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Ci. Sunnuntaina Kolmmaisudm
päiwDä, lEsuxm Nimeen!

Sfndlsen wmchmssauttamisesta lu-snalan edem.

ihminen olis kantza-luodusa tsydellisp»
V besänsä pysywäinen ollut; niin hän olis

lain töiden kautta .wanhurffautettu; ja
siihen ei olis häneldä mitän <nämbi waadittu
kuin ainoastansa Jumalan Lain pitäminen;
sillä Apostoli sanoo siitä: Ne zorka Lain töil»
län<ä täMärvät, ne pitä «anhurstaxi tulee
«nan. Rom. 2: 13, Niinkuin wanhurstas, olis
hän mnös silloin, Jumalan ivantzurstauden jal»
ken, tMut löidensä kautta ijankaiMM autu-»
axi; sillä lEsus sanoo siitä: Jos rahdor
elämään Mlle tulla, nim pidä kästyr; Math.
»9: 17. ja tviftsa paikasa: tee se, nimittäin,

min», saar elää. Ia Pawali sanooscunasa ymmärrnxesä: errä Laki ei ole ustost
«a; »san ibwinen, jok<» m tekee, hän elää
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niisä. Gal. Z: 12, Mutta ehkä ihminen ennen
wanhurstaften töidensä kautta, joi«

tn häil Uoin misi tehdä, ei muutoin taittu,
niin ei hänkuitengan

taitanut sm paulia niinkuin ansiosta tulla au-
tuas ; sillä se oli hänen wellwollisidensa pi-
tää Jumala,! L-un: ja sillä että joku welkan»sa maxaa, ei hän mitän taida ansaita; waan
autus, liimittäin se ijankaikkinen, oli hänel-
len luwnttu hywpdestä ja arnwsta,
isnin ebdon alla.

§. 2. Nyt, sitten kuin ihminen on syn-
diin langennut, kysiitän siis: Eicö ihmisen wan-

wieläkin waadit<i,että LakipitH
pidettämän? Waadnantotisssti. Waikkaihminen
on langennut; niin ei ole kuiteugnn Jumala ftn
kautta kadottanut oikiuitansa, waatia hä-«
neldä kuuliaisutta. Ihmisen welwollisus ei
ole langemuren jälkeen tainnut tyhiäxi wlla,kos-
ka hän yhtä hvwin on se luondokappale, jo-
ka on welkapää palwelemaan Hmaaluma-
latansa jaLuojaansa. Math. 4: »o. Jos hän
langemuxen jälkeen olis tästä welwollisuoestansa
irti pääsnyt; niin olis myös Jumala ka«
dottanut oikeudenft welkomasta hänelhä sitä
kuin hän oli hänellen lahjoittanut. Ei mi'.l
waan jos ihminen wielä pi-
dettämän ja julistettaman; niin ei se muutoin
käy änttiin, kuin että se maattaman mitä
hän on welkaa, jaLaki min mmdoin täydelli-
sejä pidetlämän ja täytettämän; ja muutbiu ei
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hän myös wiels nytkän taida tulla autu'eeil/kuin että hän lain pitämisen suhteen tulee wan<hurstaxi;stllä taiwaasem sisällen ei pääse muut
tuin wanhurstar. i. Kor. 6: 9.

§. 3. Me kysymme nyt edespäin, jos siisihminen-on eli taitaa tulla siihen tilaan, että hän
Min pitä Jumalan Lain, että hän sei: kautta
taitacullawanhurstari, kvffa LaiiOitaminen hä-
nen Vanhurskauttamiseensa wälttämättömästiwaa»
ditan? Jumala armahtakon meitä! Ruinga
on ihminen hurstas Jumalan edesä. Mikä
«n ihminen ercä hän oli? nyr langemuren jäl-
Feen puhdas? ja että hän olis hurstas kuin
naimosta syndynyt on? Job. 15, 14, 25,4.
M ole kenyän wanhurstas, ej yxikän, Nom.
3: io. Ei! ihminen on niin muodoin kadot-
tanut kaikki kantza-luodut woimanft/ ettei hän
Hnä woi pitää Jumalan lakia, ja niin muo-
.doin ei hän taida itzestänsä Lain pitämisen kalit»
ta wanhurffari tulla, ehkä kmnga tarpellinen
ja hänen wanhurffauttamiseensa wälttämätöinse on, että Laki pitä pidettämän.

§. 4. Mutta jos se olis mahdollinen, et-
tä ihminen wielä taidais maxaa iämän welkan-
sa, ja täydellisesti Ms Jumalan Lain (se ei
«le mahdollinen; mutta andakamme kuitengin
tämä ehto mukaan) taidaisto hän senlautta,
nyt sitten kuin hän langeis, tulla warchurffaxi?
< Ennen langemusta, kuulimma me,ei häneldä
waadittu enembata, kuin pitää Jumalan
kaki, Ds M M wanhurffasna pidtttämän).

Wa«
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Wastataan, Ei ihminen taida nyt Lain pitä-
wisen kautta lvanhurstaxi tulla; sillä hän on
langemuren kautta joutunut uuteen welkaan,
jokaensin pitä maattaman; nimittäin hän tuli
plitzenkävmisensä tähden rangaistujen wikapääri.
Jumala joka sanoisans ja päätörisäns on muut-
tumatoin,on wanhurstaudensa jälkeen sanonut,
että ibminen piti rangaistaman, jos hän tekis syn-
diä. Setäytyy siis nnn M/jaihminen ei taida ar-
moon jallensotetta/ennenkuin rangaistus on tämän
welan poispyhkinyt, (jota ei taita millän muul-
la maraa). Sentähden jos wielä ihminen
wanhurffasten töidensä Ikautta taidais jutistettaa
wanhurskari; niin ei hän kuitengan sen kautta
taidais tulla taiwaseen ja autuaxi; Mä hän
pitä sen jälkisen welkansa tähden duomittaman
ja poisheitettämän fangiuteen, kusa ei hän ikä-
nällsa taida ehtiä maxaan sitä wiimeista ropo-
ja, ja niin muodoin eikoskaan ijarckaikkisude-
sa löydä pelastusta- Mitä hpödytäis siis hcln-dä, maxaa phden welan, ja senkautta tulla
wanhurstGi, jos niin olis mahdollinen, koska
hän kuitengin sen toisen welan suhteen pitä ka,
dotettaman, koffei Jumala sitä ilman ,marota
taida perän heittä? mutta nyt ei hän taida
maraa sitä edellistMn welkaansa, nimittäin pi-
tää JumalanLakia. Kuillga paljo enämmin
on siis hämn kadotuxetlsa wälttnmätöin,.jahä«
nen autudensa maHdotoin? Me näemme min
muodoin, että langennen ihmisell päällä makaa
kahtalainen welka,jota ei hän kumdakan
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ha, maxaa: mutta ilman että ne molemmat
täydellisesti maMn, on mahdötoin, että wan-
hurstcnntaminen hänelle taita niin tapahtua, e:«
tä siinä joku auws ja pelaDs perustaa tai-
tais. Eno siis nytz yhtan wanhurMuttami-
sta meille wiheliWlle chmisille enä ole mah-
dollinen? On tosin, kiitos olkon Jumalan! Ie«
sils on edesastunut meioän siaamme ja muxa-
nut tämän kahtalaisen welan, niin että me
nyt hänesä taidamme armosta wanhurffaulet-
taa. Ia tästä wanhurstMttamisesta, pitä Iu«
malan armon kautta täsä ftarnasa lawiam-
malda puhuttaman.

Ewangelmmi, Luk. «8.9.
§. 5. Seuramisexi siitä/ kuin esipuheft

sanottu on, pitä Jumalan armon kautta, y'
lösluewn Pphän johdatu-
ren jalken, meidän tutkineiemuremme oleman
ratzella-
Svudisen wcmhurffauttamista Jumalanedesa.

§. s. Esipuhesa sanottin, "ettei ihminensitten kuin hän sondiin laugeis, taida enäpan-
na jotakuta peruMsta häpen wanhllrffauttami-
s«nsa;Msiihen waaditaan kahden welan ma«
Ominen, jota ei bän taida maxaa, ja ilman
M ei ole yhiän wanhnrffauttamista fyndisellen
mahdollinen. lesus liikutettuna armcchtazvaWarakkaudesta meitä wiheljaM kadotettuja syndi-
fiä kohtaan, astui edes meidän smamme,tekemään
Hywäpi meidän asiamme ja walmistamaan meil-

len
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len unten tien manhurstauttamiseen. Ia kosi
ka hän se-soi meidän'siasamne; niin ftti hä»
nen mpös maxaman meidän metkamme, kost.>
lmnknin stlnotln on, ei rhtän wanhurskautta»
mistä meille nuu.lla tawalla tainnut olla mah«

Hän otti sentäbden päälleiifä tämän
melan, ja sen saman kaikkein meidän edestmw
me MHM; se on: lesus kuuliaisudenja kautta
piti ja tayen Jumalan zoka oli se en»
simmäinen »relta; ja hän käwi meidän an»
salmin ale, jokataaK oli se
Kme i welka. Han maxoi min muedcm sillä
kahtalaisen lunastus-hinnan meidän «pesiämme,
jostahän itze sanoo: Minä, olen mllur palwe«
lemaan, Lain täyttämisen kautta; se oli se yxi;
ja andaman hmgeni lunastnxexi; se. oli te toi'
nen melan maxo. Malh. 2c»: 28. Nämät mo»
lenmat nimittää myös Apostoli Petari phteen,'
kosta hän f)uoo: Me olemma lnnastemrLhrisi
tnxen kaMUa wcrellä; se oli se M, nimkum

ja puhtan Rarztzaw, se oli se ,toi«
nm. I. Pet. I. 18. 13'

§. 7. Silte kmn lesus Mnäy oli syn«
disten siasa tchnyt ja kärstlmyt, ja niin muo-
doin maxanut kaikki kuin me olimme melkaa;
niin tuli han myös tästä päällensä otetusta ja
täydellisesti maatusta melasta wapan ja irral-
l3ns julistemxi,ja niinmuodoin Jumalan duonn'o-
ismimen edesä manhurssautetuxi- Za kosta hän
tuli wanhuPautetM niinkuin Wlllimies, syn'
iisim siasa, ja heidän hänen päällänsä maka-
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wan welkansa suhteen; niin tulit myös kaikki
witzisä päällenkatzannosa wanstautetuxi nnnä hä-
nen kantzansa, jota Apostoli Pawali todistaa,
kosta hän sanoo: Wdm rvanhurstauden kaut-
ta tulee elainän wanhnrffaus kaikkein ihmisten
päällen. Nom. 5: 18. Sillä kosta welka Mli
tpgö-lukemisen kautta pannuri Christure!: pääl-
le; niin ei sitä yhiä-haawalla taittu tygö luet-
in ihmisille niinkuin wielä heidän päällänsä
makawaa: waan setuli heildä pois otetuxi, ja
Jumalasai pxinälssätekemista heidän Wälimie-
hensä ka-ntza. Ia tämä annettin selkiästi tietä
Christuren kärsiesä. Juuri samalla hetkellä,
jolla lesus sin hänen kolemans Duomion, et-
tä hän piti ristin-naulittaman; niin tuli Bar»
rabas irkipäästetyri; se kapinan nostaja Bar-
rabas pääsee wapauteen, ja se wiatoin lEsus
ylbnannetanristinnaulittaa. Math. 27: 15, 26.
Ia kosta lEjns Gelsemaneft jo ennen Juma-
lan Duomio-Istuimen edesä sai
Duomion; ni n makaisit Opetuslapset ja lepäi-
sit niin wrwallisesti, niin kuin ei vhtän kiro°
ure:: Ducmica olis heidän päällänsä maan-
nuttanne wiatoin kamppaili, ja ne wianalaiser
leväsit. M Uh. 26: 36, 46. Ia sitten kuin
lEsus kiimotettin, sanoi hän ulos lähetetyillen:
Jos te minu« etzitte, niin andakat näiden,
nimittäin, minun Opetuslasteni/ mennä. loh.
18'3,9 Häntahdoi ikänäM kuin sanoa: Minä 0-
len duomittukuoleman htidän siafansa; mutta hepi-
tä nMenM wapaina,Z>uomitzemataja!rangaise-

ma«
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mata. Minä seison heidän siasans, ja heidsn
pitä seisoman minun siasani. Tämä kaxipuoli-
nen waibetus: lEsus, spndisten stafa, ja syn»
diset hänen siasans, annetun myös Apostolil-
du tietä, koffa hän sanoo: Sen, joka ei synnistä
mitän riennyc, on Jumala meidän edestäni
me synniri rchnyt, että me saisimme waihchttaasiaa hänen kantzansa, ja hänejä tulisimme
roanhlnskauderi, joka Jumalan edesä kelpaa.
2. Kor. 5: 21. Kaikisa näisa nyt lEsuxen O-
petuslapset ja Barrabas nloskuwaijtt kaikkia
wianalaisia jakaikkeen armoon mahdottomia ih«
misiä, jotka ilman heidän ansioansa irrallen las-
kettin ja päästettin ja wapari julistettin, sen-
tähden että toinen, nimittäin lEsus, heidänsiasans duomittin ja rangaistin,sitte kuin kaik«
ki heidän welkansa lEsuxen päällen heitettin,
ja hänelle tygölnettin, ja hän sen jälkeen, täy-
dellisen maron tehtyänsä, heidän siaftnft oli
wapari sanottu ja wanhurstautettu. Ia tämä
on nyt meidän wanhurffauttamisenune perustus.

§. 8. Kaikeft täsä katzellaan nyt koko il>misen sukukunda yhteen, niinkuin yri persona,
joka Adamisa oli langennut ja niinmuodoin
Christuresa ylös nostetun. Mutta niinkuii» lan-.
Zemus Adamisa, ehkä se tpgö-lukemisen snhtcenkäwi koko ihmisen sukukunnan ylitze, ei kuiten-
gan tainnut tulla kellengän «rinomaisesti ja e-rittäin katzoisa itze tuösä wahingori, ennen kuin
hän ensin on saannut elämän siindymisti: kam»
ta Adamista: niin ei myöMn lu!iastus
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Christuxeft, ja hänesä tapahtunut wanhuesi
kauttamiuen/joka kaikkein ylitze käwi,kosta he.katzellan kuin yxi persona, phveA
tlllla kellengan, erinomaisesti jaulkonarärä
rä kayoctuna, itze työsä hywäxi janautittawaxi, en-
neakuin hän ensin on saanut elämän
Ia tämä johdattaa nyt meidän ajaturemme,
itzekullengin erinomaisesti stwittelemaan senChris»wxesa jos ja
niin pian kuin hän lMstudestiHndymisen kaut'
ta tulee hengelliseen elämään, ilman jotaei hän»däensmgän hyödytä kaikki mitä lEsus ansain-
nut on. Job. 3:3.

§. 9. Mikäs elämä tämä on? Se on IG-sus ja yhdistys hänen kansiansa; Gal. K: 2Q.

Phil. 1: 21. M niinkuin se hengellinen kuo«
l«.ma ssiso) eriämiftsä/ eroituxesa ja yhdistyxen
hajoituxesa; niin ei elämä taida muu olla, kuin
yhdistys, joka on sitä wasta.in. Tämä elämä on
st pää-asiallinen sielun elämä, se wachurjkaut-
Mwa elämä, josta Johannessanoo: Jumala on
meille ijankaikkisen elämän andannt, ja se e-
lälnä on hänen pojasansa. Jolla poika on,
«li on tullut yhdWreen hänen kalaansa, hänel-
le on elämä. 1. loh. 5:n, t2.

§. ic>. Tähän elämään taitaanainoastan-
ft ockiasa täändymisen

.

järjestyxesä usson
mutta tulla, joka uudesa hndymisesä ylöskäy.
Pllblikani näyttää sen meille esimerkillänsH
Ewangeliumisamme. Hän tunsi sywän ni«

helMdensä; MH hän kutzui itzenft syn»
di-
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disep. lii rindoinsa, ja cmdoi M tie-
tä kuinga sywGi h«n nuci itzelisa nelusnts ja
ruumisans olewan turmellun/ ja kuiaga särjet-
ty hänen sydämmensä oli sen syivän turmelluren
yli, josa han oli. Hän oli niin köyhä henge-
sänsa, että hän piti itze.O mahdottomana no»
stalnaan silmiänsä Taiwaisecn päin, ja sen sa-
man myöZ tietä andoi sillä, että hän seisoi raam-
bana',niinkuinmahdotointuleinaanlähemmäjae'
demmäri edes. Hän cli kaikesta tästä saa-
tettu sellaiseen Maiseen a-
huun pelastusta saada, ettähänlvihe!jäisi)deM sy-
n)ydestär-:peis huutamaan armoa, laupiutta ja
armahtamista; Mä hän sanoi: Jumala armah»
da minun syndisen päälleni! hän turwais myös
täsä sowintoon Christuxesn; Ma hän nimitti,
sen sanan: Armahda, josta sanasta alkukieli
sä amwistuinnimitetään. Ia M seisoo se elä-
wä usko, jokq halullansa hengen köyhydesä isoo
ja janoo armoa ja wanhurstautta Christuresa;ko-
lottaa itzensi hänen peräänsä; pakenee hänen tygön-
sä;huutahänenperäänsä,chiijakäsittä hänen. Ia
niin pian kuintämä uffon halu tulee niin Ewan-
geliumillisexi, niin eläwäxi, niin yriwakmsenja
vikian laatuisen, kuin sen tule olla, koffa että Ju-
mala, jokatMtt:hdämmen, ei anna itziänsä
tää ulkonaiselta wariolta ja kuollelta uffolta;
Math. 2«: ia. seur. 25: n. 1,2. Niin on myös
lEsus sielun kantza yhdistetty; j,, silloin on sewanhurstauttawa elämä sieluja ylöskäynnyt,
eli hänellä on silloin se elämä josa tyanhurs-
kauttaminen taitaa tapahtua. loh. 6:
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6: 45, 47, 54, 57. lEsus pulmu tästä koffahän sanoo: Minä olen elämän leipä, joka ru,
tee minun tygöni (uston kautta, M muutoin
setule!nine!'eitaidatapahtua),eihänsuinFanisoo,
ja joka ustoo minun päälleni, ei hän kostanzanoo. Joka minuncygöni rnlee, sicä en minä
heirä ulos. Joka syö minun lihani ja juo mi,
nun wereni, jolla syömisellä ja juomisella
ymmärretään uston käsittäminen ja omista-minen, hän on minusa ja millä hänesä; niinettä me tulemma toinen toisemme kantza yhdistn-
xeen, joka. niin uston kautta ylösraketan, sistl-len käydään ja sidotaan. loh. 6: 35, 37, 56.Pawali sanoo myös tästä:Joka Herraan ryh-
tyy, seon yri hengi hänen kansiansa; i.Kor.6,
17. sillä Christus asuu uston kautta meidän
ftdämmisämme. Eph. 3-' 17. Tämä tulee nyt uu-
teen syndymiseen, joka niinmucdoinpita wan-
hurstauttamisen edellä käymän, ja jonga kans-sa wanburffauttcnninen lähimmästi yhdesä rip-
puu: ia tätä syndymistä en ole minä, tämän
Mmäisen yhdesä rippumisen tähden, tain-
nut Mä edellMsin mamitzelnasta.

§. n. Nyt niin pian kuin uffowainmsielu sillämuotoa on Allut ChriMtxen kaHa yh»
distyMN, ja siinä tullut hänen kansiansa eHwä-zi; niin samasi» silmän räpayresä tapahtu wan-
yurstauttaminen, joka itze työsä ei muu ole,
rum siitä jo Chriftuzesarapahruueestawanhursi
taurcamifesta osilUisexi-tekemmen j» sowicrele»
Vlinm yhdellm fiMllen erinäisesti, kaiken sen

kanst
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knnsta, jonna päälle se sama iyensä perustaa,
joka on tekemä ja kärsimä kuuliai-sus, joka tyaolukemisen kautta tulee sielulle.
Sea kantza käy M muotoa, kuin nyt järjs-
styxeftllsä pitä sanmUmcm.

§. 12. Kaikki yhdistys tuo kanssansa o»
salliseri tekemisen ja yhteisyden. Koffa awio-
yhdistyresä kapi persona a yhtymät; niin he pane<
wat heidän dymydensä yhteen yhteiseri pitämi-
stä, nautinnoxi ja tawarari, niin että mitä
yhdellä on, sen omistaa myös fe toinen keffs»nänsä ja yhteisesti. Yhdistys lEsuren ja uffo»maisen sielun wälillä, joka tapahtuu uudesasyn-
dymisesä, kutzutaan myös Raamatusa Ahlau,
xeri. Hos. 2: 19, 22. josa lEsus ja sielu niinyhtymät, että he tulemat oleman yhtä, yxi
ruumis ja yxi hengi. loh. 17: 22, 23. r.
Kor- 6: 17. 12: 12, 13. Eph. '2: 18, 5, 30.Tämän yhdistyM johdatuxesta pi:ä niin muo-
doin tapahtuman osallistri tekeminen Ebr.
3: 14- Mutta emme nyt puhu osalliseni teke-mistä lEsuren puolelda, koffa hän osallisentehtin meidän melastamme, joka hänen pääl-
lensä heitettin ja hänelle tygö-luettm niinkuinhänen omansa, Ps. 40: 13. ja hän täydytsen maMjasillä panna perusturen wanhurffaut-tamiseensa syndisten siasa. Mutta että meil-lä nyt on tutkisteldawana sen ybteisen wanhur»stauttamisen tygö - omistaminen sielulle erit-täin, niin pian kuin se tulee Christure<sa elämään, eli yhdistyxeen hänenkantzansa us-
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kon kautla; ni'n puhutaan tasä ainoasti o«
sallisen teremista sielun puelewa. la, än.ä
osalliseri cekenuncn on tasa se sama kuin wan»
hurskautr/mnnen ja ei uukäil muu; min et-
tä se on Raamatun kansia ihan yhteen sopima,
että tuhua mauhurffaMamisen, osallisen r.ke«
misexi Christuxesa. i. Koc. i: 9. Rom. 8:
30 Phil.'3: 9, «o.

§. 13. Mutta mitäs hywaä fe on, kuin tä-
sä
luetan sillen Christnxen kantza yhvistMsa ole-
walle sielulle, »ninkmn hänen omansa? Hän
tulee silloin Christuxenwanhurstauden osalllsu-
teen, jongahän (Chrijtus ) kuin Lunastaja onaw
sainnutjabäz:ellä o-l.Tamä wanhurstaus tulee hä-
nelle tygöluetuxi niili tuin häiden omansa, josta
Apostc liPaw.ili slwoo: 2luruul' on sen ihmisen,
jolle Jumalawanhnrstauden lukee ilman cöi-
rä Nom. 4: 6 wandnrstaudella ymmärretään
kyllä erinomattnin, lain pitäminen, Rom.
2: 13. josta on selkiä, errä se lain räyccämys,
kuin roimitti, culee sielulle rygö lu»
eruxi: mutta me näemme myös että. N la-
mattu tasa aineesi sen sanan wan»,
hurstaus edemmill, ja Chriftuxen
den alia sisälle käsittä myös Cbristuxen piinan
ja kuoleman syndisten siisa.- Rcm. 3: 24,25.
6: 9. ja niin muodoin mnös se sama ujkowai-
selle täsä osallisen tekemisesä tulee tygöluen>tt'
niinkuin hänen u Silla muotoa tulee
hän osallisesi lUsnxen, M töiden ecrä kär.

simi,
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simisen kuuliaisichesta, eli, kuin vn se sama,
siitä kaMrtaisesta lunastuxen hinnasta, tuin
lEsus maroi. Tämä on myös selkiä siitä
e.tä Ramnaltl: kutzuu tämän osallisen tekemisen
Christuxesa: yhden Lhristuxen päällcpukemi<
sexi. Gal.3: 27. Sielu puetetaan silloin Chri«
stuxen wanhurstauceen, hänenrvanhurffauden,
sa waarreisiin; Es. 6i: i,c». Mutta mingälai-
nen wanhmffaus ja mingäläiset waatteet? Jo-
hannes on ne nähnyt, ja hän sanoo, ettei ne
ainoastansa ole walkiar, joka merkitzee sen lE-
surelda tapchtunnen Lain täyttämisen; mMta
myös pestit Nariyan wercsa, jolla merkitään
.lEsuren piina ja Ruolema. Ilm. Kiri. 7:
9, 14. Niin muodoin, koffa me säilömme, eltä
sielu täsä osallisexi - tekemisesä saa ILsuren
Lvanhurstauden itzellensä tygö-luettuna niinkuinomansa; niin on se niin paljon sanottu, kuin:
ertä hän saa I?Lsuren kaxikcrtaiscn lunastu»
ren hinnan, se on: -Hänen Lain täyttämisin»
sa ja hänen piinansa ja kuolemansa ikellensätygö luettuna niinkuin omansa, eli kuin hän o<
lis sen samali itze nmxanur. Minä sanon:
niinkuin hän olis itze sen saman maranur;
silla kosta Raamattu sanoo, että Christus on
pyhircännyr itzenja meidän tähtemme, eli täyt»
tännvt lain meidän edestämme; loh. 17: 19.
on tehcy synnin' meidän edestämme; 2 Kor.
5: 21. ulosandanur ihensa meidän edestäm»
me; Eph. 5: 2. olluc meidän edestämme, eli
meidän siasamlm. Gal. z: 13. Joka on myös

s5
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Akia siitä, että ftän on juuri sen tehtiyt
ja kärfinnyt, kuin oli meidän roelkamme, ja
me itze piti maxamcul, ja ej jotakuta muu-
ta; niin ei tckH taita toisin selittää? kuin et-
tä kaikki mitä lEsus on tehnyc ja kärsin-
nyc> st pidecän Jumalan Duomiolla perki
niin, kuin olisimme me ii-.e sen tehneet ja kär-
sinneet. Niinlipidettin se lEsuxen käyimisesä

koko ihmisen sukukunilan suhteen, joka seummi»sexi siitä tuli wanhurlkautetM Chrijwxel: ka.sisa: Rom. 5: iB> 19. ja toisin ei se nyt tai«
ta pidettä, .yhden sielun suhteen erinomaisesti
ja iyesäns erittäin kahelien, kosta hän uston
kautta tulee yhdistetyxi Chrismxen kan§a, vxiruumis ja yxi hänen kanaansa, ja täsäyhdistpxesä tulee osallisuteenhanesä.

§. 14. Sanoitin, että ustowainen sie«
ln vhdistpxesä Chrisiuren kansia tulee osallise«
xi Clmstuxen wanhurffaudesta, ja että tämä
Rmmatun jälkeen on se sama, kuin: että hän
tehdään osallisexi siitä kaxikertaisesta lunastuxen
hinnasta, kuin SEsus meidäil edestämme ja
meidän siasamme maroi, ja siinä yhtäläisnä
pidetään, kuin hän olis itze sen saman m.ixa-
nut. Me merkitzemme siis: Ensin, osallise»
ri cekenufen Christuxen piinasta ja kuolema,
sta. Kaikki mitä lEsus sielun /iasa kär-
sei ja ulos seisoi, wgö-luetaan hänelle peräti
niin, knin han olis itze sen kärsinyt ja ulos»
seisonut; itze ale käynyt ne päällensä duo-
mitut ja ansaitut synnin rangaiiwxet/ itze ne

täyt-



17
täyttänyt ja päättänyt,'ja sillä tawalla itzema»
xmuit sy!idii!?sa '.relan wijnuiseen ropoin asti;
niin ettei Jumala häneldä tämän welan edes-
tä enä mitan melkoa taida. Rom. z: z, 8.
2. Kor. ;: 19. GaK 2: 19. Jokainen näkee
hywin tästä, hän Mnänsä il;e oinasa per-sonasa pienindärän ole kärsinyt, joka hänet-
lmtulee täsä hynchi: Ei! lEsus on kärsinyt kai >

ki: mutta sielu katzotaan ainoastansa, ilze työ-
ja capahturvan trgolukemisen suhteen, niin,
kuin hän olis itze karsinut, kosta hän tulee yh-
distynen hänen'kanstunsa,ja täsäyhdistyresä osalli-suteen hcmesa; sillä lEsus, kosta hän seisoi sielun
/iasa, pidettin Jumalan duomio - istuimen edesä
niinkuin sielun synnin- welka olis lEsurenollut
ja häneldä iye rehty: Psi 42: 13. ja sielu saanyt saman duomio-istuimen edesä waihettaasiaa lEsuren kantza. 2. Kon 5: 21.

§. 15., Nyt, mitäs seuraa täsä tygöluke-
misesta. Taitango erinomattain sanoa, että siitä
Christuresa ulos-seisotusta synnin rangaistuxes-
ta seuraa ijankaikkinen autus? Ei taita kiel-
tää, että kosta Raamattu ottaa molemmatChrisituxen maxetut lunasturen hinnat yhteei, ja u-los merkitzee ne jomall kumalla, erinomottain
Christuxen merellä, kärsimisellä ja kuolemalla/niinkuin merkillisimmällä, jaloimmalla ja «-

uimmästi ihmisten sydändä liikuttavalla lunas-tus - Hinnalla, niin hän siitä wM ijan-
taikkisen elämän seuramiseri Ebr. 2:9, ia.Mutta kosta m< nyt selkeyden tähden, erottaa
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me «chnät lunastus-hwnat> ehkä ne yhtä haäi
naajaphdesächgöluetaan,ja st ilman eroitusta
itze panhuri?Mtamisen toimiiur.esa; niin kysy-
tään: uutä siis seuraa Christuren iygK-luetusta
piinasta ja kuolemasta, kosta se sielullen niin
tatzotaan, kuin hän olis itze kärsinyt ;a kuol-
lut, ja sillä ulosseisonut syndeinsä rangan:-
xe-s? Katzelkamme, mikä on oikein meidän dao-
mio-istuimisamme mailmasa. Kosta joku pa-
hantekiä on sturensa ulosseisonut, kuin
hänelle oli tuomittu; mitäs taitaa häll siis odol-
t-a siitä , seuramiseri? Tanako hän waa'ia

jotain palkkaa, jotain palkitzemis-
ta kärsimisensä edestä? Ei! hän ei taida Un

wcit'a,l, kulli elia hän poispvhtii riko-
i ja welkanja,, ettei se Duomio-istuimella
mn'a hänelle wikann; ei händä pidätetä

jchongnn toiseen mch,'oon saman welan edestä,
el dändH rangaista ioistamijttn saman rikoren
t.eflä; waan koffa rangaistus on täydellisesti
ulos eisottu, pääiee bän kahleista., irkilastetaän
ja lrapaiNetn päästetään. Sowittakamme tämä
siihe,! Tuomion laiigettamiseen, kuin tapahtuu
wp.churffauttamisssa ustowaiftn sielun kansin lu-

.nn DuomioniMmen edesä- .Hänelle ty-
kuin sanottu on, ChnMren piina ja

kuolema; hän kntzytaan siinä, niinkuin hän it-
se olis ranaaiWeUa 'ulosseisonut! Mitästä silloin
seuraa? Tostn! hän julisteraan. wapaaxi ja
suora i kalkcsta welasiansa; welka ei enä ry<
«olutta; ei sitä enä muistera, ei sm päälle

aja»
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ajatella; waan Jumala käändä pois kaswowsa siira, ja st ulos lykätään, poispannaan, u«
lospyhirääit, poiskrapitaan, maahan lyödään,
peränanneca«n ja andexi annetaan, heitetään
Jumalan taka ja meren sywyreen, pois py-
hirään kuin pilwi ja lliinkuii: sumu; ja mi-
ta Raamattu ens tHstä saiwo. Ps.-2z: 7-51:
n. iQZ: 14. Es. ,38: 17- 43: 2;. 44: 22.

Hes. 18: 22. Mik. 7: 18, 19. Apost. teg. 3:
19. Nvm. 4: 8. Es. 4': 32- Tämä pelaM
synni-i melasta eli wiasta kutzuwan yhdellä sa-
nalla: Syndcin andexi-andaminen, z oka niin
muodoin on yxi osa waichurffauttamiseM. Ia
että tämä on seuraus Christuxen punasta ja
kuolemasta, kuin ustowaisM sielulle tygö-lm«
taan, sta sanoo Pawali julkisesti: Christuxesa
on meillä lunastus hänen werensä kautta, se
on, hänen Piillänsä ja kuolemansa, nimitäin,
syndein andefi andamus. Kol. 1: 14. Eph.
1: ?. Ia Ic Hannes smos: Msuxen (hristm
xen Jumalan pojan weri, puhdistaa meitä
kaikista synneistä; l. loh. 1:7-Se on: CKris-
tuxen piina ja kuolema, kosta se sama uffo»
kautta tygöluetaan, on siitä woimasta Jumalan
Ducmiolla, että me puhdistetaan, »vapautetaan
ja pelastetaan kaikesta meidän sondimme wiasta,
niin ettei se sama maka ena meille haittana.
Wanhasa Testamendisä ei myöstsn ollut yntän
muuta wanhurstäuttamisen oppia: sillä lEsuSsanoo Es lian kautta: Minä, minä pOin poi«
sinun ylitzmkäymifts minm» tähteni, se on,

B 2 kuin
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kuin tietä cmdaa, minun työni, mi-
nu.l naiwani ja kärsimtstni tähden, tuin sinä
tcir minulle synneisäs ja pahoisa teoisas, ja
en muista Es. 43: 24, 25. Mutta
kosta metka sillä muotoa tulee poispyhityri, pe°
raänanneturi, kuoleleturi ja anderi annetuli;
Min ei siitä taida muuta seurata, kuin se, et-
tä myös scnnin rangaistus pois otetaan ja
snderi annecaa»; leh 5: 24. sillä kuinga tai-
dais sielu silloin duomittaa ja lungetetta johon»
gin wastuuliseen rangaistuxeen, kosta hänChris-
tuxesa pidetään niinkuin se, joka rangaisturensa
Alos seisonut on? Ei taida Jumala rangaista
yhtä welkaa kahta kertaa, kosta se uston kautta
otetaan wastaan,kuin jo kerran Christuresa on
tapahtunut.

§. 16. Tämä on nyt jo pri suuri autus,
M koko synnin wika anderi annetaan, ja ei
tangaistureri ja kadotureri tygölueta; jota myös
Pamali sanoo: Autuar owat ne, joidenga
«väärydec owat anderi annetut, ja joidenga
synnit owar peitetyt. Autuas on se mies,jol-
Ie Jumala ei syndia lue. Nom. 4:7, 8. El-
lei meille wanhurffauttamisesa yhtän enembätä
«rmoa tapahduisi: niin «n me kyllä, me kur-
jat ja itzestämm» kadotetut syndiset, taidms sit-
tengän kossaan täydellisesti kiittää meidän Ju-
malalamme ja Lunastajaamine tämän lumstu-
ren edestä, että metaidaisimme päästä meidän we-
lasmmm» ja päästä kuolemasta jarangaisturesta
ajasa ja ijankairtisudesa; mutta sillä ei kuiten-

gan
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gan taitais meille ynnä jaettaa se kumua ja au-
tuus ja ijäinen armo-palkka, jonga lakitupaa
niille, kuin hänen pitämät, maan me olisimme
silloin senlaisesa tilaisudesa, josa ei meitä to-
sin taitais rnngaistaa, mutta ei myöstän meille
niinkuin laille kuuliaisille palkkaa maretta. Sew
tähden me merkitzemme

2-riOsaUisiri-tekemisensiitä Christuxeft tapat>
tunesta lain täyttämisestä, joka on se toinen lunas-tus-hinda, kuin lEsus meidän siasiimme maroi.
Se snmatulee myös ustowaisellesielulle, joka ontul-
lut lEsuxen yhteyteen,, niin tygölueturi, kuin
olis hän itze sen saman maxanut; itze elänyt
Jumalan lain jälkeen, ja sen täyttänyt, ei ai-
noastansa niin täydellisesti, kuin ne pyhät En-
gelit sen tehdä taitamat; waan wielä enää,
melä täydellisemmästi, niin täydellisesti - kuin
lEsus; sillä st ei ole Engelein, maan lEsuxenlain-tänttämys, kuin hänelle tygöluetaan ja teh-den hänelle omaxi.

§. 17. Nyt, mitä seuraa siis tästä tygö-
lukemisesta? Sakuin yhdesii tutkisielemisesa löy-
tään tehneen wallhurstauden, hän ei taida oi-kiuden jälkeen saada muuta päätöstä, kuin ettähänon wanhurstas Iakosta ustowa sieluniin kahv-
iaanChristuxesa, kuin hän itze olis tehnyt wanhurs-ckauden; niin tuleehän myöswanhurffaxi julisteru
xi,Rom. 5:18,19.! ohmiin wanhurstaxi, niin pnhä-
xi, niintävdellisexi, kuinlEsils itzejonaawanhllrsi
kaudesa hän
doin minpaljontäydellisembäiläEngeleitäkuinlG

B 3 sus
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M heitä, täydellisydesä yliwoittaa. O',
lohdullinen on tämä wiheljäisille
Za korkiallen tulee ustowa sielu kautta
tVrgoitetu>'i, ja saa wachmMummisesa jälleen,
mitä hän.langemureft NKi chmuien
vlis langennut; niin ei hänellä on? tailinut muu-
ta wanhurffautta olla, kuin yvi sellainen,^ jon-
§a järjellinen luondckappale, kl)sta hänellä hä-
nen tausta-luo dm woimansa tallella owat,lain
pitämistä kautta itzelieiifa ansntzee: ja ehkä se
s.ma on laadusansii ja tarkcuureen'sa ulottuma; niin on s« yhde!'. lucn-
dckaypal«n karcha, ebtä kuinga, tärdellilun st
wielä olla taidais, niin Jumalan suhleen laa«
Hutettu, etrei hän palTveljains seasa löydä us>
tollisurra, ja lyyrää hän tyhmy»
den, krsia he owat kuin täydellisimmät. Icb.
4: 18. Muita ihminen, sinen kuin ho.non ml-
lut osallisuteen wanhuvMudesta, saa
astua yli kaikkein luondokapp l!den; sillä st wan»

josa häl, scifoo, on Jumalala waw
hurstaus> ja r.utzutaan myös niin Jumalan

Ma'h. 6: 33. Rom. 1:7, 3, 21.2.
Kor. 5: 21. Mil. 3: 9- )su!erus, innoo tästä
aiwwi korkianuc> i: Jos ihmisiMsec silmät
taidaisir nähdä yhden Christiryn kunnian,
kosta hän on puerecru Christuzen wanhurs.
kaudcsa, niinkuin Jumala sin näkee, ja niin
kuin se jama itzesänsä on; nnn kaikki luondo-
kappaler hänen edesänsä nousisir ja hänenku-wansa edesa kuuiarraisititzensä, jakunnioittai-

sit



fit Jumalan wanhurstautta hänela. MKI«
ei se nau tasa ulkonaisesti mitä Cycistitty on.
Hänen elämänsä on salarcu Christien kantza
Jumalasa; murra kosta hänen elämänsä Chris»
tus ilmoirecuxj rulee, silloin hängin kunntasa
hänen kalistansa ilmoitan, Kol, z: 3, 4. A»
la se, nimittäin kuniliallHxi tekemitien unewa»
sa elamas.i, on jällenst seuraminen siitu, «.la
hän on walchurffaxi julistettu. Ebr. 5:8, 9-
Jumala ei taida siis muutoin, kuin duomita
hänelle sen ijankaikkisen autuden, johon a
astanft rvanhurstar picä sisälle käymän; M> >!h.
25: 46. Että'niinkuin lu:iaMs synnin
gnstuxesta,' josta edelläpäin jo on puhuttu (Z.
15.)seuraa syndein andexi andamisesta, jast.n«
dein ande>'i aildaminen Christuxen piinan ia
kuoleman osalliseni cekenDstä; luin seuraa au-
tuan rekeminen surä, etM sielu on wauhurst
kaxi julisterru, ja st taas siitä, ett.: sielu on
osalliseni Chr<sturen lain räycrännsestä.
Zämä jälkimäinen tohnitus kuMaatt nyt eri«i«
omattaia.tv«nhurstaxi'tekemWi, niuckaiil st
edellinen, ckuin me kuulmme, kuinaan
andexi andamistxi.

Z-. 18. Kuitengin tästä ei suingan sim
wedettää st sturaminen, VDiem°
mat toimitMt niin teinen toiststanfa eroiim.us
ettäyxi käy edellä, ja 'toinen seuraa pä-H?:,)
jznn ajail MM ollen, ehkä kmnga
olla taidais, Eil ne ttnpahtnioat molempia: yh«
rähsawaa, ja samasa silmät,
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tähden myös Raaznattu wuorottain jonmllkum»
malla nimellä ulos. merkitä pyytää koko tämänkarikeriaistn toi-mituxen; niin että me yhteisesti
taidamme sen saman kutznn stka Syndein an.
deexi-andamisexi että wailhurstHurtamisexi;
ja kumbaistila nimellä me koko toimtturen itt-mitämme; min on st Raamatun jälkeen oikein,Es. 53: n, M. 1: 77, 24, 47. Apost, teg.
2: Zii. 5:3c, 26, 18. R)M. 3: 24, 25. 5:
1.9. 8: 33, 2. skor. 5: 21. Ehkä me selkey-
den tähden meidän Wtyresämme puhumme e-roiturella, kosta kumbainengin toimittrs kajo-
taan itzesänsä ja erinomaisestt. Todistuven stnpäälle että koko toimitus kumbaiseila hywänja
nimellä taitaan ulos merkitä, näemme me. myös
E vangeliumisamme siitä, että lEsus sa-noo Publikanista, että hän tuli wanhurstau«siinä että hän sai syndeinsä andeeri saa-m>.sen, jota hän rukoili.

Z. 19. Nyt wielä jäljellä seisoo täsä
vpift wanhurffaxi-tekemisestä, ede?tuoda muu-
tamita merkitzelemisiä, kuin o.vat tarpellistt tä-
män jalon aineen lawiammaxi walisturexi. My
merkitzemme siis

i:xi Ettei wanhurffauttaminen
pabdu wähitellen, niinkuin st käy armo-
waikutusten kantza; waan se tapahtuu yhdesä sil-
män räpsyxesä; sillä wanhurffauttamistu edellä
vn ihminen wielä wian ja welan alainen, jn
niin mmdoin stisowainen wihan alla, chm
kuinga sm:ri muutoffln hänesä olis tapahtunut
Wndymisesä, joka edellä käy, Rom. 4: 5. ja

jäli«
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jälistä päin on hän wiatoin ja armon tilaan
jaatettu. Nom. 4:6, ?, 8. Ia kostei se ole
mahdollinen, että hän josius olis kestellä, ja
ei olis yhdesä eikH toistsa tilasa, n>than eli ar-
mon tilasa; niin pitä ylikäyminen yhdestä niin
toisten, siitä wianalaisesta wiattomaan tilaan,
tapahtuman yhdeja rahdusa ja yhdesa silmän
rapäyxesä. Siitä seuraa että wanburffautta-
minen kohta on täydellinen, ja ei seiso lisäyn-
dymisesa; maan on yhtä kaikkein tykönä, ja ei
sisällä pidä yhdelle enemmin ja toiselle wähem-
min, niin että muutamat saisit Christuxen wan°
hurskaudesta ainoastansa yhden osan, suurem-
man eli wähemman, itzellensä tygö-luettuna, ja
muutamat taas jäisit kaikki tyynni: ja seura-
miseri tästä, että muutamat saisit andee-
xi muutamat wähät welat ja tulisit wähem-
män wanhurffauteturi, ja toiset, jotkaei ole ollet
yhtä juuret si)ndiset, saisit anderi kaikki metkan-sa, ja tulisit enemmin wanhurffauteturi. Ei

M wanhurffauttamisen perustus ei
ele ihmisesä, waan on ulkona hänestä Juma-lan armosa ja Christuxen ansiosa, Rom. 3:
24.25. ja on niin muodoin yhtä kaikillen,
jotka tulemat wanhurffauteturi, ja ei taida sen-tähden perustaa epätasaista zvanhurstauttainista.Kyllä sitä janotaan meidän Ewangeliumiftm-
me, ettck Publikani meni kotiansa hurstaniba-
na kuin phariseus; mutta se on niin Raa-
matun puhen parsi, että sillä sanalla (enä)
kuin, ulos sanotaan yri woimallinen kieldämi-N, nm



nen, Luk. 15: ?- loh. 4: 15, i2,4Z.«. Dm.
Z: 4. Niin että ymmärrys onse, että publikani
tuli ainoastansa wanhurstari, mutta phari»
seus eiensingän: ja eihän myöhän.tainnut ml-
la wanhurjkaxi: sillä hän luotti, töidensä pääl-
le; ja jos työt tulewat joxi kuxi wanhurffautta-
mijen perujAMi; niin kukistuu koko meidän E'
wangeliumillinen oppimme mgahan. Gal. 2. ja
z. Luku 5:4-

§. «c>. Me merkitzemme nyt, seuramistri
tästä, 2:xi, että wanhurstaucramincn tapah-
tuu ainoastansa Jumalan sulasta armosta
Christuresa, ja hänen kallin ansionsa tähden,
Rom. 3: 24, 25. Mä mikä on se muu kuin
täsä tulee lukuun? Peräänajatelkamme, milä jo
sanottu on, niin me löydämme siitä FMa it-
semme wakuuteturi. Sillä kosta ihminen julis-
te°aan, wapaari synnin wiasta ja sonnin ran-
gai,Alx<sta; niin se tosiz; tapahtuu ainoasta.lsa
Christuren maxon suhteen, hänen, piinansa ia
kuolemansa kautta, joka ihmiselle on tygöluet-
tu niinkuin Hänen omansa: ja koffa hsn wan-
hurstari julistetaan, ja niinkuin wanhurstas
vn saannui oikeuden aututeen; niin se tapahtuu,
ChriMrelda tehdyn lain täyttämisen päällenkat-
seesa jatähden, joka tygölukemisen kautta on ih«
miselle omari tehty. Ia Jumalan armo on se,
joka andaa toisen työn ja kärsimisen hän«n e»
deMisa kelwata ja sen niin wastaan Maa.
Mitä on ihminen täsä tehnyt ja kärsinyt? Mi-
A on se hänen omastansa, kuin ylösoleiaan



lukuun ja kelpaa? Ei mitätn täs! on Christus
kaikki k.nk-sa. Kol. 3' ii- <i ole niin
mnoooia itze M yhdellä enem:mn oiteus kuin
tolseu..r,:'.. T,,sa owat kaikki pidetyt yhtäläi-
sinä TM ei ole yhtään eroitusta.
R m. 3: ?2. Tusii ei ole jollen kuullen yhtän
hyödytystä hymistä töistänsä, kuin hän ennen
on tehnyt za Ptzariseuxen kantza päälle pu-
hunut, jos han sitten Mndyy Christuxen ty-
gö oman wanburlMWO luulosta, ja tulee
wanhmstauttamlseen: ja toiselle muulle Ptlbli-
kantll r.ucha, hänea simrten ja ussain syndein-
ft lchdeu, ei ole.täsa wanhurffauttamisesa yh-
tän soimausta, yhtän wahingota, kosta hän ai-
noasta,La uffon kautta Cbristuxesa rippuu. Niin
muodoill ei täsä tuleHndi l,ukuun wiapi ja
kadotuxexi, eikä joku hywätyö wanhupstaudexi.
Tasii ei taida edes ustokan pidetM kuin wa-
pahlaja, ja palj«o wahemnun käändpmyH/ eli
nungalail>eli muutos se mahtaa olla.

§. 21. Tämä johdattaa ajatuxem-
me, Z:p tämän kysiMyxen , päälle: nw
sä päälle katzannosa siis usto ja käsndMye
läsä owat cavpeUistr? sillä sturamisexi siitä
kuin sidotti,'., taipais joku ajatella, että hän
taidais tulia walihurffauttamisten ilman Mn-
dymystä ja uffoa, Jossei ne kuin wapchtaja
siihen tygö auta. Mucla ystäwäni! kuiygasta
sittä taidat tulia yhdistynen Christuxen kanhg il-
man uffoa? Elleb Chrifwsta Halaja, elleshän-
dä etzi, ellos häiwä Mtä; kuiilgas hän was«

tt»iH
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sioin sinun tahtoas, mastoin sinun yriwakaista
himoas ja haluas lähestyis sinua? Kork. weis.
2: 3. Jos hän sen taidais tehdä; niin hänmyostin yhdijiäis itzensä uffomattomain kantza,
ja niin muodoin ei yxikän ihminen tulis ka-
Votetuxi, Ei! et tule sinä tähän yhdistyxeen il-
manustota, kuin myös edelläkäsin sanottu on.G 10)
Mutta elles taida tulla yhdistyxeen Christuxen kans-sa; niin kuingastaosallisexi tekeminen tule hänesämahdollisex: ? (Z. 12.) Niin muodoin tyhiäxi rau-
kee koko wanhurstauttamisen toimitus, jos us-ko pois otetaan. MM usto ei knitengan sen-tähden tähäntotmituxeen tule Wapahtajaxi; min
<ttä sinä uffon tähden tulisit wanburstaxi. Ei
suingan. Chrisms ainoastansa on Vapahtaja,
kuin sanottu on- Ia hän tuhmaan sentähden
-HERra meidän wanhurstaudemme, ler. 23:6. N)a,chmstauden Rmnngas, ler. 33: 15.
N?anhurffauden Auringo, Mal. 4: 2. Hän
ainoa ja ei yxikän hänen kanaansa ja hänen
sinrsaH/ Esi 43: "- 45: 22---Ia ei yhtän
muuta niniee ole raiwan alla meille ihmisib
Ie annettu, josa me auruaxi tulisimme. Apost.
teg. 4: 12.

Ilman kaikkee tätä, wanhurffauttaminentapahfuukin tpgölukemifen kautta toisti; työstä ja
käymisistä. Mutta wakuttaa hän meitä siitä
itze järjen ja luonnollinen hywäin-awuin, op-
pikin, ettei jrrgun toisen työ taida tygölukemisen
kautta meille hywäxi tulla, ellen me mielisty ja
Aostu siihen: ja tämä ei taida wanhurMutta»

mi-
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«Ma toisin tapahtua ja selitettää meidän puo-
lavamme, kuin uffon kautta; mutta tapahtuu
ja ftli',e,ään ussoll yxiwakaisen halun, etzimisen,
isbmisen ja janonustn kautta Christien ja ha-
uen wanhurEaudeasa perään.

Jos joku sanoo wielä: Ia!olkon niin, että usko
tasa päälle katzannosa on tarpellmen: mutta
mihingäs tarwitaan siis käändymys ja ne muu-
toxet, joiden ale ihminen siinä käy, koffei ne
kuitengan wanhurffauttamisesa, kuja lunastus,
wauhurffaus ja autuus ulosjaetaan, wähindä-
kän mara eli niistä lukua pidetä? niin wasta-
taan: et sinä taida tulla johon kuhun elämään
uskoon, joka oikialla yriwakaisuvella hengen
köyhydeja himoitzee, etzii jakäsittää Christuren,
waan ainoastansa käändymism kautta, jonga
jälkimäiilen osti on juuri eläwä uffo. Mark.
i: 15. Katzo suruttomain syndisten päälle, jot-
ka ei tiedä mistän käändymisestä, mikä halu löy-
tyy heidänustosansa. mitän! heidän mieleasa ja
sydämmensä ja himonsa menee yliwoittain mail-
maan ja syndiin: mutta lEsuMperääneihei«
dan sydämmensä tunne yhtään wetäwäistä tai-
pumusta, kuin se olla pitää. Ia ei se taidak-
kan olla; silla kuinga taitamat be hätäyndymi<
Mä halaita parandajaa, etziä turwaa, huutaaapua, kostei he mitän sairautta tunne kiwis-telemisellä ja mlirhella, ei näe silmäinsä edesä
yhtän waaraa,pelwolla, tustalla ja wapisturel-
la: Ps. 147: 3. Es- 27: iz. ler. 31: 9. 50:
4- 5. Hos. 5: 15. 6: 1? MH. Z: l«. Heil«

ID
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lä ei ole niin mucdnn muu kuinkuollui usso,
josn ei mitän halua löydy/' joka I;m:alan sil-
misä niin katzotaan, sillä hän tutkii sydämmej
ja nmnastut ja ei anna ivaasi! exyttää ulwnai-
selda warjolda. Mutta ellei ycis.i löydy ylMn
vikiaa halua; kuivga se taidais olla bluffasi!
Jumalan edesii, että lEft-!!, ilman beidän y-
xiwakaista haluansa ja yimouns.., läbestyis hei-
tä ja yhdistäis itzensil heidän kansiansa? K
ga taitaa hänen wanhurMudenft henle nigvlu-
<ttä, kosta ei he yriwakuistsn tahdo, eitä Ju-
mala siihen suostuis?.Niin muodoin näemme
me käändymism tarpellisuden usson tähden jo-
ka ilman sitä.ei taida toisin olla kuin kuollut.
Mutta jos se eläwa usko on mahdolriu ilman
käändymystä/ niin on n.BZ stumwmftK tästä,
wanhurstauttaminen mahdotoin vaitzi eläwää us-
koa. Sentäyden yhdistää myös Raamattu tään-
dymisen ja wanhurffauu.unisen, niinkuin ne
jotka wälttämättömästi pitää yhdesil sMnnn,
ja asettaa Mndymisen niinkuin yhden wälttä-
mättömyden edelläkGn. Math. iz: 15, 18, z.Mark. 1: 4. Luk. 24: 4?. Apost. teg. 3: 19,
26, 18.

§. 22. Me merkitzemme nyt wielä 4:xi,
«ttei lranhurftauttaminen meisä tapahdu jon-
gnn armo waikuttlM knurta, ja niin muo»
doin ei seiso josakuft siWstsä meidän luondom-
me muutoxesa, Ewangeliumin eli jongun
wuun armo-nMkavpaleu kautta waikutettu;
uiin että se wanhurstaus ja lunastus, kum me

wan<
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Vanhurskauttamisesi: svaMme, tulis meidän sis°
luume wuodntemri, sen woimat tur"i kn-
wis, ja sen min parandais, että
puolesta tulis Pyhari/ wanhurffari,synnittömä«
ri ja niin puhwri, ettei yhtän saastat-
sutia häi.esä enä rtppuis, koffa me ennen sa>
noiMme, että wa!.h!!rD.us tulee kohdastansa
täydMseri, josta fturaais, ,että jos wanhurffaut-
taminen seiftis yhdesä Wllisesä muutorefa ja
luonnon parannuM; niin tulijkin sen kautta
meibän luondomme sellaiseri, kuin snnottu on:
Ei! suinaan; M jos min olis, niin olis
myös lEsus, kosta Jumala teki hänen synni-
xi meidän edestämme, tullut sisällisesti luondon-sa puolesta niin turmckuri, niin saastaisexi,
niin synnin myrkyldä purruri ja saastutetuxi,
että hän olis ollut itze työsa ftndinen, ja se
kaikkein suurin sy.-dmen, niin suuri syndinen
yrin, kuin kackki ftitdiset yhteen, joiden siasa
hän Wi. Kuitlga hän siis Raamatusa tai-
tais kutzuttaa se pyhä, st ivanhurstas,sepuh»
dus, wiaroin ja nuhtetoin lunlalan Narihä,
joka ei yhdestään synnistä mitän tiennyt; 2.

Kor. 5: 21. Ebr. 4: 15. 7: 26.1. Pet. 1:
19- Ei! hän tehnn synmri meidän syndeimme
tygölukemlsen kautta, jotka niin heitettin hä-
nen päällensä, että ne hänen ymbäri piiritit,
peitit ja puetit hänen; niin että st sisällinen
puhtaus ja pyhyys, kuin hänen luonnollansaoli, ei näkynyt, ja ei hänelle luettu kuolemas-
tapa kirburesta PtlaMexi, joM M Me!t
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syndisten siasa tuli käydä. Es 53: 6, 12, H.
Kor- 5: 21.1. Pet. 2: 24. (lue perustus kielesi
tä.) Niin sekäy, kuin Apostoli sanoo, wanhurs-
kauttamiseja, kuft me ftannne waihettaa siaa
lEsuren kantza,2.Cor.s:2 i.ja ettähällen wanhurs-
kauHensa tygölukunistn kautta,kuin usein täsä saar-uasa mainittu on, niin tulee meille, että se mei-
dän ymbäri piirittää, meidän peittää, suojaa ja
meidän yli pukee, niin että se sisällinen saas-
taisus, kuin wielä löytyy meidän luonnostimme
ei näy ja ei tygölueta meille kadotuxeri. Nom<
4:7, 8/ l.

Täsä taidais nyt joku sanoa: Kuinga
taitaa Jumala want)urskauttaa ftndisen, niin
kauwan kuin hän wiela luonnosansa on saas-
tainen? Eikösiä yri täydellinen luonnon puh-
dstus duomion-tulen kautta täällä ajasa, ja
kiiras-tulen kautta ajan perästä, pidä edellä
käymän ja pandaman wanhurffauttamisen pe-
rustuxexi, ennen kuin se taitaa tulla tydellisefi/josa lEsus kuin Scwittaja ja Plimmäinen
Pappi ei tarwita? Koettelemuresta nähtäwästipidättelee tämä aiwan monda sielua lain alla
vrjallistsa tilasa, ja estää Keitä ekimästä sitä

-Ewangeliumillista puhdistusta, joka tapahtuu
wanhurstauttamisesa tygölukemism kautta. On
siis aiwan hyödyllinen, ettätarkasti japeruMesta
heille ojennuxeri tämän asian walistaa ja selitM

Langemuxen kautta päällensä tuotti ihmi-
nen kolmenkertaisen pahan, nimittäin i.
zhd§n synhism ja kokonans saastutetun luon-nos
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iwNf joka on teko-wirkku siinä kuin paha ow
li:ri siitä tulehan welan Imnalan kirjaa,

welan päälle seuratoan rangaistu-
M. Nyt vmtän jiis: kuinga ihminen pääs-
tä taitaa tästäkolmikertaisista pahasta? Sillä
wastaat: Minun luondoni pitä puhdistettaman
kaikesta saastaisudesta ja synnistä, ja sillä mi-
nä pääsen welastani Jumalan kirjasa, ja siitä
welan päälle seurawasta rangaisturesta.Eilsuin-
han-. Luon:lon prchdisturen kautta et sinä taida
päästä enää, kuin tulewaisen ajan welasta, sii-
tä hetkestä lukein, kuin puhdistus taidais ehtiäkoreammallensa, jos se niin sinun luulos jäl-
len tällä puhdisturen tiellä olis mahdollinen >

ja sillä tawalla taidaisit sinä myös samasta a«
jasta wälttää/ netämästs päälles jotain wastuutis-
ta Mutta kuingasta sinä tahdotsen edes mennen aikaisen wanhan welan saa-
da. Jumalan kirjasta pois pMyxi, sen welan
kuin sinä olet päälles koonnut, ennen kuin si-
nä tulit sinun luonnosas puhdisteturi? Sinä
tohtisit tahtoo paet6 Jumalan laupiuteen. jahy-
wyteen; sinä ajattelet, taitaa tapahtua, Jumala
on niin ylön rikas rakkaudesta, M hän ar-
mosta ilman sowindoo anderiandaa sinun endi-sen welkas, ja niin sinä jaarittelet itzelles yh«
den Jumalan, joka on ilman wanhurffautta.Se on totisesti tosi, että Jumala on laupias/
armollinen ja hywä: mutta siinä sinä petät it-ses, jos sinä itzelles ajattelet hänen olewan il-
man wanhurffautta. Jos Jumalan sanan us-

C kot,



T ) 34 c 5
kot, ftsa HM itzchänsa todistaa) min «t M
Ksndä sellaisena etees snlä Raamatt»
puhuu jokapaikasa häi'en wanhurffaudejtalya'
mutta ellts Jumalan sanaa usto; niin ei täsH
Masa taita mnän sinun yliwoillamiseres sa-
nottaa, kosta se wakuuius, kuins järjestä saada
tnidaisit, joka on bimmembi walkeus, wielä
lrähemmin taitaa tykönas toimittaa, ettäsehyl-
Aä sen walkeuden, tuin Jumalan sanasta pal<
jo woimallisemmasti pidäis sir.ua wakuuttcunan;
waailsinä täytvy jätMäerhetyrees hukkumaan,
koskei sinua tmta yliwoitetta. Mutta
jos siis Jumala on tranhurstas; niin ei hän
sinun wetraas kmaMnsa pois ppbi,ennen kuins
maron olet tehnyt: ja millä sinä taidat maxaa?
hopiallako jarullalla?Ei l waan M/ ettäs ran-
aalsiiixes ulos seisot, jongas lrelallas ansain-
nut olet. Sillä muotoa, kostas rangaistures
Nios seisonut clet, joka kuitengan ei kostan lo-
pu; niin welkas pois pphitäan:ja kostawelkas
on pois Pphittv; koffa ei Jumalalla taida ena
olla nntän pahaa sinua wastaan niinkllin welat-
lomalle; niin taitaa Jumala sitten tarttua
muutamihin Mikappaleihin sinun luondos
puhbisturexi tMä alkain, ja sitten knnniallii>
xi tekemisesi! täydellisesti. Ia sillä Millä si-
nun luondos saastaisus, kuin wielä sinusa tai-
dais löpipä, kostas et hänesä löydä leyoa, ei
taida sinua Ma armosa seisomasta, silla se on
jo sowitettu )a marettu. Mutta nyt edestuleejeky-
Wmys, ios M itze tämcin maron ja sowinnon



taidat matkaan saattaa ? E'.'- s« on sinulle hamaan.
ijankaiMsutee i mahdotoin. Ia min olisit si-
nä ij>mkaittisudesa hukkunut, ellckyMn toinen
olis sinua armahtanut. Ei vrikän toinen, ellei
lEsus olis tainnut armahtaa sinun Mlles ja
tulla sinun autudes pernstuxeri. Mutta kosta
nyt siis lEsus tahdoi sinua armahtaa; mitä
pitis siis hänen matkaan saattaman? tcsin! sensaman, kuin sinun itze piti tekemän. Ia kosta
bän sen sinun siasas toimitti, täytti Jumalan
lain, cmsaitarens sinulle wanhur!kauden/ japois
pyhkei sinun welkas, sinun syndis - rangaistuxen
«lakäymisen kautta, sillä toisin ei se taittu pois
pyhittää; niin synninsimstaisus luonnosa ei tai»
da enemmin jolla kadolureri luettawa, sillä, y-
litzen käyminen <»n lopetettu, jasynnit eli uon«
non saastmsus peitetty, ja pahat ceot sowire,
tur, ia ijankaikkinen wanhurstaus edes tuotu.
Dan. 9: 24. Sentähden sanoo myös Pawali
etä ftndi lihasa eli saastaisus luonnosa tuli
duomimri eli tyhjäxi nhdyri Christuren, wi-
kauhrig kaucm. Rom. 8: 3- Mutta kuinga tai-
taa nyt toisentyö ja kärsiminen tulla sinun oma»
res toisin, kuin tvgölukemisen kautta,.niinkuin
täsä saarnasa opetettu on? Tälnä tygölukeminen
on siis se suuri pää-asia, kuin sinun tulee lu-
mstureres, wanhurstaudexes ja autuuderes, yh»
desäoikiasa käändmnisen järjestyxesä, uston kaut-
ta etziä: ja ilman sellaista toisen työn ja kärsi-
misen tygölukemista olet sinä ijankaiMsudesa
kadotettu, ja ei taita autettaa jongun duomio»
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tulengan kautta tssä ajasa, eli yhden ylös aja?
tellun kiiras-tulen kantta lämää afan-perästä:
mutta tällä käändpmisen tiellä taidat sinä myös
tzhristuren kautta päästä sinun luondos saastat»sudesta, kuin sanottu on, sitten kuin hän ensin,
niinkuin sowitettu ja peitetty, ei ole tullut sinul»
f« luettawari kadotureri.

Vanhurskauttaminen on niin mulldoin pri
Duomion roimims, joka edckäkäy ulkonameisi
tä Jumalan duomio»istuimen 8:
33: 34- Ia ei myötänsä tuo niin muodoin mei-
dän luonnosamme yihtän muutosta, niinkuin
hän toimitulleen wlewata; waan yhden muutos
M, että minä niin mahdan sanoa, Jumalan
kirjoisa, M ihmimm ulospyhitän yhdestä kir«
iasta nimkuin welan alainen, niinkuin wikapää

kuolemaan jakadotureen, ja kirjoitetan sisälle toi<seen kirjaan, elämiin kirjaan, niinkuin melasta wa«
pa, pyhä, puhdas, matoin, wanhurstas, ja
pxi ftaiwan perillinen. P 5 69: 2. Ilm. Kiri.
Z: 5. 21: 27 Sentähben löybämttle me myös,
M se sana wanhurstautcaa, ei misän paika-sa Raamatusa, kosta siinä puhutaan tästä toi»
mituresta, oteta muusa merkihemisesä, kuin sel<
laisesa, että se tahtoo sanoa niin paljon kuin:
että sanoa wanhurstari, että julistaa wanhurs'
kari, niinkuin se tapahtuu yhdellä duomio-istui-
mella jongun kansia, jonga on päälle kannettu,
ja wapaari julistetan. 5- Mos. Kiri. 25: 1. A-
post. teg. 13: 38- 39- Rom. 3: 2Q. 24.26. 28.
zo. 4: 5- TäM on mpös selkiä siitä sanasta,
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kadottaa, joka on wastaan sitä sanaa wanhurf-
wunaa, ja ei taida olla muusta ymmärryxestK,
kuin M julistaa jongun wikapääxi kadomxeen,
mutta ei mä tehdä häntä luonnosansa kadocet»
taroaxi, ja kadotuxen ansaitzewapi. 5. MostKiri. 25: i. Sam. Kiri- 17: 15. Math. 12.
37. 3d m- 8: 33, 34- Mutta tästä ei suinaan

että tämä tpgölukeminen seisois yhdesä
paljasaluulosa ia ajamxesa, niinkuin ei st olis
itze työsa tapahtmva. Ci! waan niin totisesti ja
jtze työsä kum lEstis tuli meidän edestämme
synniri tehdyn/ jorga hän kpllä sai ko-
kea, koffa synnin kuorma painoi hänen ales
helwetin sywyteen,ja lumalalda rangaistin syn-
disten siasa siihen asti että wiimemen ropoi tuli
maxetuxi; niin tot iM ja itze lyösä tulemat myös
ne, jotka uskon, kautta Chrisiuresa yhdisieän,
Jumalan wanhurstaudcri hänen lauttansa.
2. Kor. 5: 21. Mutia että wanhurstauttaminen,
kuin sanottu on, tapahtuu ulkona ihmistä, Iu«
malan huomio-istuimen edesä, niin siitä seuraa,
ettei ihminen aina joiden kuiden sisällisten tun-
delemisten kautta saa wijzeyttä siitä, hetken ja
silmän päpayrm puolesta, kosta se on tapahtu«
nut. Ps. 51: 9. ---2. Sam- 12: 13. ellei Ju-
mala wälistä ja muutamille sieluille löydä hy-
wäxi että samalla hetkellä andaa sen sisällisesti.tietä, joka epäilemätä usein tapahtuu; mutta ta-
pahtuu iki aina ja kaikkein tykönä Mistäpäin
.ajalla isa, niinkuin Jumala hyöbyllissmmäxi lö>
tä; Mä M jok» sais yhdm Möxm yhdeldä

C 3 d««-
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duomio-istuimelda, ja sitä ei hänelle tietä anm-
tais, se ei taida olla asian kantza yhteensopiwa.

§ 23. Me merkitzemme wielä s»>'i, että
wanhurstautraminon pitä jokapäiwä edes
wieterrämän; sillä muutoin en me taida Ju-
malan edesa stisowaiset olla, kuin eitä me prtä
alcui löytymän Christuresa: ia niin muodoin
pitä me jokapäiwä pideitäman hanesä yhden
alinomaisen, hänen wanhurffaudensa tpgö luke-
misen kautta zokapaiwäiseri hudein anderi saa-
miseni ja wanhurskauttamisen; muutoin, sanoo

, Lulherus, olemma me hukasa. Ustowaiset o-
wat kyllä jokapäiwäisesi pyhityresä, kuin ensim-
mäisen wanhurskauttamisen päälle seuraa, rikkat
hpwi,.ä noista ja töistä: 2. Kor. 8: 7. mutta
euei nämatkän sitten woi eli kelpa hoidän edes-
tänsä miMn wanhurffaudexi, josa he taidai-
sit seisoa, sen ofoitta Pawali Abrahamin esi'
merkillä, kosta hän puhuu hänen elämäsä wiete-
tyirä wanhurstauttamisestansa, ja opetta, ettei
siinä samasa toisinkäv,kuinsiinäensimmäisesäkan;
waan ena ihmii.en ainoastansa ustosta, maikka
työt o oat ftapuilla, jokapäiwä wanhurstaute-
tan Christuxesa, jonga usto käsittä ja pitelee.
Rom. 4. Ia tätä tarkoitta Apostoli, kosta hän
siinoo: meidän piiä seisoman ustosa; 1. Kor.
16: iz. 2. Kor. 1: 24 Seisskar -HERrasa
(hristiueft, 1. Thetz. 3:8. Olla häneja;Nom.
8«: 1. Olla loycry hanesä, Phil. 3:9. Ia käy.
da edes ustosta ustoon,niinkuin kirjoitettu on:
Geustosta wanhnrföas pitäelämän.Rom. 1:17.

§. 24.
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§. 24. Kosta im nyt tahdomme koota,

mitH täsä opisa on edeStuotu, että lyhpkäissfilsanoa mikä wanhurstauttaminen on; niin m«
löydämme, että se on: Uuden syndymistn lä«
hin hedeknä, jaseisoo siinä, että Jumalasulasi
ta armosta, ilm«n töiden päälle katzandoa,
dlwmio» istuimensa edesä, ja niin ulkona ih«
mistä, rygölukee hänelle Christuxen wanhurf»
kauden, nimittäin hänen piinansa ja kuole»
mansa, ja hänen cävdellisen lain
<K, ja sen suhteen, sekä pelastaa hänm ftnnin
wiasta ja ranZaifturesta, ercä julistaa hänen
p>anhurstari ja Christuresa oikellden saaneei
aurureen, nijn että hän thristuresapidetään niin
«velatoinna, niin nuhtecoina, niin puhrana,
niin wanhurstana ja pyhänä, kuin Hän itzekin
on niinkuin N^älimies.

§. 25. Tästä seuraa nyt erilaiset hedelmät,
joista kolme owat erinomattain pää-asiallisim-
mat, kosta ne wanhurstauttamisen kanha Min-
na jawälikappalettomasti yhdesä,rippuwat,ja niis-
tä sitten ne muut wanhurstauttajnise>l hedelmät
seurawat. Mutta nyt en minä enämbM saa
kuin ainoastatisa mainita mitä.

Se, ensimmäinen wanhurstauttamisen Ke»
delmä on rauha Jumalan kansia; sillä kosta
me siis olemma uskosta «anhurstaxi cullet,
niin nieillä on rauha humalan kansia meidän
-HERran lEsuxen Christnxen kautta, sanos
Apostoli. Rom. 5: i Niin kauwan kuia wel-
ka makaa ihmijen päällä, ja han«ilä ei phian

C 4 WM^
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wanhurssautta ole; niin ei Jumala tqida pitsä
pauhaa hänen kanaansa; mutta kosta wanhurst
kauttamisen kautta tämä este pois siirrMn; niin
raketan ja wahwistetan hänesä' se Chttstuxeftjo ansaittu rauha; Jumala tekes ystäwyden-lii-
ton hänen kantzanftja hän tultzlumalanystawäxi zsillä Abrahamista, sitten kilin hän oliwanhurj-"
kautettu, puhuu Apostoli Zakob,ertä hän kurs
suttin Jumalan ystäwäxi. lak, 2: 23. TW
sitten taida muuta seurata, kuin ustosa ryFö»
käyminen Jumalan tygö, kaikella Rohöeydeh
la ja ustalluMa. Rom. 5:2, Eph. 3: 12,
Niin kuin se ystäwäin wälillä olla pyytä. Wan-
hurstauttamisesa lastetan myös luja perustus 0-
man tunnon rauhaan; UH muun päälle, ei tä-
mä rauha mahda perustettaa, kuinsen ja
järkähtämättömän kallion päälle, joka on lEsus.

Se toinen wanhurstauttamistn hedelmä on
lapsen ylös-ottaminen; sillä se on mahdotoin,
että Jumala muutoin kuin lEsuxen kautta, tai-
taa syndisiä ihmisiä lapsixensa ylösottaa, sitten
kuin he niinkuin Ilmalasta syndyneet, ja täsä
syndymlsesä Christlyetl kantza yhdistetyt, owat tullet
osallisuteen hänesä, pelastuxeen synnin wiasta ja
yhteen lamalan edesä kelpawaan wanhurstau»
teen, josa he taitamat Jumalalle kelwaca loh.
1: 12. Eph. i: 5,6, 7. Mutta sitten kuin syn-
nin wika pois on, ja he owatpuetetut wanhurst
kaudella; min taitaa Jumalaottaa heitä »vastaan.
Tästä ylösottamisesta seuraa sitten, M he tule-
wat Christusm welixi Kbr. 2:n, 12.13.

Niin
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Niinkuin lapset tulemat he JumalanperW
siri, ja niinkuin Christuren weljet, hänen kansisa perillisirensa elämän kunniaan: Nom. 8' i?.
Josta ei-muuta taida seurata, kuin M' horju«
matoin coiwo siihen kunniaan, kuin lumalG
andft, Rom. 5: ?. Vnnä useimbain etujenkanstsa, kuin heidän lasten oikeatansa seuraa.

Se kolmas manhurjkauttamisen hedelmH
on yhdistys kopkiasti ylistetyn kolme yhteisen
Jumalankansia. Me olemme, edMpckin puhu-
net yhdistyreM Christuxen kantza niinkuin wa-
pahtajan, josa manhurffallttaminen perusietan
(§. 9.10.) mutta nyt/ sitten kuin wanhurffaut-
taminen on tapahtunut, seuraa toinen yhdistys,
jonga laatua en me paljon käsitä; mutta kui°
tengin on niin luwattu ja makuutettu Imna-
lan sanasa> ettei pxikän, joka sen todisturet ot-
ta, taida epäillä siitä. Syy mingätähden tämH
yhdistys asetta wanhurstauttannsm edellen, onse, ettei Jumala taida yhdiMsyndistm
ennen kuin he tulemat melasta wapairi ja.wnnp
hurstaixi. Ps. 5:5, 6, ?. Ssntähden M yh«.
distps tapahtuman ensin Christuxm kanM, loh.
14: 6. Sillä hänen kansiansa on s« mahdolli"
nell, kiitos Jumalan! että yhdistyä uskon
ta, ehkä ei welka silloin wielä ols poispyhitty,
ja maikka ei yhtän Jumalan sdess kelpawaa
manhurstautta silloin lvielä ihmisM löydy. Hän
on NMimies Jumalan ja syndistm
1. Tim. 2: 5. Ia ellei hänen kanMnsa olis
yhtän yhdistystä Mahdollista, «nnen ihmj^

C z nm
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mn on tullut welattomaxi ja wanhurjkaxi;nn»
ei myöstän yhtän ylösrakennusta wiyeljäMe
syndisille olis mahdollisia, kosta en me itze met-
tämme taida tehdä ir?i ja wap.ixi lmtbän syn-
dimme melasta, ansaitun rangaiMxen alekäyuu-
sen kautta, eli tehdä meitäme wanburstaixi lain
kuuliaisuden kautta. Mutta lEsus on tosin
tullut meille ylösrakennuxexi ja pelastuM. i.

Kor. i: 30. Ia sentchden sitten kuin me uston
kauttalmdesasyndymiM olemma yhdistetythän
nen kansiansa, ja seuralnisexi siitä wanhurstaut'
tamisesa pelastetut melasta, ja julistemt wan-
hurstaxi hänesä; niin' taita yhdistys tapahtua
kolmiyhteisen Jumalan kantza, ja sturawaisesti
silloin myös ChristuM kansia toisesa pMekat-
sannosa, kuin wanhurstauttamiseen on tarpelli-
nen. Tämän ybdiftyM muasa on myös
osallisuus, yhteifts j« yhteys. Se ustowa sie-
lu tulee osiilliseri Jumalasta ja kaikesta hänen
hywydestänst.Hes 37: 27.1. Kor. 6:16. Juma-
la tulee hänen suojeljaxensa edeswastajaxensa, e-
deskatzojaxenfa ja auttajaxensa erinomaisemmal-
la tawalla, kuin hän sellainen on toisille luon-
dokappaleille. Mach. 6: 26, 35. Mn että kaik-
ki mitä Jumala teke hänen Edeskatzomiseftnst
ja hallituxesansa woiman waldakunnasa, M
käymän hänellepachapi.Rom. 8: 28. Hän tulee
osalliscxi Christupefta, 1. Kor. i .'9- jonZun
toisen hywyden puolesta,, kuin sen, joka
wanyurffauttamiseen. on tarpellinen. Hän tulee
Hsalliftii pyhästä hmgM; 2. Kor. 13: 'Z-
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Phil. 2:1. ja siitä seuraa taas paljon hywää.
Hän tulee wisteyteen lasten > oikeudestansa -Hen-
gen todistaen kautta hänen yengenja kantza.
Hän saa rauhan, nimittäin siMsengin maista-
misen jatundemisenpuolesta siitä, jariemun pyhä»
sä hengesä. Jumalanrakkaus wuodatetan hä«
nen fydämmeensä pyhän -Hengen kautta. Hänsaa roalon, ja ahrerude», ja johdattaen, ja
woiman ja rvaroituxen ja muistutuin ja loh»
dutnxen samalda -HenMdä, Hän tulee wahwis»
tctUfi hymydesa Pyhän Hengen kautta. Pyhä
Hengi annehan häne:le niinkui:: perinnän panc<
ti hänen pelustufeensa, jayhden rvakunturefi
Jumalanratk«tndcsta ja lukitzemisiri ja woi,
telemiseri, ja mitä Raamattu enemmin tästä
Hengen oftllisudesta sanoo: Iyh. 14: 16. 16:
7. iz. 14.15. Äpost. teg. 9: Zi- R)tm 5" 5-
8: 6.14. is. 16. ,4.17. 15. iz 2. Kor. 1: 21.
22. 3: 17. »z. <: 5. GU. 4: 6. Eph- 1:13:14.
17.4:30. 2. Thetz. 3: 5 1. loh. 2: 20. 27.1.
Pet. 4: 14- Me i,äemme tästä, kuinga kunniat-
Mja kallit edut ulkomaisille sielulle, tygöl«n«
gewat, niinkuin hedelmät hänen manhurjkauK
tamisestanft.

Z. 26. Niin muodoin olen minä Juma-
lan armon kautta mahdollisimmat lyhykäiso-
desä rvanhurstaurramisen opin edespannut. Pri
oppi, joka on niin paljo enemmin painama,
kuin M kaikki muut opin kappalet hänen kans-sansa taikka seisomat puhtaudesansii, jos se puh-

langewat lahtokundiinia erhew-
riin
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Mn, jos se erhehdytetän, niin M serulse, kuin
Luterus sanoo: tämän opin päällen, jos lu,
malan Rirkko seisoo eli langee. Pri oppi, joka
niinmuodoin on sydän koko p. Raamatusta»
ja kuin saarnattu on, että hän kaikki kappa»
ler Christlyesa yhdistäis sekä ne jotka tain>a<
sa, ecrä myös ne jock/l maan päällä
owar. Epy. «: ,o. Pxi oppi, sanoosentähden taas Lutherus, joka on se
korkein ja jaloisain kaikista Christin ustonkap»
paleista, jota ei ikänänja taita kyllin opeteft
taa, ja jonga päälle kaikki tyyni tulee. Pri op
pi, jora ei kostan caica ulooopittaa, MH sy
juom ja pitä juoreman läpi koko meidän wael«
luxemmejaChristillisydemme harioituxen,joka il«
mall oikiaa tietoa tästä opistani taida olla, eli vysyck
Grangeliumilliftna. oppi, jska meidän e«
teennne asetta Chriswxen hänen kunniasans
niinkuin ainoan autuden peruluxen, koffa hän
näyttä meille sowittelemisen hänen sowinnostan-
It ja siiliä, samaft teke ihmisen hänen röykkeisa
Muloiftnsa tyhjäri. Tosin, ei mingän kautta
taida ihminen niin tuLa ajatuxisansa tyhjäxi,
kuin tämän opin kautta; mutta ynnä,tulee ih-
minen fm kautta niin lohdntetuxi, ylös raketuri
B muhoiteturi; että siinä kaikki perustus
Kauhaan ja lohdutureen ja ylösrakennureen
Mn,M ilman sitä hndisille ei ensingän yMn.
O mik jmm fyy on meillä wiheljäisillä jyndi-
M yliM Jumalala ja meidän wapatM
DW«m« Chmstusta, joka on walmistanut sellap

W
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Hn ti<n «Me pel«stu?em ja autuieen/ kuin tämä
armca täyjiliäimn oppi sisällänsä pitK: että M
Ma olemma welkaa minmonda ttihatiaM; jotka vlemma ansinnnet kuoleman ja ijan-
kaikkisenkadotuxen;jo:w emme ikänansä ijankaik-
kisi,desa taidais meitämme siitä itze auttaa, mi
tulemme, niinkuin tämä oppi meille opettaa»
kosta m« uskomme Christuren päälle, hänesäwnpaixi welasta ja rangaistuista,
autuiri; ja niin muodoin saamme jällensä sen
kadotetun hywyden paljo korkimnmasa mitasa,
kuin meillä langemurm edellä taisi olla. Sen-
täbden ongin tämä asia yri ihme engelein ja
pyhäin silmisä, ja on se autuas aine heidäntaiwMiin kiitos-ja ylistys-wirsiinsH kaikesa ijan«
kaikkifudesa, hänelle meidän
Christuxellen kunniazi, joka kuollut on, ja
on lunastanut meirä Jumalalle «verellänsä.Ilm. Kir. 5t f. Jokainen meistä, kuin on
tullut osallisen samasta wanhurstauttamisen ar-
mosta, joka on tehnyt pyhät autum, mieluisastija uskollisesta sydämmestä ynnä heidän kautzansaylistöstä weisaa, niin paljon kmn hän taita, sii<
hen asti kuin hän wihdoin heidän kantzansatäydellisydesä saa Karihan istuimen edesä weisa»
ta tätä uutta wirttä: Nariya joka tapettu on,
on mahdollinen ottamaan rvoiman ja rikkau-
den, ja wiisauden ja wäkeyden, ja kunnian
jakiitoren ja siunauren Ilm Kir.s i2.AmeniTosin! kiitos ja kunnia olko,: sinulle-, HER«va ILsu sMmmestä, Amenl

Euw
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Sunnuntaina Septuagcsima.

Ettei Jumalamenetä ihiänsa ihmisen kans.sa wanhurffauttamisesa ansion jatöiden,
waan hänen armonsa jalken.

§. '.

te palweljao kansia sinun armos
jälken. On sm jumalisen KunilMn Da-

wldinkaunein rukous, joka löytään kirjoitettuna
hänen Psalmisansa 119:0.124. M rukous, jo-
ka, että millä mahdan painawaisesti sanoa, tai-
ta kewiämmäsi-i tehdä Jumalan sydämmen pääl-
le wäktwaldaa ja lvoittaa rnkouren kulilemisen.
Kosta yri köyhä syndinen tahtoo lumalalda jo-
tain rukoilla, niin eUä hän taita liikuttaa Ju-
malan jydämmen armahtamaan; niin ei hän suin-
gan pidä edes tuleman ja luottaman hänen hy-
wän sydämmmsä päälle, kuin hän luulee itzellän».sä olewan, hänen hywään aitomiseensa ja.ahke-
ruteensa hywästä, hänen uuteen nuhtettomcmn wa-
ellureensa; yhdellä sanalla: hänen oman wan-
hurstaudensa päälle, eikä sen päälle katzannosa ru-
koileman, että Jumalatahdois tehdähänen kans-sansa, ja andaa hänelle hänen töidensä ja kätten-
sä puhtauden Men, ja hänen ansionsa ja
työnsä jälken HiLßran wiina mäeft; UH
la silloin hän saa wastauren, että hänen tulee
«ttaa se kuin hänen tulee jamenemän matkaan,

niin muodoin tulee hän onnettomimmat kai«
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lista Jumalan luoduista: Mä fittm kuin ihmt>
mn sen walitettawan ftnnin langemuxen kautta >
joudut welka/m Jumalan tykönä, jota ei hän
itze woi maraa; niin «i hän enä rohkene tullg
Jumalan eteen töidensä pWe luottain, jawis-
lH wähemmin ansionsa; ei myös Jumala tai-
da hänen kantzansa nim tehdä, kosta hän hä<
nelle hywin tehdä tahtoo. Msä ei kelpa yrikän
Kywa työ eli joku ansio liikuttaman Jumalan
jydändä armahtamisten: Ai ansio,,» täsnman
kelpaa, eine ander anna welkaa,mmo me kcr»
järkäm häneld. Sentähdm ei ole myös ne
zvcckaisimmat ja uffollMmat Jumalan palwel-
jat toiwoM, että Jumala peidän kanaansa
tekis ansion ja töiden jälken, kuin Raamatusa
jokapaikasa löytän. Daniel, joka ymmärsi sen
Man muodon, wellwollisudeifansa täyttä itzen»
sältlmalan kantza, sanoo sentähden rukouresan«
ft: En me rukoile sinua meidän omasanan,
hurstaudesamme, waan sinun suuren laupiu»
des tähden. Ach HiLßra kuule, ach H<LR«
ra ole armollinen, ach -HiLßra ora waari
ja rce se! tviwy ize rähtes n»inun Iw
malani Dan. 9: 18, »?.

§. 2. Samasta sisälle pidosta oli myös
tämä edestuotu Dawidin rukous: HiLßra ree
palweljas kantza sinun armos jälken! Dawid
tiesi hywin, että hän oli syndinen, ja ettei
nellä sentähden ollut mirän kcrstarrawaa lu<
malan edesä. Rom. z: 23, waan mitä hywä
hän tarwitzi ja piti Jumalalta saaman, sen

tai»
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talsi hän saada alnoast.uO lilmalan Ylästä ar<
Mosta, ja ei ansiosta eli hänen töidensä ja w.,n-
wansa jällen; ja sentähden hän myös ainoas-
tansa armoon lmwaa: re palweljas kansia si-
nun armos jälkm. Rakkat Christityt, oppikam-
mehänestä tämäMuoto kähltäxem ttzemmelumalankauha, sillä ei Jumala kuitengan toisin käytä
ltzensä meidän kantlattl, ICsus opetta sen meil-
le meidän P. Ewangeliumisame wertaupen kaut-
ta yhdestä perhe n isännästä joka palkkms työ
Miehiä wiina mäkeensä, ja sittenkuin ehtoo tuli/
ja palkka piti ulosjaettaman/ ei jakanut sitäsama ansion, töiden ja waiwan, wäan oman
hywän tahtonsa jälkm > ja niin muodoin sulasta
«mosta. Me saamme siis lawiammalda tilan
tästä puhua meidän läsnä olewaisesta P. Ewan»
Keliumistam,sitten,kuinmemsinolemmaahan lan-
zennet meidän Jumalamme eteen, ei meidän
Mnhurffaudemme, waan hänen suuren armons
ja laupiudens päälle ja lEsuren nimeen olem-
me rukoillet: Isä meidän, joka - - -

Ewangeliumi, Mach. 2O: i.

Z. z. Sitten kilin se rikas nuorukainen
,li kysynyt lEsuxelda/ mitä hänen piti tekemän
että hän olis tullut autuari? ei tainnut mielisi
tyä lEsuven neuwoon, että myydä ja ylönan-
daa kaikki joisa hänm sydämensä kiim rippui/
ottaa ristiä päällensä ja seurata lEsUsta; Niin
Petän ajatteli, että kosta hän ja ne muut Q-
petuslapset olit sen tehnet, niin pidit he heil-

läns



H- ) 49 ( -^

läns olewan ansion, ja oikeuden siihen suureen
palkkaan kuin lEsus oli luw.mnut sille rik-
ralle jos hallons tahtonut suos-
tua siilä rictdämäan itzeasä ja
maan lEsusta. Petän andoi mpös Wapah-
tajan tietä ajatUM-a Ma Ratzo,
me olemme Mnandancc kaikki ja sturanner
sinua, micä siis «neidän siira on? May. 19.
Luku: lEsus. ue-i tuing'. waaila:!
wahingvllrneli ja Ewangen.nnua wastait soti-
wainen, M se.ikulUmen a,ams anwsta- oli,
ei tahtomit a>„daa O»
petuslasten saada sitä samaa piM, waan pyy-
si heidän silmcuns etten asettaa heidän tyhmän
röykkeydensä, kosta he rmn syndiset, laulit
heillänsä olewan 'jongnn oikeuvea Jomalan
Hkönä, heidän töidensä edestä ja kautta. In
silloin se oli knin IEats puhui tanmn
UM/ jonga Ewa.lgeliumi fisällälls pitä, josa
tarkoitus seurawaisesti on että o soittaa, ettei Ju-
mala ihmisten kansia tee töioen jälkeen ja wie-
lä sitä wähännnin ansioll jälkeen/ waan hä-
nen armonsa jälkeen.

§. 4. Eitä nätM tämä lEsuren tarkoi-
tus meidän Ewangelimnisamme, kuin myös se
joka Juvalaisiin koffewa oli, olis mrpeilinen
M lyhykäisesti selittää tämäwertaus/ jota mo-
ninaisten siiUä edestulewain asian haarainpäällekatzannosa, on yri työlämiftä.
Isännän kansia pmmärretän Jumala. Wiina-
mäen kantza ChristUM Selira-

N kllw
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Kmda. Työlniestm kantza ymmärMn itze kw
kin jäsen siinä näkywäisesä Seurakunnasa, ja
niinmuodoin ei ainoastans Opettajat. NiidAi
erinäisten hetteinkantza laitaan ummärrettää ne
«inchstt ajat, josa jotain uloste»"
tupllä tawalla, on klitzilnut chmisis Smrakuw
daansa, Ehlon Testa-
wendm aika. Perhen haldian kanha ymmäV»
petän Christus. Palkan kan§a, kuin luwattin,
ja uudell Testamendiil aikaan Mtin, ymmärrä
tän oikeus että rulla osallisen sen Chriftilli»
ftn Seurakunnan! uuden Aestamcndin alusa,
IRsuxelda anstumista eduista jawapaudeifta.

§. 5. Tämä palkka ulosjaettinyhtäläises-
ti kaikille työmiehille, ja niin muodoin ei an-
sion ja työn, waan Perhen isännän hywän
tahdon ja atmon jälkeen: M Juvalaiset, jol?
ka olit kandaneet paiwän kuoMan ja helden,
Kirkko lakien iken ja crjudsn alla, ei sentäh'
den saayet Main enä oikeutta Chcistillissn Een<
rakunnan yhteyteen, kuin Pakanatkan, jotka
ehto n hetkellä eli tmden Testanundin aikana tä-
hän lviinamäkeen olit sisällen tullet: waantull
palkka niin ulosjaetuxi, että se aljettin wiimei-
sisiä niin ensimmäisiin asti; joka ei tosin Chris-
turen aikana, mitäulostarjomisetn tulee, tapah-
tunut; sillä Chrisms ja hänen Opetuslapsensa
saarnaisit ainoastansa Juvalaisten seasa, Mach.
ic>.' 5, o, 15: 24.

Mutta lEsuren Aposiolit täydyit ylönan-
daa ludalmftt M käändääitz«nsä Pakanain tz-
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xal^m iftasa. Ta^änpäällentatzojen

liPawali, crtä paaruinus on puo«
llnain Israelille rullm, asti kuin pa-
kanain tulis, ja niin kaikki, Isra»
cli pirä auwäri culcman. R.M. n: 2;, 26.
lös mm.i puä merritzcniän tulcwai-ta lu-dalaisien yhdistä käändymistl Christin oppiin,
site k.nn palkka enstn oli Pakanoille ulosjaet»
tu, sitä ea minä nikalla sanoa, ehkä Raamat-
tu muntamisa pnikoisa näryp siihen tilW an»
d.lwan. Dai. 12: 7. Hos. 13: 4/ 5. Luc. 21:
34. Job. ia: 16. Mutta se on wat'ma, ettet
ladniaiset wielä ole ottanet lEsusta Natzare-
nusta niinkuin oiriaa Mesiasta, ja niin mno-
doin ei wielä jotakuta palkkaa olewastan otta-
ne!; sills kosta palkka tuli heille tarjotuxi ja
heldän stnftaft jaetuxi; niin he napisic; joka
tuli siitä, että he lmuu, että Mesiias, kosta
h,',n tulema oli, piti ainoastansa oleman hei-
dän omansa, jn se my>on jälkeen, kM he,
pelastuxen wi-von alla, MeGan tule,l.!sesa,
niln kauwan olit kandanet Kirtco-Lain ije H
Job. 1: 49. Math. 2: 2. 20: 21. Mark. 15:
9- Mutta kosta he kuulit, eitä Evangelimui
jaarnattm myös pakanoille, min ettei he täst-
edes enä yrin saaneet kutzuctaa ja olla Juma-lan omaifuden Kansa; niin he kuin epätietoi-
set tphmistyit, ja luulit että heille tapahtui wää-
tys koffa Jumala ei katzsnut hedan kauwan
Maisen paliveluMsa perään. Itze IEsuren

W 2 Apo-
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Apostolit olit ensimmäldä M wääräst luulosi'
Wapahtajasta,M st yxin ludalaisille piti tu-
leman. Aposi. teg. I. 6. ic>: 15. 2Q. 34. 35-
Ia ne kuin Juvalaisista tulit Mtyxi uskoon
Christuren päälle, olit samasa luulosa, kuin
heidän opettajansa; M muutoin ei he olts
tainnet langeta hsmmWxeez: sen yli, että p.
-Hengen lahja pakanaingin päälle wuodacec-
rin. Aflost. teg. ia: 4;. Wihdoin pnhennuit
ludalaiset tämän tähden, napisit Apostoleita
wastaan, että he saarnaisit Messiaxesta paka-
noille, ja tahdoit sitä heiltä kieldää. I.TA2:
»;, 16. Wiimeiseldä ylös tuli ludalaisten sen'sa yhttinen kapina Christusta wastaan, niin
että "he hplMsit hänen ja ei pitänet hänen ole-
wan Messian, kosta ei hän tullut kuin yri
maallinm Kuningas, amoastanst heidän täh-
tensä, että ylös rakendamaan heidän
daansa,ja andamaan heille kmkkinaisia korkei-
ta wapauKa ja etuja: Tätä, ynnä niitä edellä
mainitutta tarkoituvia tämän wertauren kantzi,
tahdot lEsus heille Ewangeliumisa soimata/ ja
osoittaa heille, kuinga lväbän heillä oli syytä
nukkeroitzemiseen; sillä se paiwä-raha, kuin heil-
le luwattin, oli heille jo tarjottu ja annettu;
Messias oli jo tullut; Ewangeliumi waldakun-
nasta kuin hän ylösrakensi, tuli jo hetlle saar-
natuxi; ja heille oli annettu siihen oikeus ottaa
osa; wapauden kirkko-lain ikestä smt he myös
uuden Testamendin alusa lEsilren kuolemasi,
kosta esi-rippu Templisä repeis, ja Tcmpeli

wih^
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wihdoin hawitetiin, johon kaikki kirkko säädyt
clu sidotut, ja ei sen ulkona sai!nm. Mutta
että ilman että wanhan

palttu, sea vli ei ollut heiua yhtän
syytä napisin; sillä palkka jaercm utss ei ryön
ja waiwan jälkeen, rvaan armosta, ja Ju-
mala fta tehdä am-sims mitä hän mhcoo.

.§. 6. Npt, ebka palsan ulosjarazninea,
joka tapahtuu annosta )a ei töiden eli waiwan

ei taida otettaa niin kaaritettuun sisälle
pitoon/ että ftn kaatza y!nun.rrettäiv lä-
jäwaichurMuttamijen toimitus:si!laft näkyy myös

sisiule-pioolt ka,Ha yhteen sopima!:,
että joiMn lailleni ulos-jako myös tapahtuu

'ldniUe/ jotka ei a!um itziänsii juhdattawan-
hurMuttamisten, NnwastmO että he
uet siinä näkywäijesä ;aia
do:: minä lnitengin c ~,,ä s,nN!Ma tämän
wmauren tc'ennseca, ja >^Mjoh-
tuneesta E-vNugeliumift za meidän
esipuheenne sanoista

m:
Ettei Jumala wanhurffaxi tekemi-

den, waan hänen urnwM Mccn.
Me tabdomuie täsii oiottaa

i. Ettei mulaän muunlainen wmchmiMi
teken-ineil ole mahdollillen Me kuin ihminen
sy.ldiia längeis'

D 3 2. Et-
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2. tästä johdaturesta Jumala ttkes

isimise.n ainoastansa wanhNLaxi,
ilnian ansion ja töiden Mue kammista.

Edellinen Gsa,
h. 7. Ettei ihmMe oleyhtänwarhurMttta"

mistä mahdollinen ansion jälkeen,sitte kuin hän son-
diin langeis, on niin paljo enä selkiä totus, kuin
ettei. Jumala synnin langemuxen edeMcin/ j.i
jos ihminen olis Pyftnyt kantza luodusa täydel-
lisyhesäns, tainnut tehdä hänen kantzaiya an-
sion jälkeen, M jm joka jotain anlaitzee,tu,lee>,
tehdä sitä, ei hän ole melkapaä tekenMa.
Niin kauwan kuin hän waan sitä te?ee, kuin
hän on rcelkapää, ja ei mitään enä; niin hänmaxaa ainoastansa wolkanft, kuin hänelle oli
lainattu, ja ei ansaitzee Uä mitän
Mutta koffa hän ensin on tehnyt kaikki mitä
hän oli melkapaä, ja sitten on tehnyt jotain e-
nä siinä siwusa yli, eli jÄain muuta, kuin ei
hän ollilt welkc nimbln stn kanLa ansaitzet'
Mutta i nyt kahista l^ndokapMeist
ta tehdä jotain e!," nun hän on lvelka-
M? Niin kannas
laitan pakettia ja niin kauwas
ulottu meidän wei ja että taita

'asä mastoin.
3>un ..,u ', n-, ei M, ~ taida
lumnlalda mitän ci ne, p. Eage»,
litkäil. e'lei p,chmt t nivan
ötnge

we>
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wellet heidän suurisa woimisaltsa; ja ei MnäM
ole lchnet Jumalala mafioin, ettei nämätmat-
M taida puhua ansiosta: kuinga paljo wä«
hemntin ihminen, se maro ja jymisen lapsi,
st coukka? Job. 25: 6. Ne mahdamme siis ey-
dä niin paljon hywä, kui.n ikänänfa mahdob
limu on, jos me wiM, joka ei tapahtua taida,
tulisimme engelein' täpdellisyteeii; em me
wielä sittengän ikänänsä niin paljon tekisi, että
meillä olis plitingin töitä, j-cka taidetais luot-
ta niinkuin ansio: waan lEsus sanoo
Rosta reolecra kaikki tehneet, tuin nille
sterry on, niin sanokac; me olemin? kelwor,
romat palweljar, me teinnne stn kuin moi,
hän tekemän piri. Luk. 17: :o,

§. 8> Niin ei ole siis an-
siolla siaa,waan Jumalan täyty hädaagia kans-sansa tchdu hänen armonja j
niin ynnnärretään, että armo piinaan a lioa
wastaan, waan ei töitä nastaan - EM?
lein rantza taitaa Jumala lchda töi<
den jälkeen, ja pitää ne wanhmffaina, 5 M
ne wanhurstaudm tekewär- uiin M ismn
työt owat tie heille että Jomala: siln:Hin ede?
fä pidettä ja julistetta wanhurstam, ja huua
,n heidän oma manburffaudellft; joka Innaf
lan edesä kelpaa. Samalla muotoa oli sö
ihmism kantza ennen synnill ma, j.l
niin olis pysynyt, jos h.in o<!,< ftiiowaim,:
ollu". Mutta nyt, sitte k.nn ihi.n syno-ca
lMgeis, kpjptän,, jos yhuluimn, lvaiw!M.M

D 4 N,^
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tekemisen toimitus on hänele nmhdolline". A«
män päälle me wastamme,ja tahdomme sen sa-
man maahanjaottamattomilla Perlistuxilla nuvt->
tä, että, jos ypi syndinen picä wanhursiaxi
tehtämän; niin ei ole muun kaldainen man.
hurstaxi tekeminen mahdollinen, kuin sillan
nen joko rap«hm sulasta armosta, ilman
töiden päällen katzandoa; sillä

§. 9. Sitte kuin ihminen langeis syndiin;
niin seisoo hän kaxikertaiseft welasa Ilunalan
tykönä,ja on,eiainoasi-ansOnvt,min hmM kuin
syndiin-langemuxen edellakin, welkapää lu-
malani lakia pilämaan, johonz hän on saanut
ulottuwaiset woimat; Mä tämä welwollisus ei
tainnut langemMn kautta tyhjäxi rauwetg,
waikka woimat sitä täyttää kadotettin ja nyt
kainMaan; waan on myös ihminen langemu-
xen kautta joutunut uuteen, welkaan, )a on
siwpää r.u,yaismxeen ylitzen käymisensä tähden.
Niin muodoin waadiwn nyt asiaa häneneihän haman ijäi-
syteen taida ulatkaan Rom. 8: 5. Ei sii-
nä ole nytkyllä hänen tvanhurstaurcanuseensa,
että hän teke «vanhurffauden, waan hänen
pitä myös ulos seisoman hänen syndinsa an-
saitut nngaistuxet. Molemmat uhtä tarpelliset;
sen edellisen kautta taitan hän wanhurjkari ju-
listetta/ ja sen jälkimäisen kautta taiMu syn-
nit andexi annetta; sillä sitte kuin hän jynnin
kantta on joutunut Jumalan wihan ale, ei
hän taida armoon jällen otetta ja spndiä ei pe-
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rän beitettti, ennen kuin hän on welkansa ma-
xann:, kosta Imnala, hänen olennoilisen wan°
hurstaudensa tähden, sitä sama ilman maro-
ta.ei millä,: tawalla taida jätta ja andexi an«
tzaa: ja niin kauwan kuin synnit owat anderi
andamata, onsyndmen lain kirouxen alla, jos-
ta seuraa, ettei phtän wanhurjkauttamista laiit
jälkeen nyt synnin langemuren tilasa ole mah-
dollinen ilman syndein andexi andamista, niin
kuin myös chndein anderi andaminen ei ole
mahdollinen ilman synnin welan maroa. Mut-
ta milläs sitten se welka taitan maretta japois
Pyhittä? hopiallako eli kullalla? Ei; ei muulla
muotoa, kuin sillä rangaistuilla, jonga syM
ansaillnut on.

§. 10. Peränaiatelkamme nyt jos yxi ih-
minen woi itze ulosseisoa hänenrangaistuxeilsa,
ja sen kautta itze wnlmistaa häneilensa tielt syn-
dein andevi saamiseen, joka ensin on tarpellinen
wanhuruttamisen toimituresa, sitte kuin hän on
joutunut welkaan- Raamattu opetta meitä,
että yri syndinen, joka spndeinsä tähden luma-
lata wastaan tule rangaistawaxi, ei taita, hä-nen sylwemsä arettölnan rnngaistuxellistcden ja
welan suhteen wähemmin rangaista, kuin ijai-
sellä pois' hylkämisellä ja ijäisillä waiwoilla,
siinä tllkonaisefa pimeydesä, että Mä m.W,!
welkansa haman »viimeisen ropoin, jota min
muodoin ei ijäisiin aitoin tule nuMM Mith.
18: 8- 34- 25: 4i. 46. loh. 8: 2. Tbch
«: K. Auo. v. 6. Esa. 66: 24. MingMhdeif

D 5 s?



H ) 55 ( H'
ei? mahta joku Wä: n:irei yri syndinen zon»gun wGn pimai. cyan perW taida päästä u-
los piman siasta? lEsus päällensä otti
t«n nxlat maraxensa, ja hän kyllä wanhurs-
kautettin näistä iygöluetuista Mioista hänen y-
lösltoustmisesar.sa, multamain hetkein ulossei-
H)tun piinan jätkin, että lukea ijäisyttä waft
taan. Mirei se sama taidais' tapahtua yhdelle
ft»ndiselle, jos hän itze synnin ranKaistusten u-
to§ seisomisen kaltta lvalmistais hänellensä tien
Gndein welan andexi saamiseen? Ei! yhdellä
MdisM ei ole äärettömiä avoimia, niinkuin
Msiirella oli, että taitaa yhtä haawa ulosfti-
fta kaikki kuin syndi ansaihee. Hän on woima-
toin että sallia koota päällensä ijäiset wai-
wat, phtä haawaa niiden niin
että, kaikki kuin wähetäis pitudesta, kootais
phteen jakorgotettais äärettömäänkätkeruteen ja
raffauteen, ja lisätäis korkeudesa ja sywydesä.
Sillä muotoa taitan ijäinen piina lyhettä a«
jnn ja pituden puolesta, koska se fiiben sian
lisätän korkeudesa ja sywydesä, ft onkatkeru-
desa ja raffaudesa: ja phtä hywin taita olla
ijäinen Piina, sellainen, kuin Jumalan wan-
hurffaus waatii synnin welan marori, enllen
luin se taitaan anderi annetta ja pcis pyhittä.
Mutta pn svndinen ei Mi sen kantza seisoa;
sillä hälien ölendonsa ja woimansa ei yle ääret-
tömät, waan piiritetyt. Kosta hänen siis
M rangaiMmnsn ulcsfeisoman; niin täyty ne
ijäiset waiwat hänelle ulo§> mitattaa.,niin paK

jon



jon erästänsii, kuin hän woi Msfeisoa, ilman
et ei hän tyyjäxi raule. M sellaisella ulos-
mittauxella kay se läpi ijäisyden, ennen kuin se
wiimeiaen ropo tule maretuxi, jos syndinen it-se M magman ja sen kautta ansaiHeman syn-
deinsä andexi saamisen:! että waiketa, se kuin
hän joka silmän räpäys, päMseisowan piinan
alla, leke syndiä epäilyxen ja pilkan kalitta
lumalata wastaan---ja niin lakkamata lisää
lvelkaa nela;: päälle, joka lakkamata pitä
Ottaman, «nilen kuin st taitaan alldexi annet-
ta. Kossas siis syndein andexi andaminen PitHsellaisen maxon kantta tapahtuman? ei se tai-
da tapahtua ennen kuin welka tulee MMiri,
ja se ei taim ijalikaikkisildesakan maxetta. Min
muodoin pitä ihnusen taikka ijankaMsesti tul-
la ja olla kadotettu, eli pitä hänen tygölute-
misen kautta saaman maxon toiftlda, että hänsen kantza taita Jumalan eteen astua edes ja
ftnoa: Or maxox kadestän , kallis weri
kuin rvnosi, ristin pgall edestän, ja pewstust
mull h»usi, se runsastmaxaa sull, kaikk welks»
leiwistän, stn wuox o Jumal' mull,
andcx ann'. Mutta mitä jyndinen tygölukeMsenj
kautta toiselta saa, se, ei ole hänellä hänestä itze,
ja niin on se yri sula ja unsiutzema.oin armo:
Aä.hänen tMy kmn yhden »rairoaisen katzoq.
toisen Win saada mgxoa mutaansa, jos semuutoin joskus andexi annetta taitan. In niin
muodoin ei ole munuaista syndnn an.dexi an»!
hamisia jälkcn, ftnnin. langnnuxen mahdolli'

nm
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nen/ kuin se joka tapaht» armosta ilman am
sion ja töiden päälle katzandoa.

§. n. Mutta ei fiinä ole kyllä wanhurs-
tari-tekaniseen M synnin welka andexi
tan. Se on kyllä yxi suuri autuus että päästä
tästä rastaasta melasta ja seurawaisesti sen ijan-
kaikkisesta rangaistuista: jongatähden myös Pa-
wali sanoo: että aucuar ne owat, joiden
har teot owat anderi annetut, ja joiden syn,
mc peitetyt owat, autuas on se mies, jollen
Jumala ei yhcän syndiä lue. Rom. 4:
?, 8- Mutta ehkä tämä nyt langemu/en jälnn
tulee jawaaditan wanhuMuttamlseen/eiftkui-'
tengan yxin ole siihen täydellinen: waan jos
ppi ihminen taitaan wo.ahurffaxi
niin. M hänen myös siinä suvusa tekemän wan<
h rstauden, taikka omasa personasa, eli
e!tä joku toinen teke wanhurstauden lMm sia«
sansa/ ja sitle tuke hänelle lygö-lueluri, niiit
kuin Pawali puhM, ertä aurus on sen ihmi-
ftn, jolle Jumala tygöluke waichurstaudell
ilman töitä. Rom. 4: 6. Mutta wannuylmls
Pitä wälttämanömäsn tchtämän; se, on: Kuna-
lan laki pi.ä kokonansa täptettamäz'., kaikkein
kieldoinsa puolesta, sen simrimman
ft ja prhrde,.sä jälkeen, ilman jongun loel-
wollifuden pie.,intäkän peVänandoa, ennen klnn
Hmmen taitan wanhurffari julistetta: Mä lE°
M sanoo: tee se, niins sgat elä. Math. 19: i?.
ja jos tahdot elämän fisällcn käydä, niin pi>
dK Luk. IQ: 21. lue Saarnaja Kirj.

12:
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i2! lz. Hes. 2<2:, il: Jolla kullä muulla W
wqlla j kuin pitää Myt, taikka omasa per''?'
naft) «li toisen kMta> ei yxikän taida elämään
ja aueten sisälle käydä > ja ,m'a ei mpös waa-
harhauttamiseen, jokaon perustus ijankaiMseen
elämään ja aUMtceN-. Ronu 4- 6> 7, 8.
.'

,

l2. Mutta tutkisielkaMme myös
jss ihminen itze taita tehdä wal<hurff?ndei, jasen kansia malmistaa itzellensä tien
taluiseen. Rakkaat Christitpt, ei l> nrita niin
paljon, tut lstelemista ja, ajattelemista, meidän
koko sukumme päälle, sellaisna,kuin se I,NM«
muren jälkeen on? ja erinomattain itzeM löytää, että niinMhä kuin me itze taidam-
me meidän.ansaitut syndeimeringaiitMulossen kauttaMareme syndein alideri saa«
miseenj niin wähä me myös taidamme itze wan-
hurMutta lehdä eli pitää Ziimalaii ettäsen jUlisteuxi löiden
kau.tn: sills min kaulpän kuin se duomio Ju-
malan muutiamattomasawanhurffaudesa' japy-
HMsä on perustettu? M kirottu olkon jokai-
nen< joka ei täytä kaikkia lain sanoja; ,

M s Kirj 27: 26. niin kauwan ei ol! syn«
disellä itts töidensä kautta ajatella jongun wati«
hurffauttamisen päälle: M Raamattu naWheidän kaikki, sellaiseri kuin he luonnostansa 0-
wat, ja luonnostansa oman.työnsä kautta tai>
tawat tulla >ja sanoo? ettei sicä ole, jokawa<i«

on, ei yhräkäij/ waM kaikki owatpoikennet pois, ja ynnä kelwotromari tullet
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ei ole yhtän joka hywää tekee / ei yhfäkäne
N?aan jokainen suu pirä cnkirrama», ja kai-
ken matlman pitä Jumalan edelA wikapään
oleman, stnrähden ettei yxikänliha taida lain
löiden kcmrra hänen edesänsrvanhurstaximl»
la. Raikki owar he syndiä rehner,ia ei heil<
lä ole mitankerstattapaalumatan edesa.Rom«
3: 10. ,2.19,20.23. Mikä on ihminen et,
ta hän olis puhdas, ja että hän olis hurstaa
kuin vaimosta syndynyr on? Natzo hänen

ftasa ei ole yhtän nuhcecoinda, ja
Haiwat ei ole puhtat hänen edes nfä. 2'Uim
ga paljo enemmin ihminen on kauhia ja ib
tiä, joka juowäärynä niinkuin iveccä? Job.
H5: ,4, 15, 16. Ia maikka ihminen katumu-
M ja uffon kautta tulee pyhiWeeu, niin että
hän saa woimat, että tchdä wanhurstautta;
niin kulungin tämä elämän wanhurffaus osiv
tain ei ole joku oma teko, kyin itzellen tpgs«
lpetta taidetais: osittain ei se tM elamäst
Me lain jälkeen niin täydellisti, että sen kan-sa taitan seljca wanhurffasna Jumalan ed?>
P, waan itze. parhailla Jumalan palweljoilla
«n syy Dawidin kansia alati rukoilla: HERn
glä käy duom/oUen palrveljas kansia; sillä ei
Wkan ole waka sinun edesäs. Ps
143: 2. Jos sinä H?LRra soimaat syndiä
Hießra kuka siis pysyy? Pf. '13?: 3. Silli
fcyo minä olen synnisä ja mmm
äitini on minyn synnisä siittänyt Ps. 51:
W? ownma k«ikki saaMstr, ja VaM m«

däil
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Kin wanhurstaudemme sn niinkuin sgastaiNW
tvaare.Es. 64: 6. Ia jolla jotain on kaikkea
tätä wastan wäändamista, ja luulee, että il?
man Jumalan annoa ja lEsusta hanesansä,.
omain töchensä kanssa taitamansa Ma wuw
hurikafna Inmalan edeft, hän wastatkon oma-
fa tunnosansa näiden kysymysten päälle: jos
hänen tzywäc työnsä kuin hän tekee,, owat il°
tnntl kaikkea heikkoutta, niin ettei ne lain jäl>
keen pienimäsuän taideta lqttetta'; ellei hänen
sydammeniä taiwu johon tuhun pahaan; jos
hänen uondonsa pn niin. Pyhä ja puhdas, ja
siinä nuhdettomudesa, knm silloin koska ihmi-
nen luonnsesq Jumalankäsistä tuli; jos ei hän
tekemisen kautta ybtän syndiä malkaan saata,
«jatuxilla,, taipumuMa, sanoilla ja töillä, ia
jos hän taita ttzensä niin korealle saatta katu-
muxen, taistelemilen ja sodan kanta, että tM
iäsä asiasa tulee synnistä wapaaxi; j)s ei hänyhtän syndiä tee jättämisen kautta, ft ön,josel
ikänänsä »vellwoltisudeistansaZmn ilaa kohtaan,,
rtziänsä jalähimmäistänsä kohtaan, mitän lai«
min lyö; jos hän seuramissxi tästä taita sallia
Jumalan tutkimaan itzensä, ja lnstea töidensä
yli, että händä nilden jälkeen duomitzemaan,
niin että selain suurimman angacuden ja PAHyden jälkeell että dän on kaikn
waariil oitannut,, kuin on kaMy,/ja
tanlN kaikkia kuin on kielletty. Mutta M nyt
yhtän kaiAsta ihmisistä ole, kuin kaikkia näitH
»mantundonsa todistnxella taita sanoa itzestänM

niin
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imn <i myös ole yhtän', joka itzestänst taka
seisoa wanhurMna Jumalan etzesH/ j,i omain
töidensä kauttä tulla wanhursiauttamisten; fillci
lain duomio on selkiä: RlroceN olkonse, joc
ka ei täytä kaikkia, kaikkia > käikkiä lainsa-
noja; Jos hän yhdess, piemmmäMn puuttu/
niin hän oä.kirottu/ jos hänen rantzansa
netetän oma/a persona sa> ilman armoa lEsu«xesa Chrisiuxesa. Niin täyty siis ihmisen taik-
ka ijäisejti hukkua ja pois heitetyri tulla > kosta«i hän, niin kuin mi kuut mMe todistetuxi/ tai-
da ansaita sondein anderl saamista kärsimisen
kautta> el, myös wanhurffcmtta tekemisen kauli-
ta, eli ei nyt langemuxen jälkesn ole mah-
dollinenmuun lainenwanhurfkaurramisin toi-
mitus/ kuin st joka tapahm armosta Chris»
turesa, niin että Cheistuxen. kärsiminen lygö-
luetan sondein and.xi saamisexi/ jaChristureä
tekeminen wanhurstaudexi^

Jälkimäinen Osck
§. 13. Me tahdomme nyt seuramisexi M

ts tutkistelemuxen jälkimmäisesä osasa näyttä
jaksoitta, ettei Jumala myös toisin tee ihmi-sen kantza wanhurffauttamisesa, kuin armonsa
jälkeen ilman töiden katzando^

,M otamme täsH sen sanan armo/ <i ai«
noaftansa sii«Z rmmärrpxesä kuin se sanotan
P. Enkeleistä, ja ihmisestä ennen kuin hän lan«
tzeis/ ettei lumalamyös toisin taida elitam«
Wt HMn rantzansa tchdä, k«in armonsa M
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keen; silla siiliä ulos fulke ainoastansa
kaiken ansion, ja ti töitä. Mutta kosta, nri
syndinen pitä wanhurffari tchtämän; niin ulos
sulke armo ei ainoastansa ansioa, nmtta myös
kaikkinaiset niin ettei niiden'päälle pie-
nindäkän pMc nitzandoatehdä. Armo pasman
täsä niin muodoin röirä wastan. En meiwt.
enä töiden kautm tule wckchurstairi, kuin En-
Zelit ja ihminen wiattomuden tilas,, ja en me
nyt enä taida pidettä wanhurMna, niinkuin
ne jotka tekewät ja cwat tehnet wanhurffau-
dem Me tehdän llyt wanhurffcuri siiman lai-
sesta armosta, joM Jumala lähetti Poika, fa
maiwaan,ja jostase kuuluu: Niin rakasti Ju-
mala mailmaa, että hän ulosandoi ainoan
poikansa loh. 3: 16. Täsä sanoo lEsus: Niin
rakasti Jumala: Jumala joka on laupiudett
Isä; 2. Kor- 2: z. joka rikas on laupiudesta,
hänen suuren rakkaudensa tähden, jolla hän
on meitä rakastannuc «-»että hän tulewaisil-
la ajoilla, hänen ylönpaldism armonsa rik-
kauden, hänen hywydestänsii meidän kohtam-
me Christuxesa lEsuresa osottais. Sillä ar<
mosta olerta ce autuaxi tullet usto» kautta;
ja et te itze reistänne, Jumalan lahja se on:
ei töistä, ettei yrikän itziänja kcrstaaisi Eph.
2:4, 7,8, 9' Sellaisesi, ymmärryrefa M ar-
mo otetan, janiinmuodoin ei niinkän pidetä kuin
yri waikutus meisä.

§. 14. Että. nyt Jumala langemuren jäl-
keen sulasta armosta sanotusa ymmärryresä, te«

E ke«
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M nM wanhurstM, todistaaRwmaM chin
Kwneft paikasi,. HtM kaW sm-todiMxet t<M
Llis herien mchöotoin yhtä lMwa ,edes tlpda.
Me Mhdomine amoasianft, 'lnmttamila niistä
Snerkillistmmistä Fmcka: Eftja« kautta pnoo
Numala: Raikki janHrvaistr culkat wetztentP,
Do, rekin joilla n ole raha, culLat, ostakas
za syökät, tulkat ostakar ilman rahata ja il-
man hinnata miinaa ja riestaaEs. 55: ii Eäl»
täisten Prophetallistsn pche:, paetenkautta kub»
Nlu Jumala kaikkia ylösheMttyjä sieluja j jot«
la iftwat ja jaOwat wanhurssaut.ta ja sen
kaiHi osoittamat Mvän uston itzillansä olewan,
Maih. 5: elettä heidän pits hennen
sä tuleman lEsuM tygö jci hänesa saaman D
wän miiäkän kaikki äutusj kuin hänMmisenja,kärsimisen kautta ansainnut on. Ia Apo-
stoli. Pawati 'sanoo: on Jumalan wan«
hnrstalw ilmatt Lain awuta julistettu-«jnwe
tulttnmä ilman ansiota LvanhurskaA HH»«n
orinostanft, seN lunastllxeN kautta kuin on

Christut^sit, jonga Jumala on «v<
Mo istuimen nserranut> uffon kautta hänett

Mm. 3:21, 24, 25. Jos O
mosta on, niin ei ole «na töistä; sillä «i
armo muutoin armo olistan n. 6. Ia toi'
M paikasa sanoo hän: iLn Minä hyljä lu,
wala' armoa :MK jos wanhurstaus tulee Lais-
ta, niin ou Christus hukkan kuollut Oals.
Hl. silloin olis hänen kallis sowtndo uhrinsa»llut-tanviHMatoin; tarmtzemma olis Hän ws<

ten
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Msä wwdättaM/ ja Mchnsa ulos, Mnck
Wwetiu piinan/ ja kandanut syndisten welat>

aiidaliut itzellsä sondien siasa Jumalala
hlenannetta ja waiwaita, ilman jotain hsdel»
wätä ja hyödytystä heille, jos Pidän wanhur»
.ffaudkM laiM tulis.' Mutt« mins/ tahwo A«
postoli sanoa, Minä miilun puolestani tahVon it-
Kui pitää ainoastansa armoon; en Minä H7WJumalsn arnlou,

, Z. 15. Kuingu tämä wanhurffauttamissn
iloimims tapahtn sulasta armosta, ilman töiden
päällen EahNndoa/ stlitetän wielä mä, koffa
me rmnaxutwin asetanune Christuxen
simisensä alla, ja ustowaiset heidän
rammmisesansa: esillä niinkuin CtmDs Woifi
seisoi heidän siasansa, niin be jältensä saawck
Sisoa ja pidettä Ebristuxen Haväli ft'
noo tästä asiasta: lora ei mitäu jynnistätien-
nyt, sen on hän meidän edestämme sylmy»
tehnyt, että me hänejä tulisimme sixi waw
hurMUve)!!,/ joka Jumalan Hdejtt kelpaa 2.
Kor. 5:2ii SmtäKd y, niinkuin ii st fuin«
gan tuinnut olla lEsin'en töiden jälkeen ja
töiden ansion jälkeen, että hän olipahan te-
Aäin sekan luettu, Es- 53 t 12. ja Jumalan
duvmion edesa Mttin, kuin «e Mkki öliM«
me seisonet stinä tehdyt sonnyi. sillä hän itzt
ei «le ikänänja tehnyt yhtän syndiä. 1 Pck
2: 22. Es. 53: 9. ei hän tiennytHnniM;hän
<M se ksikkein pyhin ja wanhurstai'/ niin et-
tei hänellä syndiä olwkkan. 1. loh. 3:5. Mut»

E 2 t6
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t« Kän tuli fynnixi tehdyxi meidäi: syndeimme
tygolukllmistn kautta, eli kuin Eftjas sanoo:

heitti kaikkein meidän syndime hä,
«en päällensä. Es. 53: 6. Niin ei se sitäwas-
tan taida olla meidän töidemme ja ansiomme
jälkeen, M me wanhurstauttamiseja tulemme,
yhtä pideturikuinChrisms, niin pyhänä ja wan-
Hurstana luin hänkin Mä kosta me olemme luma,»,
lan wanhurstaus, lienengö me ansainnet sen
meidän töillämme, että me olemme tehmt wan-
Hurffauden? Ach! ei; en me ole ennen kostan
tehnetwanhurstautta, joka wanhurstauttawiseentelpaa, en me tiedäkkänsenkaldaisestawanhurs-
Faudesta, niinkuin myös Christus ei tiennyt

me olemme luonnostamme ne rietta»
Mmmat, ilman pienindä puhtautta itzeslmme:
Katzo F. ii. mutta me tulemme wanhurstaixi
Lhristuren wanhnrstauden kau«-
<a, ja min armosta; ja niin wäbä meidän
töidemme jälkeen, kuin sekin oli lEsmentöiden
jälkeen, Mj hän tehtin synnixi, jota ei hän
koffan tehnyt.

z. 16. TM mmo-runsaasta opista wuota
.nyt moninaiset opeturet, jotka,ynnä ettäjne lähem-
min wnlkeuttawat sitä kuinsanottu on; niin m
paljon meidänChristillifydemmeharjoitureen kos-
Eewat: mutta owal'usiammillen meidän seasamme,
laikitikkin mitä elämään tietoon tulee, kokonansa
Mndemattomat; josta seuraa, ettämeidän Chrisi
tillisydemme tieto, st nyt, yhteisesti

sn)
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,n, wHunmäri ansaitzeekutzutta Eivangeliumin
laatuisen. Me opimme siis tästä.j

§. 17. i:xi, kuinga se tule ymmärretty
kosta meidän wanhurffaudemme, jolla me ta«»
,damm« Jumalan edesa, sanotan olelvan
ustosta Nom. ia: 6. että ihminen tule iva»
hurskas ustosta; 3: 33. että usto luetan
hurstaudcpi 4:3, 5. See:nn joukko niin kut«
siituistaChristityisiämeidängillEwangeliumillisesa
Seurakulinasmnme, on siinä luulosa, ja se
myös ensinunäisesä päälle katzannosa niin näyt-
täkin, kui'nuffollaolis joku kelwollisus itzchinsä,
jonga päälle Jumala wähängin niin
«ttä, kosta ihminen nyt on niin edesttlllut, et-
tä hän on käändynut ja saanut elawän uston;
niin olis hän sen kautta sellaiseen arwoon Ju-
malan tykönä'tullut, että Hän uskon tähden ei
muutoin taioais, kuin Mhänen nunhurffana,
ja yikeuden saaneena roanhurMuttamnseen; ja
että seurawaisesti sttten haneue autus tygölangeis
niin.kuin yxi armo-palkka bänen uskonsa edestä.
Ei? siiUMN. Usto ei panna armoa »vastan,
cikä wanhurskauta niinkuin työ'eli paä-awu ib-
miscja:la sentähdenei myös se yhdMän paika-sa p, Raamatuja seiso, että ihnnnen tulemaa
hurffaxi uskon waan ustosta ja uston
kautta; niin että waiuiurffauttamisen perustus
ja syy ei ole itzeuffosa, waan hänesä,jsnka us-
ko wastancna, piirittä ja pitä, kuin on I<Asus Christus. Anwastansa häiWis tähtensä! on
uffolla wanhurskauttawaillen woima, kosta hän

E 3 h^-
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Pmcfmsa pitä hänen käsitettynä ja, suljettuna
bciin muodoin pwe.M usto wanhurstauitämtsenjvinlM.xesa kuin yp; käsi, joka toilelda awatan,
wastaU ona ja pnä seit kuin siihen sisälle pan»
nan; ja niin taim myds uskolla olla niin wch
hän j»NI oikeus eti kelwollisuH eli ansio itzesiimsu, kuin ybd«M kerjäläisellä olis joku olkeusl
si.ada uln.u. sentayoen että hänellä on käsi M
wäsiailoim. Jos se toisin olis; ja jos ihmi-
Wa olis joku kellwollisils ja oikeus lEsuxenwauyurssameen, isoo ja ja-
uoo je>. perän, ottaa sen saman wastan ja itzet-
Knfä niin olis myös,IMs ollut mah-
tz.Ktnen M aisaianut, e,tä mailman stnmt o»
Usit tMethäi.eileomtri,Psi4o: jz-sentähden, ch
tä hän wapalla tahdolla ja sydämmellisellä ja-
nolta meidän amudemme perään, tahdoi etfäne hän lle piti chgöluet aman. Mutta niin tvä'
hän kuin se taitan sanotta, M hän sentähden
«r.faitzi tämän tygölukemisen, joka sitten tuli
hänelle niin kallirl; liin wähän taita myös uf°kl.selUähdenwanhHikauttaa, että se ifto,bimoit«
fte,Wt'.äj l onuM: maan ainoastansa seniäh-hen että lUsus on sen kansa yhdistetty.
Z: 9- Ia min muodoin Rckas Christitty, en
me saa mitan mewän ustollemme tygölukea, eli
luulla itzemme jotain olttvan -uskon tähden;
n.utta meidän pitä yhtä hywin, waikka meillä
usto on, annosta wanhursrqri tulenun, ja sääsi

sentshden, että joku toinen, nimittäin
«neidän hywW ZEsuxemme, jongq



Meidän uffomme Wttä, on työtä tchnys ja M
»voitellut, ja kärsinyt meidän etzMm«
M: mutta me waiwaistt, mahdottomat Mhi»
s?t en me ole mitän tchnet, m klhvoitFet, en
Mrsinet meidän wanhurffaudemme edestä, waai»
siiamme sen ei toisill kuin kerjäläinen saa almuaf
mnoastansa meillä on W wnstan ottaa.

§. ißl>. TaA seuraa 2:xi,Bä
tamistsa ei ft tule Väkewämmän ja heikomman
us?ön päällen; sillä uffolla itzMnsä ei ole, jota-
kuta arwoa, kuin wa.nhurstauteen luetaisrja
sentäbHen, kossa usto ainoastansa hengen kkh-
hydM yriwäkaiM ijo jano wannurMutta ja.
kokotta-himonsa ICsuxm perän ja, hänen ft-

ehk?i se MaiWa täydellä wiHeydM,
Vohkeudella ja uljaudella, kuin M uskon san-gsri, taida Wttä ja omWa; niw on st niin
hywin olkia ja niin täydellisesti wanhurffautta-
wa, kuinsewahwinkinuffo; Wa sen Keikon'iHesimalj on myys tmwastanfa IKsns, jg,
iwanhurstauttamimn, j2sa ilman sitä ei yn?än
«nemmäisyden eli eroitupa ot?,
tapahtu myös hänen t,M:A

Z. 19. z-ri Seuraa tästä, koska et uhko itzestnsä jotain lueta ja pihejä arwftxi wan-
hurffauttamiftsa: niin pidetän sitä wähWbi ne
lvaikutuxet ne llikutuxet ja mumoret kuill uffon
«destä käymät. Että ihminen edcklä kchnvcusel-
ds armolda on ylös herätetty; että' hän edes-
päin on armo waiklliuxille Kluliainm ock:t; et'
O hsn on lundenut ja tunnuMr.us chiwinw

E' 4 M
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M se julki synnin ulcsnmrto on lakannut;
M hän on särjetty ja runneldu; että ftdän
synnin yli on joutunut tuskaan, waiwaaa ja ah-
disiureen; että hänen silmänsä onkymleitäwuo-
dattauut/ jos ne wielä olis ollet perki meres-
tä, ja sydän huokaurista kiehunut, että hän
näiden kautta olis paljon muuttmmut - - -se ei
anna hänelle yhtänlähisembää oikeutta wanhurst
kauttamis.en; sillä sima tehoan ainoassansa ar-
mon päälle. Jos joku kysy, mingätcchdm siis
kaikki sellaiset waikuturet ja muutoret oleman
pitä, koffa ei ne jotain auti wanhurstauttami-seen; niin wastatan, että kaikki itämät ei ole
josa kusa muusa iarkoituvesa tarpelliset/ kuin us-
kon tähden, että st tulis herätetM: silla joka
ei tunne jotain sairautta, ei hän halaja jon-
gun paranuuren perään Mach. 9: 12. ja il-
man sellaista halua, kuin usko on, ei ole ov
kein Jumalan eoesä, että tupata ihmiselle jo-
tain parannusta, kuin ainoastansa
löyrän. Niin muodoin ei yhdellään liikuturella
ja muutoxella, kuin uffon edellä käy, ole Män
ftwittawaista, myödyttäwäistä ja wanhurffaut-
tamisen tygö cnvittawaista woimaa. Tckis Ju-
mala! että ylösherännet sielut tätä parharensa
ajattelisit; niin ei he yhtän korkotais itziänsä
toisten vli, äkä luulis heillänsä jotakuta etua ai-noansa ftntähden, että he owat ylös herännet,
muutetut, ja ei ole kuin muut. Tämä on nulU-
toin M tawallinen harha tie, jollen he pian
joutuwck. Eipä he myöstän oman wanhur-

ffau-



ffaudm tarkoituxisa eteensä ottaisi kaikkinaisia
harjoiwria, että niiden kantta eroitta itziänsa
irti oman tunnon duomiosta ja tustasta, kosta
muutamat tahtomat paastota itzensä irki;
set itkeä itzensä irki; ja toiset taas almujenkansa
ostaa itzensä irki---; ja ei he muutoin sellais>sa tarkoitmesa työtakan tekis, taisielis ja sotis
pahaa wastaan. En suingan miltä byljä heidän
harjoituriansa kuin itzesänsä hywia, ja wiels
wäkemmin heidän taistelemistansa ja sotaansa
itzesänsä. Se on witzisti tarpellinen; ja Ju-
mala »varjele meitä opettmnasta, että yri ylös
herännyt sielu ilman wastan seisomista» pidäisseuraman himojansa kuhun ne wetäwät ja pa-
kottamat. Ei! heidän oma-wanhurffas tarkoi-
tuxensa, kuin he harjoitustensa ja sotinustensa
kansa pitämät, ainoastansa hyljätän, niinkuin
Ewangeliumita ja wanhurffauttamifen oppia
wastan sotiwainen; sillä wanhurffauttamisesa ei
kelpa yrikän työ, yxikän harjoitus, yrikän so-
ta, yritän muutos eli parannus, maikka kaik-
ki nämät omat uffosa saapuilla; maan siinä se
kuuluu: ei että sinä olet anrw huutanut mi<
nua, el; etcä sinä olet ryörä tehnyt minun
tähccni. Etpäs minulle tuonut edes polcw
uhris lamdaita, crkä kunnioicraimr mnma si>
nun llhrillas. En minä saattanut sinua r»o<
ka uhnas uhralnaan, engä myös voaariilut
simm pyhä säuwuas rekemäält. Etpäs nnnub>
le ostanut rahalla haiawara kal,nusta, ec
myös minua sinun uhris rasivalla räyrcämc:

E 5 St
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M Woo fanoa; et sins, otz nMn harfviW
M Messitattut nMn töitä tehnytf jöivm
päälle katzoin minä sinun kansas tnidatsin WVä wanhurssauttftmiM: mutta kuitengin olet si«
nä jotain tchnyt, tahtoo lEsus ftnoa/ ja mitss,
ft on? tosin hän fttno kohta: ffnn sair minun
ryöpä tekemään sinun fPnneijas jaolet tchnyb
mimllle waiwaqsinun pahojsa teotsaZ: ja min
muvdotn ei syndinm ole nähnyt waiwa eli
mitan, töitä tehnyt, jotka taitqchat olta sowitta-
waistt ja wanhllrssaWttawmset, Sentähden pi-
tä wanhurffauttannsen tapatztunnln Wlastä ar-
mosta GMym tähden,, kmn Mlbs myös
fturawaW fanoisa sanoo: Minä, minä
hin sinun ylitzenkäymfses pom minun zähce»
Ni, ja en muista sinun syndejäp. Ef. 44:
23, 24, 25, Ia mirice annatte rghan, oma?
fa wanhurjtaja aikomlfesa, kusa ei leipää ole,
ja ceidäl» kusa el <ije ran?indora?
E 5 5;:?,

§. 20, Mutta kosta et mitkän harjchu--
M, ei mitkän työt, ei mikän sotu eli paran-
nuxet wanhuOauttamistla minän pidetä eli lue?
ta; niin stltra 4:ri että ihminen wanhurstaut-
tamistft pidetän kuin jumalaloin, SenMdensnnoo myös Pawali, että Jumala- keke juma»
larwman wanhurjkari, Rom. 4: 5. Wmän
kansa ei hän ymmärrä, että yri ihminen, koft
ka hän wanhurskari tehdän, on M hetkellä
paatunut, katumatoin, häijy ja pahenda?
Mnen fynbiuM, jokg Wl<ul yMMMUtta-
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Wstn sstkeen on wiMnyi phtH jnmalatoiM
flämäkerma'; silloin tule, kujn M sellai-
sien, armoon otetuM ja Chnstuxen tähdenMs-
tetyxi, kssta h.än lihalliftsn surut-tömudesausa,'josa hän Min. wielä muka, tap
tu luotta sowinnon, Christupen weren ja haa«wain päälle. Jumala wapjele meitä seukaldai-
Ma jumalattomat opiMl Ei! M ihminen«osta hän walchurffaxi iel)W/'on se, jolla on
MvK uiJo, ja enuen kuin hän sen on saa-
nut, on hän katumuM ja monda muutostaate - käynyt, ja ei ole enä senkaldmnen, kuin
hän ennen oli; ja uffon luonnoft on myös py?
hityxen ja hywäm töiden siemen niin eroitta-
mata, kuin lchniniu on eroittamatoii: tulesta,
Muta niinkuin kaikki nämät työt ja mumo-
Pt, jotka osituin edellä käymät, osittain seura«
wat uffca, eimirikäll lueta wanhuxjkauttam:s-sa, eli siinä nnden tähden jotain kel?
vä; niiu pide.än häa ei toisin k>nn yn jmna-
Miu: sillä Illmala on kaikki synnin ale.suh
lenuc, että hän kalkkia armahd'ais. il?

Z. 2>. TW seura 5 e"ei rvanhursi
kourramiscsa cchdä yhrän eroimsta syndisten
Välillä. P.nvali sanoo näin: Täj» e» ole yh-
tän eroirusta; kaikki cwac he
fehnet, ja ei heillä ole mirä>, kepHattapaa Ilft
malan edesä 3: 22, 23. Kusa ei olz
Oreril.nne» ja Judatainen, ymdäri lÄkkauH
jn esinahka, BarbapM ja Skyea: orja jarva,
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pa: waan kaikki, ja kaikisa Christus Koi. 3:
11. Amä oppi näyttä aiwan aligaraxi yhdelle
itze wanhurstalle ihmiselle, joka ajattelee: Di<
hän mi lä ole kuin muur ihmiset, r)fön?äri,
lvaarinrckiä, huyrinwkiä. Luk. iz: 11. En
minä ole warastanut, kuin-ne; en mina wmt-
no kuin joku loinen, en tee minä nMwaldaa«
armottommnta, korkoa, petosta, kuin muuta,
mat---: waan minä pelkän Jumalala; minH

lähimmäistäni, minä teen niin janiin --

niin mahdan minä siis olla jotain parembt
kuin sellaiset. la, witzisä päälle katzannosq
on sinulla oikeus: Sinä olet parembi kuin kaus
hiatja pahan elciset syndiset,ihmisten edeschja sen w
man wanburffautiamisen pääle katzandoa. Mutö
ta jos kaikkein suurin syndinen tulis katumu«
xeen ja uskoon / ehkä se on sangen työla?/ en«
ne >- kuin senlainen siihen tilaan taita tulla,
ermomattam jos hän o?, tottunut chndim ler.
13: 23. ja joutunut paalumurem, nmtta jos
yri sellainen syndinen kuiteugitl taidais andaa
Gdänmensä nnmtetta ja uffoon ChriMxen pääl-
le taiwuttaa, ja niin ynnä sinun kanhas, jos
n?iM sinä, sinun itze wanhurstasten luuloista«
pahtuneell kieldämisen jälkeenPhil. 3: 6. stur.
.tulisit uj?owaify'i, asetetta duomioistuimmwanhurikaxi tehtä; niin pidetän sinä yhtäläisllä
Mn ja hän niinkuin sinä; sM hänen
pahain tötdensä päälle, jos ne wielä olis we,
« rnstiat, ja tuhazmen kertaa usiammat, kuin
KnM ftM merefä, luetaan myös niin nahanka-
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kadowrefi Es. i: kmn ft luetan, sinun eip
l>en tehtpiil hmäin töides päälle jotain
fl: sillä siinä tehdäl! ainoastansa armöy jälke,el,.
'los-yri ylösherannyt sielu oikein pmmärräis
tämäli Ewangeliumiluftn totuden; niin ei hänikänänsä epäilis Jumalat! armosta; .sillä mim
gäs tähden hän epäilee? tosin; sillä hän ajatte-
lee: minä olen elänyt niin pahasti,, senlähden
en minä taida saada armoo, niinkuin hänellä
olis ollut armoon joku oikeus, jos hän olis 5-
läuyt häl-.m Phariseurellisesa tilasansa juma<
lisembana, koffa kuitengin wanhurstauttamiscftmyös niin wähän jumalisuden päälle katzotaan,
kuin stinninkil:., sillä siinä kelpaa ainoastansaarmo. Christuresa, ja siinä ei katzota ihmistn
tykönä muun perään, kuin että hän vriwakai-
sesti sen perän halajaa; silla ilman ftnkallaistahalua, kuin uffo on,olisse, (kuin sanottu on),wäärin, että hänelle jotain turkuttaa,jota ei hänMvakaisesti tahdo saada. Jos myös ihmisetelämällä tundemisella tämän tiedäisit; niin el
myös yhtän hywää luuloo itzestänsä ballitzissä; eli l:;ulis itzensa jotain oleman M kelpawan
sentähden, että he waliM jotain taitazMttebdä;
waan mitä hywä ikänänsä he mahtawat tehdskuin heille mahdollinen on, he kuitengin alatilukesit itzensä suurembain syndisten sekaan;sil<
lä ei Jumala katzs kuilengail beilä wanhurs-tauttamisesa toisin, kosta he kaikki katzotaanPhtäläisiri; ja jos he katzomat itzensä oleman
jotain mä, kuin ne suurimmat spndiset; niin el'

O
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täwät h: OanhutstauttMisellft/ ja suMwät e«'
desiänsä autudeil owen/ sillä si se nuulieil mv/.ö
ja, kuin senkaltaisille/ jotka owat paljaMui

kaikesta omasta hywästäluulosta itzestänsä,ja hcll-
gensä köyhydesH pakenemat armoistuimen tvgs
terjäniään ctrnlo sulasta armosta Cyrtstuxen lch-
ben. ,

§ 22. Wibdoin opimme me 6:ri ja wii«
meiseri tästä, ehkä mitä meiltä olis I>una!<m
kantza tekemistä, me mahdamme hänen kantzan-sa tehdä ainoastansa armon ja sorvinnon jMb
te Jos me tahdomme rukoilla Ju-
mala, niin lannistukamme hänen edefänsä ru-
touxisamme armon ja sowinnon Mlle. Joy. 14:
'3/ 15,, ls. Jos me tahdomme lähestyä Ju-
malala, niin että tämä syudisiä kulurrawa tuli
Ebr< 12: 29., ei pidäis pelMämän eli wahiw
goittaman meitä; niin perustakamme meidän ttz-
Zökäymtsemme tirMon ja sorvinnon päälle loh.
i4: 6. 3tom. ;t 2. Ept> 3: 12. Hos me hä-
dän Mam tahdomme hänen tykönsä paeta: et-
tä saada lohdutus ja apu ja suojellls hänen si«!
tzeinsäwarjon alla;, niin käpkämms edes arinon ja
sowinnonpääUeCbr.4:l6.los me tahdomme Pal-
mella; niin älkämme ajMko ettsmeildän palu e! i-
Mmemmdänrtikou>'emme,meidän laulummrMei-
dänylistpxelnmeMeidän kiitoxemme - - ° janlipään
kaikki meidän sisällinen Jumalan valmelmemn e
kelpaahänellenitzestänsH'jalain jälkeenwaan ai-
noasta Elvangeliumin jälteen, jaarmon ja sowin»
nonwuofiRom-14; 2Z.Cpl> 1: 5 Zos me tah<

bbm«
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hecknu rauhoitta HdämtnMe luntatan ibesä i,.
Zoh. g: ,h: niin n« kpllä wälikavpalMM
widamlm perustaa n«idän muhanune ja tywen-
tömme mewän iragan watllMmme ja pyhitp-
Mme päälle, 37: s. Apost. i.

Koffa ,se on meidän Ujkomius todistus, ju niin
muodoin todistus meidän l<Mn ockeudWmme;
t. lot> 2:5/ ;< 3: 14. Mutta wslilappalet-
.tomastiei (perusta meidän rauhamme) umuakuin
brnioN ja sowinnon päälle 1. Wor. 4:4, Jos.
me tahdomme tautzasa täldä lähteä > ja jos me
tahdomme seisoa rohkeudella ja ei tuBa häpiään,
koffa me asetetan duomioisiuilnen eken hänen«teensä, jolla on glmät kuin tuletl liekki, Im.kibj- i< 14. ja jonga edesä «i mirätt peitosa
ble;.Ebr. 4: iH- nijnhuittakamMe myös armon
ja fowindota wiimeisellä hetkellä ja wiimeiW
htngen nxtämisisä/ hengen köyhydesa 'ja.elä«
wällä ustolla, ja sanMmmei Jumal' minua
puhdlsteciun'lEsuxett pidä weren wirras;
pidä minua MistettMVpoikas N?apahtajan
rans! atmiast' kayo puoleen; kostaustos tygös tulen. 1. loh. 2: HZ. ja niin on
tämä meidän Ewangeliuckilliflen oppimme wan-
hurstauttamijesta se oikein pclinmvin että oikein
käsittä, ymmärtä ja tayM; M ilman sitä, et-tä se oikein wMuttaa ja täyttä opin Christu-xesta, kuin on Raamatun sydän i. Kor. 5:
n. Eph. i: i«. 2: 20. ja osoitta sen ainoanmahdollisen tien pHityxeen ja Jumalan kuwan
Vakendamiseen uffon kautta, joka wanhurffaut-

ta<
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tamtsesa waaditan Nom. z: ja korkeinm-
sti kirkastaa Jumalan kunnian lol> tz: zl,
32: 17: 1.; anvn se myös yhdelle wmwaiselle,
mutta katumiselle s.)ndiselle tygökäymisen In-
malan tygu, ustaliuxzn/ rauhan, lohduturen,
lujauden, rohkeuden ja hcnnmästymättömän sy-
dämmen, eläinäsä, kuolemasii, duomiosa; Amen!

2. Sunnuntaina Pääsiäisestä
lEsuren ja uskowaisten keskinäisestä

yhteydestä ja osMsudesta.
ystäwäni on minun, ja minä hä<

nen. Nain lausuu Christuxen hengellinen
Morsian siitä autuasta yhteydestä ja osallisudes-
ta, kuin on keskenänsä hänen, ja hänen ylkän-.
sä Christuxen wälillä. Saimt luetan korkicm
welsun 2. lug> 16. v<

Morsian kutzuu yltänsä ystäwäni; sillä jos
joku sen nimen ansaitzee, min on se tosin hän
yli kaikkia. Kuka on meille tainnut andaa ja
andanut ystäwvden koetuxet knin hän?
kuka armahti meitä/ koffa me werejamme ma-
kaisimme? Hes. 16: 6. Ruka on andanut hcn»
gensä lunastuxeri meidä» edestämme Math.
2: 2.8. Mark. 10: 45. ja andanm hengensä
lammasten edestä. loh. 12: 15, 18. I.IOH.
iz: 16. kuka etzei ja pelasti meitä, kosta me
kaikki käwelimme kuin lambaat? Es>
SZ: 6.1. Pet. 2:2;. Kuka temmais meitä

sil'
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siidin suusta: millä ymmärrän meidän sielum»
me wiya:nic)cl w.l lasta? Eor. 2:14.
Kuka on meitä takaisin laumaan tandanm?
lsuk. 15: 4, ;. kuka kaitzee meirä
Uiicusa, ja wie meirä wirryotrawan weden
tygö, ja mcioän sielumme wirn)crta«-ja ru-
ke meirä wiy.-llansa ja sauwallanja, ja wal»
mistä meille pöydän wihollmemme kohdallm,
ja woirelce incidäu päännue öljyllä, jaräycM
maljanuue ylitzewllorawasti, ia nlin autta,
lohdutta, wahwistaa meitä sekäelämäsä että kuole»
maja, jollsi lEsus? Ps. 23. Eikö hän oikeu-
della «lahoa kuZutta meidän pstäwäxem, erino-
maltain, koffn hän kaikkia näitä on tehnyt jg
tekee langenlleita, kapinan nostaita, tottelemaa
tomia wiheljaisiä, mahdottomia ja kadotettuja
luondokappaleita kohtan, kuin me olemme? Ei«
kö hän siis ole yxi ystäwä, jonga werta ei löy-
dy, «kä yxiil ajatuxisakan ylösaiatelda taidetaisillä häne" rakkaudensa käy yli kaiken Nlnde<
mistn? Eph. g: 19. Hänen rattaudensa on
niin muodoiil kaikesa ijankaikkisudesa yxi aine
kaikille pyhille, että tutkia, korgottaa, ylistä ja
kiittää. Ilm- kirj. 5:8, 14-

§.2. Senkaldainen ystäwä on ILstls,
ja hänen kutzuu st ustowa sielu ystäwäxensä: mi,
nun ystälväni on minun. Hän omistaa hänen
itzellensä kokonansa: Hän on minun, sanoo hän;
hän tygö tulee minulle. Tämä on jotain suu-
ri sielulle, joka on niin wähä,, halva, köyhä,
wiheljäinen, että hänellä taita olla Mainen ta-

F - wa^
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Mra, joka on smirembi kuin taiivas ja maa.
Ei se olt niin kewiä yhdelle ylbsherännelle ja
lailda ja peljästyneße sielulle, että
tätä usioa,j« omistaa itzellensH yri sellainen omai-sus. Mutta usto, köffa Jumalan hengi on
saanut sen hänen sydämmesänsa waitutta, pa-
ne liämat sanat suuhun, että sielu wakuturella
taita lEsuresta ftnoa: minun ystäwäni on mi»
MN: Wo teke sen sekä mahdollisen että kewiä-
ri: usio yhdistä lEsmen ja sielun: usko omis-
taa, lEsttM koko hänen ansionsa kansia, ja
tekee hänen, kaiken sen kansia kuin hänellä on,
sielun oma>i. Sentähden se on ainoastansa
uston sana että taita hänestä janoa: Hän on
minun; minun ystärväni on minun. Tekis
Jumala, että me kaikki totudesa taidaisimme
niin sanoa.

§. 3. Mtta se, joka niin totudesa sanoa
taita. pitä mpös ynnä taitaman tygö panna
nämat sinmt: ja nmm olen hänen Pri ul-
tvrullattu ustoo ja sanoo sen edellisen kewiästi,
«ttä lEjus on hänen omallsa; Mä hän «i tie-
dä nntän uffon tilwoituresta; ei Käl! ole ulos»
ftlstnut phlän fttä kuollen ustonjn edestä, joka
ei ol« muu kuin yri turha luulo; mutta kostabän mhto sen jäkinäisen simoa: ja minä olen
hämn; niin hänen oma tundonsa ei taida
lnuutoin, kuin kanda hänen päällensä. Vriustcwainen ja wanhurffautettu sielu taita niin
muodoin ilman oman tunnon soimausta sen ai-
noastansa takaisin käändä, ja janoa: ja minä

olen
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olen hänen; niinkmn lEsus on minun; min
myös olen minä bcmen jällenja: jos hän on
minun ystäwaui, joka minuli rakasta; niin o-
le?i minä takaisin hänen ysia-vänsä, joka hän-
dä rakastan millä olen takaisin hänen oman-sa kokonansa, sielun ja ruumin puolesta, ja
kaikkein n oimaini jataipumu.ieni kantz t; ja kaik-
ki mitä mtnulla on, ja mitä minä ceen jateh-
du taidan, se on häl.en tähtensä, hänen kun-
niarellsa ja palweluxexensa, niinkuin sitä wa«smnn: kaikki mitä hänellä on, ja hän on teh-
nyt ja tana tehdä, se on minun tähteni, mi-
nun ystawäni on minun ja minä olen hänen.Tämä tietä andaa niin muodoin sen sijAisen yh-
ieyden ja osallisuden, kuin on lEsuxen ja us-
kowai,tell walillä, jonga woimasta he molem-
min puolin taitamat toimn toisestanft suwa:
minun ystävoäni on minun ja minä olen hä-
nen. Yhdestä senkaltaisesta meille wiheljäisille
syndiselte autuaasta saamme me la-
wiammau tilan meidän läsiläolAvaisesta pyhäsi
ta Ewangel tumista mme tuckistella, sitten
kuin me ensin olemme lEsuren llilneen rukoillet
hdämmestämme, Isä meidän !c.

Ewangeliumi, loh. ic>: ii.
§.4. Ilman muita ilahuttawaisia ja ar«
täynnä toludeita/ kuiti meidän ylösluettu

pyhä Ewangeliumimme fisällänsä pitä, owat
lEsuren sanat aiwan liikuttawaiset ja lohdul-
Uset, loilla hän tietä undaa sen itzensä ja ustowais-
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len wälillä oleman keffinäifen osalliseen ja
yhteyden. Imnala tietä kuinga ihmiset yhtei-
sesti sellaisella kylmäkWisudella ilman liikutus'
ta phden erän toisen jälkeen taitamat kuulla ja
ajatella näitä hänen sanojansa. Hän julistaa
itze olemansa uffowaisten omaisiis, ja he jab
lensä hänen omansa. Hän sanoo: minä tm,.
ncn omat lsmbani, ja minä rutan omildani;
niinkuin Isa minun tunde, ja Nlinä tunnen
M». NiinKlin minun ja Isän Millä on
keffenaiftn tU!,demisen yhteys ynnä mitä sen
alla ymmärretän; niin on myös heidän ja mi»
nun wälilläni. Minä tunnen heidän ja he mi'
nun. Minä rakastan heitä ja he nnnua; minä
olen heidän pstäwänsä, ja he takaisin minUl,;
minä olen heidän omansa, minun hengeni on
Heid3n omansa: Minä annan hengeni lam<
maften edestä: minun paimen -Mirkani joka
taholda on heidän omansa. Minä kaitzelen
lambaira. Ia he sitä mafian omat minun o-
mani: he omat minun ja ei jongun toisen; mi-
nä olen heidän ostanut minun omaisudeveni
minun weretläni: he omat minun lambani mi-
nun he omat ruumin ja sielun puolesta, jakaik-
ki, mitä heillä on ja he taitamat, omat minun
omani; heidän rakkaudensa ja kuuliaisudensa
on minun omani; he kuulemat minun ääneni.
Niin muodoin taidamme me, minä niinkuin
hetoän Paimenensa, ja he niinkuin minun lam-
baniv me taidamme keskenämme toinen toises-
tamme sanoa: minun ystäwäni on minun ja

nn>
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minä olen hänen. Tämä pi!ä sentähden and>
man meille tilan ena Jumalan armon kautta
Christillisesi tutkistelemisesa eteen asettaa:
lEsuxen ja ustowaisten keffenäistä

yhrcytca za osazltjutta, erta he toinen
loisestansa sanoa taitamat: minun vs-
tawani on minun, ja minä olen hänen.

M< merkitzemme
1. Taman yhteyden pernsturen.
2. Sen yhteyden laadun yhteisesti.
3. Minqäkaldainen se su uffowMtte, et-

ta he ICjnxesta tai,tawnt pnoa: minun ys-
täwäni on Ulilmn.

4. Mmgakaldaimn lEsursn vuoleldn, et-
tä häli sen siman taita heisiä takaisin sanoa,
jn he niinmuodoin keffenänsä taiMoHt sanoa:
minun ystäwani on, miun-'. ja minä olen hä-
Ni:l.

Ensimmäinen Osa.
§. s< OMisus, yhreisys yhteys owat

täsä tulkisttle-nurcsn yhtä Ulerkil-ewäiKt sanat,
jotka ei pidä sekoitettaman yhdistvxen kauha;
sillä yhdistyi tapahtn ensin uskon kautta, jon-
g/i kautta Chvistus ja ustowaiset tulewat yhde-
sl yh'ee!l-sidotuin. Usdon kantta asuu Chris»
tus meidän s dämmisamme; Eph, 3: ly.uston
kantta elä hän lmeift; Gal. 2:z 20. uskon

F z kau««
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kautta hän pyft meija ja me hänest 10h.6:
56. Ia tästä yhdiftMä seura sitten ylMft)s ja
osallims yhdiste tnin personain tvälillä. Se
hengellinen yhdistys Christuren ja ustowaisten
wältllä on niinmuodoin se lähin perustus, jon-
ga päälle se Keidän wälillänsä oleiva autuas
yhteys ja osallisuus seisoo, ja tästä perusture-
sia on meidän että tutkistelemu'xen ensimmäifesä osiisa jotain puhua.

§. <s> Tästä asiasta en me taida itzellem-
me tehdä ulottuwaisia käsityxiä; UH asia on
meille ylön korkia: jonga täbden myös Pawali,
jolla oli niin suuri ylöswalisws, täydyt kuiten-
gin siitä tunnustaa: tämä salaisus on suuri.
Eph. 5: 32. Me teemme sentähden taitawim-
masti, jos me phdesä niin korkiasa asiasa a>

ja pubumme Raamalun onulla sa-
noilla ja wertar.rilla; sillä ekkä me wielä tch-doisunme suurimmat ahkeroita, että toisilla
ihmisellisillä sanoilla ja puhen parsilla tehdätätä asiaa selkiäri meidän käsityMemme, niin
seisahdamme me suurcmbaan pimeyteea, ja täy-
tyy mennä takaisin Imnalan Hengen omiin
sanoin, jotka meille cmdawat lawianunan wal-
keuden.

3 7- lEsus itze setittä tämän salaisuden
'vertauxM yhdestä wiinapuusta ja sen onsta.Minä sano han itzestänja, olen rriinapuu,
te olcrce ozar loh. 15: 5. Nyt on puun 0-
xain ja ihe puun wälillä yri lähin yhdistys; ja
min on myös Christuxen ja uffowaiften wälillä.
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Seurauseri tästä puhuu RumMi sellaisilla
puhen parsilla tästä hengellisestä yhteydestä, M'
ka sopiwat wertauren jälkeen, M niinkuin ypi
oM sanotan pysywän puusa, ja istutettavaa
häneen; niin pidetäa smm puhen parsi hengel-
lisestä yhteydestä Ctmstuxen ja uffowaistenlillä-pysykärhäncsä, sanoo I Hannes; i.lch.-
2: 28 ja wielä ihmellisemmä-li, jota ei
kusta toisesta yhteydestä sanoita taita, sano lA-sus itze: pyiykat te minusajammäreiK:lol).
15:4- lEsus ustowaisisa ja ustowaset takaisin
lEsuxesa; yri toisesa keDiänsii. Kukasta il-
man Jumalan sanan johdalusta rohkenis niin
puhui tästä yhteydestä? Millä olen Ijast, sa-
no hän toisesa pairasa, ja ro minusa, ja nw
n« reist. loh. 14: 20. O! yhtä suurta salai-
sutia. Toijisa paikoisa jlllPetnn tämä yhteys
näillä sanoilla: että löytyä Christuresa; Phil.
3: 9. että olla C.hristureen ijtmettu Rom. 11:
17. ja olla thristuxesa junriretm. Kol, 2: ?>

Kaikki llälnät puhenparret owat perustewt wcr-
tauxesa, joka on otettu yhteydestä puun orain
,välill<°, ja itz, juuren wallllH.

§. 8- Tänlä yhteis selitetän toM N la-
matun paikoisa ihmisen ruumiista otetuilla wn-
tauxilla; että niinkuin pään ja kaikkein jäsen»
den wälillä ruumiisa on se kajkein lähin yhteys;
niin on myös lEsux«n ja ustowaisten Millä:
ja mikä yhteys taita olla lähimmäisembi, kilin
jäsenden walilla oi: ihmisen rllunusa, josa me-
ri jaelämän tunge itzensä kaikkiin jäseniin?

F 4 Tä-
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wlewat ne puhen varrei 3inamatuft,

M lEM kutzutali uffowaisten pääxi, Eph,
4: 15. Seurakunnan pään; Eph. 1: 22. 5:
23. Kol, 1: 18. ja ustowmset hänen
huulnircns: Eoh. 1: 23. 5: 23. owvan Chris
tuxen räyrcämy.! Epb. i: 23. hänen jäsenensä
1. Kor. 6: 15. hän.en rnnminsa jäsenet, hänen
lihastansa ja luistan'a Epb. s: 20, ja toisisa
paikoisa sanotan uffowaiftt oleman yxi hengi
hänen kantzansa 1. Kor. 6: 17. yxi ruumis
ja y,:i hengi Eph- 4: 4- Niin suuri kuin tämä
salaisus on, ja niin wähän kilin taidamme käsittää,
muotoa siihen ja sen oikiaa niin lohdul-
linen on se meille wiheljäisille ja mahdottomil-le, ihmisille, että me uston kaurtaj taidamme
tulla yhteen niin lähimäiseen yhteyteen Chrstu-xen kansa, kuin on jäsenden wälillä meidän
Mlmisnmme.

Senkaldaisesta yhteydestä pään ja jäsen-
ten wälillä siinä hengellisesti ruumila, seuraa
wastan sanomattomasti, että itze jästzchen keffel-
tä on myös Mmäinen ja lähin yhieys, »uin
M koko ruumis on yhteen ltireny Chvistuxe»sa, joka pää on, ja kaiken yhdisteen kautta
kuin kullakin jäsenellä on; Eph. 4: 16. sillä
we olemme yhdeja hengeja kaikki yhdexi r»ll<

mtxi kastetut «»ja kaikki me olemme (H.
Ehtollisesa) yhteen hengeen juoremr:sillä rum
,nis ei ole yn jäsen; waan usta- -»ja ruu,
,nis M yxt 1. Kor. 12: 13, 20, Christityt
tutztltan sentähdm täydellisesi miehexi, kuin on

Chns-
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(hristuxen täydellisen rvarven mitan jälkeen.EH.
4: 13. Tämä yhteys Christittyiden keskellä ja
heidän päänsä Christupen kansa, jahäneu kaut-
tansa Jumalan kansa, oli sisälle suljettu Chris-
tuxen wiimeisesä rukouresa, josa hän rukoilee
Isänsä: että he kaikki yhtä olisit, niinkuin si-
nä Isä miiluja M, ja minä sinusa, M he»
An meisä niin yhtä olisit», että he yhtä 05
lisir, niinkuin mekin yhtä olemma: minä o.
len heisa, ja sinä minusa, että he niin vhde«
sä täydelliset olissr. loh. 17: 21, iz. Tämä
asia pitä saattaman meitä murheseen, perän aja?
tuxeen ja epäilyreen, ettei enin osa meidän sea-samme ole Christityt; Ei se niin näytä meidän
käytöxestämme yhteisesti, niinkuin me kaikki o«
lisimine yhtä, yri niumis ja jäsenet yhdejK
ruumisa; sillä kuinga taitarakkauttomus, riita,
käräjän juorut, armottomus, wiha, kateus,
sopimattomus, awuttomus, wäärys, waino,
murha, tappeluxet, eristllrat, oma:: hywyden
pyondö, warkaus kaikilla kurilla, kuinga taita
kaikki nämä. sopia yhteen, tämän yhteyden kans-sa, jonga »vuori Christityt owat jäsentt yhdesä
ruumisa? taitako se hywin sopia että yri jäsen
yhdesä nmmifa häivittä, wiha, kidutta ja pol«

ke! toisia? kuinga siis nyt taitan Christilyistä
annetta se todistus/ kuin seiso niW eilsimmäp-
sistä Ehristitoistä, että kaikki joukko, jorka us-
koit, oli kuin y,,'i sydän ja yxi siclu, Äpost.
teg. 4: 32. Niin pitä se oleman Chrisiitwin
kestellä; toisin «i se ole yhdesä ruumis?, ja toi-

F 5 sm
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sin ei se taidakkan olla. Sentähden todistan
minä senj miilu!: Pli-Paimeneni nimeen, jon-
ga puolesta ja siaja millä puhun, 2. Kor. 5:
20. ja jolle uuillin pilä luku simaim edestä te-
kemän , että kaikki, jotka ei yhteydestä elä ja
kähtä ihensä keskenänsä toinen toistansa kohtan
kuin jäsenet yhdeja ruumija, ne ei ole Chris-
turen jäsenet, ja niin muodoin « olerkail Chris-
tien niinkuin pään omat; niinkuin ei nekän
ole ChristU).e!l jäsenet, jotka ei ole tämän pään
kansa siinä yhteisydesä, kuin asian laatu waatii.
Jumala tekis että jokainen tahdois tätä ajatel-
la plösherätprerensä!

tz. 9- Me me:M:me takaperin siihen hen-
gelliseen yhteyteen jällensä; ja niin me löydäm-
me että Raamattu lawicmunalda selittä sen sa-
man rakennuresta otelluin wertatlsten kautta,
johon lEsus on kulma kiwi ja perustus ja us-
kovaiset owat rakennus, eläwät kiwet täsä ra-
kennuxesa, ja yri hengellinen huone, joka sen
päälle raketan. He owat rakeiui, sanoo Aposto-
li, Apostolein ja vrophecain perustuxen
päälle, josa lEsns Lhrisms paras kulma ki-
wi on,< jonga päälle kaikki rakennus roinen
toisimsa liirerän, ja kasiva pyhäri templiri
-HERrasa; jonga päälle te myös (hän puhu
yhden osan tpgö tästä koko rakemmresta, nimit-
täin Epheseläiften tngö) rakeran Jumalan a»
suinsiali hengeft Eph- 2: 20, 21, 22.1. Kor.
3: 11. Kvl. 2: 7.1. Pet. 2: 5. Täsä perus-
tetan ne puhen parret siitä Ollgellisestä yhtey-

det
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destä, että lEsus sanotan asurvan uftowaisisa
Eph. z: 17.2. Kor. 6: ,6. loh. 14: 23.
olla heija. loh. 1?: 26. elä heija Gal. 2:22.
2: Kor. 13: 5. u-aelda heisä 2. Kor. 6: ,6,
5, i. ja uffowaiset ftnotan Mensi waeldawan
hanesä Kol 2:6. Kuka rohkems sanoa sellai»sia sanoja, ellei Raamattu niitä edestoisi.

§. io. Toisisa paikoisa Raamatusa wer-
ratan tämä yhdistys awio <aäryyn Eph. 5:22.jofa Chrlstus on Mä Math. 9: 15. 25: 1.
5. ja ustowmset, jotka yhteen ulostekewät
den ruumin, yhdm seurakunnan, owat hänenhennellinen Morsian,cnsa, Ps. 45: ic?. Kork.
weis 4: 8.--5- i- ja kutzutaan'myös Hanc«
sim emännän Ilm. Kirj. 19: ?. 21: 9. Täs-tä puhu Icha.'!os kajtaia: Jolla Morsian(se uclkmnatöin k:rkko ja seurakunda) on, hän
on Mä loh. ?! 29. Ii tämä yhdistys ulottu
myös i'i<nnuitzewais?cnst!,lrakundaan,ioka ynnäsen Mwoitttlewaise l kansa ulostekee Christu»xen Morsiamen; Ilm. kirj. 21: 2. 9.-- UHse on M ja sama side, ypi ja sama yhdistys.
Tämä yhdistys kukutaan täällä armonajajaZ, yri
kihlaus, josta lElus itze sanoo: Minä rih-
lan sinun itzelleni ljankaiVkisesti, minä kihlan
sinun itzelleni wanhurstaudeft duomiosa, ar,mosa ja l.inpiudesa; mi ä kihla» tosin sinuniyelleni ustosa, ja sinun pirä -HErran tuw
deman, Hos. 2: ,9, 20. O! mikä suuri au-
tuus on tämä, ja kuinga lohdullinen wiheljäi-
Me ja mahdottomille ihmisille että ajatella,

meil-



meille halmeille ja waiwaisille luondokappaleil-
le, «tta me uston kautta taidamme niin kihlgt'
raa kunnian Herran kansia. Tämä kihlaus m
yhdistys pitä sitten taiwasa eroittamattomasti si-
d.imnan ja kmkkesa ijankaiMsudesa täytettä-
män. Täällä armon waldakunnasa on se mpcs
«roittamatoin, koko Christuren Morsiamen elisen näkymättömän seurakunnan suhteen, jonga
ylkä niin warjele, ercei helwerin portir pidä,
handä woitraman Math. is: 18. Wutta muu-
tamain jäsenden suhteen ei ole tämä ykdisnis
täällä eroittamatoin. lEsuZ ei ole plwleld.Ul-
fa siihen syy, waan itze kukin sellainen jäse.,
jos hän niinkuin kelwotoin saamaan kaiilrcn-
min ruumija pyhä, tulee pois hakatun, ja n tn«
kuin kuiwettunut oxa mleen palamaan heirecy,
fi. loh. 15:6. luonnollisen kuoleman
«i yhtän sellaista eroitusta tapahdu, waan ai-
noastansa hengellisen ja sen kaulia yhdesä
«ppuwan ijankaikkisen kuoleman kautta. Mttt-
ta taiwasa, sille kuin Christien Morst«n on
sinne sisälle wiety ja otettu, ei prikan jaftn e-
nä pois hakata; silla siellä ybdistyM side, p-
kaitzengin jäsenen puolesta, tulee ewittamatto-
maxi, ja silloin kutzutaan tämä yhdistys häiri
Mach. 25: 10. ja Raritzan häixi Ilm. kirj.
19:7.9. lTlvt walwokam' siis ja alat' rukoile
kam', er ustom ia rakkauden»' loistais, ustob
lisest' arma<st ylkämseurarkam', ec ijäiseen au»
rureen Nlllais, niihin raiwallisin lähin Amen.

Toi-
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Töinen Osa.

§. n. Me tahdomme nyt tu'kisielemuxefitoiset vftsa ybieiststt puhua sen hengellisen yh»
reyden ja osallisudsn laadusta, kuin on Chris-
ruxen ja ustowaistrn waullä, foca perusta it-
sensä stn nyt puhutun ybdistyxen päälle ja sii«
ta seuraa; sillä De kuin taxi eli usimnmat per-so nat käywät yhteen yhdistyresä/ niin tulemat
he toimn toisensa cmaisude>i ketenänsä, e-
nä eli wähe, yhdiDren laadun jälkeen, jon"
ga päälle yhteys perustetun, yhteys ja osalli-
sus on niinmuodoin yxi keftenäinen oikeus,
kuin yhdistetyillä persomlla on toinenroiseen<sa ja toinen toisensa hywyteen, kosta he pas
newat hywydensä rarvaran, ja mitä silloin
yhden oma on, se on myös nhdistvren woimas-
ta.yhteisesti ja kestenäisesti toisen oma: minun
ystäwäni on minun ja minä olen hänen.

tz. 12. Tutkistelkamme tätä asiata jotain
tarkemmin niiden ensimmäisesä osa edestuotu--
jen wertausten johdutuista. >.

Kosta oxat ja puu yhdistUesa yhdesä-rip-
puwat; niin on myös heidän Millillänsä yri kes-
kinäinen yhteys ja osallisuus. Se hedelmä
ja ne lehdet, kuin orisa kaswawat, owat myös
puun omat, ja ei kutzuta paljastans oxainhedelmäri ja lebdeiri, maan yhteisesti koko puun
hedelmävi za lehdeiri; ja se mehuja woima kuin
puusa on, on haaran ja pienimbäin oxaingin>
ja tunge itzenft suondensa läpitze heihin. Se seu-
ra yhdisteessä; niin kauwan kuin ora pysy»

PMS
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puusansa; M jos hän Hakalan pois, min lak-
kaa yhdistys; ja silloin lakkaa myös yhteys: sil-
loin ei ole oralla enembi yhtan osallisutta,puun
mehusta ja woiwasta.

Sellainen osickisus ja yhteys onmyös pään
wälillä ruumisa ja kaikkein sen jäsenden. Se
weri, kuin jäsenisä on, on myöstin pään, ja
juoree yhteisesti ynwäri kaikkein ruuimn osain.
Se yri jäsen on toisin: pää on ruumin, ja
ruumis on pään oma; senlähden se kuuluu yh-
teisesti: minun pääni, minun jäseneni, minun
sydämmeni << minun ystäwäni on minun ja
minä olen hänen. Phdesä awiosäädyit yhdisty-
resä kosta kari ystämää tiilelvat yhteen; niin selp»
raa kohta yhdistyxestä, että he n'«ss toinen toi-sensa omistamat, ja kaikki mitä yhdellä on, se
on myös sen toisen oma. He panemat hywy-
dtnsä yhteen, yhteiseri tarperi. Meen on heillä
M sydän: mitä yxi tahtoo, sitä toinengin tah-
too , jos se oikein tapahtu. Heillä on yhdesä ilo
ja suru, onni ja onnettomus, mitä yhdellen ta-
pahtu, s« tapahtuu jakostee toisellen: kosta yri jo«
tainkärsii; niin on toinen kanssa kärsimä: koffa yh-
denhuone palaa; min sen toisengm palaackosta yri
kunniaan kcrgoitetan; niin se toinengin korkenee:
kosta yri rikastu eli rövhty; niiil se käy toisen-
gm kanHa. Minun ystäwäm on minun, ja
minä olm hänen, kuulu se heistä itzestä, kai-
kista kuin heillä on ja kaikista kuin heille ta-
pahtu, hywä eli paha.

§. N-
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§. 13. Me tahdomme nyt sowitella tätä,

nähdäxeme yhteyden laatua ja uffo-
imisten wälillä.

lEsus on wiinapuu; uffowaiset owat 0-
xat. Se mehu, woima ja omaffus/ kuin löyty
täsähywästi Mnatusa puusa, wuota uskon kaut-
ta uskomaisiin, jotka owat oxat, ja tygi tulee
myös heille; ja sitä wastan, se hedelmä, kuin
nämät orat taitawat kandaa, niinkauwan kuin
he pysywät heidän puusiinsl, on lE-sus heidän omansa: minun ystäwäni on mi»
nun, ja minä olen häne::.

lEsus on pää; uffswaiset owat ruumis
eli räycrämys: sillä pää itzesänsä ei ole joku
koko ruumis; waan ne muut jäsenet waaditan
myös siihen että täyttää mitä koko ruumiseen
puuctu. Ia nmnät jäsenet Mensa ilman pää-
tä, ei myöstän ulostee jotakuta koko ruumista
sentähden on myös lEsus sitä wastaan usto»
maisten ra>rrämvs/ niinkuin he owar hänen.
Nyt owat siis jäsenet pään ja pää jasenden 0-
ma: lEsuren omat owat uffowaiset, ja lE-sus uffowaisten oma: Minun ystäwäni on
minun ja minä hänen.

lEsus on Mä, uffowaiset yhteen ulos-
tekewät hänen henZellisen Morsiamensa. Nä<
mät ystawät oivat yhdistyren kauttn siirtänet
yhteen; ja niin kauwan kuin heidän yhdisty-
rensä side on eroittamatoin, niinkuin se kaik«»sa ijankaikkisudesa on, (sillä että muutamat tel»
wottomat jäsenet eroitetan ja poishatatan rm?

misi
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miista, se ei noita yhdistyxen sidettä itze Zljän
ja Morsiamen wälillcl) m n on näiden yydis
tettyiit yfläwäin kaikki omajsus phteei! pandu;
että se kuin Morsian on wienyt lnuaftilsa ja
hänen omansa on, se on myös lEiuren oma,
kuin on plkH: ja mitä lEsus on kansi ms tuo-
nut/ mitä lEsus on ansainnut/ mitä lEsuren
oma on, kaikki ne ownt ustowaisten omat, se
on heidän omaisudensa phdistyren woimasia;se jaetan heille kaiVi tppni, niin paljon ja niinsuuresa mitasa, kuin yhdelle luodulle Mtta tai-
tan, lEsuren taudein zydestä, häi«en suurestaomaisudestansa ja hänen paljoista autudensn ta-
tvaroista. Täsä yhteydet omat he mpös keff»°
nänsä toisensa omat, ja taitamat
tähden molemmin puolin sanoa: Minun ystä»
wäni on minun, ja minä olen hänen. Mi-
nun ystäwäni on minun, ja mitä hänellä on,se kaikki on minun; ja minäolen hänen, jami-
tä muulla on, se kaikki on hänen; kaikki, kaik-
ki typni hänen ja minun.

Rolmas Osa.
5' 14. Sitten kuin me nyt olemme kat«

sellet sen hengellisen yhteyden ja osallisuden laa-
tua yhteiM, kuin on Christien ja ustowais-
ten wälillä; niin me tahdomme katzoa sitä sa-ma erinäisesi!, ja joka taholda itze puoleldan-sa: ja niin edes tulee ensin että katzella, miw
gäkaltainen tämä yhteys on ustowaisten puo-
Ma, että he lEsuresta taitamat sanoa.- Mi«

nun
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mm ystäwäni on minun» Täsä nyt meidän
ajatustemme eteell edestule yxi paljous taiwal«
lisiä omaisiideista, etuja, oikeude,,,t ja
sanomat! oluia autuden kuin lE-sus yhdistyxesä osallisutetn tuo myötäilsä itzs

'kullengin sielulle, kuin uffoo, ja josta kaikesta
hän tällä uskon puhen parrella taita sanoa: se
on kaikki tyyni minun, ja minun ystäwäni
on minun, niin etten minä tiedä kusta minut,
pitä alkaman eli päättmyän. tzMä erällä en
minä kuitenaan ennätä enembätä, kuin ainoas-
tansa andaa yhden lyhykäisen mainion sen päälle.

§. 15. Munm ystäwäni on minun> taita
uffolrainen sielu sanoa lEsuvesta Hänen tieton-sa puolesta, M se on jie!u,gin tiew. Niin

itze lEsus; Raikki kuin minä Isäldäi.i
kuulin, ne minä reillen ilmoitin, IH. ,;:

i>. nimittäin niin paljo lEn-ren tiedosta,
kuin ihminen taita siindää, ja on !arpelli..ea
aurutem tietä; sillä koko lawe::? lEsu,e. l ääret-
tömästä ja lumaludm luonnon puolesta olen-
nolliftsta tiedosta ei taita toH ymmärrettä, kost ei
sitä uitakkan tollenkullen ihmisellen jaetta, että
hän sanois: st on minun; minä tiedän nim
paljon kuin lEsuskim Sitä ei taida ikäl.äi'.sH
Engelitkän eli Pyhät sanoa.

Z. 16. Minun ystäwäni on minun, Ui'a
ustowainen sielu sanoa lEluresiu, hänen Isistt
syndymisensä puolesta, ehkei samalla tawalsa
kuin lEsus: sillä hän yrin on Isult Jumalat?
ainoa Poika Ivh. 14.13. 3: 16. iB> hä-

G netZ
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«en kuilnians kirkkaus ja hänen olendOnsa
juuri kurva. Ebr. i: 3. ennen kaikkia aikoja
ftndynvr Ebr. 1:2.5. 8. »o. ja niinmuodoin
ei yritän muu kuin lEsus taida kuhnita ja
olla Jumalan Poika samasi» päälle katzannoft
kuin hän. Mutta ustowaiset kuhutan myös In»
malan pojixi jci tyrrärixi, 2. Kor. 6: 18. Gal.
4: 6.7. Jumalan lapsin loh- 1: 12. Gal.
3: 26. ja he owat niin itze tpösä. lEfaren
kautta ja lEsuren tähden; sillä he owat wast,
udesti syndynec Jumalasta karomarcomasta
siemenestä 1. Pet. 1: 3-23. luodut uusiri
luondokappaleifi Christuxesa Eph. 4: 24.2.
Kor. 5« i?' Jumalan kuwari, joka heisä jäl,
lenja ylösrakecan Kol. 3: io. Isänsä luon»
non osallisureen 2. Pet. 1: 4. Jumalan hei-
dän Isänsä muoroiseri ja heidän roeljensa
FLsmen Gal. 4: ,9. Rom. 8: 29. Niin että
he tulemat sellaisiri mielestä, kuin Christus
liLsus oli, Phil. 3: 5. ja taitamat heidän uu-
den luondonsa jälkeen alkaa waeldamaan niin»
kuin hänkin waelsi, 1. loh. 2:6.Koetelkat tei-
tänne täniän jälkeen jos te täsä päälle katzaipnosa taidatte sanoa lEsuxesta; minun ystäwä<
ni on minun; hänen syndymänsä IsM, M
ymmärryvesä, kuin sanottu on, Hänen o salli-siideusa Jumalan luonnosta, hänen muotoisia
densalumalan kuwankantza,yänenmielensallaatu
ja waellus/ niin suuresi» mitasa, kuin ne hen-
gellisen syndymän kautta yhdelle ihmiselle jaetta
Man,cwat minun; minun ystäwäui on minun.

§. 1?.
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§. 17. Seurnmiseri tästä on ustowaisilta
yri ja sama Isä lEsuxen kan§a, ja
dvin owm he myös hänen wchensä. Hänsanoi
niin itze, koska hän ylösnoustmiseiifa jälken il-
moitti itzensä Marialle haud.lll tMnä: mene
Nlinun weljeini tygö ja sano heille: minä
Menen ylös minun 'lsäni, rygo, ja teidän
Ijänue tvgö, ja minun Jumalani tygo ja
reidnn Jumalanne tygö, loh. 20:. 17. Ia
että Jumala on Christuxen ja uDwckstett ph»
teinen Isä, niin owat he tämän Is«i>.st rak-
kaudesta, uskomisesta, huolen pidosta, ja lem-
beydestä, yhtä osnliftt; ja usto.raist' 0-
wat yhtä osalliset Jumalaa rakkaudesta. Ah pe-
ränajattele rakas sielu, inikä autus tämä on
yhdelle halwalle, yhdelle wibeljäiselle luölwokap-
palelle, yhdelle pienelle matoiselle, että omailla
Jumalan Isällisen rakkauden, että niin rak«
kasn olla 11-lnalan siidäwnen päällä, luma-
lan la,pi!,idesta halkewan iällisen sydämmen
päällä, niinkuin lEsus Jumalaa ainoa Pot'
ka. En minä rohkenis sitä sanoa, ellei mi-
nun lEsureni itze olis sitä sanonut: mutta tä-
mä oli kansa sisälle otettu hänen wiimeiseen Vli-
P.spillisten rukouxeensa, kusa hän muideu seasa
Isäänsä näin tygö puhuttele: W, minä julisi
rin heille sinun nimes, ja wielä julistan, et«
rä st rakkaus, jolla sinä minua rakastir, hei<
sä olis, ja minä myös heila, I?h. 17: 26.

TM seura jällensä niin monda etua I:«
malan lapsille, jotka he kuin lapset ISuen

G 2 kans-
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kansia yhteisesti pitämät, joita aine!! lairms
Mä erällä, ei salli nimitellä. Niiden seasa on
lasien lMgi, se lapsellinen ustominen, ja w-
gökayminen Jumalan tygo, kuin lEsurellaon,
Jumalan lasten hengitin ja uffommm ja, ty-
gökäyminen, ynnä ja yhteisesti lEsuxen kans-sa. Ia mikä suuri' autus on tämä Jumalaalapsille, sitä ei ymmärrä, ustoja tunne yMn
muut kuin neitze, joilla siitä on koettelemus. Sit-
ten kosta Jumala on ustowaisten Isa; taidais-
ko hän lapsildansa jotain hywää kieldä; se mah-
la olla mitä tahtonsa, ainoastansa se-tule heille
hywäri? Luk. n: n. 12.13. Sentahden sano
lEsus: Jos ce pysycce minusa ja minun sa-
nani pysy teisä; kaikki mitä te rahdocre niin
anokat, ja re saatte loh. 15:?. lEsuxen oi-
keus rukom'en kuulemiseen on niinmuodoinhei-
dängin, kosta he asettamat itzensä Jumalan e-
teen lEsuxen siasa. loh. 16: 24, 24.

§. 18. Minun ystäwani on minun, tai-
ta ustowainen sielu sanoa hänen ymbärins leik-
kauxens puolesta, hänen piinansa ja kuoleman-sa puolesta, ja syndisten siasa ulos seisotun ran-
gaistuxen ja hautamisen, ja plösnouftmisen, ja
elämän,' ja woiton kaikkein wihamiesten yli;
M kaikki tyyni omat hänen omansa uston
kautta. Se tygöluetan sielulle wanhurstautta-
misesa ja sielu pidetän Jumalan edesä sekä wan-
hurstauttamisen toimituvesa että tilaisudeft, niin
tuin hän olis itze omasa personasansa kaikki
nämät kärsinyt ja, alekaynyt. Sentähden sa-

nos
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noo Apostoli Pmvali: jos yxi, nimittäin JSsus, on kuollut kaikkein edestä, niin he kaik,
ki owat kuoller: 2. Kor. 5: 14. kaikki, kuin
totudesa taitamat lEsuxesta sanoa: »ninun ysi
rärväni on minun, ja uffon kautta on osa HH-
i:esa. Seatähden st myös kuluu toisisa paikoi-
su, erinomn.tain Pawalin kirjoisa: me olem>
,na sc ynibäri leikkaus, me jotka Jumalala
hengcj» palwelcinma, kcrstamme mettämme

lEjuxesa; Pnii. 3: 3. Me
me Christuren kansia ristillnaulicut. Gal. 2:
19. Me olenima Lhristu),en kansia kuollet.
Rom. 6:3, 5, 8> Kol. 2: 20. z: 3. Me o»
lemma Christuxen kansa, haudatut. Rom. 6:
4. Kol- 2: 12. Me olemma Christuxen kans<sa ylösnosnec; N)M. 6: 5. Kol. 3: 1. me e»
lämme hänen kansiansa ja hänesä; Rom. 6:
B.'Gal. 2: 20. Kol. 3: 3.1. loh. 5: 12.
we oleunna yäncn kansiansa eläwäxi tehdpc;
Kol. 2: 13. me olemma hänen kansiansa y<
lösherätervr; Eph- 6. me tunnemme h««
nen, ja häneli ylösnouftunsensa woiman ja
häneil klioleinansa Osallisuden, me olem«
mc tullet hänen kuolemansa kaltai
sixi. Pbil. 3: io. Ia kaikki tämä ei
ai no astan wailhurstauttannstsi tygöluke,mstn
kantta, cttä lEfuxen ynchäri leikkau-, lEsa-
xea ristinnaulitzeminea, lEmxen piina ja kuo-
lema ja hauWnmen ja ja elä-
inä ja »voitto niille ulkomaisille, jot-

osallisudeft lEsu..en kaupa> niinkuin
he
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he olisit itze ymbäri leikatut, ristinnaulilut, pii"
natttt, kuoleteut, handaM, ylösnosnet za woii»
tauet, ja tämän woiton woi:mHa kinvotetut
synnistä, kuolemasta kiroista, perkelestä ja
helmelistä; mutta nwösjokapälMsesauudistuxe-sa sisällisen nmuuxen kautta, M he mrös itze
työsä, tulemat ymbärileikatuxi, sillä ymbärileik»
kaudella joka käsirä rapahruu, kosta he pois,
panewal syndisen rmmun lihasa; Kol. 2: ii.
ja ristinnaulituxi, errä synnin ruumis pirärur,
n»elda,nan. Rom. 6: 6. sen kautta että he sen
riftinnaulitzerpar, himoinsa ja haluinsa kansi«
Gal. ;: 24. kuotleixi ja haudatun, kosta se
wanha ihminen kuolereran ja jokapäiwä alas
poljeran; rämän ihmisen jäsenet, kuin maan
päällä owar kuolereran: Kol. 3: 5. He tule-
nat ylösnosnchi, kosta uusi elämä stelusa hes
rärerän,uusija hengellinen luondo luodan, uu-
si ihminen ylösnousee, joka wanhurstaudesa
ja puhtaudesa ijankaikkijesti Jumalan edejT
elämän pirä, ja niin uudesa elämäsä waelda.
Rom. 6: 4. He tulemat woittawaisiri Ilm. kirj.
2: 7. ii. 16. Z: 5, kosta sielu lEsuxen moi»masa, hänen ylösnousemisensa woimasa, talla
tvil)olliset jalkainft ale ja ylimoitta perkelen,
mailman ja lihan, ustosa, joka yn yxi woitto;
sillä kaikki kuin on Jumalasta ftndynyr, se
«voitta mailman, ja rämä on wyirco, kuin
Fliwoitta mailman, meidän uskomme. t.loh.
5: 4.5.Koetelkat teitänne, mkkatChriDyt, jos
te oletta tullet tähän osallisuteen lEsuxen kaznla.
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§. 19. Minun ystäwäni on minun, M«

tawat uffowaiset wielä lawiammalda sanoa
lEfuxesta hän n wnnhurstaudenft puolesta ja
sen sekä wanhurffatittamisesa että uudistuxesa.

- W uchurffauttamisesa puececan he lE«mxen waarteisiin Ps. 4;: 1,5. Es. 61: ic>. Math.
22: ii. i2> Gal. 3: 27. Ilm. kirj. 3: »8.
koffa lEsixen wiattomus, lEsuxen puhtaus
jg täydetlisys, lEsuxen saastatoin ja nuhtetoin
waellus, lEsuren pyhin elämä ja hänen täy>
dellisin lain täyttämisensä tule heillen omaxi ty»
Zölukelnise:: kautta, Rom. 4: 6. niin tttä h«kaiketi saamat olla lEsuren siaja, ja pidetyt
Jumalan stlmäii: edesä, niin niattomat, niin
saastuttamattomat ja nuhtettomat, niin jynnisi
tä wapMt, niin puhtttt pyhät ja
kuinlEsus itzekiu. Eoh. 5:27. Mutta että vri
sie u/jofa liwnnostai:sa on niin kcmhia niin
sylwinen ja saasiailnn, taita uston kautta tuk
la wanhurskaudella niin puetetuxi, Roni. ;:

17, itt. 1. Kor. 1: 30.2. Kcr- ;: 21. Phil.
Z: 9. että hcu; Jumalan filmisä pidelän kuin
itze lEsus, st on min ilo-rikas, niin korna
ja ihmellinen, ettei hän kyllä taida ihmehdel-
len ylistää ja korkoitta lunmlan ulos snioma-
toindä hywpttä ja armoa. Tämän kautta
ule hän korkiallen koroiteturi yli pyhäin Enge-
lein, ja niinpaljon heitä kunniallistmari, kuin
lEsuren Christuren wanhurstaus käy yli hei-
dän omaa wanhurstsuttansa. Ajattele! jhs ih-
misen silmät taidaisit nähdä tämän kunnian

G 4 Yh'
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yhden Cbristityn pä.Aä, niinen Jumala sen
näke, kuinga hän sitten puetiän maan päällä.
Ilman M tygslm'tua siuiwat
myös Jumalin lapsti pyhityxen kautta elämän
ivanhurstauden. I.b. 27: 6. Ps. ic>6: 31,
Swal. kirj. 14: 34. Eph. 5-9-ioka tosin M li-
loja <i ebdi täydelliseen Kun jäl-
keen Ps 143: 2. Dan. 9: 18. Tit. 3: 5-
Mutta Jumalan lapset alkamat kuitengin tääl-
lä tämän manhurffauden kautta olemaan edel'
la käwiänsä Chrtstuxen kaldaisit, min paljon
kuin sen kiini rippmvanturmeluxen tähden mah-
dollinell on, jota ei täällä peräti raita ulosjuu-
titetta. Ebr. 12: 1. Rom. 7: 24 1. loh. i:
8. He owat niin muodoin laupiat kuin lE-sus, nöyrät, hiljaiset, kärstwäiset, Jumalan
tibdolle alimmaiset, IMensä kuuliat,' kuin
lEms Math. n: 29. Iol). 13: 15. Phil.
2: 5. i. M. 2: 21. ~ I-b. 2: 6. ja taita-
mat niin muodoin myös M päälle katzannostl
hänestä sanoa: minun ystäwäni on minun:
Hänen wai.l)!N'!kmdensa on minun myös pe«
räsä-seucvnift-gin kantta: hänen pyhityrensa
on minun, niiukuin lEsls sen on itze sano-
nut minä pvhitän i!eni heidän rährmj«, er<
tä hekin olisic romdesa pyhiceryr. loh. 17»
19,' 1 Kor. 1: 30.

§. 20. Minun ystäwäni on minun, tap
tawat uffowaiset sanoa lEsuresta hänen kol-
winailen wirkackl puolesta; sillä hekin owar
Jumalan hengeldä woidellut. 1. loh. 2: 2Q.

«H
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«7. 4: 14. oleman hengelliset Runingat, pa<>
pir ja propherat, niitlkuin lEsus. Smtäh-
den he kutzumn Christicyt Aposi. teg- 11: 26,
se on: lvoidellnr, joka nimi heillä on heidän
päästänsä, kuin kutzutan Christus, semerkitzee:
lvoideldu; Us Jumala on hänen woidelluc
Pyhällä hengellä ja woimalla; Apost. teg. i c>:
38. niin myöMn hänen jäseliensä. Tämän »voi-
telemisen '.voimasta he sentahden kutzutan lE-supen kantza hänen wirkainsapuolesta:Rumngalli»
nen pappeus 1. Pet. 2: 9. yri pyhä pap»
piusuhramaan hengellisia uhreja, jocka luma-
lallen lEsiyen Lhristuxen kalitta otolliset o<
rvar 1. Pet. 2: 5. lEsus on rehnyr meidän
Jumalamme Ruuingari ja papyi; että mesaamme wallita maan päällä Ilm.kir). 5:10.
1: 6. ja hän itze on Rlchrinas näiden hengel-

listen Runingallisten yli ,uaan päällä. Ilm.
kirj. i: 5. Cdristittyin pvophecaUinen wlrk«
käsitetän usein Raamatusa Papillisen wiran
alla: mutta muutoin nimitetä!» se myös usein
erittäin. Kol. Z: 16. Ps. 1: 2.2. Tim. 3:15.
Ia niin muodoin owat Chrisiityt, Christuxen
räydellisi dcstä kaikki saanner, ja armon ar>
mosta. Joh. i: 16.

tz. 21. Minun ystäviäni on minun, t i-
tawat ustowaist! sanoa lEsiy'esta, hä,'e.: kah-
talaisen tilaisudensa puolesta, hänen alendami-sensa ja ylendämisensä puolesta; sillä nekin be»i-
len tygönwlewat lEsuxen kantza yh:eiststi. '

A-5 ,»
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lEsuxen alendamisen tilasta, ei toki paljo
lange heille osnxi, sillä hän on yrin sorkunur
wiinakuurnan, ja ei yritän kansasta hänenkansiansa Es. 63: Z. jougatähden hän myös
kosta se rastain kärsiminen edestuli, tahdoi sip
tä pe.äti eroitta hänen opetuslapsensa, jotka
s.lki.'. uloskuwaisit hänen seurakuudailsa ja

ruummsa, koffa hän sanoi wihanu>
hiile 'i.' jos ce minuq etzitte, niin andakae
näiden mennä. loh. 18: 8- Mutta kaikki o«
Misus lEsuxen alendamistn tilasa ei kuiten-
§an taida hänen jäsenildänfä peräti karkkau»»
dua, ehkei tämä osallisus ole heille enemmän
tunduwa, kuin että he Simonin kauha Kyre-
nistä faawat hänen jälisänsä vlhälle kaudasen köykäisemmän pään rististä; sillä se rastain
nmka alati lEsuxen hartioilla. Ia suuri asia!
rakkat ChriMpt, jos me täällä wähän aikaa
kauhaisimme lEsuren pilkkaa, ja kärsisimme
hänen kantzansa wähän jotain wauhurstaudentähden, MatK. 5: io. meidän Christilliftdem-
me ja Jumalan pelwon tähden, ja sentäbden
tulisimme mailmalda ylön katzötuxi, pilkawri
ja wainoturi; Math. 5: n. 1. P:t. 4: 14.
sentähden seisomme takana, koffa muut edeskäy-
wät;ftntähden kmpaisimeja kadottaisime paljon
tästä maallisesta hywydestä, jotamuilla taita olla,
kosta ei meidän ChristillHdemme salli meidän
sitä etziä samalla tawalla kuin muut tekewät.
WHä siitä! st tule meidän kärsiä: M ei ole
Opetuslapsi patembi opettajaansa, eikä pal<

wet-
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welia p«rembi Mndätänsa. Mtl). 10: 24.
Jos me tahdomme yhteyttä lEsuren kantza yh-
destä; niin en me fta itzennne takaperin wetää
toisestakan. Jos me tahdomme perialEsuxen tans-
si, ja hä:'.e,l kansiansa kunniaan tulla; niin
meidän tule myös ynnä hänen kansiansa kär,
siä Rom. z. 17. Ia jos me oikein asian perän
ajattelemme; niin on meillä syy Mosipen kans-sa, lukea suuremmari rikkaudexi Christnren pil-
kan, kuin Egyptin rarvarar, Epr. n: 26.
ja Apostolein kansa tloica, ecrä me olemme
mahdolliset pilkkaa kärsimään lEsuren nimen
tähden. Apoit.,teg. 5: 41- i. Pet. 4: iz. 16.
Meidän lohdntuxemme on sen snvusa suuri; sil-
lä meidän tule se siri pitä, ettei nykyisen ajan
tvaiwat, ole sen kunnian werca, kuin niille
ilinoireran; Rom. 8: 18. Errä jos me olem»
ma osalliset kärsimisestä, niin me myös tu«
lemma lohduturesta osallisexi. 2. Kor. 1: 7>
Jos me kärsimme, niin me myös ynnä hal<
liyemma. 2. Vm. 2: 12.

Niin muodoin olemma ja tulemma me
ynnä osallisexi lEsuxen ylendämisen tilasta. Hä-nen ylösnousemisensa ja woittonsa on meidän;sen olemma me jo kuullet. lEsuxen taiwasten
astuminen on meidän, me saamme ttstosa, kos-
ka me nyt wielä mäellämme täällä alhalla ,vi-
heljäilydell laaxosa, jokapäiwä pitää, taiwaften
astumista, ja melnck ylös meidän ajalustemme
kansa, meidän himomme ja sydämemme kansa
meidän tawarammt tpgö, Luk. 34. kus«

ha»
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hän istu korgoitettu kunniasansa Majestetin
oikialla puolella korkeudcla; Ebr. i: 3. Mesaamme joka päiwä pitä meidän menoamme
taiwasa, Engelein ja Pyhäin seurasa, silloin
me ail!a saamme maistaa muutamita muruisita
beidan pöydäldänsä: Phil. 3: 20. Ebr. 6: 5.
Me kutzltta,: sentähden jo täällä pyhäin kylän
miehet ja Jumalan perhe; Eph. 2: 19. ja o«
lemm? ynnä Christuren kansa istutetut tai«
N?allisiin nlenohin Eph- 2: 6. kosta me wielä

olenma. Mutta meidän waeluremme lo-
pulla saamme me pitää meidän wiimeisen au-
tuan taiwaseen menemisemme, Luk. 15: 22. ja
muuttaa kotia, kusil lEsus asu; silla hänen ma-
jansa on meidän majamme. Hän rukoili täs-
tä roiuueisesi rnkouxesansa: Ija, minä eah«
don, että kusa minä olen, siellä nekin olisit
minun kansiani kuin sinä minulle andanut olet,
että he minun kunniani näkisit, loh.
Niin muodoin on myös lEsuxen kunnia mei-
dän kunniamme; sillä että nähdä kuil-
uitta on,maistaa ja omailla lEsuxen !'->

seonniin Raamatun puhen-parst pai-
loisa, niinkuin kosta se kuulu,ettei näh)'i kno«
lemata; loh. 8: 5-niinonse niin palion;kuin
«ttei maistaa kuolelnara.v. 52. S: Mhden sa-
no lEsus sen wielä tarkemmin: annoin
heille se> kunnian, kuin sinä minulle an >oir
Joy. 1?: 22. Rom. 8: 17. kirkasta°
nnnen on meidän kirkastanliseullne; ensin
täällä Ma: minä olen kirkastettu heisi, loh.

17:
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'l7: !o. ja Mea läydellisydefä, kosta hän mei-
dän heikon runmimme kirkastaa, että hän sen
oinan kirkastenin vllulninsa kaldaisc,ri rckis.
Phil. 3: 21. lEsuren täydellinen ilo ja rau-
ha on meidän. ZEsuZ jano näin: heijT,pi<
rä miniln iloni täydellinen oleman loh. 17:
iz. 16: 24. Rauhan nunä jätän teille; mi«
nun rauhani minä annan teille Job. 14: 27.
minun oman rauhani, mimm hilmisen tywen-
döni sielusa, minun rauhoitetun sydämmeni an«
nan miim teille täällä aikain, ja siellä täydelli-
sesti, kosta me hänen kansiansa saamme iloita
ja riemuita hänen kunniansa ilmeftyreja 1.

Pet. 4: 14. lEsuren Christuxen pcrindö on
m idän perindönnne; sillä we kutzutan
lan perillissri ja Cdristmen kansaa perillisin.
Mom.,«: 17. Gal/4: 7. Ach! raka? si lu,
ajattele, mikä se on! Me köyhät me
klirjat saaunne yhdelä Jumalan Pojan lEstl'
ren kansa periä! Hänen waldakundansa on sil-
loin waldakundamme: minä tahdon
reille säätä waldakunnan, niinkuin minun I»Mi sen minulle sääsi: Luk. 22: 29. Mach.
25: 34.2. Tim. 4> 18. lEsuren Rruunu on
meidän kruunumme; 2. Tim. 4: 8- Hänenivaldikkansa meidäli waldikkamme; hchce.! au«-
tudensa meidän autudemme; Ebr. 9: 2". hä-
n.en ijäinen elämänsä meidän elämämme: I.y.
17: 2. -Hänen RuninFällmen woimansa
kunniansa on meidän, sillä me saamme duo-
mira hänen kansiansa. Luk. 22: Zc>. iLrreks

r»
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te tiedä ercä pyhät pitä mailman duomitze,
man ja Nigelic. ~ Kor. 6: 2. Z, nimittäin
ne langennet Eiigelit; Ia minä nain istuimet,sano Johannes, ja he istuit niitten päällä,
ja heille annetcin duoMio. Ilm. kirj. 20 4.
Meidän picä halllheman hänen kansiansa Ilm<
kirj. 22: ;, Jos n»' hänen kansiansa kärsin»»
me, niin ine hänen kansiansa hallitzmme. 2.
Tim. 2: 12. Ia hän sano min myös itze- Is»
ka woicca, sen minä annan istua minunkans
sani minun istuimellani, niinkuin ininäkin
woitin, ja olen minun Isani kansa hänen is>
cuimellansa istunut. Ilm. kirj. 3: 21. Niin
muodoin on koko lEsuxen ylendämisen tila
meidän; mutta meidän pirä woittamall, Ilm.
kirj. 2: 7. n. 26. sano lEsus, jos se niin
oleman pitä; ja jos st niin on, M ms woi-
tamme, joka pitä oleman meidän koeturemme,
meidän tundomerkkimme, että me olemme JSsuxen omat, ja meillä 07, rhlers häi.en kan-sansa; niin olemma me jo tullet Gionin rono»
ren N'gö, ja elawän Jumalan Vaupungi»
tanvallisen Jerusalemin, ja monen tuhannen
Engelein joukon tygö, ja esikoisten Seura,
kunnan crgo, jotka taiwaisa kirjoitetut ovM,
ja Jumalan 'kaikkein Duomarj l rvgö, ja
bellisten wanhurstasten hcngein cygö, ja uuden
Testamendin rvälimiehen JUsu.en tygo, ja
sen pristoirus weren cygo, joka parenibita
puhu kuin Abelin weri. Ebu. 12: 22, 23,24.
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§. 22. Tainkaltainen on yhteisi)s nsto»
waiften puolelda; niin että koko lEsus on
heidän,kaiken kansakuin hänellä on.' Sentahdenkuulu se >'mi.unystäwäni c»n minun, minun pai«
lneneni Ps l. Mnmu Lunastajani Job.
19.25. Miilun ja minun Imna«lani loh. 20: 28. minun rvalkeudeni, niinun
terweydeni ja elämäni woima Ps. 21: i.
»uinun wäkewydeni, minun kallioni, minun
linnani, minun rurwani, minun kilpeni, mi»
nun autudeui sarwi ja minun warjeluveni,
Es- 18: 2.z.minun ystän?äni on minun. lEsusbutzu itzensikkin uffowaisten omaisuderi. Es 41:
12 2, Kor. 6: 16, 18. Ia kosta IsH Imna<la ja Pyhä hengi owat eroittamattomat Ilima-lan Pojasta; 1. loh, 5: 7- miu on mws ko«
ko korkiast-vlistettp Kolmeyhteys ustowaisten o.
maisus, heidän rurwans ja osansa, Ps
26. kosta he lEsuxen kautta owat luinalasayhdistetyt. loh. 14: 23.

Neljäs Osa.
§.23. Nyt edestule tutkistclemuxen rii-meissä osasa kahella: tämä Me>>s

on lEsuxen pnotelda, että hän takaisinkanasanoa hengellisestä Morsiamestani: minun ys,täwäni on minun. Me löydämme tästä, ettämaikka osallisia sanotan oleman lEsuren puo<
lella; niin on kliitenain woitto myös täsHdän puolellamme; Uä lEsns ei tarwitzetän; hänen onnellisudmsa pyh ilman meitä,



ja yhtötsyden kautta meidän kansamme ei taidase enäyndna; hän on itzellensä kylläys: ja il"
man sitä olemma me niilt köyhät, min wibel-
jäiset, niin woimattomat, ettci meillä itzestäm-
me ole mitän kelwollista, kuin me yhdistMsä
taidaisimme wiedä muasamme lEMelle osal-
lisuteen.

Z. 24. Mutta niin wihcljäiset kuin me
olemme; niin me kuitengin olmum häi-en o-mansa, kima hän sm sano meidän Ewangeliu-
misamme- Ia ennen kuin hän tämän taisi woit«
taa, piti hänen edeldä kasin meidän synd mms
ji kirouremme ja kuolemamme ja helwetin pii-
nan, kuin meidän oli/ iKellenA omaxi teke-
män. Pf. 4c: 13. Koffa lEun tahdn meitä
omaisudexensa, on tämä rang,'.iswren paha eil-
sin hänelle osapi tullut, sen on hän andanut
Myccä päallens; Es. 53: 6. sen on hän ulos
seisonut meidän siasamme: ja katzo rakas sielu,
mmqälainen woitto oli lEsuren vuolelda, sii-
nä tämän kautta tarkoitetusa yhtechdcsa mei-
dän kansamme! Mutta hän moitti kuitengin
meidän omaisudevensa, niin kuin Luiherus sanoo:
-Hän on lu iastanuc meidän < ercä me hänenomansa olisimme, WähänKatekism ixen 2. us-
kon kaMlesa. Uffowaiset kutzutan myös sentäh-
Ken Raamatusa hänen omaisudensa kansaxi,
i.Pet. 2:9, hänen omaisuderensa. Cph. 1:
,4. hänen klmniallisexi omaisudexcnsa. 2. Tesi.
» 14. ja hän taita, jos muutoin joku taitaa,

oikeudella heistä sanoa: minun ysi
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täwäni on minun. Ia koffa he owat hauen

ja yän ulos audvi itzensi heidän
edtMnlu, että häu hcica kaikesta wäärydestä
lunastais ja iszeUensä erino?na!sixi kansaxi puh»
distais, ahkcraxi hywiin röihin. Tit. 2: 14»
koita Jumala on he:ouu lahjoitt>uutt hänelle
vmalsM-i- lol> 17: 6,9, ia, n.jaheowat
hänen vluuuft: Apost. leg. ,27: 23. Rc>m. 14'
8. niin on hänellä wapaus tehdä omaisit'
de s,l kautzu mitä hän tahtoo. Se ei taita kiel-
lena r!)de!dä omaisuden Herralda, kaiketi M-
hemmii: lEsumda; niin kallisti on lu-

ju maranut omaisiideuft. 'T. Kor. 6:
19, 20. ja jolla siihen on kaakein suurin oikeus.
Mutta k,,-<M ei yxikän, lEsus ei ensingän haas-
ka omcusuttanja ja tur:neie omiausa, ei myös-
kän joutuu toisen anna sitä surmella; niin
meillä bun olemme hänen omansa, on kaik-
kein si.,.rin tur.oa ja suojelus; ja M mailma-
sa ei ikäilänsa taida meille pahoin käydä, so
mahla näkpä lavahtuvan kinnga setahto. Jos my
sil) olemn:e uffolltset, jauffonkautta phdistetytlE-

rackaui! eikö meidän siis pidäis tytymän siihen
mitä lEsu) tahto meidän kunhamule, taikka
niin eli nam. Ei hän taida wihata oma li-
hansa: EH. 5: 29. Ei hän taida häwittä 0-
mia jäsenilänsä, toista puoldansa, ruuminsil
täyttälnysta. Hänen murhens pito «i taida meil-
dä puuttua; sillä ei hän toki omaa kuumistansa
iMa laiminluödä, joka on hänm Maisudensa,
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hämn hengenss. Sentähden on st kaikki hywin
kuin hän meidän kanssamme tekee, ja sallii mm»
den tehdä meidän kantzamme/ jos se ikänä
näyttä' kuinga kowaxi. Olkon tämä ajatus
meidän lchdutuxemme elämäsi! ja kuolemasa:
ja itzt huomion ede'ä taidamme me olla roh«
kiat; sillä ei hän lEsus taida kadotta itziänsä,
jonga hän tekis, zos hän niinkuin pää kadot-
tais oman täyttämänsä, oman muminsa: Sen-
tähden että taitaa seisoa duomiolla, ei ole vh-
tän :nuuta wälikappaletta mahdollista, kuin et-
tä kiini nppua hänesä, Mä ja olla löytty hä-
nesä:^Pysyä hänesä, että kosta hän ilmestyy.
Meillä olis turwa, etten me hänen edesänsa
häpiään mlisi hänen tulenustsansa. i. loh.
2: 28.

«.25. NffiGyisten kantzaniinkuinomaisuden-
sa,lekeM)ös lEsus kaNsa. Hän hallitze, hän
hoidta, hän pakotta heitä, ja teke heidän kans-sansa. M jälken kuin hämn aiwoiwvensa ja
tarkoituxenfa sen waatiwat, mutta kaikki heil-
ien onMi paehaft. loh. ic>: 1-16.
Nom. 8: 28. Niinkuin hengellisen rnuminstt
jäscnitä käyccä hän heitä aseixi, Apost.teg. 9:
z5. hänen cdeskatzomisellensa molemmisa hänenwaldakunnisansa täällä maan päällä; niin et-
tä he toinen toistansa palwelewat sen rvaiku-
tuxen ja määrän jälkeen, kuin kullakin jäse,
nM on, että ruumis kaswaa rakennu»xexensa rakkaudesa Eph. 4: 16. Ia koetelkaa
jokainen ttzensä, kuin luule olemansa yhden lE-su-
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suxen jäsenen, hänen hengeMsä rmnnisansa,
kuliiga hän on ashanut itzenlä tayuä niinkuin
aselEsuren kmunapi, joka pää on> ja kantza-
jasenutensä kestenaisexi pallrelurexi, jokaznen
woimansa peraM, ja pmtzi omaailsa etziinlstä
i. Kor. iz: ;.

§. 26. Jos koko ruumis on lEsuxen c«
maisus, niin st sama suittaa sen jokaista jä-
senestä erittäin. Jokainen uffowa sielu on I'R»
sufen «ma ruumin ja sieluu kansa/ ~ Kor.
6: 2c>. z: 24. 15: 23. Rom. 14: 8> Gal. 5:
-4- min että koko ruumis ja kaiM ruumin
jäsenet pita uhrattaman hänelle palwe-
lureri ja kunnian Rom. 12: 1.; ja hänen sie-
lunsa kaikkein woimainsa kanft pita oleman
hänen omansa: mutta sydäntä stn taipumus-
ten ja himojen kansa katzo Hän enimmästi;
1. Sam. 16: 7. sydandä welkoi ja waa»
tii hän erinH,narram meildä. Sanal. 23: 26.
ja se pitä oleman hänen omansa; M hän fiel»lä sais asua ja waikurraa; 2. Kor. 2: ,6. Ilm.kirj. z: 20. että se olis hänen puoleens yli kuk-
kia tairvmerm Jos. 24: 2Z. Ic>el. 2: 12.2.
Thetz. ? - 5- Mutta koffa me tämän kuulemme,
niin me mahdamme taas muchettia meidän ny-
kyisen Christikundamme yli; sillä nähtawästi me
löydämme, että mailma ja mailman rakkaus
on suuremman osan ihmisten spdämmet sisälle
ottanut niin että lEsurella on heisä aiwau
wähä eli ei yhiän osaa. Eli kuingasta se on?
kuhungas wtdatellän sinun sydämmes enää ia u-

H 2 sem-
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scmmin, lEs-xeen eli maallisiin? mitäsiä
:näsii ajaueltt? mingu perän siliun sieläs enim-
nläsii iso ja jano? mitäst enemmin ahkeroit
»voittaa, omistan ja kelwata? anna oman-tun-

ilman wääräin luuloin sowaisemista waf-
tain lickden rysimnMn päälle; s.n>t tietä,

sinun tawams on, nimittäin siellä ruin.
f-oämmeikln on: Luk. 12: 34. Mutta ellei IE»
ftzs, waan mailmn, ole sinun sydämncs tawa«
ra j,'. >, bywys; min et sinäkän sitä was-
tan ole lEs,!M tawara ja omaisns, sillä et
sinä mene»» itziäs kuin hänen omaisadensi, eli
kuin sinun ruumis, sinun jäsenes, sinun sielus,
sinun pmmärryres, sinun ajnmres, sinun hi-
mos/ sinun si)dämmes olisit lEsnxen omaisil-
lä mitä oikeuden Märyde»: t.intza on tekemis-
tä? Eli mitä osallistuta on walkeudella pimey-
dea tantza? Eli mikä sowindo on Chrisinrel-
la Belialin kantza? Eli kuinga Jumalan Tem«
pli sopii epäjumalden kantza, jotka sinun st-
dämmes taipumuxen jälkeen owat mailma ja
maalliset kappale:? 2. Kor- 6: 14/15,16.Ju-
mala sinulle siitä wcckutuxen andakon.

§. 27. t lilum ystäwäni on minun, sa-
no lE-us wiel «vihdoin uffowaisista siinä pääl-
lekatzannosa, että hän pitä kaikki mitä heille
tapahtu, yhtä t,i!' st olis hänelle itze tapahtu-
nut, olkon se eli paha. Se bnsiiswaa-
ralliaen, elta wahiugoitta Jumalan lapsia; sil-
lä ft, jv>,i niin onnelin on että hän ftn te-

lian mnhiiyoitta ei ainoastansa toto phte-
Yt-



4- ) 117 ( -^

vttä, koko ruumista, koko yhteen-liitettä kaikis-
ta ChrWren jäsenistä/ kuin owat taiwasa ja
maan päällä/ ja toinen toisestansa osan otta-
wat, että he yhden ruumin ulostekewät; UH
josyxi jäsen kärsii jotakin, niin kaikki mUUt
jäjenet kansia kärsiwär; i. Kor. 12: 26. maan
hän wahwgVitta erinomattain itze Christus-
ta, joka on ruumin uää. Hän kostee IM,ren
silmä rerään: 2: 8- ja lEsn? o» itze sen
sanonut: Gc joka teidän ylönkayo, se
ylönkatzo mimm; Luk. ja siiä wastan:
joka reirä Hoiho, hän holho minua; Math.
10: 4». 18: 5- I"h- 13: 20. Joka Juma-
lan lapsia murhellisix: saarra, se niurhelliseri
jaarra sengin, joka on heidän
Es. 63: 8, 9. ja Pawalille, koska hän wai-
nois Christitpita: Saul, Saul, mixis minua
wainoc? teg. 9:4, 5- Ia wiimeisenä
päiwänä: Minä isoisin, ja ette ruokkiner mi»
nua, minä janoisin, ja e«e juottanet minua,
minä olin omo, ja erre huonesem ottanet mv
nun, alasti, ja ette waatettaneet minua; sai,
tasna, ja fangina, ja ette nn'm»a oppinet.
Math. 25: 35/40, 42, 45. Sellaisen osM«
suden otta lEsus hänen jä'end>n>fa hädästä e«
li menestyxestä, että hän stn kuin omansa.
Smtähden kutzutan mlowaisiell kärsiminen
Christuxen kärsimisexi, 2. Kor. 1: 5- yhderi
rävnämisexi siira, kuin puurm Christuxenkärsimisestä. Ko!. 1: 24. Christuxen sowindo
kursinuftsiH eiMmm mitän, sillä yhdellä uhril»

H 3 la
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la on hän »iankaikkisesti täydellisti tehnyt ns
jocka pyhitecäN: Ebr. 10: 14. 9: 26, 28.
Mutta hänen tule myös kärsiä hänen jäseni-
siinsä, ja tämä karsiminen e: täytetä ennen luin
Christuren morsian wiedän sisälle hää-saliin,
sitten kuin hän niinkuin ylkä, on pannut wi«
hamiehensä jalkainsa ale; l. K«r- 15: 25,26.
waan tule jokaitzen jäsenen määränsä jälkeen
täyttää, mitä »vielä puuttn ja rähtellä on errä
kärsiä Christuxett ruunun tähden, joka on
Seurakunda. Niin muodoin taita siis IT-sns sanoa hengellisestä morsiamestanfa: minun
s>stäwäni on minun; ja« kaikista kuin hänellä
en: se on minun; kaikista kuin hän taita tehdä:se on minun tähteni, minulle pslweluxexi ja
kunniari, ja minun jäsendeni pailvelnxLri ja
keffenäiseri hyödytyrepl, ja kaikista mitä hänel-
le tapahtu: se tapahtu minulle.

§. 28. Nyt, niin taitawat siis lEsus ja
ulkomaiset panna ffywydensä yhteen, ja sanoa
keskenänsä toinen toisestansa: Minun ystäwäni
on minun, ja minä olen hänen; ja tästä yh-
teen pannusta ja yhteisestä hywydestä: se on mei-
dän: meidän huonemme kaaret owat Sedri-
puusta, meidän wuolrethuongasta. Kork. weis.
1: 17. Autuat owat ne, jotka kutzutut owat
Innlalan pojan, IKsuten Christuren mei,
yän osallisutoen. 1. Kor. 1: 9.
Me olemma katzellet tätä aututta ainoastansa
jongun wähän osan; sillä st enin on sanoma-
loin ja Wttämätöin: mutta kuitengin olemma

me
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me niin paljon nähnet, että me ilman wastan-
anomista taidamme suostua näihin Syrakin
sanoin: päämiehet, Herrat ja haMtziar, o-
wac smiresa kunniasa; murra ei he ole niin
simrec kuin se joka Jumalala pelkä. Sir. ic>:
27. M niinkuin rakkaudesta taitan sanottaa,
M fe tekee meidänkaikkein palweljoiri;- niin se
taitan sanotta uskosta, että fe tekee meidän kaik»
kein Herrari, ja kuitengin ei ole Jumalan
lapset röykkiöt, maan jota enembi armo sitä
suumnbi hengen köyhns. TäsH elämM ei se-
näwy Jumalan lapM, mitä he owat; 1.

loh. 3: 2. waan heidän eläininsä on salattu
Christuxen kansa lumalasa. Kol. z: 3. ei ai-
noastansa muilta, waM enimmästi myös
itze heildä; ehkä he wälisti jongun silmäilemi-sen näkemät kunniastansa ja jongun esimaun
autudestansa maistamat/ joka kerran pitäilmes-
tymän täydesä wvimasansa: sillä se on meille
luwattu: kosta meitzänj elämämme Christus
ilmoiteturi mle, silloin mekin hänen kansian»sa kunniasa ilmoicetan. Kol. 3: 4. Ongossiis
ihme, että M Christitty pitä kaikki maalliset
tuhan ja tyhjän wertana; että hän unhohta
lie kuin takaperin orvat ja kokotta niitten pe-
rän kuin edesä owat, euä hän samoa eteen
pannun määrän jälkeen; Phil. 3:13, 14. et-
tä hän toiwosa luke päiwät, joiden loypuis»
hänen nykyinen salattu elämänsä ilmoiteturi
tulee kunniasa? mutta, «m'IW; ett'«valmi»
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olisin, ja wahrvas Ustos sun tulemistas odo»
taisin, kuins tahdot mua rygös rieta

ja oikiat tiera, niin ijankaikkiseen
iloon wieda, ja Amen!










