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lEsuxen Nimeen.

Meidän Wapahtajamme kuole-
masta syndisten edestä ja

syndisten fiasa.
§. l.

Salomo sanoo: errä pnrembi on mennä
»lurhe huoueleen kuin ilohuoneftcn, niin hänpuhuu yhdestä totudesta, kuin lokapäiwänen koettele-

muskin meitä opetta. Ilohuonesa saa se lihallinen
mieli rawindons. ja se joka sieidä tahtoo ilman hen,
gen saastuttamista uloscaydä, hänen picä walstn wi<sun waarin itsestänS ottaman. Mutta mmhchuone»sa, ehkä paljo syndistä, lihallista ja turhaa menoa
sinnekkin nyt on sisälle päästetty, löycy kuittngin siinä
siwusa jotaio, kuin ihmiselle tcrwellisen peräänaiamxen
anda caila; Salomo myös tngöpcmee sypn sithcn:
Siellä on kaikkein ihmisten loppu, ja eläwä panee
sen sydämeensä. Saarn. 7: 3.

§. 2. Mutca jos se on ylös rakendawainen, että
olla murhe huonesa, niin on wielä hyödyllisembi,
että olla saapMa uhden ihmisen kuollesa: sillä silloin
saada» wielä eiawämn>ällä tawalla ia wäkewammän
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sydämen tunnon kansa nähdä kaikkein ihmisten lop-
pua: ja koettelemus opetta, että ne kowimn»atkin st)<
dämet helt. wät ja liikkumat senkaltaisisa tilolsa. I«
er'ilomattain ci se taida olla ilman hedelmätä ia hyö»
dytystä, olla saapuilla yyden oikian Christityn
kuollisa, ja nähdä, kuinga hiljaisna ja tytywäisnä,
tuinga hywin walmistettuna, kuinga täytettynä Ju-
malan Hengen woimalla ja lohdutuxella, ehkä teisi«
nans monen kilwoimren alla, monda pimiatä hetkeä
wlettäisa, jotka «nimmssti lopun lähestyisä selkennvät,
hän waipu kuoleman uneen Wapahtajansa helmasa,
ja menee lepoon työstänsä. Jos joku muu, niin mi»
sesti yri tämän kaltainen asia woipi saatta niitä/ jot»
ka sen päälle kacsowat Bileamin kansa ulospuhkia-
maan: Minun sieluni kuolkan wanhurskasten tuo»
le>nalla, ja minun loppuni olkon niinkuin heidän
loppunsa. 4 Mos. K. 23: n.

§ z. Muita jos ihnusten kuolema on vlösraken»
dawomen että päällekatsoa: niin se mahca wielä suu«
remman hyödytyxen myöcäns tuoda, kosta yri sen<
kaltainen persona nähdän kuoleman, joka on Juma-
la, ja Hänen loppuansa katsotan, kosta Hän niin-
kuin yri wikauhri ristin altarilla uhrattin mailman
sondein tähden. Tämä on se päiwä, R. Christityt, jo-
na tämä meidän Jumalamme päällens omusa mie-
hudesa ja niinkuin meidän weljemme on kuollut mei-
dän siasam. Mitäs pidäis meidän halullisemmasti
ja suuremman ylösrakennuren kansa edesottaman,
tuin että ustosa käydä ulos Hänen tygöns, ulos Je-
rusalemista, ulos mailman pauhinasta, joka häirittä
meidän hariaudemme, Golgataan, ja hiljaistldesa asct<
ta meitä Hänen ristinsä wiercen, katsomaan Händä,
Hänen wiimeisellä hetkellänsä. Me saamme silkin jo»
täin nähdä; joka ei ole tapahtunut mulloin, luin sil»
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tH yhdellä ainoalla kerralla, eikä taida tapahtui,
niin kauwcm kuin mailma seisoo ja yxi päiwä toista
noudalla. Me saamme nähdä Jumalan Pojan kuo-
lcwail Isänsä cmgaram, ja luondokappaldens murha»
kätten alla. Me saamme nähdä yhtä Kuningasta ri»

omlda alammaisudans, ja yhtä ela-
mätä ulossammutttawan, joka on itse elämä, kai»
ken elämän ja kaikkein eläminen alku. loh. i: 3, 4.
Col. »: 1;, 16. Ebr. 2: iO. Kuka taita tätä nah-
desänsa olla ilman tunnotta ja liikuturetta. Koko
luondo näkyy tämän ohesa murehtiman. Auringo pi-
menee, ja kosia hän k«dotca walonsa, niin maa ja
taiwas ikänäns kllin puke päällensä mustat waattet, »uaa
järisee, wuoret halkeilewat, haudat aukenewat, Tem»
piin esiwaate repiä k.chtia. Match. 27: 45, 57,52.
Pidäiökö meidän, joihin tämä asia niin lähes kostee,
vleman ilman waarinottamista, ilman peräanajatvsta,
ilman liikutusta? Eikö meillä ole syy, että sanoa toi-
nen toisellem, ja kukin iMens: woi minua! Erc
Jumala, on murharr' ristin päälle: Riwest' oin»
di sydän M, kuin ei pelkä wielä. Suom. W. K.
150: 2.

§. 4. Mutta meidän hämmästyremme,' meidän
murhemme ja walituxemme tämän mainittawan luo»
leman ylitse, olkon Christillinen. Että Jumalan Poi»
ka on kuollut meidän syndisten edestä ja mei>än sia<-
sanl, toimittamaan meille pelastuxen kuolemasta, st
<i pidä «uikuttaman meisä hämmästystä, muretta ja
walitusta, waan paremmin iloa ja ilo-äc.ndä. Mut»
ta että me olemme Händä pistänet; että meidän on
syy siihen, «tä Jumalan ainoa Poika, joka on Isän
kunnian kirkkaus ia Hänen vlemisens juurikuwa lHebr.
1:3), on niin lustallisen waiwan, niin hirwittäwän
kuoleman kamppauM jälken, hengens ylönandanut,
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se mahta panna nämät sanat meille suuhun: N?oi
minua! iLtt Jumala, On murhacc' ristin päälle;
ja tämän tunnon meidän sydämiin: Riwest' on»di
spdan sill, Ruin ei pclkä ivjelä.

§. 5. Senkaltaisilla ajacurilla me MH hetkellä
walmistamme meidän sydämemme, kosta meidän pltä
uwsmenemän Golgatan, katselemaan lEmxen kuo-
lemuta ftndlsten edestä ja svndisten siasa. Mutta me
limah.inlangemme edelläwoittain Hänen jalkains juu«
reen, joka rakkaudesta meitä wastan on ulos andanut
Poikansa kuolemaan, ja kaikkein kowlmmasti lyönyt
Händä meidän lähdemme: rukoillen Hända sillä ru-
touolla, kuin meidän ITsuremme, ennen Hänen kuo-
lemansa meille opettanut on: Isa meidän, j. n. e.

Texti: Se wiides Acti Lhristuxen Pii-nan HistorlKsta.
§. 6. Sen seuramisexi, kuin sanottu

on, tahdomme me ylösluecun Tertin jol/daturen jäl-
len Jumalan armon kauna tällä erällä katsella
Meidän Kallihin Vapahtajamme tuo-

lemata syndlften edestä ja syndisten
fiasa.

§. ?. Kosta ihminen oli langennut pois Juma-lasta, niin tuli hän kuolemaan wikapäaxi, sei, ennen
Paradisiiä mlistemn jälken: Smun picä
kuolemalla kusleinan. i Mos. 2:17. Silloin tuli
yri kolmelainen kuolema hänen ylusens: yxi luonnop
Unen, yfi hengeMnen, yxi ijankaikkinen. Jumalan
wanhurffaus n nnimut yhdengän näistä jälkenanda,

waan
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waan duomion piti koko awarubesans käymän läy-
tören.

§. 8 Koffa nyt lEsus armahmwaisesta rakkau-
desta tahdoi astua meidän siaam, ja Jumalan duo-
mion edesä otta kaiken meidän welkamme päallens;
niin on selwä/ että, koffa Jumala ei mitan tainnut
jälkenanda, niin piti koko meidän, rangaisturemme
Hänelda ulosseisottaman: seurawaisefti piti HänenaNekäymän kaiken kuoleman, jonga alahaiset me olim-
me: ja niin ei aiuoastans sen luonnollisen, wacm
myös sen hengellisen ja ijankaikkisen. Jos wähin-
dakän sinä löytyis, jota ei Hän olis allekäynyt, niin
ei se taitais muutoin kuin meidän odesä wielä seisoa.
Mutta Jumalalle olkon liitos! Meillä ei ole mitön
enän kärsimistä meidän lunasturemme tähden. lE-sus on kaikki täyttänyt. Ia sentähden sanoo Raa»
mmm: Christus on Jumalan armosta kaikkein ede,
stä kuolemara maistanut, Hebr. ic>: 2. Hän an-
doi hengensä kuolemaan. lesa. 53: 12. Ruka on,
joka rahcoo kadorra? Christus on kuollut. Rom.
8 34-

§. 9. Koffa meidän nyt tulee puhua tästä Chri-
stureu kuolemasta synvisten edestä ja syndisten siasa;
niin on tiecä, että sen ala suljetan kaikki, mitä Chrl-
stus on kärsinyt meidän tähden», seka Hänen ulko-
nainen ruumins, että sisällinen sielunsa kärsiminen;
sillä täsa tmkinnosa on ILsuren kuole,na ja liL»suren kärsiminen yxi ja sama asia. Raamattu mai-
nitsee nyt uhdestä nyt toisesta, kosta se puhuu kaikesta
siilä synnin rangaistuxesta, kuin lEsus meidän sia-sammc on allekäynyt. Se kutsutan myös rangaistu»
rcxi (lesa. 53: 5); ja, toisinans werexi, weren

hosuinistxi, haawaxi, waiwaxi, ah-
disturexi, j. n. e. (lela 53: 3,4/ 5,7/ 8/ ic>, n,
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12. Apost. T. 2Q128. Eph. 1.-7. 2! 14, 16. Hebr.
9: 22. 1 Pet. 1: 18): ja sen kansa ei sutenaan mitan
muuta ymmärretä, kuin kuolenlaca. Mut»
ta se soweliain ja painamin sana kaikista jolla Ju-
malan Hengi on tahtonut edespanna koko Christu-xen kärsimisen, on tämä totisesti, koffa se kutsutanyhdexi kuolemaxi; silla niin kutsuttin meidän synnin
rangaistus alusta, kuin mainittu on: Sinun pitä,
kuolemalla kuoleman. Tmkistellarem tätä lEsurenkuolemam, tahdomme me sitä järjestystä seurata, joja,
nunkmn Christuxen kärsimisen historiasta hawatan,
Hän «n kuoleman allekäynyt; niin että me ensin kat«
selemme Hänen ulkonaista ruumins kärsimistä, joka
luetan luonnolliseen kuolemaan, ja Raamamsa myös
kutsutan kuoleman (2 Mos K. 10:17); sitte Hä<nen sisällistä sieluns kärsimistä, joka wastaa meidänhengellistä ja ijanraiMsta kuolemara; ja wiimeriHänen luonnollista kuolemarans, koffa Hän ylön»
andoi hengensa.

§. 10 Mitä 1) lEsuM ulkonaiseen kärsimi-seen tulee; niin oli koko Hänen elämänsä täytetty kai«
keltaisella, ajallisella wiheliäisodella ja tirourella; niin
että, mitä mailma kunniallisna ja suurna pitä, stei ollut Hänen osallens langennut. Ei Hänellä ollut
maallista kunniaca; silla Hän waelsi ymbärt or,
jan muodosa (Phil. 2:7). Hän oli kaikkein xlonkarsoceapa ja kaikkein halwin (lesa. 53: 3). Hä-nen muotonsa oli rymembi muita ihmisiä, ja hänenhahmonsa huonombi, kuin ihmisten lasten (lesa.
52: 14), jotka synnin kautta olit häwittälm kai-
ken heidän kunnians ja arwons; mutta höyhen-
telewät ja vlpeilewät kuitengin. Ei Hänellä ollut
yhtän maallista etua. Yxi juhtain huone oli Hä<nen cnsimäinen majansa ja fiimi Hänm kätkyensä

(Luc.
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(kuc. z: ?); ja kuka meistä kaikista on Melansa
mailinaan niin wiheliäinen, että Hän tasa olis Hänen
kaltaisens? Hänen täytyi sitten elää maankulkeude-sa, ja tulla »vainotun paikkakunnasta pcuktakundacm
(Match. 2:13, 14. 8: 34- loh. 8: 59- in'34,42);
waelda ymdäri, kärsiä nälkää, janoa ja muita wai-
waloisuria (Matth. 4:2). Ei Hänellä mitän maal-
lista omaisnrra ollut. Alusa söi Hän leipänsä, ot«
sansa hiesä t Matth. 13: 55)/ mutta eli wiimein al-
Ninasta, kosta Hän wirkansa toimimren kautta tuli
estetyri käsilläns astaroiisemasta (Luc. 8: 3. loh. 12:
16). Ei Hänellä ollut luolaa eikä pesää, kusa Hän
olis asunut, ja kuhunga Hän olis päänsä kalistanut
ja eli niin muodon suuremmala puutoxesa, kuin järiet»
tömät eläimet kedolla ja linnxt taiwan alla, niinkuin
Hän itse sanoi (Matth. 8: 22). Mutta kaikki tämä,
ja mitä muutoin HäNen waelluxens alla maan päällä
Handä kohtaisi, ei ollnt wielä Jumalan korkeimman
angaruden ja wihanMerkki (loh. 8: 16, 29. >i: 41,
42); sillä sen Hän wasta sai koetella elämänsä lo-
pulla, ja erinomattain wiimeisestH ehtosta «lkain, läpi
koko yön ja seurawaisna päiwänä, jota oli Pitkä per«
jentai, meidän lunastuspa sowiudo-päiwä; sillä silloin
alkoi Hän wasta oikein maistaa kuolemaca ja kärsiH
sitä rangastusta, kuin me ansiomme jälken olisimme
ulosseisoa pitänet.

§. n. Mutta niinkuin ei yrikän taida kuole-
man rangaisiuxen alle käydä, ellei hända «delläwoit-
tain duoinita wiallisexi; joka ei ainoastans ole ihmi-
sten, waan myös Jumalan cdesä kohmllinen, jonga
tähden inyös Jumala niin menettelee syndisien kansa,
että Hän anda duomion käudä edellä, ennen kuin
rangaistus heidän päällens lä tccä», joka tapahiu
kuoleman hetkellä, jokaiselle cväuffosa kuolewalle ih»
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miselle, ja sittä yhteisesti wiiineisnä päiwänä, koffa
wiimeinen duomio tulee pidettäwäri (Manh. 2;: zi.
seur.); Nmi oli myös tarpellmen, että- samat» piri
menetellä meidän Takaus-Niehemmä lEsuren kansa,
niin enä Hän ensin pici duomitta ja sicte rangaista
kuolemalla. Ia tämä duomnsemineu tapahdui G«h-
ftmanesa, yhdesa yrtitarhasl min muodon kuin mei-
dän esiwanlMwamme myös yhdesa yrtitarhasa olit
syndiä cehuet ja ansainnet sen rangaistujen, kliin IE«
fus allekäynian piti. Täsä yrtitarhasa asetti lEsus
ilstnsä Jumalan angaran duomioistuimen eteen, kaik-
kein syudisteu puolesta, kosta cnsiri koko heidän syn-
nin welkans tuli Hän-lle cygolueruxi, Hänen pääl-
lensä heitstyri että kanda ja Hän lumalalda syn<
nixi rehdpxi. lesa. ;z:6. 2Cor. 5:21. Sittä
kuin tämä oli tapahtunut, niin ei Händä taittu Iu»
malan duomio isiuiiuen edesä muun arwata, kuin yh«
deri welanal.'.haisexi: ei shndisexi; sillä tämä nimi
sulke myös icsesänsä sen luonnollisen mrmeluxen, jolla
lEsus luonnosansa ei ollut saastutettu; waan Hän
tuli katsomxi niinkuin »ri welkamies, ja! niinkuin st
ainoa welkamies. eli niinkuin kaikki syndiset olisit
Hänen personasansa seisonet Jumalan kaswoin edesä:
ja sen suhten käwi kuoleman duonuo Hänen ylitsens
heidän puolestans, kosta Junnata julisti, ecrä Hän
ilman wähindäkän armahtamista ja jälkenandami-
sta piti allekäymän ja kärsllnän sitä, kuin kaikki
syndiset yhtcn, joiden puolesta Hän niinkuin N?ä<
li-ja Takaus-mies irsens olir an-
sainnet.

Ia niinkuin ne Jumalattomat wiimeisnä päiwä,
nä picä herätetyillä ja hämmästyneillä omillcnmmoilla,
wapiseman, wäriseinän ja kauhistuman, pelwon täh-
den näändyman, ja tustallisen esimaull helwetin wai>

wasta
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lvasta tundeman, kosta he kuulemat dnomiobasnnan
ääne:?, näkemät duon:arin mlcwan taiwan pelr^sä,
ja he wiedan duomion cceen (Luc. 21:2;, 25, 2?.
Ilm. K. i: ?. 6: 16, l7); niin täytyi myös Christu-
xen ruwcra murehtimaan, wapistinaan jakauhistll-
maan, niinkuin historia todistaa (Match, 26: 37.
Marc. 14: 33) kosta se hetki oli lähestyin t, että Hän
Gcchsemcmcsa piti Jumalan duomioistuimen eteen ase-
tetta saamaan duonnonsa syi.disien siasa. Sentähden ei
Hän suutta wMittanut Opetusiasiens ldesa-- Mi-
nun sieluni on suuresti murheisansa kuolemaan asti
(Match. 26:38); ja se ei olluc ihmeteldawä, että Hän
langeis kassoillensa Jumalan edcsä,
ja mä Hauen hikensä oli niinkuin joika
maan päälle pu:oisit (Luc. 22:,44 X Mitä Hän
silloin on mahtanut tuta sisällisesti, kosta wcri puhkasi
Hänen suoneina ;a p,sariccain ahdisti itstns ulos hiki
re,istä, ja, niinkuin lesajas, 63: 2, 3. smoo, prii-
storci ja saastutti Hänen waatrens.i, ja Hänen pu-
kunsa oli niinkuin wiinakuurnan sorkujan, sica
emme taida käsittä: mutta Hänen kuolemansa msta
ci roielä ollut käynyt kaikkein korkeimmalle!,; silla tä-
mä oli ainoast>ins yxi esimaku Hänen edejaftistwai-
scstn kuolemostansa, ja yri waikmus kuoleman duo-
miosta, joka mli Hänen ylitseuS langctemxi, ja wa-
staisi lunmlattomain tilaa wiimeisnä paiwänä, kosta
heidän kuolemachuomionsa langeteian; Silla Hänen
piti myös räsäkin ulosftisoman snnnin rangaistuxen:
mutta tämä oli niin paljota rassambi Hänelle, kuin
Hän silloin ykinänsä oli kaikkein syndisien siasa, ja
täytyi ftinähden yxinänsä :uca kaikkia snä, kuin kaik-
ki syndistt yhten, duomion edesa tundeman pitä.

tz. 12. Kosta kuoi.man duomio oli langetettu
Jumalan Duomioistuimen cdesa; piti sen kohta

taycö-
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täytömn käymän: ja niinkuin ChristuS oli duomittu

kaiken meidän synnin rangaisturemme,»«
niinmuodon ei ainoastans lm rangaistuxen ja kadoin-
ren, joka meidän hengellinen ja iiankaikkinen kuo»
lema käsittä iisesänsä, jonga allaiäydesä ei yxikän
muu kuin Jumala tainnm Hänelle wiyaa ja julniuc»
ta osoita, niinkuin kohca tietä annecan, silla ihmisten
kädet olit siihen ylönhuonoc: wacm Hän tuli myös
duomicuri aliekäymään sen luonnollisen kuoleman,
taikkeill niiden ivaiwain kansa, kmn siihen
lueccawar, joica ihmisten kädet Hänelle tehdä saauc;
seniähden tuli Hän myös silloin, niin pian kuin duo»
mio oli langetettu kohta ihmisten käsiin ylönnnnetuxi;
sillä ilMan läcä ylönandamista, joka tapahtui luma-
lalda, ja joita lEsus itse oli «nnen puhunut Ope-
tuSlapsckens, mennesänsä heidän kansans wiime kers
taa Jerusalemini, Luc. 18: 31,52. ei ollut mahbolli»
nen, että joku ihminen oliS tainnut Häneen ryhtyä,
eli Händä woitta. Sitä sanoi lEsus heille, jotka
olit »äheteiyt Hända tiinniouamaan: Tämä en rei»
dän heckenne ja pimeyden «valda, Luc. 22: 53. Ia
Pilmuxelle: iLi sinulla olis yhrän waldaa nlinua
lvastan, josei se olisi sinulle annetcu ylhäldä(loh.
19: n). Niinmuodon tuli lEsus lumalalda ylön»
anneruxi duomion täyttämiseen Hänen päälleni: ja
he olic myös yöllä kohta simpuilla lyhdyillä ja soitoil-
la, joiden piti Hända kiinniottaman ja ludas ou'
heidän esimiehensä. lEsuxelle ei suotu yhtä» tulistun-
dia. S.ntähden, nimpian kuin Hän oli saanut duo>
mionsa ja palainnut nukkuwaisteu Opemslastens ty«
gö yrtitarhasa, sanoi Hän heille: Mokattako te wie-
lä ia lervärce? jo nyr kyllä on, se hecki on nMur:
katso! Ihmisen poika ylönanileran syndisten kä-
siin. Nostat ja täMmme: katso! se lähestyi, js«

ka
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fa minun peerä. Ia niin oli st. ludas oli kohta
saapuilla sen uloslähctetrn joukon kansa. lEsus
mmi itse heitä wastan. Katso! rakas' sielu, sinun
lElures astuu mielisuosin edes, ja älä ikänäns azm»
sen mennä sinun sydänustas, että Hän on sinua ra-
kastanut, ja anl>anur itsensä sinun edestäs. Gal. 2:
20. Ei Hän piilotellut, eitä tahtonut puoltansa pitä.
Hän tiesi myös, mitä Hänen duomions sisällänsä vi»
ti, ja sentabden sanoi Hän Pctarille, joka tahdoi wa-
stustaa: pistä miekkao tuppeen - , » eikö minun
pidä juoda sitä kalkkia/ kuin Isa minulle annoi.
Tasä ei saada wastan pitä. Mi korkiambi walda
on minun ylönandanm. Silloin kaikki Opetuslap-
set hyljäisit Hänen ja pakenit: mutta lEsus tuli sen
lumalalda langetetun duomion jälken kiinniottturi, si-
dotus ja poiswttdyxi. (Match. - 57. Marc.
14: 41 » 50 Luc. 22: 47-?4. loh. 18. 1-13.)

§. iz. Nyt, rakkat Chrisiityt, älkämä Opetus»
lasten kansa paetko Hänen lykyänsä; waan seuratta»
ma Hända ajatustemma kansa yrttitarhasta Jerusa-lemiin, sen hengellisen ja maallisen duomioistuimen eteen,
näkemään, kuinga tuskalliset waiwcit ruumin puolesta
Hän syndisten ihm,sten kätten kautta täytyi kärsiä,
häpiälliseen kuolemaan saakka ristin päällä. Minä en
tosin taida yhtä hawaa iohdatta ajamrenne tutkimaan
kaikkia asicmhaarma, kuin Christuren Piinan histo-ria itsesäns sulke: mutta se taita kuitengin ilman la-
wiambaa selitystä kohta tulla mieleenne, kuinga Hä>nen kansansa meneteltin duomioistuinden edesä; kuin-
ga Hän kakleisa riepotettin heidän wälillänsä, läpi
koko yön yhdestä paikasta toiseen, ja jonga kautta Hänniin paliota enämmin wäst?tettin. kuin Hän jo ennen
werta hikoilemisen kantta yrtirarhasa oli woimastansap«lj»n kadoimnut; kuinga Hän svndisilda' itseldö, joi,

den
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den huonoa H.n: oli tullut hywäxi laittamaan,
syljeiMin, ia häwäistin; kninga Hän tuli
postelle lyöoyn ja kuinga HanHä wastan
wäarat t.<'isiojar edesmonu, ia ei semähden niitän
pahmta saatu Hänen päällensä; kuinga Händä rii.
suttin, lMta kiinnisidotcin ja senkaltaisena surkutel-
dawasa niuodosa, hinnuisesti piexettin; kuinga Han
pilkallisesti puetettin purpuraiseen kaapuun/ annetiin
waldikkcm asemesta rzioko käteen ja terwehdemn Ku-
ningaxi; kuinga orjantappurain oxista kokonwämn,
ja Hälle!; päähänsä panrin Kruunu, jouga jällen
Hänen pääc,ms l!'ötin ruowolia, että orjantappurain
tcräwät p klt olisit sywcmm lle päähän käynet, ja
sitä enanm.in repinet, ionga perästä Hänelle taas kor-
wapuste-a /nnctcin; kuinga Hänen kaswonsa on mah-
tanut cäiuan suhren tuUa aictuxiin ja werellä tahra-
na; ynnä p-lion muum senkaltaista, kuin Hänelle
tehtin. (Match. 26: 57 < <,B. ii-zo. Marc. 14: 53
-65. 15: > - 19. Luc. 22. 6z. scur. 23: 1-23. loh.
18: 19- s"ir. 19! i' 15) Muna miMlcä Hänenhahmonsa mahtoi näyttä, kosta Hän nain oli wena-
janowaisten pecom kczcclla raadeitnwana? Seisahm
täsä w.ähan sinun ajatustcs kansa sinä, joka olet niin
pikainen ja kärsimäwin, »iin wilMa närkäsiyxeliä ja
kiukuta täotettss, niin lepyttäulätöm, kosta sinulle jo»
tain wääryttä ja mielipahaa tehdan. Tasa sinulla
on silmäin edesa yxi esimeckki, ,osta sinun tulee op-
pia siweytca, kärsiwallisytia, ja hywancahtoisutca an-
deriandamaan mitä sinua wastan on rikottu: sillä lE-sus kssta Hän ja rvairvarrm, nim ei
hän suuransa awumntt: Niinkuin karirsa, joka
teuraxi wicdän, ja niinkuin lammas, joka kcric,
siansa edesä waikezlec; n:iu ei Hän myös suuran-sa awamnu (Icsa. >3'- 7).

Mutta
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Mutta seuratkama lEsusta wielä edemmari aia,

tustemina kansa; niin me saamme nähdä: kuinga Hän
wäärän duomioistuimen edesä tuli kuolemaan duomi»
turi; kuinga Hän wietm ulos Jerusalemin Kaupungin
sta yhden suuren Kansan paljouden kolontullesa, jotka
osittain iloiten huusit: Hänen werensä tulkan niei-
dän päällemme ja meidän lastemme pääUe, osittain
itkit ja surkuttelit Händä, täsä wiheliäisesä tilasanm,
joille Hän sanoi: ZMr'minua itkekö, waan icke-
käc irst teitänne, ja teidän lapsianne: ja se on san-
gen kohmllinen, että mekin löydytämme itsemme nii-
den joukkoon, jotka itkewät; sillä me olemme juuri
ne, jotka muiden seasa owat ollet syy Hänen kuole-
maans; me olemma, ehkä ei läsnä olewaiset, awulli-
set ollet kättä laffemaan Jumalan Pojan päälle; sen-
tähden mahdamme me myös seurata Händä hämmä-
styxellä ja kynäleilla katsomaan, kuinga Hänen kan-
sans wiela edespäin meidän tähdemmä menecellän:
kuinga Hän itse täytyi kauda ristiänsä, joka oli Hä-
nen selkäänsä kiinnisidottu, kuinga Hänen wasynyt
ruuniinsa ja hanionsa sen olla huojuit; kuinga Hän
näändywäisillä polwilla astuu ylös Golgatan wuorel»
le, sille lumalalda ja ihmisilda Hänelle aiwomlle pi-
laus-ja surman-paikalle; kuinga Händä siellä riisutan
ja paljastetan, Hänen käsiwartensa uloswenytetän,
Hän kätens ja jalkans läwistetän nauloilla; kuinga
Hän ripustetan kirottuun ristin puuhun; kuinga Han
rippu ilmasa alastoinna ja paljastettuna, rikkilyötynä,
läwistettynä, werestmynä kaswoilda ja ruumihilda,
ymbäriseisowaisten wihollistensa katkerimman pilkan
ja häwäistyren alla; kuinga Hän janoo, sme kuin
kaikki woima Hänen ruumihistansa oli Jumalan wi»
han tulen kautta pois kuiwettunut; muna ei saanut
muuta, kuin ttlttata ja sappea, Mahe Hänelle tar-

joisic,
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joisit, Mlltta ei Hän tahtonut wasicmotta; kuinga Hä<nen werensä enämmin ja enämmin juoree ja purstuu,
niinkuin wanhan Testamentin uhri-eläimistä,' kuinga
Hän «viimein kallistaa päänsä ja ylönanda hengensä,
ja niin lovetta ne waiwac, jotka ihmisten kätten kaut-
ta Hänelle tehdä saatemn. (Matth. 27:31 50. Marc.
15:20-37. Luc. 23: 24,46. loh. 19: 16-30)

§. 14. Mutta ennen kuin me wisummasti tai-
damme tutkistella tätä Hänen luonnollista kuolema»

ransa, tahdomme me 2:seri kntsella jotain wielä wai-
kiainbata. joka edelläkäwi, nimittäin sirä sisällistä kär,
sinnstä Hänen sielusansa, joka wastaisi syndisten heu,
yellistä ja »iankaikkista kuolemaca, ja sisällänssul-
ke kaikki ja niin paljon, kuin nämätkin. Tästä kuo-
lemasta ei meillä ole paljon sanomista; silla ei joku
luom ymmärrys woi käsittä sen loppumanomutta, ja
sin hirwittäwää katkerucca ja raffautta. Se oli Ha-
nen helwetin waiwansa, jonga Hän ulosseisoi si)ndi-
sten edestä; ja se oli kaikkein syndisten helwetin wai-
wa, joka tuli koomri ja yhtä haawa lastettin Hänen
päällensä. Ia M oli Hän Jumalan wihcm kaulia ai-
noafkms waiwattawana jarangaisiawana (lesa. 53:4,
io. Ma>tch. 27: 46); siliä ihmisten kädet olit M
ylönhuonot Händä niin kowin waiwamaan ja pila-
maan, kuin Hän piti waiwimaman, ennen kuin Hän
taikki maxoi wiimeiseen ropoin asti, josta ei Jumala-
kan mitan woinut jälkenanda.

§. 15. Muna emmme kowin alcchaisesti puhuis
lEsuxen kaikkein pyhimmästä Personasta, kosta mesanomme Hänen allckäynen meidän hengellisen kuole-
manne; niin on edcsläwoittain tarpellineu tietä, mitä
täsä ymmärretä» hengellisen kuoleman kautta. Naa,-
matusa kutsutan myös sitäkö hengellisen kuolemaxi,
että ihminen on knollur xlirsekäymisten ja syndein

tsshoen,
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tähden', hänen ymmärryxens on pimitetty ja on
wierauudunur siicä elämästä kuin Jumalasta on,
tyhmyden kamca, kuin hänesä on, ja hänen sy»
dämensä kowuden kauna, Eph. 2:1, 5. 4: 18.
5: 14. Col, 2: iz. Tämä on, sielun hengellinen
kuolema, huilen kansaluotuinwoimainsa puolesta, Ju-
malan kuwan kuolema, kosta ihmisen ymmärryM
ei ole taiwallista ja hengellista tietoa, waan yxi syn»
gi« tyhmyden ja exymiscn pimeys, ja istun pimeyden
sä ja kuolion warjosa, (Luc- 1: ja tahdoft ei
pyhyttä, ei wanhurffautta, ei taipumusta siihen kuin
hywa on, waan ainoastans pahaan. Murta war«
jelkon meitä Jumala ajattelemasta ja sm omasta,

sillä muotoa olis kuollut; silla niin olis
Hun ollut syndinen niinkuin mekin, ja ei olis sacma-
um meille olla Wälimies; ei täyttä lakia; ei knrsiHtoisten edestä, waan ainoastans itsens edestä; ei ma»
M toisten welkaa, niin muoden kuin Hän sillen itseolis ollut welkaunut; silla tämä kuolema, ei ole muu
kuin synnin welka, mutta ei sen rangaistus! ja me
tiedämme, että lEsus ainoastansa on allekäynyt
meidän rangaistuxemme (lesa. 53: 4,5) ;mutca mei-
dän welkamme ei muulla tawaila, kuin että Hän senon päällensä ottanut, cmdanm itftllens lukea,
joka tapahtui, kosta Hän Gethsemanesa Jumalanduomioistuimeu edesä cehcin synniri ja HERra heir«ti kaikki meidän wäärydemme Hänen päällensä
(lesa. 53: 6, 12. 2 Cor, 5: 21). Niin on lE-sus tämän kuoleman allekäynyt, ainoastans totisentngölukemistn kautta , niutta ei milläs muotoa , ettäHän itse olis kuollut syndein ja ylitsekäymisten tähden,
ja wieraundunt siitä elämästä, kuin Jumalasta on,tyhmyden, sydämen sokeuden, taipumisen kautta pa-
haan, eli sanalla suuoin, SumaKlll kuwM kuolemanja. kadottamisen kautta.,

. B , Multa
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Mutta kosta me sanomme, että lEsus on Me»

käynyt meidän hengellisen kuolemamme, niin ei sen
kautta mitan muuta ymmärretä, kuin meidän hengelli»
siä rangaistustamme, jokapääasiallisesti seisoo yhdesH
synnin kautta markansaarerusa erosa Jumalasta
(I>'sa. 59- 2. 2 Cor. ?: io), ynnä sen kansa kuin
siitä seuraa, ja seisoo osittain, jongun hywän kador-
tamisisa, kuin sielulla on lumalalda ja Hänen
tykönänsä, osittain jongun pahan runnosa. Mutca
oliko lEsurellakin syndiä, kosta sanotan, että Hän
synnin tähden oli tullut Jumalasta eroiteturi? O! jo:
Hänellä oli syndi, mutta tyqölukemisen kautta; mei-
dän warydemme tulit heitetyri Hänen päällensä niin»
kuin wasta sanottin: ja Hän kutsuu ne Dawidin
kautta synneixenja, sittä kuin ne Hänelle
olit tygölueturi tullet, ja walitta heidän lukematta
mudensa ylitse,kosta Hän sanoo: Minun syndiniowar
occanec minun kiinni, ne owar usiammac, kuin
hiuxec pääsäni (Ps. 40: iz). Näiden syndein täh»
den tuli Hän, niinkuin Hän myös itse watitta, lu-
malalda hyljäryxi (Maich. 27: 46); ja on siis
meidän hengellisen kuolemanne alle käynyr,
niin muodon kuin se synnin rangaistuxexi katso>
tan: ja jos ei Hän tämän rangaistuxen olis ulossei-
sonut, niin se epäilemätä wielä meille edesäseisois; sil-
lä Jumala ei taida niitän jalkenanda jawoi! meitä köy-
hiä syndisiä, jos emme wois tästäkin kuolemasta pe-
lastusta saada.

§. 16. Koffa meidän nyt myös tulee tietä an-
da, kuinga lEsus on alle käynyt syndisten ijankaik-
kisen kuoleman, niin on tarpellinen edeltäpäin mai-
nita, kumga tämä on ymmarrettäwä; sillä me tie»
dämme, että lEsuren waiwat sait loppunsa, ja ei
oller ijantaikkiser. Että warsin tarkasti puhua, nijn

ei
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ei se ole oikein sanottu, mä IGus on allcknynyt
ijankaikkistn kuoleinan: mutta kostt mii, sanotan
niin on se niin paljon sanottu, että lEsus on allee
käynyt jakärsinyt kaikkia sitä janiin suuresa maarasä,kuin
kaikkein syndisten olis pitänyt kärsimuil ja allckäymnn
ijankaikkisudesa, joka niin muodon heirän suhteina, syy-
stä kutsutan, niinkuin se ongin, ijankaikkinen kuole»
,na, joka tihetä, loppua. senkaltainen knolema
ilman loputta, ei saattanut olla joku maxo eli luna»
sturm hinda; sillä niinkui», ei se kostan tainnut »vii-
meisen ropoin asti tulla mareturi niinmuodon kuin
ijankaikkisudella ei ole loppua; niin ei me myös,
joiden piti tulla lunastemri, olis ikänäns tainnet löy-
tä jongun lunasturen senkaltaisen rangaistuxen ulos-
seisomisen kautta, jolla ci loppua ollut. Sentähden,
kosta nyt lEsuxen piti allekäymän meidän ansaitun
synnin rangaistuxen, ja sen siwusa oli wälttämättö»
mast, tarpellinen, että sen pitl lopun saaman, jaijan-
kalkkiset waiwat yhtä hywin lUosseisottaman; sillä
sitä el taittu jalken anda; niin oli ynnä tarpellinen,
etiä nämat ijankaikkiset waiwat kokoonwedettin, niin
eitä, mitä pituudesta oli wahettäwä, se piti palkitta-
man ja lisättämän korkeudesa ja sywydesä, se on,
karkerudesa rastaudesa ja wiawasa, niin että
yhden silmän räpäyxen ajan waiwa piti niin tustalli-
M ja haikia oleman, kuin monen tuhannen wuoden
piina yhceen kaikille ihmisille. Senkaltaisesta luonno-
sta oli lEsuxen piina ja kuolema. Sentähden jos
yhtenlukea saacmasin kaikki mitä lEsus harwain'hetkein sisällä on kärsinyt, ja myös sitä, kuin kaikki
syndiser yhten, ijankaikkisudesa olis pitänyt kärsimän/
niin olis molembain summa yhtä suuri, sillä niin-
kuin usein on sanottu, niin ei mitan taittu jalken an-
M. Nyt, ma näyttä sitä, että lEsuren kuolema

B 2 oli
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oli yhdenkaltainen, kuin syndisten ijankaikkinen kuols<
ma, ehkä waiwat pitudesta tulit kokonwedetyxi; sil-
lä ne lisämn siihen siaan korkeudesa ja sywydesä, niin
että Hänen kuolemasans oli niin paljo piinaa ja wai»
waa, kuin kaikkein syndisten ijankaikkisesa kuolemasa:
ja että näyttä, että lElus niin muodon on allekäy-
nyt kaiken meidän synninrangaistuxemme ilman armo«
ta ja jälkenandamista, eli jongun sen esan poiseroilta«
mistä; niin näky asian oikein ymmärtäisä, meillä jo-
ku syy olewan, että kutsua lEsuxen kuolemata sillä
mmM, kuin meidän ansaitulla kuolemalla on, ja
niinmuodon myös sanoa, että lEsus on allekäynyt
meidän »iankaikkisen kuolemamme; sillä se oli mei-
dän ijanka kkinen kuolema/, ja ei joku muu, jonga
Hän ulosseisoi. Mutta warsin tarkasti puhuin pi-
täis meidän sanoman, että lEsuxen kuolema oli lop-
pumatoin ja määrätöin kackeruden ja raskauden
suhren, mucta ei ijankaikkinen eli loppumatoin pi-
tuuden suhren.

tz. 17. Mutta ennen kuin minä, huonon wvima-
m jalken tahdon lawiammalda seliltä lEsuxen hengel-
listä ja ijankaikkista kuolemata, eli Hänen sielunsa
sisällistä kärsimistä, on wielä yxi asianhaara edeltä»
pain merkittäwa, nimittäin, että juuri tarkkaudella
puhuin, niin ei olle joku eroitus lEsuxen hengellisen
ja ijankaikkisen kuoleman waihella; sillä Hän ulos-
seisoi yhtä hawaa kaiken Hänen kärsimisensä. Niin
<i ole asia syndisten kansa, koffa heidän itse pitä ram
gaistuxensa kärsimän. Niinkuin Jumala ei tahtonut
anda mailman hukkua kohta jalken synnin langemuxen;,
waan että ihmisen suknkunda piti Adamista lisäymän,
ehkä osHisuden kansa hänen welasans ja rangaistuxe>
sans; niin pirä ihmisten myös jotain aikaa, oleffelei
«lan täsä mailma>a, mutta kuitengin niinkuin syndiset^

oleman
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eleman Jumalasta eroitetm stxi kuin he sen luonnol-
lisen kuoleman jälken tulewat ijankaikkisudesa poishei-
tettawixi. Ia siitä on eroims ylöstulluc hengellisen
ja «iankaikkisen kuoleman waihella, waikka ne molem-
min owat yxi ja sama kuolema, ja eroiietan toinen
toisestcms ainoastans määrän suuruden eli waby>
den suhten, niin että mitä täällä aljecan wäh:mmäsa
mitasa, se tulee ijankaikkisudesa korkeimmasa määrä»
sä täytettawäri; ja mikä ijankaikkisudesa on syndisten
yli käypä, se on jo täällä aljetm; Mä siinä ymmar-
ryxesä saxoo lEsus: Joka ei usto, se on jo
mitru, hän on jo alkanut kaooturensa, hengellisen
kuoleman kautta, joka on sen ijankaikkisen kuoleman
esimaku slos. Z: 18). Koffa nyt lEsus syndisten
siasa piti ulos seisoman heidän hengellisen ja iankaik-
kisen kuolemansa; niin se tapahdui yhtä hawaa, il»
nian jotain wäliaikaa, jota ei täsä tarwittu'. ja niin-
kuin molembain, sekä hengellisen että ijankaikkisen
kuoleman waiwa, kirous ja kadotus, on yhdenkaltai-
sesta luonnosta ja laadusta; niin ei saateta niistä pu-
hua jongun eroituxen kansa, waan pitä molemmista
yhtä hawaa mainittaman, niin muodon kuin Christus
molemmat yhtä hawaa ulosseisoi.

§. 18. Nyt sitten kuin me edcllawoittain olem-
me nämät asianharaat merkinnet, tahdomme me aja-
tustemme kansa astua alas kadotuxen pohjattomaan
kuoppaan, katselemaan, niin paljo kuin me woimme,
kuinga lEsus on meidän hengellisen ja ijm kaMsm
kuoleman ulosseisonuc. Kaikki kuolema yhteisesti seisoo
jongun yhdistys-siteen aukipäästämisesä, hajoitta-
miftsa, eroircamisesa ja plonandamisesa: ja koffa
tämä tapahm Jumalan ja jongun luondokappalen
wälilla, jotka ennen owat ollet toinen toisensa kansa
yydistvxesä ja osMsudesa; niin on se M henZelli-

V 3 nm,
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nen, ja ijankaikkinen kuolema/ sen eroituren kansa,
kuin kuimbasenkin määrä wa.ui. Ia niinkuin IEsuren piti ulosseisoman meidän hengellisen ja ijan-
kaikkisen knolcmcm, niin tämäkin piti Hänen ylicsens
käymän', ja että se totisesti myös on tapahtunut,

taidamme päättä Hänen waliturella täycecy»
sta huudostansa ristin päällä; minun Jumalani,
miuun Jumalani mixis minun ylönannoir?
Match. 27: 46. Täsä puutm, meildä seka ajaturia
että sanoja, käsittämään ja ulostoimittamaan tätä
salailutta: Jumala on Jumalalda ylönannerru.
O! kuka ei tasa mahdais hämmästyä, ja ihmedellä?
Mutta me woimme tussin täsä kuolewaisudesa enäm-
batä tämän asian suhten, kuin waan ihmedellä. Kui-
tengin on uffonawa, etia ne aumat henget, jotka sei-
sowat ymbari Jumalan istuinda, lastewat alas kru-
nusa, ja langeten kaswolllensa istuimen eteen, suurella
äänellä ylistäwat lum> laa ja Karitsaa ihmisen suku-
kunnan lunastuxen edestä (Ilm. K. 5: 8-14- ?: 9»
12), että he fywemmäldä woiwat tätä salaisutta ulos-

tutkia (Eph. 3: 10); ja että mekin tulemme jotain
enämmin siitä ymmärtämään, jos me kerran käydäsaamme heidän seurakundaansa, ehkemme silloingall tai-
da täydellisesti käsittä lEsuren karsimisen loppumat-
tomucta, waa?i on se meille läpi kaiken ijankaikkisuden
yxi tuckmusen ainet, yri kehoittawainen syy ihmettelemi-seen, himoitsemiseen että nähdä, ja taiwallisten kiitos
wimen weisamifem si Pet. i:i2>. Muita niin paljon
me tiedämme, ettei tämä hyljämys ulottunut lEsurenlumalmeen, niin että se olis, tullut eroiteturi Isän

eli lumaluden olennosta; sillä osittain
en tama itsesänsa mahdotoin, niin muodon kuin yhdi-
stys lumaluden Personain wcnhella on olennollinen,
ja lumaluden olendo, ei taida hajotttuxi eli eroiteturi

lulla
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tulla jongun kuoleman kautta, se mahtcckon olla mi»,
siä ladusta, kuin tahtonsa; osittain ei se ollm Chri-
stuxen lumalus, joka Isan ylenmidamiscn kmttakäc»
sei kuoleman, waan seoli Hänc» miehudensa. Sen
me myös tiedämme, ettei tämä kuolema seisonut senperso nallisen yhdistyxen eroittamisesa ja hajocmmisesa,
joka on Christuren lumaluden ja miehuden mailalla;
Ma niin muodon ei saacmais sanoa, eitä Jumala,
eli yxi Persona, joka on Jumala, on meidän edestäm
kuollut, waan yxi paljas ihminen, jonga kautta Chri<
stuxen kuolema kadottais kaiken armon ja woiman,
kuill meidän lunastuxeen wadican; jonga tähden myös
se personallinen yhdistys piti eroittamaioin oleman, ja,
ei se tullut silloingan Christuren lumaluden ja MK'
lmden waihella rackastuxi, kosta Hän oli ruumillisesti
kuollut, ja makaisi hauoasa. Niin muodon me tosin
taidamme tietä, misä tämä kuoleman ei seiso: mutta
millinen se on sisällisen luondons puolesta, siitä emme
paljon ymmärrä puhua. Että ITsus totisesti on ttck
lm ylönannetuxi lumalalda, sen me kuulemme Ha-
nen omista sanoistansa, ja me käsitämme sen asian
tarpellisuden; sillä muutoin ei olis lEsus ulosseiso-
nut meidän hengellisen ja ijankaikkisen kuoleman, joka
seisoo nisä ylönandamisesa, josa waluettawasa tapa-
uxesa tämä kuolema wielä seisois meidän edesummä;
mmm ylönandamisen muoto on meille ylönwaikia
yminärtä. Kuitengin tahdon minä sanoa wähän, niin
paljon kuin minun kehno ymmnrryxeni woi kasiccä,
ja minun sammaltama kieleni woi ulospuhua.

tz. 19. Eitä Jumala wetä pois niilda hengelli-
sesti kuollehilda, ja «jankaikkisesa kuolemasa kadotecuil»
da kaikkea hywää, kaiken armonsa, lohomuxensa, ilon»
sa, wirwoituxensa, nautitsemisensa, osallisudensa, katse-
lemisensa, autudensa ja heittä heidät pois kaswoinsc»

B 4 tykyä
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tvkvä kadotuxen pohjattomaan kuoppaan, sen me tie-
dämme, sillä Raamattu opetta sen meille (Macch.
25: 41). Sitä samaa täytyi myös lEmxcn kärsiä,
niin muodon kuin Hän oli meidän siasamme (lesa. 53:
4> Ehkä kuinga paljongin Hän muun elämänjä

kärsei ia u!osseisoi, niin Hän kuitengin ala-
ti waeisi Jumalan kaswoin walkeudesa, ja oli täytet-
ty Isänsä rakkauden epäilemättömallä ja lohdutta-»naisella mnnoll-a; Jumala oli aina Hänen kansansa;
Jumalan käsi oli aina H men päällensä, ja Hänen
siipcinsa marjon alla löysi Hän warjeluren (Match.
17: 5- Iol). 3 35- 8:' 16,29. i°: 15, 17. 11:41,
42). longatähden myös Hän saatti kestää kaikisa
waiwoisansq ilman walimretta; sillä kosia sielulla on
sisällinen cundo ja lohdmus Jumalan armosta, niin
ei paljon lukua pidetä siicä ulkonaisesta wastomkäy-
misestä. joka Martorein esimerkistä on nähtäwä (Apost.
T. ?: 55. seur). Muct«, kosta nyt lEsuren piukan-
daman syndiä, ja kärsimän synnin rcmgaisturen, joka
on kuolema; niin piti Häneldä myös poiswedmä-
wän kmkkl, luin Hänen waiwansa liemittä taisi; niin
että Hänen täytyi kaiwaca kaikkea hywää sielu-sansa, niin kuin ne kadotemckin; Hän piti ulossuljet-
taman Jumalan yhteydestä ja osalllsudesta, ja ei täl-
lä heclella nautitseman jotain hywää lumalalda ja
lumalasa; kaikki ilo, kaikki rauha, kaikki lohdutus,
kalkki wirwoms piti Häneldä tällä hetkellä pois otet-
taman ; H'n täytyi kaiwata kaiken walkeudcn
lan kirkkaudesta, kaiken Jumalan kaswoin katselemi-sen; Ei Hänen pitänu yhtän merkkiä hawaitseman
rukouxen kuulemisesta, eli jotain wastausta saaman lu-
malalda kaiken humousa ja rukouxensa päälle; ei yh-
tän todistusta näkemän luinalan rakkaudesta ja tah-
dosta että Hända auua, j. n. e. niinkuin ne kadote-

tutkin
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tutkin lPs. 22: 2,3, 12), la, Hänen täytyi myös
«välittä oman sydämensä yli: MinuN sydämeni on
minusa waipunuc (Ps. 40: 13).

§, 2c?. Että sondiftt, jotka hengellisesti kuollet
owat, ja ne kadotetut ijankaikkisesa kuölemasa myös
owat ulossuljetut Engelein ja niiden pyhäin seurasta,se on yli wälctämäcöin seuraus siitä, että he luma-
lalda hyljätyt, ja Hänen yhteydestänsä ja osallisude<
siansa ulosheitetyt owat (Luc. 16: 26. Matth. 25:
32). Samaci tuli myös lElus ihmisildä ylönanne-
turi; ulosheitetyxi Jumalan Kaupungista ja eläminen
maasta, ulosrewäistyri elawitten kimpusta ja pyhäin
yhteydestä niinkuin yri kirous, ja luetun pahameki»
äin sekaan (lesa. 53: 8, 12. Matth. 26: 56, Luc.
23: 18, 32- loh. 19: 15, 16); sillä Hänen piti
synnisten kaltainen, heidän rangaistnrens suhten/ kai-
tisa oleman. Sencähden walicta Hän myös Minä
olen muukalaisexi rveljilleni rullur, ja oudoxi äi-
tini lapsille (Ps. 69: 9). Minä olen sydämestä un»
hocecru niin kuin tuollm, minä olen niinkuin
rikocn» astia (Ps. 31: 13).

§.21. Tämä ylönandaminen alkoi tosin Geth«
semanesa/ mutca ristin päällä käwi se korkeimmallen;
sillä ehkä lElus Gethsemanesa wastanottaisansa kuo-
leman duomionsa Isaldänsä, nijnkuin Vllmmäiseldä
Duonnrilda jo tunsi ensimäisen kuollon ja kadotu-
in kackeruden, niin Hän kuitenkin näki muutaman
säteen Ilimalan kaswoin walkeudesta, ja wirwoitet-
tin Jumalan rakkaudelda wähällä lohdutuxella, sillä
Jumala lähetti Engelin miwaasta wahwistamaan Hän-
da (Luc. 22- 42) ia wcukka se ainoastanS oli yxi luon»
dokappale, jonga Jumala, joka itse un lähetti
Hänen cygönsä; niin oli se kuitengin merkki siihm,
tttei Hän wielä oiluc peräti yiönannettu Isäldänsa,

B 5 ei
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ei myös Hänen pyhilda Engeleildänsä ja heidän sm»
rastans ulossulienu. Ei olluc Hän myös silloin wi«
la eroittttu kaikesta muiden pyhäin yhteydestä, niin-
kuin ne hengellisesti kuollet ja kadotetut ijaukaikkisesa
kuolemasa; sillä Hän taisi wielä yhderi merkiri sen
päälle menim Opetuslastensa tygö, pitä seuraa l>i,
dan kansansa, puhutella heitä, niin hywin kuin Isään»
säkin (Match, 26! 40-46). Hän kutsui myös sil-
loin Jumalala Isiensä: Minun Isäni, jos m<ch<
dollinen on, niin mengän pois minulda rämä
kalkki, ei kuicengaN niinkuin min» tahdon, waan
niinkuin Sinä. Match. 26: 39. Sen teki Hän
wielä kohra sen jalken, kuin Hän oli ristinnaulittu,
ja ennen kuin se waikein kuoleman tamppaus auriw
gon pimenemisen kansa alkoi: Isä, anna heille an»
dexi, <M ei he tiedä, mitä he tekewäc (Luc. 23:
34); ja myös lopulla, kosta pimeneminen (josta koh-
ta enämmin mainitan,) niin hywin kuin Hänen kar<
simisensäkin oli päätetty: Isä, sinun käsiis minä
annan hengeni (Luc. 23: 46). Mutta pimeyden
päälleseisoisa, oli tämä ylönandaminen wasta ylim-
mällä»' silla kosta se oli ohitsemennyt, walitti Hän
wasta stn yli: Minun Jumalani, minun Jumala-
ni, mixis minun ylönannoir (Matth. 27: 4;, 46).
Silloin tuli Hän myös peräti hyliätyxi Engeleildä;
sillä ei löytä mitän todistusta sen päälle, että he sil-
loin slit Hänen ympärillänsä ja lohdutit Händä.
(Hebr. 2:9) Silloin oli Hän myös ulos suljettu
pyhäin seurasta: ja merkixi siihen, ei Hän tainnut
nähdä äitiansäkkän, Johannesta, ja niitä muita usto-
waisia, jotka seisoit Hänen ristinsä tykönä, sen syngi»
an pimeyden tähden; ei Hän tainnut puhutella heitä
näiden hettein päälleseisoisa, wayemmin jotain seuraa
pitä heidän kansansa; sillä Hän oli ristiin kiinninau-

lutu.
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littu. Silloin mahdoit myös KiKein eläwitten äänet
waiketa, sen hämmästynen lähden, ,ohonga he saatet-
un, kosta yxi kcnchittawa pimeys peitti maan kolme
hetkee, jonga schcen historia ei mainitse yhdestäkän
sanasta, loka silloin ulis puhuttu. Ia niin oli IE«sus nyt samasa tilala, kuin ne kadotetut ijankaikkisesa
kuolemasa, jotka owat eroitemt Jumalasta/ Engelei-
siä, pyhistä ja kaikista elämisiä.

§. 22. Mutta tämä ei wielä kyllä ollut, että lE-sus tällä muotoa tuli lumalalda ylönannetuxi, ulos
suljetun pyhäin seurasta, ja että Hän sen suhten kai»
paisi sielujansa kaikkea hywää, niinkuin se ijankaik-
kinen kuolema seisoo siinä, mä niildä kadomuilda
puuttu kaikkea hywää, kaikkea lohdutusta lumalalda,
kaikkea Hä'nen kaswoinsa katselemista; j. n. e. waan
Hänen piti myös, niinkuin ne kadotetutkin, rundeman
kaikkia pahaa, joka paha seisoo kaikisa ijankaikkisen
kuoleman wairooisa, jotka kokocxwevtttin pituudesta,
mutta siihen siaan lisättin korkeudesa ja sywydesä, ja
jotka waiwat nyt yhtä hawaa langeistt Hänen pääl-
lensä. Silloin täytin Hänen kärsiä kaiken Jumalan
wihan, kaiken lain kirouxen, kaiken synnin katkeruden,
kaiken Satanan julmuden kadotettuja wastan kaiken
kadomxen woimcm ja helwetin plnan (Ps. 22: 7, 8.
12-18. 40: z, iZ. 69: 2«6. lesa. 53:). Silloin
täytyi Hän ulosseisoa sen ijankaikkisen kuoleman tu-
skallista särkemjstä ja pilaamista, sen siteitä ja kahlei-
ta, sen kauhistusta, hämmästystä ja ahdistuma. Sil-
loin nousit kaikki sen pohjaicom >n meren tullset aallot
ja lainehdit Hänen ymbärillänsä, yn stwyys pauhaisi
täsä ja.toinen sywyys siellä- Silloin ulospuhkei-
sic kaikki Jumalan wchan wirrat yhtä hawaa ja syö»
pit waensä Hänen päällensä; kaikki Bellalin ojat
juoxit Hänen Duhunft. Silloin 5" Hän yrinänsH

maista»
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maistaa ia tuta sica, jota kaikki kadotetut yhteen p!tä
ijankaikkisudeja tundeman. ja on sen wcukmus ja
päälleseur»ius (Hos. 9: Ia niinkuin ne kado-
tetut ijankaikkiscsa kuolemasa makawat yhdesä pimey»
desä, joka kutsutan ulkoisexi pimepdexi (Match. 22:
13. 2 Pct. 2: 17. lud. v. iz), joka yhderi osa-
fi alkaa hengellisesä kuolemasa (5 Mos. K- 28: 29.
lesa. 59: 8/ iQ); niin on myös lEsuxen sielu mah-
tanut olla senkaltaiseen pimeyteen upotettu; ei niin,
eitä Hänen sielunsa olis ollut täytetty sokeudella, tietä»
mättZmydella, tyhmydellä ja exumisellä, joka myös
Raczmatusa kutsutan pimeyden (Sananl. 4: 19. Luc.
i: ?9), mutta luetan meidän rurmeluxeen ja siitä
seurawaiseen synninwelkaan, ja tuli niinmuodon ai«
r.oastans tygölukemisen kautta heitetyxi Hänen pääl»
lensä (Ps. 69: 6); waan ainoastansa siinä pääliekat-sannosa ja määrasä, kuin tämä pimeys ulosceke yh-
den osan synmnrangaisturesta hengellisesä ja ijan-
kaikkisesa kuolemasa. Senkaltaisesi» ymmärroresä ulos-
malaa Christus kärsimisensä wajomisen kautta se-
lvään mutaan, josa ei pohjaa ole; Hrvain wetten
kaucra; yhden shwyrcen lainomistn ja kaiwon suu»
sulkemisen kautta Hänen, päällensä, Ps. 69, 3, 15,
26. josa Hän ei ainoastansa, niinkuin ennen sanottu
vn, ei tainnut nähdä wähindakän merkkiä siitä rak-
kaudesta, kuin Hänen Isältans oli ullut Händä wa-
stan, ei wähindäkän armo-sädettä Jumalan kaswoin
Valkeudesta, joka ennen oli walaisnut Hänen sydä-
mensä; waan se musta ja hirwiuäwä helnxtin liesta
liehtoi ja pyöri Hänen ymbärilläns, ja kaikki luke-
mattomasa paljoudesa Hänen päällensä laffetut syn»
mwwelat seisoit Hänen edesänsä, olit Hänen ja Iu«
malan kaswoin walkeuden waihella, ja uhkaisit Hän-
dä kuolemalla, wihalla, kirouxcka, surmalla, jota kaik-

kia
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kia Häli loppumattoinasa klitkerudesa maisii ja tunsi
(Ps. 40: 13). Iq niinkuin kadotetut ulkoisesa pi-
meydesa, täytywöt ymbärillansä kuulla yhtä surklaa
hutoa ia myrisemistä itkusta ja ham»
mastm kiristyxestä sMath. 8: 12); niin oli myös
lEsuren saman asiat, hiiden Hänen molemmilla si-
wuillansa Hänen kansansa rist nnau!ittuin
äin suhten (Match. 27: ZB>; siliä muu elawittm
ääni ei kuulunut pimeyden päalleseisoisa, niinkuin sa>
nottu on, eikä myös historia siitä mitän mainitse,
«vaan ainoastans mitä puhutti» ennen kuiss pimeys
alkoi, ja sen jälken sinen kuin se oli loppunut. (Match.
27: 35-44- 46-52- Lnc. 23: 32-43,46). Ia!
niinkuin kuolleitten siinä ulkoistsa pimeydefä täyty siwul»
lansa hawata niitä riettahici helwetin hcngejä (Matth.
25: 41); niin on uffottawa, niinkuin yri osa wam
hoista Kickkoisistä ltml«, että myös lEsus, jonga
piti kaikesa ulosseijoman sen ijankaikiisen kuoleman
waiwat, on täytynyt sen hirwittäwäisen pimeyden alla
nähdä pimeyden henget ymbarinsä lcndelewän kauhi-
stawaisesa muodosanfa, jotka osittain lisäisit Hänen
waiwansa, osittain kiusaisit Handa Jumalan häwäl>
semiften ja epawiwoon, joka ei kuitengan heille mene-
stynyt, niinmuodon kuin lEsus ainoastans piti mei-
dän rangaistuxemme ulosjeisoman, mutta ei saastut-
taman itsensä meidän synneillämmä muulla keinon,
kuin tygölukemisen kautta.

Kaiken tämän hirvittämän pahan, joka seisoi hel-
wetin pinasa, ja sen ulkoisen pimeyden ijankaikkisisa
waiwoisa kokoonwedettyna, on lEsus niinkuin sanot»
tu on, yhtä hawaa uloSseisomu: ja se päälleseisoi, niin»
kuin historia cmda tilan päättä, ei pidemmältä kuin
kolme hetkeä, nimitiZin kuudennesta vhdexömeen het-
keen asti ristin päällä, elikkä kello kalMlatoistak! m-

menel»
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meneldä puolipäiwan aikaan, kello kolmeen asti ").

3atä lEsuren sielun sisällista pimeyttä wastaisi yxi
ulkonainen fyngiä pimeys, joka ulottui koko mmlman
yli ja päälleseifoi näinä kolmena heckena; sillä aurin»
20 kadotti ylönluomwllisella tawalla walonsa "). lE<sus

*) ludolaisteu tapa »li alotta psiwiln hetkein lukua kel<
lo 6:delta aamulla meidän luaummc iälkcn, ja min muodon
oli heidän kolmas hetkensä, kuin mcilla kello on 9, ia kuudes
hetki, kosta meillä' kelloon 12. Ewongelistat Muheus, ?ug.
27: 45, Marcus, kug. 15-, ,3 ja Lucas Lug. 23: 44 todista»
wot yximieliscsti, «ttä pimeneminen alkoi kuudennella hcck:!!a cli
kello 12. Mutta Johannes Lug 19: 14 sanoo, että Pilatus
kuudennella httkcllä audoi lOiuxcs; nsiinnaulitta: jota wastai,
Marcus Lug. 15: 25 sanoo, ctts riftinnaulitsemincn tapahdut
kolmannella Hetalla eli Kello 9. Tämän eri aianluqun yhten»
lomittamisen owat usiammat selityxct ylöstullet, joidenseasa se kaypi liki, totuutta, cttH lohannexen Tcrti on tullut
niuutetuxi Kopioift, kosta ne kirjoitcttin, joka nähtll»
w<l on niin hnwin wanhain Opettajain todistuxcsta, kuin myiii
wanhoisin Mnnlistripteislä (niisiä lohannexen Ewangeliumin
Kopioista, jotka »vanhoina aikoina kirjoitcttin, kosta Kinan»
pränttiä ei wiclä ollut). Niisä luetan kuudennen hetken siasase kolmas hctki, loka A!ki!'tertin syrjin myös on »lospandu,
osottaari sn: crmkaltaiscn lukemisen laadun, kuin walchoisa Ko»
pioisa, asctlaisa hcitH toinen toisensa rinnalle, on hawcttu.
Niin muodon on lEsus, niinkuin lohannexen todifius Alku»
tertin jcllken, oikein pitcl luettaman, kolmannella hetkellä saanutkuoleman huomionsa (loh. 19: 4): ja niinkuin Marcus (tng.
15: 25.) tietä anda että ristinnnulitscmincn tapahdni samalla

kolmannella hetkellä,' niin me siitä worsin selkiHi »«lemme,
kninao lEsurcn wihollisct niin hartasli himoitsit kassaa murha
käsiänsä lEsurcn mereen, että hc cl ainoastans ci ollcngan wii-
wytellet duomio'! täyttämisen kansa, niin pian kuin se oli län»
yetettu,' maan h? olit myys rde!tnp<iin »varustanet kaikkia, kuin
ristinnaulitscmiscen tarwinin, nim että flEsus tuli lähes samallahetkellä rismmaulituri, kuin duo«itnnkin. ta»
pahdnit molemmat asiat kolmannen hetken ymb.Mllä, eli wä»
hän edellH ja j<Ukcn Kello 9. edellä puolen palwan-

") lttt«i se ollut joku luonlwllii.lli pimcncimncn on pää,
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sus 01l silloin ennen kuin tämä ulkonainen pimeys
alkoi, ja sen kansa st sisällinen pimeys Hänen sielu»scmsa, rippunut kolme heckee ristin pää!lä, nimittäin
kello yhdexästa edellä puolen päiwän: ja niinä kolme»
na hetkenä yhdexän ja kahdentoisiakymmcnen wälillä,
ennen kuin st waikein kuoleman kilwoims alkoi, löy»
dämme me, mä lEsuson puhunut kolme sanaa: yh-
den Hänen taiwallistUe IWens, kosia Hän rukoili
wihollistensa edestä (Luc. 23: 34); toisin äitillens ja
lohannexelle, kosia Hän teki astmxen äitinsä ruumil»
lisesta ylöspitämisesiä Hänen kuolemansa jälken (loh.
19: 26, 27); kolinanne» sille katumaiselle ryöwärille,

kosia Hän makuutti händä, että hän sinä päiwänä
piti oleman Hänen kansansa Paradisisä (Luc. 23: 43).
Mutta kuudennella hetkellä eli kello kaxitoistakymmen»
dä puolipäiwän aikan, kosia kaikki heiwetin piina ja
se ulkonainen pimeys alkoi kaikkein hirmuisimmasti
Händä waiwamaan, ja kosia merkixi siihen, se luon-
nollinen pimeystin sill<i samalla otti alkunsa; niin lan-
geisi lEsuxen päälle niin waikia ahdistus ja ijankaik»
kisen kuoleman tusta, ettei Hän näinä kolmena hetke-nä woinut yhtän sanaa puhua, waan täytyi ainoa-
stans otella ja kilwoitella Jumalan wihan, kuoleman,
kirouxen ja kadowren kansa, sixi kuin Hän wihdoin,
stttä kuin nämät kolme hetkee olit lopulle käynet; sit>

ta

tettswa osittain siitä, että se oli kokonainen ja pMeseisoi
kolme hettcc, joka lxounon juoxun jälkcn. ci ole mahdollinen;
«sillain siitä, ett<l tcmä plmenemincn tapahdu, täyden Kuun
aikana, kosta Kun ei taida «ulia auringon ja maan wäliin,
ja warjot» auringon walkeulla; waa» o» silloin anringotajuuri wastan, niin että maa on heidän molcmbain kcstellä,
josa till,sa kuu tawallisisii vimcnce. Multa että tämä pime«
neminen tapfhdui täydellä kuulla, on siitä n''ttwä, eltä r>yt
oli Pääsiäis juhla, jon<>a ludolaisot wictit Tähden kuun pai»
wänä eli 14 piiwäa jällen uudeilkuun (2 Moj. K. »2: iz).
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tä, kuin pimeneinincn Hänen sielujansa, ja ynnä senkansa se luonnollinen pimeys kesso kolmen aikana jäl-
len puolen päiwän oli laannut; sictä kuin kaikki senijankaikkisen kuo! man waiwac olit täyceen/määrään
ulosseisotut ja rupeisit nyt liewenemaan, ja ei micän
muuta puuttunut Hänelda, että karsia, luin se luon-nollinen kuolema; sinä kuin Hän niinmuodon loppu-
mattoman piinanja jälken kirouxen duomion alla,
pääsi, niin sanoin, hengittämään, ja sai jutain moi-
maa, että taas taita puhua, niin Hän ulospuhkeifi
wäkewään huutoon, ja niinkuin Dawit» (Ps. 22: 2)sanoo, parkuun: Minun Jumalani, »uinun Juma-lani, mixis minun ylönannoic (Match. 27: 46).
Ei Hän täsä sano: Isä, »vaan: minun Jumalani,
osottaxensa sen kautta että Jumala, näiden pimiain
Heikein paalleseisoisa, ja kosta Hän kärsei sen ijan-
kaikkisen kuoleman hirmuiset waiwat, ei millän muotoa
'Menetellyt Hänen kansansa niinkuin yri Isa, waanniinkuin yxi angora Dnomari.

§. 23. Nyt, eikö siis lEsurella Hänen waiwain-sa jälken ole ollut syytä sanoa meille: Sinä sairminun tyocä tekemään finun synnisäs, ja oler teh<minulle waiwaa sinun pahoisa ceoisas (lesa.
24.)? Eli nmengä meille Näky? Ei me tosin ole

woinet paljon nähdä: mutta mä sen jälken puhua
kuin me nähnet olemme, ongo meidän mielestemmelEsus kowin helposti paäsnyt kuoleman läpi, jonga
Hän meidän siasamme allekäwi? Ongo Meillä sydän
sillä paikalla, että me saattaisimme olla Händä na-
stan, j,a epauffolla toistamiseen ristinncmlita Hänen?Hän näke sen itse parhain, ja yri joka palwäinen
koettelemus ja waarinotraminen Christittyin menet-
lelemisestn yhteisesti, pita meille kyllä peränajamsta
andaman, millinen meidän sydämemme Hända wa-

stan
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sian on ollut, kuinga me nyt olemme, ja toisti tulla
taidamme Händä mafian taipuneri, koffa nämät lii-
kutuit ohitsemenenät, jotka nyt lEsurcn ristin ty-
könä owat mahtanet meisä ylöstulla. Silloin saapi-
klika tiesi mailma, niinkuin hänellä ennengin on ollut,
suurimman osan meidän rakkaudestamme, uhristamme,
työstämme, waiwastamme; mailma, joka ei «e meillt
paljon hywäa, waan tahtoo niinkuin yxi wihollinen
surmata meidän sielujamme, hän saa enimmän osan,:
ju lEsus, joka on meille tehnyt niin paljon hywää,
joka on cmdanm hengensä kuolemaan, ostaxensa ja
lunastaxensa meitä siitä, Hän saa kaikkein wähin.la, Ia! Me samme kyllä kerran nähdä, kuka tä-
män kautta tulee lopulla mämmin kärsimään, tchik-ka lEsus, eli me. lEsus ei tunne siitä ennä mi-
tan waiwaa, waikka sanotan, eccä Hän toistamisienristinnauliran (Hebr. 6: 6.): Hän on kuolemansa lä>
pi käynyt ja kalkkinsa ulosjuonut (Rom. 6: 9, iO.)
Jumala uhkön, ettei se takaisin seisois ja puuttuis
meildä. Niin ei se olla pidais; se olis lEsuxen pääl-
letarkoitusta ja tahtoa wastan, ja me saatamme olla
siitä pelastetut ja wapaat. Jumala suokon siis, et-
temme tällä lyhyellä elon ajalla niin häijysti menette-
lis itsemme kansa, että me hämmästyrella wihdoinsaisimme nähdä, ketä me olemme pistänet. Zach.
12: 10. loh. 19: 37.

§. 24. Mutta katselkam nyt paälliseri zmexi:kuinga meidän wapahrajamme on meidän, luon»
nslllsen kuoleman allekäynpr. Sittä kuin Hänentvaikein piinansa meidän hengellisen ja ijankaiMsen
kuolemamme alla, joka yhtä hawaa langeisi HänenMllensa, oli lopetettu, niin että Hän jällen taisi pu-
hua ja julkisesti uloshuuta meille sarwmattomari ilo-
fi: se o.n taxretty (loh. 19: 30 )i Sitten kuin Hä-

C nen
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nen werensä oli ulosjuosnut, ja Hänen woimansa
wäkiwallaisen pitämisen kautta puuttunut, chkä ei sil»lä muotoa, kuin ihmisten kansa tawallisesti tapahtuu,
joka on päätmäwä Hänen wäkewästä huudostansa
«ilmeisellänsä (Match. 27: 50); nim Hän hangitsee
itsensä lähestywäiseen kuolemaansa. Hän pitä lurua
sielustansa, mutta ei ruumihistansa, ehkä se näytti,
että Hänen olis tullut siitä myös jotain huolda pirH,
niinmuodon kuin Hän oli monelda ja hirmuiselda wi<
holliselda ynlbäripiiritetty: mutta Hän jättä sen mur»
hen toisille, ja pitä itse ainuastans sielusta surua, kuin<
ga st kuoleman jällen Jumalan tygö tulla» taidais.
Hän huusi suurella äänellä Isänsä tygö: Ist. sinun
käsiis minä annan hengeni (Luc. 23: 46). luma<
la suokon, ectä me tänapänä oppisimme Häneldö, edes
kaikkia surua wetämään meidän sielustamme, että se
hywään satamaan mlis kuolemasa, kosta se mailma»
sta lähtemän pitä, ja jättämän tämän raadollisen ma-
jansa, joka niin suurella huolella holhotan, maikka se

kuoltuansa ei tule muuxi, kuin toukkain ja mätäne-
misen saaliri (Syr. »o: iz).

§. 25. Sittä kuin lEsus sillä muotoa oli an-
danut sielunsa Isänsä käsiin; sittä luin Hän oli wah,
wo sen päälle, että sen piti hywän majan saaman;
niin ei mitän muuta puuttunut, kuin että Hän silloin
päänsä kallistamisen kautta, ikanäns kuin tahtoi an,
da merkin kuolemalle, että se nyt tulis ja ratkaisis sen
luonnollisen siteen Hänen ruuminsa ja sielunsa wai-
hella: Hän kallisti päänsä jaandoi hengensä (loh.
19.- zc>). O! mitä mahta tämä nyt waikutta mei-
dän tykönämme, jotka seisomme Hänen ristinsä luonna
ja katselemme, kuinga tämä meidän Isämme, meidän
sielumme Mä, meidän Kuningamme, meidän Juma-
lamme ja Vapahtajamme kuolee? Ongo joku mei-

dän
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l>än seasamme, joka tämän ohesa taita olla kowa ja tunnotoin?
Taidammato nyt «ahda ja inielcemmejohdatta Hänen ristin päälle
tippuwaisen henaettömän ja suomitun ruuminsa, Hänen rcwi»
lyn, werestcwn ja meidän tngömme alaspäin kallistetun päänsä.
Hänen waljchtunct kastoonsa, Hänen sincrtäwäiset huulensa,
ncn läwlstclyc kätensä ja jalkansa, tunnottomalla sydämellä. lalJumala liesi, tumaa se käypi meitä sydämmclle: Wähindäinqin
anda meille jokapäiwänen koettelemus läsä asiasa kyllä peränä»
jattelemista-

h. Mutta lEsus on luitcnain kuollut meidän ede«
siamme. Hän tuoli senkaltaisella kuolemalla, kuin meidän luon»
nollinen kuolema on, ehkä Hänen kuolemansa oli wäkiwaltaincn;
sillä ei Hän tainnut kuolla josta kusta sisälliscstä syystä, kuin me.
Hän oli wapll kaikesta synnistä ja kaikista sen waikwuxisia ruu»
misanst, ja ci tainnut sentähdcn olla fairautten ala annettu, jot,
ka kuoleman waikutlawat; waan Hän oli ruuminsa puolesta
kuolematoin niinkuin Adam ennen langemista. Hän ci tainnut
niinmuodon muulla tawalla kuolla, kuin ulkonaisen wäkiwallan
lautta: multa Hän tuoli kuitcnqin totisesti, joka woimallisim»masti Hänen kylkensä aukipistämisella: sillä niin
muodon kuin tämä pisto käwi sydämen läpi, ja siitä uloswuosiwen ja toinen toisestans eroiteltuna: niin ci ollut mah»
dollinen, että jotain hengeä Hänesä wielä olis ollut: ja Raa»
mattu puhuu myös aiwan monesa paikasa meidän Wapahta-
jamme kuolemasta niinkuin totisesta kuolemasta. Ap. T. 2: 23.
Rom. 8: 34. Phil. 2: Z. ja mualla.

, h. 27. lEsus kuott niin hiljaisesti, niin mieluiscsti (lest.
53: 12); Hän andoi ylön hengensä niin kärsiwäiscsti kuin ka
ritsa, joka tcurari wicdän, ja ei Hän kostan »valittanut ulko-
naista waiwaansa ja pinnansa (Icsa. 53:7): niin tytywai«
festi, sitten tuin Hän kaikki oli täyttänyt, toimittanut talonsa,
pelastanut sielunsa tehnyt Testamentinsä ja lunastanut koko mail-
man. G! minun sieluni kupl-kan tämän tvanhurffaanVuolemalla, ja minun loppuni olkon niinkuin Hänen
loppunsa (4 Mos. K. 23: io)! Kuinga hywin me olisim-me tänäpänä katsellet Hänen kuolcma»ansa, jos me oppisiinme
kuolemaan niinkuin Hänain, siinä määräsä tuin se on me>!!«
niahdollinen että olla Hänen kaltaisensa, kosta se meille niin
tielämälöin ja niin painawa kuoleman hetki lähestyy!

§. 23. Nyt minun Rakkahani! mahdamme me Herran»imee» eritä toinen toiscstam, sitte.kuin me lyhyellä hetkellä
olcm.
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»lemma' kooft ollet ja katsellet lEsuxen kuolcmata synd!ste«
«destä. Me mahdamme nyt niiden ustowaisten kansa jotka sei,
soit Hänen ristinsä ympärillä, mennä kotia, itkeä ja lyodH
syndisille linnoillemme, että me tätä nähnet olemme. Ia Hen»tchkön, että tämä näky meitä niin paljon sydämelle,
ettei se kostan menis meidän muistostamme ja meidän ajafu-
xistamme! Jumala andakon sen laiwutta meitä, että me sin»
aikana kuin me olemme edespäin lihasa, waellaifimme meidän
ristinnaulitun ja tapetun lEsurcn näkywisä, niin että Hän
aina seisois meidän filmäimmä edesH scnkaltaisna, luin me
Hänen tänäpanä nähnet olemme! Silloin tyaölangiais meille
yiuun seasa myös sekin hyödytys. josta me yhdela kirkkowir-
lesä weisamme: Hekumas jos hehkuu p^tä, 2.ih« weri
syndincn, Haawais muisto estä siitä, Roft' ne johju mie«
lehen, Roffa Satan kiusa tääll', L.uotan aina ansio«
pääll. Häijyn juonet se »uin sulke, Rimbustan ett hä-
piall kulFe. Mailma niinua pyytä pettä, luonell'monell'
kawalall', Radotuxeen minua wetä Häijy iloll', hekumall',
tvaan kuin mieleen johdatan I<k<u! waiu?as waikian,
pyhydes niin taidan Halut häijyt poje, sysii,'
(Suom. W. K. 147:23).

Multa ennen kuin me eriämme toinen toisestani ja menein-
kotia, niin mnistakama yhtä welwollisu^a, jota meidän

tulee osotta meidän tapetulle lEsuxellemme. Alkämä mengo pois
Hänen <yfy>'nsä, ennen kuin »ne otamme Hänen alas ristin pääl-
dä, jos me kuka ties olemma Hänen toistamiseen ristinnaulin»
net. Ottakama Hänen inyötämme kotia ja' pitäkämä muretta
Hänen iMttaurcsiansa! Alläina licldäkö Häneldä sitä; sillaHän on ansainnut meildä sen ja wielä paljo enämmin. Suo-
kame Hänelle yhdexi wähäli todistuxeri meidän rakkaudestam ja
kiitollisudesiam meidän pachan hautamme, joka on meidän sy-
dämemme ! Ah lEsu rakkain, Sun hauta« ain Mun sydä<
m. .li liene, Ett» siell lepäät makiast, Lygäm sinuas rien<
nä l Suom. W. K. 154: 6. Ameu, Kiitoitu sull Wsefi, I<L-
s«! sanon haluisesti Amen.




