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5. Tor. f! is.
satt on senrähden kaikkein

destä kuollut, että ne, jotka nyt
eläwät, ej ena eläisi irselleu»
st, waan hänelle, joka heidän
edestänsä kuollut za
on.



- l.
minun Selitystäni anotaan,

Mz scnkaldaistcupunctetn ylirse, joista
minä jo usimnman kerran olen, nijn
tuin minä luulen, kyttä selwasti, ftll<
tyrent andanut; nijn minä erinonmt»
tain toiwotan, että tämän ajan ylös»
bcrätctyt Sjelut, nijnkuin ensimmäiset
Christitytkin, enämmin ahkcroitstsit
wältamattömästt tarpeellisia asioita,
tuin sanoja, luuloja, ja wähäin asian
haarain tarkkaa tuttindota.

Oppineet 2) owat entmmittcn siihen
jyypäät, jotdcngakuitengtn tulls tietä,
«ttä tufttn yhdellä tuhannesta, uijden
oikia ussoisten stasa, onlaysitieto, hei<

A 2 dau
ck) VellkllM^ftt, jossa eniwmtten työtä

Jumalan z muolmu v.lain lansa, i«
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dän monlnkaldaisista puheen parsista ja
tutkinnoista;niin kuin sitä ivastaan tu«
hannclla muulla kyllä on tomden ja«
»la luutta ej sanan totuutta. luma»
lan sanasa perustettu koettelemus para«
bin eroitta Jumalisuuden asiat/ toisen
toiststans. Ej Jumalan Hengi, hänen
johdattamistansaaina seura sitä ihmll'
llstä opetuxen muotoa, ehta kaikki Hä<
nen tiens owat totuus. Ah! neihmi«
fildä edespannut armonjarjestyret, o»
wat useimmin enämmin sekanuurcxituin nlösrakennurexi. Ej wijsas ja toi»
mellinen ijä hallitse ja kaswata kaikkia
Lapsiansa yhdellä tapaa, waan sen jäl»
ken, kuin yxi on nijn ja toinen näin tai»
punut.

§. 2. Ussosia ja wanhurffaxi te.
kemiststä, olen minä waroirus kir»
jasa wastaan 7»14. ja
mnöt? muutoin ajaturent ilmoittanut.

Uffo tule enimmiten, tuitengin il«
nm n syytä, alwan konstilllsesti edes»
pannuri.

Mlna tahdon lyhykäisesti ja yrlnker«
taisesti
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taisestl itseni setittä. Joka sydäm,

uffo että yxl cläroä, kalk»
ti tietäwci Jumala on Taiwasa,
ja että Hänen simans on totuus,
wnga jälkeen dändä pica kerran
Duomittaman; hänellä on se toti»
mn autuari tckewäiuen uffo. Hywä
kyllä, mahta jow ajatella, jos ej u>
stoon muuta tarwlta, nijn minä olen
.valmis, silla minä olen hamast lapsu.
destani uskonut ja tahdon nyttln sen ala
kirjoitta. Pidätä! Uffotko sinä tämän
sydammestäs? Että sydämmestä tätä
«stoa, on Pyhä» Hengen työ. Osota
ja näytä tämä usto minulle, röllläs.
Mitä, tsiUa i taidat sinä sanoa: me
puhumme ustosta joka yxin autuari te.
ke, cj työt koffana auta. Wastaus:
Tosin cj työt auta eitä Taiwasm an«
saitse; Mutta uskon pitä töiden kanssa
phdesä oleman ja seuraman liki toinen
toistans, muutoin emme usto mitä me
puhumme cli luulemme itsemme uffo»wan. Muutamat esimerkit tekewät ta«
män asian stlwäri nijlle vrinkcttaisiuv

A 3 'MI-
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mMengln. Sanokam yhdelle, jeka on
towln haawoitettu: Sinun haawas o«
tvat sangen waarallisct, jos sinä tau»
»van wijwyt, niin tosin ne tulematpa»
randamattomaxi, mene kaikella muo»
to sen eli sen parandajan tvgö, hänym<
marta asian, älä sitä laiminlyö, ku»
ka ties, että se muutoin tule myöhät»
seri. Kuinga minä nyt tiedän, että
hän tämän waroituren ustoo i Wa»
staus: jos hän itse työsä nouse ylös,
mene parandajan tyO, ja usto ttsenshänen läakityxens ala.

Sano toisitte näljästä waipuwaisel«
le ihmiselle: Katso! tasa paittakuuna.sa asu yxi rikas ja andelias mies, joka
«nieluisesti jakaa kaikille jotka häneldä
«pua pyytawät. Mistä sinä tiedät, jos
Hämä wihcljäinen köyhä uffo sinun sa«
«as? Wastaus: sijtä, että hän rlenkö,
ja talle rikkaalle edestuopi lijkuttawai-
femmalla tawalln hänen tarpeens, ja
rukoile häneldä ansaittematoinda a«
pua. Jos joku sanois meille: Sinun
«li sinun nabmls huone palaa/ joudu

jos
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so<s st raitaan ftmmutetta. Jos me tH'
män tiedon saatua, istumme rauhas,
nijnkutn ennengin, nijn on tosi, ettems
me sitä uffo; mutta jos me ustomme,
mjn me juoxemme ja sammutamme,
mitä sammuttaa taitaan. b)

Mailma sano: Ah! mitä ihmiset
nijn juoxewat ja tetewät suurta menoa,
nijntutn tahdoifit he hurskaudellansa
Taiwasta ansaita i Ia ratas ihminen,
jos sinä tundisitmitänämat mndewat,
ja ustoisit mitä namat uffowat, tottst»
sti sinäkin juoxifit ja riendäisit Sieluas
pelastamaan. Sillä juuri Sinä oletse haawoitettu ja köyhä ihminen/ ja
sinun Sielus huone jo tosin palaa.

Uffo on sentähden perustus ja se to»
tinen pakottaja kaikkijn pyhijn ja totl«
sesti hywijn töihin ja toimitmijn. Lue
toko ii: Luku Epistolasta Edrereln ty-
gö. Sillä kaikilla nijllä pyhillä todl»
stailla, tuin pyhä Apostoli tasä lugusa
edestuopi, oli usto, ja jumi sentähden

A 4 he
b) Katjo lawiammalda ustosw, t»ya» tutliste-
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he elit, nijn kuin lie owat elänet, ja
teit nijn kuin he telmect owat, itse tn»
km tilans ja asian haarain jälkeen.

Täsa lybykaiscja ja Meisesa edespa»nosa, on kaiketi je uffo käsitetty, ionga
me, syndein andexi andamisen mhteen,
wanhurffaxl tekewäisexi kutsulnme.

§. z. Wanhurffaxi tekewä usso,
ej se uffo taida olla, että minä uskon
itseni wcmhurffautetuxi, eli wakutus
minlm syndini anderl saamisesta. Ia
ehkä Jumala ujein andaa wahwan wa<
kutmen sijtä; nijn on se kuitengin wää»
rin ja waarallinm, että pitää sstau»ssona ja wanburskaxitekemisnä. N)an>
hurffaxi tekewa uffo on st, että
vri ksyhä noyrytetty simdlncn, u>
skoin, että hän amoasians Chri»
stuxesa löytä andexi andamisen c)

awan
«) Ve cj ole wtjsasii tehty, että enne» kaikkia,

»vaatia katumaista syndistä ainoassans rukoile»
maan ja murhetta pitämään syndein andexi sa«»
»wsesta, kosta kuitengin hänen moninaiset sisäl»
liset raadollijudcnsa ja tunneluxensa yhlä haa»
lva ja niin polnawasti Mmat hänm f^däm»
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awun ja autuden, tulc sydämwe?-
läns jasydämmen lsomift Ua H Un n
tpgo (loh, 6: Z5-) wastaan orra

sln.l lmeycnä l Lwm. K. 4-
i lod. l: l 2.) ja rchclllstsii juu-
rt sila wartcn ylöllanda ja uffo ir<sms 6) 2Cor. 8:5- Tu'
lnän on wanhurffaxi teke»
mtncn crolttamattonlasti yhdistetty;
nnitta wakutureu sijm, Jumala anda
suurem!n.lsa el' wahcmmasa mitasa,
wanmmin taltta hlljemmiN/Niju kuin

A 5 hän
6) Juuri tainlaldaWa pnhenparsina owat mnos

nc cnsiinmäiset Cbrisiilyt uston edeltuoncet. Vx»ylistetty kirkon opetcajs toisen sata lui-un «ila<
na, san»!näin: "Ett sna haw,utse, että usto käy
kaille n waikutusten edellä. Sanoo, knla pll-
dom,es laita leikata, ettei' hän usko sieimndä pc»
l,n wakohin? meruz ylitse waeldn,
tttei hän usko Mns Hahdcllc ja petämiebelle?
kuka tautinen taita termuttansa saada, ettei ha»usko ttsiansä parandajan halduun? kuka taita jo-
ta n krnstm eli tietoa oppia, ettei han edells

ole nssonut ja andanut itsiänsä opetus»
»iän hl.lduun? koska peldomies maahan luotta,
Purje tlw.. ja tautiwlictincn paranta-
jaan: min sinä kiellät uskoa itssäs Jaalalle,
jo da '»a »ijn mor,dg «kauden
Kar.ut out."
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hän tahto jasielulle hyödyllinenon / fon«aa me taidammeussoa Hänenbalduun»sa. Mutta ej meidän pidä ainoastaniyhden kerran, waan allnoma uffonlan,
ja uffosa tuleman, monenkaldaisten
lmmtosten, ristein ja kiusausten alla,
perustermi ja eoetellurt; ja ntjn tule
myös meidän wanhurffaxi tekemifem.
nie sitä wahwemmaxi ja kallijmmaxt.
A.Pet.l:6,?. 2.Pet. i:io.

L. 4. Jos minun pitä lawiammab
3)a selittäluän wanhurffaxi tekemisen;
Mjn minä löydän Pyhäsa Naamatu.sa ja koettelemuxeja neljänkaldalsen
rvanhurssaxi tekemisen, joitaylipää-
tä ej nijn tarkasti eroiteta, josta mon.
da loukkausta ja sanainparten rijtaa

Se ensimmcknen on kaiketi ulkona
Meistä tapahtunut, jaon kuitengin katk.
tein perustus. (lutzi6catio funclgmenr».
liB exrr, uvB, in laro
viv,"»: Wanhurffaxi tekemisen peru»
stus, jokapaitsi mettä on Jumalan Ma»
ftstetlnDuomio. istuimen edcsä, laffet-

tu.)
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tu.) Nimittäin silloin, kosta Christus,
Hänen alendaznisens ja tärsimisens ti-
lasa, erlnoluMun ristin päällä, on,
nljnkutn takaus miehemme,
(i.Tim. 2:6. 1.Pet.351?.) meidän
siasamme, sen wiholtetun Jumalalli-sen Majestetinangaran Duomto. istut*
men eteen tuotu; ja Hänen ansionsa,
kuolemansa ja täydellisen maxonsa tä!>
den, ja wandurstaxi tehty. Täs-
tä wanbmffaxitckemilcsta Chrtstus it«
se stmo: Se on läsnä joka minun
rvnnhurffautta, kuka rcchw ndel»
lä nNnun kansani Es. 50: 8 Ia
Pawali: Chvistus on wanhurssau.
terru l. Tim. 3: 16. Katjo
myös Nom. 6: i<D. sowitcttu 7. wär»
syu kanssa ja sillä tawalla on Haa
wanburffautettu,nijnkuin meidänWä»
li-ja Takaus miehemme, ja seurawab»
sesti mekin.

Ej Adam seisonut omasa personasims
ainoastans; hän oli yxi yhteinen ibml'
nen, esi'isa sukutunnallens; Nijn.
tuin hän langeis, nijn myös kaitti ne

A 6
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langeifit, joidenga hänestä syndymän
piti. Ej mm o»masa pcrsonasansa. «HMän oli yxl yh»
teinen ihminen Zach. 6:
l2.)Est-Isä sille ihmllMc snknkunnal-
le, kuin wapahdettmnan piti; nijnkuin
Hän vanhurskautettuna ylösnousi,
uijn nousit myös he kaikki wanhurska-
utettnna ylös, Nom. 5:15. ja tämän
kaiken niin ia »voimallisesti, et.
tä kaikki totisesti uffowaisit taitawaesen siri plta, »a »nyös lnnille sitä edes»
panna, että niinkuin yxion kuollut
jawanhurstaMrehty kalkein edestä,
nijn hekaikin owarkuolleet jawan,
hurstaxi tehdyt 2. Cor. 5:1 >- Ju-
mala on sen, joka ej synnistä nii»
taan tiennyt, synwxitehnpr, että
me faneja tulisimme sixi wanhur-
ssaudexikuin lumaKm edesa kelpa.
I mala oli Cyristuxesa, )a sowit<
ti mailman itse kansansa za ej lukc-

nnr
c) sslrissus ift ilmnn synnitH, mnttg W mi-
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nnt heille heidän lyndlänsa. (v. 2t.
ja 19.) ja sillä muoto monoa rule.
wat yhden kuuliaisuden tähden
wanhurffaxi Rom. 5:19.

Tämän Christnrcn wanhurffaxi te-
kelnistn woimasta meidän edestämme,
on Jumala saldimt exntyxen ajat,(A-
post. Tekor. ja anderi anda
eliobitse mene ne synnit, kuinluma.
lan tärsiwallisyden alla tehdyt owat.
(Rom. 3: 25, 26.) Mutta hän käffe
myös kaikkia ihmisia, joka patkasa, pa-
rannusta tekemään, ja sijnäsiwusa tar»
joa kaikille, Christuxen ylösnousemisen
kantta, uskoa ja wanburffautta. Sil»
lä sitte kuin Hän, nijnkuin totluen y<
llmmämcuP^ippi, oman wcrensä kaut«
ta on mennyt pyhään Ebr.9:l2. nijn
on nyt Jumalan sydän awat.
tu nijlle raadollisilnmillengin. Hänen
kateus on oiettu mittamaat!. Hän nyt
huuta ja rukoile, kaffylmstcnsa kautta

. ulkonaisesti, ja Hcnacnsä kautta siftl»liscsn: Andäkat somitta reiränne
Jumalall kansia, tehtäc parannus
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ia ussokat, sillä Taiwaan walda«
runda on läyes mllur.

Jos tämä tapahtu, nijn tämä en?
simmäinen wanburstaxl tekeminen tu»
le meille hyödvtvrexi, ett me hawait«semme lnyös sen toisen, joka sturaa.

"Sillä wälillä, seisahda sinä minun
"Sielun sillnan rapäyxert. Rukoile,
"ihmettele, ja kunnioita tätä sinunlu«
"malas wijsauden, rakkauden jakaikki»
"waloiaisuden sywyytta, joka tämän
"käsittämättömän lhmen, sinun ylös«
"rakennuxeres ja autuderes, hawain»
"nnt, walinnut ja Cbristuresa lesure<
"st, täyttänyt on. Ntjn on Jumala
'minna rakastanut, ennen kuin yhtään
"tomua minun olemisestani oli. O mi<
"ka malwolliseri lukeminen' Min on
"Jumala rakastanut minua silloingin,
"toika Hän jo näki minun langenneen-
"na, turmelduna, jakadotetttma: O
"mitä laupcus! nijn on Jumala pyy'
"tamma, waatimata ja ilman omaa
"tarwettcmfa, minua mahdotoinda m>
"kastanut, dmikä armo: Hän andoi

7minul'
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"minulle ainoan Poikans. Hän tuli,
"ihmisexi tullesans, minun mkulaisere-
"ni, että Hänen, tämän jukulaisuden
"kautta pltt tuleman suloisesti fidotuxt,
"minun asiani päällensä ottamaan.
"Minä näen Hänen, sen wanhurffacm,
"minun syyni ja pahudeni tähden, jon»
"ga Hän omanansa on päällcns otta«
"nut, seisowan angarlmman Duomio
"lstutmen edcsä,josa Hän kaikki minun
"ja koko mailman synnit, nijn tallijsti
"maxa, wijmmetseen ropoin saakka.
"Minä näen Hänen ristin päällä re»
"wäijewän sen welka kirjan, kvin mei.
"ta wastaan oli, ja fitte kuin HanM'
"hän werensä kautta, oli sijhen kaikken
"pyhimbään mennyt, minulle takape»
"rin tuowan kelpawan kuitin ijankaif.
"kisen lunasturen, Hänen armonsa ja
"autudcnja juloiselataritsemisesa. Nijn
"mene sijs urhollijesti, minun sielun ta»
"ta kohden; tule, sillä nyt sinä rohkenet
"tulla, ja rakasta Händä jällenijankalt-
"klscsti,joka sinua ensin rakastanut on,
"ja on meille Hänen tahtonsa Alalsu«
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"den, hywastä suomastansa tlettäwäri
"tehnyt, jota myös Engelittin nahda
"hinwitscwat. Eph. i: 9.1. Pet. 1:12.

§. 5. Se toizml wanhurssaxi
kemmcn Jumalan Duomio
istuimen tdesa, ja ilmesty yhden nöyrn»
tetyn ja rasitetun syndlsen sydammesä
ja omasa tmmoja, jota armoo isowa>
na tule Chrlsturen tpqö, että se
kuin ulkona hänestä ja hänen tähden ta»
vahtunnt on, tule hänelle, Pybän
Henaen kautta tygö omisteturi, kaM
snnnit Christuren tähden, hänelle an.
deri anneturi Luc. 18:14. Roni. z:parelnbitoiwo-jaurbolltsus, että clä°
mäsä ja kuolemasi, lähestyä lunlalata
Eph. 3:12. Ebr. 7:19. Hänelle lah°
jolteturt. Kosta joku peräti köyhä ja
Duonlion edcsii fangittu piika, tulo yh«
den rikkaan Herran kanssa kihlaturi,
nijn tästä hetkestä, tämän rönhan ritas
mies päällensä otta kaikki hänen nel»
kansa, ja ptjka pääse wapaxi: Häncu
nuehcns tawarat, oiftuder ftamift't
owat yhtciftt häucn tausft: mutta hä-ueu
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neu sydämmens, hänen tahtons japää!»
ltsexi kaikki mitä hän on jawoi, cj enä
ole Hänen omat, mutta kaiketi hänen
miehenja. Samalla tapaa yhdistä se
totinen sydämen uffo, ej paljaisa aja.
tuxija, waan totisesti, mettäChristuxcn
kanssa: )a nijn tulcinma me ilman an»
fiota, Hänen arinosta wanhurffaxi.
Mutta nijn pian jaHna samasa kuin
sielu, nijn kuin se köyhä pijka, uffosa
on itsensä Hauelle kihlannut; nijn se
myös kuulu: !Zan on SinunHerras
jasinun pita hända kumartaman.
Ps. 45: 12. Hän onnnensa, tule mel«
dan omarl, ja nie kaiken tawaramme

Hänen oznaxl. Korkia v. 6: 2.
Luc 15:31. Tästä hetMa rlelnma
mc sentahden autuden tiellä ja autuden
tilasa: nijn myös tästä hetkestä pyhit»
tämisen jakaikkein hywain töiden tsel»
la ja tila sn. Eph. 2:10. Ti t. 2:8,14°

Tämä wanhurffaxi tskeminen, )ostamouesa palkasaPnbözäNaamatusa pu>
hutaan, on (luliiii«tio funli2menr2liz
m uobis, iu loro wan»

HM''
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hurffaxi tekeminen, itsesämme, oman
tunnon Duomio. istuimen cdesä) In.
malisudzn perustus ja alku/ Christure<
lesures,joka juuri sitawarten on taik.
tein edestä kuollut, että ne jotka nyt
elärvät, ej nyt enä eläisi itsellensä, waan
hänelle, joka heidän edestänsä kuollut
ja ylösnosnut on. 2. Cor. 5; 15.

Mna tunnustan, että me, Pyhän
Raamatun johdaturcn jalkeen,taidam<
me tutkistella wanhurffaxi tekemistä,
niinkuin yhtä toimitusta mailmalll.
stn Duomarin edesa; mutta emmesaa mitata linnalan töitä ihmisten ta>
powjamittain jälkeen. Maallisen duo»
mio- istuimm edeja se taita tapahtua,
että jokuulkokullaijudellcwsa pääse wa-
pari, eli että waras tule^rmahdetuxi,
joka sittekin yhtä hvwtn pitää warkau»
teen taipuneen sydämmensä; ej sijnäul.
tokullaisustelpa. Mutta Jumalan ty.
köna ej mm käy. Hänen Duomtonsa
päätös on woiman sana, joka matkaan
faatta mitä bän päättä, omantunnon
rauhottamisexl. Ia kosta hän wanhur.

staut»
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stalttta lulnalattoman, nljn ie ihmt»nen nyös on wanlmrffaxt tehty.

losa parannus ja usko on, sielä
myös cpailemäta tämä wanhnrffaxi
tekeminen löyty oman tunnrnDuomls
istuimen edesa: muutoin el uffo olis
wanhurffaxt tekewä uffo. Uffo ej o«
liffan uffo. Sentahden on yhdessä u»
stowaisesla ja katumaisella sielulla jo
kaiketi itsesän s perustus, jonga päälle
han lohdullisesti taitaa nojata ja edem»
mä mennä: lnutta se stlwä wakuttrs
taita, niinkuin zo sanottu on? emuM
lltln waremmin e»
li myöhemmin cli ei olleugan sijuä si«
wuja olla, lulnalan mieli suosion jak»
teen. Tämä ej ole joku walttämattZ-
mästl tarpeellinen wanhurffari tekembsen omaisus; mutta wälttäMttömä'
sti tarpeellinen hedelmä; ja lvnhwin
tundomerkki wanhurffari tekemisestä
on uusi mieli Chnstureja, waino
tiettäwia sondia wasiaan,
men halu ja rakkaus kaikkeen dy.
wäan/jarakkaus händäfohraan,

joka
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joka meitä rakastanut ja meille an<
deri andanm on. Jos cj tätä hedel»
mata ole/ nijn myös wauhurffaxi te«
teminen katoo. Match. 18:32, Z 5 asti.

Tällä wanhurffari tekemisellä on
tosin koko lumalisuden juoxusa hänen
siansa. Se on perustus ia pysy perus'
tusna Muusta loppuun, ei ainoastanisen suhteen, että uudet wiat sittenylsstulewat, lsillä koffa Lapset hei>
koudesa ja heikoudestasyndiätekewär,
nijn ne ennoinattain Christuxen esim»
kourcn tähden, Isan tykönä tulewat
Mcus sowitetuxl, lIOH. 2. ehkä, se
yhdestä ja samasta lähteestä wuotaa:)
mutta myös, että pyhittämisen paa!>
le pitamistsä, lihan ja hengen saastaa
sudet rnämmin ja enanimln ilmandu»
wat, oma rakkaus oma luulo, ja sa«
lainen luottamus lahjain, uskoi lisuden,
töiden, säädyn ja muiden senkaldalstenpäälle, tule silloin, monenkaldaisten
ristein, koettelemusten ja muutosten al/
la / enämzmn enamlnin sielusta tyh-
jetyxl jaHvkWuxi; jotawastaan seuras

» wai'
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waijesti Icsus wanburssaudcnia kanst,
tuleenämmin ja cnämmin siclusa kirka.
stetuxi ja korgoteturl, Hänen rauhan»ja
cmtudensa ihmellisexl lewittälniserl.

Ej täsä wiela kyllä ole/ mutta itse
meidän sisällinen ja ulkonainen pyhy<
demme aina tarwitst wanhurffautta'
luista. Meidän kauniimmatkin waat<
temlllepitä inyöspestämän jawalkiari
tehtämän karitsan weresä 11m.k.7:14.
meidän tawaramme, meidän hywat
työmme, meidän kärsimisemme, hasnman Martyrein kuolemaan asti (tar.
witstwattäta puhdistusta) Ej mikän
ole täydellisesti hywa Imnalan edesä,
ej kukan ole mahdollinen ja otollinen,
paitsi Christuren mahdollisuutta, jon»
ga omat me olemme. Hänesä loh 3:
21. Hänen sijallisesa yhteyde<ä pitä
kaikki tehtämän/ja Hänen kautta, mjn
tuin meidän ylimmäinen Pappimme,
Jumalan eteen asetettaman.
Mun elon/ loppuu, Jumala,
Sun kättes kautton suoxewa.neljännes wanhurffauttami<sen
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sen lilasa, tämä paremmin ymmär-
retään.

"Sinun ihmellinen laupeudes. mi»
"uun Jumalan! andot minulle tva<
"pahrajan ennen kuin minä itse tiesin»
"»,läu waarant ja fangeuttanl; paran.
"Vajan jota otti minun sairauden vaal-
"iensa, iota en minä wieia tundcuut»
'tan; Takaus miehen, joka maxoi
"lninun weltani jota en minä woinut
"mara, engä tahtonutta» tunnusta.
"Mutta että minä oikein tundlssn hä»
"tänt, ja oikein arwmsin sinun ra?kau«
"des; mjn andoi stnun lenlblä wijjau-
"des jawijsas leinbeydes heratta minua
'kuolemani unesta, että minä wähäw
"gin hawaitsisin lninun hirmuisen waa«
*rani,wapififln ja apua huutalsin. St«
"nä annoit lnilmn tlllla jairari kuole,
"maan asti, että minä taas toinduisin,
"sitte kuin minä turhaan olen kulutta-
"uut kaltti minun tawarani muiden pa»
"randajain päälle. Sinä annoit kai-»
'kelläangarudella waatiaminunwel<
7ta.anl, Sinä annoit wtta lttinuaDuo.

."mw
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"mio-istuimen eteen, joja ej estelemi-
"set eitä takaus kelwaunut, jaei yhtään
"makdolli<uutta muroon, taittu hawai»
"ta/ jmiga tähden tadoturen duomio,
"jota rukous ej olisi womut estä, piti,
"wanhurssauden tähden, ylitseni täy«
-man. Tasa minun suurimmasa ha»
"Mäsäni, annoit sinä minun eläwasit
"nähdä minun tähän asti sillä muotto

Takaus mieheni, jo.
"ka näyttä ftll rewäistyn rvelkakir-
"jan Col. 2: iz. ja wastaan sanomat-
"lolnan kultin / että kaikki on hänen
"Jumalallisen ansion ja weren kautta
"täydellisesti marettu. O lhme! pääl»
"lekandajapyörtä waiketen takaperin,
"Duonlari todista itsens täydellisesti
"tydytetyxi, ja minun wielä wapisewa
"sydämnlcni, joka jongun hetken on
"hänimästyxis ja epäilyxls ollut, täsä
-lnäärättölllästl suurcsa muutoxesa, tu»
"le sulolststi rauholtetuxt, mutta wai«
"pu taas sulaltuna, hänen lumalalll'
"sen Lunastajansa jaltain juuxeen. Mi»
Nä nllnun pitä sanomani Tohdingo

mu



24
"minä ussoa sen? Tohdinqo minä luot»
"ta sen päälle o mimm auttajani, hä-
"däsä? Ruumis ja sielu, sydän ja kait<
"ki, olkoon sinulle kaikkein welwollisilw
..mari palwclureri jarkähtämättölnästt
~uhrattu. Mutta wol! tämä minun
„sädänllneni on aiwnn wäda ja halpa
..sinulle kijtosuhrixi/ kaiken sinun lau-
..peudes edestä. Tämä sydän taas katki
»tyynni turmelis. Anna minulle uusi..sxdaN/sydän jokaon täynnä sinun rak<
..kauttas sinun pyyhyttas, sinun
~jas, palwellareni sinua, kelwataxent si-
..nnlle ja korgottaxeni sinua. lalcsu!
..anna minulle senkaldainen sydän/ et«
.>tä minä taidan sen jällens sinulle aw
..da; eli otasydämmenisinunkätees,et-
.,tä se kaiken woimansa kansia/tulis si.
~nun Jumalallisen arwos kautta pyhi«
..tetyxi/ja täsä sinunkädejäs,otolllsczi
..uhrixl sille Taiwalliselle Isalle elä.
..mäsä ia kuolemasi. Alncn!

§. 6. Aolmas wallhurffaxi - te<
kemmen, josta PtHä Raamattu pu.
Hu, on se, jongakautta me muilda tu.

lem«
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lemma wanhmffaxi lueturi
tio 2crest<»nß. in fara Lcc!cs«. Nä°
mät Latinan sanat, käsittäwät yhtä
todistawata wallhurffautta Scurakutt»
nan Duomio» istunnan edcsa) ei ole
nilkan mu kuin pyhittäminen nijn
muodoin tuin sc wastaan janomattomi'sa hedcllnisa loista, ja todista, että u«
sto, wanynrikaxi tekclMnen Jumalan
edczU, ja midcn armon tila stelä löytp.
Osota minulle sinun uffos sinuntsllläs lac. 2:18. Se wanhnrskart
tekewa u,?o yhdistä meitä Lhristurcn
kansa, nijntuwmcldän päämmc jamei,
dan uuden elämämme perustusalknm.
me. Sen pttä näyttätnän ja ofotta»
man itsens. Jota wanhurffas on, pi«
tä sen fillä ojottaman, että hän päälle
pitätn pyrki elämasensa olla wanbur»
stas. Pyhlttämimn hcdellniZlensä ej
tvanhurffauta sen wthoitetun Jumalan
Majestetin Duomto - istuilnen edesä.
Noin. 4:2. Phden miehen lulnalan
oman svdammen jälkeen, taytv täsa
tiuioa: M tay Duonuolle palwel-

B ja*.
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fas kansa; sillä ei yxitän elclwä o-
le waka sinun Ps 143: 2.
Mutta ne wanhulikauttawar kuitcm
gin seurakunnan Duomio > istuimen e»
desä. Totiset ussowaisct noudattawat
pybittämista ja mielellans hywää teke-
wät; kuitengan ej he sentahden ole Itt'
malan edesa wanhurffat, 1. Cor. 4:4.
Ej de taida taikka täällä eli wijmmets'
nä päiwana nijtä Jumalan etcc» tuo»
da, nijden k nltta jellttärens asiatansa
Jumalan Duomio»istuimen cdesä. Ei
b? sitä tecktaan, waan unbottawat ne
Matth. 6: 3. 25: 37. Kuitengan ej
ole Jumala wäärä, että Hän ne un»
hodms Ebr. 6: iv. Ej heidän työn.sa käy heidän edellänsä nljntuin Tai»
waan owi nl,jlä Mutta
m euitena.in rotlststi scurawat hei-
tä II m. 14: lz. sjna paiwäna, jona
Herra on tulewadlwmttscmaan elawi.
ta ja kuolleita, ej mjden pidä, jottale-surcsa Cnrlsturcsa owat, duomioon m<
leman (ehtä de ase«ta« sen wthoitetun
Jumalallisen Majeftettli Duomio - i'

stui-
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fwimen eteen) mutta sen lutnalaM.sen mielisuosion Duomlon jälkeen,
Christuxcsa, tulewat he silloin wanhur.
stautcmrl M.tttb. 25: Nom.2:
7. ja saawat ijankalklseft autudeja syö»
da töidensä hcdelinitä Es. 3: 10. kuis
tengin taita pyblttälninen bedelminen»sa, omasa tnnnoja todistaa sijta arlnon
tantta tapahtnnesta wanbnrssaxi teke«
misestä Jumalan cdesä. Koi?a ci mel<
dan oznatundomme duomitse m?ltä,
waan Wapadta lncltä, ja todista, et«
ta meillä on w.Nkuttawa rakkaus, nijn
me taidamme tywcnda itjeminc ja olla
urhollljet. Kuitengan täinä ei ole se
korkein Duomio-istuin. Pn köyhä syn»
dinen, jonga päälle täalä kannetaan
eli jota duomitaan, taitaa wadota:
Sillä Jumala on sumembi kuin mei»
dan sydammemme 1 Job. 3: 18-2,..

Tällä kollnannella tawalla, tule ih-
niinen wanlmrskari töiden ja el yrin u«
ffon kautta lac 2: 24. Ainoastans se
joka oikein tete, on wanhurfkas, nijn<

kuin myös wanhurstas on;
B 2 Jota
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Joka tolssn ajattele, bän anda pettä it»
Ms. 1 loh. 3:7. Joka, toNjm uston
tantta, on ja pysy Chriftuma, hänen
mieli ahkerottftmmm ja eteen ottami-
nen kyllä todistaa, minää juuren pal»
lä bän seiso. (Sama luku v. 6.) Py.
bnttä ja hywiä töitä ei lkaan taita tot«
fintäsitetta, kuin yhdlstyxesäChristuxen
kanft. Totisenkatumuren kautta tu»
lemma me/sijna tottsesil edellä käywai»
stsa wanhurssari tekemistsäCbristureen,
ja nijn muodon myös Jumalan kirkko
huoneseen istutetuxl nijnkuin palmu-
puutPs. 92: »3. Tainkaldaifitte wan»
hursteille tule mvös silloin
da anneturi, että he kutoliawat tä»
man huoneen kartanoisa, joidenaa e.
nnomainenkaunistus onpyhys Pj. 93:
5. VäalKserl pita myös nssowatnen
pyhä ja uuhdetoiuelämä wanhurffaur-
taman heitä maillnallisengin duomion
edesa, niinkuin Christuxen lähetys
kirja, joka kaiktwa lhmisildä m-
taan ja luetaan. 2 Cor. 3:2, z.

O kutnga suruttinen ja sangen pai»
uawa
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nawn asia se on, kosta ne lmrstaat, lu>
gun pitälnättömattä kaytöxellä, saat.
tmvat Herran wiholliset pilkkamaan
2 Sam. l2:14. Nom. 2: 24. Tosi
on, että mailma, nljn kauwan enin
hän on ja pysy mailmana, aina perä.
ti walnoo ja pilkkaa, rehellisesti wael.
dawita humalan lapsia loh. 15:
Sillä ej ne ole tästä matlmajta;
Mutta kosta sairaus, waiwa, onunz
tunnon ahdistus eli muut koston pai.
wat tulcwat « Pet. 2:12. Wiisaud.
5: 3<5, nljn kuitengin takaperin kat-
sotaan jeukaldaistcn ihinisteu hywan
käytöxen ja töiden päälle, joita muu-
toin nijnkuin pahantekiöitä olis pilkat,
tu; nyt heitä luetaan Jumalan rakka,
hirl, ja lumalata ylistetään heidät
tähtensä. loh. 17: 23,

„M minun Wapahtajani! kninga
~kowin tulet Sinä ja Sinun nimes
.rhäwalstyri sildä kansalda, joka kutsu
..itsiäns Sinun nimeldäs, ja ej anna
,anltään tykönänsä näkyä ja halvatta,
»kulu Sinun nimclles, Sinun Hem

B 3 "gel-
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~aMs ja sinun opilles lnabdollinen 0,.1i5!
~lis! kaikesii kerffauxesu sinun ansio-
..stus, sinun weres ja ansios jalwoilla
»tallataan. Taitako se olla sinun kan-..sas, harwain tunmrta si-
„nua petollisilla huulilla, nmtta jo»
..kopätwä koko sndälumellänsä palwe»
„le siium wihollisias ja waarlä luma»
~llta< Taitako ne sinun lapses olla,
„jotka töilläni osottawar, ettei he,
..wähiniwäsäkän, ole sinun luonnostas
..osalliset. Tattakone olla elawat orat
„simna, se matta wijnapuu, jocka kan«
„dawat hapanneita marjoja ja mädän-
..neitä hedelmiä? Ej, ej, minun Ie«
~suxen! jota niju rohkiasti syndiä teke,
~ej se ole koskaan nähnyt cli tundemU
»sinua i loh. 3: 6. Waära sydän
~Ps. 32:2. petollisesti kerffaa syndeiu»
~<a andexi saamisesta. Cbristus ej 0.
..le synnin orja. Et sinä eikä sinun
..sowlndos woima ole tuttu, josi, sinun
».ansios jawanhurffaudes wäänn käy»
„tetään synnin peittexi. Jos Adamin
»langemurella ja meidän tyhmydella
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~on wolma meitä kadottaa, lulnqa
..paljo suurembi wolma on finun ar-
..mollas ja ansiollas, meitä totisesti
~wanhurffaina edestuodal Ad! että
..Sinun Chrtstikundas myös totisesti
..osottais llsesänsä tämän sinun wc,;-
..mas, joka ntjn kauwan, lumalat<
~tomalla elämällänsä on ollut muille
..kansoille loukkaus kiwert. Waslaa
..sinun kunnias minun Wapahtajam!
..wanhurffauta Siimn Nilnes; Te
..sinun kansas wanhurffaxi. Mutta
..osota myös tämä woima miuungt»
..köyhän päälle, ja nijden päälle, jot<
..ka minun kanjani owat itsensä lu-
.,malisudelle uhranneet. Ah! kuinka
..olemma meKuningaanpojat nljnlai»
..hat. 2 Sam. 13:4. Kuinga on nu>
..nun waloni nijn tumma, jonga nn«
~nun kuitengin pitäis andanmn loistaa
~sinun huonesas; Ah! wastaa myös
„minusa sinun kunniatas / wanhur»
..stauta Sinun Nimes; että minä,
..joka en paitsi sinua mitään woi, lij-
«.tuttamatsimm pniylsin sinuja ja sijs

B 4 "Ki»-
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»ckandaifm paljon hcdclmita, jonga
~kautta minun Talwallinen Ijäni y»
„llstttyxi tulis. Aln?n!,.

F. 7. Sitä neljättä wanhur-ssaxi tekeinistä / toiwotan unnä ttsentja mnidcn saada enämmin tuta, tuin
minä sijtä plldua tabdon. Minä tah»
don sijs ftn lnhykäisesti kasitta. Se
laitaan kutsutta sirl sisälltstxj ja wijm»
meiftxl w.nchurskapl tetkmlftri, lu<
malan hywan suosion Duonuo» istui»
NUN edcsä. (lussiKcacio iu K«lenß

in foro Divina: bencvolenriX;
sisälle ajuwainen ja wijnilneinen wan»
hurffauttaminen Jumalan mieli suo<
fionDuomiosa.)Se kuin erinomattain
wanhurffaxi tetemlstrikutsutaan, wuo»
taa täsä wijmmcistsä yhteen pyhittä»
misen kansa, je wijmeisestt lnainittusaa täsa mahdollisen täydellisydenfa.
Kaittt Jumalan ttlden päälle tarkoi»
tus, sen langenneen ihmisen kansa, on
wastaan sanomattomasti se, etta Iu»
mala ihmisen ylösrakendamisen kaut«
ta, tulis hänesä tnkastetun ja kaikert

kal,
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kaikeia. Siina tawasliscsti niju kntsn-
tusawcuilmrstan tekemistsä, Umunew
seiso rikollisna, bäpiäta täynnä ja pe»
räti alettuna; Jumala ja se
wapa armo Christurefa, tule kirkaste'
turi ja sangen korgotetun. Totisella
pyhittälniftUä on siul,a myötänsä: I!>
luisen oiua syr.nin hengi,(muuta ej syu-
diftlla ibmiftlla olettaa») kaiki liban
ja henaen saastaisudtt tulewat, jota e-
nälmuin sitä sywcmmasti ilmoiteturi,
byljatnrl ja kuolemalle übratnxi. Näi«
den siaan Christus armo elämänsä tan«
sa enamminwahwistu, ja silloin myös
se s joka silla tapaa Chrifiuren kansa
kuollut on, hänen kanja on wanbnr-
stautettu synnistä Nom. 6: -7. :c,
Phil. ); 9- li.

Wicla enannnin: Ihminen tule wa-
htttain häpiäxj Jumalan edefä, kaiken
oman burffaudenja, pyhydensa, uffol-
liftldensa ja hartandensa kansa, jl>fka
aina tietämata ja jalaisestt ttsenssisäk»
le pistawär. Hänen t;U)ty aina anda
tämän työn itsesanfa, Chriswxen, Ha-

B 5 NM
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nen armon jaHengen waikutuxen ala;
Hänen täyty paeta Cbristuren edeM
ja anda hänelle siaa, lcwätä ja anda
hänen ttsesänsä waiwtta ja elä. Sa«
nalla siuwttu: hänen pitäwähenemäN/
Christurcn hanesä siri kuinse perääupawolla klmlu: Mmta mi»
na rlai», en sillcn minä, roaan
Chnstus ela minusii Gal. 2: 20.
Christus itse tule hänen wtjsauderi,
wanhurstanderi, pyhtteryrexi ja luna.
stuxexi, (cj ainoastans objecttve, paal«
le tatjomUft, ja applicatiwe tygö so«
wittamiftsa, mutta myös in härenter
sisällisesti.) Hänen armollisen sisällä
asumlsins woimasa.

Kalso siiloin taas Jumala hywärt
luke onian tawaransa, jongaHän n>
luun laskenut oli< Sen tarvaran ml»
nä simon, tuin Christus Henqensa
kautta sielusa waikutta ja walkuttanut
on. Heidän armoillansa, Nozu. 8 l >6.
Edr. 11:5. heidän pyhydema, heidän
kauneudensa/ heidän awunsa Jumala

luke, sillä ne owat Christurcn
Kore.
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Kork. v. i: 15 Ilm. 2:17. Hän f«.
kehctdan rnönsä otollisixi, silla ne o<<
wat tebdyt lumalasa loh. 3: i. lu>
malalla on juuri silloin mieli suosio
sijta palweluMa, kuin he Henqeja
Hanell osottlMlt,Mol. 3:3,4. Ha»
nen Majcstellusa aurt huutamnela, klj.
toresi'., ja kmmiasa, kr;»
häneU hmgeusa matkaan saatta Rom.
8: 27. Hän Jumalallisella mleksuo»
siolla wastaan otta, että he pl>deldä
puolen pcrkawat, tnbjäxl lukewat ja
unhotmwat itsens kaiken.omansa tan»sa, jora sielu mm sywäsri pobjasa tc.l-
lelda; ja että heltta tolselda puolelta cn
puddas päälle tarkoitus ja totinen kun'
mau csotus pxin Mnalata wastaan;
että he alallansa ja wapaastt luotta»
wt Jumalaan, Hänen armoonsa, ja
sisallcwuotamisccusa ja nijn edccpäin.
Tajä nyt Jumala sitä wastaan lmcii-
suofiolla lcpaa kättensä töisa, nijnttnnse alustakin oli 1 Mos. k. 1. ja 2. teh-
dcu ftelun osalllsext hänen lewosia ja
Mlcllzuosivftana,että hänsisMsesaus

B 6 tmlde
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tunde sen ijankaittisen Sabbathln a«
luun. SentäKden minä kutsun tämän
jtzi wijmmeisexi wnnhurffaxi tekemi-
sexi, Jumalan mielisuosion Duomion
Msä. >M.Mutta sijhen tarwitaan paljo perka»
mistä, ennen tiun Christus yxin Kapi
woiton, paljon poispanemista, että
täydellisesti tulia Christuxesa löytyxi.
Pawali oli wanhmffautettu, hän oli
pyhitetty, hän oli Christuxesa, ja wie>
lä hän edemmä pyrki. Phil. 3. Han
tahdoi wiela täydellifcmäxl tulla Chri«
stuxesa, ei pitäin omaa wanburstaut»tansa. Ej hän tahtonut fitakau jo ar»
mosta saatua wanburskaMta pitä nijN'
Kuu omaansa ja lukia sitä faalirt,
stataxens ja kelwataxens itsellens;
waan han tahdoi lesuxen kansa> Phtf.
2:6. polspanna kaiken oman kauneu»
denja, että hän taas alastoiuna olis
saanut npotta ttsens Chnstureben; et»
tä Hän yxin olis hänelle kaikki. Kasso silloin tule wihdoin täydellä todella
lehowaht meidän wanlMssgudexem.
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me. ler. 23:6. Ia tämä on myösse wijmmetnen. Tähän suureen wan-
hurssauden sanaan sen tanty pysättyä,
että kalkkein ihmisten polwet Kämlle
vrinäns antnattisestt notkisrettaisin, ja
kaikki kielet wannoifit ja sanoisit: Hel>raja on minulla walchurssaus i<frvakewys. Es 45.

"Ha, Amenl lulnala kaikki minck
"tyhta! Prln taniä suuri totuus tai.
"ta totisesti tndntta minun hengent
"ja wapahta minua s minun pimiä»
"siä fangeudestant. loh. 8:32. Tä»
"mä, minun Jumalan, on minun
"haluni, tarkoituxcnt ja kessuxentml-
"nun ljankaikkisesta lewostant. Sen
"päälle tarkoitta SinunHMtuxes mei-
"dän kansan,; kaikki Sinun N)ös, ja
'kaikki Sinun seka yhteiset cttä.ert.
"nomaiset johdatuxcs, ties ja duomlos
"sitä noudattamat. Ehrisiuxen lnaxol»
"la meidän edestämme, seu toimitta»
"miftlla ja tanttamifeiza meisä, ci o-
"le muuta silmän maara. O kuilft
'ga lhana ja mkastettawft tämä mt-

B 7 "mm
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"mm mielestäni on! Ole sijs rukoildu,
"rakastettu ja ylistetty, o sinä"wijsas ja lhmellinen Jumala; kait-
"kt henget, kaikki luondokappaleet ja
"myös minäkin tundekon sen, ja kun»
"nioittaton Sinua lattamata. E) tu»
"taan paitsi Sinua, ole hywa ja py»
"ha. Kaikki pyhät Taiwaasa ja maan
"päällä, owat ainoastans Sinun kaut»
"tas pyhät; Sillä Sinä joka hessä
"asut, jaqat heille sinun hywydestäs
"ja pyyydestäs. Kaikki mndän hy<
"wamme, meidän hurssaudemme, kuin
"meillä ikanäns olla taita, on Si<
"nusta, ntjll kuin juorewasta läbtcsta,
"ulknns saanut, ja pitä kohdastansa
"sekoittamatoinna Sinun tyqös jal«
*len takaisin wuotaman. Sinun ar-
'luo lahjiUs nwujes kirkkammaiat
"wedet lnätänewät, jos ne kauwu:
"pioctaan astiasi lljkutta,nata.
"uu<a ej ole mitään hywaa eli !mr<
"skautta. Ej minun pidä tMomam
"gan jotakuta hywä nunus ui, nijn.
"tuin omaani. O kuinga tcluotoin
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"ja peljattäwä se chs. Ole Sinä
"kaikki minusa, että Sinä yrin tu»
"lisit mmusa korotetun. Minä näen
"sisallisilnmällä tytywaifydellä, lop.
"pumattomat bywydct, loppumatto-
"mat tl'.ndcllisydet Sinusa: Sinusa
"nijden pltäkin oleman. Itsesant mi»
-na na?n köyhyden, alastomuden, tuot.
"tanmren ja turwamism armoon, jo»
"ka on minulle rattambi kutu kaikki
"rikkaudet. Minun rikkauden! estawät
"ja poiskarkottawat Sinun; mutta
"minun köyhndeni ja alhaisudenl Luc.
"1:48-53. taiwuttawat Sinua lui-
huun tygoni, että Sinä itstttas tal-
"dat lninun länttä, ja minua onuel»
"llsexi tehdä. Kossa Slna minulla
"olet, nijn minulla kyllä on; silla ft>
"na olet minun lawaran, minun wan«
"hurst.mdcn ja koko minun amude-
"ni. Minä poispanen kaiken nnnun
''omani, ja toiwotan ne
"roispann.xenl, että Sinä yrin ftn
"sian sisälle ottaisit, eläisit minusa,
"ia Smua kmmiMsexi minusa teki»
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"sit. Minun Jumalan f Ole Sinä
"yrln suuri ja kortta, ja anna mi.
"nnn taala <a iankaikkisesti, maaten
"Sinun ialkais junresa, todella sii»
"noa: Sinulle, Sinä jota istui,
"mella istut ja Karirsitue, olkozf
siunaus ja kunnia ja ylistys
"ja woima, hankalkttsista ijan.
"kaiMstden Amen! Ilm. 5:1;."

§. 8- Se ensimmäinen naista wan-
hurssart tekemisen muodoista, posv
kaleeti ensimmatsna. Mmttoln en mi-
nä tahdo sanoa, että yxt pirä juurt
toista seuraman; p.ilioa wahemllUll>
että itse tungin vidais nämat jarje-
ftyxesa, toisen toisensa peräsa, taita-
man itsesansä eroitta. Kocttelelnnxeiatosin yxi aiwan p,-1,0 sisälle wnotaa
toisen kansa. Chrtstuxrn, kanja ai>
na edemmä on se parus flcnoiottaja.

Mutta jos me tuttenqln tahdo m-
ine asian jotain jelkiammasti ja jär>
jestyxesä eteen panna Y ja tutnga u<

ff»
H Joi ne oppineet taHtiwat tamsn lyhyellä
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ffo Ntenettä itjens laiden neljän erin»
kcNdaiscn wanburssari tekeiniftn muo«
toin suhteen; niin me taidamme jen
näin tutkistella:

Snsmamcltstsa wanhmssaxi teke<
misesä >l!< näenuue, armo ja
armon elämä on Chrismnu kautta
ansaittu. Tämän uss» käsittä non-
rällä t>dätnen ylitse woittamtsel'
la> ja stiosiumtstUa-

Toisija wanhurffaxi tekemisen ti-
lasa, ylöskanpi armo ja armon elä-
lnä sieluja, uffon k>mtta> loka tasa
sfiso si'dämmcn tulemisija, wa-
siaan ottamlseja ja itseys Chri»stuxclle ylöwandamlfcsä.

Rolmannesa sielu kaswNs wihe-
röttse,ja tanda paljon bedelnittä,ar-mosa ja armon elamäsa, uffon wot>
Nlan kautta/- joka tasa ojatta itfenL

luciban wanHurssauöcnms. 1:0
(Gc on päälle 2:s
vc, (Se on tygö sowittamistsa, että mesowittamme ja itsclleinine omisianime Hnttwlallijn anwns») LttcÄive, (Oe o, wai,

kuttswsiststi) ja 4!, Ilch»!,svc, (MiM^)
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Sydämmell pyjymlsisil Chrisiuxe»
sä, Job. 15:4 1 Joo. 2: 6. wael»
damlsefa Chtistuxcja Col. 2:6. e<
li Hengesii. Gal. 5: 16. 25.

Neljannesii näemmä me/ kuinga
sielu tule armosa ja armon elämäsa
jnuritetuxi Col. 2.7. puhdislcturi lod.
15:2. i.Pct 1:7. Kaikcsa
stuma löytyri Phil. 3:9. ja )chdcsa
taydellisexi loh. 17: 2-. j., täjä usw
harjoittele ttsiäns ystäwäUlscsiT jy«
dammcn kansa kaynuscsil 1 Mos.
k 5: 24. sowttettu Edr. 11:5. jaM.
7z: 28. kansa.) Nljmnrlppumlsesa
, Cor. 6: 17. ja yhdlsiyxcsä Chri»stuxcn kansa, ni.n kuin meisiil a»suwa Evh. z: 16-19.

Mmida, jotka owat Kawainnet sen,
usein ftilla lugunpitäniattömästi edes<
tuodun wanhurffaxi tekemisen opin
;valm'ttawan wärin kaytöxen meidän
sturakunnisamme, owat, (usein hv'
wäsa aikomurew) lommicet sijhcn n«
iatuxeen, että he owat polskicldäneet
M kAi msimmäM wanhurffari te-

ttmi,
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kemifen muotoa, eli wähimmaxWlsen toisen, ja owat tahtoueet ymmär-
ta kaiken sen, kuin Raamattu wan«
hurssaxi tckcmiscstä puhu, sijla kol«
mannesta cli mljannesta muodosta.

Sitä wastaan on meidän aikanam»
me vri sutukunoa ilmandunut, joka
ej tahdottan kuulla puhuttawan nij,
sta molemmista jälkimmäistftä wan<
hurffauden tekemisen muodoista; He
hyppäwät myös oiwan knriästi stn
toisen yntse, ja pysandywät likittain
yxin ja alnoastans fijhen ensiummi'seen.

Tckis Jumala! että monella nhn
kutsutulla Ewlmacliumllisella opet»
tajalla olis parembi järjestys ja koet»
telcmus! Muutamat waatiwat ainoa-
stans nijtä kahta edellistä, mutta ej
tarpeellisesi» ja painawasa jarjestM'
fa, päälle pitäulisen kansa totijesa py-
hittämisesa ja yhdistyresä Jumalan
kansa Christuxesa.

Ne jotka paremmin tehdä taht?»
Mt, lohduttawat pian kalkkia Ew-

ange°
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angelinmilla, ja pian waattwat he
hurffasta elämätä, ilman welwolli,
sta osotusta Christuxen tygö, joka yxin
teke ihmisen hnr^art.

Tasa minun ftlltyxesälli, olen mi»
na ottanut setä Pvhau Raamatun
että koettclemufen, niinkuin yhteen
sopiwaiset heidän järjestyxesänsä, wil-
pittömäxi ojennus nuoran. Ia sijs
sijta waatimata wuota,Nl:ta wastaan.
fanomattomasti sijtä wuotanvan vi-
ta, nimittäin, että se päälle tarkoi»
tus, kllin Jumalalla tuonnstsa o!i>
tulis kunntallisten tayttänuseelNa, ih-
misen pelajluxcjn, nijn että se ta»
donnnt Jumalan kuwa ja elämä il>
miscsä taas tulis caketuz-i, senkaldal»
ften wälikappalden kautta, kuin waa»
tiwat meitä sitä Jumalalle tygö tn-
lewata päätöstä ala kirjoittamaan:
Hänelle ainoalle olkon kunnia ijan?
ealttiftsti Alnen.

Sik
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Sielun huwitu? lesuxen Raksaudesa,

Eli
«HlNsiellixcn "R>l?ouk> Kaulu ja Lutkiftelemus

thristuxcn s,,noniattomastn Rakkaudesta.
Ich. 15: !3- Rom. 5: z. «Crr. 5 -

Mis«tan luin: Sinun txgss Herra (hriste hulO

I rakkuudes, Icsu Christ,
palaa minua kohtan, Et»

tei woi arwat kellgän mcist, Ei kieli
pubua Sijs anna, ettäsntä'
mcn S'un peraas jällens palaa, Si«
nua halaa; Nij« omas ain olen, Ia
sinus pysyn alat.

2.Suo, ettei muuta sielusan, Kuin
rattaudcs asu, Ett olis kruunun, ta«
waran, M'un kaunistais, kuin kaapu;
Sinunrattaudes poltakoouKaikt esteet
siclust poisi, Kuin ei soifi, Et tekon ja
menon. S'un yalusas palaisi.

z.O! tumqa matia, suloinen On,
lesu, Kuin stn saa mal»
Itaa sndämcn, En taida olla mur>
hcs: Nijn äla anna Muäns Minun

maistaa muuta, Kuulla, tu«
ta/
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ta, Kuin Icstlst armons kans, long'
perään sieluni buuta.

4. Ah! enä tämä tawara Se minus
alat olis, Ia ihanainen walkia Tydä,
men Ann waiwoani päiwall,
yoll, Ia tämä kalu paras, Säässä waa«
rast, long' peräin suureil työll, Pirukaypi joka haarald.

5. Rakkaudes,leiu hywä, S'un tm»
wast alas saatti, Häpiään tustaan,wai>
waan la Ristin kuoloon waa<
ti: Tai rakkaudes sijs, la haawas, Sy'
dämen haawoitlakoon, Kehoittakoon,
I Ukees halus hartaas Huokamaan kaik'
tljn aikoin.

6 O lesu! sinust laskettu On puhdaK
woipa weri, Wan minus sydän kowett
tu, At).' kowa, niinkuin kiwi; Nijn an»
na, »veres wäellä Sydämen pehmitettyä,
Läwissettä, Ia rattaall tulella Suloiseltlämmiiettää.

7. O! lossa sielun aukiais, Ia weri<
hikes wisust Auiudcx itselleni ottais,Kuin
vrtttarhas sinust, M'un syndin pakott
virmuiiien: Wuodattoon silm.liin lähteet
Viunsat wedet, Kuin tapon sulhajften,
Ko«k Kalut owat todet,

d. Minun sielun sinua huutakoon/ Kuin
lapsi
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lapss pieni itkull, Ia ennen wat-
kecko, Kuin, Icsu rakkas, sinnld S'un
sylils ylösotetan, Ia sinun rakkaudcs
y.i.akias tules Autuaasi wirwotctan, Nizn
kansas olen yhd^s.

s>. Ab! rakkaan, wedck minua. Niin
juoden kijiuimni. Ia hartaasi halaan st»
nua. Suut annan sieusani: Sun tnml'
des ,alost hekumasi Suo maistan nir<
womsta, Wahwisiusia; Elt sodin ahke»
rasi/ T'äll wastan waiwaa, tujfaa.

»o. Minun ilon, amuun, el'm'n,
Kanswalon rikkauden, Ot' omaxes m un
sydämen, Sill sinull uhran itsen; Ei
mailmas muuta nmll liene. Kuin m la,
waiwa. ahdas, Sappi karwas, Kuin
murheseen wicnce, Paits sinua,
armas.

n.Sin.i olet lepo totinen, On sinus
rauha, riemu, Suo, ctt<l ruokki si.lui»
jen S'un sonas kallis mehu? S'un tu«
les minuö palakoon, M'un woitccs woi<
delkohon, Haaroac paran<
dakooit, loist on minu!l kipun pallon.

i , Rakkaudes,lesu rak,.s, on kaiken
amuun lähde; On w ilou, aunngon ar«
mas, Ia kirkas koinlähtcn; On makia
mailna sielulten, On juoma, kruunu,

werha,
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lverya, Tussit turma; On autuas huo,
nehen, Kus' ci minua waiwa surmaa.

i;. A»)', mit' on Attinlll olosta», Jos
sinust, lesu, luowun; Jos rakkaudes
kadotan, Niin waiwaan waikiaan jou»
dun: Niin anna, stcsn taitawast TääU'
sinua etsin, lyödän, Kiinni pidän. Ia
kätken autuast, Eng poifts päästä ijan.

14. Sinä »uinua kijwaaft rakastit, En<
neu, kuin taisin hywää Tehdä, ja armot»
his wedit; Äh rakkaudes on sywa! Nijn
anna, lesu rakkahan. Se rakkaus mi<
Nlln pita Oikiat tietä Kaymäs, ettei har»
haan Hurzadduis salkaiu siztck^
i s,Rakkaudes kaunistakoon Minun wir»

kau jamyös Se tieUe minun saat»
takoo, Kuin wiloin raukka eryn: Te new
won töisln andakoon, Opetton hywät ta»
wat, Ettän alat Kartan syndij, tehkön
Terweri sieluin haawat.

i6. Se olkcn riemun murhefa, Ia wä«
ken heikkoudes. Ia ko?fa aikan juoste»sa Taäld lähtöön joutuu lähes; Nijn juose rakkaudes waka Minua, lesu, tygös
ottaa, Siinä wirwotetta, Ett waroilda
lvapa, Taiwaiseen tulen totta.






