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Rakas Lukm.
Kirjan retiä Hcrr Pasior Chtistian 3iegue«

reri, on täsä edespaimut ttze syyn j» lHhttN/jo-

sta tämän alkanen Curmeltus Christikunnasa sekä
opisa että elämäsä tule: ja tutzu syyn ja lähteN Epä-

uskon. Jos Pyhä Hengi nuhtele maitmaa synnin täh«
dcn, jct tämä syndi, niinkuin lEsus sano, seiso siinä,
ettei he usko minun päälleni, loh. lb: 8/ y- niin on
wisiisii Lpäusto itzcstänsä syndi, ja ei aiNoastans itz««
siansä syndi; waan taiten synnin Alku, Syp,

Juuri ja Lähde/josta spnd! ulostitte ja joka synnin mei«
säpit» eläivänä ja wirkuisenn. O kuinga tarpellinen on
siis, cttä ci ainoastcms lukea tät» Ktria, joka lukeminen
pitä tapahtuman rukouxcn alla, Jumalan- tpgö, hyrvälo
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lä peränajatuxella ja itze asian .pmmärryxclläs waatt
myös niin lukea, että mc sowitammc itzc Mcidän pääl-
lemme ne asiat, kuin täsä edc.spannan, ja ctzimme itze
»neidän tykönämme sitäLpaustoa, kuin on synoi ja syn-
nin lähde, niin myös opimme, että uskoman lEsuxen
päälle, joka synnin mcisä kuoletta, ja anda Chiisiitylle
woimaa Christillistsii elämän. Näin ne o-
Hemaiset Sionin Muurit jällens ylösraketan, lEsuö kun-
Nioitetan ja Sielut Aututehen saateta,». Tähän Jumala
sinulle, rakasLukia, Pyhän Hcngensä andakon! Amm.

Pap-



Pappem Kokouxesa olewalle
rammalle Sawiasa w. 1768.

Kokonduuet ja lEsnxesa stMmmellisesti
rakastetut

Hpwmkunnioitetut

Herrat Wcljät!
minä tarwitze ennättä teidän suostumis-

lanne, waan minä vuhun teidän mielen-
ne kanssa yhteen sopiwaisella tawalla,

kosta minä sanon: että se lähde josta turmellus
uloswuota,, niinkauwan kuin ei lähten silmä ja
siioni ole tukittu, ja joka meidän aikanamme
on niinkuin yhteinen wedenp.nsumus kuohunutjokaitzen ijän vlitze, ei ole muu kuin Epäusko»

Mutta mistä siis tämä tule? Kosta Apoft
toli Romar. io: y. 1.7. että uffo tule
kuulosta; niin en taida minä yhtän likembä
syytä löytä Epäustohon kuin tämän: Christus,
ft lueidän edestämme listinnaulittu Christus,
tule enimitten taikka ei ensingän
taikka ei puhtasti, se on: ei kotonans/yxinäns
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ja ainoastans, eli myös ilman Pyhän Hengen
moidetta, se on: ei Jumalan woimala autuus
teen: ja tämän ynnä päätän siitä' lihsus yri-
iläns leke hänen kansi'ns aMuari ja wapcchta
sen synneistänsä. lEsus pelasta ei ainoastans
melasta ja rangaistuista; waan -Hai: yxinäny
pelasta myös synnin mallasta, Eauako joku
ihminen tulla uuderi luendokappalen, ennen
kuin hän on
-5: 1?. Elko sen tcrwcllisen armon pidä ole-
man meille ilmestynen ennen kuin ms taidam-
me hyljätä jumalattoman menon ja mailmal«
li set himot: ennen kuin me taidamme elä si-
wiästi ja puhtasti ja jumalisesti? Ttt. 2: 11,
12, Se tolinen usto ceke rakkauden kautta
työtä. Gal. <»: 6. Kuinga taita tämä olla to-
si, ja yhtä hywin sopja yhteen sen haluttrman
ja svndisen elämän kaicha usiaman ihlnilen ty-
könä, jotka kuitengin kaikki wulewat httllensä
oleman sen oikian, totisen ja au uan teke:väi-sen uston? VN on ainoastalls usto; niinkuin
on ainoastans yri Herra ja yri kaste, nimit«
täin se jonga lEsus itze toimitta, josta Jo-
hannes Kastaja sanoi: Hän kasta ceicä Pyhäl-
le HenZellä ja tulella. Matth. 3: ii. 2). Ei-
kö siitä selkiästi seura, että ihmiset erbettywät,
ja pitämät heidän kuollun tietonsa Migionisa,

Uffo-
"

Cs) El Kirjantefiä ymmariä tasa.sitä lhmclll!?^ Py-
hän Henqen .<?elimdai Paiivä-
na: >va/in sen wwailism kuin w'siisa mitasa tapah-
tn kaikille Jumalan lapsille, kosta he tulewat oikiaxi

Hmg«n Templixi,
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nstona? Tästä erhetyrestä tule st monenlainen
u>ko, kosta jokainen wasta hänen ustonsa puo-
lcsta, kuin se olis se kaikkein paras.

Minä olen täydellisesti siitä ajaturesta: M
ihminen/ joka ei ole ylhäldä wastuudesta syndy-
nyt medestä ja hengestä, hänellä ei ainoastans
ei ole se oikia usto, waan hänellä ei ole ensin»
gan nstoa. Hänen historiallinen tietonsa olkon
muuioiu mingäkaldainen hywäs, ja hänen elä-
mänsä oUon niin hurstas kuin Kirjanoppinuit-
ten. El hän usto eilsilMn. Ei hän tiedä,
mitkä ne asiat owat/ jotta hän tunnusta ustonkappalixi- Ei hän tiedä kenen päälle hän li-
sko. Ia kosta hän sano: että hän usto Juma-
lan paalle; miu se usto on niinkuin Athenia-
laisten, jotka rakensit Altarin sille tundemarro-
malle Jumalalle, jonga läsnäolemisesta he kuiten-
gin epäilit. Apost. Tek. 17: 23. Se ainoa
usto, jonga kautta vrinäns ihminen taita au-
tuaxi tulla, on minun ylitzewoittamiseni jälken,
yri autuallillen sen Pyhän Hengen työ, joka
saatta sieluni minun sywän epäustoni ja sy«
wimmän lviheljäisydeni tundoon, yhteen elämään
tundohon minun lvoimattumudestani että itziäni
auttamaan, isomisehen ja janomisehen sen
wanhurstauden perän kuin rawitze,joka omista
ja ijäiseri ajoiri lukitze lEsuxen werillisen an-
sion, jonga kautta minä saan minun syndeim
tärhMsen andexi andamuxen, tunnen Jumalan
ra.ihan, jatotisesti tiedän että minä olen hänen 0-
mailU, ja ettei Jumala enä wihastu minun päälle-
ni/ ettei hän minulle enä tygölue sitä syndiä kuin
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mmusa on, kabotuxen, että minulla on täysi oi»
keus olla Jumalan lapsi, ja uffon kautta malda
otta Jumalan täphellisydestä armon armosta,
että lvihdom autualliscsti Elolla ja Periä Tm«
wan waldgkunnan. En minä Neda yhtäit muu!H
tietä s,adarcni tätä uffoa,kuin että tehdä imu-
kuin Jacob, joka moitti lunlalgn ja Ihmisen
ja näki Jumalan rasrvojta kastvoon i. Mos
Kir.Z2'Zo. jouga kautta hänen sielunsa myös
tuli »vapahdetun, josta Hoseas sano: hän irki
ja rukoili händä. Hof. 12: 5,

Jos sen yhteisen ttlrmellnren pitä tuleman
pois; lliiil meidän Piia näuttaman ihmisille E,»
päuston lähten, jysta kaikki paha ulostule.
Meidän pila selkiästi, täydellisesti, yxinäns/ a-
lati, Jumalan woimasa ja ei kamnstemisa sa»
noisa ihmisten ryiisaudcn jälkeil t.
?: 4. saarnaman heille Christusta niinkuin
yhtä Jumalala synhisille, sitä wäke-
mätä lumalata, joka taita tehdä kaikki täy-
dellisesti autuari kuin hänen kauttans tnlo-
nac -Jumalan rygs Ebr. 7: 25. niinkuin
rakkauden lumalata 1. loh. 4: 8> jolla on
ilo siitä että hän saa autuari tehdä, tehdä mon«
da ja kaikki ihmiset autuas. Oi meidiu pidä
turmeleman meidän wapauttamme evangeliu-
misa i. Cor 9-18. Wapahtaja sano: lah<
lari te saitte, niin myös lahjari andakar»
Mach, 10: 3. Ei meidän pidä mitän siihen
lifamän, ja ci mitan siitä poisottaman, muu-
toin me Uemma kirotut, ft on: meidän pnä
sanoman umummilla: te taidatte armosta au«

wari
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tlnxi tulla, ja toisille: te oletta jo armosta au»
tuaxi tullet, aina sen jnlken kuin meille on te»
kemistä taikka käändynein eli käändymättömäin

Me olemina rauhan sanoman saatta<
jac. Es. 52: 7. Koko meidän nurkamme seiso
siinä, että me rukoilemma ihmisiä Christuren
puolesta: sopikac Jumalan kantza. 2. Cor, 5:
20 lEsus wastanotta syndisiä. Luc. 15:2.
Ei hän kelan hyljä kuin ainoastans tule hänen
trgöns. Autuus on kaikille ansaittu, jotka sitä
halajamat, ja koko taito että siitä
tnila, maka siinä sanasa, Ilman nucäkän.
Meidän sanankuuliamme sielut owat kuolemat-
tom.tt, ijankaikkinen hywä eli ijankaitkinen
«voiwoitus on heidän tulcwainen osansa. O!
kui,iga tämän pidäis tekemän jokaitzcn meistä
kiiwaxi että pitämään päälle rukouMa, manan-
xilla, waroituxella, että kaikki kuin owat meil-
le niinkuin sielun paimenille ustotut, mahdaisit
saada tämän suuren autuuden, sen päälle ettei
yrikän niistä kaikista mahdais hukkua; sen
päälle että kaikki tulisit autuari ja totuuden tun-
doon, sen ainoan »välimiehen Christuren lE-suxen kautta. Koffa mailman duoiuari wti-
meisnä päiwänä on duomitzewa epäustoilet; ko-
sia hän wihasansa on heitä «uyös tygöpuhut-
telewa, että hänen täyty hyljätä heitä, kosta
he owat Hänen hyljännet; kosia se sano»
mattomasti kiwistele heisä, että heidän pitä me-
nemän siihen jarwehen, joka pala tulesta ja
luliklwestä; koffa he ahoisturen tähden rewäi-
sewät 4'ikki heidän spdämens ja rukoilewat ar-
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moa, ja duomari soima heitä tällä tawalla;
kuinga kauwail olit minun rätein teille kokote«
tut? kninga usein tahdoin minä koota teitä mi-
nun armosiipeini ala? kuinga usein minä an«
noin tarita teille sowindoa Jumalan kansia we-
resä, jonga minä ristin päällä ulosmuohatin
mailmall? auluuden, täydellisen kaikkein teidän
syndeinne andexi andamuxen, niin myös sen
Pyhän'Hengm lupauxen, joka ilman orjallista
pelkoa, ilman lain »vaatimusta, olis tehnyt
teitä sielun ja puumin puolesta pyhäxi? Kuin-
ga usein minä annoin tätä teille saarnata? la,
namät silloin wastawat: Tätä ei ole ikänäns
meille sanottu, me olemma aina tullet neuwo-
tuj<'i Sinain lyuorelle, ja meille, niinkuin li'
hallisille ja luonnollisille ihmisille, oli sinun
äänes siellä hirmuiilen; totisesti niin Duomari
silloin on poisottÄwa suuren osan jok.utzeu sen-
kaldaisen sielun kahoturesta, jos he wieiä oli-
sit monda tuhatta< ja sen kautta moncnkcrtaisö-
sti lisä rangaistusta senkaltaisille pettaille. Mut-
ta mikä wiya mahtane tulla mihan päiwäilä'?
Woi minua, ellen minä evangeliumia ilmoita!
O', kuinga waakawa pitä kui'ei'gin itzew letin
Opettajalle olemail tämä Pawnlin manaus:
orrakat itzestänu? waari,ja kaikesta laumasta,
johon Hengi on teidän pispoiri pannile,
kaihemaan Jumalan Senrakundaa,
Hän omalla rverellänsä ansainuc on. 3lpo>t.
Eek. 20: 28. semmengin yhdellä ajalla kosta
zvaäyäin lahtoknndam evheiyvet niin kay.vawat,
nyös niisäkin paikoisa,kusa «nnen puhdas op-



pi. on asunet, ja yhdistetyllä woimalla koke-
mat wahwista heidän istuintansa ja anda evau-
geliumille,, sen wiheljaisen spndisen fowinnosta
Jumalan kansta, sen miimeisen
M litta se joka taiwasa asu naura heitä. HEr«
ra pilkka heitä. Yhdellä ajalla, kosta me pian
taidamme naW iäyttämpxen Hosean ennustu-
resta luczuf/ 3. Israelin lapset pitä inonda
päirvää ilman Runingasta, ilman päämiestä,
ilman Mrica, ilman Mcarita. ilma» päalis
hamcra, ja ilman epäjumaliccen kurvia ole-
n?a>; sictelsraelin lapscr palajawac j« HEr.
paa heidän Jumalataus etziwäc, ia Dayidica
heidän Runmgastansa, ja heidän pirä pel»
u?ol!a tuleman -HErran ja -Hänen hywydensH
tygö, wiimeisillä ajoilla, yhdellä ajalla ko-
sta meidän Seurakundamme on waarallisem-masa Paawin lahkokunnasa kuin Paawilaiset
itze, sen kautta, M monoa määrästä uffosta,
ne jotkq ajnoastans järjen hywtä tawoja opet-
tamat, ja n? jotka Mosexen lain Basunalla
soittamat, evangeljumin opettaitten istuimella;
jonga kautta se 34. luku Hesckielin tvkönä on
tyyni täytetyxi tullut. Tästä oletta Te, Kor«
kiastikunniojtetut Herrat! itze plitzewoitetut; Te
surkutteletta sitä suurimmalla syyllä. Mutta
mitä warten pletta Te kaikki niin alallansa?Ei; senkaldaisella ajalla ei pidä sen piiritetyn
Gionin muurein wartioitten wackeneman,
maan kaikilla Jumalan sotaaseilla puetetut, kar-
kaman wihollisen päälle hänen omasa l«i-
Wnsä.

A!-
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KM sanokohot: me, olsmma ylön heikvtvTämä on epäusion ääni, omanrakkauden ja sen,
rakkauden ääni jolla me mailmaa ja niitä kuin
mailmasa owat rakastamme, niin myös yhden
ylönkalMawan ihmisen pelwon ääni. Wonääni on: lunmla on heikoila wäkcwä. Minä
woin kcnM sen kautta, joka minun wäkelväri-
teke, Christien. Jos Jumala on meidän ede-
stämme kuka woi meitä wastan olla? Jumalan
kantza me tahdomme michullisesti sotia, Hänen
pitä maahan tallaman meidän »vihollisemme.
Mutta luinga pitä meidän tekemän? KuinMpitä meidän alkaman? Estet owat sangen suu-
ret! Mwä panen sen edelläpäin todepi, että ms
itze olemma oikein kMndynet ja tundenet häi-.en
eläwäjl armonsa, sen Pyhän Hengen totisen o-
znistamisen kautta ineidän sydämmisamlne.
loin wasta me taidamme oikein weljejä wahwis-
ta; silloin me oikein taidamme olla armoa iso--
naisten neuwonandajat ja osotta heille sen oi-
kian tien; silloin waati meitä Chrisiuxen rak-
kaus; silloin on meillä woide häueldä jora Py,
hä on ja tietä kaikki; sillä sitten, wasta ms iai-
damme saarnata evangeliumia lulnalai: moi-masa, ja seisoa satanata wastan, ja hänen
täyty paeta. Tämän minä panen edelläpäin
toderi; ja silloin on tämä se pMeluotettawMn
tie woittohon, kuin Apostoli sano: minä luen
kaikki tvahmFori ja ne raiskana pidän, erra
nunä Christurm wouraisin Phil. z: 8 Sn
loin pitä meidän and.mmn kaikki, aidiri hänen
tähtensä. Joka e; mitan aldixi anna, ei hä:)

- mi-



Mtän woita. Kärmen witawaisus ja kyhkyi-sen waklius owat armowaldakunnan ulosläwit«
tämifthel, kari tarpellista omaisutta. Meidän
pitä ainoastans kahoman eleemme, ettei kannen
taitawaisuden alla puetais iheus joku sen Man-
han kärmm r.lwalu,?, joka Mke meidän kans«
scmime ntiickum muinen Petari teki Christien
kantza: armahda iMus, älkön sinulle se tK<
pahruko: Se on hywä että oppia tä-
män estelemiscn päällä/ Chrifmlen wttftauxesta
Matth. 16'. 2!, 22, 2Z.,

Ei Wapahtaja ole misan luwannui meille
sitä kuin me. etzimme Saarnawiran
mutta M ainoaftans kuin on juuri mastoin.
Jos he omat kutzimet Pcrhenifannän Belzebubiri,
kuingn paljo euämmin hänen perhenfti? Te tulet-
ta jokaitzelda wihattawari minun nimeni tähde!!.
Mailmasa on teille tuffa. Ei meidän HEr-
tamme waadi yhdeldakän ihmiseldä senkaldaista
itzens kieldämistä, kl-in hän wuati omilda pal«
weljoildansa; heidän erinomattain täyty anda itzel-
lens kelwata, mitä lEsus yli päätä sano kaikil,

rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enä kuin
Minua, ei se ole minulle soweljas, Se jokaraka-
sta poikaansa taikka tytärtänsä enä kuin minua,
ti se ole minulle soweljas. Nuka ei ota ristiänsä
ja seura minua, ei se ole minulle soweljas.
Joka löytä hengensä, hänen pirä sen hukut-
taman: ja joka hengensä hukurta mimm täh»
rem, hänen pirä sen löytämän. Matth. i?:
38, 39. Jos me kerran niin eläwasti ja täy-
dellisti olemma uhranet itzemmeWapahtajalle:

jos
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jos tämä jalo päätös on tullut hywin wahwiste-turi; niin ei meidän pidä, näisä,sekä opin et-
tä elämän puolesta peräti tnrmelluisa ajoisa>
andaman siihen jäädä, että me puhtalla opilla ja
plö-rakendawaisella elämällä edesautamme lE-suren waldakundaa, ja ahkeroitzemme itziamme
siitä, ettei sen kirkkan walon wähäinen kipinä
mahdais peräti samua; waan medän pitä myös
karkaman saMnän waldakunnan päälle, Pee»
kete taita kyllä kärsiä, että Me evangeliumitt
patjalla kiilolla watistamme sen piimän pai-
kan, kusa hän oleskele; hänellä on yhtä hywin
woima ja wiekkautta Mä, saattaman evange-
lwmin niille wiheljaisille sieluille epäluulon a-
laiseri, taikka että omistamaan hiille sitä mää-
rällä tawalla. Meidän pitä wirittämän wal«
kian hänen oman pesähänsä; meidän pitä kat-
taman hänen päällensä siinä paikasa, kusa hän
on arkain; se rääpäle, josa, hän watista niin-
kuin walkeuden Cngeli pitä häneldä pois rii»
suttaman ja niin hän saa seisoa siinä paljastet-
tuna: meidän pitä selkiästi näyttämän sieluille
hänen astelensa Templisä ja hänen mutkaiset
polkunsa kukkaisten alla. Silloin on meillese lohdutus, että me taidamme sanoa meidän
kansallemme: »varoitettu mies on puoliri autet-
tu. Satanan sywydet pitä ilmoitettaman. Nä-
Mät owat enimitten yhdellä puolella, se niin
suuresti rakastettu oma wanhurstaus:evangeliu«
min Märä omistaminen. Molemmat nämät
sywydet, jotka nielewät niin monda sielua, pi-
tä (niinkuin muinen Sinai) tarkasti aidatta-

man/
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man; Mulitoin se käy sananlaskun jälken, o-
jasta allikkoon (b). '

Mma, Korkiastikunnioitettawat Herrat!
on minun päa<aineni, jonga minä niinkuin
yri svailgeliunnn Opettaja, panen minun sil-
mäini eteen. Mutta miiuin )ärjestyxeni ja pe-
wsiureni autuuden opisa taita tulla teille likemmm
Muxi, kosta minä nyt, Teidän Korkiastikun»nioitettawan Herraudenne ylitzekatzomisen ja pa-
randamisen ala, kiFa sitä tarwitan, siiliä wil°
pitiönläsä tarkoituxesa edespanen sen pää-asian«
haarat, tämän nimen alla: Jumalinen Luc-
kistelemus.

Jos se Pappein Kokouxesa olewä Kcr-
kiastikunnioite.tu Seurakunda suosiuis niihin,
ja löydäis ne samat yhteensopiwaisiii niiden tcr-
wellisten sanain kantza; niin taita kpllä tapah-
tua, että minä eteeni otan, jos se on HErran
armollinen tahto, että lisätä näitä aineita wie-
lä toisilla.

i» Pawali sano: woi minua, ellen minä
«vangeliuwia ilmoita, t. Cor. 9: 19. Mikä
siis se on, että evangeliumia saarnaca ja il-
woura? St on, että neuwoa M surutoinda
syndistä, kuinga hän on se kaikkein onnetto»
min kaikkein luondokappalden stasa; mutta
tnyös samalla hengen wevolla sanoa hänelle,
että hsn taita Christuxin kautta tulla sixi kaik-

kein
(b) Tamn saniinlastu on yhdestä ymmällyrcsiä, kuinse latinalainen, joka Nllotzalaistsa Textisä löptäN:



kein onnellisimmaxi, kuin auriligon alla löylän.
Että sanoa niille jotka omaa wanhurffauttansä
wahwistawat, ettei he sillä tawalla tule lepoon,
eikä ajaja eikä myös ijankaikktsudesa; waan
M he taitamat lEsuxen tykönä löytä yhden oi-
kian ja tolisei: lewon. Senkawaisten edesä pi-
tä tämä Raamatun paikka oikein selitettämän:
mutta joka ei työra tee, waan uskoo sen
le joka jumalattoman wanhurskaxi teke, hä-
nen uskonsa luetan hänelle wauhnrstauderi.
Rom. 4: 5. Tämä ott koetus kappale, josta
Mestari Israellsä tutan. Että. sanoa armoite»
tuille: Te oletta autuat, mutta armosta, ei töi-
den ansiosta, ettei yMn kerstais itziänsä. Et-
tä sanoa hiille: Tämä Hrmo joka on teidän
Mttuari tehnyt, on teille joka silmänräpäys niin
tarpellinen kuin west kalalle, ilma linnulle ja
maa ihmistlle. Cttä laffea, niinkuin yhdm
muistokirjan heidän sndämittensä päälle, nämät
lohannexen sanat: lapset ällät syndiä tehkö;
ja jos joku syndiä teke; niin meillä on edes-
wastaja Isän tykönä, Christus joka
zvanhurstas on. 1. loh. 2: i. Ia
tajcm omat sanat: joka minusa pysyy, ja minä
hänesä, häm kanda paljo hedelmätä; sillä il»'
man minuca et ce woi mitän tehdä. loh.
15: 5. Tämän minä kutzun evankeliumin il-
moittamiseri. -

2. Laki on toisembi oppi kuin
Mi. Mikä on siis että lakia saarnara? Että
sanoa,sanankuulioillensa: jos te teidän synnel-
stännslmwutte, ja wietätts pyhää ja lvakaa e-

lämä-
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lämäkertaa; niin ei ikänäns teildä puutu että
te tulette taimaseen; ilman että sanoa heille,
kuinga heidän pitä pääsemän heldän ennen teh-
tyin syndeinsä taakasta; ilman että sanoa heil-
le, että he pitä ensin tuleman pestoxl Karaan
wetesäja sowitetuxi Jumalan knn^; ilman ettäsanoa hezlle,paltziuffota ei ole mitan pyyus mah-
dollinen; että kmkki awut jotka waikule.an o-
malla woimalla, owat paistawaiset rikoxet ja
yri kauhistus Jumalan edesä. Tämän minä
kuhun Lain ja sen luonnollisen saar-
nmnisexi,ja ile kuin tällä tawalla osulMlvat muil-
le taiwail tietä, kutzun minä sokioixi taluttaixi,
Kansain wiettcliöixl, sudciri lammasten waat-
teisa, wäärixi Prophettttri, helwetin waldakun-
nan ulosläheletyiri. -

g. Mikä eroitus on yhden ihmisen wälil-
lä, joka on koetellut molemmat nämät asiat,
yhden lainalaisen ja armoitetun sielun tilan?
M joka seiso lain Ma, ei ole tundenut yhtän
elämää Uffoa, ja seurawaiftsti ei myös yhtän»
uuttasiindymista, koffa uffo pxistäns wastuudestH
synnyttä; sentähden seiso hän alinomaisesa sodasa
fpndiä wastan, ja ei taida hänestä irrallens
päästä, »vaikka hän orjallisesta pelwosta karttele
rikosten ulosmurtamisista. Sen kieldpn puun hs»
deMI on hänellä yhtä hywin aina ihana, snlomew
jn otolliilen. Se armoitettu on sitä wastan pe-
lastettu synnin mallasta; sillä jotka poika wa«
paxi reke, ne totisesti owat wapat. loh. 8:
36, M omawanhurstas elä yhdesä alinomai«sesa waihetu>esn sen itzetchdyn eli oman mi<le«
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woimalla waadilun ilon ja helwetin ahdistus--
ten wälillä, jotka usiasti ulospusertawat kylmän
kuoleman hien ja yhden surklan kuoleman pel-
won, siihen asti M hän wihdoin tule yhteen
tyhmään paatumiseen. Mutta yri arlnoitettu
on.täydellisesti pelastettu tästä kuoleman pelas-
ta. Hän nautihe lEslyen rinnoilla yhtä mää-
rätöindä iloa. Hänellä on aina leipää täyderi,
ja usiasti enämbi kuin hän tarwitze; ei hänikänänsä waella yrinäns, HErra on häiun
paimenens, ei häneldä taida mitän puuttua.
Imnalan waldakunda on rvanhurskaus, rau-
ha ja ilo pyhäs» Hengesä. Rom. 14: 17.

Pxi omawanhurstas ei taida ikänäns il-
man sekoitusta sanoa, mitä ihmisen pitä teke,
män, jos hänen pitä autuari tuleman; taikka
hän sano selkiästi: pidä kästysanat! Tällä lamalla
tahdoi,niinkuin Wapahtaja hpwin tiesi, se rikas
nuorukainen tulla autuari, sentähden sanoi
myös HErra hänelle: pidä kästysanat. Mutta
jos sinä tällä tiellä tahdot autuari tulla; niin
sinun täyty ne täydellisesti pitä; kosta sinä pi-
dät minun oleman Mchiaren, niin sinu-i pi-
rä myös minua scuraman, mutta edelläpäin
pitä kaikki! oleman myptty Math. 19: 16,
22. Silloin hän meni murheisiinsa pois: sil-
loin hän näki misä hänen sydämenja asui: sil-
loin hän taisi oppia, että hänen piti koetteleman
wastuudesta syndymistä, ennen kuin hän taisi
kästysanat pitä. Siinä lEsus näyttä ne ra-
jat, jotka tekemät eroituren omanwanhurstau--
den ja elämän armon wälillä. Kusa elämä
armo on, siellä ei ole enä murhella siaa, maik-
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ka kohta lEsus sanois: myy kaikki ja seura
minua. Että täydellisesti pitää Jumalan käskyt,
kuin pitä tapahtuman mieluisesti, ilolla ja a-
linoma, siinä sulirimmasa niin hywin kuin
wähimmäsäkin, on witMi yri eroittamatckn
waikulus siitä elämästä uskosta: mutta tie, jon-
ga päällä autuari lullan, tämä armo saaoan,
ja Jumalan kastyt taitan pitää, ei ole muu kuin
uffo HErran lEsuxen päälle. Joka usko, hän
on autuas: sen päälle että jokainen kuin uiko
hänen päällensä ei pidä hukkuman, mutta i«
jankaikkise» elämän saanian, loh. 3: 16.
Kaikkein enimmästi on se omawcmyurffas tuffa-sa, koffa hänen pitä andaman hywä neuwoa
yhdelle ihmiselle, joka tauti wuotella makaa, on
wielä armosta osatöin, ja kmtengin mielet
länsä tahto autuas tulla: silloin se hänen ty-
könänsä kuuluu: minun kieleni larttu minun suU«
ni lakeen. Vri armoitettu?i tarwitze kauwan
mielensä maltaa ja ajatella. Se on tiettäwa,
kewiä, walmistettu, autuallinen ja ainoa tie
aucuuteen, Juvalaisille ja Pakanoille, pienille
ja suurille sonneisille, rikkaille ja köyhille, lap-
selle kehdosa niin myös wanhuuteen elänelle u»
kolla tautiwuotella; ja tämä tie on loh. 14: 6.
selNasti Merkitty, koffa Wapahtaja sano: mi-
nä olen rie, totuus ja elämä. !3i kengän N?,
te Isän t>'gö, waan minun kauttani.

Hyden omawanhurstan täyty alin oma ol-
la epZtiedosa, jos se taikka se on syndi eli
«i; jos se on oikein eli määrin? M armoitettu
lbptä tämän kysymyren Christuren tykönä, jska
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»n hänen olkia wiisandensa, jo päätettyni
Kosta se edellinen luke sen jynniri, kuin ei syn»
di olekkan, ja awuri mitä laki ja evangeliumi
hylj,äwät, niin tämä jälkimäinen tietä, mM
Jumalan hyrvä, otollinen ja täydellinen rah-
ro on. Rom. 12: 2. Jumalan Hengi ilmoit-
ta myäs sen pienimmängin synnin raistan ja
puhdista meitä siitä, ja hääpäiwänä kaunistahän lEsuren nlorsiamen kunniallisesti, joka
waan usto sielunsa haiulle-

Vxi omawanhurstas on iaita-
wa', waikka ei hän käsitä yhtän ainoata paik-
kaa hengen ymmärrpren jälkeä Sillä wälillä
on se aina hänen tiellänsä, että sen kaikkein
suurimman spndisen pitä tuleman armosta waw
hurstari, ja se Raamatun paikka: joka ei työ-
tä tee, waan usto sen päälle, joka jumalatto-
man wanburstari tcke, häften ustonsa luetan
hänelle wclnhurstaudcri, Nom. 4: 5. on hä-
nelle naula silmäsä. Vn armoitettu pmmärtä
ja setiltä Pyhän Raamatun ilman muiden se-
littiöitten neuwottelemista, ilman wäändeleinis»
tä, ja ilman että pimittä muita Raamatun
paikoja, siinä nimittäin, kuin tule itzcolennolli-
siin perustus totuudeihin ja pääkappaleihin.
Raikki pitä minun tunVeman Ebr. 8'» li.
Biblia on yri lukittu kirja; jolla ei ole sitä
Ma awainda, ei hän sitä awa.

<Vri oymwanhurffas on waadittu että mil-
lä usein epäilemään autuudestansa/ ja usein
wapisiuxella ajattelemaan niitä tulewaisia. Vn
armoitettu ei taida enä epäillä autuudestansa,
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ivaikka hän wälissm tahdois epäillä. Hän sanorohkeudella- minä nostan pääni jakäteni ylös ja
»dotan minun lunastustani; muutoin ei hän olear»
mottettu, ja Christuren werillinen fomindo, et ole
hänelle wielä oikein Jumalan Hengeldä omistettu.

Mi omawanhurffas rukoile paljon ja kau-
wan uikaa, on wälisten kylmä, Mlisteu läm-
min, wälistM pensiä, ja hänen täyty wahwas»
il warusta itzensä wieraita ajatuxia wastatt.A'i armoitettu ruko,le niin u!ein kuin hänellst
on joku tnrwe, itzellens taikka muille. Ei hänrukoile enambätä aikaa, waan siihenasti kuin
hän on sailonut HErallensa, mitä hän on tah-
tonut hänelle sanoa. Kaikki muut rukouret
hä>, kutzu että etziä lakia, wanhurffautta ru-
kouxesa, ulkokullaisudexi, tyhjaxi puheri ja kau-
hiitureri Jumalan edesä. Rukouxisa Jumalan
tygö taita tussin, ja ei tustingan jotakuta outoa
sekoitta itziänsä joukkoon; jos se tapahtu, niin
tosin erinomaiset asiat owat ollet käsisä. MmH
rukous, alka niin pian kuin hän näke päiwän
walkeuden ja ulottu siihen asti, kuin hän ehto-
na nuttu, maikka kohta ne toimitmet, jotka

kutznmischensa tulewab, sen alla toimel-
lisesti toimitetcm. Niinkuin yri rakkaudesta
oikein sytytetty morsian, alinoma ajattele hä«
nen rakkahiuunans päälle ja aina olis jotakin
ftnomista hänelle, jos hän läsnä olis; niin onse myös laita Immanuelin Morsiamen kantza,
joka ei tarwitze tuoda bändä kaukaa eli alas
Pnwasta. Sillä häneja me elämme ja lii<wnme. Apost. Tek. i?: 28. Että minä M
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kappalesa olen ollut paljopuhuwainen ja M
minulla wielä olis paljo enämbi sanomista, tä'
sä ainesa, siihen owat minulle waakawat syyt,
kuin minun cheswastaurexeni lulewat.

4, Mi"ä tahto se sanoa, ecc.i saarnata
Jumalala? Pappein kokous Bernin Kaupun-
gisti, jonga kiriat minä sydämmellisemmästi toi-
wotan kaikilda Opettailda hywin muistella,
tahto kolmauncsa kappalesa, "eltä meidän pitä
"meidäi, sanankuuliaimme edesä näyttämän lu,
"malan Christuxeft uxinänsa, jyka ei "tapan,
"du koffa Saarimjat puhumat paljon luma»
"lastu pakanain tawalla, ja ei näptä HHndä ai-
"lioastansa Christuren kaswoisa. Jos Saar<
"najat laimiz: lyömät, että näyttä Jumalan ar-
"mon Christuxesa, niin tule heidän kansans,
"jota chemmä, sitä pahennnari ja epauffoise>n«
"lwyn, ja »vihdoin ilman Imualata mailmasa/
"niinkuin myös Pakanatkin owat. Siinä wii«
"dennesä lugusa sanomat he: että se armosta yi,
"kas Jumala tutan ilman »välikappaleita Chri«
"siuren kautta yrinänsii. Mutta (kuulu se edes-
päin) mitä paljon sanoa tarwitan? Raikki
"roiisauden ja raidan tawarar owar Ehristu»
"xeja kärkerpc'. Col 2: 3. Ah'.minun Ilmm-
lani mihingä aikoin sinä olet anbanut meidän
elä! Jumala on rakkaus! Mutta misä Hän sem-
moisena tutan? Seimesä, kosta Hän tuli ih-
misexi, että olemanlmmanueli! Golgathan wuo<
rella, kosta Hän kuole ristin päällä/ svnneisills
autuudert. Mitä siis se mcrkitze että uudesa,
Testaznendisa alinoma sielut neuwhtan Sinain
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wuoren tygö, ja ilman kainoutta sanotan: katzo,
katzo, kuinga wuori suitze, kuinga kalliot
pisewat, kuule sen wanhurffan Jumalan ään-
dä, niinkuin pitkäisen jplinätä, opi, tunne että
Jumala on kuluttawainen tuli, ja pidä Hänen
kgstynsä; muutoin niin Hän, samalla tawalla,
kuin Moses teki Lain Tauluin kantza, mustrtasinun wihasas, kosta kuitengin l,ämät samat,
kuin tätä sanowat, ei pienimmälläkan sormel-
lansa itze tahdo niitä liikutta kuin Lain owat.
Ongo lömä että Evangcliumin tawalla saar-
nata? Eikö tämä ole, että todella plöshcrättä
sitä luonnollista wihaa, kuin ihminen kanda
Imnalata wastan? Se asia, että olla ilman
lumalata mailmasa, ja joka seiso siinä toiwo-
turesa ettei yhtän Jumalaa, ei yhtän Lain
andajaa, ei phtän huomarita olistcm, ei tai-
da pikemmin luikahta sisälle, kuin senkal-
daisen saarnamisen kautta. Öngo tämä et-
tä tehdä meidän Kuiungamme kästpn jälken,
joka näin kuulu: saarnakac
kaikille luoduille? misä owat ne evangeliumil-
lis«t ainet: tehkät parannus ja usiokac evan-
Zeliumi. Marc- 1: 15. niin on Jumala mM-
maa rakastanur, enä Hän annoiHäilen ainoan
poikansa: Johann. 3: 16. Aucuac owat
-Hengelliset waiwaisit: aucuac orvad murhel-
lisec: aucuac owar jotka isowat ja janowar
wanhurstaucca: Match. ;: 3,4, 6. Tulkad
minun cygöni kaikki, jotka työtä teette, ja 0-
lena rastaucecut ja minä tahdon teitä wivl
lvoicra:c. Matth. l 1: 28. Joka syö minun
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lidani ja juo minun wcreni, hänellä on ijsn-
Nikkinen elämä: Job. 6- 54. lEsus huusi,
ja sanoi: joka jano se cnlkan, fa joka tahto,
se ottakan elämän ivetcä lahjari: Ilmest. K.
«2: 17. usko -HErran ZEsuxen päälle, niin,
sinä tulet aucuaxi: jolla poika on, hänellä on
ija- kaikkinen elämän armosta te oletta au-
tuari tullet: zoka ci työrä tey, rogan usko sen,
päälle, jokalumalanoman wanhurfkaxi teke,
hällen uskonsa luetan hänelle wanhurstauderi:
niin pysvkär siinä wapaudesa, jolla Lhristuo
meitä wapahranur on, ia älkät taa? (eitän»
ne sekoittako orjuden ikeseen, Gal. 5: 1 jo,
kaiilen kuin ei Jumalan N)aldakundaa wastan-
ora niinkuin lapsi, ei hän suingan siihen si-
sälle rulc. M'rc. io: 15. la, minä olisin
waadittu kirjoittaman uloswedon evangeliumi--
s?.-, kokonans, jos minä tahdoisin edestuoda,
kaikki ne Raamatun paikat, kuin owat minun
puolellani. Minä pidän wiAsti niin, ettei meidän
ikänä pidä julistamanlain kosto-duomioita mui-
den ihmisten edesä, waan niiden, jotka tahto-
wat ppspä uppinistaisina ylönkatzojina Juma-
lan wapaasta armosta Christuresa lEsiixesa.
Jos me tekisimme meidän lapsemme, niinkauwan
kuin ne wielä pistniftt owat,< tuwiri lEsuren
kantza, niinkuin Meses lain alla tahdoi, että
lMynsanat piti wiriästi teroitettamaan lapsille,
ja alinoma heidän kansians siltä puhuttamaan,

me fuhmsmme heidän kantzans armosta lEsu-xesa Edr sturesa, joka on lasin Wapahtaja;
me saiiotsimme heille: meilda te olette saan-

net
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net mrmelluren, perinnet kirouren, imenet synnin;
mutta Jumala on tullut iymiscxi teidän edes-
tänne, Jumala on kuollut teidän edestänne ris-
tin päälle, Jumala on pelastanut teitä nme..-
lcmsä. Jos en me yhdestäran muusta syvsts
kehoitais heitä hywään, ja estäis heitä pahas-
ta, kuin tällä: sinä saatat synneilläs murhellt-
sexi, mutta sillä hywällä ilahutat Händä, jota
vn rakastanut itzensä kuoliavi sinun tähtes ja
ostanut sinun niin kallisti Hänen zperellänsa;
niin monda kyylicldä tulis säästöön, kuin wan°
hemnutten täyty pudotta nurjaii: lastensa ylitze,
koffa he näkemät että he owat toiwosansa pe-
betpt.. Mtltta tästä ei sanota heille mitän;
tvaan Jumala tebdän yhderi kappalexi, jolla
heitä peljetetän. Apostoli sano: Jumala tah-
to kaikkia ihmisiä aucuari,ja että he totuuden
tuudoon tulisit, i. Timoth. 2: 4. Mihin siis
kelpawat nämät lisäpxet: Zos - - - Mutta :c. Sen
kautta woitetan niin paljon, ettei ihmiset usto
sitä/ ja tämä 0:1 juuri se pilari, jonga päällä
perkelen waldakunda itzeiß noja.

5. Mikä se on, että saarnara Christusta?Että sanoa: on se ainoa Jumala synnei-
sille, ja paitzi Händä ei ole yytän Wapahta-
jata, joka meille on lumalalda tebly wiisau-
deri, wanhurffauderi, pyhitpxexi ja lunastuxexi.
Että saarnata Christusta, se on aina julkisesti
saarnata, ja erinnäiscsii alati puhua tästä: se
on, ettei mitän muuta, tietä kuin lEsuren sen
ristinnaulitun. Eikö Christus ole se wäkewä
Jumala, ijankaikkisuden M, Jumala kotkia.
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sti ylistetty ijankalkkijesti? Eikö -Hänesä asu.
koko Jumaluden räydellisys ruumillisesti? Tul-
tako joku rulla Isän cygö,n>aan-Hänen kaut»
tansa? Eikö Hän itze sano: Minä ja Isä o,
lemma yri? Philippe, joka minun näke, hän
näke joka minua wiha, hän wida I-
sää! Eikö Pyhä Hengi ole Christien Hengl?
mitä martenmesiis alati teemme kolmesta erotti
tamattomasta Personasta, kolme erinäistä lu-
malata? mix eng' me ensin opeta sitä ensimmäi-
siä uston kappaletta loppuun asti: Jumala on
ilmestynyt lihasa? Mitä tahtomat nämät sanat
sisällänsä Pitä: Ruka Isa on/ ei tiedä kengän,
waan poika, ja kelien poika tahto ilmoitta?

märtä sen Pyhän Kolminatsude-n salaisuden?
Mix eng' me siis pidä ichiämme sen, Jumalat-
da itze säädyn armoistuimen tygö, ja jätä ne
asiat, kuin meille owat ylön korkiat, siri, kuin
me ne ijankaikkisudesa saamme oppia? Phdellearmoitetulle on siinä kyllä, M wälimiehensH
läwistetysä kyljesä nähdä Isän sydämen, joka
halke armahtamisesta; se on hänelle kyllä, että
hän tietä lEiuren Christuxen Isän oleman hä«
nen Isänsä: kyllä, että hän tunde walittuin
lasten hengen huutaman hänen sydamesänsa A-b-
--ha, rakas Isä, ja »vuodattaman Jumalan rak»
kauden hänen sydämeensä: kyllä, että hän on
«vakuutettu/ kosta hän kerran on uffoja nuk-
kunut ja ei kuitengan kuollut, että hänen
pitä saaman hänen sielunsa yljän lEsuxen kas-

katzella, rakasta ja niinkuin hänen au-
tnut.
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luuttansa ja osaansa, iankaikkisesti nautita sekäIsää,Poikaa ja Pyhää Hengeä. Muutoin hän
faiigiri otta kaiken järjen uskon kuuliaisuden a-
la, ja tunde tykönänsä yhden tmwallisen iha-
stunen, että saada tuta ja toetessa M sama kuin
Thomas, kosta hän taisi pistä sormensa naulain
siaan ja kätensä hänen knlkeensH ja huuta: mi-
nun HErrani ja minul» Ilunalani. Sille sie-
lulle ei taida erinomattain paljon puuttua, jol-
la se on pstäwänä, kuin Jumala on säättänyt
ducmitzemaan koko maan piirin
della Ennen kuin me luemme ja kirjoitamme
niin korkioista salaisuxista, pidäis meidän luke-
man mitä Apostoli sano- ei luonnolli,en ihmi-
nen ymmärrä niitä, kuin Jumalan Hengen o-
ivar; sillä ne owac hänelle hulluus, ja ei tai-
da käsittä, sillä ne hengellisesti duomiran- i.

Cor- 2: 14. Silhen tarwitan Christuxen mie-
li. Jos Christus on meidän wiisaudemme, jos
hän yxinänsä on mailman walkeus; mitä on
siis järjellä, mailmallisella »viisaudella ja sillä
luonnollisella walolla, kuin meillä on Jumalai-
sta, tekemistä evangeliumin salaisutten kansia?
Jos Christus on meidän wachurffaudemme,
mihin siis kelpa se luonnollinen snveps, paka-
nain awut, ja niiden noudattaminen? Jos
Christus on meidän lunasturemme, kuinga on
Hän siri tullut? Eikö Hän ole siri tullut hänen
perillisen sowindonsa kautta! mixi ei siis tätä
yrinänsä laffeta sixi atnoari perustuxexi.

6. Mikä on st että saarnata Aastesta?
Se joka tahto opetta kastesta, hänen pitä tie-
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tämän tehdä oikean eroituM lohannexen wö-
den kasten wälillä parannuxeen, ja Pyhän Hen-
gen tulen kasien wälillä (c). Ma sanoa: si»
nä olet kasissa lmvanut Jumalalle, että tahtoa
waarinotta kaikista yhden kuuliaisen lapsen wel-
wollifudeista; jos sinä nyt kaikesta woimastas
pidät ne sanat, niin hän imW täyttä kaikki
hänen lupauMsa sinusa: tämä ei taida olla
snsowainen, sillä sitten ei olis Pyhän Hengen
tulenkaste, uusisi)ndyminen ylhäldä, ensingän
tar'eilinen; sitten olisit armon lupmixet sidotut
ihmisen kuuliaisutteen; sitten tule se töistä, an-
siosta, ja, ei enä annosta. Wedenkastesa pa-
mnnuxeen, lupa ihminen,, että anda itzensH
wiedä Jumalan Hmgeldä Cbristuxen tygö,
ei toisin kuin tuhlata poika tuli, hänen wiyel-
jäispdens tunnon kautta waadituxi nousemaan
z>lös ja menemään Isänsä tpgö. Siina lap>.M
xesa on Vapahtaja luwanut, ettei heittä, ulos
sitä, kuin hänen tygöns tule, waan kasta heitä
Pyhällä Hengellä ja tulella. Tämä, ja että,
tulla uffoon .Christuren päälle, on yri ja sama
asia. Silloin wasta ktiulu se: joka usto ja
kostccan, se mle ailtuari. Marc. 16: :6. Mitä
lapsihin tule, fotka heidän pistaisesa lapsuudesans
kuolemat, taikka ennen els jälken sen Pyhän
lasten; niin minä totisesti uston, että heidän
autuallinen kuolemansa, tulenkaste, uusisi)!idy»

mi-
(c) Tasa Kirjantekiä seura sitä eroitusta, kuin hänen

Seurotunnasans tehdan 'wcocn°ja tulenrasien wä-
lilla: muita ei tahdo muilta sanoa, waan sitä, et-
tä turhaan fastem odotetan hyödytystä, jollei mcitlä
olellMiälanHengi sydämesä: tuin on itzesänsä oikia.



mincn ja tapahtu yhdellä ja
ftmalla ajalla. Kuinga Wapahtaja muutoin on
ilmoittanut itzem elämän ajalla, sen me
jaamme heilda lietä autuudesa. Sm ohesa toi-
wotan miiM kaiusta sydämestä» että kaikki ne.
Ma kuka ties, joutumat murheseen heidän la-
stensa tilan ylltze, kuin pistaisesa kuo-
lemat, että heille tulis hätä ja murhenpito o-
masta sielunsa tilasta, ja turwauisesti annaisit
namät autuat sielut joka on lapsista sa-
nonut: heidän on Taiman^waldakunda.

7- M.rä on se, eccä saarnata siitä py,
hästä W)t,oUisesta? Minä l.ffon sen
että ainoasta sanoa sitä, ja anda sen sitten
siihen jäädä, kuin sen kotkia asettaja on felkiä-
sti ja hvwin kyllä evangellunuftl selittänyt loh>.
6. Että sanoa: Se Pyhä, Ehtollinen on pxr-
lai Jumalan palwelus, josa meidän Pitä
deman, tunnustaman ja katuman meidän synde-
jämme, jn mastnuudesti lupainan Jumalalle, ettck
paranda meidän elämämme, jn niin jällens
uudista kasten liiton Jumalan kantza, että sa-
noa tätä, sen minä kutzun phdcn opiri, joka
on Bibliaa, lEsuxen ja hänen hengenja mieldä
pastan, ja en ennen sanojani takaisin ota,
kuin selkiöistä paikoista , uudesa Tsstamendifä,
minulle näytetan, misä se mainittu selitys on
perustettu. Tchkön joku itzellensä sen waiway,
ja pladackon läpitze koko evangeliumin, katzoaren»
ft perään, jos jotu senkMainen selitys löytän.
Minun ylitzewoittalniseni on se kuin lEsussano: minun lihani on totisesti ruoka ja

lmp



minun wereni on totisesti juoma. Siitä sn
minä neda muuta sowitufta ja päätöstä tehdä,
tuin tämän: st joka uffo, hän on syönyt ja
jro.mt, hänellä on ijankaiMnen elämä, ja
HEi'ra perättä hänen wiimeisnä päiwänä; hänpvw HErrasa ja HErra hänesä. Kosta mi-
nä mulstuttelen itzelleni, että minä kir,oisa, sot-
ka puhuwat walmistuxesta HErran Ehtollisel»
le, olen lukenut niin monesta omaisuxesta yh-
den mahdollisen HErran Ehtollisen wieran ty-
könä (jotka mumoin itzesänsä owat kyllä oi-
kiat, jos ne ainoastans niinkuin hedelmät sii-
tä elämästä ustosta tutkistellan; sillä en minä
tiedä yhdestäkän muusta omaisurcsta yhden ar-
moitetun ja mahdollisen Ehtollisen wieran ty-
könä kuin uston, sen ainoan uston ja ei yh-
den jalon tiedon Religionisa) kosta minä mui-
stuttelen itzelleni, sanon minä/ senkaldaisten e»
destuotuin omaisutten paljoutta, niin se juuri
nyt minun silmisäni on, kuin näkisin minä
Zacheuxen tapauxen eläwästi minun silmäini e-
defä, josta se kuulu: hän pyysi nähdä lEsu-
fta, kuka hän olis; eikä saanut kansalda.
Aic. 19: 3.

8- Mikä on se, että saarnata parannusi
ta? Parannus ja uusisundyminen, pitä hy<
win eroitettaman toinen toiftstans. Parannu-
xen kansia, joka käy uston edellä, en taida mi-
nä ymmärtä mitän muuta, (sillä me elämme
ihmisten Kasa, jotka nimittämät itzenfä Chri-
siuxen jälken) kuin epäuskon elämän tunnon,
waiM' msM oUs kaikki historiallinen tieto,



fuuremmasa eli wähemmäsä mitcffa, ja maikka
meillä olis se kalkkein kaunin siweps.
tä epäuskon tulnwsta pitä lvälttämättömästiseuraman tunnon meidän turmellusta tilastam-
me ja meidän wmmattomudestamme että itziämme
autta; yhden halun että tulla mapahdetun mei-
dän wiheljäi sydestämme; rhden ikäwöitzemisen
»vapahtajan perän; yhden rukoilemisen, etzimi-sen kolkunamisen- Muun seiityM sen sa-
nan ylitze, parannus, luen minä epäluulon
alaiseri-

9, Mikä on se, että saarnata ustoa? Se
on kewiä asia. Wo on lulnalan lahja. Mi-
sä tämä Jumalan labja seiso, on Ebr. n: i.
niin selkiästi, täydellisesti, lyhykäisesti ja hywin,sen Pyhän Hengen kujoituxen parren jälken
selitetty, että minä sydämellisesti toiwoisin, et-
tä kaikki muut selityret uffon ylitze lahoisit,
ja me taidaisimme niiden sian panna tämän
Apostolin kirjoituren. Ei hän sano: usto on
sinun wanhemmittes, sinun Opettaittes Reli»
gioni eli myös niiden kirjain, joitas luet. Usko
on, sano hän, wahwa ustallus niihin, joitaroi-
wotan, ja ei näkemättömistä epäile. Mix eng'
me anna sen siihen jäädä? Jos usto o:, Iu«
malan lahja, miri ei sitä siis wiheljäistä kansaa
vsoteta ojetes sen oikian lähten tygö? Mipi ei hei>
dän käteensä anneta Jacobin aseita: hän irki
ja rukoili händä ahkerasti. Hos- 12: 5. Mi-
hin kelpawat siis nämät »viisain selltprst: U»
stoon tule tieto, suostumus ja uffallus, ja että
taas itzekungin näistä kappaleista pienetä epä»
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lukuisihin palaisiin? Nämät kappalei taita ih-
minen saada ilman pienindäkän armoa, hän
taita oppia Jumalan waldakunnan salaisudet
ulkoa, nimittäin paljan bookstawin jälken. Hän
taita anda niihin hänen luonnollisen suostu-
misensa, se on, ei niitä wastansanoa, edestuo-
da ne niinkuin hänen ustonsakappalet, pan-
na e.eensä että wahivasti niiden edestä wastata
bamaan kowaan kuolemaan asti; hän taita myös
luonnollisella tawalla niihin uffalda- Kuinga
mondasenkaldaista ustowaista on meille meidän sa-
nunkuuliaime seasa, jotka kuitengin kaiken tämän
ohesa owat kuollet synneisä ja ylitzckäymisisä?
Edellä nimitetyn kirjoituren jälken, pitä kaik-
kein Opettaitten, jocka tittäwät itze
päätotuudet, ja niitä oMawat niinkuin ijan-
taiMsia totudeita, malttamattomasti oleman elä-
mät ja wastauudesta syndynet ihmiset, maikka mi-
nä oinasta koectelemurestani kyllä tiedän ja tai-
dan näyttä, että heidän laatunsa on juuri sitä
wastan. Ne monet osat, joihin uffon kappa-
lei jaetan, ja nämät taas pieneM wielä pie-
nembihin asianhaaroihin ja osihin, ei muuta
hyödytä, kuin että me aina taidamme sanoa
mille Achenalaisille jotakin uutta, ja koreilla
sanain kansia ihmisten wiisauden Men. Apost.
Tek. 17: 18, 21. Mutta perkele tietä kyllä,
mitä hvwä hänellä siitä on. Oikein puhuttu,
niin tämä on että panna kyntilän, jongk
pidäis kyntiläjalasa seisoman, wakan ala/
tei se walistais.

IQ. M-
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-10. Mikä on että saarnata N3astm»desta
sMdpmisestä! Lyhyesti suwccu: Jos joku on
Cyristuxesa, niin. hän on uusi Luondokappale.
Ne muut mndomerkic pectäwät pian, mackan
saattamat ulkokullattutta ja omawanhurstaila, ja
johdattamat ihmiset niin kauwas, että taikka he
pitäwät uuden syndymisen peräti mahdotoina,
taikka luulewat, cctä jokainen Pyhän Hengen
liikutus, on itze se uusi luominen.

n. Mikä on, että saarnata pyhittämis-
tä? Pyhittämisen kantza en minä ymmärrä
mitän muuta, waan sen kuin Wapahiaja pyysi
Petarilda, koffa hän kolme kysyi Käneldä:
rakastaikos minua?loh. 21: 15, 16, 17. Si<
tä minä waan pyydän, ettei Pyhyttä waaditais
yhdeldä luonnolliselda ihmiseldä. Sillä se olis että
tuolluelda pyytä elämää, joca ei hän itze engä me
taida hänelle anda. -Seurawaisesti ei Pyhittä-
misiä haitta millan muulla tawalla edespanda
ynnä kaikkein niiden awuin kantza kuin se sisäl-
lensä käsittä, waan niinkuin yri waikutus wan-
hurstauttamisesta, joka kuitengin edellspäin pitä,
niinkuin yxi sula armo, oleman meille omistettu.
Ei yritän pyhitys ole mahdollinen ilman Pyhää
Hengeä: Hänen wirkansa on että meitä kokonanisa pyhittä. Cbristus joka asu uston ar-
moiteciuin sydämisä, ei taida ilman Jumalan
pilkkamista ikanänsä eroitetta Pyhästä Hengestä,
niin wähän kuin Pyhä Hengi Pyhittämisestä.
Niin muodoin on, ja pitä myös sen ustowaisen
oleman pyhän; ja seurawaisesti owat ne sanat,
ustowainen ja pyhä siinä «roittamattomasti yh«
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distetyt, sen kautta, mä uskolla on aina tekemis-
tä sen wmllisen sowinnoil kantza,ja pyhittämi-
nen harjoina itzensä alinoma lEsuren rakkaude-sa. Että saarnata Pyhittämistä wastuudestasyndy-
mättömille, ilman että sitä sama selkiästi perusta
lrcmhurstaxi tekemistsä, sen minä kutzun, että
mulda piestä, warjohon rmveca, johdalca sielut
pois Christuren tyköä oman wanhurssauden har-
halle tielle- se on, että neurvoa heitä helwettihin
ja wahwista wihaa Jumalala, erinomattain lE-suren ristiä wastan, ja zällens ylööraketa Sam-
nan waldakui!daa.

i2. Mikä on, että saarnata jokapänväis»
ta puhdistusta synuistä? Tämä on sen Pyhän
Hengen alinomainen toimitus, josta
sano Opetuslapsillensa: Totuuden jota
ei mailma taida rvastanocca, pysy teidän ry»
tönänne ijankaikkisesti, sillä ei mailma näe
händä, eikä tunne händä; sillä hän pysy rei«
dän tykönänne, ja on teisä eläroä. loh. 14:
17. joka myös IlLsuxen Christnren päiwän
asti on päättärvä sen hywän työn, kuin hän
ustowaisisa on alkanut. Phil. i: 6. V7e >isko«
waiset ei tahdo syndiä tehdä - sillä heille ouChris-
turen mieli. He wihawat myös synnin himoja ja
pitäwät ne samat Perkelen ibastuxina, jonga he
vwat päättänet tallata, mutta ei ilahutta.

N he ole rvaadicuc syndiä tekemän, sil-
lä he owat »vapahdetut synnin mallasta. Kosta
nyt Samn, mailma ja liha niin usein kuin se
heille myöden annetan, ysyttäwät yhtä ustowai-
sta sielua syndiin; niin nämät meidän aumdem-
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Me wiholliset joka kerta, että se woi-
mallisembi on läsnä, ja heidän pitä asian toimit»
tamma ja häpiällä menemän matkaans. Sen
ohesa ei se ustollinen sielu muum synninä pidä,
ja ei mitan muuta awuna, wacm sen kuin Evan-
geliumisa (cl) synniri eli awuri kutzutan. Josjoku kysy minulda: mikä on syndi eli awu? mi-
tä se on kuin ei ole syndi eikä awu? Niin mi-
nä kysyn häneldä takaisin, ennen kuin minä wa-
stan: jos hän on wastuudesta syndynyt eli ei?
Jos hän sano, Ich, M, minä wastan händä:siinä samasa olet sinä myös saanut «voidetta,
ja er tarwitze, että joku sinua operra i. loh.
2- 27. Jos hän jano, en, niin minä wastanhändä: Ei sinulla ole ussoa, seurawaisesti on
kaikki syndi kuin sinä teet, ei ainoastans sinun
pahat ajamres, himos, sanas ja työs, waan
myös sinun lukemises, rukoilemises, sanankuule»
mises, ehtolliselle käymises, almuinsa ando, syö-
mises, juomises, wirkansa toimitus, makamises,
walwomises, isttlmises, käymises ja seisomises.
Sillä kaikki kuin ei ustosta ole, se on syndi, Rom»
14:23. Jos hän kysy- mitä pitä siis minun teke-
inän? niin wastatan: Tee parannus ja usto iL»
vangeliumia,lEsus on mailmaan tullut synnei-
sicä autuaxi tekemän; sinä taidat myös armosta
aumari tulla. Näin tämä riita loppuu. Jos
tämän kappalen ohesa jongun mielehen johtuwat

C 2 ns-
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joka sijallensa kasitta seka lupauxet että oijemms-
nuorat, ja jotka owat torpeMset oikion ustosn ja
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nämät ajamxet: mixi ei Pyhä Hengi yhtä haa-
wa pelasta niitä ustoivaifta kckonans synnin a-
sumisesta? miri pilä sen pyhitetyn sielun alati
huutaman; woi! mini wiheljäinen ihminen»,
kilka päästää minun tästä duoleinanruumiista?
Rom. 7: 24. niin on tämä minun wastaureni:sen päälle, ettei meille käwis niinkuin niille lan«
geneille Engeleille ja ihmiselle Paradisisä. Se
tuin synnin ruumiri tuhman, on minulle joka»
päiwä vri tarpelliuen, hyödyllinen ja wälltämä-
töin paha, ja micä minä, ollesani lain alla mi-
nun lumalaldani rukoilin, että hän minusta 0-
lis pois poistanut; jen edestä minä Händä nyt
sydämmellisesti kiitän, ja annan Hänen tiensä mi-
nulle juuri hywin ktlwata. Sen ohesa on kui-
tengin alati minun haluni, eccä aumallisen kuo--
leman kautta wapahdena kaikista sitteistä; mut-
ta ei ennnen kuin minun HErralleni kelpa, ec-
ten minä Taiwan owelda langeis takapevin hel-
wetin sywylteen,joka mpahduis, jos minä maan
päällä olisin Engeliri tullut. Mutta tämän wä-
likappalen kaucm, pysywät syndinen ja Wapah>
taja, sairas ja parandaia, lammas ja se uffolli-
nen paimen, se heikko lapsi ja halullinen äiti,
alati yhdesä, ja kuinga autuallinen on. se kui-
tengin eitä niin autuaxi tulla! Min me opim»
»ne että aina pysymään Hänesä, rippumaan
-Häne<«, katzomaan -Hänen päällens, seuramaan
-Händä ja ei luorcmaan edellä. Näin me opim-
me tundeman, että me jokapäiwä ja joka sil-
mänräpäys mrwitzemme niin hywin meidän Wa-
pahcäjaamme, kuin sinä aikana, kcfia me ensim-
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msisen kerran löimme rindohimme. Silloin me
opimme ymmärtämän Pawalin, kosta hän sa-
no : Jumalan armosta minä olen, st kuin mi-
nä owl, m kuirengan minä, murra luma»
lan armo joka minu!'a on. i Corinth. 15: iv.
Nain me suureri tulemme ja pysymme yhtä hy-
win aina huonona. Näin kamalasti se käy, et-
tä aina ja ynnä tulla sekä suureri että hu»nori.
Sen,kuin on niinkuin ei mitän, kutzu Hämet-
tä sen pitä oleman, )a tcke tästä mitättömydes-
tä pienimmän eli suurimman, niinkuin Hän sen
tahto.

13. Mikä on se paras muoto, että kokoon-
panna Elämäkertoja? Tämä kysymys näky mi»
nulle sentähdm tarpellistri, että minä luulen nii-
den kautta teytswän Christuren Waldakunnallesangen suuren wahingon, siinä, että niiden kiitosten
kautta, joilla ne edesmennyt sälytetän ja ikänäns
kuin toinen kerta haudamn, monoa eläwätä tape-
tan. Kosta minä pettämättömistä tundomer-
keistä midan olla ylitzewoitettu yhdestä sielusta,
että hän on ollut yri totinen Jumalan lapsi, ja
sydämmestäns rakastanut Wapcchtaja.ta niinkuin
hänen HErraans ja Jumalaansa niin ne elämä-
kerrat, kuin Pawali on Isistä kokoonpannut, on
kaikki se kuin taittan sanocta. Tämä persona
on ustosa nukkunut. Ebr, n. Joka usto ei
hän kuole. Näin sanankuuliat näkewät hautauspuhesta,misä se taito seiso että autuallisesti kuol-
la. Silloin me taidamme tehdä yhden liikmta-
waisen sowiltamisen niiden eläwitten päälle. Et-
tä sanoa: tällä personalla wamajalla oli monda a»

C 3 wua

37



38 '"

wua, joiden tähden hän olis ansainut, että
dm ihmisten suhlen elää; sentähden on hän myös
nyt aumas; se on etcäSaarnastuolisawalhetella,
jaettä pyytä ihmisten lemUeyttä ja lahjoja. Taikka
pitä meidän miraman sanoa-tämä persona on ilman
synnitä siinny! ja syndynyt, jaon ollut seisowainen
kaikesa siinä kuin on kirjoitettu laki»raamatusa; eli
jos ei se sowi,»iin pirä meidän taitaman sanoa:
tämä mainani on, niinkuin yhden totisen sanan
ja, mahdollisen wastanoietta, wastanottanm usi

kosa sen sanan, että lEsus sn mailmaan tullut
sylidisiä hän on/ niinkuin se
suurin syndinen, köyhä, wiheljäinen, waipunut,
))äänäns kirottu, ja ansainut helwettihin heitettä,
wapisewaisella toiwolla andanut itzens lEsuxm
ristin alla, siellä on hän, niinkuin sen ainoan
armoistuimen edesä, langenut maahan ja rukoil«
lut armoa oikeuden edellä: ja hänellä on tapah-
tunut, niinkuin hän ustoi; hamasta siitä amsta
on hän palion rakastanut sitä ristinnaulittua
lEsusta, ja on kuollut sillä ilolla, että saada
händä ijankaikkisesti rakasta, jommankumman
näistä molemmista kappaleista pitä meidän tai<
taman näyttä, ennen kuin me tahdomme jon<
gun amuaxi julista. Kaikki awut, kuin ihmi-
nen ulkonaisen käyttämisens kautta anda tykö-
nänsä nähtä, tajmwat olla uston hedelmät;
mmm myös sitä wastan ulkokullaisus, oma wan,
hurffaus, ja luondo. Jos me tahdomme perusi
tupella duomita autuuden rakennuresta; niin pi-
tä meidän huwin tutkisteleman sen perustusta.
Se perustus, jonga päälle minä rakennan, on
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Christus ja häncu merensä, se tele, että minä
Hänesä löydän sen suurimman hywän. Kcffatämä on itze totudesa sydän ja Jumalan Hen-geldä lukittu sillä sinetillä la, ja Amen; niin
me taidamme rohkeudella sanoa: Autuas, au-
tuas, autuas on tämä ihminen. lEsuxen Chris»
turen kautta.Kosta "pri SaarnamKs kehu yhtä edes-
mennettä Personaa autuaxi hauen awuinsa tähdcn,
(lotka minä annan olla heidän armiosans) niin
hän wie ne elämät, jccka sitä kuulemat, ikä-
näns kuin kädestä talutmin,pois Christuxesta ja
Hänen armostansa. Suurin oft wahwista sen
kautta heidän määrän toiwousa; sillä he luke-
mat itzens kans hywän awuifixl ihmisiri: toisetjuoxewat, lain tygö ja panewat eteensä, että myös
sillä lamalla saaman awuin palkan, mutta
muutamat hämmästywät ja sanomat- kuka taica
sillä lamalla aumaxi tulla? Kosta yxi senkaldal»
nen Openaia itze kerran kuole; niin pitä se hä-nestä kuuluman: Kosta nyi sen maahankaiwawat, Ah! se on yxi suuri duomio. Kos-ka awut pitä edestuoteltaman sen «desmennen
ylistyxexi;mixiei myös ne wim, synnit jarikoret,
kuin hän on tehnyt, mixi ei niitä kans edestuoda,sen ylistyrexi, wka on merensä uloswuodattanur
hänen edestänsä, niiden syndein andexi saamisexi.Jos käffysanain ulkonainen pitäminen, niin myösse sisällinen lain maatimus, on yxi perustus au»
lumeen ja yxi witzi Jumalan lapsen tundomerkki,
mix eng' me siis kans simo: Ne aumat Kirjan-
oppinet ,a Phariseuxe:? Jos hywät lyöt tekemät
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autuaxi; mix eng' me siis kans sano: ne amuat
hywänawuistt pakanat, joilla se oli yri makeus
enä kuolla Isänmaan edestä, ja jotka niin lalosti
ylönkatzoit tämän mailman tawarat? Sillä mi-
nä pidän aromi yhden pakanan tykönä senkat-
daiscna, kuin on jotain suurta, ylistettäpä ja hä-
nelle hyödyllinen. Mutta kosta minulle sanotan
yhdestä Christttystä: hän on hywän awuinen;
niin minä simon: se on luonnollinen asia; sillä
yri paha Christitty ei olekkan Christitty. <Vxi
Christitty on se, jolla on Christus sydämesä, jo-
ka on yri uusi lnondokappale, yri Jumalan ku«
wa, yri Pyhän Hengen työhuone: ja mikä ih-
me on se, että senkaldainen on, ei ainoastans
hywän awumen,wa,.n myös pyhä? Ei ihminen
vle pyhä, waan se joka hänesä on, joka hänen
myös pyhiltä. Kusa siis on ihmisten kerstaus?
Christiccyiden seasa ei pidä muuta ylistystä kuul»
taman, kuin Karihan ylistys, joka en teurasten
tu meidän edestämme, joka cn ostanut meitä we-
relläl!sä,ja jonga haawoista koko meidän aum»
dcmine, ja siinä samasa myös meidän pyhityrelw
me on uloswuotanut; kaikki muu ylistys on
hajawa. »'

14. Mikä on se paras tapa, että herat-
tä yhtä surutoinda syndistä? Olleneko se laki,
kirouren julistaminen, sulkeminen ulos Tai»
wan waldakunnasta <> Pri monenaikainen koette-
lemus näyltä sitä, kuin on juuri tätä wastan.
Minä tahdon anda yhdelle Lain Saarnajalle
kuuden laina sanankuulioita ja lyhykäisesti näyttä
mitä hän heidän tykönänsä mmkan saatta.

Se
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Se ensimmäinen on yr! pilkkaja, hän nau«

raa ja kysyy naurusuulla: misä on se Jumala,
joka taita rangaista? Tänäpänä on taas jyris»
tänyt.

Se coinen ei ole niin pahankurinen, hän
hämmästy, huokkaa, itkee. Kuinga kaunan u»
lotcu se liikums? Siri kuin Pappi sano Amen,
siri kuin hän tule ulos Kirkosta, silloin kuulu
st: taiwas ei ole niin pian scjinnyt, kuin sydän
myös on kowendunut..

Se kolmas ajattele ja hänelle on oikeus,
jos se niin olis, ja se myös eläis toisel>
la tawalla. Rakas Äiti mene edellä, minä tu-
len peräsä.

Se neljäs pahendu tästä opemxen muodos»
ta, hän näke mei ie ole Evangeliumillinen, hän
omista Evangeliumin mielellans itzellensä yhdel<
lä määrällä tawalla, ja mle lumalisuden wi»
holliseri.

Serviides ottahywiäpäätöxiä,juoxe sinne ja
tänne, toukka itzens joka seinään, wihdoin wäsy,
anda koko asian turhaan, lange pois, ja että
tehdä itzens syyttömäxi, niin hänrupe pilkkaman.

Se kuudes mene edemmä, joutu oman
wanhurstauden harjoiturihin, joka on yxi onne»
toin äiti siihen hengelliseen ylpeytteen, siihen kat»
keraan wihaan lEsuxen ristin puolehen, hänen
wapaan armonsa ja tämän sanan tygö ilman
miräkan.

Nämät owat ne hedelmät, tuin lain saar»
najat wihdoin saawat palkaxensa niittä, heidän
waiwansa edestä.
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Kuinga pitä meidän siis käyttämän ,'tzeme
me? Niinkuin Päämies tahto, tekemän hänenoijennusnuor.msa jälken- saarnackat Evangeliumia
kaikille luoduille, st, on: rukoilkat teidän sanan-
kuulioitanne Christuxen tähden: sopikat Jumalanka.cha; waatikat heltä tänne sisälle mleman; äl-.
kät heitä pchättäkö pois; älkäc yhtän simdistäsulk:f,' ulos. Sanoit heille: Minun Wapat>
tajuni wastanotta syndisiä, sanalla sinottu,, kaik-
ki syndiftt. Lohduttakar, lohdurrakac minun
kausaani,puhukat suloisesti Jerusaleminkansia :c.
Es. i l. Sanotat niille teille uffocuille sieluille:
joka tahto, hän taita aumaxi tulla; zos kaikki
tahtomat, niin kaikki taitamat tulla aumaxi. An-
dakat tuhlaja pojan weljen kauwan olla wihoisans;
ei hän kuitengan ote Isä. Samkat heille - te mi»
datte ilman mitäkän, ilman raham, armosta au»
tuaxi tulla. Asettakat heidän eceensä yhdellä e»
läwällä,liikuttawaisella ja ylitzewoittawujsella ta«
walla,että he niistä kaikkein onnectomimmista tai<
tawat tulla niixi kaikkein onnellisimmixi. Päät-täkät teidän manauxenne tällä uloshuudolla: o!
kuinga hywä cldawa pitä teille oleman, kosta
te saatte tuta, ecrä te olette jällens lunastetutJumalan poian weren kautta, että se sama myös
on teidän edestänne juosnut, että se ristinnaulltlu
lEsus on teidän HErranne ja Jumalanne, että
Hän on kuollut teidän edestänne, saadaxensa tei»
tä itzellensä morsiamexi- O: kuinga hywä on
teidän silloin kuitengin olla: Kuinga hywin elä-
miä, kuinga hywin karsimiM, kuiuga hywin
kuolemasa, kuinga hywin wiimeilnä päiwänä,

kuin-
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kuinga hywin Taiwasai Näin aina ftarnatkae.
Teidän picä saaman koetella, että Evangeliumi
on Jumalan woima autuuden sekä opeimille eitä
sanankuulioille. Näin syndinen oikein pannan
ahtauteen. Näin hänelds kaikki estelcmiset ja
kaunistelemiset poisotemn. Käändymisen wiiwyt-
telemisellä ei ole enä sia. Se ajatus: että ollase kaikkein onnettomin, muita taita tulla sixi
kaikkein onnellisemmaxi, että nautica lEsuxen
tykönä niin hywä oldawam, ja että jo täsä
mailmasa olla autuas; tämä ajatus, kosta sek«rran on tullut herätetyn', ei laho niin pian.
Kosta kala on kerran koukun niellyt, niin hän
enimitten istu fiini.

Lyhykäisesti - taikka ihmisen pitä itzensä heit«
tämän sen amuari tekewäisen armon täsiwarsil-
le; eli ottaman sen päätören, että ehdollisesti ja
mielellänsä menemään ijankaikkiseen kadotuxeen.
Molemmat saattamat kiwun. Sen ylpeyden kauc<
ta langennen syndisen tykönä, karwastele se sii-
nä kansia syndynesä ylpeydesä, että tulla niin
mitättömäxi, ja että niin wiheljäisnä,niin riisut»
tuna kaikesta omasta wanhurstaudesta, omasta
woimasta, omista aiwoiturista ja lupauxista, niin
kokonans syndisenä, epäuskoisena, kadocectuna,
wihelläisnä, raadollisna, sokiana ja «lastoina, se
on, senkaldai<ena kuin hän totisesti on, tulla Iu?
malan tygö, tulla sen lihasa ilmestynen Juma-
lan tygö, joka ristin päällä kuoli niinkuin yri
kirous, siunauxexi niiden kirottuin edestä, lEsu-
xen ristin lygö, niinkuin sen ainoan armoistui-
men tygö, joka on luValaisille pahennus ja

Gre-
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Grekiläistlle hulluus; ja että tulla siellä roiisari,
wanhurffari, pyhäri ja aumari: tämä saa«a ki>
wun. Mutta että wastanseisoa Isän wetämistä
Pojan tygö, se saatta myös kiwun. Aumas on
ft, joka ei kauwan wastanseiso.

Vxi Opettaja, joka saarna Ms tawalla,
ei taida suuremmalda osalda ihunsistä (erinomae»
tain ykdells ajalla, jona Perkelellä on enin l>
nomium!, muuca odotta kuin pilkkaa, häwäistystä
ja wainoa. "Pri on kuitengin hywä, ettei Wa-
pcchccna ole jotain parembata meille luwannut.
Ne nuolet, jotka edelläpäin nähdän, tekewät wä-
himmän wahingon. Tämä wastahakoisuus on
sillä »välillä yri selkiä todistus sen päälle, että
Perkele on kiukustunut; sillä ei hän taida kär>
siä, että ihmiset tulemat aumari, että he tule-
wat Christaren tygo, kosta hänen sitten pb
tä heistä ijankaikkisesti luopuman ja andaman
orjansa hänen suurimmille niiyollisillens. Se
waiwa händä että nähdä, kuinga Christus repi
sielut ulos hänen hambaistans, päästä ne irralle pi-
meyden kahleista, ja pane ne wapalle jalalle (e).
Se kinistele hänesä, kosta hänen pitä näkemän,
«tä ne samat, joiden onnmomuden ylitze hän
jo ennen oli riemuitzenut, nyt owat tullet korgo»
tetuxi siihen aumtehen, että he owat Jumalan
morsian. Eikö se mahda olla tämän mailman
Jumalalle yri helwetin piina, että sielut, jotka

, sii'
<e) Ei että wapasii sundia tekemään, waan että wa-

pasti ja ilman waatimata kuuleman Jumalan tah,
toa, joka on lEsuxen Morsiamen amuallinen ar«
ya eussmmnisesiä hetkestä, luin hän usson kautta hä-
nen lansians yhdistetnn.



sijhen asti owat ollet hänen hengensä huomasa,
nyr tallawac hänen jalwoiliansa? Ongo siis ih«
me, että hän wihastu? mutta älkät peljätkö, Te
jotka Christusta rakastatte; seisokat rohkiasti hän-
dä wastan. Wihd.in täyty hänen kuicengin
paeta. Käykät urhollisesti päälle, onakat a-
siaan kiini, Perkele pakene kyllä pian. Ia mi-
tä kadotta se ihminen ionga sielu on pesty Ka-
rihan weresä, ja sen Taiwallisen Isän kädesH
on tullut marjelluri autuuceen, ja jolla siitä on
eläwä ylitzewoittamus? Jo hänen armonsa, hä-nen etunsa, tämän mailman onnen, ja korkem-
mari hengensä? Ia kuinga tämä kaikki kutzw
tan? Yri loistama mitättömys-

Sen oheft on meille se ulossanomatoin ilo,
että miedä muutamia sieluia Christuren tygö ja
nähdä ne Christuren tykönä wapahdmuina ja au-
luina,josa he taitamat riemullisesti sanoa- täsä!täsä on hywä olla sk)! Se ilo on meille, että
koota lEsurelle yhtä piffuista Seurakundaa, jo-
ta on Jumalan Pojan merellä, kuolemalla Mhaawoilla meidän kaninamme ijankaikkisiri ajoiri
yhdistetty; sen ilon, että nähdä ihmisiä, joiden
aumuden ylitze meidän pitä ijankaittisesti, alati
ja lumaliiesti riemuitzeman.

15. i3i kengän woi palwella kahta
raa. Se on- jokä sekoitta Lain ja Evanculiu«
min yhteen (Z) ei hän ole Mosexen eikä Chris-

tuxen(k) Kosta hän pääsi syntiä tekemästä, joka on yxi
Taiwan Waldakunda, niinkuin synnin omms on
yxi- helwctti yhdelle oikein heränellc sielulle.

(3) Ia käändäwat autuuden järjcsiyxen ylös alaisin,
joka waati, että meidän pitä tuleman terwexi, en-



tuxen palwelja. Sentähden pitä ker»
Lan kandaman hänen päallens Christuren duo-
mioistuimen edesä, ja Christuxen pitä duomitze-
man händä- losua sanoi muinen,z kosta hantviimeisen kerran oli koonnut Israelin kansan:
walikar teillenne cänäpäiwänä ketä te palwe,
lecre,elikä nmä Inmalita, joita teidän
ne palwelit sillä puolen wirtaa, eli Amorere-
rein jumalira, joiden maasa ce asutte. Mut-
ta minä ja minun huoneni palwelemme -HEr,
raa Jos. K. 24: 1;.

Tämä on nyt se kuin minä MH erälläsaan kunnian, mä Teidän Herraudenne eteen
pannan. Minä odotan suurella ikäwöitzemisellä,
saada tietä sen Hywinkunnioltettawan Pappein
Seurakunnan ajanlxet/ tämän Jumalisen Tuc«
kisteleinuxcn ylitze. Jos joku tahto tulla minun
wastanseisoj.ixeni, niin täyty minun, säästäreni
hänen turhaa waiwaansa, edelläpäM tehdä hänel-
le sen wähän muistuturen:men minä yhdestäkän
muusta Kirjasta, se mahm kutzutta kuin ikänäns
hywäns, wastanota jotakuta todistusta, engä an-
na itzeni takaisin ajaa, kuin ainoastans, Biblias-
ta; sillä tarpellisella eroimxella, kuin pitä teh»
tämän Jumalan hallituxen wälillä Lain alla ja
Armon alla.

En minä ole mikän oppinut mies, en minH
tiedä mitän muuta, waan lEsuxen, sen ristinnau»
littun- Jos ioku siiis tahdois minua tvgö pu«

hu«
kuin ne taidamme tehdä meidän welwollisudemme,se on: ustoman ensin ja rakastaman sitten. Ia se
joka rakasta/ han pitä käskysanat.



hutella, tämän mailman oppinella kielellä; niin
hänen pnä odoltnman »vastausta uiinkauwan kuin
hän elä - sillä minä olen lukenut ne lähetys kir-
jat kuin Pawali on kirjoittanut Timochmren ja
Tuuren tygö, jocka owm tehnet riitelemiftc hen-geliisila asioisa, minulle niin wihattawari, etcen mi-
nä ikänäns ole aikonut, että niisä itziäni harjoitta.
En minä tahdo nyt pidemmaldä rasitca minun

Herraini kllrsiwällisyttä,
waan päätän tällä sydämmellisellä loiwotuxella:lehowah, joka on meioän wanhurstaudemme,
lEsus.se ristinnaulittu, clkon il;e ttidän leil;a>
jänne,siihen Pappain kokourcen määrättyyn pais<
kahan iHän andakon teille Hänen Hengensä woi»
dma kaikkiin Teiden toimituxihinnei Hän wiekön
myös itze Teitä sielun ja ruumin puolesta tw.ve»
nä takaisin Teidän SenrakundihiniHän länttä,
kön Teitä kaikkia sillä pyhällä tulella, niin maa-
han repimään perkclen waldakundaa, ettei yMn
kiwi jäis sen toisen päälle siallensa, ja että stä
wastan lastemaan lEsuren sen ka?in kulma ki-
lven, sen ainoan autuuden perusturen kaikkiin Tei-dän sanankuuliostten sydammihin, ja sen jälken
rakendamaan sen päälle tuhanen kermisella siu-
naurella, että ne jotka Teitä kuulewat, mahda,-sit ynnä Teidän kantzanne aumaxi tulla:

Minä olen kaikella kunnioittamisella
Teidän Herraudenne

Gruschisä lEsuxcn wereli kautta »vclwolHuhti-Kuusa L76F. linen tämnn Knjantekia.
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Edelläkäywäinen TutkisteKmus, on sille,

Sawian Kaupungisa Graubundterin maakunna-sa yhteentullen Pappein kokouxelle sisälle amlettu.
Ia sitte kuin kolmattakymmenoä Kirkoherraa ja
Professoria, täyden istuwaisen kokouxen alla, o«
wat Kirjantekiän eteen pannet heidän wastansa-
nomisensa, ja ne samat myös owat häneldä pe»
rustmawaisesti wastacuxi- Niin on Pappein ko,
kouren Seurakunda ottanut seurawaiftn päätö»
M, ja andanut Protocollansa sisälle werää:

"Herr Christian Zieguererin Jumalinen
''Turkistelemus asetettu sille kunnioittttawalle
"Pappein kokouxellr, siellä wisusti katzeltu ja sen
"Tekialdä lawiammalda selitetty, tule, niinkuin
"yhtensopiwainen sen Pyhän Raamatun kansia,
' kunnioitectawalda Pappein kokomelda kiinjtetlA
Sinä 26. päiwävä Kejä-Kuusa 1768.

Auma-



Jumalinen

Tämän Aikaisesta Turmelluxesta
Shristikunnasa, sekä Opisa

että Elämasä.

Tundom c r k i t
CroittiMMme yhden wäaran öpettajan.yh-

destä lEsuxen Christuxen palweljasta.

Jälkimäinen Osa.
,^--.^M—-^M. H-s^

Christian Ziegucrerildä,
Taarnamies Gruschisä Graubundtelin maalla.

Ruotzista Suomexi Mtty.

TNRUS A,
Prändätty Frenckellin Kixjanprändisä, 1793.





minä tutkistelen kuinga autuallinen

on; hänen Mirkansa korkiaa päämaalia;
hänen työnsä makeita hedelmnä, ja sen opin
sisällepitoa, kuin hän julnta; Niin minä tunnen
senkaldaisen mttualliscn liikuturen minun tykö-
näni, kuin minä ikänä olisin ulkona ruumista.
Että saarnata rauhaa, julista autuutta, sanoaZionin Tyttärelle: Sinun lumalas on Ku-
ningas! lohdutta HErran Kansaa, puhua su-
loisesti Jerusalemin kansia, ja sanoa hänelle:
että hänen sotinusens on lopeteltu, että hänen
rikorens on andexi annettu, ja että hänen pitHsaaman kädestä kaxikertaisesti siunau-
ven. Että lEsuxen nimeen julista mielen.muu»
tosta ja syndein andexi saamista. Riikoilla
Clmsturen iäbden: andakat somilta teitänne
Jumalan kantza. Kutzua Karihan Häitten eh»
tolliselle, ja makuutta wieraita, että kaikki owat
malmit, että harjat ja syö:ilät owat. teurastetut,
wiina sisälle pa-ldu, ja kaikki walmistuxet yh,
teen riemuateriahan tehdyt, ja että wlerat pitä ai-
noastails joukottaisin andamanMnsä siellä lövts»
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la, että maaliman heitä tuleman siihen kaiv-
tein sisälmäisimban yhdistyneen Jumalan kautza,
yhteen täydelleen nautitzemiseen sen taiwallisen
Isan rakkaudesta, lEsuxen armosta ja Pyhän
Hengen lohoumresta. Saattaman niille wihel-
jäisille yhtä hywä sanomata, mennä fangittuin
lveljein tpgö, näyttämän heille sen awetun o-
wen, ne rikkirewäischt sittet, ja sanoa: Duo-
mari on teidän ystäwänne ja «Vapahtajanne/
hän on andanut itzens tehdä synniri t»idän e-
desiänne ja kirouxexi, ja ostanut teille »vapau-
den; mengät nyt hänelle kunniari ja ilori, u-
los fangiudesta, niinkuin Daniel Leijonin luo»
lasta, kohdutta niitä murhellisiä Zionisa. Et-
tä panna sielun ystäwän heidän eteensä niin-"
kuin walkian japunaisen, walittu monen tuhan-
nen ssasa, niinkuin sen kaikkein kaunimman
ihmisten lasten seasa, ja maalata händä hänen
lverillisesä muodosansa niin, että sydämet rupe»
wat isomaan ja janoinaan händä ja sydämmel-
lisesti händä rakasta,naan. Puhua hänen au«
tuari tekewäisestä ansiostansa, Ilmoitta hänen
werillista kuolematansa; saattamaan sairat ja
termet Karitzan kuoleman ja haawain muisto-
hon. Jutella sieluille, mitä hywä HErra on
tehnyt minun sielulleni, koffa hän andoi mi«
nulle andexi kaikki minun sondini, paransi kaik-
ki minun rikoreni, pelasti minun hengeni kuo»
lemasta, kruunaisi minun armolla ja laupiudel-
la, teki minun kaswoni ja suuni iloisexi ja mic
nun niinkuin yhden nuoren kotkan. Jutellakuinga hywä on olla lEsuxen tykönä. Puhua
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koettelemuresta lämhymällä spdämellä, Jumalan
juonen tawaroista, sen puhtan hekuman ojasta,
niistä autudeista kuin lEsuxesta ulos wuotawat,
niin myös ynnä tuta ia nautita ne samat sie-
lujansa. Näyttämään HErran lapset ja hänen
kättensä teot hänen tygönsä, niinkuin heidänLuojansa ja Lunastajansa tygö-

Taitako joku wirka olla «utuallisembi kuin
täinä! Että kutzutta yhdexi iloisen sanoman Ju-
listajani, yhdexi rauhan sanoman Saattajaxi,
wanhurstauden Saarnajaxi, Altarin Palwel-Mi, Jumalan Pojan morsiamen Puhemieheri,
yhdexi totuden Todistajari, se on enämbi kuin
että kanda kruunua ja waldikkata. Taitako jos-
kus joku Äiti, joka ästen on synnyttänyt, ja
ensimmäisen kerran katzele lastansa, lMa hänmyös ilon tähden unohta pois kaiken hänen u-
los seisotun kipunsa', niin paljo riemuita; eli,
taitako st wiriä maanmies runsahasa elon saa,
lihisa ja wiljansa korjamisesa olla iloisembi
hänen jywäinsä ja ytimensä plitze, kuin uskolli-
nen työmies HErran wiinamaesä ontossahannäke siunauren, kosta sana tule hänen Sanan-
kuulioillens yhdexi Jumalan woimari Autuu-
teen; koffa täsä pri sielu hera synnin unesta;
siellä yri wäsynyt ja rasitettu sydän kysy lewon
ja wirwoituxen perään lEsuxen armosa; täsä yxi
autuaxi tehty syndinen uloswuodatta ilon-kyyne-
litä lEsuxen jalkain wieresä ja riemuitze lu<
malasa hänen Wapahtajasanft; siellä yxi armoi-
tettu syndinen taita rakkaudesta ja yhdestä sy-
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dämestä, joka on täynäns kiitosta, todista: se
on yri kallis ja mahdollinen sana, että lEsus
on mailmaan tullut tekeinän spnneisttä antnari,
joista minä se suurin olen, mutta minulla on
tapahtunut armo ja lamws. Kosta ei hän ikä,
nänsä taida puhua lEsuxen rististä ilman, el-
lei se joka kerta marn hänen sanankuulioillens
monda tuhatta kyyneldä pehmeydestä ja rakkau-
den tunnosta, knynelet, jotka ulos wuotawat
siitä puhtahammasta ilosta ja lapsillisimmasta kii-
tollisudesta, kosta hän siellä ja täällä kirjoitta
sen yhden eli toisen hänen sanankuuliansa ko-
tiamenon tästä ajasta, ja niinkuin yn todistus
hänen wiimeisistä hetkistänsä, taita eläwäsil esi-
merkisä lukea «e sanat: joka nfto InmalaN
pojan päälle, hänelle on ijankaikkinen elämä,
loh. 3: 36.

Kuinga monda senkaldaista Perso naa löy-
tsn tämän uuden Liiton Kansan scasa, joiden
pitä edesseisoman sitä Evangeliumin
kuin Kirkon HErra nlönannoi Opetuslap-
sillensa sillä Wyllä: Mengär kaikkeen mail-
maan, ja saarnarkat Evangeiiumia kaikille
luoduille, Mrc, ,6: 15. Eehkön Jumala!
että kaikki nämät, niinkuin ne ensimmäiset to-
distajat, siitä ristinnaulitusta lEluresta, olisit
itze Wapahtajalda mailmasta walitltt, ja Hä-
nen palkinneensa sisällisesti kuhutut ihmiset!
Että he viisu itze, Pybän Hengen Skoulusa,
oppinet Jumalan Waldakuinuul salaisudet
smmvisesa walosa, jota ei pimeydet taida kch
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sittä! Että heillä olis woide häneldä joka py.
hä on, ja taidaisit lastea elämän sanan sydä-
mestä sydämihin, muutamille niinkuin yri elä-
män haju elämaxi; ja toisille heidän oman
syynsti kautta,niinkuin yri kuolemanhaju tuo-
mari! Että he olisit, yhden elämän lEsurenhaawain tundemisen kautta, niinkuin Thomas,
pelastetut kaikista, ja myös niistä salaisimmistacpäuston siteistä! Että heisä kaikisa palais sa-
la pyhä tuli, kuin opetuslasten tykönä, joidenseuraan lEsus itzensä aniloi Elnauren tiellä Luc.
Ev,mg. 24. Että Christuren rakkaus waadeis
hellä kaikkia, ja itzetukin taidais sanoa: mi-
nulle on laupius tapahtunut, minä olen löy-
tänyt armon hänen silmainsä,edesä.

En minä tahdo ketän duomita,waanainoas«
tans pyytä että he Uittaisin, jotka owatsen welhonEiyman sukukunnasta, kuin pyysi käändä Maan
Herraa Seraius PawalitapoiZ ustosta lEsurenpäälle, jotaApostoli, täynänsPyhääHengeä,näin
tpgö puhutteli,: Oi sinä pcrkelen poika, täysi
kaikke wllpiä ja petosta, ja kaiken wanyurs.
kauden wihamies, et sinä lakka wää>Helemäs<tä HErran oikeita teitä. Apost. Tek. 13: 8,
9, io. Yxi asia, jonga pMe, jos senkaldai-
sita wielä tänäpänä löydyis, sangen paljo tu«
le, ansaitze yhdesä sen landulesa kirjasa kuin
tämä on, hänen erinnäisen paragraphinsa eliosansa: ja rakkaus kantzakumpanitten ja ihmisten
autuuden perähän waati, että me näytämme sen-
laisten wiettelihitten tundomerkit Ntin selkiästi,
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että jokainen sielu, kuin halaja autuuttansa,,
taita jokaitzesta puhesta mcrkitä, mingä hen-
gen lavsi se on kuin puhu. Johannes sano:
fiirä re nmdckar Jumalan että jo-
kainen -Hengi joka tunnusta
tllren lihaa.l tullen, se on Jumalasta, I<tjokainen hengi, oka ei tunnusta lEstzsta Chris-
tusta lihaan rullcxi, ei se ole Jumalasta, jase on Antichruwxen hengi; jost"a re kuulitta,
että hän on tulema, ja on jo
inailmasa. i. loh. Epist, 4:2, z. «Nutta nyt
ei taida satcm eua nain puolettomasti tulla toi-
meen meidän seasmmne; kvstg hän hywin tie-
tä, että oppi Chrlswxcsta on Ehristikunnan
Religioneisa kerta wastan otettu niinkuin MPääkappale: mutta hän on, hänen kärmenka-
waludensa jälken, löytänyt ja opettanut pal-
iveljoillensa yhden opeturen muodon, jonZa
ta Kansa ei tule wiedM Christuren tygö, waan
yhden nurjan tim päälle pois Christuxen tyköä,

vaällens ja oman zvanhurffalihens päälle.
Heidän tundomerkkinsä owat nämät:

i.) Että tulla auman, sen he tekewär sixi
Väikkein työläisimmän asiaxi kui», nimittä tai-
öun. He saattamat Cyristuxen Armowaldakun-
lian pahembaan sanomaan, kuin wakojat mui-
nen saatit sen lmvawn maan, jotka sanoit;
maa fyö asujansa; jonga kautta koko Israelin
Kansa kadotti rohkeudensa, wapisi ja toiwot-
n, että hän olis kuollut CgDPtisä eli Korwesa,
joista ms tiedämme, että Herran rangaistus
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ulos junritti heidän. 4. Mos. Kir. 13 ja IHlsug. He andawat Sanankuulizillemsa senkal-
dlUset ajatuxet Christillisydestä, niinkuin se olis
m-i rangaistus huone, josa niitä oikeita Chris-
tityitä näljällä ja janolla kuoliaxi piinatan; eli
Ui fangius josa ollan suljettuna ja sidottuna,
ja josa ei taita nautita walkeutta eikä iloa; eli
yri palkollisen palwelus täynäns kestämättömis-
tä taakoista ja welwollisudeista. Satmmlla onse aina yri sällittäpä opeturen muoto, että ih»
miset, jotka ilman sitä owat heidän autuudes-
tansa murhetta pitämättömät, tulemat peräti pel«
Metpri ja niin kauwas, että he suis-
tamat pois tyköänsä jokaitzen ajaturen autuaxi
tekemisestä, niinkuin yhdestä suuluttawaisesta a-
siasta. Mutta siinä asiasa: ettei mitän ole
niin työläs kuin autuari tulla», löytän usiambi
kuiit yri erhetps.

l. Seura siirä, että ihminen itze teke itzens au«
tuaxi. Sillä kosta se mpöden annetan että autuari
tekeminen on Inmalan työ yxinäns, ja y>i »vai-
kutus hänen wapasta armostans; niin se on
minun mielestäni ihmeteldämä, ios sen pitä o-
leman niin työlän Isälle, että wetä spndisten
spdamet Pojan tygö; eli Pojalle, että lahjoit-
ta yhdelle syndiselle, joka händä siitä rukoile,
sitä kuin hän kaikille wiheljäisille synneisille
niin kallisti on ansainnut; eli Pyhälle Hengel-
le, että Hänen Jumalallisella woimallans pitä
uskon kautta yhden Pojnlda wapahdelun sie-
lun; ja jos se on yri niin työläs asia chdclle

D 5 .ih-
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ihmiselle, että anoa itzellens lahjoitta spndein
andexi saamisen ja armon armosta ")/sen nau-
titzemisen alla riemuita lumalasa hänen Wa-
pahtajasans, tuta itzens jo täsä ajasa autuari
ja odotta yhtä ijankaiMsta iloa.

2) lokaitzen kuin uffo oleman sen tnölän
että auiuari tulla, mutta joka kuitengin on au-
tuudestansa murhetta pitäwainen, niin se asia
ivälcr mättömästi johdana heira itze waikur-
tamail ja yhteen oman wanhurffauteen. Ar-
inon lupauxet ja kaikki tutzuminen autuuteen,
niinkuin yhdelle walmistetulle aterialle, tulemat
woimattomaxi.

z) Se härväise Christuren täydellisen an-
sion. Il,s le on niin työläs että autuaxi tul-
la; niin miliä olen taikka puolittain elikä ei
ensingän lunastettu; autuuden perustus pitä siis
haettaman, minusa, ja ei lEsuren armoja; se
ei ole tosi, taikka ei ryhdy minuun, koska hän
ristin Päälle huusi: Se on cäyrerry.

4) Niin tämän opetureil muodon kautta,
kaikki Jumalan ihmiset molemmisa Testa-

la juuri tämä on sc kuin teke tyoläisyden; sillä
ihminen on luonnssians suuri ia lewia, ja ei tah-
do mielclläns käydä sitä kaita tictä/joka waati, et-
tä meidän pitä pois pääldämmc riisumman kaikeil
oman wanhurstaliden» ja andaman tchdä nicitäm-
me auwan sulasta armasta, CHrisiuxen tähden. Se
on ihmisen yxipäinen ylvcuö ja tottclrmattomus,
joka te?e sen, MUMM itzcsansä kewiän tien, niin
tMiscxl.



mendeisä saateran walhettelioiri, jotka ei löy-
dä ulottuwaisia sanoja selittärensä Jumalan
lasten autuutta, lEsuren morsiamen hywa ol-
dawata, niiden autuallista elämätä, jotka Py-
häldä Hengeldä johdatctan wanhurstauden pol-
gulle, niinkuin sille tasaiselle tielle- T>wid nä-
ki witzisti nmkeita unia, kosta hän kirjoitti niin
monda ja erinomaisesti sen 23 Psalmin. Pa-
wali on paljon erheltynyt/ koska han todista
Jumalan waldakunnasta, errä se on ivan«
hurskaus, rauha ja riemu -Hcngcsä.
Rom, 14: 17.

5) V7e Lupaurec, jorka owar rukouren
kuulcnnscsta, mitä ikäuäns re a:orce Isäldä
linnun nimeeni, niin hän cmda reille, Joy.
Evang. 2). ja monda muuta paikka, ei rai<
da olla rocuus. Ia niin muodon taita se yxi«
kertaisingin kewiästi näkda, että yhden senkat
daisen opetuxen muodon kautta, tule koko ujiden
ChristittpidenNeligioni kieldpxi,joka erinomaises-
ti seiso siinä tunnusturesa: hän on meidän au-
tuaxi tehnyt! ja autuaxi tehtä on, että olla
vapahdettu kaikesta wiheljäisydestä ") ja että
omista sen Korkeimman hpwän niinkuiu yhden
yMisuden.

2. Niin Chrisiuren wilMiset edesanda-
wat, että usto Christuren päälle on ulolm-
matoin autuuteen. Et siinä ole/ sanowat he,

kpl»
") lo,M seasa synnin ja satanan palwcllus on sthirmuisin.



kyllä, että ainoastans uffoa päälle.
niinkuin muutamat ftnvivat; O! autuaxi teke-
miseen tule wielä paljo enämbi '). Minä ru->
toilen npc koko Cl)ristikuada,duomitzemaan mi-
nun ia heidän walilläVsa,, za että »vastamaan
näiden kysimyswl päälle. Minä panen sen e-
delläpäin, ettei yhtän kysymystä ole jostakusta
»väärästä uDsta; ei niiden tyhmän Neitzyein
kuoluesta tiedosta; ei sii'ä »voimasta että ihmei-
tä tehdä/joka mys?kutzu'nn uffori; waan siitä
yxinäns autuaxitekewäifestä ustosta Christuxen ja
hänen kallin aitsionsa päälle. Eikö autuus Py.-
häldä Hengeldä. joka paikka Prnaja Nanma-
tusa, tygölueta uffolle yxinäns' Joka usto i,a
kasteta», st tule auruari: M'rc Edang. i6:
16. Eikö epäuffo ole lähde kaikkiin syndeihin,,
ja perustus kaikkein niiden kadotuxeh>.'n jotka
kadotetan? Mutta joka ei usto, st kadoreran.
Marc. Evang. 16: 16. Etto uffo ole sielusase sama, jolle Vapahtaja lahjoitta itzens ko-
konans omaisudexi, ynnä kaiken sen kantza,
mitä hän miehudensa ottamisella, kuuliaisudel-
lans, kärsimiselläns ja kuolemallans on ansun-
nut? Mitä siis enä senkaldaiselda sielulda puut-
tu, joka Christuxen kansin on tehnyt senlaisen
waihetuxen, joka on kokonans päällensä puke-
nut Christuren, että hän löytän hänesä M.

näns;
") Namät ei tiedi, kuinga liri oikia ja totinen usto

n,.)ötäns tuo kaikki kuin tarwitan. He Nindewat
ci!noasians yhden waäran uskon, joka ei rakkauden
lautta tee työtä, kuin ci ikänäns taita eroitta yh-
destä oikein waa,!!U)ttawaiscsia ustosia.



näns; mutta hän VN hänm ktpxnsa japilkkane
sa kautta, pois ottanut welan rangaistuxeil ja
tarttuwaisen luonon, kaikista hänen synneistän-
sä, ettei niitä enä löyty, waikku niitä haetaisin?
Kuka tahto kadotta, sitte kuin Christus sano:
sentähden olen miltä kuollut? Taitako se toti-
nen usko myös olla ilma» sitä puhtainda rak-
kautta hänen tygöns, joka ön rakastanut ja
wuodattanut itzens kuoliaxi minun edestäni?
Kusa ei se kaikkein arkain taipumus Sielun<
ystäwän tygö, ole kaikkein muiden haluin wal«
lanpitäjä, joka ei mitan muuta etzi, waan kmn-
ga hän HErrallens kelpais; siellä ei ole mikän
woima, ei miknn tundo kaikesta siitä, kuin
meidän armollinen wapahtajamme, on meidän
edestämme tehnyt ja ulosseisonut, eli, kuin on
pri ja se sama, ei mikän uffo. Eikö Christu»
xen rakkaus ole uffon eroittamatoin kumpani,
joka waati kaikkia uffowaisia, että näyttämään
heidän wnastajallens yhden mieluisen ja iloisen
kuuliaisuden, eli likemmin puhua, se on itze
kuuliaisus? Etkö sitä wastan kaikki se ole syn-
di, kuin ei käy senkaldaisesta uffosta; ja toisel-
da puolelda kaikki se HErralle sangen otolli-
nen, kuin uffosta tapahtu? Engö me ole, myös
itze wanhllrffauttamisemme jälken, eli sitte kuin
Wapahtaja on armosa katzonut meidän puo-
leemme, ja sydämmellisesti lohduttanut meitä'syn«
dein anderi saamisella, wielä edespäingin yhtck
hywin, hänen raadolliset, ja wiheljäiset lunaste'
tut syndisenfä/joiden alati pitä elämän armos»
ta, niinkuin yri äffen syndpnyt Lapsi saa ela»wxe.n-



turensa MM riestasta? Ia mM on se kuin
tule armon eloon, ammundamiseen armon läh-
testä, ja mastaaottamiften armoa armosta? Ei-
kö uffo ole se nwoin suu, ämbäri, kasi? Eiköse ole Pyhän Hengen omaisin tapa hänen las-
tensa kantza, jotka owat Wnpahtajalda ja ha-
nen Isäldänsä annetut hänclle, hänen sydäm-
mellisen korjonft ala, että kosta he owat hä-
nen murhellisiri saattanet < ja hänen myös ta»
kaisin täyty heitä jallcns murhcllisexi saatta,
eitä, sanon minä, hän pidättä heildä llston au-
tuallisen ttmdcmisen, kosta he oivat la,«n kal-
taiset, jotka wieroitetan heidän äitinsä rinnas-
ta, ja ei woi muuta elalnsi,'. kestä; ja kosta
hän tahto palkita yhdeil ustollistn lapsen, eli
lohdutta yhtä m.urhellista sydändä, että hän maa-
ta sen ristinnaulitun lEsuxell heille ustosa hei-
dän silmäinsä eteen, kuin sei sois hän läsnä,
siinä muodosa, josa hän meitä lunasti, ja pai-
naisi hänen sydämekemä, taikka siilktsi hänen
haawainsa sisälle? Eikö usto ole yri senkaldainen
sielun silmä, joka ei taion kahoa mingä» muun
päälle, kuin lEsuren päälle; yri korwa,
joka taita saldia aiuoastans sen s.umn rististä;
yri tundeminen, joka ainoastans ollesansa we-
ri-ylkänsä läsnä, anda itzens ilmoitta? Mitä
taita, eli m.ta pitä sitten mielä siihen tyg»
tulemaa-i, kosta ei usto muita kärsi kuin Chris-
tusta?. Eikö se ole tosi? kosta me tosin myöden
annamme, että usto on tarpeilinen autuaxi tul»
ääremme; inutta tygö panenuue sen ohesa, et-
tei ft ole täydellinen; niin on saatan jo kyl-

liri
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liri woittanut, että t«män luulon kautta aset-
ta itzensä uston hengeä mastan, ja wibdoln
korgotta istuimelle mihan Chrisiuxen ristin ty-
gö. Kosia wiholliselle annetan ftrnu; niin
hän pian saa käden, käsiwarcen, ja kolh ih-
misin la tämän päälle tämä asia
enimmästi kaatu. HErra saattakon Hänen
häpiähäm

Z. He ilmoittamat itzens myös sm kautta,
Mä he niin puhuwar laista, kuin taidais senpitäminen tehdä aucuari, ia olla ihmiselle
mahdollinen. Kosta he puhumat yhdestä täy-
dellisestä elämisestä Jumalan kästyn jälken;
niin minä tahdoism ainoastans kysyä heildä:
Kutka omat ollet heidän wanhembans, jot-
ka omat synnyttänet niin pyhiä lapsia mail-
inaan? minä tahdoisin ainoastans tutkistella heitälvähän, sen kymmeneuen käskyn ylitze: ei sinun
pidä Himoitzeman,joka knitengin on se wiimei-
nen, mutta käy yhtä hnwin sen enstmmäiseakantza yhteen piirtoon. Minä tahdoisin kuulla ftn-kcildaisten Opettaitten puhuman näiden Textein
ylihe ja ne selittämän: joka ei työtä tee, waan
usto sen päälle joka jumalattoman wanhurs-
kari teke, hänm ustonft luetan hänelle wan-
hurstauderi, Nm. 4: 5- Lyristus on lain
loppu, jokaiselle ustowaiselle rvanhurstaudexi.
Rm. to: 4. N7e tiedämme, ettei ihminen
lain töiden kautta wanhmstati tule, waan
uston kamta lEsuren Christuxen päälle. Gal.
3.16. Niinmonda kuin tain töisä rippuwat,
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owat kiroUsen asa. Mihittga siis laki? hän
on rullnt yliyekäymisten tähden, siihenasti
kuin siemen oli culewa. Gal z: ic>, 19 Aja
palkkawaimo poikinens ulos; sillä ei palkka»
waiinon pojan pidä perimän wapan pojan
kansia. Gal. 4: 30. Te olerra Christuxen ka»
dottatter, jorka lain töillä tahdc>rra wanhurs-
kari rulla, ja oletta armosta luopunet. Gal.
5: 4. <Yri syndinen, joka tunde syndinsa ja
shndisen laatunsa, ja että hän on kokonans
ftndinen, jonga silmät owat awetttt, että hän
otzasans: taita lukea tämän poloin merkin: si-
nä Jumalan wihollinen! joka hawaitze tykö-
nckis epäuffon ja sen suuren woinmn, joka on
ahketoitzewainen armosta ja uudesta ftdämmes-
tä, että näyttä sitä, sanon minä,Sinain wuo-
rella lain tygö, joka ainoastans kiro händä,
että lrnvata hänelle lepoa sielullensa sen kautta,
että hän pitä lain, saatta hänen siihen lupau-
reen että hänen pitä tuleman jumaliftxi, ennen
kuin hän on wanhurstas,ja autuas, sen päälle,
että hän niinkuin jumalinen Mahdais tulla wan-
hurffM, ja autuari,se on, että tappa hänen sie»
lunsa ja tallata Jumalan pojan jalwoillans. Pa-
wali sano: jos wanhursraus tule laisia, niin
on Christus hukkan kuollut. Gal 2: 21. Ia
että saarnata lakia luonnolliselle ihmiselle, se on
että koltutta tyhijä olkia. He anvawat Moseren
nuorella olla Moserena, ja sillä wälillä mätzä-
wät heidän wasikkansa ymbärillä. Kuka ori
kännyt teitä, te sokiat taluttajat, maahan re»

sen raja aidan, kuin Jumalan käskyn jal-
ken
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kcn ylöspandin ymbarins Sinain wuorta, ja
sitä »vastan istutta hatin tcrawistä orjantappu-
roisia Golgathan ymbäri, että si)!!dinen se, kaut-
ta tule pchäletori astumaan eoes ris-
tin ala, ja sen Armoistuunen edesä rukoileman
itzellensä armoa? Ia kuinga Hirmuisexi mahta
teidän huomionne kerran tulla, kosta ihmisen
pojan merkki näky taiwasa?

4. Heidän mljss tunddmerkkinsä seiso sii-
nä, että he turkistelewar Jumalaca enimiccen
slllä puolella, kuin perkeliccen täyt? häuda
tutkistella, jotka mapisewat hänen edcsäns / kos-
ka heillä on Jumalala yri KaiMwaldias wi-

joka ei ole perkelitten waun syndis-
ten Wapahtaja. Jumala on yri kuluttawai»
mn tuli.. Hirmuinen on langeta sen Kaikki-
waldian Jumalan kasiin. Namät owat tosinBiblian totuudet; mutta M ne pitä oleman
Textit rauhan sanoman saattajille, joiden pitä
julistaman sitä iloista sanomata, jarukoileman
ihmisia että he sopiwar Jumalan kansia, 2.
Cor. 5:18,19, 22 että heidän siitä pitä edespane-
Man Jumalan kostawaisen wanhurstauden syn»
dejä wastan, ulossulkeman syndisen, niinkuin
syndisen, Jumalan yhteydestäpä näyttämän
pellisiiden Lain täydellisydestä, että ne sttä war«
ten Bibliasa seisomat, sitä «1 minä ikänä us-
ko; ja uffon kuitengin että ne owat ijankaikki-
set tonludet, joita monen pitä saaman omarr
onnettomuderens koetella, sen kautta, että han
niinkuin Ui Jumalan armon plönkakoja on

E '
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tehnyt itzensä hänen wihansa päämaaliri, joka
poltta hänen alimmaiseen helwett<in. MingH
tähden seiso monda senkaldaista paikka Biblia'
sa, ellei sitä warten, että niiden pitä asetta-
man syndisten eteen tarpellisuden lEsuren Chris-
turen täydellisimmästä sowindo uhriista ia hänen
Jumalallisen werensa kalleuden, joka yrinänsH
taita sammutta tämän wihan tulen, ja jota kaik-
kein armoitettuin syndisten tule kiittä sen edes-
tä, että se nyt kuulu: Illmttla on rakkaus.
Senkaldaiset Raamatun paikat edespanewat
meille hänen sangen suliren karsimisens, kuin
hän on meidän edestämme ulosseisonut, ja hä-
nen suuren rakkaudens siinä, että hän enne-
min tahdoi ulosjuoda nieidän edestämme Ju-
malan wihan kalkin ynnä hänen rahkansakantza,kuin Mä meitä hänen wiheljäisiä luon-
dokappalitansa lunastamat^

Jos ei näitä Raamatun palkoja näin s-
despanna ja selitetä, waan sillä ennen sano-
tulla tawalla,niin ei sillä taida joku muu wai«
tutus olla, kuin että ihmiset, jotka ilman sitäpakenemat Jumalan edesä, tulemat wiet-ä kau,
wemmaxi ajetuxi Pois hänen tyköänsä; se luo-
nollinen wiha, joka maka niin sywästi ihmisensydämesä, juuritta itzensä wielä enämän;se or-
jallinen pelko warustetan että asettamaan itzen-
sä lasten hengeä wastan/ ja kaikki uffallus Ju-
malan armoon Christuresa, tule sydämestä pois
karkotetuxi, siihen asti että ihminen, estärensH
itzens langemasta epäilyreen/ lange sm jumalat-
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tvman lchdutuxen päälle, joka sano sydämesans)
ei lumalaca olekkan Psalm. 14: 1.

5. Sen tunnon,.josta ihminen taita olla
n>isieydellä wakuuterru lasten oikeudesta Ju-
malan tykönä, ja sen koettelemursn hengen,
jonga kautta me kewiästi taidamme tulla il-
moittamaan yhden toijen sydämen tilan, sa-
nowar he olcwan sen hengellisen ylpeyden ue
ninäör; mutta heidän el)chäpäin pois
pohtiman monda paikka Bibliasta, ja muittenseasn myös nämät kaxißom, 8:, 16. ja 2.
Corinth. 13: 5. Nämät ei ainoastans todist
p, että me tajhamme olla wW meidän au-
lundestamme ja uskostamme, waan he käste-
lvät myös itzekutarin kaikkein woimMsimastl,
joka tahto autuaxi tulla, että koettelemaan sie<
lunsa tilaa. Ia nuhin kelpawat kaikki ns
Raamatun paikat, joisa niitä uffowaisia niin
suliresti käffetän keffinäifeen veljelliseen rak,
kauteen; jollei he taida, tuta toinen tois-
tans, ja jollei he taida eroitta yhtä Juma-
lan ja perkelen lasta? Mikä on se.osallisus,
josta Johannes kirjoitta, sanoden: ercä reilläku»
meidän kansiamme osallisuu? olis; ja meidän
osallisuudemme on Isän ja Poikansa
lEsuxen Chrismren kansia? i. loban. »: 3.
Eli mikä ou se jonga Pyhä Hengi
ynnä edescmda, niinkuin yhden witzin Armon
tilan tundomerkin, kosta Apostoli sano: Me
tiedämme, että me olemme kuolemasta elä-
mään siirtyr, sillä me rakastamme welijä? i
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Jok,, 3: 14. M asia siitä painosta kuin so,
windo Jumalan kantza,, hänen Poikansa kuo'
leman kautta, ongo se mahdollinen että ustoa
seil saman ilman waikmusta, ilman että sen
kautta tulla saatetun siihen kaikkein suloichim-
ban ilohon? Taitako Jumalan rakkaus, josta
Apostoli sano, että se sittc kuin me olemme us-
koon tullet, tule Pyhän Hengen kautta wuo-
datetuxi meidän srdämmihimme, olla tunduma-
toin? Kosta Pyhä Hengi, on se oikia loh-
duttaja, huuta yhdelle sielulle nämät sanat: 01,
hywajK turwasa, imun syndis annehan ande-
xi sinulle! Mach. Z: 2. eikö hänen pidä sitä
löytämän? Tällä tawalla minä ylitze woitan
kaiMa niitä sieluja heidän epäustostansa, joil>
le minä saarnan, Ei heillä ole yhtän tundya,
niistä tytudeista, kuin he kuul«v>tt ja myös itze,
totuuderi tunnustamat. Ei heidän tykönäns
löyty mitän, kuin ne samat heiden sydännnellens
omista; ei mitän kuin niihin sano Amen; ei mi-
tän tuin somitta totuuden itze paällens ja niin-
kuin yri kajaus ihmisen slsäldä huuta peräsä:
minun, eli myös, minun edestäni! Kosta he
tuitengin kaikisa muija tapauxisa mailmasa,
jotka owat heille taikka onneri eli onnettomu»
dexi, tulemat paljon liikutetun ja saate'uxi vh-
leen suotuiseen eli kiwistelewWen tundoon. Se
on juuri niin witzi, että me wjelä olemma kuol-
let epäuskoja, kosta en me tykönämme tunne si-
tä auwallista «.lämätä, joka Jumalasta on;
klnn se on witzi, että kiwi on yri kuollut ruu-
mis, josta palatsia taitan haratta, eli joka tai»
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tan rikki lyötä, ilman että hän. sitä tunde. Ia
lienskö yhdelle ihmiselle, jolla on koettelemus
Jumalan walyakunnan avtuallisisa salaisurisa,
ja joka elä lEsuren rakkaudesa, ollaniin suu-
ri työläisys, että wähan kansakäymisen perästä
oppia tundemaan toista ihmW, ps hän löyta
itzens ja syhämensä yydesä kuollesa eli hcratyren
Masa; jos hän käy eryxisä, eli jos hän on löy-
tänyt sen Man wjheljäjsen syndisen jäljet?loh-dattakamme yri, ihminen Christuren kärsimisen
Historiaan, ja kestustelkamme hänen kantzans
siitä perusturella; niin se kyllä pian näyttä it-
zens, joH se on hänelle yri kallis ja mahdolli-
nen sana; jos hän on, niinkuin yri wiheljäi-
nen ja itzesansä kadotettu syndinen, wastanotta-
nut sen niinkuin koko hänen wiisaudens, wan-
hurstaudens, pyhjttämisens ja lunastuxens; eli
jos hän niinkujn yri erynyt oma wanhurstas,
on lEsuxen weresä uudistanut töiden liiton,
ja pitä Christuren ansion ainoastans kehoituxe-
na hywiin awuihin, ja yhtenä täyttämisenä sii-
tä kuin hänen omasta hywydestänfä puuttu;
jos hän wasta nyt lEsuren kärsimisesä etzi
lepoa, eli jos hän jo on löytänyt sen saman;
jos HM päällepitä autuuden nautitzemistn kans«sa, eli jos hän on joutunut siitä pois, kuri-
tureri hänen ustottomudeils tähden, hänen kipua
karsiwäW miestäni wastan? Mdell? Pappis
Michelle, joka itze on ilman uffoa, on se toti-
fcsti yri rastas tpö, kosta hän joutu heränäin
sieluin parihin, heidän armoa isowaisella
etzinusellänjä/ainoasians händä, ja
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saattamat hänelle hänen tunnosansa ne kaikkein
katkerimmat soiluapret; jollei hän ole ilman o-
matundoa ja Religionia, In siitä tule, että
autuuden tundeminen ja sen wakutus sydämesä
pidetän yhtenä patjana luulona; koffa me ju-
listaisimme kadoturen duomion oman tam-
memme ylitze, jos me myöden annaisiinme, et-
tä se asia on tytuus.

6. Heidän kmides tundomerkki:,sn on tä-
mä: He edesandawat että armonoppi mac,
kansaatk; snruccomudeu, nimittäin, jos ilman
eroitusta kutzutan kaikkia synneisitä lEsuxen
yhteyteen ja heille saarnatan syndein anderi
saaminen ja rauha lEsuren weresä; niin ih-
miset sen wedäisit haureuteen, löysit käsiänsä yh-
teen ja sanoisit: nyt hywin, tutkamme, me tah-
domme sen päälle spndiä tehdä, sillä lEsus
Mstan otta spndisiä. Mutta minä tahdon sa-
noa heille, että se on yxi kirottu löytiäisys
helwetistä, saatta evangeliumia epäluulon alla.
Anna olla, M senkaldaisia löytäisin, jotka
tahdoisit Mä lamalla wäändellä elämän lanan
itzellensä kuoleman hajuxi, niin pitä minun yh-
tä hywin tekemän mitä minulle on kästetty, ni»
mittäin faarnainan evangeliumia, ja woi mu
nua, ellen minä sitä tee? Jos wislä mucka-
mia löyty, jotka Demaren kansia owat rume-
net mailznaa rakastaman, ja tulemat sen Her«
rän niinelle, jonga jälken he nimitetyt omat,
häpiäxi za mailmalle pahennureri, niin me tie-
dämme sen wältämättömäri, että pahennurec
kumuchlZin culewar: woi händä, zonga kam»

ra



ca se culc! Math, 18: 7' Ia jos muutamat,
M kuin HErra heidän Wapahtajans on rsi
täwälliftsti katzonut h-idän päällensä ja nnda-
nut heille yhde/: katzanuon, tulemat
denkaldaiseen tilaan tuhlaja pojan kantza, jo-
ka ei cdeöpane sen lanZeimen luonon ihmisen;
namt uddm ianZennen lapftn, jolla jo on ol'
lut tygösanominen armosta,, ja on maistanut ja
nähnyt HErcan ystawällisyttä; niin !iedä'.nm?
me kuiter.gin, että hän on saanut lahjoja myös
niille laiMneilKNn, ja loimotamme ftnkaldai'
sille wietellyille sieluille kaikesta sydämestä, iso-
mista ja tundoa heidäm turmelluxestnnsa, sitärohkia päätöstä että nousemaan ylös ja että
,mn auluallisesti wastcmotetta kuin tuhlaja poika!
olkon se kaukana, että s?n wanhemman weljän
kanZa kadchtin; pikemmin me tahdomme olla
tantzcmautihint siitä ilosta, kuiil heidän pitäsaaman maista, koffa he omat tullet ylitzemoi-
tetuxi hänen ustollisudestansn myös ni tä epäus-
koisiakin kohdan, mutta ennen kuin käändymi-
nen on tapahtunut, tahyomma me myös anda
heidän nähdä, ettei: me phtän Henge.n yhteyt-
tä taida pitä ihmisien kaHa, jotka omat ilmanPyhän Hengen yhteyttä.

Ia maikka koettelemus todista, että satanpyytä kaikilda kuveilda seuloa meitä niinkuinni,uja, ja kosta ei hän taida omalla wanhurs.kaudella enämbi kietoa yhtä autuuden perään
Palamaista sielua, että hän sitten wiettele hän-vs/ andamaan lihalle siaa, sen loistmmisen war-E 4 jon



M alla, ettei hänesä nyt enä ole yhtän ka«
dotusta, koffa hän on-ChriMesa lEsuresaj
niln me myös tiedämme koetlelemuresta, että
wesi ja weri on wuotanut siitä meidän edes-
tämme awetusta kyljestä, että Christus on tul-
lut meidän lygömme medellä ja metellä, että
spndein andepi saamintn on eroittamatoin Py-
hästä Hengeftä, joka hänen uskollisen Äitinsä
sydämen jalken, teke kaikN wihamiehen neuwot
häpiäxi> eli, jos se tapchtu, että hän wirittä
meidän eteemme paulan siellä eli täällä, kuiten-
gin tietä käändä sen meidän hywärsmmeja pa-
randa wah'.ngon. Me mahdamme pitä sen
mirikä me tahdomme, niin ei meidän armon
elämämme kuitengan muuta ole, kuin yri alin-
omainen syndcin andexi saaminen- Sillä mä-
lillä ei ole ketun kuin »vähemmin saarna Chris-
tusta suruttomudexi, kuin ne, jotka Christuren
wihollisilda pidetän sen edestä, jotka alati niin
panemat Christuxen syndisten eteen, että he saa-
ivat rakkauden hänen tygönsä. Sillä rakkaus
jongun tygö, on se- patas wälikappale estä-
mään meitä, etten me sen mieldä riko, jota
me rakastamme, ja se ainoa Atti yhteen iloi-seen ja mielulliseen kuuliaisuteen, joka myös
ypinäns taita olla otollinen sille HErralle, jo-
ka on andänut itzsnsä teurastetta meidän edes»
tämme sulasta rakkaudesta. Waikka ei löyty
Mottuwaisia sanoja että kirjoitta Wapahtajan
rstawällisyttä ja kärsiwällisyttä, hänen ijan-
kaittista armahtamistansa, hänen alati, ylitze»
muotawata armoansa, hänen alinomaista esicu-

kous'



Urustansa, hane-l wiheljäisten lunastettuins edes-
tä; niin janotan kuitengin yhdencaldaistlla ah«
kerudella, että meillä ilman sitä ivahinda lain
waatimusta, ilman sitä orjallista kadotuin pel-
koa meldän syndisen luonvoMme tähden/ onPy-
bäsä Hengesä yri niin wakainen kuin ystäväl-
linen Opettaja, jska tietä tritzaa nautita ja
tehdä meille siihen asti M me tulemma
kuuliaisiri, jos me näytäisimme meitäm wasta«
haroisiri sille kewialls wetämiselle. Wnkka koh-
ta me tahoomme, että meille on niin wähä te-
kemistä lain hallituxen ja sen kurituxen kansia,
k>nn Isat lupauren alla siitä tiesit; niin me
knitengin pidämme kaikki uffowaiset niinkuin
Christuxen elämän lähetys kirjan, jong.i bok«
stawit ei ole kirjoitetut plakilla eli kiwihin kai-
wetut/ waan owat Jumalan eläwät luondo-
kappalet, joisa Jumala asu ja joita hänen
hengensä waikutta. Minä pidän siis sen
päälle, että lie, .jotka kutzttwat armon julis-
tamisen Chrisiuxesa, kuin seiso awoi kaikil»
le wiheljäisille synneisille, yhdexi opixi, joka
»vaikutta suruttomuden, ei tiedä mikä armo on,
eli että Pyhä Hengi on, joka ei taida saldia
*) että armo määrin käytetän haureuteen, waan
teke sielut armon kautta täydellisesti pyhäri, ja
pitä hengen kokonans ynnä sielun ja ruumin
kantza nuhtetoina lEsuren ChriDren päiwän
asti 7. Rai-

") Waikka Pyhä Hengi ustollisesii waroitta jokaista
sielua armon waärintäyttämiftstä haureutern, niin
ihminen knitengin taita sen määrin fäyttä, mutta
«i siitä tule yhtä syytä että muutta sitä "oppia, kuin
Biblia joka paikasi» julista»



' Raiken tämän alla, ja ettei he julki-
sesti näytäis itziäns Christuren wihollisixi, ja
tulisi wihattawaxi kaikilda niildä, jotka »vielä
kunnioittamat Christillistä Religionia, sanomat
he kaikella rohkeudella: eccei he mirän muuta
tiedä kuin Christuxen sen ristmnaulicun. He
saarnawat hänestä, mutta enämmän hänen juma-
lallisten awuinsa seuramisesta, kuin hänen Wa-
pahojansa - wirasta, woimalla hän syn-
neisitä autuas teke ja wanhurstautta ne juma-
lattomat' he saarnawat enämmän hänen py-
hästä elamästäns, kuin hänen sowindo < kuole-
mastansa ;enämmän hänen istumisestansa Ju-malan oikialla kädellä, kuin hänen rivpumisef-
tansa ristin päällä. Että puhua paljon werestH
ja haawoista, joita meidän kuitengin tule kiit-
tä kaiken edestä, on heidän mielestans waa-
rallinen, ja he suuttawat pitä ne sanat sen»
kaldaisten edestä, jotka tietä andawat uuden
lahkokunnan. He sekoittamat yhteen, lain ja
evangel!umin, niin paljon kuin mahdollinen
on, ia ymbari piirittäwät sen ehdottoman ja
wapan armon kaikille armoa isowaisille sielml-
le, tuhannen laisella Murra: he saarnawat
myös Cbristusta edestä tule heille kiitos)
mutta niin, että he wasemmalla kädellä osottawat
hänen päällens, ja sillä oikialla sysiwät pois hä-
nen tyköänsä; kutzuwat häli«n tygönsä ja yn-
nä sydämellisesti waroittawat heitä hänestä,
waroittawat sentähden, ettei astumaan edes niin
alastoina, wiheljäisnä, häwäistynä ja sidottuna
kuin me olemme, waroittawat siitä uskosta: hän



rakasta minua ja kaikkia ihmisiä, jos me ai-
noastans tahdomme hänen ai.da meitä rakastaja tehdä meitä autuaxi. He rukoilemat händäsuullansa, kuhuwat ihensä hänen palweljoirensa,
ja andawat hänelle ne kuunimmat kunnianimet.Ischariothin weljet! Suun andamisellako te ih«nusen pojan petätte?

Tämä on nyt st speili, josa me selkiästitaidamme tuta, kuinga Chrisiuren ja hänenristinsä wiholliset näpt:äwät ulos. Se on usias-ti, kosta minä kirjoitin nämät radit, kuulunutminun tykönäni: sinä heikkouffoinen! usiastilen mlnä peljästynyt niistä waikutuxista, kuintämä julkinen tunnustus taidais minulle saat-ta, totuden wihollisilda: mutta ne Raamatunpaikat: älä pelkä nunä olen «sinun kanstas:älä harhaele, sillä minä olen sinun lumalas:minä wahwistan sinlln, minä autan wyös
sinua ja ruen myös sinun minun wanhurs-kaudeni oikialla kädellä - Es. 41: ic?. pel-kä, usto ainoastans; Rauhan Jumala on tal-lawa saranan pian reidän jalkaimme alla:Nom. 16: 20. täytit minun häpiällä hänen e-desäns ja ynnä niin rohwaisit, että minä taisinriemulla sanoa: taikka minulle pitä suotamansta tmwan alla, eli taiwasa. Jos muutamatowat, jotka pahudesta erhetyrisH waeldawat;mm on kuitengin suurin osa, joka tietämättö-mydestä, määristä luuloista eli wiettelemisestä eitledä nutä he tekemät. Taita tapahtua, ettäroska rohkeudella heille sanotan: te pyydätte

wasi



tvastauudesta Wppa Elämän Ruhtinasta, hs A
loin lyöwät rindoihinsa ja etziwät toukasta, jo,sa he yxinäisydesä taitamat ilkeä pahuttansa,ja
rukoilla häneldä armoa, jonga he owat lapiye
pWnet. Taita tapahtua että Saul langt maa»!
han lEsuxen jalkain eteen, palaja ja matkan
saatta Christuxe:» waldakunnasa enämmän kuin
kaitti muut. Taita tapahtua, että moni otta
takaisin hänen erhetyxensä, ja ai.da itzens Py-
häldä Hmgeldä »voidella yhderi lEsuxen todis-
tajaxi. Taita tapahtua, että se, jota minä
nyt odotan niinkuin sitä stmrmda wastauseiso-
Ma, minä kohtan hänen lEsuxen ristin tykö-
nä, ystäwäin stasa, jotka Mttäwat Karitzata,
että se on teurastettu heidän edestänsä, ja ei
mitän enämbätä tiedä, tuin lEsuxen.










