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?Aijnkuin

Esipuhe.
Jumalan Poika on totiseri ihmisexi

tullut, ja meidän luondomme päällensottaniin on myös hänen Verensä, kaikkein olennollistcn ojainsa puolesta, samankaldainenWe«
ri kuin kaikllla muMa ihmisillä' on. Sentähden
ft myös hänen kärsimisejans samalla muotoo on
lvuodamnxi tullut, kuin sitä muut ihmiset wuo°
dattaawat, kossa weriastiat heifä awaturi mlewat.
Mutta tosin on Wapahtajan ihmisyydellä, mitä
sen omaisuuxijn Jumalan ja hänen tahtonsa päätlenkass.mnos tulee, kaikkein muiden ihmisten suh»
teen nimi yri määrälöitl etu, cftei se ainoastans
ole syinlitöin waan myös Jumalallisilla omai-snuri!la ia woimilia lahjoitettu. Ia kosta Cyri<
»"'

nut:

jiuren Wm tasa Myös osaa

ihmisen
sti scliaillenpai/o

ottaa, niin

onsewisw

weri, että yri ainokainen pi«

sara siitä kalliimmari on luettawa
ki kaikkcill muiden ihmistell weri, waikka kumqa
suureil meren se kaikki yhtecnotetmna ulostekts.
Siitä se myös tulee, että Christuxen Weri on
tainnut tulla lunnastuxen hinnaei kaikkeili ihmi'
sten edestä ja että ne, koska tämän Weren päälle owat ussowaisixi tulleet, ilolla taitawm andaa
heidän werensii lijkkua. Kuitengin niinmuodoin
tuin Vapahtajan Merelle ihmisen sukukunnan
<

lunastus tygöluetacm,

ntjn ymmärtä Pyhä

mattu stn alla ei ainoastans sitä pyhää Jumalan
Pojan luonnollista werta, waan myös ne kärsimiset, jotka hän, täydexi tekemiseri mailman syn'
deill edestä,, ulosseisoi, koffa hänen Werens wuodatettijn. Ia myös koko Christuren ansaitfewaiuen kuuliaisuus on ynnä hänen Wereensa sisäl!>:«
suljettu; että kuoleman ja werenwuodaturen
lens'
):( l.

lensottamisesa hänen hywMahtoisMtdens. I,
sslisä tahtoa täyttämän, oli merkillisin ja korkeim»
Masa walosans. Scntähden kirjoittaa Pawali
Phil. 2:«. hän alensi itsensä, ja oli kuolemaan
ja nstm kuolemaan afii.
zaakka
Ia tckns sn syy, jonZatshden Pyhä Raamattu nijn Mein nzainitse Chrisiuren Meren, kuin
faitkia
M,

Christus edestämme on tehnyt
sanana pitä lietaannettaman.
Jota i Us Jumalan sanan kautta tahto yliwoites
nnlö

jl> kFi'sizwt> yhdellä

turi tulla, ylöshakekon nimenomaan Ap. T. 20:
28
Cos.»: 14. i Pet. 1: 19. 1
1.-7. Ei
kuitenqan tämä sana, Lbnsiuxen loh.
Voeri ole ai»
noa ft«na, joka tssä tapauxes Pnhäldä HengeldH
Pideten; waan sän wiljele yhtäläisesti aiwan w
Mtt nMH sanota: Christuxen suolema, Risii,
Ilhri,
hinda,
l. n, e.p. jotta sanat samaa eteenasettawat, kuin sillä sanallch
Meri tieläamntaan..
Jos tM se kysymys edestuodaisin: mingstsh»
den meidän Lunättaiam juuri sellaista kuolemaa
piti kuoleman, jom Werensii wuodatti, kossa hän
Amangin werenWuodatUM olis kuolia tainnut?
Nizn emme tosin taida täydellisesti saawuttaa sitä
salaisuutta, kuin simä löyty; kuitengin on ajatel«
Dawa,.että Jumala sentautta Poikansa kuoleman,
mznkuin yhden sowindo kuolana», on tahtonut

se

tehock jelkiämmäxi ja tuttawammari. Jos Chri»
Ms, esimeckiri, losakin salaises paikas olis itseni
?uoliap murehtinut, kosta Isän wiha hälldä pai»
not, ehkä hän siinä olis ruumisans yhtä paljo pii»
«aa ulosseisonut,kum hän Min päällä färsei:nim
ei ol;si mziien köyWen ihmisillen heidän Lunasta»
jans kuolema tuliut nijn sisillleottawaiseri ja sel<
Sijts syystä wglttsi Jumala PoMensa sel-

laism

loisen kuoleman muodon, jonZa piti meille selkiä»
gt eteenasettaman.
i)EMi hänen kuolemansa wiWi on tapahtunut.
olijina taittu
Jos Hsn olis weretä
«pälliä, wähinnskin ei se oli» nijn sclkiajawiju ollut, että han totisesti on kuollut. Waan kosta hs»
«i ainoastans siilot» kuin bändä suomittiin on orjantappuroilla kruunattiin, mutta myss ristin

ja wielä kuin
piftctciin
sewielg'
jalilleiMiytwä»
keihällä
hä weri h-lncu snd.smestclns uloslastettiin; nijn jai
bHncn kuolemans senkautta sellaisen wistcyden, ettei sitä miliän tawalla taita wastansanoa.

»»iällä niin paljo werta wuodatti,
yanda'

2.)

Että

se oli yri sowindo-kuolema. Nimittsin

Wapahtaja otettiin kijnm wMyaDisesti, wedtt»

tiin oikeuden eteen, suomittiin, nstumanlittiin,ja
Vuodatti werensämurhakätten iamurhaasettenal»
la. Ia walkka Wapahtaja puolcidans mapaehtoisestt ja waatimata kaikkia tätä annoi itsellens
tehdä: nin» ei kuitenggn hänen wlhollistens puo»
wäkiwalhaa ja murhan
lelda muuta

bangilusta. Ia tossn hän nijn paliou werenwuo»
daturen alla kuoletetmn, että kaikki asianhaarat

osottawat Jumalan wijsaudcn täsä jotakin erino»
maista etssneri,että Chrisiurell piti sellaisella tuo»
iemalla kuoleman, josa nijn usein ja paljon hänen
Wertans wuodatettiin. Tämän kautta piti oso»
tettaman, kmnga luonnottomasti Cbristus,kuoll,
ja että hän kaiketi wielä xidemmäldä olis elänyt,
jos ci hänen kansans olisi nijn meneteldn. Mutta
kaikki tsmä tapahdui sitä warten, että jokainen
wabdais kysyä hänen kuolemansa syyn perään,)»
sljnä tulis opeteturi, että hän kaikkia tätä meille
köyhille ihmisille hywHi on kärsinyt: etts häne»
Verensä o« yri uhri'wert ihmtM MjttamiM

Jumalan kansa; fa että Jumala jo, wanhan lij,
ton alla sitä'edeskuwatarens,on andanut ulossa»
nomatcomasti suuren niin usiain ja epälukuisten
uhrein werenwuodaMM tapahtua.
to»
Tästä* meidän Lunastajan» Merestä taittaisin nyt

sm

wielä paljon sanoa: mutta en minä tahdo
pidemmälle itsiäni andaa sen tutkimifts,. waan nij«
siä, kuin sijtä waarin otettijn, wetä seurawaistl mui>
siuturet, nimittäin:
i) Uhrisiuren Werta tuta, tahto nijn paljolt sa<
noa, kuin kaikkia tuta, mitä hän edestäni tehnyt
ja kärsinyt on. Mutta MlnkutnWapahtajantun'
demisen päälle kaikki tulee totises ChriMiioydes:
nun pitä mun pääasiani oleman mun Lunastajani
Weren kansa olla askarottetluna. Paittt M löy»
ty tosiu paljon muuta, Ma hsnesä tutkia laittaan
ja turkia pitää. Minä löydän yhden äärettömän
wisniden sywyyden hänen pyhäsä Persouasans, io«
jaihmiselimen luondo tarkimma»
sa lumalallinell
sti owat yhdistetyt. Minä luen paljo hänen kun»
liiallisista tsistänsja ihmeistäns, joidenkautta h.in
jumalallisen kaikkiwaldiaisuudens on osottanut.
Ewonqelistat owat ylsskirjoittanet Jumalan Po»
jan wc imallisimmatpuhet, joisa jokainen sana
malalKscn elckmsn ja autuudeu sisälläus pitämät,
j.n.e.p. Muttakaikki tämä johdattaaminua hänen
Wenns tygö, ja edespannaan ainoastans kehoi»

turczi, sitä kunastajasani etsimään, zota hän itse

miehuuden ottamisens päätarkoituxezi itseUens e.

leenasetti, nimittäin Werenjä muovatusta mun
edestäni. Kuin tämä oli tapahtunut, nijn hän
Se on
?,että nyt se teko
taisi uloshuutäa,
oli täytetty, jota Isä hänelle tckcäwari oli andanut Joy. 4:34. Sentähden ci minun sydämeni»
k«m ennen lepamjden tutttmises,Mt« minäChri<

stuzes

löydän, ennenkuin minck hänen WereenU
olen
tullut ja sillä prijffotetaan. Tähcln mi,
asti
nulle kaikki sopimat, kuin hänestä seisomat kirjoi»
lettuna, ja minulle
laittaan.

fiuM

sanoa

EttäChristuren Werestä tulla osaUisexi, ssi«
Hen wahimmän auttaa, että minä hänen luönnol«
lista wertansa ajatuxisani eteenasetan. Uston e«
rinomamen
alla seiso sijnä, ettätä«
nijnkuin
ta itsellens
omaa mertansa tygöomiste<
taan, ja sallitaan sen sMmesöns tulla wotmalliseri. Kuitengin ci se amöastans ole luwalUnen,
2)

mutta myös hyödyllinen, Christuxen haawoja ja
hänen Wertansa mjn eteens asctgaa, että ne
kautra nijnkuin yhden muun ihmisen haawat ja
meri mielelle» selkläri ja stsälienottawaisixi tulemat.,
Tämä taita myös ilman waaraa tapahtua, kolka

sen»

Wapahtajan koko ruumMa

on senkaldainen luow
ihmisellisellä ruumil<

nollinen laatu, kuin muulla

Sentckhden wähinnäkin minun
la..
silta ei mitän erehtywMH taikka

ajatuxesani

waarallistaole.

Se sijnä main on kartettawa, ettei tällen kuwal«
len

nijnkuin pääasiallen

seisahdeta, senkautta

aja<

turisans etsiäns palawari tehdä, ja tätä palamata eteenasettamista itse ussona pidetck: johonga »el«
laiset mielet omat aiwan taipunet, joitta ilman sitä on wäkewä eteenasettamisen woima, ia tärkick
sti mieleen johdatetuilla kumilla leikitsewät.
3)Christuxen Werta saarnata, ei sentähben sil«
la tapahdu, että sitä main usein mainitaan, ja ih,
wlsia waaditaan, sitä käsittämän; elikkä että heisa wakemiä eteenasettamista ja kumia siitä ahkeroi<
dan nostaa: maan siihen tarwitan kaiketi jotakin
enamnnn. Sillä jokaista
pitä tosin ssl?aisen tundeman, jota lesusihmistä
Christus tallilla We>
«lians on lunastanut! multa ei hsyDW Da o^
.

le autettk,

Hänen

e«z minä häneffe wain tät«l sanom

sydckmmessäns ei ole yhtckn

asiaa wastaa»
koko mallmas senkallaista wihaa, kuin Lunasta»
jaansa ta hänen Mertansa wassaan. Sitä nält
osolta jokaitsella synnillä ja sen hänelle Cbrilmxesa

tarimn Jumalan armon ylöMtseeila. Ia juuri
M?a' hänen Wapahtazata wasian nijn wihoinm
sydckmens pitcl hänelle tiettäwZn tchtäma',, ja il»
mdliienaman. Jos hän alkaa jnä wähan tunde»
waan,nlw ei Hansen kans kohta ja samassilmän»
rseaHres ole sowelws, CKnstuxen Werta ulkos<«

Möomistamaan. Hänen pitä paremmin oppiman:
näkemään turmellun sydamens sywiä haawsjs.
syndiseu wiheliäisyydens tunnon pitä h«l---nesZ, nnn sanoareni, oikein juurtuman, ja ei

nilnkum leimahdan äkkiä ylösnouseman ja taat
katoaman. ! Sijtä pitä tuleman yhden Wopah»
Man etsimisen, ja tulemisen hcknen tygöns, niln»
kuin sen Pyhä Raamattu »lein kutsuu. Tähän
Mwitaan rukous ia sanan tutkiminen. Ia jos
häv sen tekee, nijn turmelus hänesil alla ei o»
le alallani, waan lihan himot, uskottomus, kyl»
mäkijkoisuus lumalata wastaan, l.n.e.p. lijkkuMt hänesll nyt niinkuin ennen. Näitä sisMsa»
ei hsn taida totella, el«
snwmftn synnin
kä anbna itsisnS nijlbä woitettaa. Hsn sotij ntj»
ta wastan nijnkuin taita, jarlends juuri sen tähden
amtaian tyyK, etts hcln mahdais silminn<ihtsn>K
sts sielunsa waarafta auteturi tulla. Ia nijn tulee tM fijhen, ettck han Chrlfturen Weren oman»

sen

rauhoituxeri ja sndämens puhvistureei
kosta ihminen tM
woimaMsti koettelee. Jaa,nijn
wllut,
taita wielä hänen
on
osalliferi
arnn>fta
taitona, kckrmen kawalllden kautta, nrinkertai«
sMhesta ChristUM kewiästt Nlila turmelmxi,

tundons

(«ijnkui»

.

(mjnkuin

sen Pawali 2 Eor. n:

ei hän wolwo olitsens,

?.

ja aljetusa

selitty,

eVMsy.
Nyt kaiken tsmän Mllepiisen, ioka

wäiftsti

fos

juoxusa pysy»

saarnaa, silmilns
stuzcn Werta
eM'yn

Chri»

ja

katsoman
armon työ ihnu>sen sielussa
tetyn. lasentshden tulee hällen lalketlsen päälle
työtä tehdä, ettck itzmistt ensin held in ulussailo»
mattomasti syw.isä turmelufesans vprisil it'n°s
lyösH
tundemaan. Hän saarn«a le.uihden
Christuren Werta, kojka h»w, esimerkixi, lanqe»
muxesia, peristMnifta, monellaisuia ulosrubktivi,
ftawnneistH, puhuu, jouda lhmises <aU! - at hn«
tllns hallita, ja satauan orjuuteen tsscnGandawat.
ja pysmvätnen
tulisalitturi ia säly-

koika laki kowimmasti tule teroltetuxi,

yydMä EwanZeliumWezlö

ntjn

ei ole mmi»
ta tarkoitusta,kuinihnusillasettaamndoon heiden
haawoistans, jotka Christuxen kautta pnä parat«
taman. Jota myös Wapahtaza itse on tehnyt,
ja lakia hengeLisen ymmärryrens lälken zalosii se«
littZnyt. Match, s: 6,7. Siljä mois Waeah<
tamn Weri sttH waati, etts syy osotetaan, zonga»
tähden sen pitiwuodatettaman: !okaeimikän muu
ole, kuin ihmisten sywa turmelus.
Samalla muotoo oppikin thristu/eu Werest?
tulee, että nemonellajsetesteet eteenaletetaan. jotka.
nijden tykönä tawä?t;esii ylösnousemat kuu: lon»
gun aluun totiseen käältdymiseen tehnet cwat; et»
t<l Jumalan ja mailman stkoituxesta waroimaan;
wastaon nuhdellaan;
että hitautta sodasa
etts walwomista ia rukousta teroitetaan. Jaa,
nijtck opetuna on aiwan paljous
ChriUlixe»
Werta julistaisa tarwitaan, los sicluen pitää oi«
kein paraneman, ja rakennus hiedalieu wtlirett l«

Miln.

):(

on kaiketi hnwin waannotettawa,
«ttck kaikki mitä opetetun tulee, Chrilinpn We<
ren päälle johdatetaau,' ja tämä tarkoitus aina
silmäin edesä pidetyin, ihmisten sydämiä ylww
huarcnsa, että he sille
andawat,
jonga Christuren Weri heidän'
osoti
Knitenqin

.»

tahtoo. Jota pikemmin he sen
sitä
kewiämmasti he tulemat autetuxi. Jaa, »ma
helld.i wielä syndisen
tunnosta/
taipumuresta ja näliästä armon perään puuttuu,
tulee nisiie jotka yxiwakaisesti sieluens pelastusta
halajamat, aiwan pmn lisäwri, koffa he alkamat
Christuxen Werelt suloista wöiMiMsydämesä tun'
demaan.

Tamcknwähän olen minä, ninkuin lyhyen est»
llsnä oleman kuuden,
Mauz nneldä

puheen, tahtolttlt panna
Sarnan edelle, sen kautta

ni

ameenwaa'

Mutta n-Ns? todistuxisa puymaan
erinomaisesti Chrmure'! N«en >
Silla
.?.

sen päMe tosin mk koska Chcistuz-ezlWerestäpU'
hucaan, ei, että min? sen ylitse pidän kaikellapa
ovpinoila tutkimtsia, waan että se Ntnul'e myös
tulee,
inc tyW
stzi
joka

kunl

se

on, nimittäin

Werexi

minun puhdistaa aummeen- Sichen olen
mm.sn.lwen saarnain kautta nillle minulle uiko,
lm'!e siruille tahtonut olla awu-linen, nijn paljo
kuin Jumala sichen on minulle armoa andanut.
ni<U tahtoo lukia, ja tekee sen rukpuMa ja
yilzaistjm hengellä, on pian hawaittewa, ett»! a»
siat, jotka ni,fH edcstulewat, owat sangen pcnna«
walfet ja tarpeelliset. Hän on oppima lunastuxens
Hildaa paremmin tnndemaan za korkmmmas ar«
piimään;
siaan kuin muutoin neuseim'
«at ihmiset, jotka kuitengin Christien jälkeen

sn

Kndawat

andawat itsens nimittää, ei yhtakckn assaa wa°
o!e nizn kylmämieliset, kuin Lunastajans

staan

Werta wastaan. Paaston-aikana ajattelee tosin
myZs mailma niinmuodoin sen päälle/ että se
EH ristien Piinan Historiaa lukee, ja kuulee
sen ylitse saarnattaman: nwtta ustowaiset ihmiset elchvät jokapäiwä Karitsan Weresä, nijn»
kuin heioln ainoasa sieluensa elemsntisä, kosta
ei he anna yhtäkan pliwää iaa ei yhtäkään hetkee ohttftkaydä ilman sen Ristinnaulitun mui<
sia,ui'la. Jota jokavaiwäistck ia iokahetkistä rip<
punista Jumalan Pojan Werisisck haawoisa
h.'', ttse kaikisa, jotka näitä saarnoja lukemat,
walkuttakon, hänen woimansa ja armonsa ylitsewuotawaisen rikkauden jälkeen! hänelle sille
teurastetut Karitsalle, olkon kunnia ja. ylistys
ja kijtos! nyt ja iMkaiMsuudes, Amen!

Samuel Lau«

Tämän Kirjan Sisälläpito.
Kuudenlainen Christuxen Weren woima, seu
rawaisesa kuudesa Saarnasa edespannanu, Ni
mittäin:

Christuxen weren

voima

Jumalan Oikeudesa.
Pladi 1.
2. Ihmisten omasa tunnosa.
28.
3. Raskaita Jumalan duomioita.
50.
4. Sieluja Jumalan tygö saattamaan. 71.
100.
5. Siinä Pyhäsä Ehtollisesa.
6. Kuolemasa ja kuoleman jälkeen. 123.
1.

Christuxen Werett Wolms
Jumalan Oikeudesa.
Ebr.

24. jälteen.
Rukous.
ja uffollinen Wapahtaja, lesu «thriste, Sint
ollt Sinun oman N?ere« Jumalan pyhään wien)>t>
jopa u?lelä tähän hetkeen asti puhuu parembita kuilt
12:

Abelin weri. N7e olemme täsä, nijnkui» Sinun ri-sti»
ala, kokondunet, ja tahdomme tärkiästi tämän sinu«
Sowindo iDeres woimaa sydändemme päälle tuta; j«
josta jokainen m,'tstä oikein
perään himoitsisi <Vpe<
»a meitä sen paäile kuolemas salaisuuteen stllalsta silmäitt

sen

heittoa tekemään,

jönga kautta' me tundisim, kuinga au»

tuaxi me Sinun weres prijffotuxen kautta taidamme
tulla. Roste Sinä itse, rakkain Nlapahlaja, tällä
Nun Nlereltäs mfnun sydändäni ja huuliani/ että yxi
woiMallinen todistus si/tä minun kauttani tulie känni
tuxi. Me tahdomme Smun Nimeas ftn «destä xiistäH
«jasa ja ijanraikkisuudesa/ amen.

Esipuhe.
Jumalan hywät työt, joita Chrlsti«
kunda juhlallisesti muistelee,tulewat älken
ZMR silloin oikein hywixitW tutun la yllste«
tyzi,kuiu uijdeu nauttimiseen tumaan, ia niiden
woima syoämen päälle koetellaan. Niin emme,
esimerkiri, ole mummeista Joulua toistu tainnet
wiettää', kuin että meidän piti lapsukmsta seimescl,
Jumalan ja Marian Poikaa, itsesqmme tundema»

HllE

A

is

K

Christnxen

weren

xvoimä
ja maistaman, nijnkuin hän meille Isäldänsa' on
tehty wi,saudez'i,wauhurstaudefi.pyhyderi ja lu«
nastuxezi. l Cor. qo. Samoin käypi se Myös
>:

«en pyhän Christllren karsimisen mtlisto ajan
kaiisa. lesuren «Gristuren Pijnan,a Wcren pitä
lwt

hänen oikiasa lvoimasailsasydäMmesatulla koetel»
luzi,koffa sen muisto Jumalalle otollisesti tahdo»
taan wiettäg. Sentähdeu olemme me edelläkäy,
neinäSUnnundaina, jotka Wapahtajankärslmi'
selle ylös uhratut owat, sellaisia Raamatun fano«

ja Nttkistellet,jotka andawat todistuzenChristureN
Tällä kerralla pitä yhtäläise»

Weren »voimasta,

M senkaldainen Tefti selitettamän,,oka tästä wot»
»nasta wasiuudeA todistaa ia sitä meidän sieluillemme niistää.. Mutta edeltäpäin on mutstutettawa, että Christurcn Weren woima on erinomai«
sesti kahtalainen. Nimittäin yhden woiman se os
>

sottaa lumalallises oikeiides, c>i Jumalan edes,
ja sen toisen woiman, se osetta yhden köyhän syndistU omasa tunnofa ja sydämesil. Se edellmen seiso
imnomaisesii silna, että Jumala tulee sowiteturi,
ja sen muMoin kadotusta allfainneen ihmisen ,äl,
lens armoon ylosotta: mutta se jälkimäinen seiso
siinä, ettck omantunnon kandeet ja waiwa asete»
taan,ja sydän pahain himoin halliturssta ja wal»
lasta wävahdetaan» Talla haawaa Me tahdomme
puhua pjtä edellisestä eli sijta Cbristuren Weren
woimasta. zonga se osottaJumalan cdesä jalu,
wolän oikettdes. lohongc? cdcspanoon on walit»
tu Pawalin todistus Ebr. 12:24. Me, auri huu»
dam sima sydämellisesti sitä bywaäWapahtajota,
että hän tahdois anda meille armon puhua hänen
sydämens luteen, jaruloilemme nijnkmn hän on
meitä opettanut.
Tezti

Jumalan <vitzelidef<t.
<<-,
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Aevti. Ebv. 12: 24.
e oletta kayner, Uuden Testamendin

wällmlehm leiuxm

tygo, ja

sm

priistorus wcrcn tygo, joka parembits
puhuu kum Abelm weri.
Niistä sanoista me takdomme, niinkuin mal»
nittuon, toii.en

toisem kansa tutkisteUa:

ChrlslllrcnWerenwoima^lumalanOlkeudes
N MO st seiso.
2) Kuinga tämän woiman hyödytys saada
talttaan.

Edellinen s>ja.
tutkistelemme ensin: misä Christien Weren
Mi wotma
Jumalan Oikeudes seiso. Pawalt

suw

sm.! meidän teftisamme, että' se puhuu pcuem«
bua tuin Abelin weri on puhunut. Väta puhe»
muo!oa ensin wähäiftn ylipäail selittäz'eni on tar«
pelltucn ensim sisen Mosexen kirjan 4 lugusta ker,
toa, kuingaKain

murhais weljens Abelin, ja Iu«
m >la tästä murhasta h.nidä ic> warsys näin nuh»
teli: mitäs tehnyt olet? weljes weren ääni huutaa
Minuu tnzölli maasta. Tosin tasa' ensin itseku-

kin ma?,ta tietä tahtoa, mitä' se merkitsee, että A,
belin merelle yxi huutaminen omistetaan? kuinaa
taita weri huum, kosta ei sillä siihen kieldä eikä
woimaa ole? maan tämä puhen parsi on nim
ymmärrettHwä: kuin Jumala sen murhatun Abe«
lin weren eteens usettaa; mm hän tätä jumala»
toinda ty'tä kauhistumaan ja rangatsemaan niin
herätetyn ja liikutetaan, kuin jos itse merellä olis
kieli, taidat nmrhaian nimittää, hänen päsllens

Chrtsillxen Vieren woima
kandaa, ja Jumalala kostamaan ylöskehoittaa.
Ia sellatses vmmärryres pitä meidän sitäkin ot<
taman, kossa meidän tertisäm sanotaan. eltä Cdri«
Wcri pllhun. Apostoli tahtoo sen kaNla
sturen
N'jn paljo sanoa: kossa Jumala hänen
Poikansa
Werta katselee, nijn ha'n senkäutta jiiics wwa'«a
armoon ja sondein
Heralan
4

ja uloswaaditaan,kuin los tällä wereili lieli ia
ääni olis, ja itse puhua eli Kuuta taidais. In»
«nalaUa on nimittäin yri wakewi taipumus ar<
moon ia sondein andexi-andamiseen, <a kaikki mi»

tä hanesil on, tulee sisckllisimbään kansa kälsnväl.
lisyyteen ja armahtamiseen ihmisiä kohtaan lijku»
tetuxl, koffa hän Poikansa Wercn cteens asettaa.

Hänen Poikcms seisoo hänen korkias walkeude»

ja ymmckrryMns hänen edesäns, niinkuin
on
hän
hänen kunniansa kirkkaus ja hänen ole,
murensi, juuri kllwa. Hän eteens asettaa tämHL

lans

Poikansa

selkeimmästi, nimkuin Jumalan

ja

ih<

misen,tunde hänen sellaisen, >oka itlesans pyhä ia
puhdas on, mutta ihmisten syndelu tähden on ri»
stillä rippunut,hän aiatelle alati sen päälle, kuin»

aa Chrilms Jumalan armosta sen ijankaikkisen
Vuoleman ihmisten edestä ja heidän siasans on

maistanut, ja kuinga senkäutta hänen muuttumat»
lomalle wanhurffaude!ens se täydexi tekeminen
on osotettu, jota sama wonhurffaus ihmisildä waa»
dei. Tätä Christureu Weren huutamisti yxinker»
taisillen wielä selkiämmästi eteenasettarem: mah»
damme otta seurawaiien wertauzen. Jos nhdel»
d> isäldä hilnen ainokainen poika»lsa olis murhat,
tu, ja tosin nijn että hänen huonens
ia sei«
njllä merkit M werests olisit nshlqwät,kuin HH.

InmaKft OilKudesa.

P

«enPoikansa on wuodattanM. Nijn usein kuin
isNle nämät hänen lapsens wuodatetut weripisa»
rat silmiin lanqewat: millä rawalla h.'n silloin on
y'woittu?eikö

h«n alati wastuudesta etems aseta,
millillen hänen poikansa oli? eikö h.in muista»
lnurh.ijata «oka siida on henqen ottanut? taitako
hän pita itfens murhesta ia kyyneleistä? minä luu»
len että kaikki mitä hänesä on niin usein lykku,
ku:n hän saa uähd l merkit murhatusta pojastansa.
hänen Jumalalliselle olemiset ns
sowelialla tawalla, kosta hän ristimiaulittun Poi«
kanfti Weren eteens asetta; joka kuitcugan ei ko«
stan katoa hänen silmistäni, waan on alatl ia tau«
tomata hänen edefäns. Hänen IsäNincn fndä»uutta yhdellä

mens pidetännim sanoen, alinomaises lilkutuzes,

ettei han Milloinaan taida olla ilman hänen rak«
Mutta
Poikansa ristinkuoleman tundoa.
päälle tule,
»vipisty täsä asiasa pääasiallisesti
että me opimme tundeman mitä Christuren Weri
erinomaisesti puhuu. Pawali
meidän texti<
sämme,ett<l puhuu parembita kuin Abelin weri.
parembira tahtoo täsä
sitä kuin hnödnlli?

taan

sen

sano

se

sanoa

sembi ja etuisambi on. Nimittäin Abelin wert
huusi lumalalda kostoa, joka tosin ei joutunut
ebim, waan paljo enämmin
Flami'le
wahingori. Sitä
suurcxiplchuu
asioja

sellaisia
sille oroat sangen hyödylliset

wastaan

jotka köyhille sondi,
ja etuiset, kosta ei
huuda kostoa, niinkuin Abelin weri, waan armoa
ja andexi-andamusta. Waan että me sitä paremmin mahdaisim ymmartä, nämät etuiset asiat,
zvua Christuxen Weri puhu, nijn me tahdomme

Wert

A

z

se

wä-

t

Christuxen weren U?oim4

wähän tutkia

yhtä köyhää syndistci autuden jär«
jestyxel, jälkeen.
Nimittäin kosta yri sielu on saatettu ensimäin

seen tundoon syndisestä wiheliäisyydestäns, ja so<
windota ChristUxen Weren kauna etsi: niin owat
etuisat asiat, joita Christuren Weri hänen e«

Ns

destäns pudu,Äämät: että Im kuttenqin tahdois

tälle syndiselle olla armolliiicn, i-: hänelle synnit
andeli-anda. Jos sstte wantmrstari tuldua edespäinpyritän jokapnwäises uudinuxcs: niin
Wen toimittaa ustowaijuie öärsiwäl,
Christuxen
lisyyttä la armahtamista, ettei he
tähden lumalalda tulisi hyl,äwz'i taikka yl >nanne-

tmj.

Johannes puouu sittä ennmälscn Lädecys

kirians toisela

luguia.

i

ja
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lap.

sukaiseni, näitä Minä teille kirjoitan, ettet te simdiä tekisi. Ia jos joku syndiä rekee, nin meille
on edeswastaja IsHlt tykönä, lesnsEhnäus joka.
wanhurstas «m: ja hän on »owindo imwan syndeimmä edestä, ei ainoastans meidän, waan myöH
kaiken mailman edestä. Apostoli muistelee näisä

sanoisa rikozia

ja puutoria, jotka ustowcnsten ty»

k«sn<l löytywit, ja knisuu ne synnin. Slilä kojka
mitä Jumalan Lakia kohtaan ajetctaan: niin ei
niitä taita muun kuin synnizi Intia. Kosta nyt
joku, sanoo h n, nijn syndiä tekee: ni>n ei hänen

jentihden tule epäi.ä.waan pitää itsiäns edes,
wastaian lesuren Christnren tygö. Sillä hän
on ivkapaiwäinen
sowinoo meidän syndeimme e»
destä. Me näemme sijtä mitä hyödyllisiä asioita
Weri Jumalan tykönä ustowalstell e»
Christuxen
destck vuduu', heidän päälle pitämisens suhteen

nimittäin

se toimittaa heille loka«
pA

?
Jumalan Oikeude<<l,
paiwäxi ja hetkexi armahtamista ja säästämistä
Ilnnalan tykönä, ettei he jokapäiwäisten rikosten»,
la tähden tule pois heitetoxi. Kosta wihdoin yxi
ulkomainen joutu kuolemaan: niin siinäkin wielci
Ebristuxen Weri sangen etnisasti puhuu, hänen
sieluns edestä, «oka iiankaiMsuuden owella ma«
taa, kosta se siilen lumalalda toimittaa woimaa,
wijmeistä
ylitse<
-

kuolemata niinkuin sitä
wihoilista
woittamaan. Ia nijn on yhdellä ustowaiseM
Chrislureil Merestä werratoin etu, ensi käaydy,
misestälis rnweten hamaan Jumalan istuimen en-

teen,

Selltähden on hän myös ijalckaikkisuudes

tätä Christuxen wcrta tnndcwa ja ylistawä ainQ»
«ri lunastuxcnsa
Niin ustin kuin
»e taydelliseri tehdyt wanhurffat taiwaOa heittä'
wät silmänsä Christuren haawain merkkein la
nanlareikäin päälle, nijn usiasti he kiittawat nij-,
stä ristinpäälle uloswuotanutca merta siitä, elta,
he senkautta owat osteturi ja Christuxen kunnian
kamaperillisiri tehdyzi tulleet.
Ottakam tckstä Christuxen Weren puhumisesta
wielä waarihin, että ustowaisilla siinä on tauko»
matoin edestarukoilia. Niin kauwan kuin Chw
sturen Weri Jumalan Oikeudesa kelpa, jaIsa pitä
jenmnxona syndein edestä, niznkauwan on iota<
km sen korkeimman kaswoin eoesä,joka kaikkein
woimallisimmasii siellä edestäm rukoilce. Ten«
tähden yri Jumalan lapsi ei kostan yz-tn rukoile,
kuin hän rukoilee, waan hengi, joka hänesä asuu,
rukoilee hänen edestänsä sanomattomilla huokaurilla, ja ylhällä taiwaäs puhun Christuxen Weri
Isän tykönä parembita kuin Abelin weri. O kuka ei nyt mieluisesti tahdoisi rukoilla.
UstolA 4
li»

s

Chtistuxett V?e«tt woima
liset sielut suuttumat usiasti omaan rukouxeensa,
kossa ei se ole nijn palama kuin he soisit. He olisit silta' jyystä ennen rukoilcmata kuin että nijn
wiheliäisen
rukouxen Jumalan eteen kännäisit,
jos he wain millän muulla kuin rukouzella tai«
daisit itsens edesauttaa. Mutta sndämclle joka

tämän nlitse sm ee se taita anda howän turman,
että Christuxen Weri meidän edestäm huutaa Iu«
malan wqö. Mitck minun rukouxeni »alawude<
sia jq kellvollimudesta puuttu,se lule kaikki le<
surenjosWercn puhumisen kautta runsasti ralkituri.
minä myös louduistn sellaiseen sielun ah»
Ia
distnxeen, että minun peräti taydyis waiketa, ja
en sillen woisi enää yhläkän sanaa puhua: nijn
ei asia senkautta kuitengan wielshukas ole. Wa»
pahtaian puhuma W"i rukoile sitä enämmin mi«
liun edestäni.
Ia wimsii, jos ei se aina parasta
tekisi, mitä minun palaminaan rukoureni Jumala» silmis olis muuta kuin häpemätöiu sanailemi»
nen? joka ei pienindäkän hedelmäta tehdä taida,

ettil se niin puuttuwainen

ja wirhillinen

on.

Jälkimaine,, Oja.
tahdomme myss toiseni tutkia, kuingss tK

män woiman hyödytys saada laittaan, kuin
Christuxen Werella' on. Meidän teriimme jäl'
teen tarwitaan sljhen kahtalaisia; nimittäin i) että Uuden Testamentin Walimiehen tygö tullaan.
Sillä nijn tM kuulu: )a Uuden Cestamendm
N)älimieben leluxen
Että Myös prij<
ftotus Weren tygö tullaan, nijnkuin Apostoli sa<
noo: Ia priitkoni» N)crcn
Se ensimäi-

mn on, M Uuden Testamenvm Wälimiehen

Jumalan Oitzeudesa.
lestlfen tygs

tuleman pitä. Wapahtaia kutstts
täsä Uuden Testamendin Wälimies. liw
della Testamendillä ymmärtä Apostoli sen armo«

taan

liiton, jonga Jumala Christuresa ihmisten kansa

on wahwistanut nijnkuin seChristuxcn syndymän
jälkeen on asetettu ja ilman Lewitaliisia lakia pi»
Hellään. Täsä liitos on leftls Cbriftus Wäli«
mies, oslttain sentHden että ylipään armolijtto
Christuzen walille tulemisella wahwistettiin; o,
flrrain scntähden että Christus silta ajasta asti,
kuin hän nijnkuin ihmisten Lunastaja lihasa ilme,
styi, itse meidän autuudem asiaa pitelee, ia ei sij'
heu yhtän muuta wälimiestä pidä. Mutta jos
me tahdomme lotakin tarkemmin tuta tämän sa«
nan vainon,jo!laChrisius uudenTestamendinWä"
limichcxi nimitetan- nijn ajat?!ka:n ainoasians,
mitä Chrisius nijnkuin Wälimies erinomaisesti
on toimittanut: nimittäin hän otti väällens,lu«
malata ja ihmistä sowittaa ja sitä sekannusta pois«
ottaa,ioka »laiden wälihinsonninlangemisenkaut»
ta ylssnssnut oli. Nimittäin fenkautta oli mei«

dän autuudem asia sangen työläri joutunut. Ihminen oli synnin kautta Jumalasta itsens eroittanut,ja kehoittanut hänen lvanhurssaudens iian»
kcukkiseen rangaistufeen. Jumala ei tainnut tätä
wummmatoinda wanburffauttans ensingän myödittää.waan hänen täydyt senpäälle stiloa, ttta
se haastettu rangaistus tarkasti piti täytettämän.
Ia kuitengin Jumala, iankaikkisen laupiudens

Meen rahboi.että ihmNä piti
hänen

autettaman,

sew

sijheu autuuteen, johonga hän
sen
työsä
luonnut oli,

päälle että hän

itse

olis saattaa tainnut.

Ihminen täsä ei ainoastans ei tiennyt ylMän
A f
tiekii

,0

Christllxen

N)eren

woimct

tietä edesanda, jolla tämä työläs asia olis taittu
hänelle oli myös Mihailien sydän
Jumalala wastaan, nijn ettei ensmgan tahtonut
. hänen kansans sowitettaa. Sijnä nytlnmalsn
Wiisaus toimitti yhden ihmeteldämän ia ei kostan
autettaa, mutta

toimotun wälikappalen.

Nimittäin Jumalan
Poika astui Jumalan ja ihmisten Malille. ja so,
wttti tämän asian nijn, että Jumalan manhur-

staudelle tapahdui täydellinen taydezi tekeminen,
ja ihminen taimin saattaa autuuttans etsimään
ja wastanottamaan. Siinä todella oli sanotti
lva: tNlnun
razst v^alikapp'len
Tämän Uuden Testamendin Wälimiebcn
tyqK meidän nyt tnleman pitä, jos Christuxen
Weren woimaa tahdomme tuta. Raamatulle
on aiwan tawallinen uffoa
rulemisexi
Cl?ristl,xen
Se andaa sillä päasiallisesti
tietä, kumga minusa uffoisani löyly himo endift'
sta turmellusta tilaftant wapautettaa ja uuteen pa«
remdaan tilaan asetettaa; samoin kuin joku tulle»
endisen paikkansa jättää ja uutehen itsens
sansa
andaa. Christuxen Uuden Testamendin Wälimie»
hen tygö tulla tahto siis sanoa samaa, kuin uskoa
hänen päätlens, ja lMn kautta wietää pimeydestä walkeuteen, ja satanan mallasta Jumalan to«
go Apost.T.26: ,8., elikkä niinkuin scn Pawali
Col. i:i;.i4. ulospuhu, wspahdettaa pimeyden
ja sijrrettää Jumalan rakkaan Pojan
waldakundaan, jonga kautta

meiUä lunastus on
hänen werensä kautta, nimittäin, syndein anderi«
emdamus. O.' se on kuitengin yxi autuas käyminen,joka wievi sellaiseen ulossanomattsmaan kun«
niaan, kuin Apostoli täsil kirjoittaa. Jos minH
Nyt

Jumalan oikendefa.
nyt tällä tawalla tulen lefuxen

»l

din Wälimichcn tygö;mm minä myöF pian olen
tundewa bnödywren
woimasta kuin Christu«
Oikeudes on. .Oma»nun«.
xenWerellälulnalan
non pMiekannec lakkaa, ia sydän pääsee nijltä
pauloista, joisa se täh.in am, synnin palweluzez-i
on maannut sidottuna. Mutta romen, zom

se

sielun pitä koetteleman joka Christien We«
ren woimaa tuta tahto on tammelta seCdristuxen
WereUcl prijssotettaisiin. Sentahden tcxtisämme
kuulu: <a priistotus Weren too.ö. Tämä prijsso,
tus wcri ei ole nukätl muu kuin Christuxen Weri:
mutta se kutsutan prWolus wereri ftntähden, et,
ta sielu sen nizn känttää,ia tämä weri h>Ml!e niin
tygäomistelan, kuin koska yxi idminen werella' prij»
stotecai-nl, ia mM hänen päällens pudonneista
pisaroista hawäita taittaisin, että Uma,weri hänen ,hywa'Ms tulee..
Jos me täsa mieleemme johdatamme, kuinqa
wanhan Testainendin uhri weri momkahtamisa
tiloisa prilstotettiin. ja läpitse luemme mitä erin,
omaisesti tästä 2Mos.k-24: 8. lövdämme: nijn
yhden

tämä puhenmuoto tule meille selkiämmäri. Nimittäin edestuodusa paikasa kuuluu: Silloin otti
Moses weren ia priistotti sinä kansan, ja sanoi;
katso täm.i on liithn weri, jonga Herra teki teidän
kansanne kaikkein näiden sanain päälle. Sitte,
kuin Moses oli wuorelda alas tu'lut, jolla hän o?
li Herran kansa puhunut, zutteli hän kansalle taik»
ki Herran sanat ja kaikki oikeudet, w.;. Israelin
kansa suostui kaikkehen kuin hänelle edespandijn
ja sidoi itsens wastudesta kuuliaisuuteen näillä sitz<
noilla: kalkki ne sanat kuin Herra puhunut on,

tahl

l»

Christnxen Weren

wolma

tahdomme tehdä. Sissck otit he ylsn palso
lens, ja ei ban-oinnet.kuinM rohkiasti de puhutt
luottamisesa oman woimans pääile. Mclcs ei
tahtonut seutäkden sitä lijttoa, kuin Jumalan ja
liraelin waihella nyt »valtuudesta piti wahwistet'
taman, heidän lupaurensa p.Me rakendaa.waan
käänil ittens uhrein tygö. Rakensi vhden altartil,
za annoi sen päällä uhrata polto-uhria ia kl>tos
«hria Tämän uhrin werclä prijffotti hän fan»
san, suletuin se wiclä kerran oli makuuttanut!

kaikki mitä Herra puhuuut on, tahdom me tehdä
ja olla hänelle kuuliaiict, w.?. Hän sanoi so,nal«
la: Katlo tämä on lijton weri longa "crra teki
teidän kansanne, kaikkein naiden sanain päälle.
Tämän kautta tahdoi hän tietä anda,että Heidin
luoauxens tosin oli hywa; mutta jos he moos tah»
doit sen öitä, nijn heidän tuli vitää itsens luton
weren nimittäin Cbrinuren Weren tygö. ,osia ta,
MH nhri weri oli yri esikuwa: mutta että he olisit
ymmärtänet ja eläwäUä tawalla etcens asettai-et
että tämä weri oli heidän werensä, eli oxi heille
hywäri wuodatettu weri: nijn hän prijssötti heidän sigä. Hän tygöomisti senkautta heille täm 5n
weren, ia tahdoi että kansa sen olis wastcmotta«
nut, ja sen päälle liitonsa Jumalan kansa raken,
dauut. Jos Moses olis täm 'n weren yhdest, asti,
«sa pitänyt, ja kansan eteen asettanut: nijn ei olis
niin selkiasti taittu tuta,minqätähdeu se erinsmaj,
sesti oli wuodatettu: waan kuin hän prijffotti sitä
kansan päälle; nim taisi itsekukin sitä ermomaisem,
masti ymmärtää, ettH weri oli kansan tähden la pv
tl hänelle Jumalan edesä hywäfi tuleman.
Skntähdm tsmiln puhen muodon jälkeen, jol<

K»

Jumalan Oikendefa.

i;

taChristuxenWeri vrilssotus wcrexi nimitstän

ej
jäämän,

sen ikänäns kuin hänen suoichns
talkka niinä maan paä le wuotaman,waau «!ko«
prij!?oms werc«
wulsis, kMa ne lulcwat
tyaö, edesk'n?i jotakin ftmankailalsta, kuin jos
pid-

Lyhyesti sanoen itä,

joku werei a

män kanlta

stuxeliWeren

sistuisin lemren Chriau,

omistaminen. Tamron

se

Mallinen prij'kotus kaiilsan Werellä,josa yz-i kc y»
ha syndincn ikanäns kuin weri-ru!?iari paiuetan,
ja t il werises muodosans Isän etees, tuodaan.
Minä myöden annan mielelleni ettei, ihmiselle
joka siltä on kocttelematoin, taida kyliä tulla seli,
tctnxi, mitä se
tahtoo että Christuzen W"
rell.i oi!a pnjssotettu: mutta se käy ni n kaikkein
tomutten kansa,
Jumalallisten puhutaan,

joisa

misseistä sie«

että ne nijnkauwan ih»
lu:i mnnoista
pimiönä
pysywät,
kuin hän nijtä ej itse ole
miselle
tunkenut. Ei Jumalan Sanan siihen ole syytä,
m,nkmn ei se kyllä selkiältt niistä puhuisi: ei lison
ole syytä, joka Sanaa selittäcl( joka tosin kui«
teliqin joikin taita stihen auttaa, jos ei hänZän
k Min itse ole sitä koetellut) waan sitä pitä mai,
stettaman ja koeteldmuan, kuinga se tunduu,
ko:?a
Christuren Merellä priiffotetan;
lynutoin j.iä ihmiselle kuttengin aina pimiäzi ia
sekawari,waikka kninga paljo i)än sitä lukis lack»
ka 6«tä, itsians waiwais.
Jos nyt yri sielu tulee tähän Chrissuxen Werett
priijkocureen: nijn tundee hän kaiketi mik, autu«
«Uinen woima siinä löyty, kosta hän wakutetan
sowinnosia Jumalan kans ja autetan kaikkein
armotawarain uauttilyisen kuin Chlisius toimit,
tanut on.
WKW

sen

se
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thristllxen Weren wslm«

Waan näiden puhtinnnotoin suhteen, joi 3aA»
postoli kirjoittaa, kuinga Chnsiuren Weren
maa pitä koeccldaman/ on hriwil, merkittawä, et«
tei nijsä ainoasians puhura W iitmtehestälesuxe'
fta waan senjäiken wielä erinomaiststi hallen We«
restäns, jolla sielu on priistotettawa. Eikö sima*
olisi kyllä ollut että Apostoli wain olts sanonuc: te
olette tulleet Uuden TeitamendinMälimiehenle'
tygö: min ha» wielä tygö panee, ja pm»
stotus weren tygö?
tahtoo hän vhtä Chru,
stuzeli tygö tulemaa sielua pääasiallisesti hauen
Werens tygö johdattaa, ,a ikänäns kuin hänelle
huutaa: o sielu! tämä on p:äkappale,wra sinun
tundemisesa erinomaisesti pllä tarkoitChristuxen
taman ; nimitäin opi Wapahtajasas e: inoiuaisesti
hänen kallista wertans tundemaan, ja sitä »voimaa hywin koettelemaan kuin sillä Jumalan oi<
keudes ja ihmisien omi a tuinioisa on. Se on
myös kaiketi mahdoliineu että nxi ihminen palzo
tietää ja tundee Christuxesia niinkuin lNweti Te<
stamendinWalimiehesti, ia nin wchilia tawaiZa
näyttä hänen tygöns tuleni: waan nijnkauwan
kuin tämä tieto yri knout tieto on ja hän ci ole
prijssotus-werta koetellut/ nijn häneioä wielä
puuttuu parasta, kuin Chrismren tykönä uautila
laittaan kuitengaan ei meidän pidä tuleman. et«
tä wku oikialla tawalla taita olla tullut Wälimiehen lesuxen tygö ehkei hän prijjkolus-Werta
wielä olisi koetellut; waan asia on nijn ymmär»
rettäwä: ei se suinaan
siihen jäädä, että wta»
kin, esimerkin ChristuM personasta, niistä nwlem»
»ista luonnoista jotka Känesä yhdistewt owat,h«lmn kolmeliaisesta wirastans jakahtalaisista säädyi»

suzen

saa

st/.ns,

Jumalan Öitzeudc<<s.

is
pitää

stZns, opittu on; palio enämmin Meidän
Napahtajaa nijn tundeman, Vtlä me ennen kaik»

kia prijstonls werta

omasamnnosa

ja sydamesZ

koettelemme. Se köyhä UlkokuUattU Mailma luu»
le myös Wavahlajasta lesuxesta Christuzesta mi>
tawans kerskata, ja tekee" uffostans hänen psäl-

lens paljo puhetta ja kehumista: mutta ei se tiedä
ensingän,wingälaista
kuinChristMnWeri
sylldisen päälle prijffotetaan: ja nijn hän ei tunne
sitä' parasta, ehkä Christuxen wgö tuulee tulleensa.
Ia myös mönda hywää heräännyttä sielua, jotka hxiwakaisesti autnUttans elstwät, seisomat nijn pu»
yuaxeni pttkän ajanWUnuichen tykönä,ja eiwät
kyllä stlkiusti hawaitse, kuinga uffosa hänen pääl,
lens pääasiallisesti tule tämän hänen lijtto-werens
prilffotuxen päälle. O kuulkat sentähden, te jot»
ka mieluisasti halajatte oikein ilottateidäuLuna»
stazastainie ja sydämellisesti hänen perääns ikck<
wöitsette,mwa.äpääu'e teidän ennen kaikkia pita

silmänne kiinnittämän! Wcri se on,jonga kaikkein asiain seasa kuin te Walimichestä, tiedätte,
ensimmäiseni pita silmiinne langeman, ja wäke-

wimmästi teidän päällenne waikUttaman. Tällä
pitä teidän prijssotetuxi tuleman, muutoin ei käy
oikein, waan te pysytte heikoina, tietämättöminä
autuudestanne, ia ette nauti sitä parasta kninCyw

stuzes on nautittawana.
Ztama

nyt

on

se, minun rakkaani/

jota minä

lesupen Christien Wcren woimastä Jumalan
Oikeudes, sen sijtzen suodun armon jälkeen, olen

Ano» tahtonut.

Minä tahdon

Nyt

Ma' asiaa
wieltl

chnKlxen

«

weren

wsima

wielä lckemmin panna teidän <l.'dämenne päälle,
ja tarkemmin osottaa, kuinga se teUle totistxi ja
iiankaikkisexi siunaurcxi on hywäxt kaotctcäwck.
Kankein ensin luen minä tämän kaiken ionkon,
niinkuin se täsi Jumalan silmäin edesä kokondu»
nut on, yhteisesti nijri ihmisiri, joita lesus Chriftus kalliilla Werelläns on lunastanut, niinkuin
hän kaikki ihmiset sillck on lunastanut. Ennen
kuin minä siis asetan silmäni sen päälle, millinen
itsekukin sisällisen sieluns tilan jälken Jumalan e»
desä on, nijn taidan minä kuitengin teille kaikille
huuta: Christus itse,lumalanijankaitti!ienPoii
ka, on teitä ei kullalla eikä hopialla, waan hä<
nen kalliilla werelläns lunastanut, että te kaikin
hänen omansa olisitte. Minä tiedän kyllä, ettck
Herra niin monelle teidän seasanne(jonqa tähden
hänelle olkon ylistös ja kijtos ijankaikkiftsti! on
osottanut armon ussoa hänen nimens päälle,,a
tämän uffon kautta saada syndein
nmsta; minä tiedän myös knllä, että Moni tätä
kallista Vapahtajan werta tähänasti on ylönkat«
sonut ia jalwoilla tallannut: mutta en minä tcch«
do wielä tällä erällä sen päälle katsoa, waan teille
kalkille jotka täsä olette, yhteisesti mieleen johdattane olette tällä arwamattomalla leiuM Cbci«
ftuzen Werellä lunastetut. Tämän vainawan
tonmden pangon teille Jumalan Poika, ia ha«
nen kaikkiwaldias Hengensä, itse sydäwmihinne!
mutta te ottakat waari, mitä teisä
alla liikkuu mitä te tästä lunastuxenne hinnasta sydämes
tunnette, ja kuinqa teidän siitä mielisänne on.
Jos ttille nyt Pyhä Hengi ilmoittaa, ettette tä»
tfi kaWaChrifturen werta. taWasti, syndein an«

sen

,

Jumalan «ikelldesa.
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dexisaamiseri la teidän sydändenne puhdistuxexi,
wielä woiniailisefti tundenet ole: niin se kuitengin
silläns pysy: Cbristus on teitä omalla Werelläus
lunastaintt. Tähän minä tällä haawaa
ja eoespidän reille tätä kallista lunastUMne hin,
daa. Tämä oli myös apostolein tapa, ettck he nizl»
le katkerimmillekinCiuistUM wihollistllen hclnM
heidän edestäns wuodatettua wertans edespidit,
ja fi'lä tunqcisit heidän sydändens piälle. Evan»
geliumin jälkeen tnlee tämä kaiketi siihen järjesty'
xeen, josa mielen mutoz'en tys alkaa, ja päällett
pttctän. !Snndisel!e,niln kauhia ja paha kuin hän
ikinms olla mahtaa, tulee Wapahtajan Weri
ainoa hänen pelastUMs wälikappale
niinkuin
edes pidetyn. Niin hnw«l Paimen tekee kosta hän

se

se

sieluia etsii. Hän rukoili myös itse ristin päällä nij«
den edestä, jotka hcincn wertans wuodatit, että se
sama heille lunastunn' ia peson sieluillensa olis joll<
tunut

Tä'Nä'l

seil pidäis

sen rakkaan Wapahtaian käyttämä

tosin sille oudon eteen langeman.joka ei

se

hänen tapaansa ymmärrä: mutta on nnt kerran
nijn ,a ei toisin. Kuka sitä taua kieldä? Hänen i«

iankaikkinen rakkaudensa ja armahtamiansa syndisiä kohtaan, waati händä niju heidän kansans te«
kemään. O kunlumatoinda rakkautta! kosta yfi
zum aatoin ihminen wihasta puustuu, pauha ia
kiukuitse, kosta hän wihoittelee »a on wihoitellut u»

los,etti lo helwetin kita händä ylösnielemän mat>
dais auweta: nill» seisoo Lunastaja wiela werelläns
hänen edesälls,ia
hänelle täts Jumalallista
lunasiuren hindaa. Kosta loku toinen himoihin ja
moueilaiseen lihan hekumaan niin sywälle on wa«
jonnut, ettei nijn puhuaxeni aiuoakau korwanlehn
B
hclne-

«l

chrisiltxen XVeren

woima

hänestä' enää ole näbtäws, waan kaikki sielun ja
ruumin woimat tällä saastaisuudella kuolemaan a»
Ui owat myrkytetyt: nijn kuuluu Vielä hänengm
suhlecns: Christnxcn Weri, etkös sitä näe, CvrisluxcnWeri on tasa, ionga kautta >znä niin kaUii'
sti olet lnnastettu. Koska u-ielä toinen wähäisen
rahail tähden taikka yhden, pienen runmillism
woilon tähden, monda tuhatta kertaa Jumalala
on kiroillut ja ehdollisesti mm heMsexi saattanut;
kosta hän köyhän rnnmins ja ylöspilckmisens tah'

dell yötä ja päiwää on huolda piläiu)t, ja ei siepäälle wiclä yhtäkän miiuttia yri wakaisesti
a/alellm; nijn pysm) kllicengin
tomasti totena, että hän Jumalan Pojan WereUa
on lunastettu, ja että hän wielä senkautta taidais
inUa anlcluri,jos hän neuwoa ja apua tahtoo
»rastaallottaa. Se on tosin yxi tapa, joka aino»
alle Jumalalle omituinen on, nijn köyhäin ihmi»
sicn kans menetellä
Mitä sellaisesta miehestä ajatellaisin, joka jol,
dakulda tunduwaisimmasti tulis wayingoiteturi.
Tämä sylkis händä kafwoihiu, ja ulos ajais händä
kaikkia kllnnian päälle» käypiä hau<
kunda sanoja, kuin hau lkänäns ylösajatella ja
löyta taidais. Hän pnussms hirmuisinda kiukkua
ja paftuutta Multa kuin hän olis pauhannut u»
los, eli wielä parlMans paubais, ja se, jolla
tämä pilkka on oiotetlu, alkais wihdoin puhumaall: nizn hänen w.qö puhens olis tämä: ihmi»
ncn, etkös tiedä, että minä km an olen andanut
nhden ruumiini jäsenen sinun lähtes poishakata,
m olen werta sinun edestäs
motcwiain ylitse ko;tiasii
ia tosin

lunsa

se

sen

Jumalan

Oikeudeja»
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wihaisen jäkiukuitsewan ihmisen ylitse senttMen,
että han rakastajaansa nijn kohtelee; ja sen ylitse,
joka uim paboin kohdeltiin, silta' syystä, että' hän
nijn rakkaasti ja hiljaisesti wastaa. Mixei sijs samoin Jumalan asiasa käy? Mirei euammin ih«
medellä WapahtajanWeren ylitse, ionZa hän wihol!istcns edestä on wuodattanut? O ottakat kui<
tengin sitä waarihin te jotka CdristUM werta tä«
hänasti olette niin halpana pitänet/ja Lunastajataune wastaan nijn rastaasti rikkonet! te jotka ette mailnmnWapahtajaa wieläainoatakan kertaa
silta' ole eikcin kijttänct, että hän teidän edestänne,
kaiken sydämen ahdistuxen tunnon alla/on andanm itsilus kuolettaa, vlsettakat itsenne wain hänen ristins ala, tuttistclkat teidän lunasturenne
werta, ja karselkat hänen awojoinda kylkeans ja
haawojans: nitn teidän piläpian hawaitseman,
mingälail»en sydän teillä on. Jos ei se sinne tah«
do, los ci sillä ole yhtäkän halua tätä kallista Chrt»
siuxen werca tutkistelemaan: kuinga? ettekö sijtH
tahdo tuta, ja nijn sanoen käsin koetella, että teil«
lä wieiä owat uffottomat, kylmät,kuolleet ja ju»
mawttomat sydämet? Jaa, minä uskon, että
jokainen talla tawalla aiwan pian taidais ym»
Miirrää, mielinen hänen sielunsa lila on. Ia

scutähdcn laittaan

myös

suruttomille

ja

muna-

mattomilie ihmistllelesurenChristufenWeri roh»
kiasti edespitä, ja ei tarwila luulla että tämä oppi heitä wahmgoittas taikka suruttomuudcs wah»
wistais. O ei, tarttu sijhen pahaan sydämeen,
ja ilmoitta täsä murhaitten luolas kaikein syndcin
syunin(ni!nkui>l sen Lutherus kutlu)se on, uMtomuuden/ jakuinga kiittämättömäni itsisns Lu<

se

B

na-

H«

<thttstl,x«n

N)ed<n

rosimck

nassimans ivastaan on osotettu. O josta minä
kalkein teidän wköncl, loilla wieläUstotoiu sodän
on, tatdäisln sen Men saattaa, että te teiden il,
kia!,,
Wapahtaiaa «vastaan
tundisslte, ,a sentähden Illmalalltsesti huolda pi«
täwMxi tulisitte! Jos ioku tahto seurata t<ltH
neNwoa tuin minH ändanUt olen, ia Christuxcn
kallista werta silmäins eteen asettaa, waan suree
siltä, kuinga hän taidM Mlla
syndisen tur<
melurens sssNlisesn tUndoon, ja oikman mielikar»
wauieön ftn ylitte; sitä minä edespäin »ieUwon,
citci y.in Wapahtaian Merestä, lota hin kertan
on näkymiin saamtt lwaikka hän myös alwan wH»
nän ainoastans wielä sijtä stlmättlht olis), pois»
katsoisi za ldnqun muun peräin katselisi, ionga
kautta hän ensin tahdois itsens katuwaiserl tebdck,
la suruun Jumalan mieien lalkeen itsiäns asettaa.
PysykoN alnoastans niin vuhuazent, Christuren
ristin aöa seisomas, ja rukoilkan Jumalala, että
t)Hn, Poikansa Weren tähden auttais bändä tur<
Meluzens sywhytt i tnndemaan: nijn hän on pian
koettelema, ettei sitä pidä puutosta oleman Ei
laki kostan »vaikuta wotmallisemmasti, ei'F mil»
Un

lUnge sywemmäsndämen pohjan p.Me,

kuin koska se niin puhuen otetaan Wapahtaian ri>
stin alle, ia tutkistellaan
werta ttukkuwain
naawains alla: lizatengin ko,?a Herra ristin pääl»
la on myös lain Herra, <a parahiten taitaa se>»
henaeliisen nmm-rryren selittää. Ihdellä snndi»
Al.l,joka i'siins tahto andaa auttaa, pitä silmän
kohta oara:,nuxezl a!uusa,Chrlstuxcn Wcren
le oleman kinniireton, ia ei saa sillä minqän war«
jon alla poiskatsoa; kosta hän muutoin tekis it«

»c
Jumalan Oil?«s»el,H<
seNens palio siwnteitä M estettä. Kaikkia, mitä
hän tarwin?, tahto hänelle Jumala» Poika itse
auda, silmäheiton aLa hänen hagsyaiuö paolle,

onottakan lv«pa«sti hänelda, mtts »vain tanvi»
taan,hänandaasitäsunsafti,ja häneUe owatka-ike!'

laiset

lahjat hänen Wereits ulosammundamatto-.

mas täydelNwYdes. Iy hän itse, se risiinuaulittu,,
pitä sittä murhcn, ettei kukan hänen kallista tver»
tans wäärinkäyttassjassjtä ilmanwelwollGasM»
disen Nlnneluxens tundoa itsiäns lohdutaiji. Ei,
senpäälie hän ei ole ssts »vuodattanut. Hän
tuttele tosin snndisttl ristins tygö, la alka sielun
parannuzen hänen arwamattoman lunastuxens
hinnan cdespitämisestä: mutta hän tte(ä myös
hänoä sen siwus nizn

petollisetta ia myrkytetystä sydälnestäns yliwoittaa ,etta hnwin tutaan kuinga se mies puhuu san»
gensuloisia waan
rakkaudeö lMwakaissasa'
noza. Usiat sielut erehtvwät sijuä, za tekelvat it«
sellens sen kautta tien Christuzen tngö waikian
pitkon, että' he andawat aina paljon hywaä itsel»
Wapahtajan Merestä, uckowat ja pi«
lens
täwät sen myös totena, mutta ajattelemat scniäl»
keuMn, ettei he ole wielä nijtä ihmisiä, joilla jo
sais oUa senkansa tekemistä, kosta ei sitä nim tuo
myötäns se katumuxen järjestys jonga he nsellens
owat eteen asettanet. He wenewätsentahden pois,
ja pyytämät nyt täällä nyt siellä itsi.ins auttaa,
päästä pahasta sydämcstäns,
tahdoisit
ja ei tuitengan mis'n löydä siihen ulottuwaisia
woimia. Heidän «vikansa on tämä, ettei he a;attele, kuinga sama kallis Christuren Weri, ja sen
ahkera tutkiminen, fitä heiNe keweimmästt anda
tai»
B 5
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taidais, jota he etsiwät. Juuri tämän wälikap,
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polen kautta tulee heille heidän turmellurens oi»
kein ilmoitetun, koffa he ahkerasti itsellens edes»
pitämät Jumalan ulossanomattoman rakkauden
Christures lesuxes, ja lumalalda sitä rukoilemat
että hän itse Pyhän Heuqensi kautta sitä

heille

cdeöpidais.

samaa

Täsä heille heidän »skottomuu-

dens, heidön kuolemans,a tnrmelluxens, on nijn
sllmijn loistama, että he tokapäiwä enäwmin wi<
heiiäisyydens mittamactomainsymyytten ylitse tu»
lewat ihmettelemään.
Waan en minä tahdo miljän muotoo tämän
kansa niiden sicluen puolda pitää, jotka Christuxen
werta wolitettawasti määrin käyttämät, sen makeudesta ja «voimasta itsellens kaikellaisia hywiä
eteenasettamisia tekemät, maan ei halaja tuta sie«
luen sisällistä kauhistusta, mutta juuri sentähden
lakia wihawat,etlä he scnkautta johdatetaan sy,
dämen sisällisen turme'uxeu päälle ja maahan lyödään. Nämät iloitsemat lyhyen ajan heidän wal,
keudensa äsres, ei salli sywindä juurta myöden
turmelluun tautiinsa rumetiaa, rakcndawat itlel^
lens mm sanoen huoneen iolla ei perustusta ole,
waan ikänänskuin ilmasa haaly. Ei, niin miwakaisesti kuin yhden katumaisen syndisen Wa«
pahmjan Weren tyZH,kohta herätyxeus alunsa
kin, pita kHandyma'»/niin wahwasti ussoo hän
Myös, että synnin tundo laista tulee Rom.'
ja juuri sentähden ottaa hiin lain mnös Christuitsellens sen kautta
xen ristin tygö, ja anda jasitäselittää,
ko,fa han n5«
«vielä eilanlmin teroittaa
tee, kuinga kauhia ia kirottu hänen sieluns tila
luonnosta on, että sitä parataxens Jumalan Ps'

jan
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jan viti itse ui-n ulossanomattomat piinat kärsimän. Jaa, kossa han cpäusson salaisuuden. E'
wangeliumin jälkeen tundee, annetaan hänelle
myös mm sanoareni awain Mllisimbään
men kammioon/stjna sila haisemaa omaa rakkana
ta ja
wastaan nah
därens. Kuitcngan ei hän täsä ota sitä omain

woimainja päälle, tätä synnin saastaisuutta poistoimittaz-cnsa,waan anda Jumalan Hengen kcuk«
kia tykönans waikuttaa. Hän pysyy rukouxesa
ja Jumalan Sanasa, nijn, ettei hän suingan sille
hänesä työtä tekrwäilc armolla yhtäkän wastcha-

koista wastaan seisomista tee.
O scntahden, niin tulkon

nyt kuitengin

nen, joka tahto andaa itsiäns auttaa >a armon
perään isoo, Christnxen Uuden TestamendinWälimiehen tyaö, ja hänen prilstotus Werens tygö!
Mitä tcildä wielä puuttu, pttä teille runsasti annettaman. Jos luulette,. ettette wielä kyllä tun»
ole
ne wahingotanne ja sairauttanne: nijn ci

se

mikan kelwollincn syy,jonga tähden teidän pidäis
sen ristinnaulitun tyköä pois jäämän.
Kosta yxi
nijn
on kyliä'
taita,
sijnä
waikeruida
sairas wain
ei hän lijon lawiammasti tarwitse ymmartä tauti»
ansa: se on Läkärin assa, jonga paremmin pitää
tietämän, misä ja mitä häneldä puuttu, kuin hän
sen hänelle kirjoitta taita. Jos ci ruumillisesii
sairas tahdois ennen Lckkarin perään lähettää, 6i
hänen tygöns tulla ennen kuin hän sillen taita an»
daa ulottuwaiscn ja selkiän kirjcituxen tautinsa
päälle: niln täydyis ussammain chmisien, jotka
muutoin Nltärin läkitysts elsmäns sailytyxcx».
nautita taidaisir, hukkua, ja tämä» luulons täi)-

B
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ChrOnpen

että hän on

se

joutua. Niin käy
myss
syndi»en
tundee,
ainoastans
Jos YN
kuolemaan asti sairas, ja Cdristufeta

den kuoleman

henacUisis.

woima

omaxi

wältämältömästi täytyis joutua sen ilankaikklfen
kuoleman saaliizi: niin h<ln taitaa siihen tytl>H,
ja saa ainoastans edespäin anoa itsens sielun p«<
randaialle, ChristuMe. Hän tietää paremmin mi»
sa »a mitä häneldä puuttuu, kuiil hän itse, ia on
kyllä niin laittama, että parannus oikialle peru»
tulee, »a kc.tkki parataan. Mitä pienilvci
stuzelle
lapsslda puuttu, fnin he itkewat ja walittamat,
fltä pilaa i»An ia <lilien tietämän Lapset pysi>»
wät ainoastans si«nä,että he sitä waikeroitsemi«
sens kautta lietäandawat, ja andawat
muiden ih«
owat,edesplin
misten, jotka
huolda piti. Telkät samoin te «olka turmelluzeu,
ne tullnette, ja halaiatte pian ia hywin sitä wa«
pahdettaa. Chriiluzen toao,sieUa' on lepol Hcl»
nelle on aina hywin menestynyt, niin usein kuin
joku pahan wahinaonsa hänen pmandawaiseen
kateens on uffonut.
Maan jos te tulette Uuden Tcstamendin Wäli,
Miehen lesuzen tyHö: niin andakat teidön silmänne myös pääasiallisesti olla t.lmw paäkappa»

len päälle, kuin
on tutkittawana, nimit»
prii!?otus
päälle
sijnnitety». Me o»
täin
Weren
,o
tutkisi,
lemme asten «tse
lemures merkinnet, et,
lei meidän
ainoastans ylistetä tulemista
Waoantajall tygs, waan myös hänen Werens
prijstocusta nimenomaan, ni,l!e lotka itse päiillens
tahtomat tuta hänen lunastuxens woimaa. Olen»
hakat sentahdel» te myös kätenne tämän kallilm,
man pärlyn perächi,joka arwola kaikkein muiden

Ylitse

Jumalan

OiKeudeja.

»s

te muutoin Wälimiehesiänne mo«

se on aiwan hnwa la wältämättö»
tarpeet!<nen:
mulla älkäl wain sijnä elehti
mäsii
k), että sen pääasiallisimmall päälle, jota nmd.su
pääl>
pitä
nia tiedätte,

Jumalan Poiasa

tundeman.ainoastaus

kapoisille, ia ctce edes taittein muideu
asiain hänesä sowindo werla hawailsift ja echsi.
Cdnstus tahto teitä itse sillä priistottaa.se ov,Mä
lisin

puolin

teille nimkuin teidän wertaune tyqöomista. Allit hänbä wail» uilottomuuoe» kautla estäkö, ja
älkät sitä tehkö itsellenne rastaazi ia lawian.io
honga te kewiasti ja piaz,
Uffaldaon teidäl, lijt,
kat sitä, omistakat tämä weri:
tonne weri, jolla teidän niin pitä tulema" priistotecuxi, kuin Moses muinen hänen nhrinja
la kansaa prWotti- Alkäc pellätkö. niille yxin-

kertaisslle

menesty, jotka järkensä

sullden ala fangiri ottamat.
Mutta

uston kunliai»

jotka mejoänscasammeChrisiuzenWeren
ja tnndenet kujnqa sama
tykönä
Jumalan
heidän edestans parembita puhuu
weri,
kilin Abelin
ne tästä koettelemuresta myös
mjka
lietä;
kallis tawara neillH täsä
mahtawat.
puhuwasaWapahtaian Weresi on.lolle hs owat
prijffoteturi tulleet Iloitkat siitä kaikkina päiwinck
la hetkinä ja oltakat waari. kuinqa te oletta tulleet

woimaa owat koetelleet,

se

tämän teidän lunasturenne weren osallisuuteen. Te
olette sillä tulleet prmkotecuri, se on, sitä on teille
mjn tygoomisiettu ia anneltu, kuin jos te sillä o!t>
pysytät kuitemun tä<
sä nijn sisällises ja likises tämän weren tyaöonnsta«
mises,ia andakat sen saman kaikesa teidän
stiUisyydesänne olla?cidän pääafferenne. lawl>ö<

thrisinxen V?ercn woima
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keffellä tundoa teidän jälille jääncsiä syndiscstll
turmeluxestnnne että taida mitan etuisambata sie»

luillcnlle tehdä.kuin että te annatte teitänne aina
wasiudesta Cbristuxen Werellä prijstoltaa. Iu«
mala ttse ei tiedä mitan parcmbata lastcns kansa
eteensottaa, kllin että hän alati katso heibän nijz'i
ihnuW, zoidenga edestä' Hänen Poikansa Weri
on wnodatettu. SentHdcn ei pidä iijon Jumalan lapsilla mingän kazna oleman niin paljo teke»
mistä kuin sen kansa, etts he tätä Jumalan Pojan

werta itsellcns tygösmistawat.ja heidän werexens
lukemat. Ei ole pchättäwä että tasa asiasa liiaxi
tehdäistn, ja sijnä erehdytäisin. Ei, uffo ei tai»
da kostail kyllä harjoitetuz-i tulla; se tarwitsee wie«
la alati enämmin harjoitusta. Sydämen puhdin
stus silloin myös on hywin edeskäypä, ia itsestäns
seurawa. Sillä lesuxen Christuz-en kärssmisen,
ja
häneldä ristin pääljä toimitetun wanhurstauden nauttiminen is tygöomistaminen, wiepi
suurella woimalla rakkauteen, ja opettaa parahi,

sen

ten pyhästi elämään, ia

lihan

himoja wastaan

so»

Joilla sijtä koettelemus on, ne tietämät,
ettei heidän sydämens kolkan ole taiwallisemmafii
aiwoittu ja tämän maan asioista enämmin pois'
wedetty,kuin kol?a heiden junasturens weri on
heidän sillnäins edesä,ja he sen kautta sydämisäns

limaan.

hiljaisesti wirwotetaan.
Tämän alla olkon tämi teidän ulosscmomatoin lohduturenue, että ChristuxenWeri, luma»
lan tykönä, icidän edestänne alan parembita pu«

hlm kuin Abelin weri. Riemuickat teitänne tästä

alati pysywäisestä esirukouxesta! Te teette, mitä
Hywän4, to.rukoilette, tutl»»:e eli kuulette Jumalan

Jumalan Oikclldefu.
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lan sanaa, te snöttc eli juotte, te makatte eli watwotte,te toimitatte kutsumianne affarctta.te olet» >
te misä tahdous, elätte eli kuoicttc: ni.nvuhuu

Wapahtaj.m Wen teidän edestänne Isän tykönä,
ja MÄtlcm teidän edestänne kaikknn »voimallisina
masii. O! kuinga aiuuat me olemme, jotka tck«
la sydämestä

lumisemme

uskomme.

ja

ja

-

mettäni sijtä aina rie«

lohdutamme!

PäaM» Rukous.

ustollinen wapahtaja, millä mei»
Gorkiasi: ansainnut,
kijttämän, että Sinä yhden sel<
dän sijtä pitä

laisen meille hyödyllisen weren olet suodattanut? Me
ylistäni Sinua sen edestä sydämellisesti, että Sinä tällä

olet meille uuden todistt-xen sijtä «despannut.
Sinä sijs myös edespäin Sunin wereg näidengin
ihmisten edestä puhua parembita, kuin Abelin Weri
kuta ja pehmitä silla ne kowat sydämet, jotka owat ki«
wenkaldaiset ja tähänasti Sinua »ijnkuin yhtä heidän
syudeinö edestä ristiunaulittna Jumalaa ja ihmisiä owat
edesäns saarnata andanet, mutta sen alla heidän himoipysynet. ll.ijki!ta heidän sydämens sen sanan kaut»
sans
ta, kuin nyt on tullut julistetun, Voimallisesti, ja älä

hetkellä

Anna

sen

weren wiholliset, jon»
anna heidän pidemmälda olla
ga kautta heille pelastus helwetisiä ja ijankaikkiscsta ka»
dotuxesta toimitettu on, prijstota Sinä it-e tällä Sinun
tverellas kaikkia, jotka wiheliaisyydenss tundewat, j»

andexiandamusta ja sydämens puhdistusta j«ns» ,
Uj?o on Sinun tyos. Sinun pitä itse
heille

syndien

ro-.t.

sitä

lahjoittaman ja lisäämän, muutoin he hukkumat ja ei
tule lepoon. LVahwlsta ja perusta aina paremmin Si»
yun siemendäs, ja anna Sinun IWeres Sinun lapsill»,
olla heidän ainoa Vvälikappalens autnuteen,,että he ai»
n« paren,!!» n tuudisit luinZa korkiasti he Inmalald»

thristuxesa armoitetut

Bv»re«

tähden.

owat

Amen!

Lee kaikki.: tätä, Sinun

Chn-

»«

christnxen Weren woima

thristuxcn weren woima
ihmisten omasa tunnosa.
Edr. 9:

l;. 14.

jälkeen.

Rukous.

Hlskollinen ja Laupias XVapahtaja, lesu (hnste, SlnH
otet Jumalan pyhään senkallaisen U?eren sisälle wi««
nyt, joka wielä hamaan tähän hetkeen asti parcmdita
puhuu, kuin Ahclin N?eri. tNe olennne nykyisesti tät«l
Sinun wertas, ja nukä woima sillä Jumalan oikeude»
«n, meidän sydämillem edespitänet. 2lnna armo, eitä
meidän omasa tunnosqm woimallisesti o»
se jtsens
sonai». Sillä mitä se meitä autt.ai». waikka me paljo
Sinun N?eres «roimasta, kuin sillä Jumalan oikendesa

«n, tiedäistmme, ja emme sijtä myös nijnkuin rvoim<»l»
lista roerta sydändemme päälle koettelisi. Ixatsele fij» m«i»
däin köyhäin päälle, ja katso armollisilla silmillä itse»
kungin sielun tilaa. Anna Sinun Tyeres kaikkein nai»
tzen sydänden päälle woimansa osotta, kuolevaisista löi»
stä n>jtä puhdistaxen» eläwätä Jumalala palweleman.
perka itse ticldä ne esteet, jotka Sinun sVeres woimaa
hämmendäwät, ja anna, että itsekukin sielu hänen sisäl<
lisesä turmcluresans itsen? oikein tundee, sen päälle että
he Sinun kuolem:s woiman perään isowaisiri ja jano»
»aisixi tulisit. Lahjoita m«lle kaikkea tätä Sinun haa»
tähden. Amen!

Elipuhe.

(vakastetut Herrasa. Me olemme

kahdexan p?i»

wää sitten tutkistelleet sitälesurenChristufen
Weren woimaa/kuin silla Jumalan oikeudes on;

nimittäin että se siinä parembita puhuu, kuin A»
belin weri. Silloin tuli muistutetuzi että Ct>ri«
stuzen Weri hänen »voimaansa ei ainoastans lu,
nxllan oikeudes osota, waan myös ihmisten omg»
tunnosa. Nnt meidän stjs tällä erällä pitää m»
tl jälkiyläisesta woimasta iotakin enämmin ym»
mä<"

sa

Ihmisien
märtämän. Ei

omaja

mnnoss.

se

myös taida mnlitoin olla. Kooikein Ullaan mikä woi,na Cnristuren Werellä
Jumalan oikeudes on, niin pits mnss ynnä
woima omasa Mnnos tuttaman, Ari ihminen,
joka welkansa täl>den fungiudes issml'. mutta löh<

sta

sen

tää takaus miehen, joka hänen edestelns maxaa
tahtoo, mnice sen kansa ensin oikeuden eteen, »osa
hänen päällens kannettu on, ja olottaa duomarille, iongun löytynepi, loka hänen edestans tahtoo
maraa. Duomari ottaa tämän eteen asetuxen
wastaan,aiida takaus- miehkldä maxon tapahtua,
ja wahwista niin sen laillisesti, mitä welkamies ta»
kaus»miehens kansa oi, päättänyt Tämä on »n)t
woima ta hedelmä, jota welkapäH ia
fanqiudes pidetty ihminen takauzesta

tähönastt
nauttii, limittäin maxo tulee laillisesti wastaan»
otetuki, la hän lällens ivapaazi lastetUfi. Sitten
kuin tämä on tapahtunut, menee sellainen wapau,
tenu welkamies huoneseens, m alkaa siellä wa,
stuudesta, mazon suloista hedelmätä nauttimaan.
Hän käy taas huonesans wapaasti ulos ja stsäUe,
istuu tytywäisn.i pöydälle, la<?ee itsens rauhoitet,
tuna wuoteellcns, la makaa levollisesti. Ia »»un
hän loka

enämmin hawaicsee mikä onnelli»
miehen löy«
»oka ha»e>l edestans mazoi. Senkaltaista
edeskäy kaiketi hengellisellä muotoo sen tykönä,
joka lesuz-en Cdl istunen Weren, niinkuin welkan»
uskoja on käsittänyt, ja sen woiman Iu»
sa
malan oikeudes koetellut
on sijnä mazosta
sanottu,
ia,
waraaxl
kosta hän nyt wanhur<kau«
lettuna, endiscn katumaisen syndijen kansa, menee
huoneseens, nijn tulee hänelie se Ehristuzen kautZ
-

suus
sinä makaa, että hän on takaus
tänyt,

ta

zo

Chrisillxen Weren rvoima
ta tapahtunut mazo joka paiwä makiammaz'i fa i«
lahuttawaisemmari. Hcln tundce omasa tunno»
tekee ha'nel»
sans uhdenlnmalallisen rauhan,joka
le koko hänen eimnans makiazi ja otolliseni. Hän

elää pelwotaJumalan edesä /ja, odottaa ilolla yh<>
taloista ja oarembata clamatä.Waan »ue tahdomme Ma'Cbnstuxcn Meren woimasta, kuin sillä
ihmisten omasa tunnosa on,stnsljhenn'alituntcx»
tin jälkeen, läsnä olemalla hetkellc? lawiammasti
puhua, kosta me edeltäpäin Imnalata, hiilen hy«
wän Hengens awnsta, olem aurihuutanet rukou,
fes, jonga meille Christus on opettanut.
Terti. Ebr. 9:13.14.
jos härkäin ja kauristen meri, ja

heykolsen tuhka prijssouettu saa°
päälle, pyhittää lihalliseni puh.
siaisien
tautcen.- runPa paljo enämmin Chri»
ilman katketa
stuxen Weti, joka itsensä
wiata, ljankaiMsm hengen kantta Jumalalle uhrannut on, on puhdistawa
meidäz; omamundom

kuolcwaisista

tsi«

stä, cläwata Jumalala palwelcmaan.
Tösta edesluetusta tez-tisiä tahdomme me toinen
kansa tutkistella:
Cluistl?xen Weren woimaa ihmisten
toisem

tunnos.

1) Mikä Wcri tämä on.
2) Mika waikutus silla on

sa

tun;wsa.

omasa

ihlnlsten

oma<

Ebellmm

Ihmisten

omaja

rmmosa.

;:

Edellinen Oja.
pitss si!s ensin tutkisteleman: mikä we<
ri tämä Thristuxen Weri on, joka ihmisten
omisa tunnoisa woimänsa osottaa? Se kirjoite,
taan meille textisäm kahtalaisella cawalla: nimit»
täin että se on Christurcn Weri, nijnkuin hän ir«
ilman kaiketa wiäta Jumalalle uhrannut on;
senswärsys
i? kuuu, että se on uhri.weri. Chriza
kirjoitetaan tasa nijnkuin sellainen
Weri
sturcn
weri.jota Christus on wuodattanut, nijnkuin yzl,
joka kaikera wiata on. Apostoli tarkoittaa tämän
kansa epäilemätä sen karitsan päälle, lom luda»
laisten piti Pääsiäis lambaari teurastaman. Se
meille ;Mos. 12:7, kirjoitetaan sellaisez-i, jofa ci
vhtän wikaa saanut löytyä. Christus, josta pää»
siäis lammas esikuwana oli, suuremmalla oikeu»
della sellaisena karitsana on pidettäwä, kuin ilman kaiketa wiata oli. Pctari 'kirjoittaa Wa«
pahwjan 1 Epist. 2 Lnq. 22.23. sellaisen joka ei
ytnän syndiä tehnyt, eikä yhrän petosta ole hauen
suustansa löytty. Joka ei kironnut kosta handä
kirottiin, ei uhannut kosta hän kärsei, mutta an»
doi hänelle koston, joka oikein duomitsee. Tämän
tansa tahwo Apostoli nijn paljo sanoa: meidän
Wapahtajosam ei löytynyt amoatakan syndis.
Ia se tuli Mä, ettei hänellä sWlisesiikän yhtakan
wikaa ollut. Sillä Christus oli myös sellaisssta
synneistä wava, joita muutoin on tapa heikon»
on pyhyydesä IsansH kaltai»
firi kutsua. Ia hännijn
nen,ja hänesa taita
wähän jotakinsynnillistä
löytnä kuin lAsäkckn. Pawali kirjoittaa hänen
nijnkuin Jumalan kunnian kirkkauden,
fentähden
tuwan.Ebr. i:z. Tästä Wa«
olemijens
la hänen
pah'
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thrifinxen Weeen u?Him«
pahtalau kunniasta nyt tulee, ettcl hauen W<«
rell<3»s niin korkia anvo on
olisytiainoakansyndi ollut, nijn
Jos
ei se likimil!iringän olis niin korkiazi arwaltawa,
kuin nyt armattawa on. Minä tahdon yhden
wertauzen kautta asian sclitM. Jos yxi Murha<
paikas
ja ttse murhatussa kasitettäinn ja
tapetaisin:
nijn
hänen wertans ei taittaisi
lÄllens
korkiaxi avwata, waan alatellaisiin, se oli yyden
miestappajan werl. Jos muchaja olis fanqiu,
teen wiety ia oikeuden duomion kautta beogeldH

se

se

samasa

duomittu; mutta kcländnis sndämcnä Jumalaa
tygö,ennen kuin hän teloitetaan niin hänen We>
rens jo zotakin korkiammaxi arwaitaissn. ,a kal<
liimbana piimäisin. Z)hden wiattoman ihmisen
werta,joka Christuz-en tähden knolis,wi!'isti wie«
lä korkiamnmpi luetaisiin: sillä se olis yhden mar«
tyrin weri,jota hänClmsturen kunniazi ja h.'nen
oppina wahwistuz'e;i olis uloswuod^ttanut.
Sentöhden Marwrein werta myös enssm.itses
seurakui-nas on luuri ko»kiaxi aiivattu Esimer,
kiri, kninqa kallis ei ollut Ignatiuzen weri,kossa
hän luki itsens puhtaxi Christuxen ni>u jywäzi,
zota ialopeur.nn hamdailla piti jauhettaman, «a
sijtä ikanäns kuin leipä tehtämän Cdristuzen psn<
kuiitga korkiaxi, ette
dalle asettamani?
luule, että' Christuzen Meri on arwattawa? T6«
»nH ei ole yhden käändnneen syndiseu,taikka Marty«
«N/weri; se on itse Inmalan Poian Weri, ,'ota
l>sn wuodatti ei ainoauans korkeimmas wiatto»
mudes maau myös täydellisimmäs Jumala!! ises
pyhyydes. Meille piti myös, uiinruin Pa>i ali
Ebr.7: -7. puhuu, senkaltainen ylimmäinen

Pap.

Ihmisten

tmmosa.

;z
Pappi oleman, pyhä, wiatoin saastatoin, syn»

neisistci

eritetty, ja

«maja

korkemmaxi

tanvatta tullut.

Jolla ei olis 'okapäiwä tarwe, Nijnkuii» muut y»
limmäiset Papit, ensin omain syndeinsa edestä uh<
ramaan, sitte kansan sytidein edestä, Silla seit
on Hän jo silloin tehnyt, kosta häu itsens uhrats.
Coisexi, tulee meidän tätä Christllren werta
katsella nimkllin nhtä uhriwcrta. Sillsniin kllu»
luu teMam.- Chrisius on itstns ilmankaiketa wia»
ta ijankaikkiscn Hengen kautta Jumalalle uhraiu
nut. Wapahtaia tuli Jumalan uhrizi
,) Mpään, jakoko personanspääileukatsaunos, koh,
ta kuin Hän sikis äitin kohdUsa. Silloin oli Haa
jo'se Jumalalle wihitty pyhä lmtsiri, joka itsens

kaikella, kuin hänellä oli, Taiwallisen Isäns e<
rinomaiseen palweluxeen oli ylös nhrainntt. MUt«
ta wiela enämmin tuli Hän Jumalan uhrin, kbsta Hän riltiil päällä, tunnon alla kaikista helwetin waiwoista, joita ihmisien ijankaikkisesti olis

pitänyt kärsimän, kuoletettim. Ei kuitengan wie»
lätämäkän ulos tehuyt kaikkia, mitä hänen uhramiseens tuli, waan Hau wei myös werensä s,j«
hen kaikkein pyhimbaan Jumalan eteen, nijnkuirt
sijtä puhuu Ebr.!.: 24. Sillä ei Chri,
Pawali
mennyt
stus
käsillä tehtyyn pyhään, joka toisen
kuwa on, waan hän meni itse taiwaseen, ettH
hän nyt Jumalan kaswoin edes meidän tahtem il«
mestyis. Nimittäin Wapahtaja, nijnkuin Wan»
han Testamendin ylimmäisen Papin kuwai-. taot»
tämys, wei werensä siihen kaikkein Pnbimbäält
Jumalan eteen, hän ilmestyi meidän
tähtem
malan kaswoin edesä. Nimittäin jos Isä, kosta
Jumalan Poika ristinnaulitsemiscns jälkeen nun»
kuin
C

Christllxen U)eren woima
Jumala ja ihminen; taiwaasa ilmestyi, olis
hänelda kysynyt: Kuka hän olis? niin olis hänen
pitänyt sanoman: minä olen se, joka ihmisten e«

34
kuin

dcstä

sen

ijankaikkisen kuoleman ulosseisoin, ja

silmäis eteen, o Isis, ni>n«
kuin se, joka tämän painaman tcckauM olen o»
sottanut, ja
muutoin kadotetun mailman ede«
stäj kaikki maxanut. Wapahtajan personas aset<
ti itscnsFoko ihmisellinen sukukunda Jumalan eteen, za osotti itsens hänelle, nijnkuin lesuxes
hänen kansalls sowitettuna, nimittäin
nizn pailjo kuin meidän autuudem toimituxeentu»
lee. Täsä asettamises Jumalan kaswoin eteen,
toi Isalle uhri«werens, m IsH
Christus uijn
ja
tunnusti wastaan otti sen, nijnkuin yhden täy»
dellisesti kelpawan maxon kaikkein ihmisten sieluin
edestä. Silloin luettiin Christuxen Weri seliaiscri,
kuin jos ihmiset
olisit itse wuydattanet ja silla
tjcmkaikkisesti hywin ansaitut syndeins rangaistu»
nyt tulen minä Sinun

sen

sanocn
sen

Tämän Chrisillz-en Uhramisen, saxet maranet.
ijankaik»
noo nyt edespäin Pawaii,
on,
Hengen
kautta, se
kisen
hänen izankäikkisen lu<>
maludens kautta: koffa nimittäin Wapahtaia,
nijnkuin totinen Jumala ja ihminen, ristillä on
lippunut ja kuollut. Tästä Jumaludesta sai hä-

nen Merens nimen omaan sen korkian arwon,
kuin sille sen korkeimman oikeudcs annettu on.
O kuinga kallis on niin muodoin mewan Luna»
ar«
stuxem l)inda! Kuka sitä raita kyllä korttasi
lvaw? Se on itse sen Jumalan Pojan Wen, joka
Majestelisa ja taydeliisyyz-isä on isäns wertainen.
Nyt

lalkimaincn Ojatahdomme wielä toisezi tutkistella: mikH

wai-

Ihmisten oma<a tunnosit.

zs

waikutus tällä Wapahtajan Merellä, ihmisten
Apostoli puhuu siltä nijn mei»
dcln tertisäm, eftä hän asian osittain itsesans e»
teenasettaa osittain wertauxella Wanhan Testa«
mendin uhreihin. Mitä sijhen edelliseen kirjoi»
tuxeen tulee: nijn kuuluu sijtä: Christuxen Weri
puhdistaa, ineidän omantundom kuolewaisista toi,
stä eläwätä Jumalala palwelemaan. Tasa on
ensin selitettäwä,mitä omantunnon kautta ym«
märretään. En minä taida sitä paremmin kirjoittaa, kuin se Esa. si>: «2. kirjoiteta», koika siinck
kuulu: meidän rikoxemme on meitä läsnä, ja me
tunnemme meidän pahattekomme. Naiden sanain
jälkeen se on omatundo, kuin ihminen itse tökö»
näns löytä ylitse käymisens, m tundee hänen syn'
dins. Kuitengin tällä ainoastans nimenomaan

masa tunnosa on.

yzi herännyt omatundo kirjoitetaan, ja sitä kir,
joitusta me wain tarwitsemmekin tällä erällä. Tä,l>

le ihlnisten omalle tunnolle tertisam tygöpannaan
kuolewaiset työt, ja tosin nijn muodoin kuin
näiden kuolcwaisten töiden kautta saastutetaan,

se

ylöstulewat, ja sijhen aina sywemmH
ijankaikkisen
johdattamat, sixi että ne «vihdoin
peräsans
kuoleman
wetäwät. Näillä kuolewaisilla töiUä on ihmisten omatundo saastutettu. Nimit«
täin omatundo tekee niiden ylitse päätöxiä, tundee

kuolemasta

sen

ne kauhiazi saastaisuudet ja hcipiäfi Jumalan e«
desä, ja osottaa ihmiselle Jumalan wanhurlfat
rangaistuz'et. Mutta kuingas omatundo näistäkuo»
lewaisista töistä puhdistetaan? Sillä tcnvalla, ettck
minä syndeinandefi saamisesta Pyhän Hengen

kautta tulen makuutetut,
C

ja sijhen

2

nähden Ml.

le

z 6 thristuxen
le kandeet

N)eren woima

omasajokatunnosa
lakkawat. Silloin taitaa
nijn puhdistettu

siis ihminen,

sanoa,

on, tottludes

niinkuin Job puhuu: Minun omatun<
domeikalwa minua koko elinaikanani. Job. 27:6.
T istä alkaa se usk«n rodkens, josta Pawali
puhuu, Rom. 8:n, 34 Kuka tahtoo Jumalan
waiittuin pck.Nle kauda? Jumala on joka teke
wanhurikari. Kuka on joka tahtoo kadotta? Chri»
stus on kuollut; ja hän on myös ylösheratetty,
on myös Jumalan oikialla kädellä, joka myös
rukoilee meidän edestämme. Tasa ori sielu, joka
ou saanut yhden Christnxen Weren kautta puhdistetun omantunnon, min
edeshuutaataiwaan, maan ja helwetiu, asettaa itsenö suurella
turmalla heidän eteens,ja kysy rohkiasti: jos wie»
la kellakan on kaipamista hauen paällens? Sil,
la hän on asians korkeimmas oikeudes niin päättanyt, ettei yhdelläkän ennä taida olla mitan
handckwastaan, Hänen rohkeudens perustaa it«
sttts tämän janan päälle: Jumala on täsä joka
wanhur,?auctaa. Tämä Illmala on kaiketi kaikkein Imnalitten Jumala, kaikkein Herrain Her»
w, ja Kuningas kaikkein Kuninqasten jamaan
Ruhtinasten ylitse! jotka kaikki ainoastans, hänen
waloakundans halwoiri wirkamiehiri omat kut«
iUttawat. Täldä suurclda duo!naril?a ussowai«
nen sielu on synneistäns päästetty ia on ni,n muodoin korkeimman duomio istuimen edes asianstay'
dellisesti päätiänyt: kuka taiwaasa, maan pääl»
la eiheiivecis, enää tontis nosta handa wastaan,
ja kumoon lyödä sitä duonnota, jonga hän kait»
kein Herrain Herralda saanut on ?
Merkillinen on myös wielä, toijeri, naijäsa»

sanoen

noisa.

Ihmisten

omasa rlmnofa.

;/

noisa, että nM kllulu: Christus on, joka ei ai«
noastans ole kuollut, ja ei ainoastans ylösherätetty, mutta nyt myös istuu Jumalan oikialla
kädellä, ia rukoilee meidän edesiam. TamäChri'
stus on niin kuin edeswastajaxi luectawa, joka ustowaisten sselnen hywäxi pysyy Jumalan oikialla kädellä istumasa,wielä edespäin heidän asiaans
toimittamasa. Silla yri eli toinen taidais wie,
la löytyä, jokanhdelle nssowaiselle tahdois jota,
kin waiwaa saatta. Ni!n pian kuin tätä tapahduis, andaa hän sen wain edeswastaiallens lie»
ta. Hän on sen vian ratkaisema, la joka aika siltä huolda pitämä, ettei hänelle yhdellakan tawal»
la mitän pelkämistä ole. O kuinga turwatut tai«
tawat siis totiset Jumalan lapset olla! Ei he o'e
ainoastans korkcimmalda Duonmrilda hywäH
päätöstä saanet, waan tietämät myös, että hei»
dän Wapahtajans itse Chrisiuxeri kantta
e»
desa kaikki hywäxi lehvään, mitä Mosexelda la
hänen laildans ellkkä myös omalda tnnnolda wie»
lä heille taita soimatuxi tulla. Se mahta sijs ol'
la taiwaUinen elämä.
Tästä on nyt se suuri woima aiwan selkiasti tut«
tawa, kuin Christuz-en merellä ihmisten omasa»
tunnos on. Ia totisesti, se asia tahtoo sangen pal«
jo sanoa, kosta me ainoastans tutkimme, kuin<
ga kolvin siinä käy, kuin yhden snndi''en omatun»
do on herännyt, la hän mieleensä sila tahto rau«
hoittaa ja asettaa. Aicld:a hän ei tohdi ja mi<
ta' hän kleldä tahdois, joutu häne!'e ainoastans
murhexi hänen sielusans, ,a tuleni hänen luisans.
Sillä tawalla ei menestn, waan we tulemme vh«
destä lewottomuudesta toiseen, jos tälle tielle tah-.
C 3
dom-
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Omatundo kandaa pikaisen todi,
sturen kaikkia wastaan, kuin kaikesa elämäsäns
pahaa on ajateldu, himoittu, puhuttu, tehty, ja
hywää laiminlyöty. EstcUa, za syndiä pienexi
tehdä, ei lijon auta. Sillä eteen asetetaan omasa tunnosa,sanoen,
ja ei anna itse on,pienemmäri
seilaisezu
siäns, nijn
hiuskarwaa
teh<
dä kuin se itse tl?ösä on. Jos kaikki suuret ja woi'
malliset tasa mailmasa yzimielisesti yhdelle herän»
nelle syndiselle heidän armonsa taritsisit: nijn ei
hän sillä kuitengan yhderi ainoazi minucifikan
domme astua.

se

taidaisi itsiäns rauhoittaa. Ia jos hänelle täit,
taisijn andaa kaiken mailman tawarat, ottaisitko
pois hä»
ne hanelda ainoani silmän

se

nen omantundons puremista? Lyhykäisesti, on
painama ja suuri asia, yhtä unesta herännyttä o«
lnaamnooa asettaa. Christien weri yxin sen taitaa, ja muutoin eikä taiwaasa eikä maan päällä
nutän.löydy, kuin siihen olis ulottuwainen. V
kuinga suuri woima siis Wapahtajan merellä on!
Joka sitä on koetellut, tietä ihmellisiä asioja sij>
tä puhua.
hedelmän omantunnon plchdisiamijesta kuo»
lewaisista töistä, pitä tämän oleman, että elämätä jumalala palwellaan, nijnkuin teM kuuluu:
Cläwätä Jumalala palwelemaan. Ia totisesti
nijn se on: kuin omatundo päällekandestans on
wapahdettu, ja sitä wastaan Jumalan rauha sen
on täyttänyt: niin sitte wasta meillä on woimaa,
sydämestä Jumalala palwella, ja itsiäm, katkel<
la kuin meisä on, hänelle ylösuhrata.
2) Puhuu Apostoli Christuzen weren:woima«
sta, kuin sillä ihmisten
tunnosa on, sillä
tawal-

omasa

Ihmisten

omasa tunnosa.

;

tawaNa että hän sen wertaa Wanhan Testamen.
din uhriwerecn, ia erinomaisesti hebkoisen tuh«
taan; kosta näin kuuluu: Jos härkäin ja kauristen weri ja hehkoisen tuhka prijffoitcttu saastaisten

pyhittää lihalliseen puhtauteen: kuinga
palio enämminChristnxen weri, ja nijn edespäin.
Wanhan Tesiamenoin uhri saatti lihallisen puh<
lauden niille, jotka Mostxen lain jälken olit saastaiset: Se on, se teki että ne, jotka olit andanet
sellaisia uhria edestäns tehdä, senjälken jällens
nijri ihmistxi luettiiil, jotka muiden Ijraelitain
kans Temoeliln ja Lewitalliselle Jumalan palwelurclle, sait heitäns sisälle löydyttää. Erinomaisesti me löydämme, 4 Mos. ly. että Jumala nii«
den suhteen jotka jongun kuolleen päälle olit hei«
täns saastuttanet, oli erinomaisen puhdistuzen ta.wan asettanut. Nlmittäin »zl rustia lehmä piti,
ulkona leiristä, teurastettaman ja poldettaman.
Tuhka sijtä lyötiin weteen, ja sijtä tehtin yxi prii»
ssoitus wesi,jolla nekuin rupemtseUa yhteen kuol»
leseen, olit saastutetut, piti prijffoitettaman ja
puhdistettaman. Senkautta nämät saastaiset sait
yhden lihallisen puhtauden, nijickuin tämä nyky»
hnn selitettiin. Nyt tahtoo Apostoli tehdä tämän
psätözen: jos härkäin la kauristen uhri werells
lehmän tuhmalla taist olla sellaiza priissoitetulla
nen waikutus, ulkonaista ja lihallista puhtautta
Israelin lapstsa matkaansaattamaan.- kuinga pal>
10 enammin taitaa Chriftnren Wcri puhdistaa omiatundoja kuolewaisista töistä, eläwätä Inma»
lata palwelemaan. Tämä päätös on sangen sttowaincn ja wäkewä. Sillä mitä ellinden weri,
la yhden

huonon lehmän tuhka
C4

mazaa Jumalan
PoM
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Pojan kallista werta wastaan? Jos se edellinen
nyt kuitengin taisi matkaan saatta ulkonaista py-

hyttä, jota näkymisen seurakunnan losenet tar»
witstl: nijn paljo enämmin se määrättömästi kal«
lis Christuxen Weri ihmisten omiatundoia 'on
puhdistama ja heidän-päällckandeistans väastäwä.
Israelilla piti tosin myös jo niin muodoin, kuin
ainoastans ulkonaisen aseturens jälken, Imua»

se

lan kansaxi kutsuttiin, yzi hänelle sowelias puh«
taus oleman: mutta silnä päälle katfannos/ että
Heidin piti oleman Christuren seurakunnan toti<

set jäsenet, nijn tämä ulkonainen pyhyys ei liki'
mäarinqän ulottunut. Kaiketi oiti myös omatunnot ia itse sydämet Jumalan edes puhtaat oleman.
Multa woimaa, senkaltaista puhtautta waikuttaman, ei ollut uhri wereilä, waan ainoalla Chri»
sturcn Were>lä, Tosin myös nyt Jumalan
on, niiden näkywätses joukos, lotrakunnas,
ka itsens Christttyiri klltsnwat, kamalalle näyt'
tää, ko!?a sen muotoa Jumalan edes tutkistellaan: oikeuden jälkeen pidäis kaikkeiil, jotka Chri,
stikunuan heimasa löytywät, oleman Wapahta»
jan totiset ja puhtaat jäsenet: Ia kuitengan ei sitä
ensingän, senvahembi, taita sijhengan saattaa,
että sillä yhteisesti ulkonainengan pyhyys olis.
Siellä owat huorinteklät ja salawuoteisit, war«
kaat, murhalat ja Jumalan pilkkajat/ ja kuka tau
ta ne kauhisturet kaikki luetella, joita myös Chri,
stittyin tykönä joukottain löyttään? ohdakkeet pi«
tä tosin, niinkuin Wapahtaia janoo, sallittaman

se

seu-

kaswaa nisucn kansa, sifi kuin hän itse molemmat
toisistans eroittai. Sillä »välillä pysy se kuitengin jijnä/ että Christuren Weri yrinäns, puh»
distaa

omasa

Ihmisien
distaa kaikki sodämet

mnnoja.

4-

ja omatunnot, jotka senwoi»

maa, totisen katumuxcn ja uston järlcstnres, yxl
wakaisesti etsiwät. Ia itijn olemme sl!v sitä Chn»
siteen Weren woimaa tutkistelleet kuin nllä ihmisten
tunnosa on; lola mc erittäin olemme peräanmatellcet, osittain mikä weri on,o-

omasa
sittcun sen waikutusta omasa

tuitnosa.

se

Nyt on tämä kaikki, mitä me Christuxen
ren woimasta taliakin erci!!a olenuuc hawainnet,
sellaisesta laadusta, ettei sitä pareilliuitt taita hywäz-i käyttää, kuin kosta yriwakainen sydclmcn

koetteleminen eteen

otetaan,loliga lälken

tarkasti
woima»
sans totisesti >,u roetcldu taikka ci. Kuka on nyt
teidän seasanne, loka Jumalan etee,'. taita astua
ja tomudesa sanoa: minun omatulooni ei kalwa
minua koko elinaikcmi tähden. Sinä täsä Cbri'
stuzen Weren woima rrinomaisesti seisoo, niinkuin tutkistelemuz'es kullUeet olemme, että oma'
tundo kaikesta päMe kaudesta Jumalan edesä,
wapahdetaan. Ni,n pitä
jokaicftn, wka tästä lesuxen Wcreli woimasta kerstata tahtoo tietämän, että hänelle totisesti hänen syndins cwat
andexi annetut, muutoin hän ci taida päästä o,
mantuudons kalivawasta madosta. Kuka, sanon
miua', taitaa ntin edesastua. ia turmalla, lu-'
malalle ylistyxeri, lewollisesta omasta nmnostans
kerffata, ja sanoa: K?atso, Jumala on minun
autuudeni, minä olen turwasa, ja eu mitan pel'
ka. Esa. l;:
Waan että tämä koettelemus stn paremmin
taidais tapahtua: mjn minä tahdon edestuooa
tutkitaan, jos Wapahtaian werta

sns

;.

C

5
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ne tundomerkit, joidenga kautta se jumalallinen
omantunnon rauha lihallisesta suruttomuudesta
eroittaa laittaan. Slllä witzihin pääasia sen päälle tulee, etten minä täsä koettelemuxes itftäni pet«
täin; joka kuitengin aiwan kewiästi taidais tapah»

tua, jos en minä hywin waarin

ottaisi eronusta

yhden lumalalda rauhoitetun ja nukkuwcm oman«

tunon waihella. Ottakat sijs waari:
,) Se lihallinen
suruttomuus ylöstulee luon»
nollisesta hitaudesta <a kylmämielisyydestä luma,
lata wastaan: mutta se totinen omantunnon lepo seuraa edellä käyneen omantunnon rauhatto«
lnunden jakiiwoituxen päälle. Nimittäin luonnosta on ihminen senlaatuinen, ettei hän jumalallisia asioin oikein sydamejäns tunne. Hän tietä, että yxi Jumala on, että tällä Jumalalla on
pzi Poika, joka helwetin waiwan ia monen ruu»
min kiwun alla hänen, iiankairMsta kadotuxesta
on pelastanut, ja ettei hän taida muutoin autu»

azi tulla, kuin uffon kautta tämän Jumalan Po»
jan päälle. Waan kaiken sen alla, ei hän kostan
yriwakaisesti sen päälle ajattele, kuinga hän u«
stoon tulis, päättäin edeltäpäin sen witzixi, ett<l
hän jo on uffowainen. ja ettei hän ole mikän pa«
kana, Turkki taikka Christitöm. Tästä ylöstule
hänen tykönäns yxi wisti omantunnon lepo, ettH
hän pelwota ja huoleta sielustans elää edespäin.
Mutta tämä on yzi wäärä lepo, ja oikeudella li<
hallisexi suruttomuudczi kutsuttama. Sitä wa»
staan <e totinen Jumalallinen omantunnon lepo
nwpi sen myötäns,ettei se ennen taida ylöstulia,
kuin sydän wiheliäisen ja kadottaen ansainnen
luonnollisen tilans tunde, sen ylitse pyhään lewot-

Ihmisien

4?
nmnola.
wottomuuteeil ja suruun asetetaan, ia Christuren
Weres rauhoitetaan. Sijnä ei taita niin kohta
sanoa, minulla on hywa omatnndo, ja olen le«
wolliuen: waan sielu näkee surkeudens, ja tulee
omaja

hänen syndisen turmeluxens tunnon kautta izan«
teh«
kaikkisesta autuudestans huolda pita'waisez'i
dyzi. Autuas tulemista ei taita enää, nijnkum
kylmä
ennen, kewiänä pitä, eikä edeskayda
lisyydes

kuin

työtä

Jumalala wastaan.

mie«

Nyt tullaan, nijn»

tuttawisa sanoisa ulossano,
sen Wapahtaja
pai»
ja

tekewaisexi rastautetuxi. Kuorma
naa, ja ei tahdo waarän lohdutuxens kautta an»
daa itstäns poispudistaa.
2) Lihallinen suruttomuus ylöstulee fijta, ettck
ihminell tietä itsenssuuremmista riksoista wapaari,
ja sentähden lukee itsens hywäxi Christityxi: mut»

ta se

Jumalallinen omantunnon rauha eitule en»
kosta me tiedämme, että sielun sijallisetkin saastutuzet, ia sydämen salaiset pahat hi<
mot lumalawa, Christuren tähden, owat an«
deziannetut. Silla nijn se kaiketi on. Mi, jo»
ka itstäns tekee lewolliseri ja suruttomani, katso
nen, kuin

wain aina syndien suurten ulospuhkemtsten pääl»
le. Jos hän tietä itsens niistä wapaazi; nijn
hän ihmettele, jettä hänelle jotain enämmin
sia ja hänen lepoans hammendätahdotaan. Waan

suo-

joka totista omantunnon rauhaa wiljele,

hän tie»

täaiwan hywin, hän on sen tundenut, ja tun«
myös »vielä, että hänen sieluns lepo salai»
dee

sen

sengin ja pienexi näkymän sydämen saastuturen
kautta, taita rikotufi tulla. Hän näkee ja tundee nijn sanoaxeni, syndein tomungin: sentckhden
ei hän lijon ennen ole tainnut lewollisexi tulla,

kuin
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salaistenkin syndein andefi saamisesta
wakuutetuzi- Ei hän taida myds toi'
sin täsä sieinn lewos pysyä, kuin että hänen pitä
sydämens ylitse alati walwoman, sen ajatufista
la himoista waaria pitämän, <a sen sisällisen Tempelin saastutufista warjeleman.
3) Lihallinen suruttomuus luottaa itsens luLaupiuoen

kuin hän
on tullut

päälle, sen päälle katsomata,
malan
kuinga ja misa' järjestyz-es Jumala tahtoo laupias
olla: mutta totinen omantunnon lepol perustaa
itsens lesuren Christuxen Weren päälle, ja

se

tämän weren kautta

sen

weren tähden ta»
pahtunen syndein andezi andamisen päälle. Se
pysyy tosin iankaikkisesti totena: Jumala on laupias (kuka tätä tahdois kieidää?) Se pyft)y sa,
moin iiankaikkisesti totena, että me sielummerauhaa tämä» Jumalan laupiuden päälle turwallise»
ja tämän

sti taidamme rakmdaa; waan eikö

Jumala sana,

ole todistanut, kosta ja millä
sans kyllä selkiästi laupias
tawalla hän tichto
olla? Tosin hän taritmailmaUe; waan johdattaa sen
sce armoansa kokotygö,

siwus Poikansa

ia tahtoo että meidän hän<
dä pitä etsimän hänestä totiscs uffos taitaxem i,
loita. Muiden Pyhän Raamatun todistusten
sa, jotka siitä puhumat, pysyn minä tällä erällä
yxin siinä ainoasa, jonqa me Ioh.;: is. löydämme: nijn rakasti Jumala, mailmaa että hän an«
doi hänen ainoan Poikansa, että jokainen kuin
usto hänen päällens, ei pidä hukkuman,sijsmutta
«iankaikkisen elämän saaman. Kuinga ja Jumailmala ihmistä kolttaan tahto laupias
maa rakastaa? mhtoko hän heitä heidän pahoisa
tzaAtsewatsisa himoisansa, rakkaudesta, taiwaseen

sea-

ottaa?

Ihmisten

omasa tnnnola.
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ottaa? Ei, heidän pitä Pojan päälle ussoman,
ja tämän u!?on kautta sydämisäns tuleman puh'
distetnri; niinkuin se Ao T-»;: v kuuluu: hän
puhdistaa meidäl, sydämem uffon kautta Jotka
nyt yhtätehden lUmalan laupiuden päälle huutawat ja ei tammella sydämellä Jumalan Pojan
tygö tule, eikä tahdo hänen päällens u>?oa, mu
kä omantunnon lepo näillä on? Wisusti ci senkat»
laista, joka hädäs ja kuolemas seisoa taidais.
Heidän toiwonsa perustus on hietainen, lopulla
ei seisowainen. Sitä wastaan yri ustowaiilen
kerffa itstäns myös Jumalan laupiudesta, ja pe»
rustaa sieluns rauhan sen päälle, mutta ei muu»
toin kuin täsä järjestyxes, että hän totises uffos
sen kalltm lnnasturen weren wastan ottaa, ja siitä
rauhottctaan, että hän tundee

lau

sen laupian luma«

hinelie Christuxen tähden hänen syndins an<

deri andaneri, niiden myös,melasta ja rangatsturista päästänez-i. Ia tosin juuri tämän uston
kautta, jonaa kantta hän syndins on andexi
nut, saa hin nu)ss Inmalallisia armo-woimia
händä, ioka hänelle syndins on andexi andanut,
rakastarens, >a itsi,ins hänelle sielulla ja ruumilla

saa-

,

ylös-uhratarenö,

4/ Milihallisesti lurotoin esselee mielui,esti syw
deianft, usein lutkistakin rikoxia, ia tahtoo ne
waitt heikouden snnneixi ulosandaa: mutta »oka

Jumalallista rauhaa omasa tunnosansa tundee,
ei etsi yhtäkän lohdutusta hänen hcikoudesansa,
waan Wapahtaian knolemasa ja wcrcsä. Tosin
yhdellä

loka

uffowaisella on

myös heikouden syndiä,
juuri on, mntta ei «xi llhallisesti surutöin,
sylwisnä heikoudexi lukea taita: mutta ei

jahan

se

se

hän«

Christuxen LVeren woima
händä rauhoita, että hän heiA) on; waan hän
katsoo Christuxen Weren päälle, ja tietä witzisti,
ettei hänen heikoudenskan nlitkan heikoudet olisi,
46

waan synnit, jotka hänen alimmaiseen helwecin
kuoppaan wajottaisit, jollei hänellä sellainen Lunastaja olisi, jongatähden hänelle lokapäiwäisesti
ja runsasti syndins anderi annetaan, niinkuin

sano.

Lutherus

Hän häpee heikouttens tähden Jumalan edes, ja
se on hänelle suurena huolena, jaa ei säästä yhtan

yriwakaisuutta, nijstä Pyhän Hengen kautta jo»
kapaiwä enämmin puhdistetuxi tullarens. Kui»
tengin on myös tosi. Jumalan lapsella on ta»
säkin yxi lohdutus, että hän tietä ei sillen ehdot»
lisesti syndia tekewäns. Hän ottaa kaiketi myös
siitä yhden tundomerkin, että Jumalan Hengi
danesii on, ja että hän kuolemasta on hengelliseen
elämään siirretty. Waan on kaiketi toista, kuin
kosta edeswetäminen, että heikoudesta syndick
tehty on, wäärinkäytetsan, hallitsewaisia paho»
ja himoja sillä kaunistellarens ja luultua sielun
lepoa
päälle perustarens. Joka niinmuodoin
teidän ftasanneihmisellisten heikouttens kansa nijn
walmis on, että hän kohta
kansa cdesasiuu,
kosta hän luulee peitettä synneillens tarwitsewan»
sa, han mahtaa ollawiiWi sijlä makuutettu, et«
tei hänen kansans oikein asiat ole, ja että hänen
leponsa on yri lihallinen suruttomuus, waan ei
yhden Christuxen Weren kautta puhdistetun o»
mantunnon totinen ja Jumalallinen rauha.
Näiden
lihallisen suruttomuuden ja to«
tisen sielun lewon tundomerkkein jälkeen, koetel»
tarkasti,
kan itsens nyt itsekukin ttidein

se

se

se

sen

sen

,

sen

sen

seasanne

ia
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Ihmisten omaja tunnojaja rukoilkan itse
armoa, että hän it«
sens nijn koetella lumalalda.
taidais. Alkän kukan liehakoit»
koitsekansans: Mä petos tM painawasa asiasa
saaltaa iiankaikkilen ja parandawattoman wahingon. Nijn pian kuin nyt Jumala cmdaa armoa,
sydamens löynään,

se

että oma

on, että turmel«

du sydamens tila turaan, ja hawaitaan kuinga
luullulla omantundons lewolla tähänasti itsens
petetty on; nijn pian otettakan siitä waari mitä
woimaa meidän textimme jälkeen Christien Wercn meidän päällem pitä osottaman. Se puhdistaa omantunnon,
Pawali. Ia sentähden
pila omaantundoon sisältämän
le. MdeNä herätetyllä syndisellä on myös edes
kaikkem asiaiil sijtä tekeminen, että hänen oma-

sano

tundonsmahdais koetella ChristurenWeren woimaa. puhdistnxez'i kuolewaisista töistä. Omasa
tunnosa tundee ja näkee hän saastaisuudens. Siel«
lä se seiso hänen edesäns ja ahdistaa händck nim,
että hänen täyty itse duomita kuinga tämä loka
taitaa hänelle ijankaikkisen kuoleman saattaa, jollei hän armon ajas sijtä tule pubdistetuxi. Lain
päälle kandaminen ja uhkaus, zoka omasa tunno»
sa tutaan, ei tule ennem voisotetuzl, ennen kuin
Christuxen Weri sinne sisälle tuodaan. Sitte
affen kaikki tulee lewollisexi ja tämi» vuhdiste»
tun ja rauhoitetun omantunnon hedelmä on, et'
tä eläwätä Jumalala palwellaan. O ia. ios o»
mamndo ensin on lewollinen ja puhdas-, niin tu«

.lee

myös sydän puhdistetun, ja paha

tahtoma-

satmi, että totisella iällens rakastamisella hänescl

omasa

tiputaan, jonqa andezi andamusta
tunnomakiasti tutaan, ja kijwllisuudestg kaikkia mi«

sa
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tä meillä on ja mitä nn: olemme hänelle ylösuhrataan. Ko'ta ihminelt hengellisestä kuolemasta
herätetän,la ensnnmaiseen tnndoon syndisestätnr»
melurestans saatetaan: niin hän yhteisesti ensin
sljta huolda pitää, kuinga hän Christnxcn Weren
sydämeens saattais ja sen woiman kautta pahoi»
sia puhdistettaisiin, Mutta tähän tulla, ei ole
yhtän parembata wälikappaletta, knin että tätä
werta edellakätta omasa tunnosa juuri woimalli»
sesti etsitän tuta. Jos tämä on tapahtunut, ja
paällekandeet jenkautta asetetut, nijn tnllaan
sen
myös wahwistetuzi eläw itä Jumalala palwele»
maan. Niinkuin meidän textim opettaa. Sit«
len sydämen puhdisteesta ja pnhittämiscstäei tar»
wita orjallista muresta pita, kuin syndein andezi
aiwamus nautittu on. Silla jollen paljo on an»
nettu andezl, hän paljon rakastaa; samoinkuin
se jollen wahän on cmderi annettu, wclhän myös
rakastaa. Luk. 7:47.
Tämä on myös katkilda nijlda teidän

seassnne

hywin merkiträwänä, jotka heidän omantundons
puhdistusta Wapahtajan Weren kautta owat koetelleet. Jota puhtaambana yz'i Jumalan lapsi
ptta omantundonsa orjallisesta pelwosta ja päälle»

kandeesta, sitä enammin Jumalallista woimaa
pyhään elämään hän n»yös saapi. OmatNndo on

morsiankammio, nijnknin Lutherns puhuu, i»'
honga lakin kirourens kansa ei pidä sisälle laskettaman, koffa kerran on tuldn
Nimen

päälle ussowaiscxi: mutla lihaa himoinsa kansa
mahta se kyllä anttaa hitiiscmään, koffa liha sy«
dämen tahto hembiäxi tehdä ja hajoawaisexi. Jos
yzt ustowainen ei näy itsellens kyllä puhdas ja
pvb<l

Ihmisten «maftt mmwla.
4>
olewari, niinkuin se totuudesa myös niin

pyhä
on: niin pyrkikän ainoastans ensin sen perään,
että hän omasa tunnosa Christuren Weren ma»
kian woimanrunsaammasti koettelis;han on pian
löytämä että lepo Chrinuren haawoisa, z« makia
nauttiminen siitä Pyhän Hengen kautta ulos»
tvuodatelusta Jumalan rakkaudesta, paremmin

hänen edespäin pyhityxesä, kuin ios hän
waikka kuinka paljon itse waikuttaa ja itsiäns pa«
auttaa

randaa

tahdois.

Rukous.

ja Totinen Jumala, Sinä joka Meille
Sinun poikas olet lahjoittanut, kuinga et Sin<t
meille hänen kansana kaikkea lahjoittaisi? Tämä Sinun poikas ei ole Sinulle ylön kallis ollut: ei. Sini
olet t/äne» meidän kaikkein edestäm ulosandanut, ett«t
hän meitä ijankaikkiststa tulesta hänen tallin werensi
kautta olis N?apahtanut. Mutta mitä meitä auttais,
että Sinä yhden nijn suuren hywän työn «let meidän
waiwaisten päälle kuluttanut, jo» ei Sinun poika» U3e»
ri meidän tykönäm tulisi hywin woimalliseril Gijtäon
sijo taas yxi todistus. Sinun armos kantta, kannettu:
o, tee se kuitengin itse kaikkein svdämisa, jotka sitä kuul<
leet owat, eläwari, jaa ratki pistinnxi ja nauloixi. Ri»
ko Sinä itse, rakas Isä, kaikkein suruttomain ja nuk»
kuroaisien «mantundoin wäärä rauha, ja anna heidän
pyhällä lewottoMuudella hawaita, kuinga heillä ei wi?«

se

,

lä yhtän totista rauhaa ole, waan seisorvat suuresawaa»
ijankaikkisesti helwetin järwes lewottomaxi

rasa, että

tehdyxi tulla, jollei he pian Sinun poikaa tykönä le,
poa etsi ja löydä. Tule itse Sinun hywän henges kaut>
ta kaikkein nijden awuri, jotka mieluisesti rauhaa ijan»
kaikkisesti halajaisit, ja eiwät wielä kyllä selkiästi ymmärrä, kuinga saada laittaan. Saata Sinä itse Si«
«un rakkaan poikaa N>eri heidän omantundoons, j«
anna sen tämän kautta tulla puhdistetuxi. Sinua, elä»
»vätä Jumalala palwelemaan.
itse Sinun
lop.
K

se
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heidän sichms rauha, ja älä Mi yhdeNgän piwalreuteens sisälletulla. senpäälle että he
ijäti Sinun iloisna ja mieluisna uhrinas olisit ja pysyirakas Laiwallinen Isä, tehsit. Sitä tahdoisit Sinä,
N)eren

lapsisag

mepden heidän

tähden, Amen.

dä, Sinun poikae

Christuxctt weren woima

Rastaisa Jumalan duomioisit
2Mos. 12:7.
ja

jälkccn.

Nnkous.

uskollinen Laiwallinen Isä, Sinä

annat poi»
kas N)ere>, Sinun kaswois edes puhua parembita
kuin Abelin weren, ja puhdistat senkautta meidän omat»
tundomme kuolevaisista töistä. Me kijtäm Sinua sy»
dämestam, että Sinä Sanastas olet näitä meilleN tietä
andanut, ja rukoilemme Sinua, ettäs wielä edespäin
weren woi»
annaifit meidän tuta lesuren
maa; silla ilman sitä emme taida
tulla z rvaan
jäämme meidän syndeihimme. Mutta koska ilman toe
tista uskoa on Mahdotoin, tätä werta itsesans woimal»
tisesii koetella, nijn tahdoisit Sinä sijs tätä uskoa meifä

Hssakas

kaikisa arnlost»

waikuttaa.

Herätä meidän

sydäinem

sijtä, kuin nyt Sinun Poikas werestä puhuttaman
pitä, oikein waaria ottamaan, ja anna jenkautta mon»
da ijankatkkiststi pp>'ywäistä hedelmää edestulla,

stuxen tähden,

Amen

Esipuhe.

Christmen kallis Weri Jumalan oi-

Gumssa
fcudes varembtta

puhuu, kuin Abelin weri
ja omtattm doia nwlewaisista töistä puhdistaa, olemma me,. rakauemtHerrasa, edellä käywäisi-

sä saarnoisa kuulleet. Selikaldaisen ihmisen au-

tuus, loka lesuren Weren woiman itsesans tuw
dcc, on ulossanomattomasti suuri. Perän aja»
telkan)

s»
Jumalan dllomioisa.
ainoastans, mikä onnellisuus se on, että
Rastaija

teskam

meiUa on alinomainen edeswastaja Jumalan tykönä, ja että omasatunnosa alati jolakiu tunnem«.
me, longa kautta me lohdutetaan ja Jumalan y«
listyreen herätetään. Totisesti, senkat ainen sie»
lun tila on kalliimman arwattawa, kmn jos me
muutoin tajdciisimme nautita kalkkia onnellisuuk»
ta täällä maan päällä yhtä haawai. Mutta Chw
siuzen Weren woima ulottuu wielä
le, ja waikuttaa wielä toisella mwalla ulossano»
mattoiuasii suuren amuuden. Nimittäin, se cn
totisesti ustowaisien tykönä yri tundomerki, «osta
heidän Herra tundee, za sentähden rastasten duo»
Mioin ajalla mielellänsä" heit-' säästä.
Tästä tulcmma me nyt sen sitä warten walitun
oppimaan; jonga
teftin jälkeen jotakin enämmin
nyt
me
Jumalan Nimeen
teetin ulostoimicuzcen
itsem käännämme, ja häneloä edeltäpäin tat)dom<
me rukoilla hänen »voimallista apuansa, ustowai»
sesti rukoillen: Ija meidän joka oler lc.
Texti. 2Mos. 12: 7. 13: 23.
s7a heidän pun ottaman weresia, ja
sinmman molemmat pihtipietet,. ja

huonenen owen päällisin, joisahesita
syöwät. Ia weren pun oleman teille

merkiri huoneisanne kuja te olena, ettjZ
koffa minä weren näen, nijn minä me»
nen teidän ohttsenne: za ei plda reille m»
lcman se rangaistus kadottamaan teitä,
koffa minä lyön Egyptin maata. Sil»
ta
tahro käydä ohitse lyömään
D 2
UMP<
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Egpptlläisilt, ja koska hän saa nähdä
weren owen paällisesa ja molemmifa
vchnpiellsii; menee
sin owcn o«
yirsi, ja ei salli hukunajall Itulla teidän
huoncistjnne rangaijcmaan.
Tästä textistä me tahdomme toinen toisemme
/

kansa tutkistella:
Cbrismren Weren woimaa raffaisa lu<
malan duomioisa,
ja sijna katsella
i) MmaMldaisna tama Weri on pidet»
tawa.

2) Mikä

waikutus silla on.

Edellinen Oja.
«Minä sanoin, me tahdomme tutkistella Chn»
stuzen Weren woimaa raffaisa Jumalan
duomioisa, ja sijnö ensin erittäin peräänajatell«
minqckkaldaisna tämä Weri on pidenäwä. Nl»
mittain, meidän textisäm kirjoitetaan, mitä I,
sraelitain Heidiin Pääsiäis Lambaans weren fan»
sa piti eteensottaman. Jumala oli heille käffenyt
karitsoista eli wohlista ottaa yhden wirhittömän
ajastaikaisen oinan. Sitä karitsata piti heidän
neljändeen toista knmmendck päiwäan kuusa tal,
leNa pitämän, ja tällä paiwalls kahden ehton wli,
lilla teurastaman. Sen lihaa piti heidän sama»
na yönä tulema paistaman, ia happamattoman
leiwän ja katkerain ruohoin kansa syömän. Se
piti kokonans syötamän, ja ei mitckn siitä huome»

nexi

jätettämän. Mutta tsmän

karitsan

werta

kästet»

5;
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käffettijn heidän siwnmaan molcmbiin pihtipieliin

ja päälliseen heidän

hnonestens omista;ja

ionga

Eqyp'
kautta Israelitain huoneet merkittiin,
tilainen asmnuMa eroitettijn. Tcklnä tapahdut
fitäwarten, että murhan-engeliilä olis ollut yri
merkki, josta hän olis tainnut Israelitain huoneet
tuta, ettei hän niitä myös olisi wahinqoittanut ja
niide>l esikoisia tappanut. Se kelpais Jumalan
wijsaudelle, tätä erinomaista toimitusta edes ottaa.
Murhan engeli olis kyliä ilman tätä Merkitä lietä!N)i, misa yxi Israelita asui: mutta me näemme
aiwan kewiäni että tällä merkillä yhden suuremman ja salaisuutta» täyden asian päälle katsottiin.
Mutta jos me kysymme, mikä sitten tämi sa«
laisuus on? niju emme taida Jumalan Sanan
jälkeen muutoin wastata, kuin että sillä lesuren
Christuren Weren päälle katsottiin. ludalai»
sten tykönä oli heidän Pääsiäis Lambaans weri
setundomerkki, jonga kantta he Enyelin surmaa
miftsta warjeldijn ja säästettiin. Nim ei myös
Wapahtajan kallis Weri ole mnuri luettawa, kuin
senkallaisezi tundomerkiri, jolla Jumala lapsians
sitä warten merkitsee, eitä hän heitä säästäis nij<
sä duomioisa kuin hän mailman ylitse andaa tul»
la. Sentähden on meillä täsä Christuren Weri
pidettäwä sellaisena tundo merkkinä, losta Her»
ra omansa tundee ia tahtoo heidän mailmasta e«
roittaa. Ilman sitä on muitakin tundo merkkejä, ioidenga kautta Jumalan lapset mailmasta
eroitetaan. Mocn niistä, joka oikeudella lue»
taan pääasia llisimbain sekaan, nimittää Wapahtaja use, kosta han loh. »?: ;?. sanoo: Sijtck
pitsa kaikkein tundeman teioän minul» Opetus,
l<»pD 3
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lapsineni,
Mailman
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jos te keskenänne rakkauden pidätte.
lapsec wihawat toisians, ja kosta he

toisians

rakastaman, nijn ei kui,
heidän rakkaudens totisexi ja pysy»
rakkauden
wänefi
ole luettawa. Silla se peru,
staa itsens taikka oman hyädytyxen päälle elikkä
sen lyhykäisen ilon päälle, jota mailman ihmiset
toinen wisens kansa itfellens tekemät. Mutta
rakkaudella on toinen ja parem<
Jumalan
perustus.
bi
Sillä se ylöstnlec sijtä, ectä heillä
on o<a yhtAäizlsä armotawaroisa, ja owat tulleet
ikanäns kuin yhden ruumin
Pawali
puhuu siitä sangeil painawasn Eph'. 4:3-6. kosta siellä kuuluu: Alckeroilkaat pitämään hengen
yhteyttä, rauhan siteen kautta. Ari ruumis,
ia yxi hengi, niinkuin tekin oletta teidän kutsumissanne yhden kaltaiseen wiwoon kutsutut.
Mi Herra yxi usko, nxi kaste. Mi Junia»
la la kaikkein Isä, ,oka kaikkein päällä on,
ja kaikkein kautta, ja tcisä kaikisa. Sentähden
N»M tämä sama Apostoli neuwoo, että yxi toi«
stans rakkaudesa palwelis Gal. 5: 13. Tämä on
totisesti yxi sangen kaunis totisten Jumalan lasten
tundomerkki, longa kansa myös se yhteen sopi,
jota Jumala muiuen perkelettä wastaan edestoi,
kossa häll palweljansalooin perään kysyi, Hiob.
1:2. nimittäin Herra sanoi satcmaile: Etkös o<
le ottanut waaria minun palweliastaln Jobista?
sillä ci hänen wertaistans ole maalla; hän on wa«
ka ja hurskas, lumalata pelkäwcknen mies, ja
wältä pahaa. Matoin ja makuinen waelius oli
niinmuodoin yxi tundomerkki, longa kautta Hiob
hänen aikansa maallisesti aiwoituista ihmisistä eroitetwielä näkywäl
tcngan lama

5
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roitettiln, la jota Jumala itse satanata massaan
edestoi. Totisesti on se nijn. Mailmalla owat

hänen tapansa la käytörensä, toista nri mailman
lapsi pian tundee toisen: mutta Jumalan lapset
ei käytä itsiäns tämän mailman muodon jälkeen,
ja juuri tämä on se tundomerkki, jonga kautta
he mailmasta eroitetaan,ja itse perkelelda tutaan.
Jaa luluala itse tundee tästä lapsensa että he hä»
nen mielens mnkaisiri tulleet owat, ja itscns mail«
mazia sacistatoinna pitämät. Ne ulkomaiset kan?
dawat kuitengin wielä korkiambata ja suuremba»
ta merkkiä paälläns, jonga päälle Jumalan sil«
mä katsoo, ja josta hän heidän omixensa tundee.

Tämä tundomerkki on lesuren Christuxen kallis
Weri, lolla heidän sydämens uskosa on prijikoteturi tullut. Herra Sinun silmäs katsomat ustoa,
kuuluu sentähden ler. 5:3. mutta minqä kansa
uffoila pääasiallisesti on tekemistä? eikö Cbn<
stuxen Weren kansa, »ota se omistaa ja sielun
sillä' ikänäns kuin prijskottaa. Tama Christuxen
Weri on se suuri tundomerkki, jonga päälle Jumalan silmä nimenomaan on kijnitetto. Hojka
nyt Jumala (että minä ihmisten tawalla sijtä pu»
hua mahdan) lapfens eteens asettaa, ja tahtoo
tietä, kutka nijden!l,kuun owatluettawat: nijn
tundee hau heidän edes kaikkein muiden tundomerkkein Poikansa Werestä. Hän katsoo tosin
kaiketi myös heidän »vakaisen mielens päälle:
waan wielä enämmin katsoo han Wapahtajan
Weren päälle. Sill>? siinä kelpawat he hänen
sydamellens paljo parkumin, kuin misäl, muuja
kaunistuz-esa. Niin pian kuin hän tätä hetsä hawaltsee, uizn ei hän tmda muuta, kuin sellaissxi
D 4
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heiden tuta, joilla ei ainoastans heidän 3una«
hinda ole heidän tykönäns, waan owat
sturens
myös senkautta tulleet hänen Poikansa kunnian
periMxi la tansaperillisizi.
Muinaisen ruumillistn Israelin seasa piti Pää»
lambaan weren olemail senkaldaisen merkin,
siäis
josta

heidän huoueens murhan engclildä piti tun»
nettaman, ja sentähden saästcttäman. Sen pciälle piti heiden sitä siwuman oweinsa päällisiin
ja pihtipieliin, että io kaukaa oiis merkkinä ollut kuka huoneeja asui. Jumala tahdoi heitä
tcknän kautta epMemats myös wariella peljästy»
luisesta joka olis tainnut heille tussa, jos mur<
hamengeli olis heidän huoneseens tullut, ja sit»
ten Hste«l hawcmumt/ että yri Israclita ssjnä a»

se

,

sui. Sen kansa edcskuwattlm, kuinga suuresa
rauhasi» nri Jumalan laost seisoo, kuin hänChri»
siuxeu Merellä jo on prijikotettu. Hän on
senkautta myös ulkoapäin kätketty, ettei mi»
kän waiwa taida ha'nen majaans lähestyä. Ia
sentähden yri ulkomainen pelkoongan ei joudu,
joka hänellä Jumalan duomioin nlitse muutoin
taidais o3a, <os ei hänellä tämä näköisä Christuxen Weren tundomerkki päälläns olisi. O!
suuri autuus, senkallaista wapautta nautita,
jonga kautta laittaan olla kätkettynä ja turmattuna kaikkea sitä wastaan, jota muutoin koko
mailman täyty mapista.
Tätä wastaan taittaisijn kyllä «deswetä ja sa«
noa ettck yhteisisa Jumalan duomioisa ne totiset

uffowaiset usein sangen kowin, j« toisinans wie»
lä kowemmin kuin ne Jumalattomat, tulemat
kozketuri. Rutm täsil et ole puhe sekaisista wai»

woi-
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woista kuin Jumala cmd.:a heiden ylitsens tulla,
heidän enimmän puhdisknxczens ja wcchwistureustosa. Paljo enämmin sitä läsä sanotaan,
sens
että kosta Jumala mailmaa sielun ja ruumin puolesta epäustoiis tähden turmelee/ nijn Jumalan
lapset silloin kaiketi päafewät wapairi. ia ei tule
duomioon. Mllntoil, pysyn se kyliä Jumalan
nMns, että myös be kaikellaislin
sanan jälkeen
waiwoihin laitamat tMa: ehkä sijnakin heidän
ja »uailman wäliilä on suuri eroitus. Nimittäin
Jumala ei anna heule mitän tapahtua kuin si<
,

tä, jo!<a hauen sowitettu Isagincn sydamens hy«
wäxilöytä, heitä ujfosa harjoittaa, ja aina suuremmalla autuudelle walmri tchdä. Hän mit,
taa siltä syystä myös kaikki Heidin karsimisens
heidän woimans «alkecn, ja ei anna heidän ko>
skan sen yline kiusaturi tulia. Hän lijkuttaa hei<
ta uu?ee>l kiiwau:een rukouz-es; hän herättää uu»
den yriwakaisuuden tekemään wäkiwaldaa tai»
w«n waldakunnan päälle, johdattaa heitä uw
teen kauniseetl usson määrään; ja andaa heidän
sieluns tällä lamalla kaikeft Hyw7!sä harjoiteturi
tulia. Sentähden he myss tähän Jumalan käyttämiseen, joka ristin ja karsimisen kautta heitä ai»
na kmmiallisemmaxi tehdä pyytää, hywin tietäwät itseils sowittaa, ja pitämät sen wahwan toiwon, että kosta sen korkeimman wihan maljat,
iiankaikkiseri turmelurexi, mailman ylitse wuo,
Valetaan, nijn ei taida mikän wahingo heitä

kostea.

lälkimäinen

Me tahdomme

tertimme jälkeen

nyt

Oja.

myös jotakin tarkemmin

tutkistella Christuzen
D s
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waikutuxia, kuin sillä »s.ssaisa Jumalan duomioi»
sa on. Niistä on ensimmäinen tämä, että Jumala tätä Werta katselee. Meidän teftisämkuu»
lu sijta nain: että, kossa minä weren näen, nijn
minä menen teidän ohitsenne. Tämä on tosin ih,
mlsten tawalla Jumalasta pnhuttll, ja merkitsee
tämä näkeminen sitä, että Jumala tahtoo eteens
asettaa Israelitat niinkuin ihmiset jotka Pääsiäis»
lambaan wertahcidanowihinsstwunet owat.

Ia
samalla tawalla tahtoo hän myös ustowaisians
katsella, kuinga he Cdristufen WerellH owat prix
ffotetut. Nimittäin hän eteens asettaa ne ninn
kuin ihmiset, loilla on osa hänen Poikans We»
resä, ja sitä samaa ustosa itsellens tygsomista»
wat. Hän näkee heidäl, tosin kaiket» myös kaikisa muisa heidän asian haaroisans, ja me tai»
lapsi
Jumalan
tunne,
ettei
taikka
itsiäns
toisin
milloinhan
hän tottsesa tilasans, »osa hän seisoo, Jumalan
edes julki olisi. Mutta sijnä werises muodos, se
on, niinmuodoin kuin he Christuzen Werellä o,
wat prijstoterut, katselee Jumala lapsians mieluisimmasti, l« tällä heidän muodoilans josa he Chri»
damme totuudella janoa, ei yxi
nijn

stures nijn sanoen werirustiat owat, ottawat he
häneldä sydämen pois, ettei hän silmänräpäyzezitän silmäans heistä taida poiskäändä. longa°
tähden myös tämä näkeminen taitaa nijn paljo
merkitä, kuin mieluisesti nähdä, elikkä iloans
jongun päälle nähdä. Siltä niinkuin yhdellä i°
sällä ainokaisesa hywin menestywäises lapsesans
on Ui silmäin himo, ja ei kojkaan kylläänny hän»
d<l katsomasta; nijn ei taida lijon Jumala kostan
silmäans lapsistans powkäandää, kosta ne hänen
sydä'

s)
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sydämellens niin wcrrattomasti hnwin kelpawat,
että H6n nijsH hawaitsee Cbristuxe,, ristin kuole»

man, josa, totuudella sanoen, Illmalan Poika/
niin muodoin kuin hän on Wälwues Jumalan
ja ihmisten waihella, Isalle otollisin oilut on.
Christuren Weren roinen waiknlus on se, el>
tä Jumala duomioisans, ioidcn kautta mailma
turmcklaan, ustowaistcn ohitse käy. Meidän tex<

tiftm kuuluu silta:

menen rcidan ohirjenne.

mä on
UMisten tawalla Jumalasta puhut»
tu, ja tahtoo Pyhck Heuqi silla tietsandaa, et»
tci heillä pioH oleman pelkamistä murhan«engelin
turmelemisesta. Jumala lygölukee tasa itsellens
on päcktettäwä,
ohitse käymisen. Wärsystä
että hukuttajan leli murhamengelin) piti Israeli<
tain owein ohitsemenemsn, kosta hän weren o«
wen pMilsisa ja molemmisa pihcipielis oli uäke»
wö. Hukuttalallen 01l Jumala tosin kaston andanut esikoisia Egyptisil tappaa: mutta Jumala
tahdoi itse simä pitä päälle katsannon, ja koko
asian piti hänen kaikkinäkewän silmäns alla tu,
leman toimitetuzi. Ia nijn se on wielci kaikkein
myös

hänen ustowalstens kansa; nimittäin Herran ssl»
ma walwoo nimenomaan heidän ylitsens: sillcl
kuin iumklacwinain hukuttamiftxi kaikki io wal»
mit owat, että rangatstuzen juuri pitil tapahtn«
man; niin pitihän kuitengin warren kädesäns,
ssälää >a hallitse itse kaikki, ja kuuluu silloin
Hänen wkönäns: minä mene» teidän ohitsenne,
se on, mimi ulosotan teidän, ja itse tembaan
teidän maarasta, kosta minun huomioni mailman
ylinc tulemat. Iqa totisesti, ei hän mielelläns
usto omians wieraisijn ktlsijN/ waan pitä itse tarkkaa
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Chrisiuxen Lyeren

wsima

taa pällekatsandota heidän nlitsens.

Selltähden

eimikän murhan engeli taida hcita lähestyä, ko-

sta hänellä ei ainoastans silhen

ei ole yhttMn kämyös
itse ustowaiset tnr<
Jumala
ulostcmbaa.
Engelit
owat myös senmelenusesta
kansa hywin tytywäiset, että Herra nijn ustolli'
festi laumaansa «varjelee. He itse oppimat siinä
tundemaan, mikä suuri woima Jelnren Chri»
stuxen Werellä ihmisen fydämcs on. Merkki,
lotä Hesek. 9: 4. Ene/lin piti niiden otsaan teke»
män, jotka Jerusalemin kauhismsien ylitse huo«
taisit; elikkä myös sinetti, zolla ne sata ja neljä wiidettä kynnnend.i tuhatta merkittiin (Ilm.
K. 7: 3,4.) olit kmmiaUlset merkit, joita mnös
Jumalan Eligelit pidit kunnias: mutta Chri«
stuxen Weri saattaa heille wielä suurcmmal, arwos pitämisen, niitä, jotka silla snvutur owat,
stl)ä, mutta

se

waiwasta säästämään, jonga toimttureell he Iu»
malalda käffyn saanet owat.
kolmas Christuzen Weren waikutus on wih»
doin tämä, eit<i hukuttaja ei taida tulla uffowaisten huoneisiin, heitä waiwamaan, niinkuin se
meidän teetimme 23 wärsys kuuluu: ja en salli
hukuttajan tulla teidän huoneisiinne rangailemaan. Tällä tietä annetaan, että, kosta nm itse
työsti sichen tulewa oli, että murhan engelin piti

ymbärins käymän, ja esikoissa surmaman, nijn
piti Israelitain itse työsck koetteleman, kninga
rauhoitetut ja warjellut he olit. Ia nijn kly
kaiketi myös joka aika senkallMen sielmn tykönä,
jotka Christuren Merellä prijffotetut owat Jos
sijhen tulee, että waiwa ja Herran duomiot
alkawat: nijn silloin totuudes ilmanduu, kuinga

se

se

.

hei.

6z
Jumalan duomioija.
heidän sieluns on rauhas. Jos myös edeltäpäin
wielä joku huoli »a pelko HM ollut olis, nijn se
kuitengin täydellisesti pois lanqee, kosta he nyt
itse työsi hawait»ewat, että Jumala heitä saastaa', ninkuin silmälcräckns. Milsraelita, jo«
ka P !.'si,no lambaan wcrta owellens oli priistot»
tanut, taisi kukaticsi myös wielä ajatella. jos <e
wim oli, eltä halien täsä rastaasa Jumalan
pici
pääsemän:
Rastaija

mutta kosta
wapaafi
duomiosa
murha» engeli oli h nen okitsens mennyt,

nyt

se on hänelle ikvmäns kuin kalin koeteldawa»
sn selkisi langennut, kui-iga totiset Jumalan lu»
patuet owat. Kuinqa moni silloin nmhdoi Ml»
lisimmästi häwttä ustottomuuttaus m taipua Iu«
mn,

malan edes. Niin käy se m>M wielä tänäpänck
kaikkein ni»denwkönä, joilla ei wielä täydellistä
u'toa ole, waan surun ja pelwon kansa sotimat.
Heillä on, he kuulemat la lukemat
Jumalan kalliin lupauxen, he uffowat myös ja pitämät sen
totena; maan heiden sydämens ei ole kuitengan

tiydeuisesti lewollinen ja hiljainen. Jos se nyt
etti heille nijn k.'y, kuin Jumala
sGen tnlee,
sanonut,
tygö
on
niin he silloin kyllH hawaitse»
wat, kuinqa muultumatoin heidän jowitetmt
Isäns armahtaminen on. He taipumat ja nöl>
ruyttäwät heitäns hänen edesäns murhen kansa
sekoitetulla ilolla, ja oppnMl koettelemuxesta ai<

na enämmill, että kaikki Jumalan lupauxet o«
wat nitn ja amen. Siiloin oikein mahta kuu»
lua niinkuin Salomo Saarnoja kirjasans Lug. z:
v-1«. sano: Hän tekee kaikki hywin oikialla ajalla, »a andaa heidän sodämens kaiwata miti
mailmas tapahtu: sillä ei ihminen taida löytä sitä
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Christllxen

työtä iota

Jumala

weren tvoima

tekee, ei alkua eikä loppua,
waiwaa niitä könhick ihmisien lapsia, la ei salli heidän iloita lunasiurens
hinnasta, nimittäin Chrisiuxen Wcrestä. Ni.n
paljo sijs kuin tästä nifottomuudesta wielä seilkal'
daisssa sydämisä lijkknu, jotka kuitengin jo Chn,
sturen tundenetowat,nijn paljo löytyy hcisäwielä myös muresta ja hnolda. O.' loka scntihden
wain oikein Chriftuz-en kaliin Weren usto.a omi»
staa, ja senkautta kaikki Jumalan lupauret. hän
on itse työsä koettelema, että mitä Herra lupaa,
sitä hän myös wiMi pitää. Siliä niinkuin hä«
nen nimens on, seon,,ujnkuin HänSanasans
itsens kirjoittaa, ui», on myös hänen kittorensHän tahtoo siis kaikilda nijn tulla tumxi ja kijte,
tyxi, kuin hän itsens ilmoittanut on. Mntm
nyt me tiedämme hänen sanastans, että hän totinen Jumala on, ja sentähden pitää hän kyllH
siltä huolen, että hän lupaurens täyttäis, ja et>
tei kukan taidaist hänelle soimata, että hän pie,
nimmängän sanan lupauxistans on jättänyt täyttämätä.
Hywäxi käyttäminen.
Tämä se nyt on, jota meChristUM Weren
Woimasta tällä erällä olemme tahtonet edespan»
na. Mutta edespanduen totuutten oikiasa hy<
käyttämisesH tulee nimenomaan sen päälle,
wäzijokainen
että
itsens koettelee, jos hän tällä Chri.
sturen Weren pyhällä merkillä on merkitty taikka
ei i kuka meidän seasam on sijtä wapa, etcei hän
kaikkinaistjn waiwoihin tulla, zsa myös sel»
laista aikoja ylitseeläs taida, joilla Hermn duo»
miot woimalla ksywät koko mailman ylitse, eli

estottomuus tosin

kut»

Rastaija

Jumalan

duomioja.
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kuitengin sen maan ylitse, josa me asumme? o
kuinga hywa silloin itsekullcngin olis, jos Hän
Wapahtajan Werta itsesäns kandaa, ja
kaut<
ta nauttii wahwaa »varjelusta, ettei mikän mur»
han engeli hänchen ruweta taida. Ei wiel.i ole
kaikkein päiwäin ehtoo, ja kuka tietä, mitä wie«
lä tanäpsnä tapahtua taitaa? kuinga monen tu«
hänen ihmisen päälle jo Jumalan duomiot äkistä
ja odottamata langennet owat, että juuri silloin,
kuin he suruttomimmat olleet owat,
korkeimmcm miekka on wedetty heidän ylitsens? Pawali
sanoo, että ennenkuin wijmmeinen duomio sisäl«
lelangee, löytywät ihmiset senkaltaises surutto»

sen

sen

muuoes, kosta he sanomat, owat hänen sanans
siltä Thest. 5; ?. nyt on rauha, ja ei mitan hätää: silloin kadotus langee äkistä heidän paällens,
niinkuin rastaan waimon kipu, ja ei he suiugan
,

paeta.
saa Egyptisä
olit myös kaikki

suruttomat ja roh,
kiat, ja ei mahtanut yrikän senpäälle ajatella, et»
tä Jumalan käden piti niin rastasti heihin koste»
man. He olit jo monet rastaat lumalalda hei»
dän päällens lähetetyt waiwat ulosseisonet, ja
kuitengin kowana ia paatununna pysynet: mut»
ta je Kaikkiwaldias taiwaasa tiesi heitä wielä yh<
dellä totsella tawalla waiwata, joka heille witzisti
kowin kipiätä teki. Hän annoi yhtenä yönä
murhan engelin kautta tappaa kaikki heidän esi,
koisens ihmisten ja eläinden
Ia je näisä
lapitse,
että he Israelin
rohkeisa ihmisisä muru
kansaa itse siihen waadeit, wta ei he heillen milläln muotoo ennen sallia tahtonet, nimittäin kai,
ken kansa kuin heiliä oli/wapaasti uloslähtemään.

seasa.

Christllxen weren woim<t
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ja itsiäns

heidän ikeesians kirwottamaan. Niin,

totisesti Kaikkiwaldian oikia kasi lyödä
läpille, ja ihmisiin sijnä ruweta zola heilien pulri
käpiätä tekee! kuka tahtoo kieldää, ettei yänellck
wiela tähän hetkeen asti ole kyllä woimaa,
kaldaista teillengin kaiklllen tehdä, jotka tätä sa«
naa kuulette, ja ioilla ei kuitenqan nhtan halua
wielä ole, todella tästä Christuxcn Wercn merki,
stä huolda pitämään.
Ia anna olla, ettei yhtän waaraa olisi, ettei
sellaisia angaroita duomioita teidän ylitsenne tu»
niln
lisi: nijn täytyy kuitcngin lokamoan,ijankaik»
wlsiisti kuin hän elää, yhden kerran
kisuuden oweUe asetettaa, ,a lesuren Christuren
duomio istuimen eteen wiedyzi tulla. Kllinga silloin tahdotte paeta, ia Jumalan rastasta kaita
waltää, jonga Ha'n silloin kaikkein ylitse ylösno,
staa, joilla ei sitä pyhää lesuxen ChriNuzen We«
ren merkiä heidän sydsmisälis ole! Tämä merki
totisesti on se ainoa, jonga kautta silloin kätketyxi >a warjelluxi laittaan tulla. Kuka sillä azal,
la säatyyns, rahaans ja tawaraans, wanhur»
stauteens, taikka mihingään muuhun taita turwaw
wata? Ongo myös muodon katsominen
hurffan duomarin edes kelpawa? Eli millä ta»
walla yzi ihminen tahtoo kaiken ku«nian Her»
niin taitaa

sen»

sen

raa wältää

?

Waan kuka

tiesi

joku taidais ajatella, että ko«

ssa Christurcnwoitto,
Weren merkin
ja

tulee,

niin

ei mitan pahaa peljättäsima pyhasä kasteesi,,
sillä,
on

hänellä io on
wää. Sillä hän
jo aikaa sitten tullut merkityn, CKristuxen kuo»
lcmfiim myös kastetun. Jaa/ mjn st myös
kalkctt

Rastaisa Jumalan d»HMioil<t.

s?

kaiketi on. Siinä pyhäsä
oletta te kai>
kin tällä Christuren Weren merkillä merkityri
tullc,ct. Mutta kannamko te W wielä päälläu'
ne? Totisesti se laittaan jäUcns ulospylM, waik<
ka se ylis kuiuga tuttawa Mut. Minä tahdon
sanoa, kasien lijtosia taitman synnin kantta jäl»
lens langeta. Jos yri Iskaelita muinen Paä»
siäis-lamdaan werta rylla olis owens pHMseen
ia pihtipieliin siwunnt; mutta kohta jälkeen tullut wietellyxi, tätä merkkiä taas poispuhkinuiän:
olisso hukuttaja myös hänpä säästänyt, ja olitko
tämä
se hsnds wähääkän auttanut, että hänelläengelin
merkki huonesans oli ollut ennen murhan
am»
tulemista? Minä ajattelen, ei se olisi händäainoa,
tanut, ja h.lnen dnomions olis senkuutta
°

stans angarammaz.l tullut, että hän weren ylön»
katsoi, joka yxin kuitengin olis hänen pelasta»
tainnut. Mutta juuri sama asia on kaikkein niiden Christitlyin kansa, jotka kaiketi ssinä pyhästi
kastees Christuren Werellä owat tulleet prilssoitetuzl, waan sitä kuitengin j lliltä päin jalwoil»
lans tallannet. Vierkki on pois panon ia pois
Miltga nyt pitä sielua pelastaman,
pyhitty.
ja Jumalan

kostawaista wanhurstautta wastaan

w<zr<eleman?
Ia juuri tämä, etts ihmiset owat tulleet
steturi, ia Christuren Werel!ä prijstoitetuxi,nmt»
ta sitä sitten taas ehdollisten syndem kautta ikä,
näns kuin pois pyhkinet, on heille sitä rastaam«
joutuwa, ia heidän huomiomazi
tans lisäroä. Sillä se on kaiketi wiels enammin
rangaisturen ansaitsema/ koz?a tätä pyhää merk,
Ujo kerran.oy jtsefsns kannettu js sitä taas y'

«t

Chlistnxen

N)eren

woim«

ja tuhlattu, kuin jos ei sitä ko?aa».
nautittu taikka tuttu ole. Sen kalla tsten ihmi»
sicu vialle mahdetaan hywastä syystä sowittaa,
mitä Wapahtaia kerran ulos humaa.- Woi si»

lönkatsottu

sen-

nuas

woi sinuas Vethsaidal jos
kaltaiset wskewat työt olisit tehdyt Torosa ja Si«
donisa, kuil» teisa' tehdyt owat, nijn he olisit ai»

kaa säkisä

ja tuhwasa

tehnet

pamimuxen.

lon<

gatähden sanon minä teille:Tyroi!e ja Sidonnille pita oleman lmokiamman duomio-pckwäna
kuin teille. Ia sinä Capernaum/joka olet koro»
tettu taiwaseen asti, jinä pito haman hellvcttijn
sysältämän: Sillä jos Sodomasa olisit
set wäkewat työt tehdyt, kuin sinusa, nijn he wielä tänäpänä seisoisit. longatahden sanon minä
teille: Sodoman maalle pita' huokismman ole«
man duonuo«pa'iwänH kuin sinulle. Matth. »»:
21.24. Totisesti mm se on, jota suurembi ar»
wo on jonga me ylönkatsomme, sitä räffaambi
on myös duomio, jolla Jumala tämän ylsnkat»
rangaisce. Jos edespäin sen pyhän EhtM»
seenpäälle
tahdotaisijn luottaa, /a sanoa että siikuitengin
erinomaisella tawalla ChristuM
nä
Werestäontulduosallisezi: nijn on tämäkin to»
tudella puhuttu. Christurcn Weren merkki edes»
pidelän meille t.''sä Sakrameodls. Mutta tcksskin tulee sen päälle, kuina/» se» Fansa melletelläan,
ja jos sydän totisesti sillä, ni<nkuin yhdellä pyhckl»
lä merkillä, totisesa ustosa merkiten.
monda tuhatta ihmisiä andawat ntä itsellens ala»
ti tarita, ja itsellens sanoa: oitakat la juotat,
t>mck on le»uren
Weri, loka teidän
auda<
edestän on uloswuodatettu svnoein

sen

Wisezi,

Rastaija

Jumalan huomioisit.
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sse«

ja ei tlmne pienindskän woimaa <M
luens yhdistyxez'i
kansa? Tammin
käyttäminen
on heiChristuxen We>en waärm
ja
enHndckwa
dän
raikaammari tekewif.
Nlttn lijon kukan pyytäkö hsnm omalla hm»

Mudellans

merkit?,

ja

ulkokullatuilla töMns itsiäns

sen pM?e että senkautta hukuttaian pois

se

ksrkottais. lel^owa, kaikki tietämä Jumala,
käymä, ja stita merkistä maa,
on itse
rinottawa, jolla ihmisten lap»'el pyytämät

hänen ruomionans wastaan edeswastata. Ei
hän tunnusta mit n oikiari merkiri, kuin yM
kaikkein mj»
Tämä se'on,
PoikailsWerta.
jotka h.nen
deu sydämet pita
psästä ja
kosto duomioisans tahtomat
pelassettaa. Sentähden pitä totisesti itsckungin
kansa siihen tuleman, ettei hänelle nhtcln muma

maasa

mel-kkiä eik' taiwaasa eikä
zälille lää, jow
fia kautta !>än pelastusta etsis, kuin tämä pyhä

lesuzen Cbristuzen

Weren merkki, jsUa hän to,
pnOoitettu.
on
tisesa U!ko<a
Sewaiwainen mailma ei totisesti tiedä, mitä
hänen Wapahtajan Wcrella' pidckis ttkcmän. U<
siat luulemat sitä w kyllä kunnjyittaneens, kossa
he ustowat että lumalal, Poika M misttomasti
s)e häiidä sent.il)reu furon muodattamlt,
kuttelemat, la eteens ot«u>at hänelle
edestä l«i<jens lotakm suosiota osoltaxens. He
ahkeroitstwot syt', dcioin tamal!ans olla hur»
staat, ja ci a-attcle sen päälle, kuillga heillä ei
pienindäkän 'molmaa ole, ainoatakan Jumala!»
le otollista w>'ta tehdä: Ei, niin se ei kcln Sil<
lli tuUaan main yhdestä ulkokGaisuudesta loi»

E

3

seeu,

sz
seen,

Chtistuxen Weren

w«nM

ja wahmqo tulee aina waarallisemmaxi.
Sen Rilnnnaulttun edesä itssäns tuta, kuinaa
ilman hända ollaan kadotettu ja duomittu syndi,
nen, ja paitsi hänen Wertans ei yhtä?än merk«
M tietä, jom hukuttaia arwosimitä, ja kelwolii»
seri tunnustaa; se onft oikia asia jolla ensimmäinen alku tehdän, Wapahtajgsia ja Lunastllren
hinnasta oikein iloita taitaxens. Tätä wnnin

itsekukin Jumalan tykönä rukouMa ja
cmomuxella itse etsikon. Isä wetä tällä muotoo
mieleUätls sieluja Poikans tygö. Sentähdelt
tundoa

myösPyhä Hengi, jonga wirka se erinomaifstti
oN/ Cbristusta sydänusä kirkastaa, nukdet wir,
kaansa siitä alkaa, että hän mailwaa ujkottomuu»
den synnistä nlitsewoittaa, jolla Cbristuxcn We<
ri ylönkatsotaan loh. ,6:5'. Tämän Henqen
waikutuxen alle itsekukin sydämen pohjasta itsens,
andakon, nijn pian kuin hän jongun omantuw
dons lilkutuzcn hawaitfec, ja sielunK autuudesta
huolesa on.. Hän itse tekee kaikki, ja toimittaa
kunnian, ettH
koko asian. Hän tahtoo yrin
hän ihnusick saattaa heidän autuudens nauttimv

sen

seen

Cbristuresa lesuxesa.
Mika Me hänen waikutuMens tahtoo tielle

tulla, ja esteezi joutua, sen ylitse walittakam
ynn kertaisesti itse Herran lesuxen edes. Ei hsll
kauhistu sylwisiä, maikka?mnga kauhiat he oli,
slt, ja osortaa määrättömiin kärsimallisyydeu kaikkein nijden päätie, >ot?a yxiwakaisesti sieluens pe»
lastusia halajamat; alkäm ainoastans wusykö,
nijn

usein kuin woimattomuudem

tunr.emme Ma-

stuutzesta heittää meitäm Wapahtaian eteen Hl»
käly lewcklö/ sijhenasti että sielu lesuren Cbri.
Kuzen

Raffaila lumalatt d«HMi«fis,
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siuzen Weren prijffoltureen tottsesa ulkosa tullut
vn. Se kuin tasa
Weren etsimises
tahto wäsyttaä ja pidätti, laa koko asian taita
turmella, on se nijn yhteinen tyhmyys, jonga
jälkeen me taikka ownme heikomielilet ia araat
andamaan mcjtäm Christuren puhtaalla Werel»
lä pestä meidän sasstaisuudeftam, elikkä katowai»
sta lihan huwitusta korkeemmsxi armaamme kuilD
autuutta/ joka mcilie Christuren Weren kautta
toimitettu on. Wutw tätäkin wastaan pian neil»
wo ja apu on löyttawä, kossa yrmkertaifesti ftlt
tygs meilnsän, ia händä rukoil»
laan tätä estettä tieldä perkamaan. Jos sstä koe«
teilaan, niin se ajan päälle kewtHi hawaitaan.
Autuat, ja toistamiseen aumat omat ue sielut
meidän seasamme, loilla se pyhä lesuren Chri»
om Kuinga mo<
sturen Weren merkki pMäns
jo
ei
täytynyt
engelin
ole
teidän 0nen murhan
käydä,
hitsenne
yadgsä

minun rakkaani? kuingamone,
ei se KaikkiwalZms Jumala ole sijpiäus
teidän ylitsenne leivittänyt? kuta tahto teitä myös
tästedes wahingoittaa, jotka tätä merkkiä sydä»
uM ja luin sanoen sen owella kannatte? se on
kyllä hamaan izankaikkiseen eiämMl woimaans
pitämä, is teitä kyllä uMjri kaikkea onnettomuut»
ta wastaan kälkewa. Waiika wielä meri pauhais
ja lainehdis; nijn että stjtä pauhmasta mäet kuki»
stuistt, Gela. Juitengin on Jumalan kauvun,
Zi ihana wirtoinens, josa korkeimman pyhät a>
sumistt owgt. Jumala on hänen
ftns
tähden kyssä pysy. Jumala auttaa hända wid»
rahin. Pakanain pita hämmästymän m waldaVunM laaman; jamaa hukkuu kosta hiin M»

sa

se

C

3.

nens

Christuxen wetett w«Mch
pens andaa. Herra Gebaoth on meidcln kansaM
me, Jakobin Jumala on meidän tukemme, Se»

7a

la. Tämä teidän lohdumrenne seisoo Psalm.46:
4-8. mutta te taidatte yrm senrähden nljn hywils
turwas oila, että teillä Christnren Weren pnhck
merkki paä'länne on. W,l«tti!a kltttK.it kaike<
sta wowasta f nlosÄnolratoinda autuutta, l«
waelcakat mic so;vcliasti joka aika, aina enemmän
teidän «ycämenne pnadlstuxel!, ja taiten svndisen
sinistut!,ren poiipaxemisen kautta. Kaikisa duo«
miolsa kuolemasakii», wijmcisnä piimänäkin,
keloa teidän merkkwne, ja te tuotte
witzisii
myötanne Karitsan istuimen eteen,
te silmil«
lä saatte n lhda' ne ki?kastetllt haawat ja arwet,
loista teidän prisstoitllreul,e weri on wuotanut.
O lojka me kaikin
olisimme! Bmen.
,

sen
zosa

Rukous.

<V?yt Sinä Ustollinen ja Rorklall» korotettu wapaho
taja. Sinä olet yxin »«ehdollinen s«aman ylisiöxen, rijtoxen, runnian ja ijankail'kisen kummar»
Kr.ilNla Smä itse tämäkin Sanas, joka Si»
nunvvere» wolmasia taa» julistettu o», Mä siunauxel<
la jota tämä N)ert mvötän» tuopi, ja ennen tätä )«
nijn monen tu>?a!»ne,l pä«!l? on osottanut. Emme t««
si»: tiedä nuikä wa>«at wi.lä mailman ylitse tuleroat.

Sinä

tunnec

r>>lla

tarkasti,

joilla tämä Sinun

TVeres merekl jydämisa on. Mutta «nna myö» wi«»
hawaita, kuing» tnru?«ttomar
la kaikkein
ia misä snireg u?aara« he owat, uijnranwan kuin h«
«i tällä pyl>allä> merkillä ole merkityt. Herätä heitä St»
nun He.iges rooiman kautta Veraansa näkemään, j«
sitä ijanraickista rauhaa etsimään, jota heille Sinun
pyhisa haawoisaa taritaan. Tee tämä S.nun tv«««

tähden, Amen.
>»

Chrp

Zaanamaan. ?«
Chrisiuxen wcren woima
Sieluja Jumalan tygö saattamaam
Sieluja IlMialay eygö

Ephcs. .2: 12,13.
Rukous.

jälteen.

werellä,, rakas
sillä kallilla «5»
stcellä, on stnffaltamen woima / että yfi pieni pi»
sijiä koko mailman taita tehdä puhtaxi j« perke<
sara
len kidasta «apahtaa. Sanan kautta tästä Sinun
ol t Sinä mailman «luusta
sti,, lukemattoman ihn,:s>'n !>>aun päälle työtä tehnyt,

moimullisesta werestäs,

<»»

ja suuren paljouden heistä autuxxi tehnyt. lise «n»»
garimmat Sinun wihollises omat osaxi senkantta tul»
leet moitecuxi, -että kosta heidän kiwistt sydämens ei
mingän muun kautta ole tainnet pehmitetyxi tulla,
nijn on kuitengin tälnä wcrt heille ylönmakemäsi tul»
lut Ratsele, uskollinen Ulapahtaja, kansakärsimälll,
syydellä kaikkia nijtä meidän seasam, jotka wielä tä>
hän «sti pitämät xhiä «Lwanaelimnitas wastaan «ast«-

hakoista svdandä.

L«e,

tältäkin hetkellä, kulutust»

paällens «valtuudesta, ja rupee heitä yliwoittamaan, et:ei heille nyt eikä milloingan taida men„
styä, jos he lihan tierä edespäin waeldawat, ja Si<
nua, heidän nstinnattlittuarakkauttans wastaan, kyl»
minä ja kuolleinna pyspmät. Siuna sijnä tarkoituxe»
sanas heidän päallen», nijn myös kaikkein päälle jot«
k« sinua rakastamat, ylttje muotawaisesti. Sinun h«»»
mais tähden, Hmen.

heidän

Esipuhe.

CbrisiurenWeri enun vhdesä »tasa alkaa
Goffa
woimsans ösottamaan:
ihmisen sydämei! p.iMcparemmin,

»"

nijn

nchdan kodm valio
siinä on,
jota

matoin tawara

mikck arwa<
,a kuinga myös

on tar«
kaikki muu,
wielä sicluns
pellinen koetella tämHl, Christien hawaiu js
rm lMrnan kautca waikutetuxl lulla taita. Me
olnn,
E 4

Chriftllxett N3ekett wH»lN<i
7«
olemme edes menneinsSunnundaina, tällä paa»
ston aiaila, jo paljo tästä lesuxen Weren woima<
ssa kuulleet: /a »nn taidamme aika ajasta aina pa<

remmin oppia näkemin, kninga lawialle tamck
woima ulottu. Täydellisesti emme ky3<i sitä taida käsittää. Jaa, ei M taida mikän Engeli-

kän. Sillä Chrisiuxen Weren woima on myös
Men Jumalan sywyyteen luettawa, jota Iu»

malan Hengi yxin tutkia taita. Mutta me harjoitamme meitckn kuitengin simä, kaiken
woi«
tnan jälkeen, kuin Jumala itse sijyen lainaa ia
tahdomme myös läsnä olemalla httrellä eteemme
ottaa uuden tutkistclcmuren Chriswren Weren
woimasta. Ia tosin on meille siihen Pawali nijl»
lä sanoilla, lotka me löydämme Ephcs. 12,,z.
johdawren ja aineen andawa. Mc taidamme ta»
stätertijiä aiwan selkiästi tulla yliwoiteturi, klun»
ga meidän lesuren Cyrifiuren Weren woimaa
tulee kiittää, kaikesta yhden köyhän snndisen kään»
dymisestä Jumalan tygö. Walmtstakam sydä»
witäm tähän painamaan asiaan
rukouxen
kautta, jota Ctzristus on kästellyt meidän ruroi-

sen

sen

Icmaam

Terti Epdes. 2: 12,15.
Mtta te sijhen aikaan ilman CbristU'
xeta olirea,

muukalaistt Istaelm

kyläkunnasta, ja wieraat lupauxen Te.
stamendistä, ja ei reillä toiwoakas ol'
lut, ja olitta mailmasa ilman Juma»
lata. Mutta nyt te Cdristuxesa lefuresa olena, jotka muinen taambana

olibta>

Sieluja

saattamaan.

Jumalan

7;

Olitta, nyt te Christuxen wcren kautta oletta lähes paasiieet.
Tämän teetin jälkeen tahdomma me tutkia

sieldawari ettemme ottaa:
Christuren Weren woimaa sieluja Iu«
malan tygö saattamaan.
i) Mitkä sielut ne owat jotka Jumalata lahsstywät.
») Lähestyminen

se

Jumalan

tapahtu.
3) Wnllkappale jonga

tuu.

tygö/ kuinga

kautta

se tapat),

Ettslzmnamett Oja.

ne stts owat, jotka Ehristuren We«
WitkäWut
ren kautta
likille tulewat?

'"''

Jumalala

Pa»

ne teetimme sanoisi» senkaltaifiri,
Jotka ilman Christuz-eta, muukalaiset Israelin ry»
läkunnasta, ja wieraat lupauzen TcstamendistH
olit, joilla ei toiwoakan ollut, ja olit ilma»'. Iu«
malata mailmasa, ja jotka mumen taambana o«
lit. Tämä on yri sangen painawa kirjoitus ssjtä
zvjhelisisestz ja walitettawaKa tilasta, josa itseku»
kin ihminen löytyy, ennenkuin HHn Jumalan tygö ksändyy. Tosin tahtoo Apostoll sillä likisim»
mMi tiets'andaa sitä turmelusta, joja ne käatyt
pakanat Epheserein seasa, ennen heidän lMndytämä laitaan
mistäns olit löytyneet: waan kaikki
samalla oikmdella sanoa kaikista kasndymsttömi'
sta' ihmisistH, joko he sitten Pakanoiri eli ludalaisiri taikka Thristityiri kutsutaan. Itse kukin

wali

kirjoittaa

E

f

ih«inM
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christnxen weeen wolma

ihminen joka wiel«i senkaldainen on, kuin hän on
luonnostans, on ilman Christuxeta; ei nauti ssu,
naufta Jumalan lupauzista; on ilman toiwoa;
on ilman Jumalala mailmas, ia kaukana Christuresia lesuresta. Josta me selkicisti taidamme
yllwoiteturi tulla, kossa me luemme 3 wsrsyn tci»
stä Lugustä, josa Apostoli itseUns ja kaikista mui»
sta ludalaisista kirjoittaa ett.i he mumen, »:imit«
täill kosta ei he wielä Christusta tnudelleet, eikä
hänen MUens ustoneer, lihan himossa olitwael»
danct, lihan ia järjen tahtoa tehnet, ja olket
luonnosta wihan lapset, niinkuin muut. Ia s
rrersyZ kuuluu: että he olit olleet kuolleet fymM.
Näin näkyy nlos ihmisen tykönä ennen hänen
kaändymWns/hän olkon muutoin kuka tahdons.
Mutta tstH yhden käälwymattöma» sielun wa«
litettawZa tilaa paremmin Marein, lnjn tahdom»
ma me lanoig joita Pawali stjtä M, jotatakm
tarkemmin perckanaiateUa. i) Sano Hsn, he o«
wat ilmall Christuxeta, se on , ilman totista naut»
timista sinä hymistä/ kuin Cbnstus heille on toi,
mittanut. Chrmus on tossu jokainoalle ihmisesie
ettH
hnwchi iusllmaan mliul, ja Jumala tahtoo
l
Tim.
tulisit,
he kmkki hänen kauttWs autuaxi
2: 4Mutta kalkki ne, jotka ei totisen uskon
kautta ole mlleet Wapahtajastans osallisixl, ia
ei nami sstH kuin HZ» hciue on toimittanlit, owat
kaiketi mrt luettawat, jotka ilmanChristureta
owat. HeiA on Wapahtajasta nijn »vähän, kuin
jos ei heillä yhtlin WapahtZzata olisi, nimittäin,
nijnkauwln kNin ei he huoli handätuta, ja eitu«
le saatetun hsneldä ansaittuin armotawarain
nauttimiseen. Mi sairai, jolla lskitystcl edesäns
sn
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on, mutta ei tahdo M sisällenottaa, töittään
syystä lukea sellaisesi, jolla ei läkitystä ole. Mit<l
hänellä siltä on, n mle hänen hywärens, ja hä«
nen tchtt) yhtä hywin kuolla kuin sen, jolla ei yl)«
täkän läkitystä ole. Nijn on se myös kaikkein ih«
misten kansa, joilla nijn muodoin Vapahtaja
on, että hän sielun pelasturen hciiie on toimitta»

nut, mutta sen siwus kuitengin ilman Chrisluxe»
ta owat, hänen autuudens tawarain ja lunaiiurens nauttimisen puolesta. Mutta le kuin ll«
man Chrismxeta on, ei sillä IsMän ole, on,
ei hän naun sitäkän hywää, kuin Isä hänelle
sois, ja Cyristuren kautta mielellänsä lahjoittais.
Johannes puhuu sijtä i Epist. 2:23 näin: Joka
Pojan
ei sillä Isääkan ole. Mutta nijn»
kuin Pojan kieldäminen sitä myötäns tuo, ettet
joka Tyri»
Isäarän ole: nijn laittaan myös
nauti,
ei nauti IWkän. Sentähden myös
stusta ei

se

sanoa:

tertisäm sanotaan niistä, jotka ilman Christureta
owat, että he owat ilman Jumalala mailmasa.
Ei heillä ole Mätän osaa Jumalasi», taikka sijtH
kuin Jumalalla on, eikä lijon tunne, rakasi»
taikka nauti händä nijnkuin heidän Jumalalansa.
O mikä ulossanomatoin wiheliäisyys je sijs on,
kosta ilman Christureta ollaan.
») Kirjoittaa Pawali ne, jotka Christuren
Weren kautta lumalata litille saatetut owat, sen,
kaltaisiri, jotka muukalaiset Israelin kyläkunna»
sta olit. Israelitat ulosteit yhden aiwan erino,
maisen kansan, jonga Jumala kaikista kansoista
senkautta oli eroittanut, ettei hän heille ainoastani
ollut yhtä erinomaista hallituren ja elämän muo«
toa eteenkirjoittauut, mutta «yis erinomaisen

Huma-
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(hlistllxen

weren

woima

Jumalan palweluxen asettanut, ia Sanans n«
ftonut. Psal. »4?: iK, 20. Sentahden oli heillä e°
rwomain.en kylakunda la asetusheid«ln keiMcins,

ioka oli peräti toisellaiucn, kuin muiden kansain
tykslls löyttun. Wieraat j« illkona tästä kylä»
kunnasta olit nyt kaikki ne, joilla ei ollut
ia ei senkansa seisonet
Juvalaisien seurakunnas;
ja
osallisuudes,
kuin Juvalaiset ke»
sellaises siteeö

osaa

tzlcnäns yhdisti. Tämä nyt tosin, mitä ulkonai»
wahingoitta,
seen aletuzeen tulee, ei olisi
i,ut, joka wHin muutoin totisesti mailman Wa»
pahtajan päälle olis ustonut: mutta niiden tykönä, jotka ulkona Israelin kAMndaa olit, oli
yhteisesti nryös M sieluja turmelema sokeus hen«
gcllisiö asiois, wtka kuitenZin Muu pelasiureri
wältämättömässi tarwitaan. Sentahden muu<
kalaisna Imetin kyläkunnasta olla, tahdot wuoa samaa kuin olla erottettuna Jumalasta ja hänen taiwaastans.
?) Kuuluu: he olit wieraat olleet lupauren T«H
fiamendistä. Testameuti. tahtoo tasa sanoa sa«
maa kuin liitto. Nimittäin Jumala oli koko
ihmisen sukukunnan kansa lanZemuxen jälkeen yh«
dcn suuren qrmolijton wahmstanut. Se leisoi
siincl, että Jumala mhdoi andaa ainoan Poikans
koko mailmaUe kunastgjari: mutta ihmisten ei
pitsnyt wisckn muusa, kuin hänen Weresäns au»
tliuttans etsimän. Tällä yhteisellä armoliito3a
olli erinomaisesti kahtalainen toimitus ia huonen
hallitus. Se edellinen oli wanhan, se iälkimäi»
nen Uuden Testamendin aikana. Kuitenkin py'
se oma, nijnkuin sanottu on/ yhtenä ainoana
amoKMlw; chks Jumala sitä psnhas Testamendis
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mendiö erinomaiset kerrat wichwisti. Ia stntäft»
deu meidän textisäm mjnkuin usiammista pnhu»
taan: wieraat lupauren Testamendiistä. Mut»
ta wierana olla lupauxeu Testmnendiistä, on niin
paljon sanottu, kuin ei seisoa nauttimists siltä lu«
pauxcsta, jolla Jumala on luwannm audaa Poi»
kaufa lunastllzeri meidän synneistämme. OiUck
ehkä heillä itse lupaureen oikeus ollut on, nijn ei
he kuitengan sitä ustosa ole tysllisesti wastanotta»
net, «ia, ei ensingän mitän tietänet taikka huoli'
»et kaikista niistä listoista, ioita Jumala tämän
lupauren wakwistuxezi säätänyt on. O kumga
suekia on sen ihmisen tila, joka tästä suuresta aemo»liftosta ei mttin tiedä! ja o kmnga onnettomaxi se sn kutsuttama, joka tämän liiton tosin
tundee, ja tiettä siitä paljon puhua, multa ei kuie
tengau lupauresta ole osallisefi tullut! Liitosta o»
Sieluja Jumalan tMo
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satomna olla tahto samaa sanoa, kuin olla ilman
Jumalala, joka minulle hynMtekis, ja minur»
tekis autuari. O mikä onnetoin luondokappale.
4) Sanotaan sieluista, jotka Jumalala likelle
owat saatettawat, että he owat ilman Jumalala
mailmas. Mutta ilman Jumalala mailmasa ol»
la, on nijn paljon sanottu kuin ei tuta taikka ei
nautita Jumalala, niinkuin hän kuitengin ihmi«
nautituri tuUa. Jumala
sllbä tahtoo tutuzi japoisanna
oikeuttans kuin
ei
mill.in
itse
alalla
kaikkein
mmalattommnnanain
ihmisen
hänellä
päHlle on. Hän tundee m tietää kyllä, kutka hä>
nen wihollisens owat, ja misä tilala he owat.
Hän tekee heille kuitenZin paljo hywaä. ehkä he
kapinoitsiat ja totteleulatlomut alammaiset hänen
waloakunnajanja. owqt.

Josta hänen aikansa
tulee,

Chtistllxen Xveren woimu
tulee, «ndaa hän heidän myss saada wääryydens
ja pahuudens ansaitun palkan. Mutta ihminen,
uiznpaljon kuin
on, kirwottaa itsens senkautta Jumalasta, ettei hau händä mahdolliseni
lue nijn tuta kuin Hän itsens Christuxesa, hänen
Pojasans, on ilmoittanut, ja hanesa ainosstans
autuuttani etsiä. Ia sentahden on hän tosin hä>
nen puoleldans nijnkuin nxi, joka ilman luina,
lata on. Kuinga Pakanat tätä tehneet owat, ja
luonnon walkeuden ylönkatsoneet, eteenasettaa
näisä sanoisa: että he
Pawali Rom. i.- ,1.24.
tunsit Jumalan, ja ei ylistänet händä niinkuin
Jumalala, eikä kiittänet: waan wilpistelit omisa
ajatuxisausa. ja heidän jarjelöin sydämens on'pi»
minnyt. Koffa he itsens wijsaaxi luulit, nijn he
?s

owat tyhmckxi tuiieet. Ia owat catomattoman
Jumalankunnian muuttanet katowaisen ihmisen,

za linduin ja neljä/alkaisten ja matelewaisten ku,
wan muotoisezi, Sentahden on myös luwa»
la heidän lastenut sydämensä himoihin, saastaisuuteen, häwäisemään kestenans omaa ruumi»

Kansa.

Mutta myös ne Christityt, jotka ei Jumalala
että he häneldä Christuxeja syndein
«ndezi andamusta ja iiankaikkista elämätä saisit,
owat seliaisixi luettawat, jotka ilman lumalata
owat. Ia on tosin ihmeliinen asia kyllä, yhtä lumalata ujkoa, hänestä pallo tietä ja kerssa»

nijn tunne,

se

ta, hänen Sanaans myös ja Sakramentejäns
wiljellä: mutta kaiken
alla ilman Jumalala

sen

olla. Kuinaa suuresti mahtawat sellaiset ihmiset
wilmmei!nä välwänä peliä''toä, jotka niln HW«
tzj itseys Mänet owst/ jg Estellä

Chllst.kuuoaa
tai-
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itsens osattomixi tehnet.
Me menemme nyt edemmäs, ja tutkistelemme
edespäin Lähestymistä Jumalan tygs, itsesäns-,
ja autuudesta

Toinen Osa.

ja kuinga se tapahtu. Pawali sanoo, tämäl: tapahtumani sen kautta, että ChristuM lesuz-esa
ollaan. Sillä nijn kuuluu siitä 1? wärsyö: nmt«
ta nyt te Christuxesa lesnresa oletta, j. n. e. p.
te oletta lähes pääsnet. Euä CKristuxesa lesuxe.
saollaisijn, siihen tarwitaan erinomaisesti, Ilu
malan Sanan jälkeen, kolme kappalda, nimit'
täin ,) että me kaikkea Wapahtalan tekemistä j«
kärsimistä itselleni omistamme, ja sixi luemme,
kuin zos me itse kaikkia olisim tthnet ja ulosseiso»
net, mirä lesus tehnyt ja kärsinyt o«r. Pawali
puhuu sijta kyllä selkiäni, ?oska hän kirjoittaa
Cor. «s:, 4. Että me sen nijn pidämme, että los
yzi on kuollut kaikkein edcst.s,nim he kaikki owat
kuolleet. Kaikkein iinnistcu se^'s clsei Jumala u»
los Poikansa, loka myäs oli ihmisezi tullut, ja
«nnoi Hsnen kaikkein nniiden ilasa. jotkamailmas
olleet olit taikka wielä niailmaan piti tuleman,
sitä tuta, jota heidän nhseisesti kaikes iiankaikkisuudes olis pitänyt tnndeman. Jumala rangaisi Christuxen päälle niin kaikkeil, iizmisten synnit,
ettei ainoarakan jäänyt, jonqa rangaistuja lu,
malan Poika ei itse päällans kandanut ja tunde<

oliss.
Kosta yli ihminen tätä oikein tunbee, l'a oppi
Wapahtazän tekemista
kirsimistä niinkuin o»
maa tekemistans la kärsllnistäiw wassanottamaan
l»ut

La omistamaan; niinhän o» Cnristuxesa, H?i,
lukee itsens sellaiseni ihmisexi, jokgEhnstMs ran-

-

80

chriftllxen Wcren wsl'm<t
ja «vanhurskautettu on. Hän tlmdee

sen

ga;stu
myäs sydamesäns, ettei pienindakän welkVMista
humalan oikeudei enämbi taida hänen päallens
tapahtua, nijn witzisti kuin Jumala yxi wanhur,
ffas Jumala on, ja ei taida kahdesti fyndiä ran»
gaisia. Sillä niinkuin hänen wanhurssallttans
wasiaan soti, ettck hän ne peräti rangaisemata
lattais: nijn hän toisialba yhtä Määrin tekis, ko«
sta hän synnit Chriftuxen päälle rangaisnut olis,
ia naiden ftmain syndein tähden kuitengin wielci
myös ihmisen tabdois rangaista. Mi hnrssas
duomari maall päällä tytyy kuitengin ssjhen et«
ta pahantekiä yhden jynnin tähden yhden kerran
welwollisen eangaistuxen on ulosseisonut, ja lukee
hänen päälle oikeudescms hurjkaxi, joka lake<
la ei tosin kuuliaisuudella, mutta kuitengin an»
saitun rangaistuxen päallenottamiselza on taydel»
lisesti tydyttänyt: paljo enammin me sellaista
dän Herraldam ja kaikkein Kuningasten Kunin,
galda
toiwoa,joka, nimkuin hän rakkaus
on, nijn laittaan hän myös itse wanhurstaudexi
kutsua. Tätä uffo käsittää, ja pitä jen ijankaikkisua järkähtämatöinnä totuutena. Ia nijn yxi

se

sen

saamme

ustowainen on Christuxesa.
») Chrilluxesa lesuresa olla, tahto edespäin
Jumalan Sanan jälkeen nijn paljon sanoa, kuin
olla hänen kanjans nijn yhdisteltynä, ettei hän
ainoastsns meisck waikutta, mutta myös itse
mäsä asuu ja elää, ia me ta.is hänesä olem<
me ja elämme. Lukekamme sijtä, mitä Palva»
li Gal. 2:2». kirjoittaa: hän puhuu siltä näin:
«nwä elsn, en sillen minä, waau CKristus elä«z
WNUssti Klls lstll mins nyl kltill lihasi,, sen mi»
Ns
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nä elän Jumalan Pojan uffosa, joka on minua
rakastanut, ,a annoi itsensä miliun edestäni. Tämä on tosin.NN' folkia ja salaisuutta-täysi ovpi,
josta Jumalan
ei tohdi toisin puhua, kuin
cdcspanuaan.
smntsijhen
Keille
itleP.Raamatus
seasa,
jotka sntck
iD«ta muiden vuhen muotoen
nttil<ck!, on se sangen peränajateldawa, mitä
Cminuö loh. »s: i, sanoo; josa hän itscns
werta., munapubun, mutta ussowaiset oxijn,
kaswW ulos wijnapuustnns, ja ei sitä muutoin
yhdistet,
olisi. Hän on ja pywy stn kanja
jota
tyna, za noutaa siltä kaiken nesteen,
hän wi<
beriötscmistfi, klikoisturen ja hedelmän kandamiei olisi
scxi tarwitste, cnwai: nijn yxi
jos
uffowainen,
nukän
ei Otän Christusta olisi.
Se nijn sanoen uloskaswaa hänestä, ja tulee sen<
kautta siri kuin se on, muutoin ei hän se olisi, ei»
kä tHidaisi millän tawalla sin tulla. Mitä me o,
me olemme ja se
lcmma ja mitä meillä sn,
meillä on kaikki häneldä ja hänestä. Me olemme
Mncms kuin hänestä llloskaswaneet. Ia nijn«
kuin Ewa Adamin kylki- luusta luotijn, että hän
taisi hänen kutsua lihan hänen lihastans, ja luun'
hänen luistans: niin edestulee seurakuuda, nijn»
kuin Wapchtajan Morsian, jaa jokainen uffowainen lelurell Cbristurcn awatusta kyljestä.
Tästä hän nijn puhuaxem kaswaa ulos, niinkuin
kaunis ora wijnapuustans, on.mitä hän on,
ynn lesuren Christuren kallin
woimasta
ja wairuturesta. Siitä se tulee, että Pawali
Ephes. s: ;o. ussowaisista taisi sanoa: Me olem»
me hänen ruumins
hänen lihastans, ia

sen

h.inen luistans. O mikä likinen side! Ia juuri
Ms
2

8»

thtistllxen tveren woinm

tämä side se on,

joka meitä kaiken

elämämme lH>

pitse Christuxen kansa nnn likisesti yhdistettynä
picä, että me hetkestä hetkeen, emme ainoasians
koettele hänen armowoimainla sisällewuotamista,
waan hän on myös itse meisä sisälläasuwa ja elä-

wä, ia me taidamme totuudesa Pawalin kansa
minä
en sillen minä, waan Christus
sanoa:
elää minusa. Mutta tämä asia pitä koetcldaman,
kosta sitä ymmärtää tahdotaan. Ia wiel« sittckin, koffa sitä koetellaan, pysyy se yhtenä salaijuutena suuresta sywyydestä ja käsittämättömästä

kunniasta.

z)Nijn olemiseen Christuresa myös waaditaan,
että yxi ustowainen hänen kansans wiliele yhtä»
läisiä tawatoita ja oikeuxia, kuin Wapahtajalla,
nimittäin nilnkuin esikoisella weljellä ja hänen
jasendens päällä on. Jumalan Poika puhuu itse
sijtä usiammasa Pyhän Raamatun paikasa sangen
painawasti. Niin
hän, esimerkizi. Luk.
28, 29, zu. Te oletta ne, jotka minun kiusaus
sani minun kansani pysyitte. Ia minä säädän
teille, niinkuin minun Isäni sääsi minulle walda«
kunnan, että teioän pitä syömän ja »uoman minun pöydälläni; minun waldakunnasani/ ja istu»
man istuimiilajaduomitseman kaxitoistakymmenl
dä Israelin sukukundaa. Ia Ilm. K.
kuu«
lu se noin: Joka woittaa, sen minä annan istua
minun kansani minun istuimellani, niinkuin minKin moitin, ja olen minun Isäni kansa hänen
istnimekans istnnnt. Kuka ci siltä selkiästi nse,
että Christus sini kullniata jota hän koroMMs
jälkeen, ihmisen luonnon puolesta, saanut on,
«stowaistens kansa tahtoo jakaa/.njn paljon kuin

sanoo

h^
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he, niinkuin waillinaiset luondokappalet, aina enänunin sitä käsittämään kelwolliftz-i tehdä tait«
taan. Jaa, uffowaisten pitä oleman yhden o»
san itse Chrisiuxcn kaunistuz-csta, jolla hän itftns
kaunlstawa on. Ne sanat, lotka Wavahtaja Esa.
62:3, puhun, yliwoittawat mettä
lck. Sinun pitä oleman, sanoo hän siellä, kun,
nian kruul.u Herran kädcsä, ,a Kulnnssan t)iio<
pa sinun lumalas kädesä. Sillä kuka tämä Her»
ra ia Kuningas muutoin olis, kuin meidän korkiasti kunnioitettawa Wavahtajamme, lesns
Chrisius? mutta tämän Kumnqan kruunu ja
hiippa owat ne uffowaiset, niinkuin sanat selkiä»
sii kuulumat. Kuka ci hämmästy yhden sellaisen
kunnian ylitse, johonga Christus uikowaisens tah»
too korotta?
Ei se lijon taida toisin olla. Jos me olemme
Cmisturen kcmja kuolleet la ylösnosiiet; jos hän
elää ia asuu meisä, la me hänesä: niin meillä
myös k nkeli on osallisuus hänen tawaronans ja
kniniasans. Alatelkam ainoast.ins, mitäHawall
Cph. 2: s, 6, 7. kiroittaa: Ko»?a me srmnisH
kuolleet olimma, on hän meitä CyristuM kansa
tehnyt isillä armosta oletta te autuaxi tul,
eläwäfi
leet). Ia on meidän ynnä n>men kansans ylös»
herättänyt, ja istmtanut taiwallisiin menoihin
Että Kin tulewaisilla a»
Christuz.-esa lesuzcsa.
joilla, hänen ylönpaldisen armonsa rikkauden,
hänen hywnydestämä mei)än kohtaamme Chri»
siuxesa lesuxesa osotais Kuka ei l-äe niistä sa,
noista, että niinkuin uffowainlla on osa Chri«
stuzen kuolemasa ja ylisherätyxesck, niin saamat

he mvös osallisuuden hänen kunniasans?

«4

-

thrifiuxen IVerett woittis

kolmas Vja.
Wibdoin tahdomme me myös wielä kolman»
nexi tutkia wälikappalda, jonga kautta lähesty,
minen Jumalan tygö tapahtu. Tämä on Cyrb
siliten Weri. Meidän texcisäm kuuluu silta: tö
oletta lähes Pääsnet Cbrlsiuxen Wcren kautta.
Mutta initä se sanoa tahtoo / Cyrlstuxen Weren
lähestyä, sitä pitä nicirni jotakautta
'kin tarkemnnn oppia lUlldcmaan. Sijhen tules
im>,uttäiu. l). Että herännyt ihminen; kohta kään«
dymiscns aluusa, ei ainoasians ahkerasti ajattele
Lunasiureus Weren pä!'l'e, mutta myös YM sen
päälle perustaa kaiken rukousteus kuulon, ioita
hä,l pelasmxeus tähden Jumalan eteen kandaa.
Koffa Jumala tulee yhden kaändymättöman ih°
miseil sydämelle», ja händä syudisen turmeluzeirs
tunuon kautta synnin unesta ylösherättäci: nijn
näkee tämä itscns oleman seilaiscs hädäs, josta
ei hän mingan, kuin Jumalan armahtamisen:
kautta taida pelasteturi tulla. Hän rukoilee ia
huutaa jentähden hänen tyaFns, joka yfin händä auttaa taitaa. Jos senkallaisen katumaisen
ja armoa -isowaisen sielun si sällistä muotoa katso,
taan: nijn löytyy yhteuejti, ettei se lunastuxens
hinnan, nimittäin Clmsturen Weren kans, o»
le kyllä astaroitettu. Eihän sitä kiellä, että Vapahtaja hänen on Lunastanut. Hän pitä sen myös
totena, että hänen yxin tämän Lanasturens Weren tähden, snndein andez'i-andamutta saaman
pitä. Mutta kuitengin aiwan kewiästi ylön suuri luottomi nen heidän rukomens »a pyrkimtsens
päälle sydämeen st!älieluikahtäa,,etta he luulemat,
senMden lumglalda tulewans kuulduxi, että he
nijn
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sieluns

niin bartaat omat, ja niin yriwakaisesti
asiassa huolda pitämät. Jolla tawalla yxi itsi-

äns rakastama sydän, kauneimman muodon alla,
liikkuu, ja ci tahdo Christuxen Werelle sitä kilnniata jättää, «oka hänelle kuitengin ainoalle tulis. Se pynw täft tosin ijankaikkiscsti totena,
ja on lumalau Sanan jälkeen kyllä pMctty a»
sia, etla yhdellä ihmisellä sicluns pelastuxcsta to-us oleman pitä: mutta ei ole
tinen m
lijon sekan fieiiHttäwa, etttl tascl yrimakaisuudes
aiwail dawatttcmata jolakin ansiota etsiä tait<»
Jona se sittc tulee, että siliou'. hnwä toi<
wo käsitetään, ko!?a yxiwakaisuus kyllä' ki!waaxi
näyttää, ja taas sen puuttlies heikomielisezl ja
araaxl tullaan. Ei he tiedä kuinga he tulisit au'
tetuzi: he mhdoisit miele!iäns
tulla: Ke rukoilemat sen pcWe Jumalala, ia tah»
doisit miclellilns nijn katumaisizi tulla, kuin he
tteens asettamat. Jos ei se nyt mm
katumuz-en
käy, kuin he luulemat, että
käymän pidäis,
sittekuin sitä muutamat kerrat on koeteldu. Nijn
anaarasti itse päällens kannetaan', ta petoMscn
kowan ja kiwisen sydämens päälle kaikki syy lykä<
tään; ja tosin hywästä syystä- Mutta sen kansa
ei tahdo paremmaxi rulla. Sydän wäwy aina
enämmin, ei luule itsiäns wielä sijnä tilasa ole»
waxi, että Irnnalalda kuultawasti rukoilla Mdais; ja ei jää hänelle mitan jälille, kuin M ha»
neli syndisen turmeluxens sekawa ttindo, ja salai«
nen walituö sen ahtaan portin ylitse, jonga läpit<
taita itsiäns tungea. Silloin muille sieluilse eijoilla
le,
enämmin koettelemusta Jumalan armo»
waikutuzisa on, tulee julkisezi, että smlMuuen

sen

Fz

ihmi»

zc

khristuren VVcren woim<t

ihminen rukourens kuulemisen enemmin kilwoft
tuxeiis ja rukouz-ens, kuin lesuxen Christuxen
Weren päälle rakendaa. Mutta uskollinen sie»
Hengi, ilmoitluen johdattaja, nimittäin
owat, misa he
jotka
hadajä
uijlle,
mnös
use
taa
owat erehty'',et; odottaa heille polgun Wapahta»
jan haawoille, ja kuinqa heidän kaiken rukouxens
kunlemista paremmin Christuxen lunastnxen hin»
/nan päälle rokendaman rits. Ia nijn hän suu»
re la armahtamisella mattaa heidän wapaan Iu»
Walan armon teille Ehristuresa lesuxesa.
Mutta jos me tahdomme'tietä, mistä siis niin
monen sielun tykönä tämä mainittu erehdys ylös»
tu'ee: nijn st tulee siitä, eitä he Wapahtajan
We-en kalliimpana viläwät, kuin että he sitä it«

se

seuetts
jo

taidaisit. He tahtomat

pal-

enämmin edeltäpäin itiellens yhden witzin sy,
dämen puhtauden rukoilla. m sit-en ästcn ustoa,
että heilien Chnsturen Weri «opis, ja heitä Iu»
malan tyköni soivtllais Mutta nijn kuin saioua
ci suhen ylön kallis ole, ecka ole mikan wahingo
sitä waatten pilkkuen eli salaisuuden päälle pnh»
kiä: nizn se puhdas kallis Christien Weri myös
liuoin wasta oikein nautitaan, losta minä sen
kohta ensimaiseK minun syndtscn turmeluxeni tun°
nos nijn muodoin lyaöonnstan, että minä uffon,
kaikki minun oma rukouxeni la pyrkimiseni ei taida mwulle muita hedelmtta kandaa, kui» ne jot<
ka ainoasta Christuxen Werestä saadan.
Lähestymisten Jumalan tygo Christuxen
Weren kautta tulee edespäin, etten minä syndci»
«)

ni cmdexiandamusta lainaan misän

kuin WapahtaM

Mresä. Silla ss

muusa

etsi,

seisoo erino-

maisesti
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maiscsii ansaitun rangatsturen poisottamisesa.
Mutta se yrin sentähden poisotetaan, että Chri»
stus

sen jo on kandanut:

sill«l rangaistus makais

hänen päalläns, että meillä rauha olis. Esa. szl

Nijn kuin nyt tämä Jumalan oikeudes sel»
on,
kiä
nimittäin että Chnsturen Weri kaikkein
ulot»
ihmisten jynnin rangaisturia poisottamaanpoisot»
tuwaiseri löytty on: niin pitää nyt tämän

5.

tamisen'ihmiselle laillisesti

tygöomistettaman, ja

hänelle erinomaisesti ikänäns kuintygöluettaman.

Sentähden Raamattu syndein andefi andamisesia usiasti pitää sen puhen muodon: Jumala ci
ihmiselle syndiä lue. Nnnkuiu, esimerkixi, Rom.
4:8. seisoo,
hän laffee lukuun nijn
rangaistusta,
sylldien
mutta a»
sanoen kohdalle,
ansaittua
mitä Christus on tehnyt ja
settaa sen

kärsinyt, ja löytää, että kaiketi Wapahtajan tay'
dcri tekemises kaikki löytyy, mitä ihmisen olis pi,
tänyt kärsimän. Ia siitä syystä hänen syndiäns
ei laingan hänelle tygclueta. Josta io kewiästi
on ymmärrettäwä, että Chrisiuren Weri se toti»
zien ja ainoa wälikappale on, jonga kautta syn«

dein anderiandamus saada laittaan. Villä nijn,
kuin ilman werenwuodatusta ei tapahdu yhtän
syndein anderi«andamusta Ebr. 9:
Niin ei
päälle, kosta tämä kerse liion werenwuodatuzen
ran on tapahtunut, taida pois jäädä, kosta se
«stosa siri tuttu ja wastanotettu on. Tällä muotoo on siis Wapahtajan Weri se ainokainen
likappale, jonga kautta lumalata likelle tulaan.
kautta asetetaan
S.iUH syndein anderi saamisen
minälWen auttlalliseen tilaan, että min.l taidan
«läs Jumala» kansa yhdistettynä, kosta hän mi»
3
n^«
<

thtistuxcn wersn

zz

woim<t

nufa ia minä hänesä

löydyn. Ei hän ainoastans
waikutaminusa, niinkuin tcmp,,'lisäns loh. 14:
«3. ja minä olen Jumalan luonnosta
tullut 2 Pet
4. mutta että mi-nla tähän yhdi'
styz'cen Jumalan kama syl:dcin andexi-andKMUs
saatlaa andaa itsiäns kewiästi siitä wabwistaa,
että syndi nimenomaan on, joka Jumalan ja
meidän toisistans eroitt<ia. Esa, 59: 2. Jos nyt
tämä wcuheaita simctaän, niin tulemat Jumala
ja
yhteen, ja nijn tikille toisicms,
kllin he ennen tätä eroitusta olleet owat; jaa wie«
la likemmill, että.Cbristures enämmin löyttäsn,
kuin me adanuss kadottaneet olemme. Elitte kuuluu siis selimsen ihmisen tykönä, joka synnit an«
dez'i saanut on.: Että mc sijs olemme ussosta wan-

»saliini

<:

,

se

tulleet, mm meillä on rauha lumlllan
kansa, meidän Herran lesuren Chrisslmn kaud
ta: jonga kautta myös mciliä 01l tygskäymys nstosa tähän armohon/ zosa mc seisomma, ja kerikäämme meitamme Jumalan kunnian toiwosia.

burskaz'i

Rom<
3)

5:1, 2.

Mutta uijnknin minun ei

pi"-ä

wndein an-

dezlandamusta wisan muusa, k«w Ehristnren
Weresä etsimän, kosta minä sen kautta Jumalata tahdon lähestyn nim Mä myös
tetruen Jumalan-lauen, kosta he lähcstymtsts
hane>l tygöns tahtomat aina sywemmä menua,
jorapäiwaistcn tikosieils andexi«andamusta, tä-

män Weren tähden ahkeroirsemu!! saada. Siliä,
nijnpian kuin yz'i ihminen Cbrisiuz-en Weren
kautta jaa synnit andezi, on han kaiketi luma»
lankansa yhdistetty: waan hänen vitä wielä jokstpäiws likemmili pyytvimän halien kansans ph,
di,
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niin estä,
dmys. Mutta tasa ei mikän
jokayäiwaisista
kuin lundo hänen
rikoxistansa.
Ne sckcwat hänen unasii araaxl -a peirurifi, et,
tä hän sellfautta lähestymisestä Jumalan tygö ke>
wiasti taica poispidewxi tulla, waan ei mikän
muu tästä hnoicsta händä ulosanti kuin Wapahtaian raliis Weri. Hau nakcc u!?on kautta kaik«
ki eschdyxens pmttoxens la wisa!!l- si/na nijn täydellisesti dywäxi ichdyri ja poisolcttm, kuin ne
sonnit, joita hän Mndymiscns edM tehnyt on.
Niln pian kuin hän siis mndee synnin lmmnM

itsesäns, nijn pian hän riendää

Christuxen We-

rentygö, eteens asettaa sen wastudesta, niinkuin
Myös tämän si)nnin sowinnon, jolla hän itsens
on saastuttanut, ja rukoilee Christuxen Weren
tähden Isää, että hän tahdoiö andaa hänen wa«

stuudesta tuta anderiaubamisen lohdutnsta. Iol»
la muotoohaneiieomantundons rauha säilytetän,
ja, jos se mitmä» kautta olis hammennetyzi tul»
lut,
tounitcraan. Tämän päälle Johan»
nes ustowaisia johdattaa, kosta hän i Epist. 2:

2. kirjoittaa.
Minun lapsukaiseni, näitä minä teille kirjoitan, ettet te syndiä tekisi. Ia jos
joku syndiä tekee, nijn meillä on edeswastaja I»
sän tyksns, lesus Ehristus joka wanhurstas on.
edestä:
Ia hän o» fowindo meidän syndeimmä
el ainoasta»s »eidän, waan myös kaiken mail»
man edestä.
Joka kaikki tulee wieläsclkiämmäri, kossa me
tutkistelemme, että Jumalan lastengin rikozeto,
wat totiset synnit; jotka itsesäns Jumalan wihaa
ja rangaistuna ansaitscwat. Mutta ettei ne heii»
le itse
kadotuxeri jöudu, ei tule fijtä että ne
~

F

;

heildä

Chrifiuxen weren wolma
heilbck ylönmielin ja heidän tahtocms massaan s»

s»

wat tehdyxi tulleet: maan Christuxen Weri se
ou, joka ustowaiftt ilman wahingota pic<s, la
heitä Jumalan osallimudes säilyttää. Sentsh»
denlumalan lapsilla heidän jokapäiwckisisärikoximyös on yri jokapäiwäinen muistutus, kuin»
ga pa!>o he Christuxen Werelie welkapäät »wat,
la että heiden tulee yxin ja ainoastans sitä kijttaH
heidän Jumalan puoleen lapsellisen ja turwalli»
sen sydälnens ylöspttämisestä. Jolla tawalla
myös Wapahtajan Weren nöyrä arwosa pitämi»
nen joka päiwä heidän tykönans lisändyy. O
jos me kuttenain oikein rämän asian ymmarrcki»
fim, ja annaiftm Lunastajan pyhän Weren joka»
paiwäisesti meidän silmissln kallijmmaxi ja suu»
tulla: kuinga ei tulisi ujko pian wäke»
remmaxi
wärija sydän lapsellisemmari! asian pitH wain
taukomata tuleman harjoitetuxi, nijn andaa Iu«
mala armon, etts lunasturemme hinda tulee
mcille aina rakkaammaxi, ja me sywemmin

sans

salaisuutta näemme,

sen

Wihdoin laittaan lähestymiseen Jumalan
soweliafti myös
Christuzen Weren kautca,
lukia ustowaisten autuallista kuolemata. TiUH
Jumalala nijn tikille, ettH
sen kautta tulemat henähdä,
niinkuin ha'n on. l
he taitamat hänen
4)

tygo

Mutta että yzi autuallinen kuolema
Min Christuxen Weren kautta taita tapahtua,
Mä ei kukan mahda epäillä. Se weri jonga kaut'
ta minä eläisäni wiholiiseni woitan, wahwistaa
wi«
minua «ybs kuollesani, minun mummeistaSelp
Hollistani, tuolemota ylitsewoittamaan.
tshden perkele» Voittaminen, kosta hänustowai,

loh.

:2.

Siellä Jumalan
s«atr<i»n«att. ?i
sotii/
st« wastaan heldsn eläijäns eli kuollesans
Karitsan Werclle itse lumalalda ja kaikclda hä<
nen taiwalliftlda sota ionkoldnns tygöluetaan, kosta Ilm. Ff. 12:, i. kuulun: he owat hclnen Karitsan Weren kautta woittanet. Jota Werta ne
täydelliset wanhurffasten henget uankaikkisuudes

kijtläwät sijtä, että he auttmri ja kunnian walda»
tuiwaan tulleet owar. Ia slinä mahtaa myös epäilemcktä Mosexen la Korilsa,: wirN seisoa, jo»
ta ne autuat weisäwat, Ilm. K. 15:3. että he
pelastustans Christnzen Wcrelie tygb kirjoitta'
wat, ja sitä niinkuin heidän aunmdens ainoata
perustusta ja syytä korkiasti ylistäwät ja kunnioittamat. Nijliklun Moses weisais jalon wirren
fittekuin Jumala hänen ia kansans punaisen me?
ren lävitse oli johdattanut, ja Pharaon kädestä'
pelastanut 2 Mos. 15:1. :c. Nijn myös ne Jumalala näkemän saatetut ihmiset pelastustansijaw
kaikkisuudes ylistäwät, ja tosin sellaisella wirrel'
lck, josa he Jumalan Karitsata, ja hänen Lunasiuxens Werta, ilman loppua kehumat. Sentäh«
den tämä heidän wirtens Mosezen ja Karitsa»

se

>

wirrexi kutsutaan.

Mingä me nyt luulemme, Rakkahimmat, täsH
painawasa asiasaolewan meidän welwollisuudem,

kosta me Chnstuxen Weren lvoimaa, sielma Iw
malan tygö saattamaan, tutkistelleet olemme!

Tämä se on, johonga itsekukin, joka tästä on
kuullut puhuttaman, on welkapHH, että hän Iu»
malan kaswoin edesck tarkasti itsiäns koettelee, fos
hän on sellainen ihminen, joka WapahtajanWe«n kautta sn Jumalala lähestynyt, taikka ei?

92

christuxen

Veeen, w«lm«

Mutt<; että tämä koettelemus sitä paremmin
tapahtua mahdaiF: nijn merkitkät textimme jällen kolmea crinsmmsia tundomerkkia, MdenZa
jälkeen asia päätcää tuittaan, Sii!ä
i) Pitä yhden ihmisen. joka itsiäns lumalata

likillc tulZcczl tahtoo kerstma, ChristnM

lesuxe»

sa oleman: se on
hänen pitää kaikkea Wapahta<
nijnknin
omaansa ussosa wastaan<
jcm kärsimisiä
ottaman,

Christuxen pitää hänssä asuman,

ja

hänen Chrisiuren kansa Jumalan edesä yhtäläisi,
sa' oikcuz'isa ja tawaroiss seisoman. Siliä nijn
lne olemme tutkistelemuxesa kuulleet, että' kaikki
tämä siihen tulee, kosta Clmstures olla tahdo»
taan, kuka nyt 'taitaa tästä armosta totuudesa
kerstata? Luonnostans kaikki ihmiset ei ole Chri»
stuxcsa, waan siinä pahasa, i Job-5:1;'.
sijnck pchantckiäsä, perkelesä, synnisä, ja
Jumalan wil>an alla. Kuingas nyt olet, o ih.
minen, tästä kuopasta ulosmllut? oletko sinä ka»
dotMN»ansainneen tilas tunoosa oppinut uffo,
maan, että Christus on kandanut sinun
lu>
malan wihasta ja hclwenstä? Asuuko hän sinusa
niinkuin templisäni, ja ilmoittako hän hänen Ie«
la uffMsuudens sinun sybäme»
sus rakkaudens
ongo
makuutus siitä, että
sinulla totinen
säs?
kansaperiliisexens
ja
otta«
perMsexens
Hän sinua
pela»
ja
sinun
sielns
mlt on? ilow'clko sinä tästä
stuzesta, hiljaisen sielun lewon ia Pyhän Hengen
todistaen alia? oletkos nijn Chriliuxesa?
Jos joku tahtooKastescens luotta, la sanoa,et»
'«««,

osas

ta hönsenkautta on Christuzeen asetettu, z« hck'
nsn kansans yhdistetty: niin jitnä on hywin aja»
tcldawst/ että jokail,e<l ehvolimen syndi jokaitsen
ihmisen
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ihmisen nijn pianKasicen armosta tekc« osattoman,
kuin hän sirck harjoittaa. Kuka siis taittaa sanoa,
jälkeen

ettei hän Kasterns
ole andcmut yhdengän
synnin ylitsens hallita? Ei ustottouruudenga»
taikka kylmämielisyyden lumalata wastaau?
Mutta jos sitä on tapahtunut (nimkuin se,
pahemdi, uftimbain ihmisien tykönä tapahtuu)
nijn on witzisti endiseeu turmelujen kuoppaan jäi»
lens sisällelangettu. Kuinga siltä on ulos tuldu?
Kllka teid>in on pelastanut? Ia kuinga te olette
ihmisin' tulleet, jotkaChristuz-esa lesuxesa owatT
täsä ei auta, ja kuka tsh«
Petollinen lohdutus
tylMä
luuloilla
auttaa? Aika tulee
dois itsians
että huone, joka hiedalle on rakettu, hajoa i<s
maahan langee. Luk. 6. Asia ou suurimmassa
painosta, että' M juuri wMllä jalwoilla seiso'
täisiin. Sillä tulee wiMi siihen, että kaikki
jolla ei juurta ole wapisee, horjuu ja kukistuu.
ihmisellä pnä kaiketi sitä Wapahtaja<ans
Mdellä
ja
oleman sin händä nauttima», jon hän hältel»
le tehty on; nimittäin wizsauderi, wanhurffau»
defi, pyhyydez-i ja lunastuM? Kuka nyt händH

sen

se

sin

wiljelee?

Sellacka, jotka Christusta Werens woimasa
pyyttäwät it»e päälleus koetella, ja seisomat toti»

seja huolesa siitä kuinga he hänestä laivaisit osal»
lisiri tulla, mutta tckhänasti ei ole wiela tundenet
lohdutusta osallisuudesta hänen kansans, sellaisia
minä en halaza maahanlyödä taikka heikomieli»
kuin he zo owgt. Villä sellaiset
semmäxi tehdä,
jo
sielut owat rauhan tiellä, ja joutumat ajalla,
jonga Jumala itse filhen soweliamman näkee, ls<
poo ja lohdutuzic, wllil tundemagn. He maka»
Wt
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christnxen

)Veren rvoim«

jo äitinsä helmasa, waan ei tai<
sanoen
täydellisesti
da wain wielä
lakata.

wat niin

itkemästä

He

owat andanet itsens heidän Wapahlajans uilol»
lisclda kädelvä käsittä, ja tulewal haneldä icseldä

kannisii kuwaturi ia walmissctuxi. Mutta zie
kuin huolettomat owat, ja luulemat totiset Christityt olewans, Chrisiusta totuudesa namcimata;
kuinga sellaiset tahtoivat seisoa, koffa heidän ti«
lansa Jumalan kirkkaan silmöu edesäilmoicelaan?
2) Se toinen tundomerkki, ionga jälkeen mei«,
dän tulee itsiäm koetella, on t<lman kansa likmsti
yhdistetty, la seisoo sijnä: Ui ihnuncn joka Inmalata on lähestynyt, on kaiken sinnanrciis ia
autuudens, ainoastans Evanc>eliumin lilpaurcn
kautta Christuresa, saanut. Siliä kuinqa »nina
taidan Wapahtajasta ja
werestanö osa'li'
soltulla, Evangcliumilta handa lundemata?
Kuinga taitraan sitä uffoa, josta ei mitan ole
kuultu, taikka luettu. < Rom. -c> 14.) ? Sa'
nasa Chnstus onetsittawä, la ei misan mualla
löyttämä, ehkä iiändä taiwaasa eli maan pä-illä
kaikkialla etsiä tahdotaisin. Raamanu se on jo«
ka hänestä todistaa (Joy. s: Z)). Jollen sentahden Evangeliumin
ei maistu, ia andaa sicluns tähän mannaan suuttua, hän taita sijtä ot,
taa pettämättömän tundomerkin, ettei hän mielck
mikän Jumalan lapsi ole. Kuitenqin tulemat ne
jotka seisomat syndiscn miheliaisyydens mnnosa,
ja ulkon woiloliiseeil woimaan ei wielä Nlllect o«
le, tasskin ulosoteturi. Sellaisille sieluille on
suuri kärsiminen, saattaa heille huolen >a tänttacl
heidän ahdisturella, ettei heillä miela sitä makua
pMe ole, jota he kuitengin n«,n

sana

se

Mielel»
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mielelläns halajaisst. Mutta näitä ulosottam
se kaiketi sijnä: iosa ei yhtän himoa huwitaikka
iloa ole Jumalan kalleisa lupauxisa
tusta
Christuxesa, siellä ei ole yhtän uffoa, siellä ei ole
wielä Jumalala likille tuidu, siellä maatan wielä
weresans, hengellisesti kuollunna ja wterandn<
nunna siitä elämästä kuin Jumalasta on. Oppi
Jumalan »vapaasta armosta Christuz'eja, tämck
jokaäöapahtalan ia hänen Werens
se nz-in on,
minun eteeni maalaa. Tämä on minun henZeK
lisen wastuudesta syndymiseni Jumalallinen sies
men, ja totisen uston lähde, jolla Christus käsi»
tetään, ia me Chnstuxen kautta lähes Jumalala
saatetaan. Jollen siis tämä makia oppi ei ole Iu«.

pysyy

it»
Malaltisczi woimazi joutunut: kuinga se tahto
ja
tundee,
kerstata,että
hän
hä<
fiäns
nen kauttans Jumalan lomitetun Isän sydämen
tygö

tullut on?

Tosin M ei waadita, että sitä erinomaista lu«
pausta, joka sydämellen ensimaisen armon maun
tuonut on, muistos pidetäisin, ia joka aika mai>
uita liettäisin (niinkuin tätä asiaa monikahta<
mat harjandumattomat wälistä eteells asettamat):

sen

paljo enammin sitä tasa sanotaan, että
rak»
kaan Evangeliumin kaikesa laweudesans, ja kaik«
kein nijden erinomaisten lupausten, jotka minul«
Ie sitä' edespannaan, pita aina oleman yhden ma»
kian minun sieluni ruan. Ia tosin ei pidä
ai«
noastans muinen minulle nij>' olleen, mutta myös
wielä niin oleman, ja nijnkauwan pysymän kuin
minä elän. Sielu rippuu amoastans täsä läh«
teesä, ja hänelle tekee pahaa, kosta ei hän oikein
tunne ja taida iloita <W lohdmuxesta, joka opi»

sen

sa

chtistl:xs« weren woims
sa Christureil Werestä makaa. NiM kalleisa lu<

ss

paurisa, zotka kaikki ntjn ja amen Chnimz-ela
wat', elsä hän nijnkuin mnoasa elemelttisänsä,
ja andaa ennen kaiken muun menns, kuill tämän
loddutuxens lähteen.
3) losa nsmät molemmat tundomcrkit owat,
siellä on myös se kolmas löytywä, nimittäin yxi
hywin perustettuja wahwa ijaukaiMKn elämän

se

toiwo. Koffa ihmisille kysymys Katechtsm ;re«
sta edesvannaan: toiwotkos siim myös anmäri
lvastqutulewas? owat he kyllä pian waimir
ja,
minä
Mutta,.ne
ren kansa:
toiwon sitä.
pahembi, mitä 5e puharwimmat tietämät,
ole
Ei
he
wielä
talle
toiwoäe yhtän pc/
humat.
laffenet,
eikä
koetellet,
nnlä
edellä
rustusta
käy; mutta kerstawat heitäns rohkiosti
fiscsia elämästä, ikanäns kuin heidän sanams
sydämells sisällisen tilan
päälle tulis, ja ei
pitää
pääUe. Joka tahtoo
totista wiwoa an«
tuaritullaxens, hänen pitä, teMmmc jäl-keen o,
leman tulleen syndeinandexisaamiseezl,!a totisten
nauttimiseen Vapahtajasta. Hänen pita sen paäk<
len oikein tundeneen syndistä turmelusians, että
Kän oppis tulwemaan/ mitä hänen erinomaisesti
etsimän, nimittäin hänen
Chrisimen tykönä pttä
Wertansa, ja wsin pahan omantunnon rauhoi»
turexi, za saastaisen sydämen puhdistunen. «Denijankaikkisen elämän toiwo
tähden,
on, stjnä on myös samslla yxi Chrissuxcn kuole»
luasa rauhoitettu omatundo,lawi!pitöm mkkalls

sen

sen

sen

se

«osa

Inma^

Elcmenti on >'c, josa joku elää taittaa, jo,M piuttoles
ei taita clää, »M o» pesi kalain eleMlit,, Uuia im»

duin eleDcnti.
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Jumalan tygö, että minun aiatUMi

ja haluni,

tekemiseni ia jättämiseni yM sitä tarkoittaa, kuin»

ga minä lumalallen, joka minun lumeni elämän
kirjaan on kirjoittanut, kaiken ajan kuin minH
maan päällä waellan, jakaikesa iiankaikkisuudes>
kiitollinen olisin» Pawali neuwoo sijhen näint
kuttäkät Isää «oka meitä soweliari tehnyt on py«
hain perimisen osallisuuteen walkcudesa Col. 1:
12. losa nyt ci sildä näytä ulos yhden ihmisen
tykönä, siinä on hänen kerffauzens curha, ja hä»
uen luultu toiwons hiedalle rakettu.
Mutta tllinga lujasti ihminen taita seisoa llM<
lonsa päälle, että hänen autuaxi tuleman pidäis,
koffa hän kuitengin wihdoin kadotetaan, näemme
me tyhmäin ueitsyitten esimerkistä. Matth.
He olit nijden wijsasten tykönä, ja odotit myös
yljän tuloa. Heillä o!it myös lamput, ja ei heil,
dä, Ulkonaisen muodon puolesta, näkynyt mitan
puuttuwazi. Koffa nyt ylkä itse työsä tuli/ ha»
waitsit he tosin, että heildä parasta, nimittäin öljyä puuttui: mutta ei he kuitengan tahtonet wie»
la andaa yliwoittaa itsiäns heidän ulkokullaisuu»
destans, menit myyjäin tygö öljyä ostamaan, tu«
lit taiwaan owelle asti, tolkutit, ja tahdoit sisälle

laffcttaa. Nun luiasti he toiwoit

wausa, sifi että heille

Wapahta/a

autuafi tule»
wihdoils ikä»

näns kuin taiwaafta sanoi: en minä tunne teitä».
Silloin he aiten hawaitsit kuinga häjysti he olit
itsens pettänet, wa«n ylön myöhäisesti. Siliä
heitä ei wassanottttu, waan ijäti helwetin kuop«

paan ulos hcitettijll.

Mutta jotka näiden tunbomerkkein jälkeen ha»
waitsewat, että he Christuren Meren kautta
G
wielck

Chtlstuxen Weren Xvsims
tvielä ole Jumalala lähes tulleet, elikkä myös
epäilyxesä sijtä, he hawaitfewat
wain
juuri tästä, kui:M se uffollineu Paimen, lesus
Cdrlstns, heidän sieluans myös wiclä nyt etsi.
Hcittäkät itsenne kohta maancm hänen eteens rllkouxcsa, za rukoilkat.bineldä mkiata teidän sie38

lunne tilan tundoa. Wklit wain liehakoitko itse
kansanne, Christusei ole liehakoitsewa kansanne,
waan selkiästi silmäinne eteen asettama, kuinga
sokiat ja alastomat te olette, ja mi!ä wielä puut»
tuu. Aiwan mielellänsä kuulee hän yhden idmirukouxen, joka sieluns aumudesta huolda pitä,
ehkö kuinya vuutwwaisestise olis. Ottakat ainoa»
stans waari hänen Hengens muisiutnxista ia nuh»
teista: aiwan pian tulette te hänen työnsä päälle
paljo wiliaimmifi, kuin te nyt oletta. Hän itse
tahtoo teidän perustusta myöden parandaa, kosta
hck, teidän teitänne katselee. Hau tahtoo itse tei<
la johdattaa, ja lohduttaa. Esa. 57: 18.
Te, joika Christuzen Weren kautta olette Iu«
walata tikille tulleet, muisiakat kuitengin sitä e«
linkautenne, että teidän Wapahtajanne Meri
yxin se walikappale oli/ionqa kautta te tähän au»
tunteen tulitte saatetuxi. Aiatelkat sitä hywiu,
kuinga paljo kiitosta te olette tälle Werelle wej»
wolttset. Muttu kninga te tahdotte Wapahtaiatanne sijta kiittää, että hänen oma Werensck on
ollut teidän lunasiurenne hinda? mitä te tahdotte
hänel«c sanoa, elikkä toosa olottaa? koffa te aiat»
teette sinne ja tänne, ni:n ei se vihdoin muuhun
tahdo päcktya, kuin siihen jota nddes Christuxen
Pijnan wines') näin endesmydaal»: Eu palio

sen

*)

WmMin

»hd«j

SaxankiMs winli.
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köyhastäsa, Woitehdä elämäsä, Yhtä kuiteng'
sitä: Sun piincms hartahasti, Ain' kuolemaani
asti, Tahdon sydamesan Mi. Joa, että myös
tcima tapahtuu, ei o!e meid.'n, waan ainoastans

työnsä, joka Wcrensä meidän eyestäm olt
«Vuodattanut. ,-Ia nijn tulee teidän wain'Wa«

hänen

mahtajanne wayaalle armolle ja armahtamiselle
täyden juoxuns sallia, Teillä on nijn hywä hä<
nen tykönans, kossa hän niin olemaan tahtoo,
ja ansaitsemattomasta hywyydestä itsiäns, uijlr

sen

sanoen teidän päällenne harjoittaa, sitäjokaollarens,

on rak«
han on, nimittäin yxi Jumala,
kaus. Andakat itsenne koronans hänen halduur.s,
ja pysykät
hnwln likilla, ettette millän a«
Ma löydvisi ulkona hänestä. Te olette nyt nclt>
mt ja todistanet, että Isä on Poikans läheltä»
kuil!

nnt mailman Lunastajari. i loh. 4: 14. Pnsy»
M tämän Pojan tykönä, ja andakat hänen Wei
rens teitä wielä jpkapäiwäisesti saattaa Jumala»
Hän on teitä itje täydellisin tekewä,
talikemmaxi.
yhden
iiaukaikkisuuden andawa, iosa te sitä
za
edestänne teurastettua Haritsata ilman loppua tai<
datte ylistää ja kunnioittaa.

Rukous.

Uskollinen wlipahtaja, Sinun Wer» se ö,»t ji<
<^esn, nyt
yxi heiko todistus on edeokannettn, ota ti<
sia
ma
yxi Jumalallinen ase, Sinun Raikkiwaldiaan ?ä:?e«, ja »almista sillä kaikki nämät ihmiset jotka sitä kuulleet owat. V kuinen msnda sinä wiv«
,

la näet tankana ja wierandnnunna Sinnn antueri
»vain
l^estamendeistä! Saa?» heitä kuitenyi»»
hy»in iikillelu,nal<:t« Sinun weres kautta, ja ann<t
kanttn, jota
heid«« kaikkein ErvangeliumiN
nyt jällen» kuulleet on>at/«lla ylitsep»chutt»n«, j» «?i«

saarnan

chrlssttxm Mere»

'«»

lä ylitsepuhutuxi, Sinulle ainoalle

Woitt«
koko

heidän sydsn,

>an« andamaan. Lartu Sinä itse heihin, ja wedä h«i,
<ä kaikkia peraäs, ettei yxikän'jäisi, jpka ei jouduisi Si<
nun Ristis saalixi. Pidä Sinun oma» tämän saman
tveres kautta haroin likllla Suma, ja anna ettei he?o»
ilon kantta Sinusta mahdaisi
stan eikä pelwon
ja toimita iist Sinulles se fiu»
»oitlttaa» !^ouse,
«auo, jonssa Isa» Sinulle palkaxi kärsimisestä» lnw«n«

»«

o',l.
Me odotamme Sir.un autuuttas/ ja tahdom»
me Sun»
edestä kijttaä ja ylistää ijankaikkisesti,

«ut

sen

Hmm.

,"

Chnstuxcn Meren rvoima

Sijuä pyhäsi Shrollisesa.
Matth. 26: 27, 28. jälteen.
Rukous.
lesu, astollinen j< korkiast ansainnut wapah»
t»ja, jo?a meille olet
jo

andanut armon,
"z<
usiambi»
todistuM Sinun werestäs edeskandaa. Me olemme
snyss tällä erällä Sinun silmät» ede« sitäwarten kokondunet, «««stuudesta huwitellaxem meitäm Sinun Pyhä,
siä tveresiäg, ja sitä sijnä löytyroää «»simaa etsiärem.
Zlämä Sinun N)eres ei ole ainoasta». Sinun

ulo«wnot.'uut; waan Sinä olet sen m/i«
sljuä pxhäsä ehtolliftfa juotawaxi asettanut, että se meitä Waiwaisia ftmdisiH h?win Ukille Mahdai». tulla, j«
me taidaissmme sitä juur: liZisesti tygöomistaa. Ann»
«newän oikein tuta, kuinga koessiasti me Sinulle sen»
tähden welkapäät olemme, ja kuinga meidän elämamN»e ei pidäi» oleman ,ni?än muu, kuin alituinen ahks»
Voimaa aina pa»
»oitsemmen. Sinun werla» ja
»emmin ilse päällem koetella. Uttta meitä sijhen Sin»n

Haawolstas

lhaawa» tähden, Amen,

KDinun muisiuttamatanl on tiettslwck,
ls VlliwsA/ lot» muutoin on

että täl»
riris<

tapa

tuorftovi

l»i
EhrelliZeft.
tuorstairi kutiua, oppi pyhM EhtolMsta tulee
tutkisteslufi'): Ia se on myös kittkcti tarpe!!inen>

SijnH POajH

<ttä tämän painaman asian tutkimiseen crinomai«
nen päiwä wihitään. Silla kenelle ei perään
«jateldawaxi eteen langee,jos sitä waiil päliiisin
puolin tahdotaan katseina, mitä lesus »Män e»
della kärstmistäits on eteensottanut? nimittäin
hän itse Uuden Testamendin ylimmäil,en Pappi,
hänen lammastens ussollinen ia suuri Paimen,
ottihailenßuumins ja Wcrens,iaeiawoastans
opetus «lapsildans waatinut, ctta heidän pui sen
päälle Moman; maan hän annoi sen myös heille syötawaxi la juotawari. Ne joioenga tätä ruo»
taa ja tätil jumuaa piti nauttiman, olit hänen

se

heikoustoiset opetuslapseus,

jotka sillä ajalla

ei.

wielä oikein ymmärtänetlesllxenChnsiuM kuo»
lemlM salaisuutta. Siliä wälillä pili herdan Wa<
pahtajan Lihaa ja Werta syömän ja luomon, ennen kuln 'hän wielä ristinnaulittu
muua ei
kmtengan muuta Lihaa ja' Werta/ kuin sitä zotG
naulita ia wuodcmaa.
han ristillä oli sallimayhdellä
ajalla, jolla eilailv
Tämä tapahdut

aan taittu eteenottaa uutta esikuwaa asettaxens ;
roska Christus jo oli simpuilla, ja nyt juuri kai»
ken warjomenon piti loppuman. Kuitenqin Wa<
pahtaja hywäxi löysi, sellaista salaisuutta-täyttH
WndöH tehdä;josjosta tosin paljo sanomista za saarnamista olis,
main ihmisetlisillä saksilla ol«
tein taidais kirjoiletuz-i tulla
Me olemma nijsa' edeilisiss Eftristuxen pijnan

se

Saarnoisa jo kaikellaisia ChristuM Weren moi*)
>

Nimittäin:

maalla

G 3
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mia

Geurafulmila VMn

thtisittxen Weten

«02

w«im<»

mia tutkistelleet: mutta läsnäolewan hetken me
tahdomme sen päälle kuluttaa, että lesufen We-

ren woimaa sima' pyhäsa EhtolliseZa tutkimme.
Me rukoilemme sstä Mollilla Jumalala hänen
Pyhästä Hengestäns, tck)än painamaan edesot'
tamiseen, ustosa huogaten Isä meidän.

Tetti. Mlitth. 26-27, 28>
Ia hän otti kalkin, ktjttt, andoi heille, ja sanoi: luokat tästä kaikki. Sllla
tämä on minun wereni, ftn Uuden
stamelldlll, soka nzonen tähden wuoda>
teraan, jynoein

andexi andamisexi.

ajatuxem pääasiallisesti
28 werjhn päälle, j<«sijtH

Me tahdomme meidän

sen milmeilen
Chrisiuxm weren woimaa

kijnnictäa'

päiUuckinnoxi eteenasettaa:

haja

EhrolKsiss.

sijna p/°

Joja on waannotettawana

se

i) Mika Weri
on.
2) Mitä
walkuttaa.

se

Edellinen Oja.
Mikä Weri sljs on se PyhHfä EhtoMsesa !sytywä Weri? Sanoin jälkeen, joita silta meidän
tcxnsam pidetään, taittan sen päälle wastata nelMatamalla; nimittäin i) seonlM-en Chri«
stuz-en Weri, 2) se on Uuden Tcstamendin We«
ri, 3)
on Weri joka monen tshoen wuodate»

se

iota
sanon enW:on seWeri
on Icsuren Chrtsturen

taan, 4) le

juoman pita.

Minä

PZeri.

»»,
PchäZa Ehrollilela.
WapalMa sanoo meidän Textisäm: Se on mu

Sijna

„un

Wereni.

Me näemme siitä, että

on

näihin sanoihin jaosottaa,
kencugä Weren he sait juotawari, llimitt.un yhden sangen kalini! Wercn. Mittta se on kallijn
ja korkiazi arwanawa, ensin, itse Wavahtaian
päällekatsannos. Sillä tämä on Jumalan Poika, Isins kansa yhtäläisestä Jumaluudesta, Majestettstä ja kunniasta. Edespäin, niin se on kal»
lis Weri, ko>fa se Jumalan Poialda ulossano»
mattoman sielu» ia ruumin piman alla tuli wuo»
mayra»
tahtonut panna paincn

dateturi, nijn, että Wapahcaja itse olis
o, kuinga minulle minun Wereni on
nut
nijn painama We>i, ko>fa en minä sitä toisin rat>

sanoa:

da wuodattaa, kuin Jumalan korkeimman wi>
han tunnon alla. Wieici enämmin tätä Werca
sanqeu kainjri Werexi tekee, että se on nhden
ioka on wuodatettu Luna-»
Wälilnieheu
siuren binnaxi kaikkciil ihmisten edestä. Sentckhden myös Isä, niin pian kuin hän tämän Weren näki, olis mahtaum uloshliutaa! o, mikä
kallis Weri,miimn izankaikkisen Poikani Weri!
W<!ri/ jota wastaan minun wanhurstaudeni ei
l'ydä mitän eoeswedeicäwää, waantäydellisesti
sen kautta sowitctaan.
köyhä ie.snndiselle, joka tundee wihs»
Zbdelle
liZlMdens, ia pila huolda sieluns pelastuxesta>
joum t, mä Weri samoin sangen painawaxi »a kalSrlä hui löytää sizna kaikki koosä, mitll
ttifi. täydelliseen
pelastuxeens tarwitaan. Se»v
hänen
nijn usein kuin he
myös
ne
ussowaiset,
tähden
Pyhäs
tätä Werca siinä
Ehtoilisss juowat, sy'
taipumuzesa
WapcchMäNK edeitsiäns
wimmäsä
'^'
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thristnxen

Vyeeen wolma

sä nöyryyttärdät ja tunnustamat, ettei he ko!?a»
painawambata toimitusta taida eteen ottaa, kuin
kunastajans Werta juoda.
Sir» roiftxi kirjoittaa hän
niinkuin Uuden
Testamendin Weren. Sillä niin kuuluu mei»
donsanoisamme: Tämä on minun Wereni,
Uuden Testamendin. Testamenti on täsä nim
paljo, kuin lijtto. Tämä asia, nimittäin mikä
liitto on, on jo ei paljo aikaa sitte tullut lelitetnxi;

sen

se

sen

kosta ensin muistutetun, että Jumala on tehnyt
ainoastans yhden armolijton, longa niin edellä
kuin jälkeen Christuren fyndymisen piti seisoman.
Mutta tsl!a ainoalla armon liitolla oli kahtalai»
nen huonen hallitus. Ennenkuin Christus lihaan
tuli, eccenasetettiin hänen armotawaransa kaikel»
laisten esikuwain ja uhrein alla; ja se oli se Wanha Testamenti. Mutta sittekuin Cftristus Khaan
ilmestyi, ja Wcrensi wuodatti, tuli warjomeno
poispannuxi. Sittcn ei tarwita enämbi Mosesta
ia l).?nen wälille mlemistans, wa'«n Christus on
itse Wälimies.
Mutta mingätähden Christus Werensä kutsuu
Uuden Testamendin Wereri, ssjhen owat seura»
wawt syyt: nimittäin
että koko Jumalan ar«
molutto on tnnänWeren päälle perustettu. Gil,
lä Jumala ei tahtonut muulia ehdolla andaa it"
sliins litttoon ihmisen kansa. kuin sillä, että Mr»
ta hänen lunasturexens piti toimitettaman. Ia
nijnmuodoin tämäWeri makais armolijton peru»
stnrelia. 2) Kutsutaan Uuden Testamendin
Werczi sentäbden että täsä Testamendis yxin
kelpaman pitH. Wapahtaia
ChnstuM Weren
templijn,
«cm Min itse
mutta ei uhrannut fiel,
lä,
«)

se

,
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POäst Ghrollisesa.
että Uhriihmisiä nlitsewoittaa,
ja

!H, waan pyysi
weri edeskuwaili hänen Wertans, ettei tästedes
weren pitänyt
mingän kauristen taikka
tarpellisen oleman. Sillä se oli ainoastani hä<
nen ristins h iwaissnxexi la halvana rit,i'mn>njou«
tuwa. Ia nijn Christus H.mcn Wercns kautta
kaiken muun weren poispani, la tahdot, että
Uudes Testamendis ainoasians hänen Wertans
pm wiljcidimän.
annoi loWanhasTesta,
tietä,
mendis
että uhri-weri piti poispandaman.
Esimerkixi Esa. 66: 2,;.kuuluu sijcä: Minun kä«
tcni on kaikki nämät tehnyt, sano Herra, mutta
minä katson sen puoleen, joka raadollinen ja särjetyllä hengellä on, ja joka wapisee minun sanani
edesä. Sillä joka härjän teurastaa, on niinkuin
tappais; joka lambaan uhraa, on
hm miehenginkoiran
niinkuin hän
niffat taittais: joka ruoka
uhria mo, on niinkuin hm sian werta uhrais:
joka pnhää sawua muistelee, on niinkuin hän wää»
lyyttä kijttAs. Niin tahdot Jumala kaikkia ul>
reja ia heid m weren-s wu>daturia kauhistua, to»
ssc, sen sswusa ei K!!ut uikowaijta la taivuwaista
syd moä. Sitä wastaan Chrjsturen Weren piti
kaikeö ijankaikkimudeskelpaman, la nlmenomaan
Uuden Testamelldin ajalla kaikille kansoille jul>

stettaman
Mutta se kutsutaan my5K ?) ltuden Testame»
din Wereri, kozka ihnmxn Uuden Testamendin
siunausta ei toisin raida koeteta, kuin ettähsn
,a sen ustosa omistaa. Mp
tätä
n-i mahdan lehdi, mitä minitahdou, ia eteen»
ottaa nijtä kiindcimbii katumuren-hartoituria: jos
« minuu sieluni tule tämän LhristuM Weren
G s
totiseen

io«

(htistuxen

weren

w<dlm«t
totiseen priiffoimreen: niin en minä kuitenga»
ole osallinen Uudesta Testamendistä, minun sy<
dämeni wapisee ja wärisee Jumalan edesä, ia ei
näe hänesä muuta, kuin sulaa peljättäwäistä Ma»
jestetick ia wanhmskautta. Muna sitä wastaan,
nijn pian kuin sielu omistaa tätä lijton Werta, niin
pian on hänellä turwa seisoa Jumalan edesä, ja
kerskata että tämä Wcri on hänen nMi autuudens.
pitää händä kohta rakkaudens nanttimi«
Ia Isiin
seen laskeman; kussa hän kerran tämän Weren
päälle koko armolilton on perustanut, ja ei taida

«rmahtamistans takaisin wctäci.
Rolmannexi on se myös yriWeri, joka monen
edestä on »vuodatettu. Chnsturcn Weren wuo»
d.uus tulee kaikella muotoo meidän lunastuxeem<
n.e, kosta Pawali sanoo- Ilman weren wuoda»
tusta ei tapahdu yhtän andexiandamusta Ebr. 9:
-2.
Sentähdell meidän Wapahtajam ei ainoa»

sians
ja

pilNwt pallo

ahdistusta ja waiwaa sielusa
ulosseisoman,waan
ruumisa
hänen Werenstu»
li myös suurina wirtoina wuodatetuxi: joka
z,ä sitä warten oli tarpeellinen, että tämän We»
«!->

esikuwat

piti täytettämän ja poispaudaman.

Mutra se wuodatettijn monen edestä. Täilä
ei ole se ymmärrys, niinkuin ei sitä kaikkein wza»
«moastans mumamain ihmisten edestä olis wuo»
datettu; waan Wapahtaza tahto sillä osottaa,
kumga ulottuwainen hauen Werens on olemaan
lunasturen hindana koko ihmisen sukukuunan ede>
siä, ebkä ihmisiä nijn mouda on. Wanhan lijton
«hriweri taisi aiuoastans yhden ihmisen, yhden
perhekunnan, eli korkeinna koko ludan kansan
k<ziwata. Wutta tämä Uuden Testamendm

«o?
PMla Ghrollijefa.
niiden usiain ihmisten edessä niin
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kelpaa
monda kuin heistä wain maan päällä owatelänet,
wielä elämät, taikka mlewina t?lkoi<!a
juonnvat. Wapahtaia tcchdoi niin muodoin tä,
olka!, te ihssmct >N!tt
r.lan kansa nijn pallvtt
tahdotte;
«siat kuin te
minun Weren: 9» ky,iä u«

Wcri

sanoa:

kaikkein edestä lunannxen hi>!dan«
Mutta ios nu>nln pitä todistaman,
tasa merkitsee nun palio kllin
sana
kaikkia: nijn etsikam ainoastans ylös, mit.i Ronu
5:19. seisoo, kossa se kuuluu: Siili niinkuin ph»
den ihmisen kuulemattomnuden täyden monda o<
wat syildisexi tulleet, niin mnös monda tulcnM
olemaan.
että le

kuuliaisuuden tähden wanhmj?az'i. Mutsns Adamin kautt.,
langenneet ja wa.irixi tulleet? eikö kaikki?

yhden

ta kuinga monda ihmistä
wat

sen sanan

ja kuitengin pitä Apostoli
monda. Silla tusa on yxi ihminen, joka ei Adamin naamaa
saanut olin, elikkä eiwielä sijta sairastaisi? Ia
näitä monda wastaan, zotka Adamin kautta o«

wat langetetut, asettaa hän jauens ne monda,
jotka lesus Christus on lunastanut, se on, kaik«
ki ihmiset. Samalla tawalla se sana monda tä»
säkin pidetään, että nijn paljo merkitsee kuin
kaikkia.
on tsmi Weri myös yri Weri, joka
juovaan.
Se on nyt jotakin erinomaiEhtollisesa
Tejiamendis
me löydämme asetesta. Wanhas
tmi, että lnonikahtamista uhreista piti syötämän.
«lammas piti syötämän: mut<
Pääsiäisjonqa
sn'.r>>ohrista,
werta ylimmäisen Papin
ti
Pi>yHin kcmdaman, ei saatu fyZdck,
piti
waa>! ft tuli uiksna lcinstä kokonans polVttnn.

se

»»t

Christuxen weren woiMit

Ebr. i?: 17. Nyt oli Christuren uhri yfi senkat
lainen sowindo ia syndi uhri. ja kuitengln kaffee
Wapahtaja, Pyhäsä Ehtollisesa syödä Hänen
kihaansja juoda Hänen Wettans; että ihmi»
De niin omazi tulis, kuin ruoka ia juoma
hei«
dan ruumi!!ens oma on. Nijn sisillisesti pitä yh»
den lyndisen itseiiens lesurcn Christuren Ruumin
ja Weren tyqöomiftamam Wapähtaia sanoo
hänelle: soö minun Lihaani, ja juo minun Wer»
tani minun silmäini edesa. Syy/ ionga tähden
han sen minulle tällä tawalla andaa, on, ettei
jällens taittaiss minulda poisZtettaa. Sillä
kuka tahto yhdeldä ruan ja juoman taas ulos»
waatia, jonga hän jo naulinnut on? Se on ker»
ran saatu, ja se menee, fittekuin sitä syöty ia juo»
tu on, minun wereeni, ia waeldaa koko ruumin
löpitse. Jos nyt Christuren Weri kerran miiml»
da on juodufi tullut, kuka sen minulda tahto»
taas poisottaa? jos minua wielä kuofttettatstn,
nijn se pysyy kuitengin minun werenäni. Ia
sitten tuo minulle luuri saman autuuden tayde<

se

sen

sä

se

mitaja, jota warten

on.
se wuooatettu
Gja.

lalkimämen

Nyt tahdomma me toisezi »vielä tutkistella, mi«
tä Ehristuxen WeriPyhäsä Ehtollises waikuttaa.
Ntmittlinse waikuttaa syndeinandeziandamisen.
Gillä nijn kuuluu je meidän Tertisäm: Joka monen tähden wuodatetaall syndem anderi andami»
andexi andamus seisoo, tou
ftxi Misä syndein
minä teille jokaitselle jo liettämän oleman,
woisiil
elikkä kuitengin aiwan piall käsltettawäri tuleman,
kosta minä lyhykäisesti nijn kirjoitan: että se
>on sellainen Jumalan oikeuden»toimitus, joiia

sen

Stjliä PMjH

««»

Hän yhden katumaisen ja uffowaisen synbisen, joka lallda ja omalda tunnoldansa päälle kannettu
on, Christuren Weren?a wanhurssauden tähden/
welaana ja rcmgaisturesta wapaari julistaa.
Mutta jos me tahdomme tietä kuinga tämä
syndein anderi audamus Christuren wuodatetusta
Merestä tulee, nijn tarwitaan Men kahtalaisia
>

erin omaisejii. Nimittäin, ensin meidän pitä ti««
tämän, mitä Clmsiufen Weri Jumalan oikcu,
des toimittaa. Josta me jo ei palw aikaa sitten yl>
den erinomaisen tutkisielemuren pitäneet olemme.
Kuitengin, että minä sen lvhyeldä kertoa mal>
dan, nijn tulee asia sen päälle, että Christuren
Weri Jumalan oikeudes fellaiseri ylösotetaan lu>
nastu' en hinnari, joka on kyllä kallis ta ulottu»
wainen kaikkein ihmisten syndiä matamaan. lon,

ga fiwusa Vapahtaja sellaisesi takaus-micheri on
luettawa, joka welanalasten weljeinss lunastureri
yhden
Jumalan oikeuteen kanbaa,
jolla hän nijn
nhdellä kerralla pääwelaat»
ja kaswon maraa. "Isä tunnustaa tämän tnaxon
«lottuwaiseri ja kelwolliseri, ja päästä sentähden
ne sidotut welkamiehet fangiudesta josa h? owat

suuren summan
sanoen

maannet

sidottuna. Hänen wanhuri?audens on
hänen waa-

saanut tiydellisen täyderi tekemisen,

timisens on tydytetty, ja kaikki on taiwaasa tul»
iut sowiteturi ja asetewri.
Vtutta toiseni tulee syndein anderi andamiseett,
yhden vstowalsen päällekatsannos, myös tckmck,
tttä se sama saa omasatunnosani witzin wakull'
turen siltä tapahtunesta «arosta. Sillä ehkä syn"
dein anderi andamus itsesäns,
seiso täsä wa«
kuuturess; M on ft kuitengm andexi andams
«

-

il»

thrifillxen

wcren

woinis

joka lumalalda taiwaasa
sen kansa,
yhdistetty, että
yhden

likisesti
tun ihmisen

tapahtuu,

wanhurffame«
siitä
omasa tunnosa yxi todistus Pyhän

Hengen kautta kannetaan niin pian kuin ihmi«
ne» on ulottuwaisttti walmistettu,
tapahtunen
«rmoitoren lohdutusta cikcin nauttimaan, ja u«
ffo'jlsctti hywari käyttämään. Mutta t 'mä wa«
kuutus tapahtuu hänen rastaan syirain meikansq
tuimon aila. Sydän tulee senkautta Jumalan
tmwmetuxi, ja armoa isowaiseri
edes
tehdyri. Nimittäill yhdellä katumaisella ihmiie!»
Ki on mieli karwas h mcn turmellun sscluns tilan
ylitse, ja hän näkee kyllä, että h,anen :oka silmän»
räpäyres pidäis kuoleman omaxi tuleman, ws et
handäitse Wapahtalan kautta auteta. Christus
kirjoittaa ttlman tilan sellaiseni, Vintth. li:28josa ollaan tyM tekewäisna ja rastaulettuna, ja
sellaisna tullaan hänen tygöns, wirwocettaa.

sen

suruun

Sijnäsijstulee rukous ia anomus,isomme» laja»
nominell Ehrilluren Merisen wanhurffaudeli «älkeen. Koko mailma tulee ihmiselle kaikkein lihal«
lisien Kimoins la huwitustens kansa kauhlsturexi,
ja ei mistän nijn palio yuolda pidetä, kuin siitä

kuinga asians Jumalan edesa saadaisin hywäri
tehdyri. Jos nyt tämä walmistawainen armo
oikein waikuttaa, ja jos minä
kautta tusaateturi,
kauwas
minulla
on täysi
len nim
että
kautta
tosi Christnren
a«noastans «utuazi tulla:
ninl tapahtuu sitten se makuutus syndem andexi
saamisesta, josta ennen mainittu on. Nimittäin
me tulemme Pyhän Hengen kautta, ja Ewange«
liumin kautta witzisti ylitsewotteturi, ettei

saa

la lMn Yle meillen wjhain§N/

sen

waan paljo enäm»
mm

»l»
ZehtoUisels.
mm on kaikki synnit armosta andefi andanut.
Jumalan Henczi andaa todistufen Minun henget»
lelu, etti minä olen Jumalan lapsi. Ia ne luut,
jotka hän on särkenyt, tulemat suloisimmasti wir«
wotetuzi. Sodämesä ylösnousee yri hiljainen
leoo siltä rauhasta »oka mei!!6 Jumalan kansa on
Rom. 5:1. Ia se huwitus on ulossanomatto»
masti suuri/ ion«a nxi wanhurffautettu
sa tundee. Hän nckkee itsens sowiteturi Jumalan kansa, sen kaikkemkorkeimman londutuzel
lckpitse lukemat koko nanen sydämens, hän tietä,
että Kanen nimens on taiwaisa kirjoitettu, ja ev
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teiho'nd<i, »iankaikkisesti mikän ole eroittawa Iw
malan rakkalidesia, joka Chrisiuresa lesuresa on.
Ia kuka taitaa sen taiwaan Mä kirioittäa, iosa
yri sielu on, joka synoeins anderiandamisella itse
Py«
lumalalda on lah'oitettu? mitä nyt siihenjuuri
«ulee,
hään Ehtolliseen
niin minulle siinä
tämä Weri annetaan, joka minun syndeini
deri andamisez'i on uloswuodatettu. Ia sentsh«
den tapahtuu, että me sen nauttimisen alla tästä
samasta anderi andamiiesta tulemme wakuutetuzi,
ja tosin taikka ensi kerran, elikkä sen jo ennen tu«
tun armoituxen wahwistuxeri. O kuinga monil«
len sieluMen se >o on onnestanut, että he tosin stl,
rulla täytettynä, ia sywästi taipununna Herran
löytää owat lähestnneet, waan iloisna ia hywällä mielellä sieldä Mlens palainneet, sillä se pysyy
knllä silläns, että Christuren Ruumin ja Weren
nauttimisella jotakin erinomaista heikoille sydamil,
ls on, ,a he sen kautta, kosta ei muutoin nnkM
lohdutus tahdy tarttua, Mn runssastt
tttaan.

VMs

l,t

<hristl,rett LVeten w«i»NH

Mutta myös muut ihmiset, jotka syndem att»
dexi andamisesta jo omat makuutetut olleet, ennen kuin he Pyhälle Ehtolltselle tulemat, nautti»
wat stts kuiteugin syndeiti andexi saamisezi. He
tulemat Ripilie niinkuin jo wanhulffciutelut ia
armoitetut ihmiset, »a etsiwät kuiteugin wielä suu»
rcmbata armon mittaa. He ielsowat Altarin e»

desa nimkllin Wapahtman jäsenet, ia sallimat
kuilmgin itjeiiens wielä Christuren Ruumista ja
Merta sMäwäri ja juotawari annettaa. He o>
loat kunnian kruunu ja Kuningan l>ijppa heidän
lumalans kädeja, Esa. 62: z. ja tahtomat kui«
tengin anda? heidän kaunistustans aina mielä e,
nammin lisätH.

Koko Keidän tarkoiturens

sen

slwusa on, saadusa wakuuturesa snndein ayderi»
saamisesta wielck mämmin wahwisteturi tulla. It«
ft anderi andamus on hei!e kerran Christuren
tähden laeturi tullut, ja ei tosin taida wähendyH
eiiU llsändyä, maan jollen Jumala yhden kerran
synnit anderi andaa,

anderi annetut:

ia

sille ne omat

täydellisesti

se Jumala» oikeuden
toimitus,
ja

jotta hän minun sondein melasta rangaistuista
wapaari julistaa, tulee taiwaasa, maan päällä,
ja itse helwetisäkin, niinkuin kyllä kelwoMnen ar«
wosa pidrwxi. Mutta sillck wälillä on kuitengin

VakuumMa Jumalan armosta kaiketi hänen a»

stelens, m taita ja pitä kaikkein uffowaisten tykönä tygöottaman. Sillck he oppimat aina parcm»
min näkemän, mistä hywästä perusturesta heille
heidckn syndeins owat tulleet anderi annetuxi kuin,
ga lujasti ja liikuttamattomasti heidän lasten oi,
keus seisoo, ja mikä ulossanomatoin autuus se
»n, ThrijwM tshden syndeinsä welassta päässe»

tvß
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tyri tulla. Sielun rauha leivittää siii itsens u«
los aina lawiammallen; heiocku ilonsa tulee wck«
kcwsmlnäri, heidän toiwons iiankaikkisesta elcks
matta wWmmäri, heidän taiwaansa maan v«iäl«

lä
?a wolma pyhityreen ja pois»
kieltämiseen werrattomasti lisätyri.
Z)!ilse sen ei ole kieilettäwä, että erinomaisesti
ne ei wielä kyllä wahwistecut sydämet toisinans
wndeins andezl saamisesta epäilemään joutumat.
laa,wie!ä seliaiftikin, jotka w jotakin edemmäri
tulleet owat, ja monen howanajfeleil ellmän tiet»
lä astuneet, taitamat kunengin

asian haaroihin

joutua, että Heidin armotilans

heilie epäluulon alaisexi tehdän. Tällä kiusauren
hetkellä tulee heille wastmldesia hätä sen lohdu»
turen perään, zonga he kuitenqin muutoin runsaasti tundenet owat; ja heidän sieluns ikäwsitsee

wakuutuxen percl in syndein anderisaamt»
sesta. Joka tätä tahdois kieldää. se mahdais 01.
la wielä sangen harjandumatoin Raamatusa, ja
wshän taikka ei mitan käsittänyt Jumalan Py,
uuden

se

häm johdatnrista. O kuinga dnwässls on et«
tä myös ustowaisille ja sellaisille ihmisille, jotka
syndein anderilaamisesta jo wiint owat, kuitengm

sanotaan:

ottalat ja syökäl Coristuren Rllumis/
juokat
ottakat la
hänen Werens, jyka ulos»
wuodatettu teidän syndcinne aiidezl andamlsexi.
lizon, että Jumalan lapsille toissnans
Ei
nijn käy kuin nyt pnduttu on, pidä loukkausta
otettaman, elikkä sitä päätöstä stjtä tehtävän, et,
tä heidän syndeins andczi andamus ei
luinen ole. Se pysyy tosin itsesäns niln wisiinä,

kuin

se

on, ettei Jumala raida walehdella.
Wika
H

»14

(hrifily-en Meren w«im<t

Wika hnainoastans heisä itsssä, ettei he, wtt»
tauren-tawoin puhuareni, yhtä taikka toista sa«

naa päästö kirjascms oikein ymmärtänet taikka
waarinottaneet ole. Tätä heidän heikouttans wi'
hollinen käyttää hywärens, ja ahdistaa heitä uu»
den heidän syndeinstmmonalla, niznkuin Heidin
andexi saamisens ei olisi welwoilisesii oikia. Sen
ylitse heidän arka sydämens peljästyy, ja saatetaan
tosin aiwan niille ajatuxille, niinkuin heidän anderi saamisens ei olisi omasta laadusta.taikka wel<
wöllisesta kelwollisuudesta ollut. Mutta nijn pian
kuin hehiljaxens asettumat, janijn sanoaren: rmockirjans wielck kerran läpitse lukcwn: nnnbe
aiwan pian ylösautetaan,ja löytämät sen selktästi,
ettei
andamus ole horjunut, waan he
itje ainoastans ei tietämään tulleet, mitä heidän
kansans Jumalan oikeudes on edeskäyuyt. He
hawaitsewat sen hywin, että he syndisen turmeluzens tunnon kautta tähän sekannureen joutunet
omat; ja että heille syndeins anderi saamisen a,
siasa on nijn käynyt, kuin sellaisille mielille tawal<
lisesti käypi, jotka yhden odottamattoman ta»
pauren ylitse owat hämmästyneet. Kosta, eft«
merkin, joku suuren hämmästyren alla lukis yhi
tä kirjaa, josa hänelle suuri perindö on luwattu:
taittaisinko siinä kohta kaikki oikein ettensasettaa
ja käsittää? Ia mitä sijtä käsitetty olis, kuina»
kewiästi taita monellaisten ajatusten kautta jsl<
lens epäilyren alaiscri saatettaa?, Mutta jos hänu
mästyrestä selitaän, ja kirja silloin wielä kerran
luetaan: niin löytyy aiwan vian, kuinaa kaikki
owat ymmärrettswHt: ja edelläkäyneen epäilyren
kautta tullaan ainoastans kirjan oiktafta emmär-

se

M«stck
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ryMä sitä enämmin witziytewxi. Niin, sadoit
mmä, kän se myös wällstä hengeliinsä, ja wa,
kuntuzen kansa syndein andez'i saamisesta. Jos
yhden ahdNlttun Jumalan lap»en sydän aiuoastanstaas mleeoikiaan lepoons, lanZee rukoureen,
ja uloslewittää niin sanoen Herran edesii hänen
endisen armokirians: min mlce hän aiwan pian?
ylösautetuzi; ia se löytyy, että se nostettu mielen
lewottomuus
on syy epäilyjen. Silloin

kuuluu: nntas murehdit, minun sieluni, jac
sns
olet niin lewotoin minusa? turmaa ainoasians

Jumalaan; sillä minä wielä nyt h.indä
että hän on milmn kastooni apu ja minun luma»
»2.
lani. Ps<
Tälläisexi sydämen asettamiseni sopi nyt luma«
lan lapsille kaiketi, että heille sijna PyKäsä EHto!'isesa Ctzristuxcn Ruumis syytämän ja hallen
Wcrens luotawaxi annetaan. Kuka fi;s ei tah,
dolsi tunnustaa, että sellatsillengin, »olka io owat
saanet wakuuturen syndeinia andexi andamisesta,

wadwi,
se Pnh.ljaEhtoNinen knitengin joutu ussonnämät
ne
armosta?
Ia
wc.kuutufexi
stuxezi
juuri owat, jotka sen jokapäiwäisesti oppilvai pa»
ymmärtämän,

mizi heille Herran pöytck
Sutä svvsta he myös aina suuremmalla
henaen köyhyydellä la armon näljällä sinne me,
newät.

remmin
sopi.

ra^rraminen.

Ia nijn me olemme toinen toisemme kansa tut<
Ehtoinekineel lesuxen Weren woimaa
Mutta minä tahdon tlst i asiasta wielä pu,
sa. ybden
tcidm: snoämennckoeb
sanan likemmäs
hua
perAnaMelkon
«lemisezi. Ia tosin
itsekukin en«
ssy
H;

tvoiniH
,i 5 Chtistitxen
fin hywin, että sielunsa tilaa, mingämuotoinen
laittaan oppia tnndemaan,
se on, aiwcm kemiani
kuinqa
Pyhälle EhtMselle käy»
tutkistellaan,
los
dään. Mutta että minä sitä paremmin teidän
koctlelemnMenne awuxi tulisia: nijn tahdon mi-nä cdestuoda >:e erinomaisinimat tarkoitMt, joi»

denqa tähden, ne useimmat ihmiset, sen vahem»
bi, Ehtollise le tawallisesti käymät. Nimittäiisen,
jotka amoastans sulasta
sm löytyy senkallaissa,menemät,
ilman piemndä»
lawallisuudesta sinne
tän walmistusta. Senkallaiset ihmiset omat en»
«en monikahtamta wuofia tottuneet, wiiMä aiällä Herran pöydälle tulla. Jos nyt heidän vuo,
li eli neljäsosa ajastaikaa on edeskulunut: nijn he

wastuudesta tawallisuudestans muistutctaau. He

uffowat, nyt taas olewan ajan, wastuudesta ri»
pille ia altanlte ilmandua. Sellmfna kuin he
nyt owat miu he tulemat, ja ajattelemat sielunsa tilan päälle wähän, elikkä enimmiten ei

lainaan. Eiwät sentähden tiedä mistän malmi'
siuxesta, kuin että he mitilmax muutamia hetkiä
ennen rukousta pitivät, yhden lugun Bibliajla
lukemat, wshäisen eroittawat itsens jumalattomasta seurastans, ja sen päiwän, jolla he Edtollisia
naulinneet omat, wähän knnniallisemmin elämät,
kuin heille muutoin tawallinen on. Totisesta hei»
bän syndisen turmeluxelis tunnosta ei heillä ole
mitän, teidän ylpiätä, hekumallista, maM»
sta, ulkokullattua ia kaikkeen hywaän kuollutta
jnd 'ndäns ei he tunne. Sentähden heisä ei Wl»
ole
Jumalallista muresta ja huolda. Ia
yhtä wähän on Keillä janoa ChristMN Weren
perään, heidän sydtlmens ja omantundous puhdi.

stufe^t
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GhtHlliseia.
stuxexi Jumalan ed,:sä. Sellaisia ihmistä rukoi«
len mini itse len Pyhän Eytollisen tähden, Chri«
syötäwärt
stuxcll Lihan tähden, joka heille sijnäjota
he juo«
annetaan, ja hänen Werensä tähden
wat, että H kuitengin ajattelisit mitä he tckewät
on kuitengin mahdotoin,
la edejäns pitämät,
ettck lesus Christus taidais cmdaa nijnmMn
käyttää itsiäns. Hän wastustaa witzisti hänen
Werens kunnian sellaisten ylänkatsoitten päälle;
ja andaa muiden synnin rangaistusten seasa, 'en
Jumalan duomion, niinkuin erinomaisestira>k< an
kuorman, heidän niffalleus langeta, kuil, he nijn
SijnK

ilkian käytlämisen kautta Lunastajans kuolemat»

kohtaan päällens wetänet owat.
Ach ottakat kuitengin tästä teidän tähsnasti
harjoitetusta käyttämisestänne Elttouista »vastaan

hawaitaxen, kuinga walitettawa sieiuinne tila on.
sitä käsillän.
Nahkat sitä silmillänne, ja koetelkat
ne, että satanas pilkkaa teitä, ja te wielä käytte

hallen pauloisans sidottuna. Langetkat Lunastajall jalkain tygö, ja tmmustakat hänelle wilpittö»
kunmanöja

Li»
mästi, että te otetta olleet hänen
kysytät
ja
ja
tähänasti;
Werens
warkaat
Hans
hclnelds itseldck, mikä neuwo teille olis, että te
welkainne kuormasti irti pääsisitte. Hän on sen:
teille ilmoittama, kuinga, edespäin alkaman pttä,
jos te muutoin yrimakaifesti tahdotte, että teitck
autetaisin. Se on hänelle kemia, ja hän tahtoo
myös mielellänsä tehdä, nimittäin teidän
sen
sydämenne kokonans perääns wetaä, ia lahjow
taa teille armoa katumuxeen ja syndein andcri
saamiseen.

pal<
Toiset käymät sille Pyhälle EhtoMlle, ei jsfta
H

>«

,8

lhristltxen Vieren

woimct

jasta tswMsuudesia, waan jostakin omantunnon
huolesta. He tundewat jotakin, wta

lijkuturesta la

wasta«n he tahtomat Ehtollista nautita. Nimittäin, heidän mieleens langee toissnans, kuinga
be monda syndiä tehnet owat, ja kuitengin owat
kuolewaisetwmiset, jotka, kuin wahin luullaan,
humalan duomio istuimen eteen taidaisst waadi/
tufi tulla. Wdet ia toiset erinomaiset synnit wie«
la heidän mieleiiens eteenlangewat; ja he hawaitvuhuaxem,
sewat iollakln muotoo, emt he, nim
tyköni.
sywMwelaasaJumalan
Mut«
seisomat
ta kaikken kuormansa tahtomat he silla yhdellä kerralia kaulastans pudistaa, <»rt>l he itsiäns, luu-lonsa j !lkcen, Jumalan kansa sowittawctt, ja sitä
Vod i,ä Ehtollista nautitsewat. Sitte heidän on
hywin, koika het<lman heidän pyhin tekonsa owat toimittanet, ja

he

silla omantuw

kandeen ionikin alazi tukahuttaa, et<
t«i he Herran pöydMeitsens slsllle löydyttänet oWat. Mutta o kuinga surkiassi sellaiset waiwai»
set ihmiset itsenspewiwat.' melkapykaiins puullen,
jonga he taitetnri luulemat, tulemat he nyt wa«
stuudesta sellainxi wclkamiehiri merkityz-i, jotka
Wapahtajan Majestetiä wastäan owat rikkoneet,
ja hvlnen Wenans jalwoilla tallanneet. Ei mi,
t6n nijstäendislsta synneistä ole hywckri tehty/waän
paljo eilämmin tuhonnen kertaa pahemmari inllut,
Senkallaiinle ihmisille annan minä Wapahrajan
«imeen tämän neumon, että he lumalaloa rukoi,
dons

lewat silmiä, hcid<ln suurta Keluns waaraa

jota

Vikemmin fitä
Juuri tH°
s«i taitawar he oppia itsiäns tnndemaan, ja ulko»
paremmin tundemaan.

wllatufta Hser<n,'EtztoiKseUa

saymisestäns paät^
t^

Sijna pchäzz EhtoNiseja.

'l9

mikä saastaisuus Jumalan silmisä koko
heidän Christillisyydens mahtaa olla. Sillä kuin
se paras, »onga he heilläns luulemat oleman, In»
malalle nijn suuri kauhistus on, mingälaiselle sitten kaikki muu mahtaa ulos näkyä, josta heidän
kyllä itse täytyy tunnustaa ettei he EngeleMsesti
puhtaat ole. Herra andakon sellaisten köyhäin
petetyiden sodänden tuta kuinga he itsens pettänet
bwat, ja saattakon heidän itsesäns hämään, ettck
he itkien jarukoillen Lunastajan jalkain eteen langewat, ia händä auxi huutamat ilmoittamaan
heille mikä murhaitten luola heidän sydämens si'
sällisesti on. Tällä tawalla te taidatte ametuxi
tulla, jotka tähän asti lesuxen Christuxen Ruumin ja Weren kansa oletta ulkokultaisuutta harjoittaneet, ja nijn rastaasti sitä wastaan syndick

tehneet.

Mutta niinkuin sydämen lewottomuus tämän
laisten ihmisien wkönä ainoastans paljaista oman»
tunnon luoluwllislsta lijkuturista on ylösnosnut:

min käymät wielä toiset sille Pyhälle Ehtolliselle,
jotka Ilmolan etsiwäisen armon kautta totisesti
vwat käsitetyt, ja senkautta alkanen huolen alla
tahtomat itsians auttaa. Minä ymmärrän tämän kansa sellaiset ihmiset, jotka ensimmäises hei»
däu syndnen turmelurens tunnosa seisomat, Sel»
laisten tykönä tapchiu se wälistä, että he kärsi-

mättömyydestä ylönwarhain etsiwät jähdyttäwäi»
sia plastaria heidän haawansa päälle, joka kmten«
Hin tujkin wähäisen on kiwistelemään alkanut.
Si/nä he sijs muiden seas sijhen Pyhän EhtoUiften rupewat, asettamat jotakin eteens miclefsns

ChristuM kuoiemasta ia sowmmHa, tekemckt
itftiiePs
H 4

«tv

thristllxen weren wHimck

itsellens yhden luulo-lewon, ja pitämät sen totisna
sopimisena Jumalan kansa. Sellaiset ihmiset ei
ymmlrrä, mihinaä heidän niiden ensimäistenar-

molijkutusten kautta sydimisäns pitää saatetuzi
tuleman. He omat kMtzictttömät, ja tahtomat
sentähden jota pikemmin sitä paremmin, kuormasians wapaari päästä. Mutta heidän pidäis kaiketi tietämän että Wapabta;an käsi on heitä ka»
fittäiwt, «a ettei he toisin taida autenm tulla, kuin
että he itsens fangiri andawat, Wapahtajalda
heiden omantundons ja sydämens puhdistusta rukoilemat , ja päällen pitäwäisen rukouxen alla ai»
kaa odottamat, että hän itse heitä armollisesta
sondein anderi audamiststa waknuttais.
Ei minun' ajcnureni täsä se ole, ettei sellaisten
sielnen,'jotka toliles heidän sylwisen wibelimsyy»
dens zu:,nos seisomat, ia armoa isowat, pjdäifi
Ehtolliselle käymän: sitä minä paljo mämmin a.
jattclen, ettei sellaisten ihmisten jocka wain tu«
stin elisimäiiljn heidän syndisel» tunne urens tun«
omat, pidä mkoman, emi Eytolli»
dochin
nen yzin heitä auttaa, edkei he syndeins cunnos
perustusta laffea
edemmäzi pyrii, ia sywembää
pyydä.
he myös e> l'i:n paljo sydil«
Etisestä muutoresta, kuin enammin ainoa«
pttäwäisct, kuinga he al«
sian s sitt.'
pndilcn
wiheliäisyydens
kanesta
tuintosta pääsisit
wahingoittawar,
kuttengin
»osa
ltti.itsiäns
he
synncisänsä, kojka ei heLäkärin kättä
ja pn
,

/

tahdo karsia.
Totisesti työtätekewäisetja raskautetut sydämet,
jolka ei kärsimättömyydestä

huoiennofta, maan

etsi ajatoinda sielunsmielellänsä tahtomat

Syna

PM<a

Ghtollilejä.

,«l

perustllsta myöden paratuxi tulla, taitamat ma,
paasti edesastua, Cbristuxen Ruumista ja Wer,
ta nauttimaan, ja saamat wabwasti «stoa, itse
Jumalan tatts walikappalda heilda saMnefi, et<

tä heidän ustons senkautta wahwistetcatsin. Sel«
lainlle tleluille' tuleelesuzenChrifturen Werl Py,
h.isa Eotolliftsa erinomaisella lamalla tygsomste,

lukea sen siri Werezi, jonga
He taitamat
synheinsmelaan
wuodattaheitse heidsn
neet omat: nijnkuin myös Jumalan Hengi sen

turi.

nauttimisen alla on erinomaisesti astaroitettu,ko»
ko Wapahtaian ansiota heille tygöomistcnnaan
,a heloa'!, sydämitäns ylitscwoittamaan, ettF mi»
ta autuudesta, omantunnon rauhasta ja sydämen
lewosta deisii ilmandu, siltä heiyän yxin Ajapay/

taiaw tulee kijttZH, joka itsens Ehtollisesa
ja juotawafi andaa.

heille

Mutta lotka Jumalan armosta jo makuutetut
tietämät sen myös ilman minun muistuttu»
stani, että kaikki heidän fieluins siunaus jalosti edesauletaan ja lisätäckn, koska he Christuxen Ruumistä ja Werta nautitsewat. Nijn useil' kuin he
ssitä iloitsemat että' he omat Jumalan lapset, nijn
Hengen todistuxen sondein
usein kuin he Pyhän
andexi andamisesta tundewat, jaa niin usein kuin
heidän ylipäHn on hywin sydcknisäns; nijn usein
taitamat he myös wOsti uffoa, että silla Pyhal»
lä Ehtoliisella suuri osa siinä' on. Christuzen pöy.
joka hznen lapsens elättää, ja jonga hän
tä se
heille wihollisians massaan on walmistanut. Tä»
män aterian woiman kautta tulemat he waywisietuxi, sitä kuin he wiels lihasa elämät, ei lihan
omat,

jälkeen maan

Jumalalle elämää». Ehtollinen

chrifll,xe« rvelett w«im«

tH«

wuodattaa heihin kilwoitures woiton woimaa,
murhes iloa, sielun kuiwuudes uutta elämän ne»
Kettä, ja itse kuolemasa elamätck. He owat nijn»
muodoin aumat, kosta heidän ristillä kuollut Ka»
ritsansa heitä nijn autuari tahtoo, w odottamat
«utuudeni nauttimiscs maai: päällä, sitä hetkee
ilolla, jolla heitck likä itse on päättänyt noutaa
ja pöydllllelis asettaa; kossa ei yhtän.syndiä sillen
ole eikä kilwoitusta, waan täydellinen lepoja autuus Jumalan ja heidän Wapahtazans lesuren
Ehristuxen katselemiseslakkamata nautitaan. le,
Lunastajam, auttakon meitä kaikkia
sus meidän
sinne, ja tehkön meitä Werensä kautta walmixi,
cherraa näkemään, niinkuin hän on, hänen ijaw
kaikkise» rakkaudens tähden.
Rukous.
ja, Uilollinen tvapahtaja, anna tämän kaiken,
nyt puhuttu on, nijnkuin Sinun oman la»

miti

«a« olla Sinun halduus annetun. Gtsi sinä sinun <kh,
tsllise» kunniata kaikkein naiden fieluen päälle jotka si<
«H kuulleet o»at. Ala salli ainoangan Sinun L.ihall«
ja U?erelles sitä pilkkaa tehdä, että hän uskottomalla sydämellä meni« sitä nauttimaan. Anna sinun wihollise»
riksrens tuta, jalkais eteen langeta, ja armoa etsiä. Si»
«ä olet kuitengin jo nijn monda kmollutta sydända stn
kautta yloeherättänyt, että sinun «htslllseg wääri»
käyttäminen heille on «teenasetettu, ja kuormaxi joutu»
«ut: nijn anna sijs, että myös tällä hetkellä suuri omain»
tundoin lijkutu» tapahdui», ja herätä kaikkia, jotka sitt
rvieläkän tunne, misä heildä puuttuu, että he nousta
sit, ja ss«indota Jumala» kansa Christuxen kautta etsisit, t-ohduta ja wirwota ne araat ja wauhkat spdämet,
ja ralvitse Sinun lavse» tällä taiwallisella rualla, niin
usein kuin he pöytäas lähenewät. Anna heidän tämän
«uau kautta tulla «äkewaxi, rohkiaxi uftosa, palau?axi
»Hkk<;uyts<t, j« V«hwMj ijanksikkisen »lämän t»i«os«,
«

j«

Ruolemaja jakuolrman jälkeen.
ja nijn

samota

sen

määrän jälkeen,

jonga

12;

Sinä heis»

heidän taiwallisesakutsumisesans eteenasettanut olet,. N7e
tahdomme Sinua sen edestä kijttää ja ylistää aja<> j«
ijankaikkisuudesa, Amen.

Christuxcn weren

Ruolemasa

woima

ja kuoleman

Meen.

loh,llm.K.i2:n. jälkeen.
Rukous.

(>?aka« ja Uskollinen N)apalitaja,
lesu, Sinä t»
let oman U?ere» kautta sijhen tuikkein pyhimhää»»
sisällcmennyt, ja olet ijankaikkisen lunastuxen löynnyt.
riijn moni meistä kuin tämän Sinun U?ere« totiseen prij»
stoituxeen tulleet owat, katselewat alati sinne Sinun perää», johonaa Sinä kuolema» kautta sisällemennyt «let,
ja sydämestä toiwottawat. Sinun kallin lupanxes jälkeen, myös siellä ijankaikkisesti ollaxens, josa Sinä «val»
N)edä meitä kaikkia jälkees, korotett»
keudesa» asut.
lunastaja, ja anna myös tällä hetkellä Sinun tvero»
sias voimallisen todisturen tulla kannetuxi. Sinun
»indo.kuolema» tähden, Amen.

Esipuhe.
kallis Weri on,

Ahnstuxen
»l»-' fahtamina

niinkuin me moni»

Sunnundaipaiwinck yawainnet

olemme, monellaiielia muotoo woimallisexi W«
rexi kutsuttama. Mutta ei se kuitengan sielua ta>
heiiisezi tekiss, eikä' ijankaikkisen autuuden naub
timiseen saattaa taidaisi, ios ei se «ielä yhtä lvoi,
»aa, nimittäin ussowaisten kuolemasa, osottaiff.
Pawali kutsuu kuoleman wijmmeisefi
i Cor. is: »6. ja andaa ftn kanjä tiet<s, että
myös Jumalan lasten tykönä se on, joka heilds
n>iel<l ennen sifttymists tumim, waldgkundaas

se
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(hrlWxen XVeren wsimH

on woitettawa.

Jota peljättäwämbi

nyt

täms

itsellens jätetylle luo>»nolie on, sitH
kaliijmmaxi tulee meille Karitsan Weri,ko!kame
vlitsewoitetaan, että st/ kuolematattn yliwoitta»
nit,oliinen

maan, woimiaandaa.

Jaa, me taidamme myös totuudella sanoa, et«
til ilse kuolemangin jälkeen, Wapahtawl Meri
wiclä yhden woiman
Tosin enuift M sil«
pian.
tarwitse,
niin
kuin me
len sowinnoxi
lan näkemiseen tulleet olemme. Ei sitä lizon ne
täydelliseni tehdyt wanhurskaat enimbi tarwitse,
että synnln ylitsewoittamiseen
Weren
kautta wahwistetuzl tulla, Kmtengin pysyy mui»
sto sen päälle, taiwaasakin, niiden autuasten ali,
«omaisena kehoiWena, jonga kautta heille kaiken
heidän aunmdens ensimäinen lähde ia syy loppumata eteenasttetaan. Nimittäin hekMckwät CM»
stuxenWerta kaikes ijankaikkisuudes fijta, että he
sen kautta kunniansa siaan owat saatetuxi tulleet.

Tästä muistuttaa heitä

jokainen silmä heitto, jon»

aaheWapahtaiankirkastettuin naulareiknn puoleen tekemät,lionga he istuimen edesä kruunmllans
seisomat. Niin usein kuin he mjtä, ja kirkastettua Karitsan awoinda kylkeä katselemat, nijn u»
sein tulee heille Weri, jolla he ostetut owat, kal«
li,ri, ja kehoituzezi Lunastajan ylilWeen ja ku«

martannscen.
Tästä Chrisiuxen Weren woimasta, ionga se
ussowaisten kuolemasaja kuoleman jälkeen osottaa,
on nyt wielä läliliä että tutkistella, sittekuinme
jo niin monellaisia sen woimallisia waikumxia täl»
lä paaston ajalla perUnaiatelleet olemme- Me
Jumalala,
hau kalken paM,
ktt'

:

j<t kuoleman jälkeen.
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pitää, tahdois kunniallisen
siitH puhuttaman
joka
itlekungin meistä toiste wie»
panna,
siuttauxcn
lck knoieman hetkellä wirwoittais, ja hänelle niin
op»

kuin

ijankaikkmmdes hnwää tekis, että hän myös
pia Christuxm Weren woimasta on kuullut, l»
eliwälia tawalla psällens koetellut. Rukoilkat
sitä watten nnnun kansani, nijnkuin hänen rakas

Poikans on meille opettanut, hiljasesa hartaudeia.
TM. Ilm. Ktrj. ,2: 11.
He owat hänenKaritsan Weren kaut-

ta woirtancec, ja

hänen todistuxens sa«
heidän hengcmsi,

nan kautta; ja ei he

kuolemaan astt rakastanet.

sellaisesta lugussalo»
bannez-en
enyelws
koffa Michaelia hänen
sa eocspannaan,
kilwoireltcet,
lok>ik'rmeeu ja sen engelitten kansa
Na,yat sanat omat otetut

meille yfi sota taiwna»

ja lodik v me hänen omains kansa täydellisesti r!it«
sewoicetuxi tulleet owat. Erinomaiseen ja latviaan
tämän asian sHiiwz-een en minä nyt rumeta taida:
mutta ni'N pallo pitää kaiketi stltli.merkittämHn;
nimittäin, l)lesus Chrmus on Michael, tolU
,han«l engelins wköluins ja ymbärilläns owat.

se

Tämä

»otaa

lohikärmen

ja hänen

engelews

kansa, se on perkelitten päämiehen ja kaikkein mj»
den kansa, wtka nänen puolsllans owat. 2) Mi
aika oli tulema, »olla Jumalan seurakunnain/ <e
perkelen ylitse saanut ou,
woitto. jonqa
erinomaisesti lulkisezti ia kul,nia!lisesti kehuttaman
pitää Siiloin Wapahtaia omaius kansa oli wal>
dakunnan slWeottawa, ja sijnä kunnialiisessi il,'
manduwa, Z> Itse tgiwaasa tuli tunnustetl!^'

että

«-K

Chriffttxen Weren

wHutt<

«ttck ne, jotka kuolemallans, oppia Christuxesta,
niinkuin Martyrit owat wahwistanet, ei mmgän
muun kuin Christuz-en Weren kautta, tähän ole

wahwistetuxi

tulleet.

TäsH olkon kyllä meidän Tertimme sanain yh«
tenrippumilesta edelläkäywsisten kausa. Me »H»
emme sijta, etts minuUa on täysi oikeus jW e<
teenasettaa:
H)

Christuxen Meren woimaa,
Nuolemasa.
Ruolrman jälkeen.

Edellinen Osa.
Cbriimren Weri osottaa hänen ussowaistenH
kuolemasatckmänwoiman, ectähesen kautta wah<wistetaan, ei rakastamaan hengeänsä kuolemaan
Mi. Sijtii kuuluu meidcin tertistlm: ja ei he hei:
dän henqeänsä kuolemaan astl rakastanet. Mut»
ta että oi hengeäus kuolemaan asti rakastaa on
itse työsil niin paljo ftnottu, kuin luwattomasta
ja synoisestH hengensil rakastamisesta wapa olla.
Silloin ollaan «valmiina, majaans niin pian pois»
panemaan, ia hengens ylönandaman, kuin Iu«
mala sitä tahtoo. Elämäns annetaan hänen kck»
sijns, loka sen meille on lahjoittanut, ja sallitaan
hänen yrin sen ylitse Herrana Ma. Sydän on
/

hiljainen ja tytywäinen, ja odottaa lapselliftlla
yrinkertaisuudella. kuinga sen käymän pitä, kossn
<l sillen olla omansa, waan itsens eläm iscl ja kno«

lemasa Christurelle ylösuhranu on. Mi Ium««
lan lapsi
silloin Armahtajans kädesa, za ei
tahbo ilman hänen rahdotcms elaa, mutta ei kuol<
laM halM, kosa ei hänen IssnS Wn tahdo.

Jas,

RuHlemafa

ja kuoleman jälke «n.

i

jos hänen wielä pidäis yhtä martyrin kua»
lemata ulosseisoman, josta meidän tertisäm erino,
puhe on: nijn noutaa itsellens armon
maisesti
ja woiman sijhen niM pyhistä tawaroista, joita
Christus Werensä kautta hänelle toimittanut on;
joka lambaitans sinnekin asti saattaa, kusa he tew
rasietaan, ja ei salli yhtän kiusausta, joka heille
ylön raffas olis, heidän päällens tulla.

Jaa/

se

Minä tahdon tämän asian wielä kahden Pyhän Raamatun todistuzen kautta selkiämmäri tehdä. Ensimaisen niistä ms luemme Rom. 8: 36,
57. josa näin kuuluu: sinun tähtes me kuoletetaan ylipäiwöä: me pidetääll niinkuin teurastettawat lambaat. Mutta nijsä kaikisa me ylitse»
ivoittamme hänen kaunansa, joka meitä onraka»
stanut. Mpäiwää kuoletettaa, on nijn paljo sanottu, kuin jos Pawali sanois: me olemme kai<
ken vaiwsn walnut, sallimaan kuolettaa meitäm,
ja elämme sentähden myös alati niin tuin sellaiset
ihmiset, jotka sydämen kaikista näkywäisistä jaka?
towaiftsta asioista poiswetänet, ja sijhen ijankaik»
kifeen stsMe lähettäneet olemme. Tulkon nyt kuo>
lema päiwä koffa tahdons, ja koska Jumala o«
päättänyt meitä hänelle andaa: nijn ei meillä ole mi«
tHn sitä wastaan, ja me luemme meitäm sellaisixb
lambaixi, jotka alati owat walmit andamaan w
fiäns teuraxi wiedä.
Me pidetMn niinkuin teurastettawat lambaat,
se on, niin wähän kuin sitä suurena asiana pide»
tään, eli siltä paljo epäillään, lammasta teura»
staa, juuri niin halwari lukewat Christuren wi«
holliset meidän hengemme, ja menettelewät sm
kansa aiwan bembissti, nijn pian kuin meidän Iw
mi»»

«lhrifillxen XVeren

«?H!MH

mala heidän kästjns jättää; juuri mjnknin heilZH
eläin olis kuoletettawana. Mutta kai»
klsa nizsä me runsaasti yiilsewoitamme. Ei meil«
l<l ole ainoasians ulottuwaiset woimat,
a«
fiaan etsiamme sowittamaan, ja mielMp sichcn
mutta los meille wielä raffaamösta
etcenpannaisiln, nijn meiUa kuilengtn olls kyllä
woimaa, sitä kärslwsllisyydes pMilellottamaan.
Hänen kauttansa joka meitä rakastanut on. Ioil»
la
sanoilla hän tahtoo osottaa, ectH
rakkaus,
lota hän llskowaisians kolx
Christnxen ei
taan kandaa, ainoastans hälldH tshän kchoita,
mutta myss siihen tarpee!!isct woimat andaa.
yri halpa

nyt näiden sanain jälkeen, joita Apostoli
Joka
pitää,
taitaa lukea itsens nijnkuin tnlraslam»
täsa
ia on walmis häncnt.ih»
baaxi Christuxen tHhden,kninga
Wupah»
ja

tousa jälkeenkuolemaan,

kolka
on yxi ihminen, joka ei henZcäns
kuolema.w asii rakasta.
Sen toisen
tästä'allasta me löydckmme Ap.Tek.-i: i?. josa Pawali näin puhuu:
mitck te teette, että te rapautatte minun sodändä»
ni. Sillä minä olen walmis, en ainoastans si«
dotaa, mutta myös kuolemaan lerufalemisa,
Herran lesuxen Nimen tähden. Nijn aiwan irti
oli täms kallis mies hengeftänsä, että hän tyty»
wäisesti odotti siteitä ja itse kuolemata, ja ei pyytänyt sitä wältsä, kosta häu kerran lumalaMsesti
oli Msewoicettn, että hänen piti Jerusalemiin
matkustaman. Se Jumala, joka Pawalin tähän
wahwissi, elää wielä, la taitaa tähän puwääit
asti kaikkia llijtä yhtäläiseen uston koetukeen wah»
waxi tehdä, jotka hänen armowaikutuz'ellens,nijlt
MuZ,
(lM Pawali teki/ tilaa andawat.
taja tahtoo, je

Attolemajs ja kuoleman jälkeen,
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se

Mutta että Christuren W?ri erinomaisesti
on, joka minulle andaa woizuaa, hengeäni kuo<
lemaan asti ci rakastamaan, tuldamme me monel«
laisella tawalla todistaa. Nimittäin:
,) Wapahtajan Weresä on
Jumala hänen u,
rartaudens ihmisia koy»
lossanomattoman
taan kaikkein täpdetlisimmästi ilmoittanut. SijnH
hawaitselnme me, Isän rakkautta täyden sydämett

suuren

körkcimmasa walosansa. Niinkuin nyt sen rakkaw
den n.ndo za maku, kuin Jumalalla minun kot>
taani on, on se wälikappale, zonga kautta minä
taidan tulla saatetuki wilpittömästi lumalata jäl«
lens rakastamaan. Nijn tulee myös minUn sy<
dämeni woimallissmmasti sytytetyt händä näin
jällens rakastamaan, kossa minä opin oikein näks»
maan ja ihmettelemään Chrisiuxen Weresä hänelt

rakkautta ns.

Jota enämmin minä sielusani Chri»

fturen rakkautta maistan, sitä enämmin karoo ht>
«o, jotakin ilman händä olla, ja nautita. Te»,
kautta tullaan irtilasteturi kaikista kappaleista, ta,
warasta ja merestä, hengestä elämästä, jae»
leta'n cnnoasians hänelle, ioka ristin päällä minun
on.
armahtajazeni ja autuazi tekiixeni
Thristnre»
Jos yhdellä ustomaistlla
ihmisellä
Weren kansa on hywin paljo tekemistä; nijn ei
hän sitä taida toisin wiljella, kuin että hän sitck
hywin wiriästi Jumalan etem kandaa, ja itjens
sillä ikcknans kuin priiffoitcttuna, hänen kaswoins
eteen aftttaa. Mutta jota enämmin tätä tapah»
tuu, sitä mämminhän itsiäns totuuttaa sen nu»
olemaan, ia stnkaltai'
den kaupungin
itsiäus jo täällä maan päällä käyttämään ;

sena

»MN, että

asmamena

hsn Palbaiin kansa taitaa salwa:
meiI

GhriffMen Wdrcn w^iMK
meidän menomme on
ms mysZln>
nastajala, Herraa lesusta C,
odotamme.
i;,V

Phil.josZ:
sa;
se

Mutta ws sod,!'

.

taiwai»
jos
o«» enemmin
o
kl<m
se hywin usein hilj, isclia sieluiz-r.
tlllewan
kmmiaN'pcnkkaan ylösnousee, »osa sen ij.-ti yvmin
olewa on: nijn wierqitetaan ilscils tämän mail,
man asioista aina enämminja en lmmiN/ja tebdän
kaikkia, kuin tehdsn, ainoastans scn ijankaM cn
ja taiwallisen tähden. SentHdcn syödään, zuo»
dsan, affarehbitaan, maataan ja eletään, ettH
20.

'

wGitellen taiwMsen pertndöns sisälleottamiseen
tulennutaisiin, ja täydeMsexi tekemistäns odotet»
laisizn. TNa tawaUa pMstäsn myös irti oma«
henZesians ,ja opitaan sitä ei rakastamaan k«o«
Pa
lenman asii. lokapaiwsisesti puetetaan itsiäns
nijnkuin SabbatWe, ia ioka hetkisesti astaroite»
taan itssäns hääwattellans: jonga alia ne har<
watwaeilnxen päiwäthawailsemata edeskuluwat,

koko»
za
ihminen tulee aina en ämmin Christuxen
naljefi omaisum. ri. Tämckn,
Wapahnimittäin

tajansa, anneta» yxin Herrana ylitsens o'!a, ja
ustotaan sydämestä, että' oikeudens
sielun ja ruu«
mm pMiie on kadotettu, ja se Chnsturelle on aw
nettu. Jos hsn tahtoo että m mun kuoleman,
elikkä marsin Martyrin kuolemalla handä yllliHmän puä; nijn mins olen walmis, <a en ai!>oa<
stans anna sen minuUeni kclwata, waan pyydän
nwös sijhen NtUa, ett-5 hänen tahtonsa tulis mi«

vun ruareni. nijnkuin hckn Isänsä tahdon teki
nen
loh. 4:
Tämän mielen waikuttaa Cbristuxen Wech
myös M muotoo erinomftlftstl, että se minun fy,
Hämeeni

Auolemaja ja kuolechan jölksett.

»z«

hameeni uffon kautta itse rupee, ia sijna weimal»
liscn tulee. Minun ajatureui ja eteenamlumisel
ni, joita minä itselleni sitta teen, ei tahdo si-H
yj'in tehds,ehkä kuinga hywin aiwoitut ne wielck
olisit. Wapahtajan Weri itse tungee minun sydämeeni Ewangeliumin ja Sakramendin kautta,

ja herättää sljnck sellaiset lijkutnxet, jorka owöt
winulda ulossanomattomat, ehkä kuinaa mielet»
läni mins niztä kirjoittaisin, nijfta meilamn ja ssit«
taisin. OiUoin pääsen minä irti itsestäni, ja hulöydyin: Se
kutan hengeni siinä, josa mins
on, nijn pian kuin mins tätä eli M minun elämästäni löydän, nijn pian ylönannan minä kaikki Herralle lesuxelle, ja ylösuhran
hänen

sen

tahdollensa.

sen

O mingätaiwaMsen woiman siis Karitsan We<
ri minun waiwaisen madon piälie osottaa, «oka
itsesäni ja itse puolestani luonnosta yli ilstäni niin
rakastama ihminen ja minun maa'isen elämöi
orja olen! Se/ niin sanoen metsä minun pois
itsestäni, ja waati minua niin suloisesti, että se minulle korkein wapaus ja makeus on, Ml hänen
fanginsa, ja sellaffna izäli pysyä.
EwangeliumMsetlumalan lapset el lue sitä mtri-

kän kllormaxi, koska heille kästetään ei rakastaa
bengeans kuolemaan
Sillä itse wösa se on
yn nwkia lupaus, josa heille tögösanotacm, että
ChristMn Weri heitä sen turmellun oman tay»
don orjuudesta on wapahtawa. O kuwqa otol«
linen täms on yhdelle ihmiselle, loka Jumalan
walkeudes on oppinut tundemsian, mlsä Hsn«n
kuolemattoman hengensä totinen wapgus erino»

ltzMsti seisoo! o Ainga mielmsestimeEHMnren
Werrlie
I2

-

thrifiuxen Weren woima
«zz
Werelle sallimme,että se meidän itsestäm poiswe»
tää, ia hänen
armonsa elementim saat'
taa! ustaldakaat sitä, ja rukoilkaat sicärakasta Wapahtajata
h<ln cmdais teidän tätä werensä woi>
maa roetella!Ette taida ijankaikkisundes händä siitä kyllä tijttää, l'ossa te hawattsette, mitkä suuret
autuudet teidän sieluillenne siitä ylöskaswawat.
Jälkimäinen Osa.
Me menemme nyt edespäin, myös toisezi tutkistelemaan: mitä Cbristuxen Weri kuoleman jäl«
teen wmkuttaa. Nimittäili teztimme jälkeen a,

netckydelli'
se kehoittaa
fiaa ulospuhuaxem, nijnjaa
wanhurffaat,
taiwaan,
tehdyt
koko
Chri'
firi
sturen Werla sellaiseni Werexi kiittämään, jonga
kautta se sotiwainen seurakunda on woittanut.
Sillä niin meidän pitää tertimmeensimäiset sanat
ymmärtämän, kosta se kuuluu: he owat hänen
Karitsan Weren kautta woittanet. Että ne usto«
waiset maan päällä Karitsan Weren kautta woit,
tawat,on taiwaisa kyllä tiettäwä, ja ei tarwitaisi
sentähden sijnä mieles sanottaa tätä, niinkuin pi«

dais sen tundemattoman asian tawalla wasta tiet»
täwäli tehtämän. Paljo enämmin oli se «xi nijden Pyhäin Engelitten ja kaikkein autuasten kw
toshuuto, jonaa kautta he Chrisiuzell Weren wor»
mo tahtomat ijankaikkisesti weisata
Mutta jos me wielä iotakin likemmin tästä tah«
domme puhua, niin meillä owat kahtalaiset waa»

rinotettawana, nimittäin ')lne ylitsewoittami»
nen,
Minga kautta tapahtuu. Siltä edel»
!

se

lisestck kuuluu: he owat hänen woittaneet. Ke<
nengä sijs? nimittäin wchein päaUekandajan, sa»
tanan, ja kaikki, mitä

hänen satanallifeen lval<

dak«n»

Alwlemaja jakuolemätt jälkeen,

i

zz

dakundaans tulee, se on, ci ainoastans perkeleen,
ja kaikki ne, jotka hänen puoldans pitälvät, waan
myös kaikki synnit, ja mitä pahaa koko Adamin
lanssemus mailmaan tuonut on. Raamattu ni»
mittH.i ustasti satanan, ihmisien »vihollisen, ia ylw
mättää kuitcngin ynnä kaikeu turmelujen, joka
hsnen wienclyxens kautta ihmisijn ja ihmisten ft«
kaan tu!lut on.
Tämä lohikärme, eli satanas, on nijlda.usko»
waijilda ylltsewoitettu. Mutta kossa lohikärmett
woittamina jotakin tarkemmin tutkitaan: nijn tai»
taan soweliasti hawaita kolme astelda siinä. Ni«
mittilin enftmmainen aste! on, kosta satanalda,
käändymiles Jumalan tngö, hallitus poisotetaan,
jota hän ehdollisten syndem kautta ihmistei» ylitse
pitäck. Perkele kadottaa tämän kautta roaldans,
ihmisen ymmärrystä sowaista, ja hänen silMiäns
kijllnipitää, ettei hän taioa nähdä totuuden wal»
keutta jumalisuuteen. Paljo enimmin täytyy h<s
nen sallia, että yri kirkas Jumalan ja Christuxen
lestiren elämän tundemisen paistec jydämesa y,

loskäypi, ja ihminen tyhmyydens, erehdyz-ens ja
»väärät ajaturens poispanee, joiden kautta hän
käändymättömäsä tilasans oli pimitetty. Tahdos
sta tulee wiha Jumalala wastaan ulos juuriterufi,
jonga kautta satana sitä muine»: tahtonsa jälkeen

ballitss. Sitä wastaan saadaan rakkaus

ja halu

ja jumallisten asiain puoleen, ja wiha,
Jumalan
taan sydämellisesti sitä lihalda saastutettua hametta. Ia niin saa loppunsa wiholliscn tyrcmnius,
lota hckn nijnkauwan sielun ylitse on harjoittanut,
kuin ihminen, nijnwin senPawali ulostoimittaa
Eol. i: »l. wielä oli outo la wihollinen ymmär«yfen puolesta, pahoisa

töisH.

Iz

Mut»

kyrlstuxett N)eem VHim«

se romen astel tsstck woittamisesta kckfi-

Mutta

tetclän, kosta yxi ulkomainen, jokapäiw<lises u«H<

distuM.

aina ensmmin Cl)ristuz'en mielen ja ku«

wan kaldaisexi cehdän. Et hckn liiloin ainoattans
ylitsewoita miholliftn julkista woimaa, joka hält,
dä wastaan karkaa, waan kaikki hal«naiwoi?w
xens za vyrkinnsens tulee aina taiwaMsemmari,

sydän
synnin jäcknnsren mnnos aina «ncemmazi, ja se turmelema omanrakkauden
talltt sywimmaftl juuresans waiwatuxi, ja koko
sydw, m nkuin sen korkeimman templi, Cbri/
sturen raktaude<a hiljaisuudella, nöyryydellä,
k 'ritmMGydeUä, puhtaudessa, za muuZla sellaisl < alosti ksunistetuxi. Jolla lamassa luma»
la« 'ciyset pnhilnresa' aina täydellisemmin tulemat
ja ?Äswa M. O kuinga suloinen se heille on, kosta he jokapiiMällesti sen wllkswämmän woiman
itMns hawait!ewat, ja kuinga se sama wskcwä'
l»l paljo, palm woimaUisembi on. He riemuitse»
wat, tMkin osasa, Jumalasta heidän Wapcch,
ta!astans ja andawat mielellans muma nft«ns,
MUisesti ja ulkonaisesa waelluxesans, hsnen sy'
damcns z^lkem.
Wihdoin, nijn on.se kolmas astcl täfti ylitsewoittamisesta, kosta yxi ussowainen se« mnmei'
lengin wiholliftn, se on, kuoleman ylttftmmttaa.
Sillä perkele, syndi, kuolema ia helwitti ripml'
wat yhdesä. ja satana pyyM uffowaisten
karkaustans ustaldaa, joi
fakin wijmeists
nyt kuolema on
hän heitä pistää taidais.
nijn
yn
taitaa
Vlttsewoitettu.
Jumala»! lapst au»
tualliscsti sanoa: Se «n
ia on kaikesta
»aarasta Ankaikkisiri qjoirt täydeMsti ulosotettu.
>

'

AllolemajH ja kuOleman

fälseettl

tu. Se jaliMokwa synnin-jisannsssilloin pois
luopuu,

koffa

sen Jumala itse woimanst» kautta

poisottaa. Ei nunna yieniug.su sy?<imen saastu'
tus noudata Karitsan Uuimen eteen, waan mi«
nä tulen
eteen nijn pyhänä ja puovama, etlei,
niin sanoen, pieningan syndien nauu l?a. Ia
sillä myös itsMns raukee kaikki "ilmoitus, kacktimures, ia huokaus. Gimmastaan, oicn minä Cngtlein kaidajstri tullut, jaa, Wapahtaja»
wanhiuikauvesa tuou minä
watchur»
stand?l! Jumalan eteen, kuin itse EnaeleiAa on.

.

sen

suuremman

S

koika

se minulle kerran

taydclllsesti tngö«

pandu on,ja minä wijwmeiMkiu synnin wik.nu
Männyistä puhdistettu olen, koreilen min«s Iu«

malan edesä, niinkuin iankaikkinen taiwan Rul>°

tinas, ja minulla

on

oikeus,

EnZelelliuen

ioi>

koin kalisa Jumalan Karitsan eteen maahan ian«
gsta, ja sitij kaunisturesans ihmedeliä za ku
taa. Tsstä minun autuudestani iloitsen min
ten ilman loppua, ja pysyn Herran huanesa
ti ja jjankaiMsesti.

ala<

Mutta walckappale, jonZa kautta tämi yli-sewoittaminen tapaytuu, on Karitsan Wa i«a knen todistu/ens sana.
niin seisoo nm?a:l
teMjsm: He owat h lnen Karitjan Weren ksutt
ta wojttgneet, ja häym

todisturens

Mitcl ensin Karitsan Weree» tulee, nijn iva: ut«
taa se tMn woittannseen lanqen woimaWM.
Gi'lä se on minulle eniin yxi woim iiii!,en
Ws, fitck armoo, uzkoiltsestl hyw
kaytlM,Mtt,
jota minH woittareni lumalalda saanut olen. Ni»
mittäin minä katselen Jumalan Karitsan pa'Me

ristiiis/ ihVettelen hänen pijnaans

ja Mermns,

sHristllxen weren

woiMl»

ja opin aina enckmmin häpemäan arkuuttani. Niltt'
kuin myös Pawa'i sen päälle johdattaa, kosta
Vr. «2: 2, q. kuuluu: katsokam uffon alkajan za
päättäjän lesuren päälle, joka, koska hän olis
tainnut kyllä iloita, kärsei ristiä, ei totellut pilkkaa, ja nyt istuu oikialla kädellä Jumalan istui'
Mua. Niin muistakat händä joka senkalmyen
wastahakoisuuden on synneisildä itse massaansa
'kärsinyt, ettet te wäsy teidän mjelesänne ja lakkaa»
Tämän pääliekatsomisen kautta llssowaistcn sydän
sytytetään, Wapahtaiansa kunniari kaikkia uffal»
damaan. O kumga tärkiäfti andawat he senkautta itsians Lunastäjans kuwan zalkeen uudistaa ja
malmistani ia ci i)e pyydä, että ainoakan Weren

pisara heidän suoniinsa jais, joka eiannaisteh»
d«l ltstnls kokonaisesi Jumalan uhrixi. Silla le
nstilda heidän paällens paistama Christuxen rak»
kaus tekee heidän palawtzi jällens rakastamaan,
ja kaikkeen palwcluz'een, joncza kautta he, handä
kunnioittamaan kllckltut owat.
Siri toisez-i ni°n Wapabtaian Wen myös itse
puolcstans wahwistaa, lohikärmesta. ja kaikkia
mitä häneida tulee, ja hänen puuidans pitää, r>
lltsewoittamaan. Se on, ntjn sanoen, paras'
miekka täsä sodasa, «aa itse woitto. Pxi ustowai,
nen sanoo siis kaiken totuuden lälkeen: Jos ei
Karitsan Wcrta oilsi, nizn pysyisin minä' satanan
lyötynä <a ylitsewoitcttnna orjana; en ainoastans
.en pissisi irti minun siteistäni, waall naisin myös
wicl.l lorapäiwäisestienämmin fidoturt la waiwa»
Ws
tuz i, M utta nyt kuill minnn
n o«: wllotanut,
tarwitsen minä fttä wain
ufkosa k.intt-ää, ia <e on kohta minl»n woittoni.

Nim

,Z
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AnoleMaja ja kuoleman jälkeen.

Nijii kewiäA ktlwoitui edeskaypi, että miekan
ottamin?!! jo on nijn palzo, kuin woittaa ja

tokunmara pitäck.

Lähes Christureit Werta, sanotaan myZs mci»
dän tercimme sanoisa, että ylilftwoittaminen tapahdm hänen todistuzens sanan kautta. Mutta
todi,iufen sana ei ole täsä muu kuin Ewangeliumi Muiden seasa tämä puhen muoto edestulee
myös Esa. B:2a, josa kuluu: Jaa, lain ja todi»
siuren jokeen, ellei he tämän sanan jälkeen sano,
niin ei heidän pidä aamurussoa saaman. Edellä
köyneesil l6wa'rsys, oli Jumala Prophetalle kä»
stenyt, sitoa todistus kiinni, ia lukita laki hänen
opetuslapsisans. Hän tahdoi senkantta tietä an»
das eitä oppi Immanuelista totinen ja witzi oppi
oli Sentähden sanoi hän: Lukitse se, se on,
ehkei sltck nijn usiat ihmiset tahdo wastaanottaa,
nijn todista kuitenain minun ovetuslapsilleni, ettck
ainoa totinen tie elämään on Immanuel, Pesus
Christus, se luwattu waimon siemen. Tämän
päälle paina heihin ikänäns kuin sinetti sinetin
päälle, ettei he iiankaikkisuudes sitäunhotaisi, että
Christuren ja hänen Wereusä kautta yM taittaa»
autuazi tulla.
Että tsmä sanain totinen ymmärrys on, selkenee myös muiden seala <9wärsystä,losa näinkuu,
luu: ko»?a he siis teille sanomat.- kysMtnoidilda
ja tietäildH, jotka jaarittelemat ia tutkimat, l nijn
sanokat) eikö kansa» pidä lumalalbans kysymsn?
leikö ole parembi kysyä) elÄwilda kuin kuolleilda?
longa päälle siis mingän wälillä olemata n«. en/
nen edeswedetyt sanat seurawat, jaa lain js to»
nijn
distuxen jälkeen. Ellei he tämän Wen

weren woimch
ei heidsn pidä aamuwffoa saaman. Anmsrryl
jotka
ol'. yiipHän
piti
«38

Christuxm

tämä: heidän
kaikkia i«,tH,
muun kuin Herran lesuren päMe
whdattaa, vois kaffemän la heille sano»
että Jumala todistuxen Christuxesia heidän
vppins ja uston ojennusnuoraxi tehnyt on. Sen«
tähden ci heidän pitönyt kenengän muun tykönä
perckl kysymän, kumga autuari tuliaisin, waan
ynn ja ainoastans Christurez, tykönä pysymän.
Samalla tmvaua sen sanan kautta Tsdljws
myö-s meidän textisim, ninckuin sanottu on, E«
vangeliumi ymmärretä. Mutta että tams todi«
stus todistuxen saliari kutsutaan, tapahtuu sen»
tähden; nimittäin tietä" annettaa, että Jumalan
ttiynnH selikaltaisia todistuxia, joisi, meilsanauijnonpaho
le
ulossanomawmda hnwäa' Cbristuxe»
tygösalwtaan. O ja, kuka talta käsittää hcl,
nen arwolupaustens paljutta? Ia kuitenain tai<
ta jokaillen vilsta yhtä uskomaista wahwista, lo«
woittamaan.
hikänuestä
Mutta jos me tahdomme wielä tarkemmin tw
ta, nuta' se stli erilwmaisesii on, kuin EvanZeliu»
min Sana tshäl» ylitse woittamiseen auttaa: nijn
tulee pääasiallisesti sen paMe, ettH se minnlle
Ehristuzen Meren tiettsw lxi tekee/ jokg se ainoa
ylitftwoittanlisen »välikappale on. Sillä jos ei
MM» Evankeliumia olisi, nijn en mins lijon
la jola minulle Chri,
wtsu Ehrisiuxesta
tundematoin,
on
on minulle myös HH<
stlnä
stus
nen Werens tundematoin. Mutta misa Chri»

heitä

mingän

,

sa

se

'

myös ylitse
stuz>sn Weri puuttuu, siinä puuttuu
woittalMa.
sitH, nijn osottaa minulle
myös EVwö<wmi yhdw ftmren joukon senkad
'

taiffa
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taifta kilwoittclioua, jotka KaruftnWeren kauft
ta »wat womaneet, ja kehoittaa nmma ntzben
gmerkin kautta yhtäläisten ustoMmteen l« Mi»
wakaisuuteen. Sijnck sanotaan' sijs oikein, «chn»

tuinPawaliEdr.

12:1. kirjoittaa,

slttekumksn.

lugusa nijn moncn hengellisen'

sanuarm tekoja oli luetellut:

seMhden mysö me,
Mn
on
suuri todistusten joukko meidM
Mbariilamme, mm pois pangamme syndi, jow
aina meihin tarttuu ja hitaani tekee, ja moffKtn»
ma
kautta siinä
meidän eteemme

on.
Wijmmeifezi on täsä asiasa wiela' ajgteldgwa»
na, ja jotakin selkiämmin ulostoimitettawana,
mitä lo edellä Karmoilla ssnoilla mainittiin/ ni«
viittein ctts tckmswoitto,jonganeuffowaifttKa«
ritsan Weren kautta saamat, taimaasa ijankaik»
kisesii kehutaan ja »veisataan. Ne, jotka weisawat täts Halleluja, owat ne PMt Engelit ja
tehdyt wanburffaat. Siius tep
ne
pandu

,

.

timme sanoja edellä kHywaiM ic> werft)s sano»
wat ne kuin weisawat, että Heidiin weljelns pDI«
lekandaja on ulos heitetty. Mutta kmka MmHt
owat, lotka nijtä ustowaislÄ welMns kutsumat,
kuin Engelit ja ihmiset, jotka jo kunnia Valda»
kunnasa woitto kunniata pitämät? nämsl rw
muitsewat heidsn weijeins woiton ylitse. Ia nm
pian kuin ne. joiden ylitse riemuitaan, vlidm
tsydellisexi tehtyin Chuoriw tulemat, riemuitse
wat he itse myss, ja iloitAwat niju M heitM
fydckmens nauraa. Silloin stjs kuuluu, nijnkuw
ia wersys seisoo-, ja nnn.s kuulin ybdensuurmM

nen taimasa sgnWDi W «H aMus, H «si»
M,
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wH,m«

ma, ja waldakunda, ja mäki meidän Jumalan»»
me, ja walda hänen Christurensa.
Ia nijn on myös kuoleman jälkeen niiden au»
nuuen astare sijnä seisoma, että he Lunaffuxens
Merta kirkastetuilla huulilla nlistäwät. i Cor. 15:
-8. seisoo tosin että myös itse Poika hänen alansa
liitetään, loka kaikki hänen alansa heitti/ että
kaikki kaikisa olis se on,Christ«fen mä.
Jumala
lia iesWirka ja hänen hallitniens armowaidakun,
nau ylitse on lakkawa. Josta taittaisin päättää,
ettemme Vapahtajan Wetta Den kunnian waldakunnasa tarwitssst. Ia totisesti nijn se on; ent»
me sitä sondein anderi andamiseri, emmekä
men puydistureri tule tarwitsemaan: mutta se on
minulle kuitengin taiwaasakin olewa yri kallis
Weri, jota minä kaikes ijankaikkisuutten ijan»
kaikkisuudes yxin pelastureftani kiitän. Ia tähän
nijtä autuita sits woimaliisemmasti keholttaxens,
on Wapahtaja naulains reijät ja haawains mer»
ktt kirkastetun ruumins päällä myös kirkastanut.
Niin usein kuin he nyt KaritsataiftuimeUans nck«
kewät ia kumartamat, nijn usein muistuttamat
he myl>s itsellens suurella ilolla lunasturens hin»
«an. Wapahtaja tekee lapsillens sen kunnian,
että HHn andaa heidän istuimellans istua: ja he
kmmtoittswat händä jällens sijnä että he kruu»
-

nuns hänen jalkainseteenmaahanlastewatja tun«
nustowat, että heidän autuudens yfin hänestä ja
hänen Werestäns lohdattaa alkunsa. Silloin ylmelän sen meidän edestäm ristinnaulitun Jumalan Pojan naarmoja ja haawoja. Me kijttämme
hänen meristä hikeäns yrtitarhasa. Mc kehun»,
mc ysnm hätä himtoans ristin päättä, ja wei<

saamme
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jaamme kaikkea Lunastajan kärsimistä ijankaikkiiesti ilahutetuilla sydämillä

-Hvwan
siis tämän kansa minun Vaa»>
nam jotka Christmen Weren woimasta pidetyt
owat: ei tosin simLaiatuMa, nijnkuin ei sillä,
mitä Jumala tulemilla aloilla saarnatareni
mons andawa on, Chrilluzen Weren kansa pi'
daissmitänolla tekemistä. O ei suingan, se ei
olisi hynxi. Christuren Weri pysyy tosin kaiketi
-

Minä päätän
/

pääasiana, josta Edcmgeliumilliset opettajat todi»
stawat. Ia kaikki muut Jumalalliset totuudet
pitä opin kansa Christuren Werestä oleman yhdi»
stetyt, jos nijden sydHmisä pitää woimaansa osod»
taman. Mutta ainoastans meidän hsikoudem
tähden on kuitengin nijn, että päätotuurista

se

myös lawiammasti ja nijden erinomaisella mmit«
tämisellä pitää opetettaman; muutoin ei ne mei«
dän mielelleni tulisi welwollisesti painawixi. Ia
täsä aiaturesa nyt muutamina Sunnudaipäiwinä
Christuxen Werestä on edestuotu todistuzia, jot'
ka minä nyt päätän.
Nyt koetelkan itsekukin sydändäns, mitä etuja
Weri tuonut on? elikkä jos
hänelle Chrisiuxen
peräti
paulazi ja snwemmäxi langeei se hänelle
joutunut
ole, sillä totisesti niin se on: op«
mileri
pi Tlmsturen Merestä taitaa, nijnkuin ylipää»
koko Evangelium, tulla ihmiselle surman haiun
kuolemaan ,' ei sentähden, että Jumala sen hänelle
olis, o ei! waan sentöhden että hckl
sifi tehnyt
sitä jalwoilla tallaa ja saastaisen lukee. Jumala
tahtoo armonsa ylönkatseen lanssen kowasti ra»«
saista. Sentähden myös Pawali andaa täm in
tarpel.
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Chtissuxett V3ere» wbimck
tarpeMn waroitnren Ebr. 2:1,2,3. GentD'
Den pitä meidän W wisummin wasrinottaman
tOst.', kuin me kuulleet olemme, etten me jossus
Sillä jos
oli wahwa, kuin En»
puhuttiin, ja kaikki ylilsekiymys
kauna
«clitten
ja tottelemattomuus sn jo ansaitun palkkansa
nut. Klingasta me wsltckistmme, jos me ssnkal«
tKhen autuuden ylönkatsomma? loka sittekuin
Herralda saarnattu oli, meisä wahwistemxi
ensin
tmi, nijden kautta, jotka ien kuulleet olit.
SentHden te hitaat, suruttomat, knlmst ja
«Ikoknilamt ihmiset, peljckkät tMWerta, jokateiUe lulistettu on. Jumala itse on tews sentMden lugun teotlen waatiwa, että te sitck tosin teil<
lenne oletta julistaa andaneet, mutta
hedelwstu ia siunausta wasiahakoisesti estiineet- E»
mins mieleeni tahdoist, että ainoallekan meidän ftasmn duomiozi jouduis. Mutta jos nnnck
M tahdon, elikkä en tahdo, nijn tulee se kuicen»
gin totisesti kaikille nijlle
hajuri kuole.
Maan, jotka sitck ei heidän omantUndons pnhdi»
tolisesa uckosa wastaanota. Tosin on
towkm peliattswckstck, kuin kuullaan, etts Cbris
muutamille ihmisiUe saarnataan heidän kadoluxens lischxexi: mutta kuitengin pysyy se ijan»
kaikkilesti silna, etts Wapahtaja monelle lange,
taitaa, Luk. 2:34. jHlkeen, nimib»
misefi joutuamM,
jotka hsnen ylönkatsowat ia
w'in kaikille
ei tahdo wastaanottaa. Nöhkat, niin pahoi»
Vioslangee, kosta nmU Evangeliumi on, ja
emme sitH oikein wiljele.
Ach ajatelkat kuitengin kaikin
asian pe«
eMt, tuMt hiljaisin sydtimisänne, ja tehkät ib»

se sana

saa»
se

sen

se

surman

se

fms
se

sianne

jakuoleman

Mee-n.
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Jänne kohtaan se laupius, etts te sicluinn.e tilaa
Jumalan edesä koettelette. Mixi te tahdoisttte
tästä hunajasta myrkkyä imeä, ja hengen Miekkaa,
jonga teMe Jumala andaa, wihollissanne wa?
itsianne wastaan kiändä,
staon sillä sotiarenne,
ja silU sielua ja ruumista kaikes i ankaikkisuudes
turmella? kysytän kuitengin itsekukin Wapahta<
jalda itseldä, ja rukoilkau hcknda: Herra lew,
mitä' minua tabänasii sinun Wsres on hyödyttck
nyt? mikcshyodytyö minulla siitä kerran kuole*
masa on olewa? ja ongolamä Weri, Sinun kun«
niallisen ilmestyres päiwi?Nii duomiolie, minun
puolestani eli minua wastaan olewa, kojka kaik»
kein jumalattomain pitä näkemän, kuka se on, jota he owat pistänet?
Mutta sen väMe etts minä sitä lyhykäisesti keV

toisin, mit,; Christuxen Weri waikuttaa, ja jo«
kainen itsiäns sitä paremmin raidais koetella: nittt

knsykiln omaida sydämeloäns.- olengo wi»a stis
tuildenut za wostanottanut, että Wspah-

ustosa
tajan

Weri Jumalan oikeudesa puhuu edeffäm

parembila kuin Abelin weri? taidango minälu»
malan, niinkuin minun sowitetun Ifa'ni tygö,
sydämeni ylösnostaa? olengo minä irti psbastctz
omasta tunnosta, ja ongo synnin kadottawainew
woimapoisotettu? taidango mins lurwaBa Im
malan eteen tulla, jakutsua usUni hänen lspsexens
ja lesuren Christuren kansa perilliseni? ongo pH,
hain himoen walda murrettu, m synnin ijcs vois'
otettll, ettei muu kuin Christuren Hengi ja mielt
minusa hallitse? koffa sen korkeimman duomiat
Mllelangewat, kuinqa minun ka'v.is? menisi
hukuttaja ohitse, elttt«i olisingo nnMin yzi, j.o->.
t<

l<4
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woim^

hänellä on My niiden muiden kansa surmata?
olengo millä aina Jumalan tygö tullut Kam<an
Weren kautta, ja olengo minä syndisen tmmeluxeni tunnon alia sitä, ainoazi w.ilikappaleri
koetellut, jonga kautta Jumala minun lumalaxeni on tullut, ja minä osallisunden hänen kansans
saazzut? ongo tämäWeri minulle PyhäsaEhtol»
lisesa yxi elämän juoma wakuutuxezi minun sie«
lulleni, että minulle Jumala minun sondini on
andcri andanut/ ja klltllga mahdais uloslange»
jos Ilnnala nlinun weis ijankaikkisuuden o,
wllle, ja waatis miilulda pois minun sieluni?
Taidaisinao minä Karitsan Weren kautta
wijnmsen wiholiisen kuoleman ylitsewoittaa? jou,
duisingo minä sijhen paikkaan, josa Christuxen
ta

se

sen

istuimen edesil weisataanPyhä, Pyhä, Pyhä?
tehkön itsens ransa wilpittömasti, ja
senJokainen
rakkauden jälkeen, jonga hän itsellens welwol»
linen on. Joka itse kansans liehakoitsee ja wal<
hettelee, se wihaa omaa elämätHns, ja saattaa
itsens paitsi ijankaikkista onneans. Hywät aja»
tufet ja aiwoituxet ei sitä tahdo ulostehdö. Sij»
hen työhön pitää oikiasta päästä ruwettaman, muu»
toin ei pidä ihnmeldämän, ettei se tahdo käydä.
Rukoilkaat ensin Herraa, parahiten kuin taidat»
te, että hän teidän sydämillenne yhden armolij»
kutuxen la!)joittais,ja halun ett« pelastetut tulla.
Ia kosta te saatte jotakin tuta syndisestä turmel»
lumestanne; tuin ahdistus tahtoo tulla päällenne;
kosta teidän täyänasti wietetty Cvristillisyydenne
teille epäluulon alaisezi eteenlangee: niin hawait»

Jumala teitä muistaa, ja sitä kadon»
nutta etsi. Tulkaat häudä wastaan huokauzella
ja

kat, että
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ja wkourella, ja ottakat se Lääkäri haawoillenne,
jollenkaikki parannuret hywin menestomat, nimit»
tain se su,lri ihmistm ystswä,lesus Christus. HHn

sen

pimeyden mallasta mapahde»
on tekemä.
taan, ja hänen maldacuudaans siirretään. JM
wain tahtoo andaa ilsiäns, hän tulee
tot>
turi. Teko liikuttaa itsensä, ia yri päiwä
sciie, kuinga steluans pitää pclailettaman, kosta ai»
noastaus ensin Mwakaiuen alku siihen lehto on.
Mutta te jotka ,o mm mondakaunista Chchstuxen
Weren woimaa olette koetelleet, ja nyt sitä odotatte, että se teitä myös kuolemasa wahwistais M
wijmeistä wihollista ylitsewoittamaan, te tiedätte,
mikä Weri on, nimittäin teidän lunasturenne
Meri; joka jonijn monena wuotena pa.rembtta on
edestänne puhunut, kuin Abelin weri; joka kaiken
kadottamien teidän omasta tunnostanne on ulos»
lMnnnt, jateidän sydämenne syndiiestäsaastaisml«
destans puhdistanut; joka teitä on Jumalala likille" saattanut; jolla te nimkuin pyhmlä merkillä, o«
lette lnerkityt, ettei teihin mikän hukuttaja rupeisi;
joka Herran Ehtollisesa on teidän juomanne. Mi»

sano

se

ta te nyt
lä tästedes, ja kuoleman hetkellä, teille olema on?
on teitä kuoleman oweu lckpltse niinkuin unesa

sejohdattama, ia tekee teidän yhdellä kerralla mapaari.

Jumalan lasten ei tarwitsesentähden kuole-

mata peljätä. Heillä on ien Weri tykönäns, loka
on kuorman surma ja helwetinmyrkkn. Kuoleman
läpitse te hnwin pääsette, jotka Chnsturen omat o<
lette, kossa te ainoastans ensin fijbenasti ussollisna
olette pysyneet Kuitenqin on se myös juuri tämä
tMn Wapahtmnne We«i, joka teitä teidän päi-

K

WäitM

Christllxen Weren xvHjnia
wäinne loppuun asti ou wahwana pitämä ja war«
jelewa, Andakat ainoastanö Chrckuren Weren

Werenä olla, se on, oppikat ainoa»
sians oikein tuiidemaan, mitäUillä siniä on. Se
on itse ylimmäisen Papin Wert, teidän Wellen»
ne Weri,yri Jumalallinen Weri,jokataiwaasa,
teiden sielmnne lunasturen hlnnari, Isildcl wa»
stanotettu ou; yri Weri määrättömästä woima»
sta ia w iestä,
ette ole ihastuwaiset, kosta te saat'
te näUä Wapabtajan kirkastetun kyljen ia naulain reiiät, joista te?dän lunasturenne Weri on
wuotanut? mingä autuuden ja taiwallifen Huwl<
tuxen,te luulette tämän silmä heiton teille saattawan? mielellänne te Karitsat» hänen istuimet»
lans kumarratte, ja hänen Wertans teiden pela»

Cbristufen

sturestanne iiankaikkisuuoei kiitätte. 4)angittat

teitänne wain ajallans Karitsan «virralle, jolla
te handck nilden täydellisen «htyin wanhnrffasten
joukosa ilman loppua ylistitte. Harjoittakat «i,
tänne, jo taällckfitä weisamaan, nijn hywin kuin
se teidän heikoudenne tähden tapahtua, taitaa.
Tiellä nlhclllä on se täydellisesti sajahtawä, kosta
teidän Jumala synoeinne jäänllörestä on ehtinyt
pelastaa.
.Rukous.
A<dikr»in?»frainW<u»ahtaja, Herr<lesu <sh»ist»,m«t
»1» kannamme Sinulle tuhat kert«isen kijtoxm, että»
suo»
meiAenijn monen tsdist»«xen
nut olet. wssstsa
tämän
N?«e«
kun»
Sinun
<Zer»«
tul,
,

niata,ja «nna myösSin»n »ihollises y.litsew«ltetuxi
la, ?ning« snuVesii l)« sitä waltoan rikkoneet owat. Ha«,
wsit« heitä siitä ter»eelliststi tzeidän sydäinisäns, ja «,lm««
antt« heidän tuta kijtl«m«ttsmx)>«än» Sinnn ristiä»

sa

kohtaan,
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lahtaan, sen piille että he sisällisen hätänsä kalltta ajetai»

sijn, Sinua ja Sinun N>ere, «eimaa /fin?akaifesti etfi»
mään. lTe jdtka pe«ää« isowat ja janowat, anna kuiten»
gin Sinun paimei«lliseen nstellisuutee, erinomaisesti ru<
koillut olla.
heille tuvwa Uin en sydän puolees, ja an»
««heidän wainrol,kiast'i.ehe«ast»«, senkaltaisina kuin he
o««t, ja itsens tunvewat. U?oita kunnia heistä kaikista,
j« «nna Sinun woimas heidän heikondesat» suurexi tul»
la. Gi s, «ijmeinenzän »ihollinen, kuslrma, lapsia»
ivastaan ole mitän loimitta»»», jc, heidän Mä Sinnl»
tverestä» kaike» ijankaikkisnude, «eisama». Ginä tun»
net ne j» »dettäpäin, jsille tämä korkia «nni »n tapah»
tuwa. pidä ainoastane heidän sielun» halvin kijnni lop»
puun asti, ettei he wihollisen «ikä »oiman eikä kawa»
luuden kantta Sinun käsiwarreldas tulisi psiswedetyxl.
Sinulle pitää
edestä liitos, ?listK», kunnia ja k»«
j«
tnotaman, Amm.
ijankaikkisundesa
n?t

sen

