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Esipuhe.
ysiäwät! että meidän tietomme ijankaickistsa elä-

mäsä on suurembi olewa, kuin se täsä elamäsä on, sijtä
ei uxikän epäillä taida, joka pyhän Raamatun jälken
Jumalallisista asioista duomitzee. Pawalt kutzuu sen tie-

HAA»V don, kuin meillä tasä elamäsä on, waiaaxi, joca ain,-
«stans on puolittelin; mutta sen tiedon joka meille ijankaickisesa ela-
mäsä annetan, kutzuu hän täydellisexi. i Cor. iz: 9,12. Puhdas
järki taita mnös tämän eroituxen kewiästi käsittä, kosta se ainoastani
perään ajattele nijtä esteitä, jotka tätä meidän tietoamme täällä vl-
«uttäwät, mutta ioilla ijankaickisudefa ei enä yhtäkan siaa ole. Kumga

Paljo tulee meidän tietomme täsä elämäsa eimitechn sildä pimeydel-
Dä, joka synnistä uloswuotaa, ja josta «ijsa ustowaisisa wlela myös
«oku jätös jälijlle jäänyt on? Kuinga paljon tulee se hämmennetyri
«nnen kasitettyin määräin luuloin kautta, jotkanijn sywälda luondoon
juurtuneet owat, että se sille tarcka naköisimmälleckin rajraxi langee,
«ijtä kalckia hawaita ja pojes panna? kuinga paljon tulee se luulon ,a
ulkonaisten aistlmitten kautta, jotka usein meidän ettäwät, louratuxl/
nijn etten me juurta jaxainajattella,sa nijn sywäldä totuulten omaa»
luondoon sisälle katzoa taida? Kuinga paljon tulee se, niinkuin sumuld«
pimitetyn mielen liikutusten ja pikaisulxn kautta, kosca ne e, anna
meille ulottumaa aikaa kaickia wisustl tutkimaa»? Kumza
sti Mlemmg we estttpxi stn kgMta, etti me oK««s tKtMtt «aaI-
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lisien kappalten kanssa sleffelemaan, jongaeähden ne inMisel Muxet
itzens aiwan paljon hengellisten asiain tundemiseen sekoittawat, jamei-
tä paljon häintzewät, hengellisistä ja taiwatlisista asioista oikein hen-
gellisesti duomitzemaan. Mutta että me ijankaickisudesa kaikista näi-
stä esteistä olemma wapaat: nijn on wastan sanomattomasti meidän
tietomme, paljo suurembi, puhtaambi ja enämmin perllstettu olewa.

Tähän tulee myös se, että me Jumalan kaswoista kaswoihin näh-
dä saamme, josta ei aiuoastans tule puhdas tieto Jumalasta, mutta
samawalkeus walaisee myös meidän ymmärruxemme nijn, että mei-
dän tietomme kaikifa muijakin asioisa sangen korkiaan mittaan nou-see. KuinZa selkiästi ja puhtaasti me siiloin ymmärrämme Jumalan
tahdon, työt, tiet, duomiot ja johoatuxet? KuinZa tarckasti me
ihemme ja meidän autuat taiwalliset asujamme tunneme? kuin-
Za tarckaasti me eroituren mailman ja taiwan wälillä, walkeuden
ja pimeyden waldakunnan wälillä. Jumalisten ja Jumalattomain
wälillä, awuin ja wikain wälillä nähdä taidamme.

Me tahdomme' tällä hetkellä eteemme otta ainoasians wijsaude» fa
tyhmyden, nijnkuin kaxi kappaletta, jotka me ijankaickisudesa paljo
paremmin tunnemme kuin täsä elämqsä. Jos jotakin on, joja mei-
dän tietomme enimmän osan tykönä tasa elämäsä on turmeldu, ja
monen tykönä pimitetty, nijn se on eroitus wijsauden ja tyhmyden
wälillä. Siitä tulee se, että moni, heidän iiankaickisexi wahingore-
xens itzens aiwan taitamina pitäwät, ja ijankaickisudesa wasta saa-
wat he nähdä, että he owat tyhmät olleet, sitä wastan pitäwät he
monoa tyhmänä, jotka he asten iiankaickisudesa ihmettelemisellä ja
hämmästyxellä kaickein toimellifimmixi löytäneet owat.

Jumala cmdakon meille walkeutta ja armos, tätä kaillista asiaa
nijn tutkistella, että meillä sijtä olis totinen hoödytys meidän kuole-
mattomille sieluilemme> kuule meitä Isa meidän x.

Ewang. Mttth. 25: i, iz
rackaani! täsä Ewang. puhuu HERra lEsus taltawi-

-BMb< sta ja tyhmistä ihmisistä. Hän teke senkaldaisen uloskuwa-««»eV uxen nijstä tyhmistä, että me sijtä taidamme päättä sen,
ettei he itziänsa ainsastans itze ole taitawina pitäneet, waanettämyäs
»e t«iseft» tMtpat ja wiM «aan päällä ei ole heiiätr t^myyttänsä

A« hawai-
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tzswsita tainnu,'mutta Hän näyttä myös, että heille/ heidsn lG»dennösänsä mailmasta ijankaickislltccn, kerkiambi walkeus on ylöskay-
nyt, wijsautta ja lyhmyttä paremmin tundemaan ja erittämään, me
»tamme sijs lilan, tämän wenanxen johdatuxen j.Ukcn toinen toisem-me kansia puhua.

Sijtä korkiammasta eli suuremmasta tiedosta, jonga me ijancaicki,
sudesa <aamms wijjaudesta ja tyhmydestä. 1:0 wijsaudesta ja 2:0
lphmydeftä.

Mitäuo tulee wijsanteen: nijn pitä meidän ennen kaitkia tietämäl»
mitä wijsaudella ymmärrctän. Wijsmis on ylipään yxi awu, koffaihmisellä, kaikisa kuin hän ttkee, M' totinen onnellisuus ontarkuitu-
?ena, ja sijna siwusa kaicki hänen »a loimituxensa
ni/n sowitta, että hän tämän tarkoituxen saawutta taidais.

Tmtawan ihmisen pitä sentahdm tietämän mikä se totinen onnelli-suus eli totinen hywä on laikisa asioisa kuin händn kohtaa, sa kuin-
Za st kijldo ja warjo hywästä on eroitettu. Hänen pitä edespäin
sietämän ne joiden kautta hän totisen onnellijuden tai-
ta saawutta. ja kuinga wälikappalet pitäkäy:ettämän, että Kän ihe työsä
sen sais. Mutta hänellä pitä ynnä myös vleman yxiwakainen sydän
wilpitöin ja wahwa päätös, kaicki eteen ottamisensa ja työnsä nijn
sowitta, että hän sen totisen onnellisuden woittais. la, tämä hywä
päätös pitä itze työsä täyttämiseen saatettaman, ja nijn kaikisa kap-
paleifa itzensä käyttä, että hän sel.kaldaiststa on«(l.'isudesta osallisexi
tnlis.

Kaicki tämä sopij ylipäan ja toimellisutcen, nijn että se
joka ainoastans ruumillisiskin asioisa, nijnkuin toimeVinen ihminen

«tzens menettä tahtoo, hänellä jopila nämät onAlisudet oleman. Täsä me
nyt kewiäsii taidamme päättä, mikä se hengellme» wijftus ja toimi
erinumattain on, josta me talla erää puhumme.

Se hengellinen wijsaus on yri Christillinen awu, jonga Pyhä Hen-'
giussowaisisa waikutta, ja heitä sen kautta sowcljaxi tekee, että heil-
lä ,

koko heidän waelluxesansa, kaickein nuiideu kappalten juhten, se
totinen sielun autuus ja onnellisuus tarkoituxena on, ja itzens myös
sen siwusa nijnkäyttäwät, että he tämän tarkoituxen woitla taitawat.
Jos sijs ihmisen sitä totista hengellistä wijsautta saama!, pitä: nijn
MäPpt>m Hmge» sen hänesä wgikMlHN,an:lillä wllnofm olcmma
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me ka'cki fokiat, Dimiat ia tyhmät hengellisisa Jos Pvhätt
Hengen pila mijsaOcn wailuttamau: nijn mtä ihmisellä olemankään-
tynyt ulkomainen sillä se on pxinäns se tyo huone joft Pyhä
Hengi wmkutta taitaa ja tahtoo. Kssta Pyhä Hengi sen hengellisen
wijsaudm naukutta: nijn anda Hän ihmiselle nijn paljon walkeulta,
«ta hän sm tt siscn sielun onnellisuden,oppii tundcmaan. Hcm anda hä-
nelle n>!l!!'al!cn että hän myös ne wälikappalcet oppii tun-
demaai,, joiden kautla sielun onnellisuus saada laittaan- Hän anda
hänelle myös sen wsiman, että hän alinoma wilpitlömällä
mellä sielni: perän pyrkiä taita, ja itze työsä myös pyr,
kij. Tämä wiisauden kumaus on senkaldainen, että järkikin sen oikia-
xi tunnustaman pitä. Jollei mM Jumalan ilmoitettua sanaa vlis-
kail, !!!>!! j.'lki kuitengin olis sanoma: wijsaus maati, että me pa-
temman t-,lan perän ijankaickisudesa pyrimme ja kaicki wäli>?appaleet
«hn käytämme, että me siihen tämän elämän perästä tulla mah-
damme.

Mutta mitä naihijn wälikappaleihin tulee: Niin ei taida Se itzel-lensä jätetty järki »ljlä ylöslöytää; maan Meidän pita ne lunmlaK
ilmoituxesta oppiman lundemaau. Tämä ilmoitus on tykömme ijan-
kaickisudesta alaslähetetyxi tullut, sentähden taidamme itzellcm suurem-
mari lohdutnxcxi jo täyllä maan päalla tietä, kutka ihmiset ijankaic-
kisudesa laitawma ja kulka tyhminä tulemat pidetuxi. Ia waicka
me kyllä, koffa me itze ijankaickisuteen tulemme, tämän asian wielä
tarckammin tundemaan lulemma, nijn tulee meidän kuitengin Juma-
laa kijtta, että Hän meille Hänen janasausa paljoo korkeimman tie>
don andanut on, kuin meidän sokin järkemme tieto M, ja että silla
Hänen janasansa ilnwitttlilla tiedolla H<'uen Jumalallinen wiMden-sä on, ja itze puolesta on juuri se lama, kuin meillä ijankaic-
kisudesakin on olewa, waicka meidän tietämme ijankaicklftidesa mit-
tansa puolesta on kerliambi olewa,

Kl'tka siis omat ne ihmiset jotka ijankaickijudesa taitamina pidetän?
Wastaus: Ne jotkasshristus meidän Ewangeliumisamme werfauxiß
lamalla wijdestä taitawajta neiheestä eteemme asetta. Näijia neitzei-stä sanoo Hä': Heillä oli öljyä heidän lampmsansa: he.iiä oli myös
seurawaisesti walkcns myötän^, he pidit öljynsä ja kyntiläM tallel-
la mvös sillä aMa, kosta he tulit unelmia HMn kok» tarkois

313 luMs
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WWs rawi ulos sen päälle että he yljän tygö tulleet olisit: tätä yl-
tta he odotit ja menit händä wastan.

Jos «e asiaa ilman mertausta katzella tahdomme, niin ne ijan,
laickisudesa taitamina pidetän, joilla täällä armon a/aasa se eläwH
uffo on: ja uffonsa nijnkuinkyntilänandawatwalistaa: jotka myös hei-ko»den aikana, elämän uston ja sen walon wielä tallella pitämät: joi-
den koko tarkoitus käy sen päälle ulos että he taidaisit seisuo ja tul-
la ylkänsä tygo jota he odottamat. Tainkaltaiset omat ne ihmiset u-
lipaän, jotka ilankaickisudesa taitamina pidetän. Mutta me tahdom-me heidän omai,utens jotain likemmäs tutkistella, M me heidän toi-
mellisudensa sitä paremmin näkisimme, ja heitä sitä enämmin seura-maan oppisimme.

Ensisti pidetän ne ijankaicssisudesa taitamina, loilla täällä armon a-
on se elämä uffo. Tämä omaisuus ymmärretä» öljyn kanssa.

Sen me sijtä tietä taidamme, että öljy teki eroituren taitawain ja
tyhmäin neitzetten wälillä, ja sen jHlken duomittin, klitka hää salijn
piti sisälle päästettämän, eli ei. Joilla ölj»ä oli, ne päästettin sisäl-le, mutta joilla ei öljyä ollut, nijtä ei sisälle päästetty. Nijn on sijs
öljy merkitzewä sencaldaista asiata, jonga päälle Isä ermomaisimasti
kahoo, k»sta hän ihmiset autuaxi tekee, eli kadotta, Mutta että tä-
mä asia on uffo. Sen wahwistawat kaicki ne pyhän Raamatun pai-
kat, lotka uffolle autuden omistamat. Nijn kuin Mar. i6:16. Is-
ea ustoo ja kastetan, se tulee autuaxi. Mutta joka ei uffo, se kado-
tettu. loh. 3:16. Kaicki jotka Christuxen päälle uffowat ei pidä
pnckuman, mutta ijankaikisen elämän saaman, v. 36. Joka uffoo Po-
jaanpäälle, hänellä on ijankaickinen elämä; mutta joka ei uffo Pojaan
päälle, ei hänen pidä elämatä näkemän, mutta Isän wiha pysyy
hänen päällänsä. ler. s: 3. HERra eikv sinun silmäs katzo uffoa?
Mutta syy, mingätähden uffolle autuus omistetan, on tämä: että st
lvastan-otta Christuren. Jos se olis mahdollinen, että uffo taidais
M ilman Christuren wastan ottamista; nijn se uffo juuri nijn wähän
autuaxi tekis, kuin muutkin hywät työt. Mutta että se totinen ust
to Christuren sowinnon wasian-otta sondein andexi andamisexi: nijn
saa se Christuresa, Christuxen Jautta, ja ChristMn tähden autu,
den.

N'jn on M yffs st «Mg wälirappale meidö» puoleldam, jonga
kautta



kautta me taidamme autuari tulla. Tämän tletäwät ne taitaw«t;
sentähben ruloilewat he uffon wahwistusta: sentähbenitziäns alinoma uffosa, sentähden pvytäwät he kaicki uffon kautta ja
Christuxen tähden saada. Tätä wälikappaletta ei taida paljas jär-
ki heille ilmoitta: waan he owat saanet tiedon iiankaickisudesta, lu,
mala on sen heille hänen sanasansa ilmoittanut: nijn että joka tahto»
taitawa olla ja autuari tulla, sen pitä Christuren päälle usioman.

Nijn paljon tiedämme me /o edelläpain ijankaickisudesta, ennen
kuin me sinne tulemme. Mutta koska me itze työsä ijaukaickisuteen
io tullet olemme, nijn me uskon tarpellisuden paljo sywemmin näem-
me. O mirä walkeus silloin ylöskäy meisä Christuxen ansiyn mitta,
mattomnsta rickaudestn l O Kuinga ylunpaldisesti suuri lm meidän tie-
tomme olewa, kuin me tämän walkeuden kautta saamme! O kuin-
za sywasti, kuinga selkmsti, kuinga eläwästi ja yliwoittawasti me sil-
loin näemme hamasta perustuxesta, mikä ChristuxeN stwindo en:
mingätähden ne langennet ihmiset ainoastans lwnen sowindonsa kaut-
ta taitamat autuaxi tulla: mingätähden meidän uffon kautta hänensowindonca pitH wastan »ttaman: mitä kalleita ja ijankaickisia wai-
kuturla usso tuo myötänsä, kuinga ihminen sen kautta kaikem lähi,simmin tulee Christuren kans)a yhdistetyxi: kuinaa uffo teke meitä senPyhän Colmeyhteyden templi>,i jaastmsiaxi: sturawaisesti, mikä wij«saus se on ollut, että ne autuat muinen mailmasa, nijn rohkiasti,«ijn lujasti, nijn turwallisesti Christuxen päälle ustonet, ja hänen so-lvindo-uhrins cansa kaickia autuutta yxinäns etzinet »wat.Toisexi: Ne ijankaickisudesa taitamina pidetän, jotka heidän uftkonsa, niinkuin yhden kpntilan eli walkeuden, walijsta andawat.SentHden oli taitamilla netzeillä öljyä, että heillä olis walkeus»llue. Öljy ilman maireutta ei kelpaa pimeydesä mihinaän. Ia us,
fo ilman hywiä töitä on kuollut itzesänsä Jae. 2:17.los uffo on oikia, niin sillä pitä oleman walkeus ja elämä. Wal-keus, että ymmärrys ylös walaisturi, jaelämä, että tahto pyhitety-x» tulis. Sen Mällisin ummsrryxen ylöswalaistuxen ja tahdon py,
bltyren kautta tulee myus se uleonainen waellus pyhaxi ja walken-»ex, HENrasa. Tama ,e« totisen lumalisuden walkeus «n yxi s,
lmnollinen hedelmä, waikutus ja tuns» merki Meläwästä uskosta:ftnlähdey tulewat mOeWftt yijn p>iwakaM m«wMli, Mhei,
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M M andaman Heidän walkeudensa wali/sia Match. 5:16. Et,
tä heidän pitä waeldaman niinkuin walkeudcn lapset Eph. 5:9. et-
tä heidän pitä oleman wilpittömät, ei kellengän paheNnrlrert, ja täy-
tetyt-wachurffauden hedelmillä Ml. 1: 10, n. Etti, hcidäu pitä
pyrkimä» pohydm perän Ebr< 12:14. Ia andaman itzens kokonan-sa vyhstta 1 Thess. s: 2^

Tosin järkikin anda jo sen ueuwon, että se joka taitamani tahtoo
'ijantaickisulta wastan mennä, sen pitä karttaman itzensä wiuista ja
«wuista ahkeroitzemcm; Mä niinmuodoin cuin lumal« on yxi py,
hä olendo, nijn ei taida mitän saastaista hänen tykönsä taiwaiseen
tulla. Nijn paljun owat myös jo pakanat tmidencet. Mutta ne
uffowaiset owat sijtä totisesta pypydestä korkeemman »mmärryxen ijan,
kaickisudesta saanet, Jumalan sanan ilmoituxe» kautta. He tietä-
wät. että waiwaisella turmeldunella luonolla ei ole yhtän woimaa
pyhaxi tulla: waan että Jumalan meidän sydämen, muuttama» ja
pyhittämän pita Eiech.36:26, 23. loh. 15: s, 2. 2 Cor. s. Phil.
2:13. Eph. 2: 10., He tietämät että usso Christuxen päälle on se
lähde ja juuri, josta huwät työt, eli elämän pyhitys kaswaman pitä
Rom. 14:23. Gal. s: 6. Act. 15:9. Jos. 5:4. Jae. 2: «. He tie-
tiwat, ettei pyhyyttä meilda sitä warten waadita, että meidän sen
kansia pidais taiwaan ansaitzeman Rom, 3: 23. Gal- 2:16. Eph. 2:
8.9. Waan että se sopii Jumalan cuwaan, juca mcha jälleus pi-
tä ylösraketuxi tuleman Eph. 4: 24. Col. 3:12.

Niin paljo korkiambi »n jo se tieto, joka meille ijankaickisudestz
»n lchjoitettu: nijn paljo woitta se jo järjen tiedon awuistn. Mut-
ta kosta me itze sijhen autuaan i/ankaickisuteen shälle tulemme; nijn
tulee meiNs wielä paljo suurembi tieto tästä totisesta wijftndesta an,
neturi. Kuinga selkiasti mc olemme näkewa sen totisen pyhydcn llion-
non: kuinga puuttuwainen se on täjä elämälä ollut: mutta kllinga
st kuitengin paljaasta'lumalan armon, woimasta on tullut ia on sei,
sowainen ollut: mmgätähkn ei kengän taida HERraa nähdä ilman
pyhyyttä? Ebr. 12:14. Mingätähden seurawasti kaicki saastaiset ju-
malattomat ihmiset Jumalan autuaasta katzelemisesta ulMsuljttuxi tu-
lemat; ja kilinga taitawasti ne mailmaja owat tehneet, jotka itzenla
sunrella wireydellä totisesa pyhityresä harjoittaneet owat.

Kvlmnmxi; N< ijankmck»Wes« taitamna pidetsn, jotka myös
hs,ckou-



yelckouden aican« sen elämän uffon ja sen walkeudcn cwat MM
pitänet.

Ne wijil taitamaa neihytta tillit myös unelinxi v. 5. ja kuitengin
pysyit he taitamina, että he öljyn ja walkeuden tallella uidit.

O linnaa monda kerta lulewat Jumalan lapset heidän hengellise,
sa waelluxesansa heikoixi ja uneliain? mutta ei he pois kadota kui,
tcnkan llstos ja hengellista elämää, maicka st wcWi hengellisten moi-
mattomntecn maipull, He karttamat itziäns kuitenkin ehdollisista hal,
litzemaisista synneistä, ja ctzimät kaickcn heidän heickoudensa ohesa jo,
ka päiwa armoo /a andexi andamusta Christuxcsa. Että he tämän
tekewät, nijn pysywät he taitawain seas. Itze heidän heickoudens
ei vle joku toimellisuus; he tekisit loimellisemmasti, jos he jlluri
walppana pWMt; mutta ei he pois kadota kuilenkan sitä parasta
mijsautta/kosta ei he sitä eläwätä ussro ppis kadota, nijnkuin wä-
mappalctta, jonga kautta Se Christnren wastan ottawat ja autuu,
den saamat. Järki ei taida Jumalan lasten heickouden synneistä oi,
kein duomita. Ei se tiedä, mitä sen heickouden syndein eli ehdon syn,
dein sekaan lukeman pitä, sillä ei se tiedä mitään uffofta Christuxenpäälle. Sentähden on se walisa li/an kowa, wälisä li/an pehmiä.
Lijan kswa, kosta st nijldä heidän heickoudensa tähden autuuden kiel-bä, joilla kuitenkii: on se eläwä usto. Lijan pehmiä, kosta se nij,
den synnit, joilla ei ole sitä elämää ustoo, heickoutena pitä ja hei,tä auttidesta lohdulta.

Taitamat Christityt omat jo tasa elämäsa ussowaisten heickoude,
sta korkemman tiedon saanet, Waicka heidän kyllä usein pitä walit,
taman: minä wiheljäinen ihminen, kuka päästä minun tästä kuole-
man ruumista? Nom. 7: 24. Nijn huuta kuitenkin heille JumalanHengi ijankaickisudesta: G ole yhtään kadotusta nijsä heikuisa, jot,
ka ustsn kautta Christuxesa lEsuxesa omat, jotka ei waella lihan,
waan hengen jälken Rom. 8:i. Yxi HERran Apostoli, joka sil,
da ijankaickiselda walkeudelda llipitze walaistu oli, huuta kaickille hei,
koille 1 Joh. z: 9. Jos me sanomme, ettei meillä ole sondia, niin
me petämme itzemme, ja ei ole totuus meisä. Mutta jos me tunnu,
siamme meidän syndim (sydämellisellä maikerutzemisclla ja uffowai,
sella andexi rukoilemisella:) nijn hän, HENralGus, on ustollinent<j hmstas, joka meille synnit andexi anda, ja pahdistaa meitä kai-
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kesta waärydesiä. Tämä ilmoitus lohdutta heitä iallens kaikia fär-
ftn epäillystä jakaickia oman tunnon ahdistltsta wastan. Tämä sa-noma wahwistaa heitä wanhursiasten taitama» sudesa, ettei he
heicksuoensa tähden lacka Chnstuxen smvindov usiosa »hellensä omi-
stamasta, ja sijnä sitä köyhää sydändä lewollisexi tekemästä, ja tä-
mä on juuri se perustus, jolla he kaickein heidän heickouttensa/a wir-
heinsa ohesa kuitenkin sen totisen wijsauden tallella pitämät.

Mutta kosia me kerran tulemme ajuwiri sijna ijankaickisesa luma,
lan kaupungisa, silloin meidän tietomme myös tasä osasa on palje
korkiammalle kaswawa. Me saamme sen paremmin nähdä, minZatäh-
den Jumalan wijsaus on hywäxi löytänyt armon aiasa maan pääl-
lä ulkowaisten tykönä wielä ni/n monda heicksulta jäliille jätta: kuin,
Za hän hänen woimansa meidän heickoudesam on ilmoittanut, jaheic-
koudet meille paremmaxi puhdistuxexi kelwata andanut: ja minää us-
lollifuden hän meille on osottanut, että me kaickein heickoutten alla
«ston, armon ja hengellisen wijsauden perustuxen olemme tallella
pitäneet. Silloin me ne lohdulliset sanat 2 Pet. 3: is. sukekat mei-
dän HENran lEsuxen Chrisiuxen pitkämielisys teidän autuderenne,
heidän pitudens ja leweydens puolesta, heidän korkeudens ja sywo-
dens puolesta pmmärttamään opimme.

Neljannexi: Ne ijankaicfisudesa taitamina pidetän. joidenkoko tar-
koitus on ,'jankaickisuteen tawsitettu, ja joiden koko waellus sijna sei,
soo, että he odottamat HERraa lEsusta, ja menewät händä wa-
sian.Ne taitamat koko heidän mielensä yljän päälle asettta-
neet. Heidän ainoa pää tarkojturensa oli, tulla ainoastans hauen ty-
köns. Sijtä kohden sowitit he kaicki että he tämän tarkoituren olisit
woittanet. Kosia hänen tulemisensa mijmyi, niin he odotit händä.
Ia waicka he wijvymisen alla uneljaxi tulit: nijn he tallella pidit
kuitenkin öljyn ja walkeuden. He olit wyötetyt ja puetetut. Vlkä<i tullut kuitenkan pois heidän mielestans<z. Jakosta hän tuli, nij»
«elit he itze työsä walmijt, ja menit hända wastan.Tämä osa wertauxesta edes maala taitawain Christittyin taiwaVi-sen mielen, kosia he aina etziwät Jumalan waldakundaa ja hänen
«anhurffauttansa Matth. 6:33. kosta he pyytawät ahtaasta portista
sisälle mennä. Luc. 13:14. kosta he etziwät kuin plhqlla vwat.
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fä «i niitä kuin maan päällä cwat Coi. 3:7, 2. Koffa ei he katz»
nijtä näkywäisiä, waan näkymättömiä 2 Cor. 4:18. kosta he ikä-
wöitzewät heidän kotonsa perän joka laiwasa on, ja mennä asumaan
HERran ty?ö 2 ssor. 5:2,3. kosta he kokotmwat nijden perän kuin
cdesä ja samowat eteen paninin määrän jälken, sen kallin ta-
waran jälkcn, joka Jumalan tutzumiscn kautta vlhälda Christuxesa
lElmvsa ilmoitetan Phil. 3:54. kosta he pyhällä waelluxella vdotta-
wat ja ikäwöitzewät Jumalan päiwän tulemista 2 Pel. z:n, 12.

Järki ei taida näistä asioista mitään oikein sanoa. Kosta sekau-was tulee, nijn suostuu se sijhen, kusia nijn tehdän; mutta ei se tai-
da yhiään neuwoo anda, mitä ja kuinga se tehttämän pitä. Nijn
kauwas ei ulottu sen tieto.

O yhtä ustollista Jumalala.' joka myus meille tämän sen totisen
wijsauden osan on ilmoittanut. Se tieto, jonga hän meille jo tääl-
lä taiwaliifesta mielestä jakaa, »petta meistä witzit astellet ottamaan,
etten me oikiasta määrästä exy/ waan scn kalliin tawaran wihisti saa-
da taidamme.

Mutta kilinga suuri on se tiet» vlewa, jonga me i/ankaickisudesa
taiwaliiststa mielestä saamme? mingä wijsauden me nijsa näemme,
jotka maan päällä taiwMsesa mielesä waeldanet owat? Koko taiwas
on tundewa ne mahdollisixi kansia asuixi-, jotka aina taiwan perän
owat pyrkinet, jotka heidän jmxuns alinoma taiwan perän owata-
ftttanet, jotka hywän kilwoituxen kilwotellet, uston pitänet, ja täsä
uffollisudesa heidän juoxuns päättänet owat.

tulewat ne taitawat, on se silloin kuulmva, jotkamaan päällä
heidän sydämens armon kautta owat muutta ja kaandä andanet!
ne taitawat, jotka armon mvatkorkembana pitäneet, kuin sen myr-
kyllisen synnin huwitnret! ne taitawat,. joilla se eläwä usto on ollut,
jotka wanhurstautta syndein andexj andamistxi sikiasa paikasa owat
etzineet, nimittäin yxinäns mailman Lunastajan sowinosa! ne taitawat
jotka heidän walkeudens owat waliistaa andanet, ja sen totisen pyhy-,
den perän pyrkinet owat, waicka he silda hullulda ma lmada sentäh-
den owat, pilkatMi ia tyhminä pidätyxi tullet I ne taita-
wat, jotka kaickein heidän heickouttens ohcst» kuitenkin sen elämän
uston kallin tawaran owat tallella pitänet! ne taitawat, jotka ma-
ilman ja taiwan wsM, maalisten ja ijankaickisten t«warain wälil-

B 2 lal-
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lä, synnin ja armon wälillä, perkelen palweliuxen ja Jumalan palwel-
luxen wälillä wiisan eroituxcn owat oppinet tekemän! ne taitamat,
jotka itzens, mailman, perkelen ja synnin owat ylitze woittanct, stta
he taiwan perillisixi o!,sit tullet! Awatkat portit waiihurffaan kansan,
taitaman kansan, jotka uffoft owat pysynet, käydä sisälle. Es-Iloitkat te taiwaat ja riemuitkat suurella pauhinalla.

Toinen Osa.
Maosta me olemme tutkinet sen toti'en wijsauden omasuidet: nijn

pitä meidän nyt Toisen waarin ottaman tyhmydestä, ja
sitä sen tied»n jälken. jolla ijaukaickisudes Na on, kalStleman.

Tyhm-iys on ylipään senkaltainen järjetöin käytös
, koffa ihminen

taicka senkaltaisen tarkoituren perään pyrki, joka on julkisesti
paha ia wahingollinen; eli koffa hän hywan tarkoituxen pe,
rän pyrki, kuitenkin ei oikeisa wälikappaleisa, sitä woitaxens,
seurawaisesti myös M hywästä, kuin hän etzii, ei taida osallisexi tul-
la. Se hengellinen tyhmyys, josta me nyt puhumme, ilmoitta itzenssenkaltaisisa käytvxisä ja toimiturisa, koffa ihminen taicka
julkisesti pahan ja »vahingollisen tarkoituxen perään porkj, josta hän
kewiästi taita tietä, että hänen tiens loppu on kadotus; eli kosta hä-
nellä kolla on tarkoitus autuaxi tulla, mutta ei etzi sitä oikeisa wä-
likappaleisa, jonga kautta autuus saada taitan.

Nijn on siis tyhmys kahtalainen. Se ensimmäinen on yxi suuri
ja julkinen tyhmyys, josa suurtt suruttomat syndistl eläwät, joista jo-
kainen nake, että he onncttomuden perään pyrkiwat. Se toinen on
salainen tyhmyys, jota ei nijn kewiästi taita hawaita, ja iosa ne
seisomat, joilla on tarkoitus autuaxi tulla, ja paljon tekewat ia e-
teus ottawat, tätä tarkoitusta woittaxens, mutta ei he ehi oikeitten
wälikappaldeu kautta sitä tietä, kuin meitä autuuteen wieda taita.

Naista salaisista tyhmistä puhuu Christus suc. 13:24. Pyytäkät
ahtaasta portista mennä sisälle, sillä monba on, sanon minä teiöe,
jotka vvytäwät mennä sssäUe, ja ei taida. Täsä puhllu meidän wa-
patMjam senkaltaisista ihmisistä, jotka mielellans tahtomat autuaxi
tulla, joille myös se ahdas porti, eli se totinen Christillisys ei ole
wastoin, waan heillä on se tarkoitus, totifixi Christityixi tulla, ja
Ma mpvs stn perän purkiwät, ett» he taiwaseen luM mahdaisit:

Mutta
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Mutta sotka ei scn totisen Christillisyden tarkoitusta, eikö tär-
koimsia moita, seurawaisesti tyhmät owat ja tyhminä pysywät, kos-ka ei he saa, mitä he etziwät. Ia minga tähden ei he saa sitä?Ettei he sitä oikeitten wallkappalitten kautta etzi; sillä nijden
kautta ihmmen i?rinäns totisexi Chriftityri ja laiman pelilliscxi tulla
taita- He etziwat heidän korkiata tarkoitustans saada töiden kaut-
ta, ja ei uffon kautta; eli jos heillä usto kerran on ollut, nijn ka-
dottamat he sen jällens, ja largeMat pois armossa.

Näistä salaisista ja suckelista tyhmistä puhuu HERra lEstls mei-
dän Ewangeliumisam, wertauxen alla wijdestä tyhmästä neitzeestä.Ne olit suckelat, ettei he ainoastans itze luullet ,itzens oleman taitamat:
maan että he myös taitawilda neitzeildä taitamina pidet-
tin, ja tämä petos pysyi aina loppuun asti,, sichen asti kuin he i-jankaickisudes korkeemman tiedon tyhmydestä sait.

Meidän tulee kijttä HERraalEsusta, että hän meille tasa wee-tauxesa Main tästä korkeemm asta tiedosta on jakanut, ja me tahdom-me sen jä ken ahkeroita meit.!m, meillem maroiturexi, sitä hengellistä
tyhmvttä »ikein oppia tundemaan, etten me itziäm retäis, nijn lau-
man kuin me maan päällä mäellämme, ja en tulis sijtä ijankaickise-
sta lewosta ulos suljeluxi, kossa ne taitamat sinne sisälle ttywät.

Not kutka ihmiset tulemat siis tyhminä pidctyxi?
Wastnus: Kaicki ne, joilla kerran se elämä usso on ollut, mutta
omat sen Men jällens pois kadottaneet, ja ei itziäns oikialla ajallaMns käännä: jotka itziäns wiela siitä armosta lohduttamat, jon-
ga he pois kadottanet omat: jotkakaikisa kappalcisa itzens taitawain
kaldaisna pitämät ja ulkonaisesti heidän peräsäns tekemät, mutta ei
ole sitä o!kiata uffoo: jotka hädän aikana pikaisesti uston lainata eli
estaa tahtomat. Mutta jos kaicki nämat ihmiset jo omat tyhmät:
nijn pitä ne oleman kahden kertaisesti tyhmät, joilla ei nijn paljon
hywää ole, maan omat julki jumalattomat.

Ensist: Sentähden tulemat kaicki ne ijankaickisudes tyhminä pide-
tyn, joilla kerran se elämä uffo sn ollut, mutta omat sen jällenS
pois kadottanet, ja ei itziäns oikialla ajalla jällens käännä.Tasiä laista olit ne whsi tyhmä neitzytta. Heillä oli aluu!a öljyä,
mutta ei se kestänyt maan loppui, ennen kuin ylkä tuli, ja kosta hesitten wielä enämän vl/yä lainata eliöstä tahdoit, nijn oli se hiljainen.

Bt Se.
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Se näky minun mielestäni, että HERra lEms taytos «nda meil-

le tilan perän ajattella, mistä se on tullut, että nijllä taitamilla nei,
heillä oli öljyä kyllä, ja nijldä lohmildä nijn pian heidän öljyns lop-
pui. Hän sano v. 3, 4. Ne tyhmät otit lampunsa, ja ei ottaneet
öljyä myötänsä. Mutta taitamat otit öljyä astiaansa, ynnä lampuiu-
sa kansa. Ne taitamat teit kahtalaisia. Ensin otit he öljyä heidän
lampumsa; toisexi otit he/ ynnä lampuin kaHa, öljyä wielä mui-
hin astioihin, joka oli yxi hywä wara kmckis tilois, ettei heildä öljy
,lis puuttunut. Ne tyhmät otit myös tosin öljyä heidän lampuin-
sa, mutta ei he ottanet muita astioita täynäns öljyä myötänsä, ei
larpellista waraa, jolla he kaikisa tilois oiisit aikoin tullet.

Ne taitamat neitzeet seickaltmset ChristiN)t jotka
Christillisyden perustuxen juuri sywaldä lassewat, ja heidän ustonsa
kyllaxi wahwistaa ja puhdistaa he kaikisa tilois lujana
ja järkähtämättöminä pysyisit; jotka tätä heidän sieluns tilaa usein
lutkiwat, ja rukouresa ja walwomisesa ustolliset owat; rukouxesa,
että he enämmän armon woimaa saisit, walwomisesa, ettei he sitä
woimaa kadvtaisi, kuin heillä jo on; jotka enammin sen sisiilisen us-
kenkafmamisen päälle, kuin sen ulkonaisen muodon ja harjeitusten pääl-
le katzowat, ja erinomattain sen Man Ewangeliumillisen uston woi-
nian perän pyrkiwät. Näillä ihmisillä ei ole ainoastans öljyä lam-
pussa; waan myös wielä wara sen tulewaisen tähden, se on: Heillä
»n ei ainoastans nijn paljon ustoo ja armon woimaa, kuin he läsnä
«lewaisella ajalla tarwitzewat; waan he owat myös warustetut tule,
waisiri, hätätiloin, nijri ajoixi, kosta kowuus kohta, kosta suu-
«mbi woima waaditan.

Mutta ne tyhmät neitzeet owat kuivaus senkaltaisiin Chri-
Myihin, jotka ainoastans läsnä olewaisen päälle kahowat, ja sen us-
kon kansia, joka heillä on, sillä tawalla tytywäiset owat, ettei heyh-
dengän uffon perustamisen, puhdistamisen ja kaswamisin päälle a-
jattele. He unhottawat mennä heidän sydämihins , eli usein sieluns
tilaa tutkistella, ja olla hiljaisudes Jumalan edesä. Sitä wastan
menewät he ensmmin ulkonaisijn hywijn harjoituxijn, ja kosta he
muiden jumalisten Christittyin cantza ulkonaisesa yhteydesä seisomat;
nijn riovuwathe liaxi heisä ja nijsä ulkonaisisa harioituxisa, tekewat
M Pää asian, ja unhottawat sen kautta sen sisällisen perustuxen.
" Mmat
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Mmat ihmiset kadottamat wähiltäin heidän sisällisen woimans, -n'ns-
mattain hengen köyhyden, murhen, isomisen ja janomisen Christuxen
wanhurffauden perän, rippumisen armosa; nijn pois kadoletan myös
se eläwä usto, ja ei jää heille muuta jäliille, kuin lamput, kuin
ulkonaine»'. paiste, ulkonainen puheljaisus ja rippuminen Jumalan
lapsisa. Ia ettei he yhtä haawa, ei myös suurten syndein kautta
armosta pois langee; waan ainoastans armon wähittän pois kadot-
tavat, ulkonaisen hywän muodon pitämisen kantza, josa he itze kuitengin

itzcns wielä käändyneiri. Sillä waicka he kyllä tar-
kemman tutkimisen alla löydäisit että mailman.hengi, se maallinen mie,
li, erinomattam heidän salaisemmat koto,eli powi-syndins jallenshei-
sä hallitzewat; nijn laimin lyöwät he kuitengin taicka tarkem-
man tutkimisen; eli edcswasiawat sitä pahaa Ewangeliumillisen wopau-
den alla; eli muilla asioilla, ja pysvwät nijn tasä pahasa tilasa»

Tasä tulee usiambi kuin yxi tyhmyys näkywijn. Se on. jo alku
tyhmyteen, ettei he pidä murhetta paremmasta uston wahwistamise-
sta, nijn kauwan kuin se wielä heillä on. longatWen ne tyhmät
neitzet jo silla ajalla tyhmixi nimitetän, kosta heillä wielä öljyä lam-pussa vli. Ari taitawa ei ainoastans nautitze nijtä oikeita wälikap-
paleita, waan hän harivitta nijtä myös ulottuwaisesa mitasa, jos
hän tarkoituxiMs woitta tahtoo. Joka ei sijs wälikappaleita sillä la-
malla käytä, hän ei woila tarkoitusta enämin, kuin sekän, joka oi-
keista wälikappaleista ei ensingän huoli: seurawaisesti tekee hän myös
tyhmästi.

Se »n tyhmys, että senkaltaiset ihmiset enämin pitäwät murhettaulkonaisesta paisteesta, kuin sisällijestä olennosta; että he enämin mur-
hetta pitäwät ulkonaisista harjoituxista, kuin sen sisällisen woimanli-sämisestä: että he nijn wäkewasti rippuwat Jumalan lapsisa, ja sy-
dämen kokömisen Jumalan tykö unhottawat; että he nijn mielelläni
vjasta juomat, ja ei lähteestä ammunna, se on, ainoastans ylvs ra-kennusta ihmisildä etziwat, ja ei itze lumalalda.

Se on tyhmyys ettei he walwo uffon puutosta wastan, mailman-
hengee ja maallista mieldä wastan, koto,syndia wastan, kosta ne wast-uudesta tahtowat hallituxen sielusa wahwistaa.

Se on tyhmyys että he sen kautta armon woimat itze tyvsä kadottawat,
ja sen tallin tawaran, joka heille.laMetu oli, tpkiWs pois heittämät.

Sev»
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Se on tytzmdys, ettei he heidän so tapahtunutta la??gemiflane tm>

«e; että he sentahden luulemat wielä armosa seiscwans; ettei he yl>
tän tarckaa tutkimista heidän sieluns tilasta pidä; että he itziäns Ju-malan Hengen muistntuxiawastan turhilla esielemyxilläedes waftawat,
ja sen kantta oman tunnon nukuttamat-

Toisexi: Tulemat kaicki ne ijankaickisudes tyhminä pidetyxi jotka
itziäns armosta lohduttamat, jonga he, kadottanet owat.

Tämä on juuri se asia, /osta meidän nijden wijden tyhmäin nei-
heitten tykönä tulee waariotta. He olit herätetyt, kaandynet, armoi-
tetut; mutta he pois tulit armosta wahittäin, ja kuitengin lohdutititzians sen, kansia, että he kerran armon olit saanet. He pidit
myös tämän wäärän lvhdutuxen aina wijmeisecn asti, koffa armon
vwi tuli suljetuxi.

O Cuinga monda lohduttamat itziäns sen kainoa, että he muinan
owat käätyt ollet, ja ei kysy, jos he wielä owat knändynet.' Tä-
män tekemät ei ainoasians ne ihmiset, loilla on jumalisuden marjo,
nijnkuin ne tyhmät neitzeet, waan myös senkaltaiset, jotka jälken hei-dän langemisens armosta menewät suuriin svndeihin elämään. Kuin,
ga monda lohduttamat itziäns sijta, että he heidän lapsudesans sen
pyhän kajeen kautta omat t»Uet wastauudesta synnytetyn ja Jumalan
lapsiri ylös otetuxi, ja ei kysy, jos he Jumalan lapsina omat pysy-
net? Ia kuinga monda lohduttamat itziäns hcrätyxella ja hywällä
listutuxella, joka heidän muinan muutamaxi päiwäxi on tehnyt mur-
hetta pitäwäisemmäxi heidän autudestans, ja ei kysy, jos he itzetyö-
sä totiseen sydämen muutoxeen owat tullet, ja senkaltaisesa muuto-xesa mela nyt seisomat?

Senkaltaiset ihmiset tekewat tyhmyyden kaickein tyhmyytten
ylitze. Luutta itzians sen asian päässe, wka meildaon kadotettu: kuinZ«järjettömästi se on? Jos yxi köyhä lohdutais itziäns suuresta rahan
paljoudesta, jonZa hän monda wuotta sitte zzois kadotti, eli yxi sai,
ras hywästä.terweydestäns, joka hänellä muinan oli, eli yxi orja taic-
fa sijtä kalliista wapaudesta, jonga hän jo aikaa on tuhlanne:eikö jokainensanois : että nämat ihmiset owatkadottanet heidän järkens.

Kolmannexi: Tulemat ne ijankaickisudes tyhminä pidetyxi, jotka
jhens kaickisa kappaleisa taitawain kaltaisna vitäwat, ja ulkonaisen
jti heidän pergsä.ns tekemät, mutta ei ole sitä sikiä ustoo.

N5
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Ne tyhmät «eitzeet luulit kaickisa kappaleisa niin tzytvät olelvchiS,

kuin ne taitamatkin, he teit myös heidän peräsans, /a pidit itzens
taitamain tygö, waatettamisesa, ulkonaisesi odottamiscsa ylj«u pe-
rään, lampuin ottamifesa, wastan menemisesä puhnmisesa yljasta.
Mutta ei heillä ollut enä öljyä. Tasa pää asiasa olit he nijstä lai-
tamista eroiietut. Juuri siinä asiasa / joka ne taitamat taitamixi teki.
O kuinga monoa ihmistä löyty, joilla on jumalinen mens olewa-
nans, mutta stn woimau pois kieldämät- Ci he »le ne ihmiset/ M
>'i hö itzeus tecffelewäl.

Neljännen: Tulemat ne ijankaickisudesa tyhminä pidetyxi, jotk<
hädän aikana pikaisesti uffon lainata eli ostaa tahtomat.

Nc tyhmät neitzeet jouduit hätään, koffa ylkä tuli. Silisin ha,
lvaitzlt h< masta, ettei heillä öl>yä ollut. Nyt tahdoit he ensin tai,
tawilda öljyä lainata; multa ei se käynyt päinsä. Ne taitamat neu-
woit heitä öljyä ostamaan. Tämä merkitzee nijn paljon: meillä pi-
la oma usso oleman: silla mitä niinä ostan, se on minun omaisu-deni. Mutta ne tyhmät ei ymmärtänet tätä ostamista oikein; sen-
tahden ei tZinut heitä myös ostaminen autta. Omi tuli fmtähdensuljeturi, ja he tulit sen ostetun öljyn kansa pois naytetyri.

Tämä osa wertamesta katzou stn wijmciftn tymydeu päälle,
tyhmac Christityt heidän elämäns lopulla tekemät. Kosia silkinheidän omatnndons ylööhera: nijn tulee pene pois oteturi, jaleicki saa loppuns. Silloin katoo marjo - työ. Silloin rääpäle pois
Kijfutan. Sllloin nake lundinen, että hänen endmcntilai.s oli y<ri uni: ettähänen endlset turwans ja cstelemyxens omat t,,hjät ja lurbat; ett«hanm ustons o» ollut luulo, ja hänen lbhdutuxens, hänen toimonsllmau perustusta. SilloNt tahtooo hän ihians kaikesa pikaisudesa
amta, mutta etta'hän asian määrällä lamalla alkaa, nijn tekee hälllallens tyhmasn, M waipuu kaickein tyhmäin ijankaickssee»
lurmellnxeen.

Jos senkaltaiset ihmiset omit seisonet ulko«aistsa 'yhttydesa Ju-malan lasten kantza: nijn tahtomat he ensin uffoo ja armoo lain.-,
ta. Tämä käy nain: Alunsa pyytämät he heidän lewotoinoa oma-
tundoons rauhoitta, cttä heillä kmtengiu nii« ja nijn lauma»on. ollut hvwa Jumalan lasten ka»tza, joka heilleC wWi
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wtfftffi liinnlan edes sinnauxen on ylös kirjoitettu. He andäwat
Myös Jumalan lapset lyköns tulla, walittawat hecke tnndons
tlwotommta, ja ujkoMit itzens heidän uffowaisen ala.
'Tämä olis itzesmw hywä, jos he sisä villalla lamalla «mttelisit.
Se on: jos heidän ajaturens o!is, cttä he auttaisit heitä käändy-
«nise» armoo sydameens rukoileman. Mmta oinasta kaandymisestH
wttäwät l>e heidän a!atureus pois. He luulemat, että he jo aikaa
owat käändyncet. tahtomat ainoastans heidän lcwottomudens
nijden taitamiin seikan sälyttä. He tahtomat ninoastans heidän m-
tburens ja uffons lainata. He tuulemat, että ainoastans nijden
Jumalisten rukous tuleelumalcm edes pidetyn', kuin vlls se heidän
«ukouxens. Sentähdn sanomatkin he: En minä taida nyt nijn m-
koilla; rukoilkat te minun edestäni. He kattelemat, että ne juma-
liset uffowat myös heidän edestäns, ja että se taidais hcioän ustonK
pumoren palkita. Tämä on öljyä lainata.

Usiafti ei ha»Va'h< myös ne tmtawat, että senkaltaisen lamamisen
katzotan, ja lupawat heille wiM, että he tahtomat ruksilla

Kcidcn edestans. Ia niin ei tarwitze ne tl,hmät fuä toista tchmy>
tä tehdä, tulemat heidäu ensimmsesa laina ka-
dotetuxi. 3)Zutta jos ne taitamat hawaitzewat, että »n lainaminen
Perusturena on, että se wihcljäineu syndincn ei ole w elä käändynyt,

tabtoo ainoastans m»'lda tulla autetun: nijn näyttämät behän-
dä lainamisesta pois, ia selttäwät hänelle, että Jumalan edcfä lai-
nattu tawara ei mitan auta, wanhunfan pitä elämän uffostans.
Hab. Rom. l: 17. Gal z:n. Hänen pitä sijs wäKämättc-
mästi oman uffon saaman, jos hän tahtoo autuas tulla. Ia täsä
puhumat he hänelle sl»s vststuiscfta, mmta ymmärtämät ostamisen
ilman rahata Es. 5?: '. »a Apoc. 3:18. Se on armon saamisen
vikiain wallkappalten kautta, cli totisen kaandymiseu kautta.

Jos nyt le wiheljäinen ihminen tätä nsioWa neuwoo seurais,
Nijn hän juuri wiMi sais oma» öljyn, oman uffon, ja tulis wie-
lä hänen «lämäns lopulla outeluxi. Mutta tasa langee hän toiseen
HyhMyteeN/ nimittäin oston tyhmyyteen, joka erinomattain sijnä sei-
svo, että hän kyllä yhtä armoo ulkona ltzesiäns »staa tahtoo, mutta
sm wastän käändymisen itze tykönäns laimin lyö. Hän rupee ru-
koilemaan, lukemaan ja edesans hywiä asioita lukm andamaan;
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mmtg kaicki sijttä asatuxes, ettck Jumala tämän puoleen stt atmo-
sa katzowa, ja hänelle fenlahden taiwaan lahjonlama. Tämä on,
laiwasta töillä tahloa ansaim. Hän anda Rippi Isanpa tyköns !ut-
zua, ja maftanoita sen pyhän Ehtolliscn, sijnä tssrkoiluxefa, myös
tamcn,km hywän työn kautta Iymalan edesä jotain hywchi tchdH.
Hän jakoa wielä jotain waiwaisilie, mutta taas siulä tarkoituxesa,
että fe hänelle ijankaickifudesa tulis maxctuxi. Mutta että bän kcuc-
kein näiden asiain ohesa pila ybden käändymättömän sydämen, et--
tä ha» pysyn ilman sitä eläwätä ustoo, että ostaminen jn ansaitze-
mincn on hänelle yhtä kaicki, ja nijn taiwasta tahtoo ansaita: niin
tulee hän yhtä hyivin ulos suljetuxi, ja tulee ostuun öljyns kan§O
fadoteluxi: sillä ci st ole pyhän Hengen öljy, wa«n paljas luonon
bljy, jonga hän itz.ltens omasta woimasta on tehnyt.

Wtzdoin wij?ennen-. Jos senkaldaiset ihmiset, joilla nijn paljon;
hywää näky ljankaickifndcsa tulemat tyhminä pidclpxi: nijlt
kaiketickin kal)denkellaifet'lyhmätne owat, jotka julti jumalaltomudesa,
elämät.

Jos '.ie owat whtnHt, joildn se eläwä uffo puuttu, waickn heil-
tä »n uffo Christuxen päälle: mcka lyhmat mahtawat
fijs ne eräussoiset olla, »olka taicka sanoilla, eli heidän sydsmesanS
sanomat: Ei Jumalalaoletan Pfalm. »4:1.Eli jotkaChrisiuxcn hyljä-
wät ja sen Ehristillisen uffon ja opin kieldäwat? Costanämat mielipuo-
let ihmiset loinen loisens maiknasa wäkewixi hengixi, taitawimmixi
ja tarcka näkönmixi ihmsiri huutamat: -nijn tulee knitengin ijankal-
kisudes se duomio heidän ylitzeus huuluxi: He owat pilat ia lyh->
wät! O kuinga he heidän sisälle käytnisejäns ijankaickisuteen peljä-
fiywät, kosta ne siclä wasta näkemät, että he mailnmsa tyhmät 0-
wat ollct! Mika stloitus langee heidän päällens, kosta he näkemät, et-
tä kaicki ijankaickisudes on tokonans toisin, kuin he luullet owat'!
Cuinga he hämmästywät, kosta he siellä kaicki nijn löytämät, kum
Jumalan sana on sanonut, jonZa He heidän lyhmydesans hyljäll-
net, pilkannet ja jalwotlla tallannet owat?

Edespäin: Jos ne owat tyhmät, jotkakaickia sumia syndcjä malt-
tanet, ja monda ulkonaista hywää työtä tehnet owat, aiuoastans
että hcilda fe Udämellinen läändyminen on puuttunut: mitkä tyh,
mgt mahtawat sijs ne «lla, jotka <i Wngän Mäan päällä ole a-
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wufä hayoittänet, waau laickinäisisa sunneissa lVlols ltzens kieriv
tellet?

Jos «e owat tyhmät, jotka mailmafa Jumalan lasten kanssa
käymistä omat etzineet, ainoastans sentähden ettei he itze ole Juma-
lan lapset ollet: mitkä tyhmät mahtawat sijs ne olla, jotka Juma-
lan lapsia pilkannet, ahdistaneet ja wainoneet omat?

Jos ne kuolemat nijnkuin tyhmät, jotr>heidän loppuns edellä ar-
moo wielä sydämmen ahvistuxclla etziwat, ja sitä nyt lainata nyt
ostaa tahtomat; ainoastans ettei he sydämellisen käändymisen kaut-
ta eläwäcä ustoo saa: mitkä tyhmät mahtawat sijs ne olla, »olka
epäustofa, epäilyxesä, suurimmaft lihallisesa suruttomudcsa kcffcllH
heidän syndis jouxu^, Jumalan, hänen sanans, Hsnen ftcramenteins
ja hänen palmeljains ylsnkatzccsa kuolemat? HENra ei ole meille il-
man syytä mjn salaista tyhmyyttä wertauxesa wi/destä tyhmästä nei-
heestä eteen asettanut; waan meidän pitä täsä sen päätöxcn Teke-
män; jos sentaldaiset pienet tyhmät tulewat; kuinga pal-
jon enämin ne suuret ja suuremmat.Täsa mailmafa ei tiedä enin osa ihmisistä, mitkä tyhmät he omat.
Enin osa pitämät, Jumala paratko»! lyhmydcn wijsautena, ja wij-
saudcn tyhmyytenä: joka tulee M, ette» he duomitze Jumalan siman
jällen, maan heidän lihall>stn> mielens jaiken. Oittat Clnistityt tietä-
wätyxinäns, mikä wijsaus ja tyhmyys on Jumalan duomion jalken:
sillä he duomitzemat sen korkeman tiedon jälken, joka heille ijaukaicki,
sudesta lahjoitettu ja Jumalan sanasa ilmoiteltu on. Mutta itze ijan-
kaickjsudesa saamat he <i ainoastans wijjaudeu, maan myös tyhmyden
tarckaimilla hengen-sUmillä nähdä. Mutta silloin myös ne tyhmät
saamat tuta, mitkä suuret tyhmät he omat ollet: sillä silloin täyty hei/
diin huuta: Me hullut olemma kaicki käyneet määriä ja mchingollisia tei-
tä, ja olemma waeldanet harhoja retkiä: Mutta HERr,:u teitä emme
ote tietänet, janijn edespäin Wijsaude» kir. s: lug. v. z, 9.

HERra lEsu! Armahda sinuas meidän päällem, ja tee meitä wa-
poari kaikesta tyymydestä,. etten me kaikein tyhmäin kansia
desa tulls kadotetu>i. Lahjoita meille se totinen wijsaus. että me iian-
kmckisudeS kaickein taitawain tygö keotuxi tulisimme. Tee se rackain

Wapahtaja Sinun Nimes tähden, Amen.
Ainoalje Jumalalle Cunnis l i-»^»'










