen sisälle seuramaan.
Sentähden ustomma me Jumalan Sanaajapal-

jo wahwemmasti, kuin omia silmiämme tai»
tojamme, että me n mittain ainakin olemma

Christuxen kmcha,

kaikki owat
ja mailman silmille wiheiiäispdellä ja heikoudella sowäst' peitetyt ia kätketyt, niin

aumat

täällä «neidän

kuin Lazaruren,

Pcwalin

ja EhristMn tykönä.
Sitä
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Sitä wastan owac kaikki senkaltaiset wiheliaisydec usiottomille ei ainoastans yri synnin
rangaistus; waan he päällistxi, jos hepysywät
ijankaikkiseen wlhe«
usilmomudesans,
liäisyteen, surkeuteen, lewotcommeen, onneno!'
nluteen, rangaistuxeen,

waiwac.n ja kadomO onnetoinda Kansaa.

xeen.

6:2

Jos Jumala

rakas, että

on niin armollinen ja
on itze Rakkaus ja

hän

Hywys, kuinga hän siio

saarra rvihas-

kaikkein uhkausten

propheraisa?

tua ja senkalraisesa
ta ja kadorra.

julnmdesa rangais,
sopi se yhreen

wastaus.
Aurlngo on sula walkeus ja läwbimys,
ja yhtä hywin saatta sawen kowenda, ku,n
meden-wahan pehmittä; olli pala tulesa, josa
kulda puhdistu. Jumalan suurimmasta Rak>
kaudesta Ystäwäilisydestä, Suloisudesta, Kär»
siwäisydestä, Pitkämielisydestä la Laupiudesta
uloslähte suurin Kuwaus, Wcha, Julmuus
,

hänen Armons, Rakkaudens,
Suloisudens ja Siweydens ylönkatzoinen pää!»
le. Niinkuin nähdän Wanhemmisa lapsiansa
wastan ja hywän-luondoisesa Miehesä uskotuinia Rangaistus

da

Puolisownsa wastan",

muteen,

kiiwautttn ja

kuinga angaraan julwihaan heidän endinen

rakkaudensa saatta muuttua. Jumala on niin
Rakkaus ja Walkeus, että hän ynnä on kii«
G

waS

Z3

was ja kuluttama wll.

la, jota määrätto-

mämmHsti Jumala on Pitkämielinen ja Arihmistä wastan, sitä mäarattömämmästi hän tule wiimmein wihaistri, kilwaxi ja
Joka yhtä lasta kaswatta,^M<
manhurstaxi.
ja kaikkea bywäa sille teke, hänellä on sekä
walda että oikeus, sitä rangaista sen tonele«
mollinen

mactomuden ja uppinistaifuden

tähden, ja myös

Hänen Wanhurffaudensa hän

caytca

tehdä, kosta parannusta ei wäliin
tule. -Silla Jumala on pyhä, ja ei niin säädyttömasti wanhursias kuin me ihmiset, että
hänen täyty wihata ja rangaista pahaa. Sen»
tähden hän myös ei tainnut mailman- syndeja
andexi anda, jos ei hänen Wanhurffaudensa
ensist tullut täydellisesti cydytetyxi. Niin suures»
ti kuin Jumala Laupiudensa jalken on Christuresa meitä rakastanut, niin h-rmuisesi? hän
Wanhurffaudensa jälken rangaise katuinatcomia, jotka rämän hänen Rakkaudensa kautta
ei tahdo millän lamalla sallia ihmsä hänen
tygöns kaata. Jumala on niin- Wanhurstas
kuin laupias, ja niin laupias, ettäHänon.Wanhurstasgin hänenLaupiudensa ylönkatzoita wastan.
,

Christurcn

päälle, että meille Lcmpius tapahduis; muna
niin liankaikknien Jumala kuin hän on, niin
iankaikkisilla rangaistuxilla ja kadoturella hän
hänen Laupiudensa wihollisia ja ylönkatzoita
watno; ja niin suuresti kuin hän lapsiansa ra»
kasia, niin hirmuisesti hän, rakkauden luon«
non jalken, knwastu niitä wastan, jotka hänen
las-
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lastensa kantza wZäryttelewät; mutca sitä wasta» maxa niille, jotka hänen lapsillensa hywää
tekewät. Ia jota enämmin ihminen Jumalan
Hengen kautta uudistemxi mle, sitä enämmin
tule hän myös Jumalan, hamn Isänsä, kaltaisexi täsä muodosa ja omaisudesa.
§-

Niin pysy se siis ainakin totena, tvah-»
wana ja ijankaikklsena, että Jumalan katuwaiset ja uffowaiset lapset, niin totta owat
Wanhurstat, Pyhät, Autuat ja ijankaiMsen

Elämän Perilliset, ja. että heillä kaikilla on jo
täällä Armon Waldakunnasa Christuresa ja

menonsa Paradisisä

Christuxen kantza heidän

ja Taiwaisa, ja iloijesa kärsiwaisydesa tämän
Autuuden ilmestystä, ynnä ijankcnkkisen Lunasturen, Ilon ja Kunnian kalHa Tolwosa odottamat: niin totta kuin Chrsstus on kärsinyt
heidän edestänsä/ ja pois ottanut kirouxen, syn-

nin, kuoleman, kadoturen, wihan ja helwetin
ijankaiiMn pinan. Sen kautta me kunnioi»
tamme Jumalala, että me täcä ustomnie ja

siirä kersiamme niin wahwalla wakuutuxella,
knin me sitä jo ruumillisilla silmillä näkisimme,
ja sen päälle mailmaa wastan kaiken hänen
katowan hekumans, koreudens, ylpeydens ja
kunnians kansta, ylemmä meidän lumalasam»
me pyhät, urhoWc, rohkiat, pelkämättömat
ja

iloiset.

G

2

'.

§.

8.
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§-

8.

Tätä Christuxen nmdoa päiwät

ja

yöt

tutkitamme, niin Walsseus, 110 ja Rlemu,
ja, Jumalan Waldakunda ja ijankaikkinen

Elämä meisä nousemat ja junrtuwat. Koffa
nyt tämä tule meidän sydamellemme korkiaxi,
niin mailma tule ylönkatzottawaxi; että me Abra-

hamin

ja

Mosexen

kan!;a midamma

haluiftsti

hänestä luopua. la, kaikki mitä meillä ennen
faunista oli, itze nuhdetoin pyhysgin, johon
me ennen luotimme, tule meidän sydämillemme
raistaxi ja wahingoxi tämän Christuxen tundemisen Klhten. Kusa tämä Aurinqo tasaisisa
ja tänsisä säteneisä koitta, siinä täyty sen jumalallisen walon ja woiman edestä kaikki pimeydet hajota. Kaikki, mikä mailmasa on,
tule silloin meille tietäMättömäxi, huikendelewaxi, pysymättömari ja kacowari, tätä aino»
aca, wahwaa, katomatoinda ja autuallista

wastan. Mixemme siis mahdais
Perindöra warjon

jättä pois
ja stcä, kuin ei mistän arwosta ole kosta me löydämme ja meillä on itze

Tätä oppia me tahdomme teroitta itzellemme ja meidän lapsillemme heidän wahwis>
tamisexensa ja juurittannsexsnsa Wiinapuhun
Christuxeen, suuremmalla ahkerulxlla, kuin ikänäns Moses on Wanhasa Testamentisä sälien
Lakinsa lhmisille teroittanut; että me Davidin ja Pavalin kanha mlisimma wäkewäri
Herrasa meidän lumalasamme, suurella Uskon wahwudella tekemään hywäa ja woittaolendo?

-maan pchaa.

>

§.

9.
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§.9.

me tar»
Hamasta tästä hetkestä tahdomma
Apostollisesta
waarin
otta
kan
siitä wahwasta
Sanasia, joka ei petä, niin kouwan kuin Au»
tuuden Pälwa ja Kointähti suurella wahwudella Uston kautta meisä koitta, siihen asti että
Christus saa meidän s-idamisämme senkaltaisen

kuin kaikisa Jumalan Sanan kantza

yhteen sopi, ja meidän Ustomme wiimmein pitä itzensä niin muuttumattomasti, totisesti ja
turwallisesti wahwana 'Jumalan Sanasa, kuin

Jumalan Sana wahwa on. Jumalan Sanan

pita oleman meille wahwana totena ennen kaikkia, niin «ttä jos Myös meidän oma sydamem»

me sanois aiwati Ei sitä wastan, niin pitä
ainakin Sanan oleman meille wcchwemmcm,
kuin meidän sydämemme; sillä st ustollmen
Jumala, jonga tykönä ei ole walkeuden ia
pimeyden waihctusta, on meille sitä luw.annut
ja ylöskirjuittanut. Tästedcs oppikam oikein
eroittamaan ja toistansa wastan pitämään Lain
ja Evangeliumin, Lihan ja Hengen, Boksia»
win ja Hengen wiran, Ansion ja Armon,
Agarin ja Saran, Manhan ja Uuden Testamendin, Orjuden-Ijen ja Wapauden, Töi<
den»ja Uston-Wanhurstauden, Tehdä ja Uskoa, Adamin ja.Christuren, ettemme enä taikkinaisilda opetuxen tuulilda wietcllälsi.
-

§. 10.

Nyt

tahdomma

me korkiasa
G 3

arwosa

pitä

Pa-
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Pavalin Lähetys <Kirjoja,

ja niiden jälken koe-

tella kaikkia Opetuxia, Hengejä, Pappeja ja
Kirjoja, ettemme enä sallis itzemme wietelda
siitä wahwasta perustuxesta Satanan Apostoleilda ja heidän Kirjoildansa.
§.

n.

O te eläwän Jumala:: Lapset! mlkat wiisairi, taitawasti murehtimaan teidän sieluistanne) ja älkät Astoko jokaista Hengeä, Opettajata ja Kirjaa, waan köettelkat kaikkia ratki
niin wisusti, kuin te komeleua Kulda ja Hopiata taikka muita maallisia kappaleita. Ma-

ilina tule syystä rangaistun wajawilla kirjoilla
ja Satanan ojennus-nuorilla, kosta hän ei
ole ppsnnyt Jumalan Mhtasa Sanasa, eikä
ole yxinkertaifesti wastanoctcmut Rakkautta Totuuden tygö, siinä waeldamaan. Katzelkat tästedes muotoanne Ewasa teidän Hitisänne/ eitä
pahembi!
te hänen wahingostansa, jota te
kaikki tunnetta wiisaixi tulisitta, uffomaa» ai»
noastans Jumalala ja ei ketän «luuta, kuin

sen

hänen Sanastansa

luopu,

maikka

hän wielä

tulis teidän logonne niinkuin paras walkeuden
Engeli ja Wanhurstauden , Saarnaja. O!
kuinga on Satan jo täsä asiasa puettanut itzenmouen sydämen sisälle! Mutta te, waeldakat sentähden Israelin kantza taitawasti, niin
enä te totteletta ja seuratte Jumalala yrinkertaisesa Ustosa; stllä mitä muutoin hyödyt-

sa

tä teitä, että leilin on

se

Jumalan Sana mms-

tosa,

"5

tosa, kosta te totteletta ja seuratta Satanan
joucui
Sanaa sydämesa ja töisä?
ja
Jumalan Sana, kossa Ewa
Ilraeli teit
niinkuin te? eikö se tullut heille kuoleman ha»
Mi ijankaMseen kuolemaan? Sentnhden älkät
andako lihalle tilaa teidän Wapaudenna, alla
Christuxela, älkät mailman kansia waärin käyttäkö hänen Armonsa itzewaldaismeen, waan
wälttäkät sitä pahaa, jota se teke, ja tehkät
sitä hywää, jota se jattä, niin te waldatte sen
rangaistuxia ja peritte sitä luwattua auiuallista
Kanaan maata. Jollette sitä tee, niin wiimmeinen pahemman tule, kuin ensimmäinen,
ja ol!s tellle parambi ollut, ettet te wmchurskauden tietä tunde letkan olis, kuin mä te tun>
sitta sen, ja polkeisitta pois pyhästä kaffysta
mailman tygö. Te tämän uuden roiman kaut,

siinä wanhasa

pahasa menojanne
pysytte, tuletta rikoturi, kai»
ken teidän tietonm kansia hukutte, ja ludala stämän Evan<
ten kansia teidän epäuffönne
Keliumin ylönkatzen kautta syöxatte. itziänne kah-

ta,

jos te

wanhoma Kilinä

denkertaiseen kadmuxcen.
§,

12.'

Niin ussokat siis yrinkmaifesti; tunnusta-

kärsckät rohkiasti; toiwokac kärsiwäiiesti; seuratkat CtMstusta pysywaiststi; rakcistakÄt totisesti; sotikat miehullisesti; komlkat
itziänne wiriäfti; peljäckät Jumalala nöyrästi;
elakät Christilliststi; etzikät IMkaiktisia; w.oitkat iloisesti;

...
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takat urhollisesti; kuolkat autuallisesti. Niin,
niin pitä teidän löytämän ja perimän kaikki,
mitä te täällä usionet oletta kunniallisimmalla,
runsahimmalla ja ylönpaldisimmalla tawalla; jq
teidän pitä tuleman Jumalan kaltaisin ja näkemän hända, niinkuin hän on. (Joka tästä
terwellisestä opista halaja enämbätä lukea, hän
lukekan läpi ne pistuiset, kuitengin kallihim»
mat, Kirjat, Rallihir Hunaja pisarat
Auruuden Raitiosta Christuxesta; niin myös:

liTsuxen Christuxen Rärsimisen ja) Ruole»
Mutta
man
Hebr. 12: 2. :c. Kirjoiskawahtakon wisusti itzcnsä senkaltaisista

suu-

täydellisesti selitä, ja
remmalla karttamisella, kuin myrkyllisestä ruasta ja juomasta, ja, niinkuin itze Satanasta,
joka ei wähemmälla sielun waaralla wiettele
Kirjain kirjoittamisen, kuin saarnamiscn kautta.
Sitä wastan, joka pitä itzensä kiinni Jumalan Sanasa ja Evangeliumisa Christnxesia, si«
ta,

tä

jotka ei

ajattele,

asian

kunnioitta, usiasti

itzellenft muistut»

ta ja tutkistele, niin että se tu!e hänesä jumalallisen woimari, hän pysy kiusaurisa,
risa j» wiettelemisisä wahwan perustnren päällä,
ja jota enämmin hän lisändy Christuxen tun-

demisesa, M enämmin kaswa hänesä Usto,
Rakkaus ja Toiwo,sitä jumalisemmari ja nöyremmän hän cule elämasänsä, sitä kärsiwällisemmäxi waiwoiscmsa ja sitä urhollisemmaxi sodasa; ja sitä enämmin on Jumalan Waldakundg jaljankmMnen Elämä hänesä ilmestywa.

