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»vahaa Tractatia, jonqa nimi on: Rallihit
Hunajan, pisarat RalliostaChristuxesta, onThco-

loa. Facnltcti katzonut soweljari, että präntin kantta
Ruotzin kielellä ulosannetta, että se ej ainoastani fisäl»
länsä pidä cläwiä j» lohdutuxesta rikkaita opetuxia nijl<
le, jotka isowat ja janowat wanhurskauden perään,
waan myös, jos se joldakulda suruttomalda Christi»
tylda läpilucttaifin, jonga omatundo ej mela poltin»
raudalla ole ehtinyt tulla tunnottomaxi, Jumalan a,<

mon kautta taita waikuttaa terwelliscn piftoxen sental<
daisesa sydammesa, koska se tästä lövtäis itzensä lauwas
tt»ittt»xi pyhyden tiestä.
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Että tama Kilja oikein »n Suomen Kielehen käätty

Ruotsalaisen PlZspanon jällen, todistaa Stockholm'!»
sinä 19 »äiwänä Kesa»Kuusa 1779^
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Saxalaisen Kaandäjan Esipuhe.

A samät Harmat Bladit owat taynnans Im
malallista Ewangeliumillista totuutta,

lE'uz estä Christuxesta, hänen ansiostansa ja
wanhurstaudestansa, jota kirjan Teliä elämä-
stä kocttelemuxesta täydellä sydammellä ja awoi»
mella suulla ulos puhunut on.

Kuinga hywin he yhteisesti Englandisa ja
Irlandisa owat tulleet wastan otetuxi, todi-
stamat ne monet ylöspanot, jotka sijta, Lon-
dosa, Dublinisa ja usiammisa muisa pailoisa,
taikkinaisisa Formateisa, tehdyt owat. Minä
olen heitä Saran kielehen kaandanyt sen nel«
jännenkymmenen ylöspanon jalken, zoka Lon-
dosa on ulos tullut, joka ej kuitengan ole se
wijmmeinen; hänellä on seurawcunenNimi:

A Choice Drop of Honney from the Rock
Christ: or, a shorc N?ord of Advise ro all
Sainrs and Sinners» London: prinred for
John N)arshall 2).

A 2 Se
») Viriän Teki» Thomas Wilcocks eli Wnosiluaus»

1620, ja on ilman muuta kirjoittanut yhden sclityrcn»
ja Kortian Weisnn ylitze. Katzo loech. sst»

wht, Leric. kusa hän lutzutan: En,»ngelwmih
listxi Saarnajafi



Mpuhtt

St olis kaiketi wahillgo, jos ej koeteldM
jos ej st mitämax taidais tulla Saxalaisille
Lukijllc, jotka halajamat sitä puHdajia
geliumin riestaa, juuri nijn otolliseri ja
rakendawaijexi. Minun puolestani en minä
ole tainnut tulla tietäinään sitä, jos tämä kirja
joffus on tullut käätyri. Minä olen sijtä aja-
turesta, että näitä Harmoja bladeja taikka on
katzottu aiwan yxikertaisesti kirjoiteturi, elikck
heidän sisällä pitonsa wanhoiri ja tietyixi ope-
tuxiz-i, jotka yli Ewangeliumillinen Christitty
taidais löytta Saran-kietisisä kirjoisa. Mut-
ta minä uffon kuitengin, että he sisällänsäpi»
täwätsenkaldaiset wanhat totuudtt, jotka mei-
dän aikanamme owat tulleet, jos ej lähes un«
hoteturi, kuitengin moncin uutten ja wahin-
gollisten lifämysten kautta pimitetyxi ja nurin
käätyri, ja sen syyn tähden taidaisit olla wa-
siansanomisen alle annetut b). Ne samat pitck

kuiten-
l,) Ej Pidä afateldaman, ettei meidän täsä suureft

«valkeudesa tule peljätä pimeyttä; sillä me kannamme
tämän tawaran ej rautaisisa, eikä wastisisa, waan?
sawisisa astioisa. 2. Kvl. 4: 7. ja talla tiellä, jotct
<»e waellamme, swat, monda ioukaus.-kimeä siellä,
ja täällä pandut, joihin me, meidän heikkoudemme

tähde»:,, kemNsti loukamme iyiämme. Minua pel-
kättä usein, että Lutherus, «n tiedä millä amisiurel»
la, aiwan usein, hänen selltyxifänsä pawalin
tyg»k,l jan Galatereille ja 1 Nlos. Rirjan yliye, kerto
tämän sanan: Lämn Oppi tule mczdäu tuelemam,



Esipuhe,

kuitengin tarpellisesti jallens edes etzittamän, ja
nijn woimaltisesti ja urhollisesti, tuin tämä

A 3 Mies
me jälken jallens pimitetyxi, sans se autuas D Chcm-
nitius, kosta hän k,rjoitta »vanhurstan tckciuiscsia. la,
en minä taida pitää ilziäni, .?lccn minä tasa sanasiasanaan sisälle »vedä sen Henaciia rikkan Mag. Christian
Gcriwcrin »valitusta, jonga hän jo hänen aikanansa on
käyttänyt täsä asiasa, ja luytän hänen nijn klitzutuisa
Gottholdin Tutkistelcmunsa, N:o 65 ja 66. wijmmei-scsa -Osasa sijtä Raunimmasta Ruwasta, jotka lno-
lemmat ansaitzewat hywin sydammen päälle pandaa, ku»sa hän jäikimmaisesä Tutkitzclemuresa näi« kirjoitta.-
Zhta on, jota minä ftdammellisesti murhedin ja
rvalitan, nimittäin, että lEsns y»in» hänen ansion-sa kansta, wedensä ja wereusa kansta, nykyisilla ajal-
la nij» halpana pidetän mailinasa. Enin osa luule
kahta tavbkan tietäwäns hä»dä, ja se sn heidän nne-
lestans huono ja halpa, koska puhutan lEsuxenwe-
desiä jaweresta; sen elawan lahten ia te-
kewät iyellensakaiwoja, jakelwottomia kaiwoja, sillä
ej he anna wettä. Se kallis Slaligcr walltti wahäa
«nncn hänen kuoleinatansa kuumilla kyyneleillä, että hä-
nen oli täytynyt tulla nijn »vanhaci ja elää sijhen aikana
asti, kosta ej hälvetty wetää lEsucen pyhää ansiota ja
«eristä täyderitekcmistä cpäilyxccn, jo»g>' hän nyt koht»
toiwoi s«awa«sa nähdä istuwan Jumalan oikiatla kä»
dcllä hänen kunniasansa. Ack! nyt »nahdctau itkeä wet-
tä ja wertä, kosta se jumalaloin mailina rupe pitämään
Inmalan ijankaikisen Pojan, hänen ainoan ja ustolli-punnan Walimiehcnsä, pilkan», ja tallaniaan hänen
werensa! Nyt tämä kauhistus taita kohta Piikaistaa poh-
jan tynnyristä. Sinä taidat tulla, HCrra lEsu! ja
«ndaa heille yhden »virran palawaiM, tulesta ja lnli
kirvestä palkaxi, jolla ole huolinnat sinun aruio-ivir-"
rastas, joka sinun sydnmmesiäs ulos wuotaiwt on. Nyt
minun HElrani lEsu! sinä u!Vi nijnkuin yli »vieras
mailmasa; sinä tulet jotapäiivä »vedellä ja wenllä, uk«>



Esipuhe.

Mies sitä on tehnyt, uudesta wastattaman ja
teroitettaman. Minä toiwon sijs, <tta tämci
Manauxen-sana, nijnkuin ajallansa puhuttu
(Sanal.Kir. 25: 11.) taita yyödytyxetta mei«
dän Saxalaistcmme tykönä uudesta tulla te-
roitetut. Ia tama on taiwuttannt minua
käändämään sttä.

Thomas Wilcocks ej ole ollut senkaldainen
Mies/ joka hänen aikanansa on seisonut suu-
resa arwosa niiden Dppeneitten stasa; eikä
myöstan ole ollut Ovpettaja sisällä-olewaise-sa
Man autuaxi, ja ej hän tahdo mitan tietää
sinusta; hänen pitä kokoman rahoja, tanman sotaa,
walwoman oikeudcn<käymisen asioita, lijkkum,:» metsai»
tläinden pyynnösä, hypyämän, juoman, syömän, tt.
fcn kantza on hänellä nijn paljon tekemisiä, ettei ha»
taida sinusta waarinottaa. Ack! nijn ole minun ja mi»
nun omaisteni tykönä, HErra lEsu! katzo minun huo<
neni, minun sydammeni seiso sinulle awoi, anna mei<
dän olla nijdcn sangen harwain seasa, näinä wijmmci»
sinä aikoina, jotka uskowot sinun j>äälles, rakastamat
sinua, ja toiwowat sinun päällesi Ola anna nijden A»
thcistillisten perkclellisten ajatusten tarttua eikä juurilta»
itziansa meidän sydämmisamme. Jos sinä wihdoiu tah«
dot, miuun Vapahtajani, sinun oik-an duomios jälkcn,
ylönanda» mailman, ja andaa sen jumalattoman me<
non ottaa yli käden, »ijn korja minua, ette» min»
näkisi ja kuulisi senkaldaisia kauhistuma!

Samalla muotoa on St. Antonius oikein ennusta»
»ut Antichristu en ajoista, kosta hän näi» puhuu: Anti»
christuxcn aikana »itä oleman »vaarallinen MM lietä,
«vaarallinen puhua, waiktta.



Esipuhe.

fa sadan lugusa. Sen jälken kuin asianhaa-
rat tietä andawat, on hän tainnut elää sa-
malla ajalla, kuin Johan Bunian, joka mei-
dän Saxalaistemme tykönä hänen kirsainsa
kautta on saattanut itsellcns nijn paljon rak-
kautta, ja on ollut samasta Uffon-Seurasta
Englandisa, kuin Vuniankin. Minun puole-
si, l en minä kysy nijn paljon sen perään,
kuka hän on ollut, kuin paljota mämmin,
mttä han on sanonut ja puhunut; sillä tämä
osotta, että hän on ollut yxi lumalalda op-
penut Mies, joka on pitänyt Christuxen, hä-
nen werensa ja wanhurffaudensa, hänen ai-
noanansa ja kaikkinansa; nijn ettei hän mil-
län muotoa ole tahtonut tietää, että jotakin
pandaisin taman ainoan kaikkein pyhäin ja
syndisten Autuaritekiän, hänen wapon armon-
sa ja meidän wanhurffaudemme rinnalle. Hä-
nen manauxensa näille on hän kirjoittanut nijn
wakewälla ja »voimallisella waikutuxella hänen
sydammesänsä, ettei haa ainoastans siellä ja
täällä ole työläs ymmärtää, waan myös että
se lange rastari, SaxankielisiM sanoilla täydel»
lisesti ulos merkitä hänen sisällistä liikutustansa.

Kuitengin olen minä uskollisesti noudatta-
nut Kirjan tekiän kaunita aiatuzia, ja toiwon

A 4 "'»«



Esipuhe,

nijn lähes osannexi paä-kirjan oikian ymmär-
ryxen, kuin se Saxankielesä on ollnt mnhdolli-
nen, ilman että tulla sekaisez-i. Ia nijn
jon tahdon minä nyt sanotun tästä.

Päätörexi toiwotan millä sydämmen poh-
jasta jokaitzelle, joka tule lukemaan naita lila-
deja, että Christus M ja pysyis hänelle
kaikki kaikisa!

Kirian



Kirjan Telian oma Esipuhe.

Aällä wijmmeiftlla ajalla c) hawaitsen
minä tykönäni, että Herran rakkaus

bäncn sisälle ottawaisilla sateillansa jolla-
kin muotoa loista minun svdammesäni,
ke mumn mieleni ja haluni palawaistxi,
ja syittä minun sieluni, ej ainoastansa
sydämmen hartaudesa andamaan yhtä
hengellista wasta-aända 6) Wapahtajal-
le, joka minua suurimmasti rakatta, ia
joka rakkaus kaiken tundemisen nlitze kän,
Epb. 3: 19. waan myös rakkaudella sylei-
lemään kaikkia yllhäldä stindnneitä Zionin
lapsia, ja toilvottamaan heille hyw.iä; ja
tosin nijn paljota enämmin, kuin minä nyt
kohtan monda waiwaista hajotettua sie-
lua, jotka andawat ihensä kattkmaisilda
opetuxen tuulilda kewiästi l)mbarins wie-

A 5 tää,
«) Kirjan Telia, jola tasa hänen Kirjasansa puhu

Raamatun puhenparreilla, ymmällä tämän kaulia ej
muuta/ kuin sen ajan, jona me nyt elämme, ja joka
likemmäri kulke mailman lspftua: sillä wijmeinen aika
kutzntan pyhäsä Raamalusa uuden Testamentin aika, jok»
on lähimmäinen aika mailman loppua-

6) Talla wasta-ääncllä ymmärtä Kirjan Tckiä ej
muuta, kuin hänen sisällisen halunsa, että sillä armon
lvalkcudella, jonga hän saanut oli, uhrata itzmsä hä-
nen Vapahtajallensa palwcluxeri, nijn hywin w,Ai<
rakkaudexi händä kohtan, kuin nijlle sjelutlle »petuxcri,
jyisi» hän tasa puhu.



Esipuhe.

tää, ihmisten koiruden ia kcnvaluden kaut-
ta, jolla he itzensa sisälle pistäwät, tai-
taxensa heitä pettää. Eph. 4: 14.

Ilman sitä pannan myös kaikkinaiset
Märät verustuxet, joiden päälle paljolla
wailvalla turhalM pyytän rakendaa. Sil«
läiniinkuin ihmiset cj ole oikia-mieliset rak-
kaudesa, eikä kaswa kaikisa, häncsä, joka
pää on, Christus, Eph. 4: 15; niin ej
r!e kaswannolle Christillisydefä nhtän sian
l-eid.w tykönänsä. Ilman yhdistyxeta
Chcistuxen kansia on kaikki, mitä me
teemme, kirouren alla.

Rakas Lukia! Sinä olet siis seura-
rraisesa w.ihäsä kiriasa, jos Herralle tcl-
pa ftn lukemista sinun tykönäs hywästi
finnata e), saawa kuulla ikänansä tuin
l bdeu lMaisen äänen sinun takanas näin
tMawan: on tie, jota sinunravmän pitä; älä vcukke oikmlle eikä
nmsemmalle puolelle. Es. 30:18, - 21.
Sillä se tie, joka johdetta sen kalllhin
tawaran tvgö, nimittäin sjcluin wanhur.
ftari tekemiseen Jumalan edesä, se mene
filäile ja wie läpi lEmren Christuxen
wMurffauden, että kaikki meidän oma

wan-
e) N>'m.'t sansst cj ole epäilyren, lvaan toiwoturen

sanat, joka taita näkyä tämän Kirjan Tekiän Esipuhe»
lopusia-



Esipuhe.

wanfturstaudemme on mjnkuin yxi saastai.
mn wactte, (Es. 64: 6. ja Ezcch. 36:17.)
wa.m pitä jokainen wannomalt senpäälle, että Herrala tule kaikki I-sraelin siemen wanhurskautcturi, ja
pitä terstaman iyiansä hänestä/ Es.
4>: 24, 25.

Ej mikan muu, luin sen ainoan Wan-
burftan kuolema, nmdan waarin-tekiäin
edestäulme, taida saattaa meitä Juma-
lan tyqö; sillä sen, joka ej synnistä
mitan tiennyt, on humala tehnyt
synmxi meidän edestämme, että me,
jotka emme muuta oie tutu wndisct, ha-
nesi tulisilnlne siri rvanhurstalldexi,
jota Jumalan edesa kcipa, 2 Kor.
): 21.

Christillinen Lukial Heitä kaikki maa-
han Christuxcn jalkain eteen, kaikki mi-
kä wiela smusa tule suhcn wanbaan ih-
miseen. Hänellä ainoastans pita oleman
edustus kaikkein edellä (Koll. 1: 8.) Kat-
ti sen hengellisen Templtn astiat ja neu-
wor pltä uudesa lijtosa siitä pienimmä-
stä siihen sllurimbaan asti ripuuettaman
Christuren paälll.'. Hänelle ainoastans
tule se kunnia, että andaa näille Pyhy-
den astioille sen oikian anvon, nijinnuo-
doin tuin hän on se sama, longa pita

ratew



Esipuhe.

rakcndaman Herran Tempelin, ja saa-
man kunnian fijtä. Hän on myös hä-
nen Isansa neuwon ja duomisn jalkm
seu ainoa perustus-kiwi, kukna-kiwi ja
kruunu. Hän on itze armon täydellifys
ja Isän kunnia. Tule sijs ainoastans
hancn tygönsä, jos mikä olis, tuin,si«
nulda puuttu; hänen tykönänsä on Öl-
jyä kyllä, joka taita parandaa kaiken si-
nun wahmgos.

Rakas Lukia! HErra auttakon sinua,
että sinä itze työft saisit tundca sitä,
tuin seurawaisesa Manauren-Sanasa kä-
sitetän! Ia hän itze tcbkön sitä sinulle
sulaxi hunajnxi, joka tulis sinun sjclulles
ijankiNkiscxl makcudcri, ja parandais si-
nun luusi ja min pila sinun sjclus sinu-sa iloilscman. Minä olen uskosa ja E»
wmMlimnln osallisudesa sinun weljes.

Thomas wilcocks.

§. i.



§. !.

Minä tulen, minun yftäwäm, sinun rygös
yhdellä Mänauxen-sanalla, jonga minä
toiwon culewan sekä minun eträ sinun
sydämmelles hywäxi.

kutzutan Christitoxi, käyt joukon
kantza Kirkosa ja nautitzet Sakram en-
tejä. Sijnci teet sinä hywin, st on

yxi jalo etu. Mutta jos ej sinun Chrisiil.l,-
sydes ole jumitettu Christuren weresä »), uiznse lakastu, ja ej sijta muuk, tule, kuin yn
wäärä koreus, jonga kanina sinä menet hel«'
ivecihin.

§. 2. Jos sinä tuman ohesa yhtähywin
Pysyt sinun syndi-welasas ja omasa manhu"»
ssaudesas, nijn kululta tämä kärmm myrky
kaiken nelien ja woiman sinun ChrinillisydeH

Koettele ja tutki sijs joka päiwä suu-
rimmalla wi!tt)della> niinga paalle sinun Cbri-
stillisydes wiwo ja kerstaus. itzensa perusta,

jos

«) Kosta Kirjan Tckiä sck,i täsä että usiammisa pai-
-koisa puhu Cbnstuxeu wcreM, injnkuin mcibän CK>i«
fnllisydemnlc jumefia ja pcrnsturcstaj niin hän stlla ym«
lnättä. koko CtzrGuxl» sowm»«n ja ansion. Katzo 5».



5 ( l 4 ) «

jos Christuxen oma käsi on itze laskenut peru-
stuxen sijhen. Jos ej se ole nijn tapahtunut,
nijn ci se taida seisoa fitä rajuilmaa wastan,
joka totisesti tule sysämään sitä- Sata» ku-

kista kaikki, se kaam, ja stn langemus tule
suureni, Matth. 7: 27.

§. z. s.lluloilda sisälle occttu sjelu! si-
nulle on totisesti yxi seulominen tarjona b).
Sinun Christillisydes luondo pitä kerran wi-
susti tutkittaman; ja silloin on se hirmuinen,
koffa kaikki lanqe yhteen yhden ihmisen pään
ylitze, ja ej enä mitan löytä, jonga päälle
taitaisin itzensä nojaa ja luottaa.

§. 4. Rorkialle lendäwä hengi! waroita
oikaisin sinun medenwaha-sijpejäs; heidän pi«
ta totisesti kuitengin sulaman kiuscmren helle-sa. Mika surkia asia on se, että kauwan
tehdä suurta kauppaa, ja wihdoin tulla rooi-
mattomaxi welkaa maxamaan, että wiettä elä-
mälins ilman wahwa perustusta sjelusa, ja
waraa, joka ulottu ijankaikisuteen.

§. 5. Armolla lahjoitettu Chrisnrcy! Katz»
hywin ttees, ettei joku mato ole juuresa, jo-
ka turmele kaiken sinun hywän maas, ja teke
että kaikki sinun ymbäritläs lakastu sillä ajalla,
kosta kiusauren helde rupe palamaan-

Läpi etzi sinun sjeluaS jokavaiwä, ja ky-
sy itziäs nain: Taicsngo hawaira Chri-

xen
b) tirian Teliä tarkoilla täsä sitä wietellpstä/ josta

puhutan Lut. 22: 31. 2 Ksr. ii' 3>



xen wertä minun sieluni päällä c)? Eli, mi-
kä wanhurstauo se on, jonga päälle minä
»ryr perustan minun aucuudeni? Olengo mi<
nä irralletullutkaikesta minun omasta wanbur,
staudestani? O! kuinga monda ylistettyä Chri-
stittyä, hawaitesans että se heidän oman luu-
lons jälken hymistä töistä kokohon pandu Chri-
stillisyden rakennus on kumohon langenut, o-
wat täytynet wihdoin huutaa ja sanoa: kaikki
on hukasa, hukasa ijankaikisesti?

§. 6. Kattele, että ne suurimmat synnit
laitaan nijn hywin salattaa nijden parasten
töiden alla, kuin suurimman omantunnon wai-
wan alla. Kazo siss hywin, että sinun syn-
nildä haawoitettu sjelus Christuren weren kaut<
ta tulis perin pohjin paraturi cl), ja ettet si-
nä mahda ainoastans kalmatta kalwoa sinun
wielä parandamattoman synnin haawas ylitze

muuta-

c) Nimittäin Chlistuxen weren sowittawaista ja elä»
wän andawaista woimaa, että myös muut minun wael<
I»xestani taitamat hawaita, että minä olen muutettu,
ivasta uudesta syndynnt, wanhuesioutettu ja pyhitetty,
Hänen Pyhän Henkensä kautta. Ej ole sijs tämä s»<
«ottu sijna ajaturesa, että sielut jollakulla luonnollx
sella tawalla pidäis prijssoitettaman Christxxen merellä j
sillä sitte kuin se kerron ristin päällä, on uloswuotanut
meidän terwcxi tckemiscxcimm, jaka se nyt hänen waie
luttawaisen woimansa kaikille nijlle, jotka ustosa sei»perään isowat ja janowat-

-6) Nimittäin nijn, että sinä woimallisefii lijkutctt»
lEsuxen fywästä sjekun tuskasta ja Merisestä kuolemasta,
«t mahda tahtoa pitää jotakuta ainoata salaista snudiä,
jon> estä, että lEsuxen meri cj saa pohjasta asti, se o»
täydellisesti,, MKM» sinu» haa,NMtttt»a vmalundeas.
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lmmtamain welwollisutten waarin ottamisella
nöyryttännsellä, sydämmen hnojendamisilla, ja
nijn edespäin e). Sinä mahdat, ilman Chri-
sturen wercä, pannaa sen päälle mitä fina
tahvot, nijn et sinä silla muuta aikan saata,
kuin että paisuma tule wielä myrkyllisem-
maxi. Sinä olet kohta hawaitzewa, ettasyn-
di sinun lykonäs ej tule «känänsä silla oikein
kuoletetun, jollet sinä ole' nähnyt Christusta
sijnä knwasa, josa hän ristin paallä sinun täh-
ns on andannt werensä wuota kuolemaan asti.
Totisesti, ej mikan taida kuolettaa syndiä,
ivaan ainoastans Christuxen wanhurstauden
tatzeleminen s).

§. 7. Z) ej taida walmistaa jo-
takuta woidetta, joka on kelwollinen paranda-

maan
?) Zljatus ci ole se, nijnkuin meillä olis wapa»?

laiminlyödä sitä, kuin on meidän welwoll.sndcmme, josta
meidän tule waarin ottaa; waan lueidänpitä tekemän
kaikki mitä meidän tule lchda, yhdestä wilpittöniästa
sydammestä ja haluifesta sjelnsta, jonaa Jumalan Henqi,
ivailutta ja teke wirkuri, lEsupcn rakkaudesta tekcmääil
kaikki täydellä halulla, mutt» ej kostan rakendamasil
lohdutustansa ja rauhaansa töiden päälle, silla ej he ke<
fia- koeturesa.

f) 3ämä wahwistetan seurawaisilla Raamatun sa<
noilla, kosta he toinen toisehcnsa oikein sowitctan: 4 Mos.
K. 21: 8,9» loh. ?: 14, 15. Rem. 6: 8- ii.
Ebr. 12: 2; mutta ellämmin tästä täsä Kirjasa.

9,) Kettä kaifkein cdcsia pita tasa waari otettaman,
«tta nijn «sein kuin Kiljan Tekia täsa l)än?n kirjasansa
pane sen sanan L-nondo, »iin ban silla YMMartä sen tur«
nieluun luonnollisen ihmisen, kaikkem hamn sjelnnja j«
iuiuliinsa lahjain, «voiman ja arwon kantza.



maan sjelua. Kaikki.parandaminen, joka ta<
welwollisudein noudattamisella, ja cj

Ch isturen kautta, on mi suurimmasti waaral«
linen tauti. S? perin köyhä turmeldu luon-
do cj taida kaikilla hänen omilla monnillansa,
ehkä kuinga paljon he nwös olisit paratut,
ikwänsä ylleen kutoa jotakuta waatecta, jo-
ka oli« hieno ja puhdas kyllä, peittämään yh.
tä alastoinda, ijelua. Ej muu kelpa tähän,
kuin ChristuMn täydellisesti kelpawa wc-nhur-ssaus.

§. 8. Kaikki mitä luondo on kehrännt
kokkoon, pitä ennen liewitcttäinän, kuin tn-
tan tulla puetetun Christnxen wanhurstaudclla.
Kaikki mitä tasa on ripustttiu päälle luonnon
kutomisesta, sen lönta Satan, rewaise joka
ainoan langan ja ratin rikki, ja nijn asetta
sielun paljana ja «lastoina HErran wihan
eteen n).

Luondo ej taida kaikella hänen woimallan-sa saattaa nijn paljon kuin yhtä ainoata pi-
saraia armoa, jolla s? t'ibaw jostu, kuolet-
taa syndia; taikka sillä astua «des Chnstuxensilmäin eteen.

B §. 9.
K) e?a<a„ tosin ej vie palivetin Ihmisen kaandymi»sesa, jonqaiahden ej hän myiMi! »ynoa kostan eroiitaa

sjcluja heidän luonnollisesta maarasta oinasta wanhnrstau-dcstansa, «aan palzota enauilni:'. nukuttaa heila sijhl',!,
Mutta kosta vmatundo lain woimallilen sanan, Kantiavlöshcln; ja sjc!n silloin hawaitze Halen wäas.'n N'an,
h«rstalidcns«, silloin on sata» kohta walmis, ei anws»
sia!,s kandamaan sielun päälle, waail myös
handä epailyreen. Zach. 3: l, 2, Z.



§. 9. Sinä sanot: Minä olen yxi Chri-
stirry. la, sinä täyt kirkosa, rukouxisa ja

mutta kaiken tämän alla taidat
sinä olla yxi »viheliäinen ihminen. Ajattele
kmtcngin perään, jos Christus jossus tähän
paiwään asti on nijn tullut sinun silmäis eteen,
että hau sinun tykönäs on ylönpaldisesti woit-
tanut kaiken täydcllisyden ja wanhurffauden
m. ilmasi, ja eitä tämä kaikki on langennut
tomuun hänen rakkaudensa ja armonsa Maje-
stctin eteen. Es- 2: 17, 19.

§. 10. Jos sinä totisesti olet nähnyt Chri-
siuxcn i); et sinä ole hanesa muuta ha-
wainut, kuin sulan armon, sulan warlhurstau-
den, joka korkcimasa muodosa on loppumatoin,
ja wuota ylönpaldisesti kaiken synnin ja wihe-
liäisyden ylitze. Jos sinä nijn olet nähnyt
Chnsturen; nijn taidat sinä myös jalwoilla
tallata kaikkein ihmisten ja Engelilten wanhur-
standen päälle, jos se ajatus johtuis sinun
nnclehes, että heidän wauhurstaudensa nijn
paljon wois, että sinä sen kautta tulisit Ju-
malan tykönä hywin ylösotetun K).

Koffa
>) zi»jän Teti« cj juingan la>a ymmärrä jotakuta

seiikaldaisia näkemistä, joka tapahtn ruumillisilla silmillä,
taikka yhdesä lurmelduia hourauresa; «vaan sen näkc,
misen, joka tapahtn usion silmillä, koska HErra lEsus
tule hänen sanasanso yhdelle sielulle nijn «vakuuttaroai»
sesti ja «voimallisesti eteen asetetuii, nijnkuin sc-sois hän
kaiken hänen rakkaudensa ja armonsa Majestetin kansia
hänen silmäinsä edcsa totisesti läsnä olewaisena. loh. 6;
40. Gal 3: 1.

K) 3amä« kansia ej Kirjan Tekia ne»wo kerän, ylön,
latzclla silmämään sitä hywää kuin löyly Jumalan, Py«



Koffa sinä olet saanut Christmen silmihm,
nijn sinä et tahdo ilman hänetä tehdä vhtä
ainoata hywää työtä, maikka myös toto mail'
ma sinulle annettaism !)'

Jos sinä nijn olet nähnyt ChriMen, nijn
sinä olet nähnyt hänen nijnkuin yhden wah-
wan kallion, joka on korkemdi kuin kaikki oma
wanhurssaus, satan ja syudi, Ps. 61: 3. ja
tämä kallio seura sinua 1 Kor. ic>: 4. josta
lakkamata wuota armon hunaja, rawitzemaan
sinua.

Tutki sinuas, jos sinä jostus olet saanut
Christuxen näkyhin, nijnkuin Isän ainokaisen
Pojan, cäynänsä armoa ja coruurra loh. i:
14, 16, l?» Zlllä anna itzelles nhtän lepoa,
ennen kuin sinä olet makuutettu sijtä, että st>
nä olet tullut Christuren tygö, seisot sen ijan-
kaikisen kallion päällä, olet seuranut hänen
kutzumustansa sinun sjelulles, ja okt sinun
wanhurffaxi telemises jälken tullut yhdexi hä-
nen tantzansa. (loh. 17: 21, 32, 23).

B 2 §. 11,

HZIN ja Enqclittcn tykönä; waan hän tahto ainoastans
«despannaa Lukialle, että heidän wanhurifaudensa ej ol-
lenaan felpa, että sen päälle lakenhaa uskallurcosa Iu«
malan armosta ja lemmestä,

l) Chlisturesa, Christulen kantza, Christuresta ia CKsi-
ilufen fauttt senkaldaisella arnwitetulla sjelullä sitä
»vastan halu faikihin hywijn töihin, ja ej tichiw sitä fnif»
kein picnindäkän laimin lyodZ; mutta cj hän suinaan
ota mitän etehens sijnä haijnsä ajaturcsa, että hän itzt
jotain hywää ja fijtcttawätä wois airan saatta; w.i.2g
hän häpe f»hta hänen armolllsen ImuZlansa ja Wapah,
tahansa tdtsä senkaldajstln mylkvWeu ajatustm vlitze»



§. 11. Ihmiset taitamat jalosti puhua usko»
fia, nijn kauwan kuin heillä on terweys; mut-
ta Harmat owat oikein tutut asian kantza. Chwskis on Pyh.m Raamatun salaisus, ja armo
on Christum, salaisus. Uffo on se ihmellissn
asia koko mailmasa, jos sinä panet kaikkein
wahindakän omastas sijhen, nijnkuin jo-
tain kelpawaisi v, nijn sinä olet pilannut kaikki.
Christus ej tahdo ollengan katzoa sitä, nijn-
kuin st olis uffo. Kosta sinä ustot ja tulet
Christuten tygo, nijn pita sinun jättämän sel-
kas takaa kaiken sinun oman wanhurstaudcs,
ja ej muula wiemän myötas, kuin sinun syn-
dis. Se kuulu kowaxi; kuitengin sanon mi-
nä »vielä kerran: Sinun pita hyljamän kaiken
sinun pyhydes,pyhittämises m), hywat työs,
nöyryttämises, ja sinä et saa mitan muuta
wiedä myötäs hänen tygönsä, kuin sinun puu-
toxcs ja sinun wihelMydes, muutoin ej so-
wi Chri.?us sinulle, ecka sinä hänelle. Christus
tahto olla senkaidainen Lunastaja, joka ej ole
sekoitettu jongun muun asian kantza, ja tasa
et sinä saa katzoa itziäs muuxi, kuin yhdexi
kadonnen synducxi, muutoin ej Christus j»
sinä ikanansä sowi yhteen»

Ej mikän mailmasa ole nijn työläs, kuin
wastanottaa Christusta yrinaniä wcmhurffau-
dexensa, se on nijn paljon sanottu, tuta han-

dH

m) KotzH ta>ä alempana tz. tz. 24.33. jotka lä«
hemm.ildä sclittawäl Kujan Tckiän ajatusta tasa atza»
haarasa.



da Ctzristumi. (Match. 16: 17. loh. 60.)
Pane ainoastans pienindä sinun omastas hä<
nen siivullensa, mjn ej ole hän ena sinulle js«
ku Christus n).

§. !2- Jos jokn muu kuin Christus joh-
tu sinun mielehes, kosta sinä menet Jumalan
tygö, tussaxes haneldä wastanotetuxt, nljnkutzn
si?ä Antichristuzezi 0); kaste sen paeta. An-
na Christmcn wanhurffauden yxi-mnsä picäa
woiton. Ulkona Hauesta on kaikki yxi Va-
Heli p). Sen pitä langeman, jos Christuxen
pitä seisoman; murra sinä oler riemmizcrva,
koffa so päiwä tule, jona scn lanZinms ra-
pahru. Es. 1: 10, 11, 12. Christus on sor«
klmur wijnakurnan yriuäns, ja ej yxMn
kansasta olluc hänen kantzansa. E'- 6Z: 3.
Mitä ikänänsa sinä panet Hänen siwullensa.sen on han julmudella ja wihalla kerran ritci
polkema c^).

B 3 §< 15.

n) Nimittäin sinun WapalM>!s;
silloin itze olla sinun oma Wapchtajas, sinun oma
tajns, sinun oma Blimmäincu Papvis ja Kuningas.

o) Antichristns merfitze yhden Christuren wastansei<sojan, eiika yhden wäarän Opettajan, M hy!ta Chwsinxcn j,a hänen ansionsa.
p) Babeli mclkitze fckoituxen eli hawltyxen..
c,) Oaxan kielisesä «emplarisa seisowat namat sa,

NNt: tvas du Ihm an die seite seyeil wirst, das
wird Er mit grin, u»d zorn zertreten, dast detzenwermögen auf seine kleider spriyen wird. Kuinya
iamä parhasa ymmärryrcsn, Christuxcn kosto» snhtcn
hänen Vihollistensa ylitzc, ottltaman pila, sopi katzoa^,



§. IZ. Sinä pidät tosin uston yhtenä fe->
Wlana asiana; mutta ongo sinun ustos jostus
koctelou tiusauxen hetkellä, jona kaikki sinun
syndis owat tulleet sinulle oikein silmäin eteen
osetttuxi? Ongo satanalla jostus ollut lupa,
kiusama sitä? Ia ongo Jumalan wiha kostan,
lnjnkuin yj:i rastas kuorma, painanmtt sinun
omaatundoas? Jos nijn on, että sinä olet
ollut hclwelln ja luolan kidoisa, nijn on Ju-
mala tainnut näyttää sinulle Chnsturen, nijn-
kuin sinun lunastus-hindas, takauxcs, wau-
hurstaudes, ja nijn edespäin; silloin wasta si«
nä olet tainnut sanoa: O! minä näen, etcä
Christuresa on armoa kyllä; ja taidat nijn-
Muodoin jälken laulestella sitä painawmda sa-
naa koko mailMasa,ja sanoa: Minä uston r).
Sillä koettelematoin uffo onyxipysymaiömusto.z. 14. Ustoon tule yxi elawa wakuulus,
yhden katumaisen ja hengellisesti waiwaisen sje-

lun
lmtä !>Cct. loh. Hcur. hauen selitynjänsä
näiden sanain ylitze hänen Hebreankielisesa Bibelisäusä
jllnrta jarain on osottanut.

r) Tähän sopi, mitä se autl,as Doet. Lutherus ha<
«en Pöytä-puhcisansa z. Lug. Luomisesta, nain pnhN
Luomisesta ja armosta. Act! Oeacm-a (Lusndokappale)
B»2n, (armo) on yri kaunis asia; kosta meidän pitä
«iielirinnem (luomisen) 8!3l!Äm (armon) ustoman, silloin
me soperramme ja sollikoitzcmme, ja sanomme clecio sen
siaan nijnkuin »m lapsukainen sano: Lemmel sen

Semmel. Eauat owat tosin wahwat, mutta sy<
hän sano clecic,. Mutta tämän kautta mc auluafl tu«
lemme, että Me halajamme ustoa. Ack! meidän HLr«
ramme Jumala tietä hywin, että me olemme woiwaisttlapsukaiset, jos mc sen tahdoisimme tuta»



llln sydämmesH 8), Christuxen Merisestä ansio-
sta e), ja hänen wilpittömilnmastä halustan-sa, tahtoa, ej josiikusa muusa päallekatzanno-sa, kuin liikutettu stfällisestä armahtamastansa,
juuri sentahden että slna olet senkaloalnen syn-
dmen, joka tarwitzct wauhnrffautta, tehdä
sinua autuaxi u). Suurei asiat, ej helpom-

B 4 mat
«) Että !yudi on yri uijn kauhia ja kadottawaincn

asia, kuin Jumalan laki meille sicä kirjoitta, omitta,!:
yxi.epäjumalan palwclus, yri luopumus Jumalasta sijsä
korkeimmasta hywästä, yri kapina händä »vastan, Es.
59: 2. Rom. 8: 7- Epb. 4: 17. r- yri sjcllm
Huurha, 1 Mos. Kir. 2: 17. loh. 8: 44. Rom. 8:
6. 1 loh. 3:8, »5, ia nijn edespäin.

t) Se on, että meidän pclasturecmme synnin hir»muiscsta wclasta, sen julmasta wallltnresia ja
lomasta rangaisturcfia ej loylynyt Jomalan mijsauccsa
ja duomiosa yhtän muuta wallkavpaietta, kuin että Chri>
slus Jumalan Poika piti ripustcltaman puun päälle, su»,
leman yhtä meristä kuolcmata, ja oleman kiruuxena mci,
dän edestämme. Ebr. 9: 22. Gal- 3: 13. Rem. 5:
17, 21. Lug. 6:6, 7,8, n.

u) Ehkä minä, näiden Kirjan Tekiän sanain kään»
damisen ohesa, luulen itzcni junguu selityin kaulta osan-
nen hänen ajatuxensa, kuulumat kuitenain hänen sanansaSaxankielisesä käändäinijesä näin: Zum glauoen gehört
eine tzeutliche überzeuauna von der funde, von den oer,
diensten des blutcs Christi, und vou Christi willigkeit,
idich schlechterdings aus kciner andern bewegung selig zumachen, als weil du ein sunder bist. Että nämat sa»
nat owat selkiät, ja sisällänsä pitämät yhden uikian j«
»lotluwaisen kirjoituren uskosta, ansaitsewat„e Suoma»
laisen puaun, jakuuluwat Suomen kielesä näin: Ustoon
tule yxi selkiä waknutus synnistä, Chrismxcn weren
ansiosta, ja Christnxen tahdosta, ettei mistän ,nuust«
taiwutnxesta, tehdä sinua autuaxi, kuin ainoasta»»sijtä, että, sinä olet yxi syndinen.



niat itzcsänsä, kuin luoda yhden 'c).
Kaikki luonnon woimat ej ulotu tasä mjn kor-.
kialle, että sinä Nijlla tuettu, tmoamt, kosta
syndi ja hänen hirmuinen welkana nijnkuut
yxi rajuilma sinun ylHcs langc, l,'t!ftsti u»roa,
etla joku armo ja hmoin siuua koh-
tan wiela Chriftuxesa löyty, niinkuin jinga
tautia sma, waiwain-n sj»'!n, 'Mdaisit tulla
pelassetuxi. kosta salan soima
omalle tunnollc syndia, ja sjelu sillain 7) heit-
tä syimin Chiftuxen päälle, nijn on se yxi,
Emangeliunulllnen käyttaminell; se on, oikein
tuta Hänen Chrisiuxexi, jo'a warten han mail»
nician tullut un. Wastan ottaa Christuxen
wanhurstauden yxinam.i, ja ej tahtoa toimella
lamalla tulla autuarl, kuin h.inen weriscn an-
sionsa kautta, se on paä-summa Ewa:ae!iu-
mistä. K'sta yri sn-lu kaikkein hänen oarhain
töidensä harjoittmn o.iesa, nijn hyruin kuin
hänen fuutimm.ua hädasänfa, taita sanoa:
Oj muuta kuin Chri,ni3, Lhristtw ainoa-
stans ja yxistans on minulle tehty waiihllr-l

stau-
>) Totisesti, yhden elämän wakuutuxen vaille naista

olioista, Jumalan Hentiliä waitutttun totisen katumu»
r?n alla synnin ylitze, »yt usto. G>ta owat myös
meidän puhtasti ooett,, maiset Optttajamme suuresti pää!lc«
seisoneet, ia myostin muutamat, injnkuin kulherus,
CH<!NN!ti>'.s, Scriwcn ynnä usiunbain kan§st, aiwan
nijn merkillisillä sanoilla tästä puhuneet, kmn Kirjan
Tekla n t on tehnyt.

>) Rohwaistu sijtä mainitusta lEsuren Chrisiuren
pettämättömästä hywän tahto»!»..st', tohta«. Iol).
s: 27-. 2 Kor. 8-- H. 2 ?>ct. 3: 15. Ebr..?:. 25.



stmdexi,, pvhydexi ja lunastuxcxi, multa ej
sil,ngan se nöyrittämincn, jo«ga min» mi-
nun" tykönäni löydän, ja minä hänen ede-
sänsä reen; ej, ej, ej minun nijn kuyurur
hywär työni, jotka minä olen rainnut ai-
kaan saattaa, ja ej myöskän ne annoit run-
dcnns c ja makiat lijkut«l.er, jorka minä mi-
nun tykönäni koetellut olen; nijn on sjelu
slMi tilasa, ettei mitkän raju ilmat taida hän»
da w>,hingoita ja ylitznvoittaa 2).

Z, 15. Perustus kaikkihin kiusamihin, kaik-
kihin satanan edusturihin ja woiwihin meidän
ylitzemme, nijn hyivin kuin meidän walituxe-
hcmme tämän suhten, maka meidän myöta-
rjppuwaisesa omasa wanhurstaudesammc ja
siinä waäräsä hywasä luulosa, jonga me tee-
sillemme itze meistämme 2). Näitä sinun ty«

B 5 könäs
Kosta Raamattu sauo, että Chrifms on ineiUz

Il»mal,.ld« tehty wijsal:d?xi, wanhuriknudexi,
Vexi ja Imiasmxexi; nijn un se nri Hcblean. kicliiien
puhenparfi, joka pane kaikki tekcwäiset sanat
sien sanain siaau- Naiden sanain ymmarsys on sijij
tämä: Christus yrinäns on Jumalan Duomiosa si:i jn-
IlsKttu, joka on ja pita oleman minun ainoa wijsandc,
ni/ ja siri, joka yxinans teke minua wanhnrstari, wiat»
tomari, kirkkaxi ja p»ht«n Jumalan Mimmisä siluii,
sä, ja hänen kunniansa istuimen cdcsa: Hänen elämän
anoawaincn werensa yrinans t.ke minua l)»lM'i, ja
wahw!sta mii ua kuolettamaan sitä wanhaa Adamia, j>»
juorcmaan elämän tietä ilolla, ja hänen kuolemansa on
Minun ainoa lnnasturcni.

?.) Se on, että kavdän rastasna lichakoitzcwilla aja<
turilla itz ssänsä, omasta tiedostansa ja ldustuxesunsa sclähengcllllilä että mailmallisisa asioisa.



könäs paisuwaisia ajatuxia kiusa nyt Jumalasen kautta, että hän anda satanan karata si-
nun paallts b), juuri nijnkuin Laban karkais
Jakobin päälle epäjumalan-kuwain tähden,
i Mos. Kir. zi: 26.35. Senkaldaiset sinun
salaiset eväjumalas pitä tasa sinulda pois otet-
taman, sinä mahdat sitä tahtoa cli et; muu-
toin estäwät he Christusta, menemästä sisälle
sinun tygös. Ennenkuin Christus sinun ty-
gös sisällemene, nijn totta kadotus ej suingan
pakene sinun tyköas; mutta kusa wielä kado-
tus on, siellä on sydämmen kowus- Ia niin-
muodoin osotta se paljo duomitzcminen, joka
wielä on sinun sydämmcsäs itzias wastan, et-
tä wähä taikka ej mitan Christuxesta sijnä ole c).

§. 16. Kosta sinun syndeis wclka rupe tu-
lemaan sinun omasa tunnosasy!öslij?utetUfi;
nijn kawahda sinuas, ettct sinä mahda tah-
toa sitä muulla tawalla aseteturi, kuin Chri-
stien weren kautta, muutoin tulet sinä enäm-
min paadutttuxi sen kautta- Wastan ota ai-

noa-
>,) Tama taidais tolin usiamiinsta Raamatun sanoi-

sta osotetta; mutta minZ tydyn nyt anwastans sen snu»
ren Apostolin Pawalin omaan todisturcen sijta asianhaa»
rasta, 2 Kor. 12: 9. ja muistutan sen ohesa Luki«lle
lobtn csimclkia. Katzo muistutusta B:nen alla.

c) Mirjan Tckia ymmartä nijlla sanoilla: wahä
taikka ej mitan Christuxesta, että waha, taikka ej mi-
tan Chnsturcn armasta ja wanhurskaudcsta senkaldaisesa
sjelusa löyly. z,ie mnnn! ystawani, tasta peraanajatu<
xclla, mikä seiso Es. 38: 3 i?- 5«-' 10, il. 1 Kor.
3: 15. niju cl sinä taida nijn paljon kerltata sinun ulos
seisotusta moninaisesta kiusaufes tulesta.



lioastcms Chrisius smu» rauhcxes, Eph. 2:
14. Philip. 4: 7< mutta ei sinun hywät työs,
ej stimn kyyneles ja niin edespäin. Chrisms
pi ci oleman sinun wanhurstaudes, ej ne ar-
mon lahjat, jotka sinä saanut olet 6). Sinä
taidat tasa' juuri nijn kewiasti tehdä Christu-
xen lse on, hyödytyxen hänen sowinnostansa)
tyhiäri sen kautta, että sinä teet hywäa, kuin
sen kautta, että sinä teet pahaa, eli teet syn-
tiä- i Kor. 1: 17. Dan. 9:26. e). Kcho

Chri-
c<) Hiljan Tckia ej sumgau tasa hyljä nijta tyync«

leita, yri katumainen sjelu langetta hänen syndeinsa
ylltzc; sillö nijtä, nijn hywin kuin yhtä eläwärä ja katu»
waista synnin lnndoa, luke hän myös vhdexi armon-

mutta hän »varoitta tasa, ettei nijta mahdeta
ottaa lääkilyxer,» tiusauxia ja oman lunno» päälle kanda»
mistä wastan.

e) Ee ,asä nimitetty Dan. 9.26. ej todista, mitä
Kirjan Tckiä ajattele, leffa alku kielda oikein kalzotcin!
kuitengin on asia itzcsänsä oikia, ja taita usiammista
Raamatun sanoista osotelta, nijnkuin Gal. 5.-41 Xor.
z: 12». Philip, z: 7,8» ja muista senkaldaisista,
jotka duomitzemat laikki meidän hywätj aikomuxemme,
tjetommc, työinmt ja tekomme, tehdyt sijnä ajatuxesa,
että nijlla taitaa seisoa armosa Jumalan tykönä, sulnri
synnixi ja hapiaxi, Rom. 3: 19. n.- 32. Gal. 3: 22.
Rijtetty «lksn HErra IGsxs, ja hänelle ainoc-lle ol»
kon kunnia! häpiä peittäkö» syystä meitä! kirjoittase rakas Lutherus «hdesa piikasa, nimittäin hänen k,r«
joituxesansa Jo. Sylw. 3'lrunuxellc. I« taas toiscsa
paikasa yhdesä kirjoituxesa Georg. Spcnleinille, jonga
minä tasa nijn paljota enammin tahdon sanasta sanaailsisälle weta, luin se ilmoitta tämän kallihiu Jumalan
Miehen koko sydammen, uskon ja Christillisyden jo e»»
Nen Reformationia, (eli sitä Lulhtlurcn kautta tapah»
lunutla. taiwalliscn. Opin selitystä Paawin willlti-listä)



Ehrisiujitn päälle, ja tee nijn paljon kuins
tahdot. Seiso koko sinun painollas Christuxe»

wcm-
lijatenqin kosta tämä kirjoitus koko hauen awcmidefansa ai<
Man horwasti Isyty nijsa kiljoisn, Lnthcrurc» elä<
mäst.i ulos tulleet owat. Mainittu kirjsitus, kuu!» Suo«
meu kielesä näin:

Minun I'3s»xesil Christuxesa rakastettu tveljeni
Goorg Augustincr-Nlilllki Msmmin,
yin Rlosterisa! 2lrmo ja rauha olkon sinulle
lumalaldaIsÄVä, ja HNralda lEsurelda Chri>
stuxelda!'

halajan tietää, mitä sinun sjelus nyt ajattele,
»V»- jos ej se »vihdoin suutu hänen omaa» wanhurstau»
ltensa, ja opi ja luotlamaan Chrisiuxen wan»
hurffa»den säälle. Sillä meidän aikanamme tulewat:
monda julmasti kiusatun, käsittämään korkiat ajatuxet
itzestänsä, erinomattain ne, jotka kaikesta »voimasta vYY-
täwät olla ja wagac; jotka, kosta he ej ymmär-
rä Jumalan wankurstaittta, joka armosta on meilie run«
s.«ji lahjzoittltu Christurefa, pyytämät nijnkanwan ai-
kaan, saatta sitä kuinhywa on hejdän itze tykönänsä, siihen
alli, ettn he, kaunistetut awuilla ja ansioilla, l>luiewat
taitawansg scisya Jumalan cdcsa, joka kuitenain on pe-
räti mcchduloin. Giilä ajalla juna sinä olit meidän ty»
lönälNNle, olit sinäkin senkaldaiscsta ajatnrclta; ja, mi-
nä olin myös itze niwottu sijbcn haroa-ajatuxeeni mut-
ta nyt sodin minä »Ms tätä erhelysiä wastan, en kui-
tenijan ole tähän asti »voittanut sitä. Gcntähdcn, mi-
nn» rakas »veljeni! opi tundemaan Christurcn, ja sen
ristinnanlitnn; opi knnnioittamaan händä, ja, epäile,
inisen alla itz.' päällcs, sanomaan hänelle: Si!>a, HArra
lEsu! oler minun wanhurjtaudeui, mutta minä o-
ien sinun sondia: Sinä olct tehnyt omares mitä mi-
nun ou< ja an?.in::t minulle mitä sinun on: Sinä,
winun olet paälles ottanut, mik» sinä



wcmyurssauden paallä, ja kawahda sinnos,
ettei sinulla ole Ui jalka sinun oman, ja toi-

nen

et ollni, ja andanut minulle mikä mma en ollut.
Kawahda sinuas, pyrkimästä nijn rnbtauden pe»
tään, että sinä ticldäisit katzomasia sinuas nijnkuin yhtä
syndisiä, ja olemasta Silla Chrisius asu
«inoasians syndisten tykönä, on scntahden asiunut
«las taiwahasta, että hän asms syndisicn tykönä. Tut-
kistele tarkasti tätä hänen rakkauttansa, nijn sinä olet
hawaitzewa hänen suloisimman Sillä jos
meidän pidäis meidän työmme ja kälsimiscmme kautta
tuleman vmantunnon-lepoon, mingäläliden olis hän sil«
loin kuollut? Sentähdcn pitä sinun, tpäilyren alla sinun
itze ja sinun töides päälle, ainoasians löytämän rauhan
lhänesä. Sijnä siwuta pitä sinun myös oppiman häne-stä: Niinkuin hän on korjanut sinua,' nijn on hän mr,ös
tehnyt sinun smidis hänen omirensa; ja hänen wanhnr-
staudcnsa sinun omarcs, jos sinä tämän wahwasii uffof,
Nijnkuin slnnn pitä; sillä kiroctu on se, joka fta ej usko!
Samalla miwto inyös jakärsiwäisydcllä knn a
nijtä weljejä, jotka owat tawattonwt ja wielä exywäiftt,
ja tee heidän snndcjansä, sinun omires; ja jos sinä omi-
stat jotain hyk>ää, nijn anna heidän nautita hyödytystä
sijtä, nijnkuin Apostoli opttta: Rorjatkat toinen toi-
sianne, nijnkuin myös o» korjannut meitH
Jumalan kunniari, Roui. 15: ?°. Ia taas:
zella olkon fe ajatus, knin myss Christnrella IG-
suiella oli; joka, waikka hän oli Jumalan muodcsa
allensi iymsa. Philip. 2: 5. Tee myös sinä nijn. Jos
sinä luulet itzes olewan Memmon kuin he, nijn älä ine
sitä saalihixi, ja nijnkuin se olis sinulle ainoalle t>i!cwa;
lvaan alenna itzes, ja unhoda m-llinen sinä olet, ja nlc
Nijnkuin yri heistä, että sinä kännäisit heidän heikol-
tansa. Sillä onnetoi» 0» sen wanhurstous, jo?l'<j toy»
do autta nijtä, jotka hän, asetta-sansa itziäns rin»
nallensa, löytä huonommasa tilasa, kuin hän «h? «n»
»aan sen siaan aMcl« paeta uäluaahan, ja sicl»



n?n Christuz-en wanhurssauden paällal f). En«
nenkuin Chrisius on tullut ja ylösrakendanut

sinusa
lä, kosta hänen kuitenain, nijnkuin läsnä olewaiscn, olis
pitänyt palwclcman muita hänen kärstivälliiydellänsä; esi»
n,kl urillansa ja csifuwallansa. Tämä on kätken sen !ei<
wiskm. jonoa HErea ahdelle suomit on, ja ej anda kantza-
palwelioillensa, mitä hei!!.' tulee. Scntahden, jos sinä
olet yri Christure:, Ruusu ia kukkamen, nijn tiedä, että
sinä woimasa pidetän seasa. Katzo aino<
astans, ettet sinä, kärsiinättsmydcn. rodkian duomitzemi«sen eli salaisen ylpeyden kantta, itzc tule yhdexi otjan,
t<iMiran<pisiimexi. wnldakunda on, nijnkuin
Ps. nu! 2. sano, hänen wihZllistcnsa kcsscllä. San»
sijs minulle: K»sa luulet sinä wihollisten eli
ystälväin asuma«paikan olewa»? I>s simildn jotakin
puuttu, nijn heitä itzes maahan HErran lEsure» etten,
ja ctzi sitä rukouresa; hän on itze opettalv.: sinulle, kaikki,

ainoastani, mitä hän sinun ja laittein muiden
«dcstä on tehnyt, että sinä myös oppisit, mitä sinun pitä
muille tekemän. Jos hän ainoasians olis tahtonut elää
wjden hurskasten scasa, ja ainoasians kuulla nänen nstäwit<
tcnsa edestä, nijn minä kysyn: Kuiden edestä olis hänen
silloin pitänyt kuoleman? ia kuiden scasa olis hänen silloin
pitänyt elämän? Tee sinäkin nijn, minun «veljeni! jaru,
loilc minun edestäni, nijn un HEna olema sinun kanhas.
Hle hnwästi HEleasa! kirjoitettu Wittembngjsä 5. Sll»
llulltama jällen Pääsiäisen, Wuonna 1516

Omu» Weljeldas
Martin Lntheruxelda,

Augusiincr.

f) Täsä <j suinaan opeteta, että oxiwalainen synnin
katumus ja kauhistus ej pitais löytymän yhden annoite,
tun Cdristityn tylönä, niinkuin joka hända aina hillitzc, <et>
ninstä kaikki mitä !kän tahto, sillä se olis wastan sitä wg-
luutusta, tuin «stolla en synnin kauhiudcsia, josta Kirjan



sinusa hänen armo-istuimensa Z), nijn ej ole
sinun omasa tunnosas muuta, kuin kadolus,
peljästns, salainen epäilys, ja sjclu hääly toi-
won ja pelwon walilla, joka on yxl tilaisus,
joka kaiketi ej ole Ewangeltumillmen.

§. iv. Se joka on ylön arka, awoimilla
silmillä kastelemaan syndiä hänen kaikkein ka u-
himmasa hirweydesänsä, ja oikein tutkistele-

maan

Tekia ylempänä 14. ja wielä enämmin scnni waisisa tz.tz.sangen merkillisesti puhu: waan hänen ajatnrensa o»,
että se, joka on ollut oikein hädäsä ja tukenut synnin
niinkuin kuoleman otan, mutta sitä wastan yhdefä nijn
hatäyndyncsä tilasa sillä tawalla ja muodolla, fuin nlem'
l>ana iz. sanottu on, o» saanut lEsuxen, nijuruin
hauen ainoan Auttajansa, Waoahtajansa ja Autuali,
tckiänsa, oikein silmibin, nijn että hän on sijtä täodel»
lisesti makuutettu, että hän on Häncldä sijtä sywässa
hclwetista lunastettu, ja hänen werensa ja kuolemansa
kautta Jumalan kanha täydellisesti sowitetln, että hän,sanon minä, senkaldaisesa tilasa ej tahdo f»hdä vahaa,
<j tahdo syndiä lehdä, waan kijtollisuden lain jäisen teke
mitä hänen tekemän ritä täydellä mielellä ja halulla,
ja tosin kaikki hänen sällille Wavahlajalltusa lEsurclle
mielisuosion ja kunniaxi.

3) Eeurawaisista Raamatun sanoista: Ps. 132.-14.
Es. 66: 1, 2. loh. 14: 23. Lug. 22, 23.
1 Kor. 3: 16. 2 Kor. 6: 16. paitzi usiambia muita,
osotctan yldäkyllä, että lEsus Jumalan Poika, ynnä

Jumalan Isän, ja Jumalan Pyhän Hengen kanha,
Vlösrakenda yhdesä ussowaisesa sjelusa hänen Armo»
istuimensa. Tämä ej taida muuta, kuin ijaukaikisihin

aikoihin täydellisesti lohdutta yhtä köyhää j» armsltck
tua. sjelua.



maan sitä hclwetin sywyttä, joka löyly
nen omasa sydämesänsa, hänellä ej o!< rhtan
uffallusia Christuxen ansioon. Mutta st"ä
mahdat olla nijn suuri fyndinev, kuin simolet, ja sinä itze työsä tunnet itzes;
mittain sinun suuri syndi-turmclluxct- ja senhelwetm sywys oikein aukene sinun silmäis
eteen) koke wastan ottaa Christien si"un E'''s-
wastajares, nijn sinä olet hawaitzewa, että
hän on lElus Chrisius se wanhmskas.

Katzo sijs kaiken epäilyxen alla, oma-
tunnon kalwauxen ja waiwan alla, uffolla ja
rukuuxella alati ja jarkähtamätä Ch'isturen
päälle, ja ala anna sinuas sanaiiemisem ja
rljtaan sen ylitze satanan kansia, sillä silloin
olis han woittanut mitä hän on etzinyt; wcmn
pois näytä handa Christuren tygo, hän on
Ma nndc«wa hänelle sen wastauxen, joka hä»
nelle tulee. Hänen Mirkansa on, olla meidän
Edeswastajamme, 1 loh. 2: 1. ja scisia,
nijnkuin meidän Takaus-Miehemme, wastau-zesa lain edesä; Ebr. ?: 25. Myöstin on se
hänen Mirkansa, että nijnkuin mcidan Väli-
miehemme, päällensä ottaa meidän turmellun
asiamme toimittamisen hywaan päatöreen sen
onaarimman wa::hurstauden edesä. Gal- 3: 20.
1 Tim. 2: 5. Tähän wirkaan on hän ma-
lalla asetettu, Ebr. 7: 20, 21. Anna sinä
sijs sen asian Chril?uxm haldnun; mutta joS
sinä itze tahdot wahindäkin olla awullinen si-
nun syndcis ja somittamileen, nijn
sinä sillä ylössanol sille manhurstalle Chri-

sinelle



ftuxelle palweluxen K), joka kuitengin on tehty
synnixi sinun eoestas. 2 Kor. 5: 21.

§. :8' Satana taita tosin sen.
Pyhän Raamatun, ja wsännellä senwaäräa!,»
mieleen; mutta ej han taida wastata sen räalle.
Se on Chnstuxen oma korkeimmasii vainawasana, ja sillä ou han itze lukinnut satanansuun Match. 4.

Koko Raamatut ej löydy yhtän ainoata
fowaa sinaa yhtä waiwaista, hänen omasta
wanhllrffaudestansa paljastettua syndistä wa-
stan i waan pikemmin ulosmerkitze Raamattu sen-

C kal-

>') kirjan Tekiällä on ollut täydellinen tila, ottaa
lainari tämän puhen «parren 1 loh. 2: 1. knsa sesana, wanhuriras, mcr> tzc senkaltaisen, jolla ej asno«

»ostnns ole korkein oikeus, omistaa itzellcusä yhden kap»
-palecn, nijnkuin hänen hywin ansaitun omaisudensa,
'Waan myös sen, joka muutoin kutzutan wag.-.xi ja ar»

ja juuri tätä taitan halvatta kosta näitä sanoja
'1 loh. 2.1. toko awarudcsansa wisusti tufkislellan
tuin myös kosta tämän sanan, nimittäin wanhurffas, ym«
«märrystä merkitään monikahtamisa paikoisa sijna PyhäsH
Raamatusa, nijnkuin esimerkixi Ps. ,12: 9. Sanal.
Kir. 11: 20, 21, 30. i- ,n, laf. z: ,7, lg.
ja nijn edespäin. Se sana waichnrskas, korkeiinmasa«sselcsa otettu, tarkoitta sijs tasa seAhywan suosion
ylönoaldisutta ja sitä täydellisiä oikeutta, jonga lEsus'hänen »verellänsä ja kuolemallansa on aysaimmt, teh»äärensä mettä hukkuneita ja kadonneita syndisin ivan-
hunr,'ri, ja Jomalan tykönä ijankaikiseln autinr!; siiia
',i'uiuo>!i on hän hänen kostawaisen wanhnrstaudensa ja!.-
kcn yri tuli, ja Maikki s»nd'set heinä' j.i olki, jotka ej
y,btän silmanräpänsi,' taida hänen ed.läi!!a seisoa, jos
hän tahdois Huomiolle hndän kanliansa.



kaldassen sillä tawalla, että hän ja ei kengän
muu ole armon ja Ewangeliumin esimaali i).

Ota ainoastans täysi uskallus Christuxen
hywäntahtoisuden puoleen, nijn tulet sinä myös
mieluisexi K). Jos sinä hawaitzet, että sinä
et taioa uskoa, niin ajattele, että se on Chri»
sturen oma työ, waikuttaa usson sinusa. Pyy-
dä sitä haneldä sydämmellisella' rukouxeUa;
hän on yxinans se, joka rvaikurra sinusa sekä
rahdou eccä cäyrrämyxen hänen hywän suo»
sionsa jälken. Philip. 2: 13. (Sowit. Kork.
Weis. 1:4. Evr. 12:2.) Walita sinun epäu«
stoas, joka teke omasa tunnosa synnin welan
wäkewammäxi kuin Christuren, sen kautta ettäse halwenda Christuxen ansion, ja pitä Chri"siuxen meren saastaisena, halpana jahuonona,ja sinun sowindohos ulottumatoina.

§. i?. Sinä walitat paljon sinun itzeylitzes; mutta jos sinun synnin-wiheliäisydes
pakotta sinua, enämmin katzomaan Christuxenpäälle ja wähemmin itze päälles I), nijn onse

>) Se on, että Ewangelinmin armo tj ole erin»
»maltain sowelias jollelulle muulle luin yhdelle hänen
omasta «vanhurskaudestansa paljastetulle katumaiselle s,n»
tiselle. Matth. 5: 3 '6- Ps- lo: 14, 17. Luk. »: 5).

K) Nimittäin uskoa hänen päällensä ja totella hänenrakkauden»läsknänsä. I<r. 15: 16. Ps. ilo: 3. Phil.
4:6, iz. Ebr. 10. 35, 36.

l) Kirjan Teliä ej suingan täsä liellä, latzomast«synnin päälle, jota hän myös ylembänä
17. tz. on teroittanut, noon hän ftlittä lohta itzcnsilseuranaisisa sanoisa..



se kaiketi oikein; sinun walitus.wir-
tcs owat 'ula ulkokullaisus.

Mi ja sulkia asia o» se, että
mielisuosiolla katzclla hywiä töilansa, armon-
tunvoja ja nijtä syvammen-huojenlluria, joita
hawaitan; kosta sinun kuitengin pidäis aii.o-
astans katzeleman lEsusta m>. Senkaldainen
tatzeleminen teke sinua ainoastansylpiaxi; mut-
ta että yxinans katzoa Christuxen armon pääl«
le, se köyryttä sinua, sillä armosta oletra ce
tvapahderuc uston kaurra, ja se ej olereistä;
Jumalan lahia on se, kuulu se Eph. 2:8-

§. 2c>. Kaikkein sinun kiusaustes ja wai-
wais alla et wlihda sinä tulla heikkomielisen.
lak. 2:8» Nämat kurituret ej ole aiwolut,
lyömään sinua kappaleiri; waan laskemaan
sinua alas omalda korkcudeloas n) ja nosta,
maan sinua kallion Chrisiuren päälle.

Sinä taidat tulla wiedyri mjn sylväan,
että sinä näet ltzes makawan he!we:in partalla,
ja ftisot juuri wähällä eua sinlie syö-

C 2 siyri;

m) Meidän kallis Luthllus, H>'"N! lllilnisa Esipu<
Hesansa P Pawali» Gp'sto!<in edrli.i Ns,nare,n tnqö, o«
llänMi M'a!a»ut senkalbaisia wiheliaissä sjeluia, koska
hän muun seasa sano: E) st ole muu kuin petos, jot»
muutamat opettawat, töillä pitä walmistamatt
»yiitnsä almoon. Ia edesvä,»: Että he haparoitzewat
ja tatzswat ymbanlleniä uff«!i ja hnwäm töiden pelaan,
ja ei tiedä mikä «slo eli hvwät tröl owat; puhuwat kuiten»
Sin »« juttelewat monda sanaa uskosta ja hpwisia töistä.

n) Se on, «oittamaan sinua sinun omasta suurestaluulosias sinun nywndcsi.is, watuudl»
ja pyhpdlstas, josta sinä paljon ylpcilll.



Mi; kuitengin ftna et taida wlla sywemmäl-
le laatettixi, kuin helwetin watzaan, kuin-
ga monda Pyhää omat sjellä olleet, ja tulleetsatanalda pahoin menetttyxi? mutta sielläkinsaat sinä luwan huuta HErran tygö, ja kat-
zoa ymdarilles hänen pyhän Templinsa perään.
lon. 2:4, 5. c>).

Jerusalemin Templihin ej saanut kengätl
sisallemennä, joka ej ollut puhdistettu, jasii-hen tuonut myötänsä yhtä uhria- Apostol. Tek.
21: 26. (4 Mos.Kir. 6: 2, 13, iz<) Mut-
ta nyt on ChristuZ meidän Templimme, mei-dän Uhrimme, Marimme jaYlimmäinen Pap-

pimme,

») Silla sanalla helwttti cj ymmärretä tasa sMyankaikisia waiwan.siaa, jrsta ej yhtän lunastusta »le,waan yhtä erinomaisesti suurta fjelun.-tuskaa ja peljästu,
sia, joka »sein taita, lunialan wijsan neuwon ja pyhän
sallimuren jälkcn, kohdata nijlä uskowaisia, ja se fanae»terwcllisten tarkoitusten tähden, nijnkuin: Että taikka
wieda heitä l>kemmin itziänsa tundemaan, ja nijn hej<
fiä poiseroitta jongnn salaisen hywän ajatuxen, heida»omasta mahdollifudesianfa, kelwomsudestansa, ja salaisestaluottamisestansa sen päälle; elikkä näyttä heille, ja päästää
heitä jostakusta salatusta paulasta, joka on wiritetty sy,
dlnnmcn pohiasa, mutta on yhden ajan toisen peM»
tullut hywildä lijkuturilda, hartailda harjoiturilda ja
oman parannunn yrityxiltä ikänänsä kuin ylipcitetuxi;
osittain että muittamain erhetysten tähden kuritta heitä«ijn yriwakaifcsii, että hr sitte. nijnkuin poltetut lapset, pa«
»emmin karttaisit tnlda.v osittain miws, että sen kauttasaatta heila sijhen tilaan, että wältlä, jotakuta uutta sa«
tanan ansaa, ja estää heitä lanaemasta sijhen. Ia senkat-daifefa ymmarryxesä se sana helwetti otctan sijnä pyhäjH
Rsamatusa, nijiikuin taita näkyä 1 Sam. 2:6. Ps'7l Z
22. Pf. n5,4. Es. 33: l°, 15. 2 Kor. 12: ?. .



pimme, fota ej kengän muu saa lähestyä, kuin
waiw«istt syndiset, ja tosin ej muulla uhril-
la, kuin hauen omalla kerran uloiwuodatttulla
Uhri-werellänsä. Ebr. ?: 27. myös
24,25, 26. 4: 15,16. io: 19, 22.

§.21. Eteenaseta aiuoastans itzelles kaik-
kein täydellisyteen saatettuin Hengcin esimerkkiätaiwahasa, kuiuga he owat saaneet armon p).
Sinä asattelct tosin: O! suurexi armon nmi-
ston-merkixi rulisin minä silloin? MUtta mi-
llä wastan: Ajattele perään, kninga sinäkin
taidat uijn monen tuhcmen seasa tulla nhdez.inijn kunnialliseni armon ihmetyöxi, kuin he.
Se suurin syndinen ej ole koffcm ollut ylön
suuri Christuxen armolle <^).

Älä sijs epäile, waan käsitä hywä toiwo
sinun lumalas ja Wapahtajas puoleen, r).
Kosta synnin ja murhen pilwet owat pimeim-
mallänsä, nijn katzo myös silloin sen yletyn
Jumalan Isan rakkauden ja armon Patzanpäälle, nijnkuin jota warten hän taiwasa kor-
gotettu en, nimittäin, että kaikkein wmwaistcnsyndisten pitaalinoma käändämän silmänsäsinne päin. Satana ja sinun omatundos mah-

C 3 tawat

p) Nimittäin ej muulla taivalla, ?mn nijnkuin Mljasic»
tut köyhät syMsct. Katzo Ilmest. ilir- 5:9, io. 7:
14. «

c,) Tämä wa/hwistctan loh. 3: 16. Rom. 5.- 2a.
l Tim. i- 14, 15, 16.

r) Nimittäin elätva toiwo, johon meChrissurcu kuo-
leman ja ylösnousemisen kautta kutzutut olemme. Gal.z: 5. Eor. 7: 19. i Pct. 1:3, 21.



tawat soimata sinulle ?ch'n paljon kuin 5e tatz,
towat. Älä sinä sijtä langeta yhtän duomio-
la itzias mustan «). Ehristurcn pnä tasa yxi«
näns saaman pitää sen wijmmeisen sanan.
Hän on Duomari eläwitten ja knolluittcn y-
litze, ja hänelle ainoalle tulee langeta sn paa-
tören, joka leke sinun MrmeNun asias hywari.
H.incl» werensä puhu sulasta sowinnosta, ja
kaikki on nyt sowttettu. Kol. i: 20. Sama
meri on meidän puhdistunemme, 'loh-1:?»
lunastus-rahamme ja lunastuxcmme, Apost.

2c>: 28. i Ptt. i: 19. meidän pcsemy-
xnnmc, Edr. 9: iz, 14. watchmstaxi tekemi-
ftmme, Rom. 5: y. ja likinäinen lygökäy,
mnxcmme Jumalan tyqö. Eph- 2:13. c). Tä-
stä merestä ej pidä yhden pisaman oleman huk>
taan uloswuodaletun, u). Seiso yhdcfä kuh-

dm,

5) Silla tawalla, että sinä la.uzeisit epäilyxecn. ja
onnaisit nijn solanalle asian nwiteturi. Tnsin Pitä finnn
andaman itzcs lolonans Jumalan edes.' ijan,
laitiftcn ja 0na!!!ioon, Rom. 2; 4, 12, 19.
1 KO5. n: 21, ?2; mutta sitä »vastan ,j suinaan mö?
wämä» Christnrelda sitä knnniata, nijoknic! ei olis hän
nli,5 seison»! si»nn hywin ansaittua ijanlaifsista tnole-
man-tuffaas ja dnomiotas, Es. 5;: 8- elikä ej löuta»
liyt sinnnaiit el>csi>'s ijankaikfis!,: lunastusta. Ebr, 52.

Eentaldaista d!w!nt!,>ta itziäi wa!lan cl mahda sinä suin-
gan lanqctta. 1 loh, 3: 19, ?n.

1) Tämä wahwisittan my,''s 3O: 21. Etzi
ylus tätä sanaa Al'». kielii, el' N»idaN'licl's<sä Mlös,
panosa, nijn IM. saat lämän pääue yhden täyde!t,sei»
felitnxcn. .

u) Mitä K-rjan ?efiä tä>> sano, Pitä ymmarrctta,
man Jumalan ai«»lu>en ja wij,>'audln jällen, joka nijl»



den, ja tuule mitä HErra puhu, että hän
kansallensa ja pyhillensä rauhan lupa, errei

C 4 he
tahto, että kaikki lEsuren meri, se on: koko hänen
sowindonsa, kaikkein merkillisten asian-haarainsa puo»
lcsta, kuin owat hänen pyhä syndymänsä ja alhainen
waellurensa maan päällä, hänen suuri sielun-tuskansa,
rukouxensa ja kyynelensä, hänen »verinen hikensä, naar-munsa, lyömänsä ja haawansa, ynnä usiambain hänen
uloisselsottuin häwäistystcnsa, korkeimmasti pilallisen luo-
lemansa, hautamiscnsa, woitosta rikkan ylösnouscmiscu,
sa, taiwaseen astumisensa, istu,uisensa Isän oikialla kä-
dellä jq jokapäiwäiftn esirukouicensa meidän cde,
stämme. loikki nijn nautittaisi», että kaikki ihmiset jo-
kapaikasa kaikisa heidän elämänsä asionhaaroisa, hamaan
Wijmeiseen henqen-rahtuun asti, sen »voimasta täydelli-
sesti ustoisit itzensä wapahdeturi ja pyhitctyri: mutta ej
suinaan heidän laiminyomisensä jälken, että wastanotta
ja hywärensä käyltä tät,ä kallista tawarala heidän
pelastuxerensa, «vahlvisturerensa, elämäxensä ja antuu-
derensa. Sillä se on ja pysy, Jumalalle »alitettu!
ylön totena, että yri osa ej nautitze mitän Chnsturen
sowinnosta, waan menewät täydesä epäuffosa »tzctahtoin
hukkaan, ehkä he owat täydellisesti lunastetut; ja muu-
tamat taas andawat työlästi ylipuhutella itziänsä, ett»
nautita sijtä nijn paljon, kuin heille suotu ja lahjoitet»
tu on, se on: Ej he tahdo otta täyttä lohdutusta itzel«
lensä, ja sijs ej heillä ole tarpellista wäkewytlä, täyltä-
niään pnhyltä Jumalan pellvosa, joka on se sama, luin
anda lEsuxen tallin weren turhaan ja hedelmättömästi
«uodalctta. Josta näky, kuinga wäärä heioän nöyry-
densä on, jotta ej rohkene, nijn »viheliäiset ja waiwai»
set kuin he myös oivat, otta nijn paljon itzellensä ar-
mon lahiasta, kuin heille on ansaittu, ja nyt itze työsä
tarita». Se on ikänänsä kuin he heidän ylpiäsä epäi-
lyssänsä eli epäuskoansa tahtoisit sanoa: luinalalla ej
ole nijn hywaä tahtoa, että hän suo minulle yhtä nijn
täyttä mittaa armosta, ja Cbristuxen werellä ej ole nijn



he fohsnynn hullutecn langeaist. Ps. 8?: y°
Hän luva armon, tanpinden ja rauhan. 2 Tim.
1: 2. tämä on Isän ja s.n«a.

5< 22. Odota c nimittäin sisäiliftllä ikä«
zvöitzemiseN fa rukourella) Christuxen ilmesty-
siä, nijnknin kointähtiä. Hän on totisesti sil-
loin edcscistn.-oa, nijnkuin kaunis aainurusts
ja nijnkuin sade, joka maan kasta. Hos. 6,' z»
2 Pet. 1: 19. x).

Nijlt

woiniaa, cita se taita niin taydclliscsli oaranda.
synnin, ha,!N',it, eli poiZotta kaiken kiwun
omasatun nofa nijdcn wcri.pahkain jalken, j«,tka nyt
»vawat minun soluani, ja tckew,'t »linua tMm, että
kellan ilolla jnosia cllmän teitä, joita minun pitä wacl>
da.nan lepoon,, että minä hänen tekonansa asnisil?.

x> .Rirjau Tekiä ei suinaan tasa ymmärrä jotakuta
jnrjesiyrestä poikkcwaisia Christnecn ilniesiystä. jonqa
perään w,!l:tys°henatt ja Qwikärit pyrfiwat: waan s«a
i!mcst»'e», joka tapahtu Jumalan pyhän sanainf»ska me sen ahkeran alla, allnomaiseit

ja rokonren alla Jomala» tnaä, saa,»!'-
me sijtn c!äwäci< ja aittua?' tekciVäiscn tunnon Chrisw
iestä, se on, sntntetän kauti,! su dannnisäm-
me aina wl>e,„oään ja walkcntcen ChriMxc»
ornwn tayoellisydestä, cli likemmin fanoltn, saaimne
vhden lawia!!, !>m! tiedon ja tunnon, ja woimallisem»
Man wHknutuxc», nunä sijaen yhdistetyn elawän koettele»

kauz»
Waiwaissa syidisi,! kohta», fijnä että aiuuuocn hiwneit
HMtus ja järjestys llnille silloin ilmoitctan, ensist
fuiis yn' koilllahti, ja sitte »ijnkuin yr> kirkas yaiwa
lE?ur?Ni kunnian kaswoisa, 2 Ksr. 3: 19 loka »l>>s»
walistnren ar>i,'o ej l>!e kuitcnaM tasi
niuiiii lnettnya, s.iin yhd-xi asmurustori sen jalon puoli»
päiwan suhrcn, jyfe, saniasta IMren ja InniÄan sc«



Nijn Wahän kuin Auringo taita estettä
nousemasta, nijn wähän taita myös Chrisins,
wanhurffauden Auringo, (Mcil. 4: 2.) este-
tä walaisemasta. ja iammitlämästä sicä tylmää
sydäodä 7). Mä kaho yhtän silmänräpäystä
pois Christuxcn tyköä." Mä katzo tasa tilaisu-
defa ensift synnin päälle, waan ensist Christu-
xcn päälle. (Sowita myös tähän §- 29). Ko-
sta sinä olet murhellininen synnin ylitze, ja
sinä- et silloin katzo CHrisiuxen päälle, (Zach.
12: 10.) nijn puis sen kansia! Kaikisc, sinun
edesottamtsisas taho Christien päälle, nimit-
täin: ennen kmn sinä teet jotakin, andezl nn-
damuxesta itze työn alla, hänen awustan-

C 5 sa;
Pnhän kobneyhteydeu kunniasta nijlle lilkowaisilk sijna
autualliscsa ijaukaikisuhcsa koittawa on. 1 Kor. 13- 12.
1 loh. 3: i/ 2.

l) Ei kengän taida estää Nuringota astumassa maan
pijrin päälle ja »valaisemasta kaikkia, mitä häncn säten»sn kohtawat; mutta siimat taitan tosin suljetta, ettei
nähdä hänen oikiata-kirkkauttansa, »valoansa ja lämdy-
niätansa. Nijn cj taida myös kennän estää oppia Chri-

että se saarnatan mailmasa, ja harjoitta
«utuallista »vaikutustansa niiden päälle, jotta cj itze takai-
sin »vedä ja paaduta heitausä. la. kuin wiclä cnämbi
on, tmlgc tämä »valkeus itzensä monda tcita, wastoiil
ojatusta ja halua, nijhin kaikkcinsuiuttomimdijn sydam»
niihin, ehkä sen yloslvalaiscwainen woima ja suloinen,
»vaikulus lu!c sitte ehdollisten snndcin kautta cstetyri.

1) Tämä puhrnparsi ej kehoita kelan chdnllisesti syn»
diä tekemään, waan tahto kirjan tckiä täsä mujstuttass
meille, että se paras, jota me taidamme lchdä, on nij«
hcikkoudcilla tahrattu, ja wajawudcilla sckoilcttu,
Millä sn kyllä sovtä, katzoa kaiMa synniri ja hapiä^



sa; ja jälken toimitetun työn, että hän tah«
tois anda sen itzellensä fclwata. Jos sinä et
tee nij„, nijn sinä teet lihallisesti ja tewiä-
mielisesti.

Älä tee lakia Ewangeliumista, niinkuin
olis wielä yxi osa jäljellä sinulle lehtäwä ja
kärssttäwä, jaChristuS olis ainoastans yxi puoli
Wälimies, nijn että sinun wiela pidäis kan-

daman

nijmnuodon kuin me tutkisteicmme sitä nijntmn meidän
omaamme ja ej nijnkuin Jumalan armo »tekoa meisä.
Sangen merkilliset owat Doct. Chemnitiuxen sanat tästä,
hänen Tridentinillifen Conciliumin tutkinnosansa wanhur»staxitekemisestä, kusa hän Vapahtajan sanain vlitze loh.z: iZ. näin kirjoitta:

Ustowaisten wanhurstaxi tekeminen autuuteen j»
ijankaikiscen elämään on se, heitä duomita hei»
t»an töidensä jälken, waan että he Christu>'en tähdenpäästetä» kadoture» huomiosta, ja korjata» ijankai»
kis.en elämään. Nijn sano hän Apostoleille, jotka
pyhitetyt ja uudistetut olit: Rosta te olette kaikki
t hneet, nijn sanokat: Me olemme kelwoltomat pal»
wniat. Gj ha» ainoastans tahdo, että heidän piti
ni>n sanoman niisiä töistä, joita he ennen kuyumu»
sia tehneet olit, ja ej ainoastans kosta he alusa wie»
lä sangen heikot olit; waan kosta te, sano hän, Py<
hän Hengen kautta nijn oletta karttunet, että ee olet»
ta kaik-i tehneet, nijn sanokat kuiiengin: Me olem»
me kelwottomat palweliat. Mutta kelwottomista pal»
ivelioista, kosta Jumala kap duomiolle heidän kans»
sansa, että he duomitaisin heidän töidensä jälken,
nijn tämä duomio langeteta», joka seiso M"tth 25:
zc> Sen kelwottoman palwelian heittäkät sijhen ui»
konaiseen pimeyteen; siellä on olewa itku ja h»mma»
len kiristys. Sillä »nolemmisa paikoi<a, Mattb. 25:
zo. ja Luk. 17: ic>. pannan se sana
(telwotoin palwelia).



daman yhtH osaa sinun synneistäsi ja maxa-
man sen edestä. Anna tosin synnin särkeä si-
nun sydänoäs, mutta ej kutistaa sinun toi-
woas Ewanqeliumin päälle 2).

§. 23. Katzo täsä enämmin wanhurstaxi-
tekenustn, tuin pyhittämisen päälle. Älä, ny-
sä painawimmisa kästyisä, tee Christuxesta yh-
tä Mosesta, joka ainoastanS uhka ja waan;
waan katzo Christusta, nijnkuin yhtäTakau-
smiestä, joka on ottanut päällensä että toimit-
ta asian K). Jos sinä olet katzonut sinun
omia töitäs, welwollisudeitas, awujas ja mui-
ta senkaldaisia, enämmin kuin Christuxen an-
siota, nijn sinä saat sen kallisti maxaa. Ej
ole sijs ihme, että sinä aina walitat, maikka
sinä myös olet koetellut nijn monoa wakuut-
tawaista todistusta armolda. Christuxen ansio
yfin, ilman näitä, pitä oleman perustus sinun

toi-
2) Tosin plta andaman lain olla käin ja Gwan-

gcliumin Ewangeliumin, mutta ej su,n«an sekoittama»
yhtä toiseen, waa> täyttämän molcmbin heidän jarje»

ja heidän tarkoiturchensa; kuitengin ej pidä
yhdellä ajalla pideltaman ainoastani lakia, ja toisella ai»
noasians Ewanaeliumia, waan harjoittaman heitä yhte»
nä, mutta erittäin, nijnkuin sitä myös Kirjan Tekiäldä
itzcldä täsa alembana 33- aina loppuun asti hywi»
«euwotaan.

b) Kirjan 3ekia pitä päälle että eteen asetta Chri<
sturen, nijnkuin meidän uskomme ainoan ,l!mä» määrän,
sillä että uskolla ej ole täsa hänen tantzansa toisin teke<
mistä, kuin sen, jola on yhden waiwaisen ja armoa
isowaisen fnndisen autuuden Ruhtinas ja Tatausmies,
mutta ej suinaan yxi Moses. Katzo enänxnin tästä sea
«muall. llntheruxe» Esipuhesa uuden Tesminendin ldellH.



toiwoos, jonga päälle sinä taidat luotta ia
lewata. Christus yxin taita olla ku-nman
coiwo. Koi. i: 27.

§. 24. Kosta me astumme Jumalan eteen,
mj:? emme saa wtcdä myötämme jotakutamuu-
te, kuin Chrisiuxcn. Joka ainoa lilämyö mei-
dän omastamme, ja joka ainoa kelwolllscxi te-
keminen ja «valmistaminen, nijnknin He mei-
stämme, on yxi myrkky, joka turmele uston o.
I>)ka rakenda hywäin töiden, armo-lahjain ja
senkaldaisicn päälle, hän ej tunne ChrisiuM
onsiota. (lon. 2:8, 9-)

Tämä on, joka teke uston yhdexi rastaxi
ja peräti ylönluonnollisexi asiaxi- Jos sinä
tahdot oikein uskoa, ja ustosaedespyrkia,. nijn
pila sinun päiwä paiwälda oppiman pitämään
sinun etus, sinun kuuliaisudes, hywat työs,
lahias, kyyneles, ja ne sydämmen lijkutuxet,
joiden alla sinä olet tundenut sinun sydammes
sulaman ja oleman woimallistmasti taiwutetun,
ja nijn edespäin, lokana ja tungiona, Philw.
Z: 8. !« sitä »vastan pitämän itzes kijndiasti
ja lujasti Christuxeen ja ej muuhun- loka-

päiwa

c) Ack! kuiinM hywil» meidän hywä Kirjan Tekiam-
mc täsa hylka kaiken sen rohkeuden, jonqa ihuiiset sijnä
osuttawal, ctlä he weisalinsesa ja rukourisa ilman har-
tautta tahtomat lähestyä Jumalala, ja ilze, se ou, a»o<
mala lumaialda armoa, »valmistaa heilansa sijhcn.
Tämä hauen päällcseisomiscusa ej suinaan sodi sitä wa»
stan, mitä Dawid sano Ps. 5: 4. waan paljota cnäm«
miu yhteu sopi hänen pyhän halunsa ja ajaturensa kantza
N- 51: 17, 18. Sowit. 1 Mys. I. iZ: 27, 32.
Jr, l«: -Z. R»m. 8: 26. »



päiwa Ma sinun omat ja oma apus
tyhiaxi tuleman- lu',nalan tadesiä pitä si>,nm
(joka silmän-räpayö ja hengen wedändö) ot-
taman kaikki. Mutta nyt on Christus Juma-
lan lyhia, loh. 4: iQ. Usko on myös yxi
Jumalan lahia, Eph. 2:'B- Samalla muo-
to on myös syndcin andexi andamus M wa-
patahtoinen lahia. Rmn. 5: 16. Ack! kuin-
ga pauha, kilju ja kiukuitze luondo raman
litze, että kaikki on yxi lahia ja yri anoo, ja
ettei hau taida mitan ansaita itzellensa ha;,en
tekemisensä, hänen kyynclittensa ja welwM-
suttensa harjoitlixen kantta, ja että kaikki oma
waikuttaminen on ulossuljettu, ja sillä ej ole
yhtän arwoa taiwasa?

§. 25. Jos luondo olis saanut tehdä yhtä
llutuuden järjestystä, nijn se olis paremmin
andanut autuuocn Engelein ja Pyhäin hal-
duun, kcmMxensa sillä, kuin katzoa Christu-xen käsihin sen perään, joka kuitengin sen il-
man maxota anoa, ja juuri semahom en me
Usto meitäm hänen halduunsa.

Se (nimittäin luöndo) olis nijn laittanut
asian, eitä olis pitänyt ossaa autuutta töillä;
sentähden kauhistu han Christux-en ansiota,
niinmuodon kuin hän, (nimittäin Christus)
teke kaiken hauen kalunsa raiffaxi ja cyhiäxi.
Luondo tahtois tehdä kaikki mitä maiimasa 0-
lis, sillä tullaxensa autnaxi, ennen kuin
na Christuxen tygö ustosa, ja että hämlU
oliS tekemistä Christuxen kantza; Christu>>
ttlhdo mitan, mutta sjelu pyytä kaikella ', ''

mallan-



mailansa tunqea hänen päällensä jotalin hänen
omastailsa. 6).

§. 26. Tämän suuren erhetyxen ohesa mui-
stuta itzelles, jos Chrisiuxen ansio »a loppu-
matoin taydexi tekeminen, joka on tapahtunut
hauen kuolemansa kautta, jostus on tullut si-
nulle painawari ja selkiäxi. Jos tama on ol-
lut sinulle ilmoiteltu sillä ajalla, kosta syndi
ja Jumalan «viha makais sinun omantundos
päällä, nijnkuin yxi rajkas kuorma, nijn onse yxi armo.

Ei kengän waan yxi waiwainen sielu, jo-
ka on suurimmasa hadasä, tunne Chrisiuxen
ansion suurutla. (Rom. 5: 20, 21). Jolla
on ainoastans yxi heilko makuutus hänen tur-
melluxcsiansa, hän pitä Chrisiuxen weren ja
anlion ainoastans wa'ha'<ä arwosa.

§. 27. Hämmästynyt syndinen! Sinä kat»
zot ymbärilles oikialle ja wasemalle puolelle,
ja sanot: Ruka osorra meille mikä hywäonl
Sinä kokoat ja panet yhten läjään koko sinun«varas hymistä töistä, saadaxes kokoon yhden
wanhurstauden, jolla sinä tahdoisit wapahta
itzes; mutta nyt on aika, katzoa Chrisiuxen pääl-
le: Räändäkär teitänne, hänen tygänsil, nijn
te tulette aucuaxi kaikki mailman ääret. Es»
45: 22. Paitzi händä ej ole muutoin yhtan,
juku tahtois ja taidais auttaa sinua. Es. 45:
Hi, 22. Luk. 12: 32. Han on Vapahtaja,

ja

<Y Taina wc.vMan Es. 55: 2. ler. 2: zZ.
«siammista Raamatun sanoista.



ja ej kmgen muu. Katzo muutoin ymbärilles
kuhunga sinä tahdot, nijli sinä oict hufesa.
Jumala ej tahdo katzoa mulini kuin Chrisiu-
sta, ja sinun ej pidä myöstäu katzoman jotain
muuta.

Christus on, nijnkuin wasti.kärme korwe-sa, Vletyxi tullut, että syndiset kaikista mail»
man aarista, ne kaukaisimmatkin, taivalsit HH»
ne» nähdä, ja käändä kaswonsa hänen puu»
l«nsa. Se kaikkein huonombi kaHando hänen
päällensä on autuaxi tckewäinen, se heikoin tart,
luminen hanehen teke sinua terwexi- Match.
9; 21, 22.

Jumala tahto, että sinun pitä katzoman
hänen päällensä; sentähden n hän pannut hä-
nen yhdelle korkialle kunnian istuimelle julkise,
sti kaikkein waiwaisten syndisten silmäin eteen.
loh. 6: 39, 40. Sinulla on lukemattomia
syyltä katzoa hänen päällensä, (nimittäin nijn-
kuin Jumalan karihan, joka poisotta kaikki
sinun syndis, loh. 1: 29.) ja ej yhtan ai-
noata (nimittäin syytä) täändä silmiä pois
hänen tyköänsä. Rom. 8: 34/ 35» sillä hän
on siwia ja nöyrä sydämmestä. Match, n:
29. Hän tahto itze tehdä kaikki, mitä hänhänen luondokappaleildansa waati, esimerkili,
kanda heidän heikkouttansa, ej pitää mirän
iyestänsä, Rom. 15: 1,2, z, 5, 7. eli te-
loitta lain waatimuxia. Hän on siwcyden
hengellä auttama sinua jällens oikialle, ja kan-
dawa sinun kuormas. Gal. 6:1, 2. S?wit.
Hez.34:16. Ebr.2:l7, iz. 4l i5. Hanonan-



andexi andawa ej ainoastcms seitzemän kerta, Man
seitzeman kymmenda kerta seiheman. Matth. IF:
21, 22. Tämä oli myös Apostolille Pttarille
työläs ustoa; sillä että meille ihmisille lange
nijn rassari, anderi anda nijlle, jotka meitä
maston ritkomat, nijn me oja!telemme, että
myös Christus on nijnkowa, kuin me olemme.

§. 28. Me katzomme jyndiä e) yli mää-
rän suuren, ja ajattelemme, että Christus myös
teke sitä samaa, ja jmiri silla me mittame
Ikinen loppumattoman rakkaudensa meidän jär-
kemme miitausnuoran jälken, ja hänen loppu«
mattoman ansionsa meidän syndeimme suuru-
den jalkcn; joka on se korkein Ylpeys, ja yri
Jumalan häwäi,'.ys. Ps. 103: n, 12. Es.
4c>: 15.

Kuule mitä han sano: Minä olen yhden
sowinnon löycänyc; stncähden pitä syndinen
lunasterraman, ecrci hänen pidä menemän
alao kadocuxeen. loh. 33:24. (Sowit. Ebr.
y: 12.) Häneheil, sano humala I<a, min<3
mielistyin. Matth 3: 17. t'). Jumala ej tah<
do muutoin mitan; Ej muu auta smua, eikä
taida rauhoitta sinun omctundoas, kuin Chri-
stus, joka on tydyttänyt Isää. Jumala teke
kaikki Chrisiuxcn tähden.

Sinun
e) Nittiitt.im tilasa, josta Kirjan Tckiä cdcllä
f) tah>'a Nc.ich. 17: 5. k»sa sanat: «i> «

tel<!!t ja ajattelm h?«ää, cli
ler. -9: ii.



Sinun ansaittu palkas on helwetti, wiha
ja hyljäminen. Chrisiuxen ansio on elämä,
cmdexi andamus jakorjaminen, (nimitiäin ar-
moihin Jumalan tykönä). Han ej ainoastans
tahdo asetta sitä edellistä sinun silmäisi eteen,
waan myös lahjoitta sinulle sen jälkimmäisen.
Anoen anda on Cbristuxen oma kunnia ja
suurin huwitus, (ler. 32: 40, 47. Tinki-
stele kuitenqin, <ttä nijn kauwan kuin Chtt-
sius roaelsi maan pZallä, on han enämmin
pitänyt kantzakäymistä Publikanein ja syndi-
sten kantza, kuin Kirjan-oppeneitten ja Pha«riseustm kanHa, jotka olit hänen pahimmat
wihollisensa; silla nämät olit hurstas Kansa Z).
El se ole nijn kuin sinä luulet, että Chrisw-
xen nyt olewainen kunnian-tila tekis handa
huoleitomaxi «aiwaisia syndisiä kohtau K),
elikä <ttä nämat nyt olisit hänen silmäinpä ede«
sä ylönkahottawat luondokappalet. kj;
waan hänellä vn wielä, tänäkin päiwänä, jo-
fa nyt on, sama sydän taiwasa, kuin ennen
tätä, maan päällä. Hän on Jumala, ja ej
muuta Wänsa.

Hän on (ja pysy) Jumalan faritzana, jo-
ka kanda mailman synnit. loh. 1: 29. Han
vn He ulosseisonut kaikki ne kiusauzet, härät,
murhet, ylönandanusen ja hyljämiset, Matth.

D 26:
V) Nimittäin heidän lu«losansa. Match. 9: io«,

2Z. Luk, 7: 34.
S< »n: Hylmafiikmscri, ja mor-

Htttomnri beidan autuallis.sia mcncstpMäusä tMliä ojzsa
ja «Mkaikisudrsa.



26: 38- jotka sinä koettelet. Hall on ulos-
juonut sen katkerimman osan kalkista, ja jät-
tänyt sinulle sen makian. Kadotus on nyt
pöisotettu: Christus on yhtähaawaa ulosjuo-
nut kaiken Jumalan wihan, ja ej ole jättä-
nyt sinulle muuta, kuin autuuden maljan i).

Sinä sanot: En minä raida ustoa, eikä
ole minulla yhcän oikiata katumusta jamur-
hetta minun syudeiui ylilze- Mutta sinun
pita tietämän, että silloin sowit sinä sitä pa-
remmin ChristuMe, kosta sinulla ej ole MW-
ta sinun päälläs, kuin syndi jawiheljaisys-

Mene Christnren tygö kaiken sinun katu-
mattomudes ja epäustos kantza/ saamaan ha-
nelda katuwaisuden ja uston: se tule hänelle
tunniari. Sano Christurelle: HErral U„
minä rno wanhurslaurca engä lahjaa, sen
kautta cullaxeni roastanoretuxi eli rvanhur-
staxi rehdyri. Minä tulen ja tahdon sinun
(wanhurstauttas) ja se pnä minulla oleman,
jos miuun pirä autetun tuleman.

Ota waaril Me olemme itzestamme fen
mieliset että me aina kernasti tahdomme wie-
dä jotuin hywaa myötamme Christuren tygö,
ja kuitengin ej se pidä suingan nijn oleman,
Zlhden ihmisen luonnon-lahiat, maikka he myös
olisit korkeimmalla tawalla ylösharjoitetut, (eli
kuinga paljon kijldäisit) ej kelpa taiwasa nijn
paljon, kuin yri kupari-äyri. Armo, ja töi-
den ansio, ej taida seisoa yhdesa. Tit. z: 5.Nom. ii: 6. Tämä

') Katzo Ps. Ilo: 7. Matth. 26: 39, 42., Gal.
3:_»z, 14.



Tämä on yn hirmuisesti kowa solmtls luon-
nolle, joka ej Millan muotoa taida saada sitä
päähänsä, että tulla kokonansa paljastetun kai-
kesta, ja ej saada pitää yhtän ainoata hiukkaa
hywää eli warhurlkautta, kurkistcllaxensa it-
zjänsä sijnä. Oma wanhurffaus ja oma aut-
taminen, vwat ne sydanda si-
kiöt, joita se nijn paljon rakastaa, että se en-
nen tahto kuolla, kuin kadotta ne. Nämat
tekemät Christusta luonnollisen ihmisen silmisci
nijn muodottomani, ettei hänellä taida olla
yhtän ikäwöitzemystä hänen perhansä; sillä
hän, (nimittäin Christus) on kohtapaatä soti-
wainen nijta kaikkein-kijldäwimbiä oman rak«
rauden tarkoituxia wastan-

Anna wain luonnon tehdä phtäEwange-
liumia, se tulis totisesti juuri wastan sitä, kuiu
Christus tehnyt on; se tulis sowitettixi ainoa»
stans mjlle »vanhurskaille, nchdcttomille ia py-
hille. Mutta Christus on tehnyt hänen Ew,-li,.
gelinminsa sinulle, se on waiwaisille,
lomille, määrille ja kirotuille syndistlle. Luon-
do ej taida ensingän kärsiä sitä ajatusta, cttH
Ewangeliumi tulee ainoastans syndisille. Se
kasittäis pikemmin sen päatöxen, isien-
sä epäilyxeen, kuin mennä sy,;ö,
yhdellä hänelle nijn hirmuisella ehdolla K).

D 2 Nijn

lc) Nimittäin, että mjnknin rri wliiwaincn, jumala»
toin, wäärä ja kirottu sl)Nt>!ncn lahchya häncn <i!l!w»
istuindcinsl'.: Lue tästä out- Luthmmn E»>sio<
lan rlitze 2?:oe!lä jilkcn P. ssulln. joka lZy»
ty Mimmäiscsa Sittsa hänen Kirkko N:»



Nijn pian kuln luondo tule synnin, melan
ja rangaistujen kautta saatetuxi ahdistureen,
nijn etzi se totisesti ylös hänen wanhan oman
wanhurffaudens, wakuudens, majaa japesää;
multa kaikklwaldiaisus kukista nHmät wahwat
pejät.

Ewangeliumi ej ulossulje yhtän ihmistä,
waan sen joka teke itzensä wanhurffaxi. Chri-
sills katzo pikemmin sen hirweimmän syndisen
puoleen, joka katuwaisudella tunde hänen syn»
dinsä, kuin senkaldaisen puoleen; sillä hänelle
ej taida hän tulla wanhurstaxi tekemiseni/ nijn-
muodoin kuin hän ej tunne itsiäns syndisexi I).

§. 3a.

58- tz. H. iz. »< i- 28.29. nijn myös 2c,. 21.22.
H. tz. hänen Saarnastansa N:o 67. P. Mathcuren päi<
wänä samasa Kirkko<Postillasa; nijn sinä olet löytämä,
«ttä tämä kallis Jumalan Mies pitä yhdenkaldaisen p«»
hen meidM Kirjan-rekiämme kantza.

l) Tosin on Chlistus Inmalalda tehty myös wan»
hnrstauderi kaikille langenneille Adamin lapsille; mut«
ta nijnkuin kaikki ej auna itziänsä sen kautta wanhur»
siari te!,tä, se on, ettei he anna itziänsä, niinkuin ar«
«oa tarwitzewaisia ja Christuxen «veriseen ansioon uston
lautta itzcnsa luottamaista syndisiä. Jumalan duomiosn
»anhurskaxi julistetta, nijn ej tule tämä Chrisiureld»
ansaittu wanhurskaus heille hywäri, että he sen k«tt»
tulisit wanhurstaxi tehdyxi, eli lähemmäldä sanottu» Iu«
malan duomiosa julistetuxi senkaldaisiri jotka owat päi»
stetyt, ja joilla on täydellisesti oikeus kaiteen Jumalan
«rmoon. Sillä toinen on »vanhurskaus, ja t««n taas
wanhurstali tekeminen. Sen edellisen olemme me vnnil
kaiken Jumalallisen «ijkuden ja pyhyden kantza Adamin
lanaemuxesa peräti pois kadottaneet. Mutta sijtä jäi»
llmmäiflsiä tulm«e,«o«nä CIMuM tä,dellisen »an»



l ze>> Kosta me suositellen ja koriasti pu-
hua tahdomme, on se kermä sanoa: Minä
olen yxi syndinen; mutta totuuoesa rukoilla
Publikanin ka»Za: Jumala ole minulle syn-
oiselle armollinen! on se rastain rukous koko
mailmasa. Se ou kewläst, sanottu: Minä
uskon Christuxen päälle; mutta katzoa Chrl«
stusta, yijnkuin täynänsa armoa ja totuutta,
jonga taydellisydestä sinä taidat m) ottaa ar-

D 3 mon

hurskauden kautta, totisen käandnmyrcn ja jokapmwai"
pyhilyren alla, ainoastans tygölilkcwaisella law>>lla,se on Christien waichulsknudcn ja »yhydcn tyqoomi'

stamijen kautta, totisesti osallissri, ja> saamme mjmmw'
doin aina enammin ja enammin taipumuren, woiman
ja armon, eli nijnknin mc weisamme nbdefa meidä»

Kirkko» lvirresämme N:« 225. v. ss. dlHin HErrai»
edes hurskax' tulem, Lakia myös mielelläinkuukm,
ja pyydam händä pitää; mutta emme fuingan iMkaik»
lisij» aikoin taida emi, sittekuin me niinmuodoin lit»
malan kuwan kadsttafteet olemme, ilman hänen armo»
tansa ja woimatansa tehdä pienindakän hywäa, wielä wä<
hemmin saamme me kuwan suositella meitämme silla
Phariscustcn tsiwolla, että meidän pita meidän pyhy»
dem>m lahden, olkon sc nijn kiildäwäinen, kuin sc ella
tahto, Imnalan tykönä ijankaikilesii autuari tuleman.
Ia tämä onv se, mitä meidän Kirjan<Tekiämme täsa
hänen Kiljasansa yhteisesti nijn kijwasn teroitta hänen
«ikansa Semipelagianeita wasian, jotka wähän eli ej
mitan lukua pitänet armosta, mutta waadeit sitä enäm-
min töiden «vanhurskautta, ilman jotakuta yriwakaista
Chrisiuren ninnttamata sijna siwusa: ej yimnärtäin ar-
mon ylonpaldista woimaa, ja sitä sijtä wuotawaisia »y»
hitystä, sen a«tuallista pcrustusta j» ulkoku!lal»inda mc»
noa.

m) Nijnkuin yri armoa tarwitzewa syndmen, uskol-
la, jokahetkisen huokaufen ja rukouxen alla.



mon armosta, sen päällä kaikki rippu. Tun-
nustaa Christuren n), on yri kewiä osia;
ta sydämmestä Petarin kansia tunnustaa hä-
nen olewan elämän Jumalan Pojan, sm ai-
noan Wälimichen, se käy ylitze lihan ja me-
ren o'!. Monda löyty kyllä; jotka kutzuwat
Christuxen Wapahtajaxi; mutta Harmat omat
ne, jotka tundewat hänen slri p).

§. 31. Mailmasa ej taida mitän langeta
meidän peräänajatuxellemme painawammaxi,
kuin armo ja antuus Christuxesa. El kengän
taida heittä yhtä katzcmdoa sen päälle, ettei
hän ynnä hawaitsis, tämän kunnian ja autuu-
den olewan hänen «omansa: sillä kävelemisestä
tule yri halaminen q).

§. 32. Minä hapen wielä, kosta minä
sen.päälle ajattelen, että minä, minun lu-
nmlisudeni harjoitusten kestellä, nijn wähän
vlen tietänyt Christuxen merestä, joka kuiten-

gin

n) Oilia tawalla ja muodolla, kuin se yhteinen o
»«toin joukko nyt teke.

u) Nimittäin nlitze kaiken luonnollisen ajatuxen,
woiman ja wäen, Match. 16: 16, 17. 1 Kor. 12: 3.
Katzo tästä lawiammaldu A»t Luthcluren Saarnaa L-
wanacliumin ylitze Pctariu ja väiwana N:o
72 3.4. 5.6. 7. hauen Ruotzin käätyjä! Kirkko,
PuMasansa.

p) Nimittäin hänen Wapahtajaxensa,.H«rraxens«
ja lomalaxenscl.

q) Se katzeleminen, josta Kirjan Tekia ta>ä puh»,
»n se sama, jota hän ykmbäna 6. ja io. <?. tz. on mai,
«innut. Tästä on mciilä myös meidä,;
WiHsi«Kirjasam 3;.» 2°. v-.i. lauiali kaldaii.en lohdullinen



gin on pääasia Ewangeliumisa. Sähinä hel,
wettiä, ej taida mitän näkyä hirmuisemmafiyhden ustowaisen sielun silmisä, kuin yzi tee-
teldy Christillisys ilman ClMuxeta.

Sinulla taita olla paljon hmvää sinun
tyksnäs, ja yhtähywin taita wieiä puutlua
stnulda yhtä, joka teke, että sinä mcnet mur-
hellisena pois Chr,'stuxen tyköä; sillä et sinä
ele wieiä myynyt pois kaikki mitä sinulla on
(Mmk. lo: 21, 22. Luk. 12:34.) niinmuo-
doin kuin et sinä ole hyljännyt, kaikea sinun
omaa wanhurskauttas, lc. Tosin sinä olet
tainnut mennä kauwas nijden mailmalliftlla
muodolla loistawaisteu hywäin töiden harjoi-
tuma; mutta kuitengm sen ohesa olla Chri-
stuxen pahin wihollinen ja kieldäjä, myös jo-
kaitzesa rukouxesa ja Jumalan palwelmesa.
Roin. 14: 23. Ebr. n: 6.

§. 33. Noudata pyhyttä kaikella woimal-
la; mutta alä tce sijta jotakuta Christusta,
jonga kautta sinä ajattelisit tulla autucixi. Jossinä sitä teet, nijn pitä se jällcns, yhdellä eli
toisella tawalla, tyhiaxi tehtaman. Christu-
xen loppumatoin täydexi tekeminen, ja ej si-
nun pyhityz-es, pita oleman sinun wanhur-staxi rekemiscs Jumalan edesä, muutoin on
tuli kuluttama sen, nijnkuin heinän ja oljen,
kosta HErra hänen Pyhälda Istuimeldansa
osotta itzensa sinulle hirmuisexi. Silloin ma-
fia pita ainoastans tämä löytymän Ju-
malan palweluxexi ja ussoxi, nimiitam-.

D 4 i) Että



') Cttä yristäns ja ainoassans rakendaa
kaikki sen »iankaikkisen Jumalan rakkauden- ja
armon-kaltion Christien päälle.

2) Elää yhdtsä alinomaisesa katzelemisesa
Christuxen ijankaiktisen wanhurskauden ja an«
fion päälle; sillä se pyhittä sydändä, ja paitzi
sitä pysy se lihallisena.

z) Täsä katzelemisesa Christuxen päälle näh-
dä syndiä koko hänen kauhistawaisudesanfa,
ja kuitengin ustoa, estä se on andexi annettu,
ja sentähden jältens tyhiäri tehty.

4) Samasa katzelemisesa oinoastans rukoil-
la, kuulla Jumalan sanaa, ja nijn edespäin,
oman saastaisen menon ja kaikkein »vajallisten
töiden tundemisella, joita Jumala kuitengin
armosta hywäri ottaa.

5) Tasa katzelemisesa polkea kaiken oman
kerffauxen, oman «vanhurskauden, ja eduswrm
päälle, nijnkuin kauhistawaisten kappalden
päälle.

6) Ahkeroita suuresti sen perään, että il-
man lakkamata ainoastanö löylyä Chrlstuxen
wanhurffaudesa.

7) Sydämmelliststi iloita sen ylitze, että
sinun oma wanhurstaudes kukistetan, ja että
kaikki sinun edustuxes peräti tyhiäri tehdän,
eitä Christus, niinkuin Walimies ha! en Istui-
mellansa, yxinHnsä (nimittäin sinu»»

korgoteturi tulis. Ia
8) Murehtia kaikkein sinun hywäin töides

ylitze nij>» kijtettäwät kuin he myös olla tai-
tawawat, joita sinä et ole tehnyt Chnstuxen

ratkau»



rakkauden katzelemisesa ja koettetemistfa. SIN
kaikki Jumalan palweluS,, paitzi yhtä Christu»
xen werella prijstotettua omatundoa, on yn
kuollut työ. Ebr. 9: 14» (Sowit. ic>: 22).

§. 34- Sitä oppia wapasta tahdosta au«
tuuden tjeltä ja autuuteen, josta nijn palja,
menoa pidetty on, on kewiä. takaisin lyödä, d»
tyhjäxi tehoä seka Pyhästä Raamatusta, kuin
myös sen sjelun koettelemuxesta, joka joffuK
hengsllisefti on lähestynyt HEsusta Christusta,
sijnä tarkoituxesa, että omistaa itzeltensa hänen
«nsionfa za anda itzenfa hauen wanhurssau-
densa alle. Christus on yri paljo kunniM«
fembi Persona, kuin että seköyhä luonda tai»
dais anda itzensa tuttawaifuteen hänen kaichan»sa ja hcmdä halata. Mn lopvumattomc»sti
Pyhä on hän, että ft wihmamen luondo (niin-
kuin luondo) ej ensingän taida rohjeta katzoa
hänen päällensä. Hän on myös nijn käsittä.»
mattömästi hywä, ettei luondo ikananfä wi«
da uffoa sila, kosta koko hauen synnin <muo«
tousa tuke oikein hänen eteen»

Luonnolle on ChristuK ylön korkia, jakun«
niallifembi, kuin että se rohkeais tarttua
ncen» Tcisa pita enstst tuleman jotain Juma-
lallista fjeiuun r), ennen kuin hän taita
ta handa. Nijn peräti mahdotoill on se xal-
zalle taitaZenfa hantck tatzella ja
halata.

D 5 s- 35.
l) TäsH ymmarretan «ffo, j,M olt ImMan hm»

gen työ. jsi Mt» lu»nlwlda chikänäulktawa «ailutltt^



§. 35. Se Chriftus, jota luonnollinen
wapa tahto käsittä, on ainoastans, nijn sa-
noaxeni, yxi Luondo-Christus, jota ihminen
teke itzellensä 8), ej Jumalan Isan eli HEr-
ran Christus, ej lEsus elawan Jumalan I«san Poika, jonga tygö ej kengän taida tulla,
ellei Isa weda hända. loh. 6: 44, 46. So-
wit. Matth. n: 2?. t).

§. 36.
") Eitä Kirjan Tekiä tasa maala sen luonnollisen

Wapan tahdon woimattomutia käsittämään Christusia
nijn ratki, että hän myös rohkene sanoa, että se Cl)ii«
siiiL, j«ta se itzellensä eteenasetta ja käsittä tahto, on
ainvastaus, nijn sanoin, yxi kuondo-Chrisins, se ej ole
Opin uuhtautta waNan sotlwaincn, waan paljota enam»
n,in yhten sopiwainen Christuren korkian lumaluden ja
Wnl!mies<wiran kantza. Senkaldaiftlla tawalla!on myös
meidän kallis Lutherus hänen kirjoiturisansa tästä »siam-
>nisa paikoisa puhunut. Minä pidän sijs tarpettomana,
täsa kertoa senkaldaisia hänen sanojansa, mutta ainoa<
sians lyhyden tähden näytän kukinta hänen Saarnansa
tyaö P. Petarin ja Pawalin päiwäna, joka löyly hänen
Ruotziri käätyn Kirko» Postillansa toisesa

3, 4,5, i«- Kuitcnqin en minä silla neuwo
kctän, harjoittamaan tätä puhen«muotoa, niinmuodon
kuin se ej sciso Raamatusa, jota Kirjan Tekiä ej »wö<
siän näy yrittäwän.

c) Doct. Calowins naiden sanain selityxesä kirjoitta
näin: Isa weta, ej wHkiwallaisella ja wastanstiio»
»nattomalla tawalla; waan armollisella kulumisella
ja rooiman lahioittamisella tahtomaan ja seuramaan,
jonga hän waikutta ej tvälikappalcmattomastis waan
Sanan ja Sakramentein kautta; tehden, että ne,
jotka e, tahdo tahtomat, ja, jotka ej woi, woiwat.
Muutoin on K>rfko<Ovcttaja Anaustinus saman paikan
fc!it!)'esä andanut meille yhden terwcllisen ncuwon, kosta
hcn sa 0: Jos sinä et wedets, nijn rukoile, että si-
nä «>edettäism.



§. z6. Wihdoin, tutti ja etzi jokapaiwa
Raamatusa, nijnkuin ybdesa kulda-wuoresa;
sijnä maka Christuxen sydän.

Walwo erinomattain nijtä syndejä wastan,
joihin sinä sinun luonnollisen tcmperamcntis
eli mielen-laadus kautta olet taipunut; katzele
niM oikein heidän kauhistawaisuoesansa, nijn
ej heidän pidä ikänänsä tuleman täyttämyxecn.

Anna sinus aina löylyä yhden köyhän,
nöyrän ja särjetyn sydämmen tilaisudesa, mur,
hellisena jokaitzen hengellisen erhetyren ylitze,
waarinottawaisena kaikista sinun sisallislstä lij-
kutuxistas, ja walmisna wastanottamaan nijta
painawimbia armoittamista u).

Älä pidä yhtan welkaa sinun omantundos
päällä; pakene sijs nijta wastan wijuymatä
ChristuM meren tygö x). Jumala anoa ai-
noastans sen syyn tähden synnin welm, tulla
rastaxi sinun omantundos päällä, että sinun
pitä katzoman Christuren päälle, nijnkuin sen
pietyn wastikärmeen.

§. 37. Älä mitta Christuxen rakkauttasen jalken, kuin sinä sinun tykönas löydät,
waan hänen lupaustensa jalken- Kijtä sinä
lumalata sen edestä, että hän temma sinun
aloas kaikki määrät tuet, ja jokaitzen »välikap-
paleen edestä, jolla hän pitä sinun sjelus alati

h?ra:ct-
u) Se on, että sulasta armosta tulla paratun smun

jalttuwaisist» ja wiela haisewaisista synnin .-haawoistas.
x) Tästä on meillä monda merkillistä muistutusta mei<

dan Suomalaisesa Wirsi-Kirjasam N-o 17. 20. 147.
«48.151. 282. v. 6,8/ n. 295. ja nijn edetpäin.



herätettynä, katzomaan Christuxen päälle. Sai-
raus ja kiusaus on parembi/ tuin suruttomuS
ja kewiamielilyS. ,

§» 33. Phdestä pensiästä ja yhtätytywai-
sestä (se on, huolimattomasta) mielestä tule wih-
dom yxi ylpiä henqi, joka ynnä taita rukoilla
ja syndiä tehdä. Penseys on juuriyxi myrk-

ky ja rutto Christillisydelle. Jos ej tämä,
myrkyllinen juuri, yhden lakkamattoman toti-sen kansia-käymisen kautta Cbristurcn kantza
ja alinomaisen katzelemisen kautta hänen pääl-
lensä kaikkein toimitusten alla,, tule syvämme»
fiä ylösrewityxi, nijn tule se aina wakewam-
man ja wäkewämmäri, aina kuoleltawaisem-
mari ja kuolettawaisemmari, sen kautta että
sinä senkaldaisesa mielesä ainoastans pidät it->
zeö Seurakunnan tygö ja nautitzet Sakra»
mentejH 7).

§- 39- Nl6 punnitze sinun armo-lahiojaK
muiden ihmisten armo-lahiain jalken; waan
tatzo jos sinun (nimittäin armo-Khias) kestän
wat koetuxesa Jumalan sanan jällen, (se on?
jos he sen kaicha yhten sopimat).

Tee, mitä sinun tule tehdä, kaikessa wi-
reydellä ja ustolliftldella, ja pidä siitä surua
että siliun tDimitizxes owat painawaiset; mut-
ta pclkH juuri nijn paljon panna uskallusta

sinun
v) Tsmä w scurawaisista Raamatun sanoi»

ffa. vi, >?i: - <?a!-at. K> 4: 23. Matth. 22.- 12,'

»3. >oo!! , ?.- iz, 21, 22, 21. 1 Kor., 10: z,.
4.5. n: 29. 2ih Z 2-. iQ, 11. Ebr. 12: 12»



sinun hylvijn tölhis, kuin tahtoa löytä lohdu-
tusta ja iloa synnisä. 2). Kaikki lohdutus,
joka ej tule Christuxelda, tulkon se kusta se
ikanänsa tahto, on kuolettawainen»

Ole alati rukouresa, muutoin et sinä moi
säilyttä osallisutta Jumalan kansia. Senkal»
dainen kuin sinä olet rukouren alla sinun kam.
nnosas, senkaldaisena löycän sinä myös taikea
muun julkisen Jumalan-palweluttn ohesa-

§. 40- Älä orwa hnwiä töitä sen pallon
huudon jälken kuin nijstä uostetan, waan sy-
dämmen nöyrän tilaifuden, ja sen kansia yh-
distetyn katzelemisen jälken Christuren päälle.

Hämmästy ja wapise suurten lahjain jatöi»
den edestä 2). Z)ri suuri pyhä Mies sanoi
usein, Että hän pelkäis enämmin hänen hy»
n>iä töitänsä, kuin hänen syndejänsä; ne edel-
liset wierrelir händä usein ylpeyteen, mutca
nämät pidir händä aina nöyrydesit.

§. 4t.

2) pyhät enammin nöyrytetän nijstä awuista,
kuin heillä ej ole, kuin että he kerskaisit nijstä «wui»
sta, kuin heillä owat, san» Btda. Raitti haneldä
puuttu, joka luule «j mitä» hänelds puuttuwaN.
luinZa sinä edespäin kuljet, jos sinä jo lydyt itzehesk
vwat Bernhardufen sanat.

«) Pois se, että peljäten tehdä hywää, Gal. 6: y.
I.c>. jota Kirjan Tekiäj ej suingan täsä ajattele,' waa»
nij» paljon tahto hän sanoa, että se on suuresti waa»
»allinen, tietä ylön paljon hywistä töistänsä, ja ej taita
hawaita, mikä suuri heikkous nijla seura i jonga tähde»
nijnmuod»in «n syytä kyliä, suuresti häwetä Jumala»edesä, kosta senknloaisct Msuwaistt aMt»M syoämnlesH
nouscwat.



§. 4i» Kokoa itzelles yxi tawara Chrisiu-
xen rakkallden osotuxista b); ne tekewät sydam-
men nöyrän handä wastan, ja sulkemat ftn
synnilda. Älä ylönkatzo nijlä pienimbiä ja wä-

him-
l,) Saxankicliscsä Mlöspanosa kuulumat senat näin:

S»>«le dir einen scharz von offendarnngel: der liebe
Chrisii. Jolla Kirjan Tckiä ej suingon ymmärrä joita»
kuita järjestyresiä ooikkcmaisia ilmoituria ja
misia, jonna pernan willitnshcnact seisomat: maan ne
nrmon-osoturet, jotka lEsus hänen ilmoitctn» sanansa
kautta itze limsa ihmisten sydammisä wiela tanaki!, pai-
Mana waikutta, koska he sitä ainoastans oikiasa järjesty»xesn harjoittelemat, nimittäin, sitä yrikertaiscsti mastan-
ottamat, siihen suostumat, sitä uskomat ja tottelemat; sillä
HEI-ra waati xhtä yxikertaista kansaa, joka ej tiedä
jollMilla ulkonaisella koreudella kaunistella mitä se
Jumalan simasta kuule, sano Kirkko «Opettaja Am»
brosms: katzo myös Gal. i: 16. Sanalla sanottu:
Tasa ymmärretään yri Raamatun kanfja yhten sopimai«
nen tnndcmincn ja koettelemus lEsnren rakkasta, lcp-
piästa ja armiasta sydämmcsiä syndisiä kohta»/ jon«ia
Pyhä Henqi Sanan ja Savramcntein kautta jokapäiwH
anda aina selkeimmin ja selkeimmin osotta itzensä työsö ja
menoni, woimasa ja totuudesa yhden ihmisen tykönä,
joka kaandymyrcn ja pyhityren tiellä seiso. Ack! kuinqa
m,nda senkaltaista! rakkauden merkkiä olis mella wielä
tänäkin piimänä, jos me itzekukin tabduisimme, meidän
wanhain Kirkko «Isämme esimerkin jälken, sillä ctta he
omat jälkensä jättäneet Isäin elämäkerrat, työtä tehdäsen päälle, että nijtä «vieläkin täydellisesti koottais ja
fa'joittldais. Mikä lisamys ja wahwistns sen kautta ty»
gvmuotais Jumalan edeskatzomuxen Historialle, jota mei»
dän aikoinamme paljon kaiwatan. Kuiteniun yxi uffa»
ivaincn ej laiminlyö, Dawidin kanZa muistella endisiH
aikoja, ja julistaa muille, mitkä ihmet Jumala hänelle
« hänen Pnhillcns.i tehnyt Ps. 77: s. »2» 116:
15. 14?: 2.



himbia armon oppimisia ja tundo-merkW. Ju-
mala taita andaa sinun joutua siihen tilaan,

samat, joita sinä nyt pidät pienimdina,
sopimat sinulle juuri hywin, nijn ettet sinä,
kaiken mailman kunnian edestä, myöffän tah-
dois poiswaihetta sitä, kuin seiso i loh. 3:
14. nimittäin, että taita rakastaa tVeljejä.

§. 42. Pidä päälle totuuden edeswasta-
misella, älä poikke yhtä hiuskarwan leweyttH
sijta; (Luk. 9: 26. 12: 8, 9.) mutta kawah-
da ettes tee sitä wihan wallasa ja pilkan Ki-
mosta. Alösojenna langenneita, ja auta heitä
oikialle jällenS sillä sydämmelliscllä laupiudclla,
jolla ChristuS sinua armahtanut on. Aitta
niitä rikkanduneita jakätkeneitä jäseniä jällenS
siallensa Ewangeliumin armolla.

Sinä ylpia hengi! Älä ylönkatzo nijtci
heikkoja Pyhiä. Sinä taidat joutua Mm
tilaan, että sinä loimottaisit, että sinä olisitse wähin heidän seasansa.

Armahda uskollisesta sydämmestä muiden
heikkoutta, mutta tutki nijn paljota wisum-

masti
Mu»toin kuuluwat nstönmainitut Saxankieliset sanat

Suomen» kielellä nain- Rokoa iyelles yri tawarä <shri-
stuxen 'rakkalidcn ilmsituxista; Raamattu myös pulu»
samalla tawalla! ja minä saan täsä, Ruotsalaisen Kää»»
däjän luwalla sanoa, että tämä ej tarwitze yhtan seli-tystä, waan jokainen sjelu, jolle se armo jaautuusjta»
pahtu, että Isa ilmoitta Poikansa hänen sydämmesän-
sä, rmmättä sen hywin, ja ilman sitä on se yxi söK?i<sus, jota ej kenaän muu tiedä eikä ymmärrä, jos sewiclä tuhannen kerta selittttälM, Ktttz» Iyh. ,4;
22, 23. Gal. i; i5.



masii sinun omat wirhes. Opi wiriäsli sai-
raita ja n-uilda Hyljatnitä sjeluia, sillä koet-
telemus on opettanut heille paljon.

§. 43. Pyy sinun kutzumisesas. Tee si-
nun omaisias' wastan nijn mclwollisesti ja uffol»
iisesti<, kuin HErraa wastan. Ole tytywcii-
nen wähällä nijsta ajallisista; sinulla taita
myös olla sinun nlostulos mahalla. Lue pal,
jozi myös sitä wähää omaisutta, kuin sinulla
vn maallisesta hywydestä; silla sinä olet myös
Men kaikkein pienimbään mahvotoin: mutta
!jos sinlllle tygölanqe paljon niistä taiwallisi-
sta, nijn ala' sentahden pidä sitä yhtähywana

älii tule huonmattomaxi, että Christus «n
,ujn rikas ja andias. ('2 Kor. 6: i.).

Pidä jokainen parembana kuin iHes. Kau«>
histu alinomaa itziäs, niinkuin se joka olis
mahdollinen poljetta taikilda Pchildä jalkain
«ala o^.

Auta aina sinun Mmäis <tttn mmlmcm
tuvhntm jakawlvaislltta, jonga allakalkkimaat-

kappalet makawat, ja alä simln rakkau-
dellas mttän muuta halaa kuin Christusta.

Kida Mm pahana, <ttä sinun täyty nah-
Ehristus on mculmalle Mi nijn tuw-

dema-
«c) Ust?waisct Jumalan lapset jaPyhät cj taifta »k«»

«3nsa lanatta Men hnllutem, etll tahwa polkea jo/a»
kuta ihmistä, 'wic!>' wZhemM!» niitä hcikmnbia nssosa,
Hoidan Mainsa (katz.) ylembana 42. z. jssapp.)
KitenaA» jokainen ufkowcmien sjelu, joka oikein tun»
De Wien sinmn?urmellun»sa, itzmnsH«sin pidettä PyKai!! j.MMttMO.
N- 84: li. MHlh. 15: 27. Luk. 3: 16.



dematoin Mics, ja että mjn Harmat kysymät
hänen pcrhänsa. Jokainen turhus ja jaaritus
kelpa mailmalle paremmin kuin hän. Ahdelle
suruttomalle sydämmellc on Christus yzi jut-
tu, ja Raamattu yri armaus.

Anna sen käydä kipiasti sinun sydammol-
les, kosta sinä ajattelet, kumga monda ka-
stettua Christittyä tosin moat Seurakunnan
ulkonaisesa yhteydesä, ja ej kuitengan seiso ar-
mon alla; ahkeroitzewat paljon melmolllsudei-
siä ja kuuliaisudesta, mutta tustin
sta, ja ej liedätan, mikä Ewangeliumin ar-
mo on.

Watmlsta sinuas ristihin, hywasty sen tu-
lemusta, kanna sitä niinkuin Christuren risticl
ilolla, olkon se häpiä, sylki, pilkka, ylönkatze,
fangius ja muut senkaldailet. Katzo ainoa-
stans hywin, että se on Christuxeu, jaejitze-
tehty risti, (i Pet.4:is,i6).

§. 44. Kerstaus Chrisiuxen rististä estttattsen kautta, että syndiä tehdän 6). Se wa"
hin totuuden laiminlyöminen, Match. 5: 19.
ihmisen welwollisutta, parembata tietoa ja ym-
märrystä wastcm, taita nijn hywin sylyttä hel-
wetin omasa tunnosa, kuin nijden suurimbain
syndein harjoitus, jotka tapahtuwat ihmisen
yliwoittamusta wastan.

E Jos
6) Tämä taita myös sanotta heikkouden-snnneisla;

jilla jos ej nijta kohta andcxi anota, nijn tuilwat na<
mät ehdottomat sitlei ehdollW pahaxi. Ps. tZ:
13/ 14.



Jos sinä olet helwetin kidoista temmattu
ja saatettu Christuxen helmoihin, ja niinmuo-
doin olet saanut sian Ruhtinasten seasa lu-
malan huonesa; o! kuinga pidais sinun myös
käyttämän itzes kaikesa sinun elämäsas, nijn-
fum yxi laupiuden todistus ja esikuwa. Sinä
lunastettu ja pelastettu sielu! Mingä määrät-
tömän kijtollisuden welan alainen olet sinä
Christuren tykönä? Mikä esimerkillinen käyttä-
minen pita sijs osottaman itzensa koko sinun
waelluxcsas, ja jokaitzesa hywasa työsä? Eikö
jokainen Sununtai mahdais olla sinulle yxi
Kijtos-Juhla, weisataxes sinun Hallelujas?
Mika Knwas maan päällä on se, olla yri jä-
sen Christuxen Seurakunnasa, ja seisoa hä-
nen, Engelitten ja Pyhäin kansia yhteydesa?
Kosta sinä käyt HCrran Ehtvlliselle, kuinga
pidais silloin sinun sjelus wajottaman itzensä
sijhen ijankaikkiseen rakkauteen, nijnkuin sinä
clisit Christuxen kansa haudattu, kuollut kai-
kista muista kappaleista, jotka owat ulkona
hänestä?

Nijn usein kuin sinä ainoastans ajattelet
hänen päällensä, nijn hämmästy ja ihmette-
le e). Jos sinun synnin-wiheljäisydes jallenS
na-ytta itzensä, nijn katzo marsin Christuxen
päälle, joka on sinulle kaikki andexi andanut;
ja kosta sinä tunnet itzes ylpiaxi, nijn katzo
Christuxen armon päälle: Se on totisesti not-

kistan)»

e) Nimittäin häncn juntta atmoansa, hänen Ma>j<"
s"'"»tt lc, loppumatllinda maarättömsitt«ns.



kistawa imua, ja heittawä sinua Mens to-
muun hänen jalkamsa eteen.

§. 45., Älä ikanänsa anna tulla sinun
mielestas sitä hngcllista kihlauxen-aikaa, ko-
ssa sinä olit paljas ja «lastoin, ja hän wer-
Hotti sinua, Hezek. 16: s, 9. Onga
dullinen, että sinulla sen ohesa taita olla yn
ainoa ylpia ajatus? Muista handa, jongakäsi-
warret owat käsittanneet ja pitanueet sinua
takaperin, etet sinä ole wajonut kadotuxccn,
ja joka on pelastanut sinun sjclus siM sywä-
sta helwetistä. Ps. 86: 13.

Kijta' händä, että se soipi kaikkein Engelit,
ten ja ihmisten korwisa, Ps. 143. ja weisa
ijankaikkisijn aikoihin hänen kunniastansa jaar-
mostansa- (Ps. 89: 2,3).

Waella alinomaisesa nöyrydesä jarukouxe-sa, ja Jumalan mmon kaswoin edesa, mjn-
kuin yxi/ jonga päälle woide-öljy wuodatet-
tu on.

Äla kostan unhoda sinun syndejäs jaChn-
siuxen andexi andamusta; sinun rikoxias ja
Christuxen ansiota; sinun heikkouttas ja Chri,
stuxen woimaa; sinun ylpeyttäs jaChnstuxe»
nöyryttä; sinun monia erhetyMs ja Christu-
xen ylösojendamista; sinun horjumistas ja
Christuxen ylösauttamista; sinun puutostas ja
Christuxen täydellisyttä; sinun kiusauxias ja
Christuxen sydämmellistH armchtclmista; sinun
Mätä saastaisuttas ja Chnstmen wcnchur-
fiautta.

Ez §. 46.



§. 46. Autuas Sjelu! jongaChristusnii.lt
löylä, ettei sinulla ole sinun omaa wanhur-
staurras, Philip, z: 9. waan että sinä olet
se, joka on pcsnyc waarcensa/ ja ne kariyan
weres<i rvalaisnuc. Ilm. K. 7: 14.

tNurra walireccawa jawiheljäinen Uskon-
opin kumppani! jolla ej ole Ewangeliumia si-
sällisesti f). Älä tydy sijhen, että Seurakun-
da anda sinun olla yhteydesänsä; Sma taidat
käydä sinun asiais Seurakunnasa läpitze, ja
yhtä hywin tulla hyljätyn Christuren duomio»
päiwänä; sinä taidot olla kastettu, ja et kui-

tzle tullut lEsuren ja prijstotus-wereri
tygö. Ebr. 12: 24. kaikki oma waikMtaminen
ja ahkeroitzeminen ilman ChristMN Merta,
ansiota ja wanhurstautta, (jotka kuitengin 0-
wat pääasia Ewangeliumisa) wie Ewangelius
min siwuitse ja jattä sjelun hänen epäilyxel-
dä ja tietamattömydelda waiwattuun tilaansa.
Epäilyxet, kusta ne ej tule aikaisin poisotttuxi,
muuttamat itzensä sydämmen penseydexi, jota
on yri. suuresti määrällinen lila- tz).

Älä tee pilkkaa Kirkko - harjoiturista.
Ole ahkera lumalallisisa tutkistelemuxisa ja
rukouxisa. Etzi wiriästi nijta tiloja, kusa sinä
taidat saada tuulla jotain hywäa. Opetus,

nuhdel-
s) Se on, joka ainoasions suulla tunnusta sen lu<

Mlallista totuutta, mutta ej taho» sydämme>ä koetell»sen autuallisia loh. 5: zB, 4a.
ss) Katzo tssta enammin, mitä Kirjan Tekin yleni»

bana 33. on sanoxut, ja wiclä jotain lähemmäldi
mainitze 48. §.



nuhbellus, manaus/ ja lohdutus, owat meil-
le nijn tarpelliset, kuin sade ja kaste, wihma
ja raju-sade owat yrteille ja ruoholle. 5 Mos.
K. -32: 2. Tee kaikki sinun affares sydäm-
mesta, nijn kuin sinä palweliiit Christusta,
ja sinulla olis wälikappalemattomasti hänen
itzc kansiansa tekemista, nijnkuin sinä näkisit
häuda ja hän sinua, ja smä oltaislt nijn kai,
ken woiman hancldä. (Kol. 3:17, 23,24.).

§. 4?. Pidä waari nijstä pyhisia liikutu-
xista hywijn töihin, jotka ilmoittamat itzensasinun sjelusas. Pidä yhtenä suurena laupiu-
tena se wahin-hywä ajatus, jonga sinä käsi-
tät Christuxesta, ja se wähin hywa sana, jo»
ta sinä wilpittömästä sydammestä puhut hane,
sta. O! kijta Jumalala sen edestä.

Katzo, jos koitto ylhäldä jokapäiwi etzi
sinua, Luk. i: 73. hänen aamu-kastettansa,
että itkisit sinun syndejäs; ja jos se kirkas
kointähti lE-ms alati sinulle koitta uuden ar-
mon ja rauhan jakamisella, niin että hän
ystäwällisesti ikänänsä kuin terwehti sjeluakai,
klsa hänen toimituxisansa K).

E 3 Jokai-
K) Sijtä meitä myös muistutetan sijnä kannisa war<sysa, joka luyty Ruotalaisesa W!!'si'Riljasa N:o 19:

i», 11. Että tämä kaunis Wirsi ej löydy meidän Suu»
malaifefn Wirsi-Kiljasam; nijn tahoon minä sijtä Sno<
mcxi käändä ja tahan panna 3. wärsya-

-19. Kost' sjelu sinuld' etzitän, Nijn ilo kohta lisä<
tan: Turhus myös ulossuljeta»; Rakkaus sydämmee»
paineta n»



Jokainen työ, joka el tee ihmistä hengellä
semmäxi, se teke handä enämmin lihan-mieli-
sen; ja joka händä ej wirnwia, eikä tee hän-
da hänen omisa silmisänsä piencxi, ft kuolctta
ja teke händä tunnottomammafi-

§. 48. M» ludas taita tosin pistää kä-
tensä Falihin, ja ulkonaisesti nautita nijta hä-
nelle suotuja kallita etuja, nijnkuin Kastetta,
Ehtollista, ja Seurakunnan yhteyttä; mutta
yxi Johannes maka Christuren rinnoilla. loh.
13: 23. Taina tilaisus on yhttnsopiwainen
Ewangeliumin kansia, joja meidän pita rukoi»
leman, kuuleman Jumalan sanoa, ja toimit-
taman kaikki meidän työmme. Ej mikän ole
nijn woimallinen, sulattamaan sydämmen ko-
-wutta, waikuttamaan yhtä hiljaista katumusta
synnin ylitze, ja parandamaan mielen penseyt-
tä ja yhtatytywäisyttä, (joka on juuri yri
myrkky Christillisydelle) kuin mata Christuren
rii»noilla. Tämä taita oikein perinpohjin nöy-
rytcä sjelua, ja tehdä hända Christuren kansia
AMmmestä ystawäfi, ja waikutta, että syn-
di t»le yhdexi kauhistuxeri; ja se taita myös
sijta kallhistawaisimmasta helwetin kekalesta teh-
dä yhden kunniallisen ChriMen kmvan. (Hez.

16:

n. Sun rakkaudts, lEsu Chris!! O" ilman wil<
Pitä Se pcittä wikam totiftst, Ia täyttä armoll'
iwistst.

12. Sun minas sitä lsdisiaf Wcres, tuin kytjcstas
«uota; Ivll' si«a kMimau wuilat, Ia meill'
löydät.



16: 8/ - - - iz. lud. Ep- 21 - 23. Ps.
45: ic>.).

Alä sijs ikanansä ajattele, että asiat owat
nijn sinun kansias, kuin heidän oleman M,
ja Mä sinä olet yzi Christitty, joka on ehti-
nyt johongun määrään, ennen kuin sinä olct
tullut nijn kauwas, että sinä itze näet ja koet-
telet sinuas makawan helmasa, jo-
ka on hänen Isänsä hclmasa. loh. 1: 13-

Tule ainoastans ja rukoile Isaa, että hän
kirkasta Christusta sinulle; nijn taidat sma ol-
la makuutettuna, että se on kaywä sinulle toi-
wotuxcn jalken. Sinä et taida tulla hauen
tygönsa jollakulla otollisemmalla cmomurella,
kuin kosta sinä händä lasta ahkerasti cmxihuu-
dat; sillä juuri sitä watteu hän ulosannoi hä-
nen hänen omasta helmastansa, että hän olis
kaikkein syndisten silmäin eteen asetettu, nijn-
kuin yxi ijcmkaikkisesti olewainen todistus hänen
Isällisestä rakkaudestansa.

§. 49. Katzoa sen luonnollisen Auringon
päälle, heikonda silmää; mutta jota lijkkumat-
tomammasti sinä katzelet Christusta, niinkuin
sinun wanhurstaudes Auringota, sitä wah-
wemmaxi ia kirkkammaxi tule sinun ustos sii-
ma. Katzo ainoastans wiriäfti Christuxen pääl-
le, nijn hän tosin tule sinulle raikas, ia si-
nä tahdot mielelläs lähestyä handä. Pidä
handä sijs alinomaisesa muistosa; tarkoita si-
nun silmas alati Christuren meren päälle, muu-
toin tulet sinä jokaitzeldakiusauxen rajuiimalda
ymbäri wietMi.

E 4 Jos



Jos sinä tahdot nähdä, kllinga synnilli-
nen syndi on, käsittäxes kauhistusta häuda
lvastau ja wuodattaxes kyyneleitä sen ylitze,
nijn ala mene pois katzomaan synnin päälle
ainoastans. «Sowit. §.§. 19, 22, ylemdänä)
waan katzo ensiss Christuxen päälle hänen kär-
simisensä ja sowindonsa muodosa i).

Jos sinä halajat saada tietaa, kllinga kcm«
waö sinä olet ehtinyt armon koettelemuxesa
ja pnbityxesa; nijn äla seiso ja kurkistele sen-
kaldaisia, waan katzo kaikkein ensin EhristuM
wanhurffauden päälle. Katzo Poikaa, nijn
sinä näet kaikki; sitte mahdat sinä tosin kat«
zoa sen sinulle tapahtunen armon paalle K),

,) Tätä on muös se Jumalala rakaffaVainen ja su«<
ri I-imalalda oppenut Johan Gerhartms hänen pyhisi
Lmkistelemuxiftnsa perujlurclla opettanut, nijMin 2.sa,
slsä ja miiisa tutkistelemuxisa, jotka samasa kaunisa kir»
jasa löytyivät,

ly Kirjan Telia tahto nijn paljon sanoa, W uskift
waiin» sjelu lö»ta täsä asiasa sen kaikkein-parhaxi, kysta
l>an tutkistele Christnren Personoi, kyrkiata lumalutta,
ja sitä bäncn nlihensä käynnyttä kirousta, eli hänen kor«
keimmasti kuolematanfa; mutta Myös sen ohc«sa sitä loppumattomasti suurta autuutta, jooga häne«sen p,',°lle scnrawa woittoa taonäu ylösnousemisensa ja
taiw,lsten asinmisensa, kaikille Adamin lapsille, jotka sen
«inoastalis nstoa tahtowat< toimittanut on. Kaiken tä«
män ypimakaifen ja alinomaisen tutkistelemista alla,
pi niinmuodoin ypi nssywaiuen sjelu parhaiten,
snuli snnnin hirmuisus on, niinkuin !>'yös Mistä hänen
totinen waichursslwdeiisa ja ryhityrensä wnota; hän ej
<ait>a siis ml!l>to!l!, kuin - saatetta enämmin ja enämmin
Psällifce» häpiään/ ja mj» unhotta ojattlla sen päälle^



§. 52. Uston harjoittaen ohesa tahbotan
mielellänsä katzoa sitä ensimmäistä parasta, aja-
tellen, että se on auttama, ja nijn tehdän si-
tä samaa perustuxexi toiwolle i). Mutta
mene Christuxen tygö, tarkoitetuilla silmillä,
ej sen sinulle tapahtunen armon päälle, jäsen

E 5 pyhy"

kuinaa kauwas hän on ehtinyt armon koettelemuresa ja
pyhityxcsä; mutta sitä waffan sisallistllä ilolla lakkimata
tijttä ja ylistää hänen ja cj wafyä
ijankaikisutten ijankaikisudcsa tutkistella, mikä korkeus,
sywys, pituus ja leweys hänen wanhurffa«dcrensa ja
pyhyderensa pandu on. nimittäin Chrisiuren rakkaudesta
joka myös kaikkein kirkastcltuin Pyhäin ja Cnyelittc»
tundemiixen ylitzc käy. Eph- 3: i9> l Pet. i»»
IlM' K. 5:3, 5- «,

>) Se on, ne ensimmäiset hywät lijkutuxet, tunde«
mu et jck nij» ehespäin. Kirjan Tckiä tahto nijn pai»
jcn sanoa: Tahdotan mielellänsä toiwoa sitä parasta
ilostansa ja ajatella, että ollan, yri Jumalan lapsi; ja
koska ci mitäu ole, joka sano c>n lydämmen pohjasa
scn kysymyren päälle: «Vlengo minä myös pxi In»
malan lapsi? nijn pyytän.,wai,kutta itzcllensä yhtä pe«
töllistä on: ja, siihen wäärinkäytetän sckä järkeä että!
paätoM-oppia, sijnä että näin ajatella»: Jo wiWa
olen minä Jumalan lapsi, mingätähden? Jo silloin ja
silloin olen minä tundenut sitä ja sitä howää minun ty«
tuiiäiii, sitä ja sitä lohdutusta, sitä ja"sitä makeutta ar«
molda, sitä ja sitä sisällisiä taipumusta pcläänajatuxeen,
nöyiyteen, kanha-kärsimiseen, ja nijn edespäin, M»t«
ta tämä on yri wäärä Oilla tosin taita kaikkise ci.'cstuotu olla tosi itzesänsä; kuifenain cj seura sijcH
fe, jota tahdodan päättä. Ellei sinulla ole IGsnssa, ja
tosin jiiuri nvt sini!!! lumalapcs ja HOrrares, clikä jo<
fnä, et nyt maka kailfli Chnsturen liimoilla,
ja sinulla cj ole sijnä sinun sisällisiä ja ulossanomatMN»
d« lcpoas, uijn on kaikki sinun toiipys häälywäiucli'



pyhyden päälle, jonga sinä luulet sinullas
oltzwan; waan sinun syndis ja wiheliäisydes
päälle- Ej sinulla pidä oleman tekemistä ar-
mon koettelemusies ja sinun pyhityxes kansia,
ennen kuin sinä ensist olet saanut Christien
sinun silmijs, sillä ne tekemät ainoastansa sitä,
eitä Christus pysy sinulda salattuna. Joka
hänen armonsa koettelemuren kautta katzo Chri-
stuxen päälle, hän on yhden ihmisen kaldai-
ne», joka näke auringon wcdesä, joka lijkku
ja hääly sen jälken, kuin wesi on lijkunnosa.

Katzo sinä ainoastansa Christuxen päälle,
niinkuin hän loisia hänen Isänsä ylimmäisen
Armon- ja Rakkauden-Istuimen wahwuoen
ja korkeuden päällä: niin sinä näet hänen ej
jongun muun, maan hänen omasa oikiasa kun-
niasania, joka totisesti on ulossanomatoin.

Tosin taita ylpeys ja epäusto wietellä si-
nua, edeltäpäin katzomaan jotakin, kuin sinu-sa itzesä on; mutta usto ej tahdo millän muo-
toa katzoa jotakuta muuta, kuin Chrisiusta ai-
noastansa, ja hänen täyty (nijn sanoaxeni)
ylösniellä sekä sinun pyhydes että sinun syn-
dis; sillä Jumala on tehnyt Christuren mo-
lemman meidän edestämme; meidän pitä myös
sentähden juurimolemmaxi wastanottaman hän-
dä. (i Kor. i: 30. 2 Kor. 5: 21. m).

Joka
m) Krjan 3ek!N ajattele, että ustulla ej taida mil<

län muotoa olla tekemistä sen ilkiän oman ««!chm'ssau<
den fantza, jota ihminen teke itzellenfa bnncn ymmärry»
xcnsä ttnkkauden ja yhden teestcldyn wakuuden ja pyhy»
dcn kautta, sijna tyhniäiä luulosa,; että scn kautta tai»



Joka etzistele hänen omaa pyhyttänsä.sij-
na ajatuxcsa, että pitaa sitä hauen tarkoituxe-
nansa, ja taita lohdutta itziansä sijta, han
rakenda sen suurimman epäjumalan, joka kui-
tengin kerran on lisäwä hänen epäilystänsä ja
peljästystänsä. Jos sinä ainoastansa katzot pois
Christuxen tyköä, nijn sinä wajot, niinkuin
Pefari (Matth. 14: 31.) sijna silmän räpäy-
xefä epäilyxeen.

§. 51. Yhdeldä totiselda Christityldä ei
puutu kostan pikemmin lohdutusta, kuin kosta
han luopu Ewangeliumin järjestyjcestä ja tie-
stä, sen kautta, että hän tirkistele MM
hänen omasa hurstaudesansa, ja katzo pois
Christuren täydellisesti kelpawaisesta wconhur-
staudesta; joka on nijn paljon, kuin että pa-
remmin tahtoa nähdä yön walkeudesa, kuin
kirkkasa puolipäiwan paisteja. Se hunaja, jo-
ta sinä imet sinun omasta wanhurffaudestas,
tule kerran sinun sjelulles karwahimmaxi sa-
pen, ja se walkeus, jonga sinä sijta lainaxi
otat, waeltaxes sijnä, tule syngeimmäxi pi-
meydez'i.

Se on yxi perkelen kiusaus, kosta hän! yl-
lytta sinua pysymään istumasa sinun mmosa

woi-

taa I«nalan edesa seisoa; waan ustolla on aina yxi«
stans ja ainoastans tekemista Chr>stu«» mjnkmn
meidän ainoan Autuuden <Pa,'michem!!!e, meidän ela<
Muinme, meidän ainoan taikenune. Ia tästä on meillä
meidän Euomalaisesn Wirsi'Knlasam"N'o 156. v. 7.
yr> kaunis mnistirtus: Chrisiuo »neita rawitrc»,, I-H.
sjelull,' t«rpe»w taritkc»,; <L:p' usts muita kärsi.



woitettuin tietois jakoettelemustes päällä, mj<
siä ottatts itzelles sjelun lcpoa ja lohdutusta.
Sitä wastcm tule Isa ja maala sinun etees
sanaia uudesta Christuren armon, joka on pal-
jota »ikkamdi ja jalombi, kuin sinä itzelles

etcenasetta taidat, ja joka hänelle sangen hy-
win kelpci, kastein sinua ainoastans tutkistella
Christuxen wanhurstautta, silla mitä hän kä-
ste, sen anda hän myös; Matth. 7: <. ja le
sama on yri auluallinen herätys ja liikutus,
yxi hiljainen wistuttelemus, joka nuhtele sinunspaussoas- Seura sinä sitä pienindä wijttaus
sta sijlä, noudata sitä ahkeran rukouren kaut-
ta, ja pidä se yhtenä werrattomana tawara«
na. Se on sinulle yri pantti sen päälle, että
sinulle wielH paljota suurembi armo aiwottu
on. Edespäin 5

§. 52. Kosta sinH mielelläs tahdot ru-
koilla, ja et kuitengan taida, maan olet sen
ylitze murhellinen ja alaslyöty; nijn kayo sen
sinun edestäs ruksilewalstn wapahrajan pääl-
le, joka alati rukoile hywää sinun edestäs Z-
sän wkönä. loh. 14: 16. 17: (Rom. 3:
54. Ebr. 7: 25). Mikä taita sinulda silloin
puuttua? Jos sma lulet lewottoman, nijn
katzo Christuxen päälle, joka totisesti on sinun
rauhas, Epy. 2: 14. ja joka on jättänyt si-
nulle hänen rauhansa, kosta hän meni ylös
taiwas>'en, ja on usiammat kerrat kästenyt si«
nua, ettei sinun pidä viemmmälläkän muotoa,
Nimittäin yhdellä synnillisellä lamalla, saatta-
man itziäs lewoitomazi nijn, että sinun loh-

dutufes



dutuxes ja ufkos sen alla kärsis hätää. loh.
14: i, 27.

Nyt istu hän siellä ylhallä hänen kunni-
ansa Istuimella, sitte kuin hän ristinsä pääl-
lä/ se on, hänen sywimmän alendamistnla
tilasa, perustuxeen asti on kukistanut kaikki,
mikä sinua »vahingoita jawaiwata taita. Kaik-
ki sinun syndis, hätäs, lewottomudes ja kiu-sauxes, ja nijn edespäin, on hän kanocmut,
ia on nyt poismennyt »valmistamaan sinulle
siaa.z. Sinä, joka katzoi Chnstusta sinun
ninoaxi kaikixes, ja itziäs peräti tyhtaxi; sinä,
joka ttet Christusta sinun ainoaxi etamäres,
za olet kuollut kaikesta muusta wanhurstaude-
sta; sinä olet rli totinen Christitty, yxi nii-
stä kaikkeinrakkohimmista, jotka owat löytä-
neet armon Jumalan tykönä, Ui taitoahan
rakas ystäwä.

Saata nyt Christmctle se puhdas huwi-
tus, kaiken hänen rakkaudensa edestä sinua
kohtan, että sinä rakastat kaikkia hänen köy-
hiä Pyhiänsä ja SeUraknndansa jäseniä/ stlä
huonoinda ia sitä heikoinda, ilman katzannota
eroitujen päälle hvioän ticdoisansa n). He

owat

n) Kirjan Tetia cj suinaan tasa yrila sitä wahHi-
gollista ajatusta, niinkuin olis se yhtäkaikki Minna M?»!,
me tunnustamme, maanhan muisiutta ainoasians sica, tui»
Apostoli Pawali nilillc opetta Row. 15 il t ja me
muutoin melaan Ulkon-Tunnusturesamme sanoinme!?>ei«
dan ustowa» Nimittäin.- Minä listan pphsin ihmisten
yhteyden.- eli nijnkuin sains meida» Uston-Tunnusta



owat kuitengm hänelle hänen sydämmehensä,
nijnkuin muinen Israelin lasten nimet Aro-
nin rinda-kilween s 2 Mos. K. 23:21.) sisal-
lekaiwetut: Scntähden anna heidän myös olla
sinun sydanunesäs aina sisallekirjoitettuna.

Toiwortakar Jerusalemille rauhaa: -He
menestykön, jotka siilua rakastawarl Ps.
122: 6.

rcmme nhdesa scn Ruotzalaisen Wirsi- Kirjon Wirresa
No 26. hywin cdcspannan seurawaisella tawnl»
Ia: pyhän Seurakunnan ja Chnstittxin yh.
teyden nston minä mailinasa olevan, Sen kansan,
jota waiwatan jora hetki, Chrisiuxen sanan ja opit»
tähden: Heillä on kaikilla yxi usto ja yxi kaste;
Cdristuxen päälle he panemat kaiken Keidän lsiwVM

<än on 7xinn»sä heidän aumudensa.














