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Siitä autuaxi tekewäisestä

Ustosla.
§. i.

owar ne, jocka ei
Asumat
3fl ustowac. Owat

m:,» ja

kuicengm

sanat Opei
lEmren
Thomaxelle ja Man ylös kir»

'

tuslapsellensa
joitettima Ewangelistalda,

loha>un'xelda Lna. 2a: w.
Kossa lEsus »lösnousemisensa päiwänä ilmoitti i
itsensä Opetuslapsillensa, jotka Juvalaisten pelwon
tähden olit kokoundunet lukiltuin owein takana; niin ei
ollut Thomas Muiden Opetuslasten kansa saapuilla,
kosta lElus tuli. He sanoit kuitengin sinä Thomaxelle, että he olit nähnet lEsuxen, nmtta ei hän
tahtonut ustoa sitä. Hän tahdoi ensin nähdä ja koe<>
telia, ja sanoi sentähden.' ellen minä näe Hänen kä«
sisänsä naulan reikää, ja pistä sormeani naulain
siaan ja pistä kättäni Hänen kylkeensä, en minä
uffc». Se oli. yxi warsin erinomainen uffottomtis,
jbka ei wähindäkän tahtonut luotta ustottawain todistusten päälle; waan tahdoi perusta kaiken wa»
kutuxensa oman silmän näön ja käsillä koettelemisen
29.

-

päälle.

§. 2.

Nyt

ehkä täM-menetteleminen

oli sama<

sta laadusta, kuin lEsus tämän päiwän Ewangeliu'
A2
mistä

<

4
misa pahastuu ja nuhtelce, kosta Hän sanoo: ellette
näe tunMls cähriä ja ihmeitä, min et te usto:
Ia myös samasta laadusta, kuin kosta ylös herätelyt'sielet wielä tänäkin päiwänä ei tahdo ustoa, ellei
he saa tuta ja maistaa, joka ei ole mikän muu, luin
että lEsusta kiusam; niin sowitti kuicengin se armahtawainen lEsus icknsä Thomahan heikkoutta
myöden, ja andoihänen saada, mna lian anoi; näytti
kylkensä, kasti hänen kathänelle haawansa ja awamn
soa, ojenda kätensä ja pistää sen kylkeensä, ja ei ole-

man epäuskoinen, waan ustowainen. Tämä katsomi»
nen, ja lEsuren ystäwällinen puhe rupeisi niin wä>
kewästi Thomahan sydämeen, ettei hän cunoastans
täydellisellä ylitse «voittamisella ustonut, että lEsus
oli ylösnosnut, waan omisti myös ustosa itsellensä IE"
suxen, sydämmensa halulla ja mrwalla, jota hän tie<
ta andoi näillä uston sanoilla: Minun Herrani ja
minun Jumalani.
§. 3. Tasa tallaisimme me ajatella, ettei tämä
ollut joku uffo Thomahan tykönä, kosta hän silmillänsä näki, eli, että wähindämgin usko ja silmmmäkl,
taitamat olla yhdesä, joka näkyy ensimmaisesä päälle katsannosa saatcttawan vääim näistä lEsuxen sanoi»
sta: ettäs näit minun Thomas, niin sinä uskoitnyt3
niinkuin lEsuS olis tohtonnc sanoa: Sinun on
helppo ustoa, kosia näet ja koettelet; mutta ettei ta»
mä silmännäkö ole luenapa siihen autuaxitekewäiseen
uston, sen tietä anda kohta lEsus: ancuar owar
ka ei näe, ja kuirengin ustowar Ia mitä Tho«
kaikkia nähnyt, mitä hä»
maxeen tulee, niin ei hän
ja
ymbäripiiritti. Että IA
nen uskonsa wastanom
näki; sillä hän näki itftH
ylösnosnm,
oli
sen
hän
fus
lElusta kaswoista niin taswoihin, mutta lEsuM
kuitengin: Mt«
HE3lrautt» «i hän nähnyt, ja

sanoo

nun
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el hän näh»
nun HERrani. lEsuxen
nyt. ja kuitengin kutsui hän Händä: »uinun luma»
lani. Seurawaisesti, kosta ei hän tätä nähnyt, niin
«i hän myös nähnyt, että lEsuxen kärsiminen ja kuo«
lema oli sowittaw.iinen: että Ilimala lEsuxen ylös»
nuusemisen kautta oli julistanut olemansa sowitetun ja
tyd»tetyn: että lEsuxen sowindo, ja mitä siihen tu»
lee, piti lygölutemisen kautta ihmisille hywaxi tule-

man; j. n. e. Tätä ei Thomas nähnyt, ja yhtä hy<
win lähti hänen suustansa tämä uffon sana: »uinun;
miwln HERrani ja minun Jumalani. Ia niin
oli Thonmhan usto täsä päällä kacsannosa yxi uffo
ja seurawaisesti siitä luonnosta, kuin
ilman
lEsus waati: Aucuac owat n», jotka ei näe, ja
kuircngin ustowar.

Näistä lEsuxen sanoista näemme me, ettH
ja näkö owat toinen toisensa wastan,
näiden Apostolin sanain jälken: mutta jos coiwo
näkyy, niin ei st ole coiwo; sillä kuinga joku tai§,

4.

niinkuin toiwo

ra roiwoa, jonga hän näte (Rom. 8: 24)? niin
pannan myös uffo ja näkeminen toisensa wasian:
Aucuac owat ne, jotka ei näe ja kuitengin usto»
war. Sitä myös Raamattu muallakin tietä anda:
Apostoli Pawali sanoo: Me waellamme ustosa ja
en karsomisesa (2 Cor. 5:7).
§. 5. Mutta ehkä tämä niln on, on uiMa kul"

tengin yxi katsominen joka hänen luondonsa kansa yhlensopi. Hän näke niinkuin speilistä tapauxesa
(1 Cor. 13: 12). Nprme kaikki awoimilla kaswoil^
la HERran kirkkautta karselemma niinkuin Speilisä, ja me mnmeran siihen kliwaan kirkkaudesta
niin kirkkauteen, niinkuin HiLßran Hengestä (2
! Cor.
3: 18). Dawid sanoo myös itftstänsä: minä
> pidän aina
kaswoini edesä (Ps. »6: 8.)
l
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Niin on ustoNa hänen katselemisensa; mutta se ei ole
kuitengan kaswoisi- niin kaswoihin; waan niiden
ulkomaisten pitä ustoman ia ei silmillänsä näkemän.

2lu'cuac owar ne, jotka ei näe ja kuicengin usto<
war. Mutca waikka ei uffo näe eikä mrne, nimittäin silmäinsä ja muiden hurmeinsa awun kautta, niin
hän picä kuitengin itsensä niin lujasti niihin asioihin,ja
joiden päälle hän tarkoitta, niinkuin hän ne näkis
tundis, ja ei hänellä ole muuta perustusta eli wahwistusta, kuin Jumalan sana, Jumalan todistuxet ja lu<
pauvet, jonga päällä hän lepää ja ustalda; sillä hän
tietä, hän ustoo, hän luotta sen päälle, että lumola
ei walehtele. Simnuntai päiwän P. Ewangelium
anda meille tilan lawiammaldc» puhua siitä autuari
maatekewäisesta ussosta, sictä kuin me edelläwolttain
hanlangeten Jumalan cdesä olemme rukoillet, niinkuin
lEsus itse meitä opettanut on, Isä meidän, j. n. e.

loh.

4: 46.
Poh. Ewangeliumisa
puhutan yhdestä Kuningan miehestä jonga poika sairasti, ja kosta hän sai kuulla, eitä lEsus oli tullut
Galileaan, ja myös oli sanoman kauna lEsuresta ja
Hänen töistänsä ymmärtänyt, että Hän oli kaikkein

Ewangelium

§.

6.

Meidän ylöslmtusa

jotka jollain muotoa tarwitsit apua;
niiden
niin hän M'ös Jumalan Hengelda liikutettuna ia he»
rätetcynä päätti tykönänsä, että otta pakonsa lEsuxen
tygö. Hänen ustonsa oli ensimalda oiwan heikko ja
tarwitsi tunnustähtia ja ihmeitä meri hänellensa;
Zonga tähden myös lEsus sanoo Kuningan miehelle: iLllecre näe mnmwcähtiä ja ihmeitä, min er
re usto. Hän ilmoitti uffonsa heikkouden myös
gin kautta, että hän määräisi lEsuren eteen aikaa ia
hän,^
muoioa että auica; HtLßra! :nle alas,

sen-

scmo

NllNs
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niinkuin lEsus ei olis tainut poisa ossesa autta, j<l>
millä tawalla Hän itse tahdoi, ilman alas tulemata.
Hän kirjoitti myös lEsuxen «teen aikaa: tule alas,

ennen kuin miuun poikani kuolee: Niinkuin ei
lEsus olis womut autta muulloin, kuin silloin, koffa
hänen mielestänsä poika piti kuoleman. Mutta tämä
mies lähestyi knitengin lEmsta sydämen halulla jo
ikäwöitsemistllä; hän etsei lEsusta; hän otti pakon»
sa Hänen tygönsä,
hän luotti ja ustalsi Hänen sanainsa päälle, ja tuli wielä enämmin ussosa wahwlstemxi,
koffa hän ymmärsi lEsuren sanain täyttämisen, niin
että Ewangeliumisa seisoo, että hän ustoi ja koko ha*
nen huoneilsa. Tämä pita Jumalan armon kautta,
uoudanaisamma sitä Raamatun sanaa, jolla esipuhe
aljettin, andaman meille tilaa Misteliä

Sitä Autuaxi
§.

?.

Jos

telemaista Ustoa.

jotain on mailmasa, jonga perän

ih«

mism pidäis »uuri halullisesti pyrkimän; niin se on
Usto, sillä ilman ustoia on hän se onnettomin luondokappale maan päällä, sillä nämät Raamatun sanat
vwqt todet: että, se joka uskoo, se tulee autuari,
murra, joka ei usto, se kadoreran (Marc. 16: 16);
errä ilman ustoca on mahdocoin kelwara Juma»
lalle (Hebr. n: 6). Että ohitsemennä muita Raamatun todisturia yhdenkaltaisesta sistllepidosta.
§. 8. Mutta niin tarpellmen kuin uffo on ihmiautuutta warten, niin harwasa se myös löytyy
maan päällä, Christittyingin seasa. Kaikki puhumat
he uffosta; sumin osa luulee heillänsä uston ole<
wan; mutta niitä on totisesti monda, jocka ei ollengan ticdä, mitä uffo on; paljota wähemmin owat he
talla taiwallisella lahjalla lumalalda lahjoitetut Hänen Hengensä kautta. Ei ole mikän asia, jolla ihmi»
A 4
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kuin usiolla. Niin
set niin suuresti itsensä pmäwäl,
mahta sen tähden jokainen, joka halaiaa edesauua
Zjaijkaikkiscn menestyxensä, rukoilla lumalalda ylös«
«alistusta täsä painawasa ja mrpellistsa asiasa. lunmla

armonsa

andakon minullekkin
niin selittämään ia ulos»
toimittamaan tätä painawinoa ainetta siitä Auruaxi
tekewäisestä Ustosta, että ne harwatja uffowaiset meidän seasamme wahwistuistt ustosa,
ne monet
ja
Christityt
kokuliamt
Sun
saisit wakutuxen stita,
pettawät
että he
heitänsä kuollella uffolla, ja että heilei
ole
la
autuaxi tekewäinen uffo.
§ 9. Ensimäldä oi; tarpcllinsn että waarinotta
> fita eroitusta, joka on walillä, uston luinalan pääl-?
!le, niinkuin meidän Luojamme, ja uskon Lhristu»
! xen, niinkuin meidän Vapahtajamme päälle.
Usso
päälle on se tieto ja ylitstwoittamus^
tuin meillä on Jumalasta, Hänen olennostansa ja
omaisuxistansa, ynnä sydämen taipumisin kansa
Junlalan puoleen, lewon ja turwan kansa lus
malasa, luottamisen ja ustallllxen kansa Hänm
torureensa, hpwyteensä,woimaansaja wiisanteensa^
joista Jumalan omaisuxista me kehoitccmna ja we-?
, dercynä lähestymme Händä sydämemme hutulla,
ja odotamme Häneldä kaikkea hpwää, joka mcil^
le menestyxeri ja onneri tulla taira (Hebr. n: 6.
! Tob. 13; 8< S»r. 2- 15. ludich. 13: 18). Mutta täfä tulee meidän wisusti waariotta, että tämä usty
!, ei käy
ulomman Ensimäistä Uston kappaletta; niin
että se bywä jota me uffollamma anomme, etsimme ja
turwallisesti odotamme että saada, seisoo ainoastansa,
Hlöspitämisesä (M 3: 6. 63: 9.), murhm pido»
!sa (Pl 55- 23.), Mllisesä huolesa- (lesa. 38: i?.
ler. 15:1;), ja holhomistsa (Wus. K, ;: 16. 6:8.12;'

!

s

!

se

,

!

,

3Z),

awusa (Ps.

40:
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Sananl. 20: 22. Ps. 38: 23.

6o: 13. 1233
(Ps. 50: 17. 91: I. Sanani, 183
io) kaikesa hädäsa ja tarpehesa, ja mirä iiniuca'
hywää olla caita, joka Imnalan
sta uloswuora, kalkki sen ensimäisen usion<kappalel»
jälken. Tämä usto Jumalan, niinkuin Luojan?
picäjän, Holhojan, warjelian, HiTßran ja
ni>:gan päälle Woiman Waldakunnasa, on yxi
wollisus sen ensimäisen Kästyn jälken Jumalan laisa.
ihminen ennen langemusta taisi
Mi welwollisus,nytjota
ei ole niin asiat; sillä osittain me
täyttä; mutta
olemme luonnosta turmellut, ja emme taida sen muori
pitä Jumalan lakia (Nom. 3: 10-12. 23. 8: 3'».
Osittam on sc myös mahdotoin syndlsille, että ilman
Wälimiestä taita lähestyä sitä wanhmstasta Jumalala, joka on kuluttawainm ruli spndisille lHebr. 12:
29. 5 Mos. K. 4: 24. lesa. 33: 14). Jos sen.
tähden tämä welwollisus pitä meille langennuille s»n«
disille mahdollistri mleman että täyttä, niin pitä mei<
dän ensin etsimän osaa sowinnosa yhden Walimiehen
kautta Jumala» ja meidän waihellam; silloin me'
»vasta taidamma rohkeudella ja turmalla, ja lapsellifesa
ustalluxesa lähestyä luinalata meidän usiollamme, niin»
kuin niiden ulkomaisten koettelemus opetta. Usto lE<
on siis perustus ,a alku uffolle luma<
suren päälle, Luojan
päälle, ja se jälkimäinen, on sen
lan niinkuin
edellisen hedelmä. Usto Jumalan niinkuin Luojan
päälle, on sen tähden on, ja, se kaikkein emisin nii«
stä töistä, jotka uloswuotawcit ustosta lEsuxen päalle. Tästä ustosta Jumalan päälle, ensimäisen uskona
kappalen jälken, emme tällä erällä tahdo puhua, niin»
muodon kuin meidän oikomisemme ainoastans on
i, 2.

13), ja warjeluxesa

«ttä tutkistella sitä autuaricekewäistä «stoa; mmm

usto Jumalan päälle, ensimäisen Ulkomkappalsn M
A3
kW
"
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!ken, ei ole autuari tekewäinen; osittain, niinmuodon
»kuin se on yri Lain waatimuresta tehtäwä t>)ö; mut<
ta Lain töiden kautta ei langemuren jälken tulla wan»
hurstari ja autuari (Noin. 3: 20); osicmin myös senjgin suhten, ettei sen toimitus juuri siinä seiso, että
ja itsellensä tygöomistaa sitä yxinänsä au»
tnaxi tekewäistä lEsusta, waan mämmin siinä errä
»nenerellä

Jumalan kansa sen

päällekatUstowkappalen jäl-

sannosa, kuin »ne eusimäisen
Häneldä toiwoa, niinkuin sanottu

kci; taidamme

pn. Jos sen tähden Kuningan mies Ewangeliumisa
päällekatsannosa,
ei olis lähestunyt lEsusta
fuin paljastansa saadarensa apua sairahalle pojallensa,
niin viis hänen ustonsa ainoastans ollut
ensimäi»
Uston kappale» jälken, ja niinmuodon ei autu»
s,xl tekewäinen usso, joka lähesty Jumalala aino, astau? siinä päällekatsannosa, ercä hän tulisi
Jumalan kansa sowiretuxi ja saisi hengellisen pa>

muusa

sen

sen

se

.

ranuuxen sairalle sielullensa. Mutta että Kunin»
gcm miehen usto myös on mahtanut olla tästä jil»
kimäisestä laadusta, se hawatan meidän Ewangeliu»
mimme sisällevitoa lähemmin peranäjateNesa.

sen

§. 10 Niin on siis usto Jumalan päälle
en»
simäijen uston-kappaleu jälken, ei
autuari tekewäinen usto, joko hänellä olis tekemistä Jumalan kansa
ilman lEsureta, jokakuitengin on mahdotoin, eli IE»

se

,

sen

kansa; eli
s suxen ChristuM» kautta sowitttun Jumalanpäällekatsan»
itse lEsuren kansa, niiden hywäintekoin
nosa ainoastans, joita ensimäinen Uffonckappale sisäl-

länsä sulke. Mutta kosta meidän ustollamma on Iu»
malan kansa tekemistä sen toisen Uffon-kappalen jäl»

!

ll<ken, armon ja syndein anderisaamisen, kuin myös
ilEsuren wanhursiauden tygöomistamlsen päällekatsannosa, Hänen sowmdonsa ja ansionsa tähden; niin on
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yli senkaltainen usto Jumalan päälle yri auluaritelÄ
wäinen uffo (loh. 5: 24), joko se tarkoitta ja k<u
soo Jumalan eli lEsuxen päälle; silla niin kuin kok,',

se

ylistetty Kolme yhteys on awullinelj
ollut meidän luuastureemme; ja Isa, Poika jj
Pyhä Hengi owac yxi (1 loh. ;: 7.);
owat he myös kaikin kolmen täsä päällekatsar,
päämäärä ja tarkoitus, jolwn
autuaM
kewälnen uffo huolensa kiinnittä. Mlttta ehkä täm
niin on, niin osottawat kuitengin Jumalan Henge
todistupet Raamamsa, että Jumalan poika, liL
Christns pirä oleman sen auman rekewäist
«ston lähin, erinomaisin, ja ylimmäinen päällera,
koicus. Ia semahden kutsutan le auiuaritekewäine

Korkiasti

nosa se

se

sus

<

uffo erinomaisesti: yxi usto
päälle (Ap- T-16: zi), yxi usto sm päälle, jong
Jumala läherri (loh 6:4;), yxi usto pojan pää
Ie (loh. 6: 40), yxi Christuxen usto (Nom. 3:
yxi liLsllxcn usto (Rom. 3:6).
§. n. Tämä uffo lEsuren päälle on nyt
amet, joka tällä erällä Jumalan armon kautta
tutkisteldawa. Mutta en minä aiwo puhua kaikista si
tä, kuin kostee autuaritekewäiseen uffoon, ja mi
opetla saatetan sen alusta, »välikappaleista, estehist
woimasta ja waikuturesta, tundomerkciftä, j. n.
waan ainoastans sen aucuaricekewäistn uston luo,
nosta ja laadusta, että minä jos Jumala armon
laina, mahdaisin juurten jarain tätä asiata ede
asetta, sen kautta ylitse woittareni ja wakultaxeni nn
dän hämännen Christillisuden monia suuchristityilä, e
tä heillä ei ole joku usto, ehkä he sen niin luulewc
Jumala suokon, että Ke tästä wisun waarin ottai
ja andaisit sen kaodä sudämellensa!
§. 12. Milä usto itsesänsa on, ei totisesti l
help.
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helppo että tietä anda

ja ulosmaalata niin, että ne
paljon
opetuxen kautta sitä oikein
»ariaumattomai

ulisit käsittämään. Sillä uffon kansa on niin asiat
uin kaikkein muidengm Jumalan Hengen waikutusten

,ansa, että nimittäin

me tiedämme mitä me koettele»
nuren kautta ymmärrämme, muna emme toida niin
ulottuwaisefti ja selkiasti edespanna sitä muil«
hirsin
>, jotka ei
sitä koetellet ole. lEsus sanoo sitä itse:
puhalca,
kusa hän tahtoo, ja sinä kuulet hä->
jluuli
ja
humunsa,
er tiedä kusta hän rulee, taikka
,en
,ildunya hän menee: näin on jokainen kuin hengestä syndynyr on (loh. z: 8). Ia niin ei taida
j),i'än warsm oikein käsittä mitä uffo on, joka ei
sielusansa ott sitä koetellut. Mutta ei sekän
helppo, että paljasta koeuelemupesta löytä ja tie<
micä usto on; sillä osittain taita koettelemus, il/mn Raamatun walkeutta huokiasti pettä meitä:
ehkä toiwo ja rakkaus seurawat uston
Mittain myös
ja
owac
eroittamattomat
sen lähimmäiset jakuitengin
sialle,
waikum-»
laikumxet; seottawat he itsiänsä
ja
ettH
usiosa,
yhteen
niin
kansa
uston
kansa
aljan koettelemujeen kautta on työläs eroitta ne kol'
ja tietä selkiasti, mikä niistä on
st toinen toisestans,
toiwo,
mikä
mikä
rakkaus. Semahden täytyy
jffo,
neuwoa
kysyä
täsä
sekä koettelemuxelda että
heidän
«mmalan ilmoitemlda sanalda.
§. 13. Jos me sentähden tahdomme yhtcnwetH
toinen toisensa rinnalle panna kaikki ne Naama.m paikat, joisa puhutan siitä autuaxi tekewaisestä
niin me löydämme että se on: sen Juma»
sn Hengen armo waikuturesta sanan kautta ylös<
valaistun, ja ylicftwoicecun Sielun totinen etsimi<
2n ja ikäwöirsiminen JUsuxen perän, jonga
p hän o«a pakonsa, ja wastanotta käsittä
bäri<

n

)

!Z
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bäripiiritta ja itsellensä omistaa Hänen yrinän«i
fä ja kokonansa, Hämn jasowindonsa ja siirä ulos
rvanhurftauden kallsa
wuorawaistn ansion
Niin seisoo siis uffo siinä, ena yri katumainen sielu
hengen köyhydesä (*) ja wakuutuxen kansa siitä, että
awun ja armon ja wan
hän lEsmen tykönä

hursiauden, Hänen sanansa ja lupauxensa jalken,
dämensa sisa!!isel!ä halulla, isomisella ja sanomisella
lähestyy tätä Sowittajata; anda itsensä Hänelle
wastanotta Hänen; ikäwöilsee ja himoitsee eitä nm
bäripiiriitä ja tygöomistaa Hän da itsellensä. Tätc
pitä nyt lawiammalda edes aseteimman, selitettämäl,'
ja todistusten

kansa Raamatusta wahwittmaman.
'

§.
(*)

Kosta «stoa cdcsascttaisa

kalumuxcsta

14!

ja hcn,

gcn föyhydestä, niin ci sila pidä niin ymnmrrettämän, em
«sto seisoo katim,urcsa ja hengen köyhydesä, cli että katumus j<>
hengen köyhys olisit usson waikuttawaincn syy eli wälikappaleet!
waan tahdotan sen kautta tietä anoa, ctta ne asiat pitä yhdi!
stettamän, jotka nlocharjoittaisa ei saateta toinen toiscsiam

sen

päälle, ctta yri surutöin joka oikiasa parannurci
eroitta,
järjcsiyxesä ei wiela ole koetellut mitä katumus ja hengen köy!
hys on, ci mahdais usiotta itsensä, uffoa hänellä olcwansa, jo
Ia ainoasians sikiää ja ylostulee phdcsä katuwaiscsa, särjctyst
ja hengellisesti toyhäsä sydämcsa. Zxi senkaltainen sydän ar,
noasians, ja ei joku muu, taita tulla lEsuxen puoleen taiwlt
letnr, ja wedetyxi.
Ia tämä yhtensopi kanftl, kuin Pyhä
Raamattu ja meidän Uston tunnnstnxemina Kirjat opettawat
itse, Match, n: 28- tutkat minun t?
Sillä lEsus
yöni kaikki, jotka t)?ötä teette ja otetta raskautetut, j<>
/X. Q eäii. 8v«. x. m. 95, seisoo: parannuxen
joka nuhtelee meitä, sehämmästytta omattunnot totisten
xxiwakaisten peljatysten kautta: näisä SW. pitä sydä»

sen

sanoo

«

lohdutuxen käsittämän uffon kautta p. 10a
usko ci ole joku joutilas tieto >-»vaan se on yu

den taas
mutta

pyhä» Hengen työ, jonga kautta
ne hammäst«
Net omattunnot jällen wirwoitetan. Tämä kuin täsä nyt ol
merkitty tulee waarinottttawari, niin usein kuin alempana Mil!«
t«n synnin murhesia, synnin tunnosta M h?nL?n cöyhydelin.
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14. Me hawaitsemme tästä, että usto- ei ole
ajams ia tieto niistä taiwallisista totuxlsta;
w.,lutus ja ylitsewoittamus päasa ja
joku
palias
i
waan ynnä
kansa pri taipumus la
§.

l oku paljas

sm

>a!u sydämesä eli tahdosa. Sekä ymmärrys että
cchw pitä lvin muodon tulla muuteturi. Vnlmärryre»
sä pitä olenian 1) rieco ja plöswalistus. 2) Suo'nnnus ja ylirscwoirramus, ja tahdosa pitä z)
oleman liikutus raipumils ja halu, jota me ustal-

«uxexi kutsumme; Tasä kolmesa osasa seisoo se aumftr.tckewäinen uffo, ja me tahdomme itsekutakin niistä
tutkistella. Tämän siwusa on eusimaldä, merErittäin
ssittäwä, että ehkä tieto pitä oleman, ennen kuin suo-

ja ylitsewoittamus taita
stumus
t.!,yös ylitsewoittamus pilä, oleman,

ylöstulla/ kuin
ennen kuin sydän
uffalluren käsittä; niin ei ole kuitengan nämät
Uston osaa niin järjestyreia toinen toisensa paäl»
«H seurawaistc, mä liedon pitä nouseman ylimmälleen,
j num kuin tomdesta ylitstwoituri tulla saatetan, ja
että ylitscwoittamus pitä niln korkiaan määrään
kuin ilman silmännäkematä yhdelle ih<
hiselle sumgi mahdollinen olla taita, ennen kuin ustalsHs saatta ylöstulla. Ei, waan asia löytan sen ulos
Oarjoittaisa senkaltaiftxi: että ylöswalistus ja ylitse
taitawat ynnä toinen toisensa kansa ja yt>
"ä
waikutetta, niin että sen jalken kuin sielu
l nämmin ja enämmin tulee ylöswalaisturi, sitä enmm
nin hän myös kättä myöden anda suostumisen, ja tutaiwallisesta tomdesta wakutetuxl ja ylitsewoimuri;
molemmat, sekä tieto, että ylitsewoittamus tattawat
kaswaa ja lisänd>?ä, sittä kuin ussallus on waija svdämellä käsitetty. Mutta ehkä nyt niin
«nuodon näiden kolmen Uston osain määrä on niin
toisesa ja toisesa se» osasa; min minä tahdon
kultmgin

Aas

Aolttamus

H
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kuitengin tutkistella jokaista erittäin, että me

sitä sel«

keimmin käsittäisimme mistä luonnosta ja laadusta
uffon tieto, suostumus ja uffallus on, ja mitä kuhun»
gin

osaan tulee

ja sopi.

Uston Tiedosta.

h.

15. Että uffoon waaditan tiew ja
stuS/ se on nähtäwä Apostolin Pawalin sanoista: Ruin»
uskoivat, josta ei he ole kuullet
ya he
(Nom. ic>: 4)? longa tähden myös lEsus Eriäisi
Nicodemusta hänen tietämätlöniydensä tähden: Sinä
oler Mestari Israelisa, ja et näirä tiedä (loh. 3, i«) ?
§. 16. Jos me käännämme ajaturiamme Ehrisiikunnan päätie, niin me tosin sen jäsenden suurimman
tykönä löydämme yhden tietämattömyden, joka
ei ole wähembi, mitä st fumemb,k,n lienee, kuin Ni«
codemuren tykönä oli. Se on wallcettawa totuus, jo«
Christnyistä,
ka itse, puhuu puolestansa, että suurin
ei tiedä eikä'ymmärrä totutta, waan edespyrkiwät
tietämHttömyden ja «rymisen syngiäsa pimeydesä,
mitä Christillisyden opin kaikkeinpainawambiin osiin
tulee; sillä el he oikein tiedä mikä syndi on, mitä La»
ki, mitä Ewangellum, mitä armo, mitä kaändymys
ja parannus, mitä uusi syndymmen, mitä usto, mitä
wanhurstaritekeminen, mitä pyhittäminen, mltä IE»
suS, mitä sowindo, mitä Jumalan kuwan kadottaminen ja ylösrakennus ihmisesä on, ja mitä
kansa
ymmärretän, ehkä he owat ustin siitä kuullet puhut<
awat, lukenet itse
kirjoisi,, ia lapsudesta wielä rippu
jotain siitä heidän muistojansa. Jumala armahtakon
meidän ylitsemme, ja hajottakon Hengensä kautta sitä
pimeyttä, kuin peitta meidän Christikundaa?
§- 1?. Monen tykönä löyty kuitengin Jumalan
tieto
eli wähemwäsä mitasa; niin

sen

osan

osa

sen

sen

sanan

suurmmssa

-«tts-

)
!«5 (
H
H
että moni on wachn korkiasti oppinut ja mm kuin pu«
heep on otella: korkiasti walaistu; Mutta ei he kui>

itse työsä ja oikein ylöswalistctut, joka naisia Apostolin lohcmnexen sanoista on nahtäwä: Joka
sanoo: minä tunnen Hänen ja ei pidä Hänen ra->
jkpjänsä, hän on walehrelia, jacihänesäole cocuus.
4)an walehtelee siinä, tahtoo Apostoli sanoa, että hän
sanoo mndewansa Christuxen j silla ei hän tunne Hän.<

tengan ole

da, niinkuin mlee; Joka sano walkeudesa olewansa
ja wihaa weljeänsä, hän on wielä pimeydesä
i
senloh. 2:3, 4, c)). Ia Apostoli Petari

sanoo

kaltaisista, että, ehkä- kuinga awarakin heidän tietonsa
mahla olla, he kuitengin owar sokiac ja ei näe mitan (2 Pet. 1: 5-9). Mitä mlee meidän siis ajatella senkaltaisista? Ongo heidän tietonsa luonnollinen?
totubet owat senkaltaiset, cnei luonnon walkeus niitä woi ilmoitta. Jos ei h«
vlis Jumalan sanaa lukenet, eli muilda lullet neuwoniin ei he millän. muotoa olis
tuxi Jumalan
paljaan järjen walkeuden kautta tainnet tulla sitä tietämään, kuin he tietämät. Heillä on niinmuodon yxi
nero, yri senkaltainen tieto, joka
täypi sen ylitse, kuin he luonnollisen woimansa kautta
taitamat käsittä. Mutta eikö heidän tietonsa ole hengellinen? Totisesti, sillä se on Hengen sana, jota he
tietämät, Hengen ilmoitus sanasa; ja niin on heidän
tietonsa myös hengellinen. Ongo sittä wäärä ja

sanasa:

se

Jumalan sanaa wastan sociwainen? Jo, se on

l totisesti mahdollinen, että monella taita olla yxi sen»
! kaltainen tieto; »nutta se on mnös mahdollinen, että
> siiruttomat syndiset, jolla ei ole senkaldaisia tietoa, joka uskoon waaditan, taitamat kuitengin olla waruste' tut yhdellä oikialla ja Juinalan sanan kansa yhtem
> sopiwaiseUa tiedolla. Jos heillä niinmuodon yxi Ylön-
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luonnollinen, hengellinen ja Jumalan

sanan

kansa

yhtensopiwainen tieto olla taita, joka päällisexi saatta
kyllä lawialle ulottua; mikä puutos on silloin heidän tiedosansa? jo; st on kuollut; ei niin, kuin ft
tieto, joka heisa on, olis itsesansä kuollut: ei, lumalcm sana on eläwä ja woimallinen (Hebr. 4: 12).
Christuxen sanac owat hengi ja elämä sloh. 6:
6z), waan heitä itsiänsä suhten, on heidän tietonsa
kuollut, ja on heidän pääsänsä, niinkuin yxi maalaus
seinäsä, ja yri kuwa, joka on liikkumakin; mutta yxi kuollut tieto ei taida olla joku osa siinä cläwäsä
ustosa. Ongo siis heidän tietonsa peräti kelworoin,
ja hyljärräpä? Ei mttlän muotoa, jos se nimittäin
muutoin on Jumalan sanan kansa yhcen sopiwainen,
ja seurawaisesti hengellinen ja ylönluonnollinen. Sillä jos »ri senkaltainen tieto, paliastans seniähden, että se heidän oman syynsä kautta on heisa kuollut,
ja ei saa osonaa jotacm woimaa heidän sydandensi
päälle, olis itsesänsa kelwotom ja hyljättapa; niin senkaltaiset ihmiset taikka ei ikämms saaciais tulla kaatyiri; eli pidäis heille kaändynnseri ja uffoxi, joku'
muu tieto ilman wälikapp'ltta Jumalan
annettaman, jotka molemmat asiat sot>wat lu-'
lualan sanaa ja koettelemusta wastcm. Niinkuin totuus on itsesansä totuus, niin on myös tousesti heidän tietonsa itsesansä h»wa ia hoödollinen. Tämä
näyttä itsensä parahin, kosta he ylös herätetyn tulemat, mingä hyödytyxen tämä tieto aikaan saatta.Sillä kosta yri ihminen, jolla edeltä päin ei ole ulottuwainen tieto käändymiseen ja uffoon. ml? ylös herstetyxi; niin on hänen päänsä epäilystä täynnä, ja
ei pääse järähtämään
autuden tiellä, ilman
neuwoa ja johdattamista, kosia sitä wastau toinen,
joka mnen tietä tien, lukemisen ja muwomisen kam-

sisälle

B
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Jumalan sanasta, maikka ei hän sitä itse wielä
ole waeldanut, pääse kulkemaan elämän tietä buokeimulin ja pikemmin; ehkä koettelemus scngm osotca ctmyös senkaltaiset, kaiken heidän suuren tiedonsa
tä,
i
kansa, tarwitsewat anoa ko.etelduin Christiltnin neu»
! tvoa ja johdatusta, kosta totuus pitä heidän oman
niisä
sielunsa päälle sowitettaman. Me näemme
jotka
Sielusa,
tolmesa tuhanesa
Petarin
ja tulic herämyri, et«
i kautta sait piston sydämiinsä,
tä he rupeisit kohta kysumaän neuwoa: Te mieher
! weljet, mitä pitä meidän tekemän, (Ap. T. 3:)
paljoudesa o!is muutamia mahj 37.) Niin
tanut, olla, jotka ei ennen ollet peräti tietämättömät,
ja kuitengin tarwitsit he neuwoa, kosta
ennen tietty totuus piti heidän päällensä sowrettaman. Kui<
tengin näke jokainen, mikä <tu siinä on, että tie on
edeltä päin tietty, ennen kuin waelluren retki edes
oman, ja että niin muodon tiew, joka käändy»
mättömillä syndisiNä on, on aiwan hywä ja hyödyllinen
muutoin Jumalan
itsesänsä, jos
kansa yy>
l, tensopi.
ta

,
,

z

sen
saarnan

suuresa

se

!

se

se

§.

sanan

18. Nyt mitä.puuttll

i tiedosansa, ennenkuin

siis enambätä heidän

se senkaltaisen
pltä?

tulla taita, kuin
tiew oleman
Sen jälken, kuin sanottu
on, niin ei puutu mitän tiedon suhten itsesänst, niin
kuin
oikia ja ulottuwainen olla laita;
imutta heidän itsensä suhten puunu wielä, että se tie> to, joka heidän, ymmärrpxesänsä ja pääsänsä on
joutilas, woimatoin ja kuollut ajatus, sais
hengeä eli tulis eläwäxi. Puuttu niinmuodon
z, wiela, että he tiedonsa kautta tulisit herätetyxi, ja
!> ylös herätyxen jälken
saatetuxi Jumalan Hengen johkautta, totisesa parannuxen jarjestyxesa,
.

uston

-,

se

Idättämisen

paran»
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parannuxen tielle; että lse sitä sowittaisa itse päällensä,
jota he ernen retänet owat, mahdaisic Nlyös omasta

koettelemastansa oppia mndenman totuutta, iom
edemmäs he affele astelelda johdateta» parannuren tiel-

le; kuin myös ymmärtämään kumga tomus heidän!
omasa sydämesänsä on woimansa osottawa.
Silloin l
ei he tosin saa uusia tomua tietä, jos muutoin hei» l
dan «niinen tietonsa on ollut ulottuwamen, mutta j
he saawat ikänans kuin uudet silmät, joilla he tomut-l
w taitawat kusella, sitte kuin heidän ymmärryxensä l

silmät

ylösheräcrämisesä tullet awatUjci. Sil-'
he wasi.i hyötymät siitä kuin he ennen
owat ilman hedcimätä, silla ei he- ole ennen andanet!
itsensä tiedonsa kautta ylösherättä, paljota
owat he sen jalkm waeldanct. S lioin aika se v!ös-l
walistuS, joka anda elämän tiedon, joka uffoon waa«»
ditan. Tätä uffon tietoa ei woima paija»
kautta, ios wielä kuinga paljongin ja wiriästi, luec-«
taisin. Ei! heräjä sinä j.>ka makat ja nouse kuolleista, niin Christus jmna vvalaiste >Eph.
14,) neuwoo Apostoli Pawoli. Ennen et sinä mle j
ylöswalistetuxi awuri asti, mhtoo Apostoli
Lue ne edelläkä!)wäiset ja jalkenseurawaiset sanat
sa Lugusa, että tämän asian paremnlin ymmärtäl
mahdaisit. Minä tahdon stn wielä yhden wenauxetll
kautta selitti. Jos sinä luet yhtä kirjan josa edes-l
pannan ja ulosmaalatan jongun paikkakunnan
stuxia, ia jongun Kansan tapoja, niin-sinä namät
asiat oikein mlet käsittämään ja tietämään, jos sinä
muutoin kirjoittajan ajam en oikein kcfit, ja jos
kuin hän kirjoitta, on tomdesc, perustettu; multa jos
sinä siitä itse joudut
maakundmm waelda
Maan, ja tulet omin silmin näkemään stts, jostas ennen olet lukmm; niin ec sinä juuri
tietä jmani
owat

loin

se

samaan

Bs
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uutta, eli jotain muuta; kums ennen tiennyt olet, jos
muutoin, niinkuin, sanottu on, kirjantckiä on oikein ja
ulottuwaisesti asiat edespannm; mutta sinun tietos
samasta paikka kunnasta ja Kansasta, tulee kuittngin
itses suhten, eläwämmäxi, selkiämmäxi, wahwemmaxi ja mämmin liikurrawaxi Sowita nyt tätä sen tiedon ja ylöswalistuxen päälle, joka uffoon
waditan, sillä sen sowittamistn sinä huokiasti tchdä
taidat. Senkaltainen pitä uston tieto oleman. Kaikki muu tieto on kuollut, ja on, sille kuollehelle ustol»
lc sowelias, sillä että sen kuollen uffon tieto taita itsesansä olla hengellinen, ylönluonnollinen ja Jumalan
sanan kansa yhtensopiwainen. se on ennen osotmu.
Mutta sama new taita kuitengin sinua itsias suh<

!

ten,

,

ja

hänen waikucuxensa

puutoxen

suhten sinun

sydames päälle, ylösherättämisexi, parannuxexi ja
ustoxi, olla kuollut. Sentähden, niinkuin sinun to«
tinen menestyxes tämän asian päällä rippu; niin

j

koettele sinuas wisusti, jos sinun tietos on senkaltainen, ettäs taidat sanoa: Minä olen itse Jumalan
koetellut totuuden; minä olen ha»
sanan jälken tykönäni,
wainnm icst
että se on totuus, omasta
kaerrelemuxestani, niinkuin minä ennen olen kuul<
lut ja lukenut

sen Jumalan Ganasa.

§. 19- Jos me nyt kysymme, kuinga latvialle
tämän tiedon pitä käymän, ja kuinga monet tomdet
sen pitä sulkeman itiesänsa, niin wastatan- että sen
! pitä rierämän kaikki kuin auruteen rarwitan; jom
ga tähden tämä tieto myös aucuden tunnori (Luc.
i: 77) kutsutan.
Emme taida tosin koettelemuxen
,kautta; niinkuin mainittu on, tulla tietämään kaikki
,<lututeen tarpelli set asiat; eikä tule meidän ajatellaktan, mä me säätäisimmekoetttlemuM kautta luma<

lan

lan siman ojennus nuoran jälken jotain muuta oppia,
kuin sitä joka koffee aumden tichen ja amuden järjestyen; sillä ei taida joku koectelemuxen kautta tietä, että Jumala on yri Jumala kolmesa Perfonasa:
että Luominen tygöluemn Isälle, Lunastus Pojalle,
ja Pyhittäminen Pyhälle Hengelle: että lEsus
meidän Vapahtajamme, on Jumala ja ihminen yhdesä Personasa, errä Hän on meidän syndeimme
tähden annettu ulos, ja meidän wanhurskaurra«
»nisennne tähden heräcercy ylös (Noin. 4: 25), ja,
muuta senkaltaista, joka kuitengin on tarpckinen tietä aututeen, mutta kosta me sanomme, että kaikki au»
tuden tundo on taroellinen ustoon; niin ei ole se niin
ymmärrettäwä, että kaikki asiat yhtä liki koskemat
autuaxi tekewäisen «ffon olendoon ja luondom»,
wacm meidän tulee ne kuumain tietä, sillä muutoin
ei taida
meisä ylös tulla ja pysyä, ja seurawHisesti emme myös muutoin taida autuari tulla, mutta
se tiero, joka kaikkein lähimmin koffee uffon luondoon,
on se, että me sittä kuin me laista olemme synnin
tuildenet, opima iLwangeliumista Jujusta niin
tundenman, kuin pitä.

sen

usso

Että syndiä tuta on niin paljota tarpellisembi, kuin terwe ei tarwirse parantajaca, rvaan
sairar (Matth. 9: 12.), eikä etsikkän parantajata.
Täsä luulee yri surutöin syndinen, että hänen syndinsä wiheliäisydensä ja sairaudensa on hänelle warsin
hywin tuttu, koffa hän on kuullut siitä !jotam
puhuttaman ja lukenut sitä Jumalan sanasa, .ja
siinä siwusa, ymmärtänyt elämasänsä, että me
olemme kaikki syndiä rehner, ja ei meillä ole
micän kerstarcapaa Jumalan edesä. (Nom. 3: 23.)
Hän luulee sen kyllä oleman, ma hän on kuuttue
pulMtal
B 3
§. 20.
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!

!
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puhuttaman Jumalan wihasta synnin ylitse ja Lain
kirouxesta; kyliä, että han on luker.Ut, eli muiden ihmisten neuwomisen tainta saanut oppia jota,n synnin
raNgaistuxesta, joka on kuolema ja kadotus, josta joku ajatus on hänen päähäns ja micleeus ylöscullut,
!joka ei kuitengan liik>!ta hänen sydänicnsä mitän.
Mutta pxi tainkaldainen synnin tundo ci kelpa mihingän, kosta ei se inican wmkmusta osota jydäme,sä ia sielusa. Täinän suhten pitä ihlnuien ensin
ylösheräcetläman, enä hän o kein siiis nähdä pohmto>nan turmeluxensa. <ä:i hän millän muotoa muK
!'den ncuwomisen kautta raida löyta icsens niin pahaxi, haijyxi ja mr-mllun, kuin hän on, ja ylösheräctyänsa hawaitsee olewansa- Semähdcn on ihmisellä
sunittomudesansa ail?a hlnvä luulo icsestänsä ja, pitH

lhändäns

i

parembana muita, niinkuin Phariseus:
kiitän Jumala, errcn minä ole niinkulll
ihmiftr lLuc, 18! Il) Jos hän jotain h»,
teke, jos ei se enambi olis, kuin mä waiwaisells
anda yhtä almuaa; niin ylösnousee hänesa kohta yxi
ajatus, ia hän luulee tämän hänen tekonsa
kelpawansa Jumalalle ensmmm kuin joka
muu, joka ei tee niin paljon hywää, kuin han. la,
chän suurendelee myös ftllgm pääidä, joka ei ole ha>
> nen oma työnsä ja waikutuxensaJos Jumalan
'tnnattawäinen anno niin bikucta hända, että hän
läheltä jongun huolauM! Jumalan tygö, eli wuodatta mutamia kynäieica, niin on hän kohta walmis,
sen subten itsestänsä pitämään- O kuinqa hengellisesti ylpiä on wlheljäinen, köyhkäimn tomu, ft
waiwainen maan mato. Hän ei tunne, fyndiänsä oikein, niin kauwan kuin joku hywä aiatus rippuu hä«
nesä jostain omasta m.chdollisudesta ja ansiosta, joka

se

se

hänen mielestänsä pidäip saattaman handä enämmin
kelpa-

kelpawaiser! Jumalalle, kuin muut. Semähdm tao
witse hau ylösheraccamistä, että hän tulis niin miel«
dynexi, kuin Apostoli Pawali oli, joka tunsi ia tun(i T>m.
nusti itsensä siri ftiurimmaxi syndisten seaft
i: i;.) Kosta hän silla tawalla tunde itsensä, niin
hän myös oirein mnde syndinsä: ja hän oppi silloin
kokonansa toisella tawalla mndemaan syndinsä rangaistuin, Lain kirouxen, Jumalan wihan, kuoleman
ja kadotuxen.
Silloin hänen omatundonsa saapi
koetella, ettei hänen tietonsa enää ole kuollut. Se
elawä synnin tundo ja tieto ei tosin koste uston olendoon ja luondoon; mutta se on mahdotoin, että saa«
ennenkuin lullan itsiänsä mndemaan ennen
da
kuin kaikki, hengellinen ylpeys tukahutetan, kalkki hywä ajatus omasta mahdollisudesta alos paineta», ja
me niin tulemme oikein hengellisesti köyhiri, josta kohta mämmin on puhuttama.
§. 21. Että ruta Jujusta, on uston erino»
mainen ja kaikkein etuisin tieto. Meidän pita tundeman Händä Hänen Personansa wirkainsa ja tilainsa puolesta, mutta erinomcmain on uffon welwollisus, että tuca Hänen loppumatoinda armonsa, Hänen rakkauttansa ja armahtawaista sydändänsa köy»,
hiä syndisiä wastan,' Hänen sowindonsa päälletarkoi-,
tusta, luondoa ja woimaa lunastamaan koko sitä langennutta ihmisen sukulundaa, niin että Hänesä ainoasa ia ei yhdesakän toisesa on nyc langennuille
si)ndisi!le aumus eisittäwä ja löyttawä; ja ei ole!
muuta nimeä Taiwan alla ihmisille annettu, jo-!
sa.meidän picä aucuaxi tuleman(Apost, T 4! 12/
Ia kosta tämä tieto tulee eläwäxi yhdesä
niln tulee hän myös mämmin ja mämmin köyhär
hcngesa. Hän mlee köyhemmäxi ja köyhemmäri, jo
B 4
t.
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enämmin hän oppi

suuremmanja lEsus tulee lEsusta
hänen tiedosansa;
ta

tundemaan.

Jota

sitä hal«

wemari
huonommaxi tulee han itse mielestänsä,
hawaitesansa, että hänessä on kaikki lEsuxesa ja ei
mitan itsesänsa, joka kelwollinen olla taita wanhur«
siauteen ja ammeen. O! jos ihmiset, ne ylpiät ihmiset mndisit lEsuxen oikein, kuinga pian kaikki korliat ajawxtt

heistä itsestänsä silloin raukenisiwm

ty«>

hiään, ja he pitäisit itsensä, niinkuin Apostolista Päivälista wasta sanottin, snurimbana syndisten seasa
eikä luulis heitänsä, omain töidensä suhten yhtän pa«
remmaxi, kuin ne suurimmat pahantekiat; sillä maikka he jotain siwollisemmasti elänet olisit, kuin senkaltaiset julki-jumalattomm synnin orjat, eikä niin paljon pahaa tehnet lumalaca, lähimmäistä ja itsiänsH
wastan, kuin he; niinhekuitengin tietämät, että wan»
hurstaritekemisesä ei menetellä syndisten kansa heidän
töidensä jälken. Siinä katsotan kaikki syndiset vh»
denkaltaisixi, ja tulewac niinkuin Jumalattomat wan«
hurstaxi tehdyxi lNom. 4:5, 6); niin että'se hywä, kuin joku ennen tehnyt on, jos se wielä olis
hansin kerroin suurembi, kuin se on, ei lueta hänelle
mirikän edupi ja wanhursiaudexi (1 Cor. 4:4.); ja
se paha, kuin joku ennen harjoittanut on, joko se
«nämbi olla mahtais, ku<n sanda meresa, ei kuitengan lueta hänelle wiaxi ja kadotuxeri. (2 Cor. ;: 19.
lesa. 1: 18.) Sillä lEsus, ja mitä lEsus on teh-

ja kärsinyt, tygöluetan täsa niin hywin yhdelle
syndiselle, kuin toisellekkin (Nom. 3: 24. 2?,) jonga

nyt

tähden myös on mahdocoin, että tällä muotoa lEsusta tuta, ja ei siinä siwusa tuta, duomita ja lukia
itsensä siri suurimmaxi syndisten seasa. (Phil. 3: 8.)
Koettele sinua nyt, Rakas Sielu, sen Mm kuin sanottu on, jos sinä lEsusta tunnet. Sinä sanot,
että
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«ttä sinä tunnet Hauen- Ongo sittä sinun Wapah»
tajas tundo saattanut, Hänen yxinänsa suureri, sinun
itses wähäri, halwaxi ja köyhäri, >a niin köyhän,
että sinä luet itsiäs sipi suurimlliaxi syndisten
ja et ajattele, ma siliua pidetä» Jumalan edesä,
wanhurffauctamisen juhten niitän parembana, kuin

seasa,

he? Sinä wastcn: kaikkca tätä tiedän minä

hywin.

Mutta kuka tiesi, ettäs ainoastans olet tästä asiasta
jotain lukenut Bibliasa eli muisa Kirjoisa, cli kuullut
siitä muilda puhuttaman; uuma sinun sudämes poh>
jalla laita asia löyttä toisen kaltaisexi; seutähden koet>
tele siniln salaisia ajcuurias, niin sinä saat hawaita,
nukä ajatus un eläwämbi sinun sielusas, taikka se,
että sinä pidät itsestus jotain kosta sinä ajattelet sinun tekois, sinun hywäin liikutustes, sinun kyneleö,
sinun hcmaudes, sinun Jumalan pelkos, sinun hy>
wan sydämc.s päälle; eli että sinä tulet itse mielestäs
ainaköyhemmari ja huonommari. ajmellesas lEsuxen
väälle. Tästä lEluxen Ztiedosta ja tunnosta, joka
toffee eli waditau uffoon, olis wielä paljon sanomista; mutta minä tahdon ainoastanstygöpanna tämän
niuistutuxen: että se on toinen asia, että mm yhtä pa«
rantajata, kosia ei sairasna olla, ja händä niin muo«
don ei tarwita: ja toinen, että tutta händä suurim»
kuoleman hadäsä, koffa ollan kuoleman kieli»
masa
sa, ja kuolemata hämmastyxellä nahdan silmäinsä
edesä. Ei tätä wenausta ole waikia että sowitta
uston tiedon päälle. O! se suloinen sanoma ilesa. 52:
7,) ja se siitä käsitetty tieto lEsuxesta, Hänen sowinnostansa, Hänen wanhursiaudestansa, Hänen armostansa ja rakkaudestansa, Hänen sudämestansä,
joka rakkaudesta ja laupiudestayalkee, teke eri wa ku«
tuxen yhdesH sieluja, joka on ylöshcrätetty ja tullut
saatetun hätään ja akdistuxeen, Jumalan Man,
B 5
Lmn

26
tunnon ja pell lain kirouxen kuoleman ja kadotuxen
joka
snruciomudesansa
kautta; ja yhdcsä sielula
'luke siitä jotgin Ewangeliumisa; Jos sinä oikein ja

!

eläwällä tiedolla tundisit, kuinFa H<LRra, hywä
rakas, pitä surun sieluisest, Rakkaudest raukci»
ikäwoitse Ift>/ jano ja himo»
sir Itkuun, err' niin
K,
irse (Suom, W.
249: w. 5.) O! mingätähden
ei ole siis Sinun tiedollas lEsuresta tämä waikutus
sinun, sydamesäS? kosta sinä sanot, että sinä tunnet
kosta tieHänen. Mutta ei, sinä etjatunne Hända, sydändäs
to ei liikuta sinua, eiweda
iaiwma sinun
ja tee sitä palawari. Kosta lEsus itse sanoo: Tä<
ma on ijankaikkinm elämä, eriä he sinun ainoan
lorisen Jumalan rundisir ja jongas lähetit liLsuxcn Christuxen floh. 17: 3,) ja Pawali kuIMU
t niiän HENran lEsuxen tundemisen ylönpaldisexi
(Phil. 3:8,) ja kutsuu me Christityt, joilla tämä
tieto on walkeudexi HERrasa (Eps 5:8,), niin on
siitä päätettäwä, millinen tämä uston tieto olla pi,
tä. Mutta että tämä lEluxen, tundennnen ennen'
wanhurstauttamista ei tule niin suureri, kuin se taita
.tulla täsä elämäsö; waan kaswaa ja lisändy cnammin ja enänunin wanhurstauttamisen tilasa: on siitä kuin sauottu on, kuin myös ustowaistcn koetteleMMsta, ja monesta Raamatun paikasta selwästi nähläwä. ( 2 Pet. 3: 18. Col. 1: io)

Uston Suostumuxesta.
§. 22.

Me merkitsemme

nyt 2: scxi,

että autu-

llicl tekewäiseen ustoon
suostumusta ja ylitniistä totudeisa, kuin ymmärys, tiese woittamusta
käsittänyt.
on
don kautta
Tämä suostumus kutsamn
että
otra
Raamatusa,
Jumalan sanaa: Se
wastan
on
waditan
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sana, ja kaiken mahdollinen otta was»
Tim. i: 15,) st on, suostua siihen, ja uffoai
sitä. Se kutsutan moös, ecrä wastan otra Imua-!
n»e ihmisten codistlixen oram»!
lan rodistuxen:

on totinen

tan (l

me, nnn on Jumalan todistus suurempi, sanoo
Johannes 1 Kir. 5: 9. ja ulos panee seurawaisisa!
sanoisa tämän suostumuxen näillä sanoilla, että uskoa
Jumalala, ja ustoa luinalaN todistusta, se on:!
pitä sitä epäilemaltö Nlästi totena, kuin Jumala
sanasansa todistaa. Että ustoa Imnalaca ja ustoa!
kuin että ustoa!
I?Lsusta on niin muodon
Jumalan päälle ja ustoa lEsuxen päälle. Se
ialkimäunn kostee ustalluxeen, ja asuu tahdosa, mut-!
ta se edellinen kostee ymmarrvxeen, ja kutsutan
suostumisen. Siitä luetan Ewangeliumisa että Runingan mies ustoj

hänelle.

sanan,

jonga

lAsus sanoi

§. 23. Monella niiden stasa, jotka Christityxi
kutsutan, ei ole wakumsta taiwallisistä toturista. Nii»
siä emme nyt puhu; sillä, meidän aitomisemme ei
ole tällä erällä, että puhua epäuffosta ja sm osista.
Moni luulee hänellänsä olewcm wakutuxen ja
woittamisen, mutta sen hän teke ilman ftytä ja perustuetta, ja ei tiedä, mingätähden hän uffoo. He
ustowat tomtta sen suhten että heidän wanhembcmsa
owat sitä uffonet, ja he owat tocudm opisa ylös
kastyanet, josta siuraa, että jos he olisit yhdesä exywaisesä opisa ylös kaswatetut, niin he myös senqn,
ustonet olisit. Edeldäpäin käsitetyi luulot owat siis
heidän ustonsa perustus: ja ftnkaltaiset luulot, lapsu»
desta juurtunet, ei niin huokiasti poiswieroiteta, sitt>z
kuin tawaxi ja wälttäniättömäxi tarpellisuderi tullu!
o»/ mä ustoa sitä/ kuin wanheinmat, opettajat ja

muu»

)
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S
tzmuut ihmiset ustowat. Wahwembata perustusta ei
Keillä ole uskollensa, ja muutamat ei selkiasti tiedakkän, mitä se on, kuin he ustowat Senkaltainen usko
löycy suurimman osan tykönä. Monella on kuitengin

jotain paremmin perustettu ylitse woittamus ja uffo,
mutta, ei sekan lewäjä wahwemman perustuxen paallä, kuin muucamain senkaltaisten todistusten pääl<
lä, joira he owac kokoon etsinet ja rvaikialla peränajarcelemisellg ulostuckiner. Niin muodon
VN usko ainoastans yri paljas ajatus heidäq pääsansä joka on kuollut, ja samasta laadusta, kuin heidän

tietonsakin. Tämä heibän ylitsewoittamisensa ja uffonsa, ei ole kuitengan, icsesansä kelwotoin ja hyljättäpä; mutta se puuttu smä, joka puuttu heidän tiedo-

sansakin, nimittäin, että ne ammeen ja armon järjestyxeen kostewaisec lotudet, tulemat kotttelemuren kaut-

ta wahwistemixi. Tämä wchwistus kostee Jumalan
hengen lukitsemiseen ja »voitelemiseen (Eph. n
13. 2 Cor. 1: 21, 22. loh. 2: 20,27. 2 Pet.
!i: 12), josta myös lEws itse puhuu: Joka Hänen todisturensa otti wastan, se päätti Jumalan
olewan totisen (loh. 3: 33), sillä Pyhä Hengi on
se, joka johdarca meitä kaikkeen coruceen (loh. 16:

!iz), ja kuljetta mnca astele asteleida parannuren tiellä; ja kosta me stllä lamalla ei ainoastans opi nmdcmaan comucta oman komelemuren kautta, Jumalan sanan jäiken, ja tygö omistamisen kansa itsemme
päälle (§. 18.); ja totuus myös tulee tämän kautta
wahwemman, ja enämmin cpäilemättömaxi ja päälle luoMtawaxi; niin tämä totuutta wahwistamisen muoto,
epäilemätä koffee ja kuuluu Jumalan Hengen woifelemiseen, lllkirsemiseen ja kilnniccäiniseen. Mo»
ni yxinkertainen Christitty ei wm taiwailisten totut?
«en jywan peranajmuren ja tunnon kautta,

osona
Kn
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sm

)

29

(

-tz

hän
Hän uffoo ainoastansa
Jumalala Hänen sanansa päälle. Hän uffoo, sillä
Jumala sen on niin sanonut, ja hän on itse koetellut
todexi, kuin

puhuu.
sillä tawalla, kuin Jumala, sanasansa jos
Sentähden pitä hän itsensä kiinni Mä- Ia han

tomden

kuulis edes tomawan ne wäkewimmät epäilyret sitä
wastcm, joita ei hän woi wastustaa ja tyhiäxi tehdä;
niin hän sittengin uffoo, mitä hän Jumalan
jälken on koetellut todexi. Djci senkaltainen warutus ja ylitsewoittamuS waasitan erinomattain uffoon,
ja siitä puhuu lEsus näisa merkellisisä sanoisa lohannexen tykönä: Jos joku rahcoo cehdä Hänen
tahtonsa, niin hänen pitä tietämän tästä opista,
jos
on Jumalasta, eli jos minä itsestäni pu(loh.
hun.
7: 17). Nänuit lEsuren sanat pitä
ymmärrettämän,
niin
että jos jolle kulle olis työ-

sanan

se

läs että Jumalan sanan murista saada wakucusta,
hän käsittäkön sen yxiwakaisen aikomisen, että anda
itsensä johdatta siinä järjestyxesä, kuin Jumala sana sansa

eteen

kirjoitta, parannureen, uffoonja pyhit»

tamiseen; niin että hän siinä on Jumalan tahdolle.'
kuuliainen; niin pitä, hän itse tundeman, ja, oman
koettelemuren kautta hawaitseman, jos Jumalan sana,,
on tosi eli ei. Että tällä muotoa tulla wahwistusta,
ja ylitsenwoittamusta

saamaan, <e

on parembi ja
sywän
ulottuwaisewbi, kuin että
perän ajatuxen kautongia
ja
ta
tutkia Jumalan
tomden
ria, ilman huoletta että Jumalan sanaa noudatta ja
seurata. Pxi ylitstwoittamus, joka niin koettelemuren,
ja oman tietämisin kautta wahwistemn, on se, jo

sanan

todistus

ka uston, suostumisesa oikein löytyä pitä. M senkaltainen uffo pysyy wahwana, kossa muiden uffo,
joka on perustettu, sulain ulkonaisten todistusten pääl,
le, huistuu ja kaatuu. Ia kymlkon kukm itsensä,.

jos

H
jos hallen
tettu.
§.

24.

ustonsa

)
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c

n

ylitsenwoittamus on nain perus-

Se joka

nffottaman

pitä, on autuden,

ehM ei kaikki yhtä likeldä, niinkuin
tiedosta sanoicu on (§. 19) koste uston luondoon ja

tundo yhteiststi,

laatuun, mutta ei sitä tuim-gan saada kieltä eli epaiLain oppi ei, tarkasti puhuin
koste ustoon; mmm, Lakia pitä kuiiengin ustottaman,
niininuodon kuin ilman sitä- ei taid<z kukan tulla syn<
lyxen k.mtta hyljätta.

diä (Rom."

3: 20, 7,9,) ja
tundemaan, johon syndinen on

upotettu

:

myös kukan' ilman sitä, tulla
hengellisesti köyhäxi, paitsi kura ei ikänäns ole
mahdollinen saada ja tallella pitä ustoa, Silla ttrwe ei tarwitse parandajata waan sairat. Sentähden pitä totisesti jokainen, joka tahtoo uston saada,

seurawaisesti ei taida
!

sitä Hwää turmelusta

luonnostansa

ensin ecsiman wakuiusta ja ylitsen woittamusta hänen

suuresta

turmelujansa, welastan»
ylitsnvoittamusta
nimittäin, eitei hän enä holho tykönänsä jotain hy«
wää ajatusta itsestänsä että hän jollnn muotoa kelpaisi Jumalalle töidmsä tähden ehkä kninga hywät
ja jalotkin, ne ihmisten silmisä olla mahdaisit. Jos
tämä hengen köyhys, eli wakulus omasta tyhiydestä,
ilman lEsuMa, lulis oikein eläwaxi ihniisten sydämisä: jos he nille määrille pääsisit, emi he niin paljo muiden ncuwomisen, kuin paremmin oman koette-

wihelimsydestanjä,

sa;a rangaisturestansa: senkaltaista

lemisen ja ftn päälle perustetun sisällisen wakmuren
kautta taitaisiwat sanoa: Ilman lUsust tulen huk«

Ilman avmoi ILjuren Sydän s«a ahdistuxen;" Ilman Hand ei auta kukan Suom. W.
K, 134: 2.), o kninga pian silloin heidän sydämensä
tcupuis lEsusta ikäwöitstnlään, lEsuren perän kvsy<

kaan:

maän?
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waän? mutta heildä puuttu oikia ja ulottuwainm
wakucus synnin turmeluxestansa. Se hawaitan kvlla

niistä korkioista

ajatuxista, kuin

heiliä

owat

T«ima ylitsewoittamus meidän turnieluxestamme
pN ole'man niin 'luja, niin selkiä ja wahwa, niin
eläwä, kuin sekin wakutus on, joka saadan niistä asi-,
oista, kuin omin silmin nähdän, ja onnn kasin koetel-,
lan; sillä synnin turmelus on meidän sydändämme,
meidän lihaamme, meidän jäseniämme niin läsnä että me sen taidamme nähdä ja ikänans kuin käsin
ruweca siihen. Emme kiellä, että yhdellä suruuo-i
malla syndisella on tämä ylitse woittamus monesta!
synnistä; sillä hän syndiä teke joka päiwä ja hawait-l

see sen,

°

l

waikka ei hän kuitengan sillä muotoa äkkH!
sydämensä kauhistusta, kuin ylösherätetyt sielut. Mi-i
stä se siis tulee, ettei hän tunne niitän liikutusta sii-'
tä? Jo että ohltsemennä muita syitä, tulee se myös?
siitä, eccei hän usko Lain uhkauxia. Jumala uhka rangaista, mutta ei hän uffo, että uhkaus tulee
täytttyri hänen päällensä. Minä tosin tiedän, mä,
hän aiko päästä rangaistuxesta lEsuren tähden, niin-1
muodon kuin hän luule ustowansa Hänen päällensä;
mutta kosta Raamattu huuta handä wastan ja to-!
distaa, ettei hänellä ole ustoa, niin kauwan kuin hän <
ehdollisesti syndiä teke, niin ei hän tiedä mitän
ta neuwoa, kuin sitä, ettei hän uffo sen toden ole» l
wan. Jos kaikki, jotka nyt owat kadocureen pois'

s

olisit ustonet Lain uhkauxia, että nimittäin l
heille käteen käymän piti, niinkuin se nyt käynyt on;i,
niin he epailemätä olisit ahkeroinet, saabaxensa l
mennet,

yhtä eläwätä ustoa, ja ei niin kauwan itsiänsa pet-!
tänet tyhjällä uffon luulolla; mutta ei he ole -ustoi'.etk
sitä. Ymmärrä siis tästä rakas Christitty, mikä
wahlngo siitä seura, kosta ei Lain oppia ia sijMpil l
toass

H

>

!

!

!

ja ylitstwoittamus omasta turLain
uhkauxista, ei tosin koffe niin kuin sano»
meluxesta
ja olendoon; mutta st amuaxitekeluondoon
tu on uffon
ei
taida
usto,
wäinen
meisä ylös tulla, jos ei iM
loa

uffota.jaTämä uffo

walla ensin Lakia uffota.
l^^^'
§. 25. Murea st suostumus ja ylitsewoit-»
ramus, joka likin kostee siihen aucuaxi rekewäi»
seisoo siinä, errä me uskomme Kwangeseen uskoon,
lupauxer
ja rodisturcc liLsuxesta, Hänen
liumin
yxinkelpawaisesta sowinnostansa, Hänen armos»
ransa, ja armahrawaisesta rakkaudestansa, jonga

suhten ei Hän taida

yhtän

sielua heittä

ulos, joka

(Ioh. 6: 37) ja muuca sentulee Hänen
Ewangeliumi
kuin
lEsuxesta edesasetta. Nä«
kaltaista
nämar lupauret
lEsuxesta;
mät Jumalan todisiuxet
!
syndein andexi
wanhurstaudesta,
elämästä lEsuxesa,
pitä,
wastanotettalEsuxesa,
saamisesta, cutudesta
! man, ja mlewat myös totisesti uffolda wastanotetuxi
wahwalla ja lujalla suostumisella ilman epäilystä.
Sillä tätä waati Apostoli Pawali uffoon kosia hän
sanoo: että usto ei näkymättömistä epäile (Hebr.
-

'

lii: I); jonga

tähden hän

myös mainitsee, niinkuin

yhtä merkillistä Abrahamin uffon omaisutta, ettei Hän
epäillyt ensingän Jumalan lupauxesta cpäustolla;
rvaan oli roahwa ustosa ja andoi Jumalalle
j kunnian. Ia oli täydellisesti wahwa siltä, eccä
nvrä Jumala lupaa, sen Hän myös woi tehdä.

' (Rom. 4: 20, 21.)

Wo za

epäilys

seisomat cäsH

päällekatscmnosa toinen toisensa wastan; niin että sil' lä, joka epäilee ei ole ustoa. Hän tulee työlasti uffal<
lusta käsittämään, ja min kauwan kuin epäilys hänesH on suurembi kuin uffo, niin se elawäri tekewäinen
uffo ei taida hänesä ylös tulla. Mucca joka epäilee
kaltainen, joka ruulelda ajeran
seja on meren aallon
Opäilewäinm
mies horjuu kaikisa
liiklttnan
hänm
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hänen ceisänsä

(lac.

i:

Jacob.

6,8)/

sanoo

Apostoli

§. 26. Tätä ei pidä meidän kuitengan komin
lawialle ulos lewittämän, ettei joku ylösherätetty, le«
wotoin ja kiusattu sielu, mlis armoistuimen tykyä pois
tarkoimuri, sen suhten, ettei hän, taida wastan otta
Ewangel,umin todistuxia ja lupauria niin täydellä ja
epäilemäilömällä suostumisella, kuin hän soisi. Hän
kilwoittelee ja soti epäilystänsä wastan; Hän huuta
ja rukoile kpynälden kansa sanoden: HlLßra minä
uston, aura minun epäustoani (Marc. 9: 24); hän

huokaa heikkoudensa ylitse; hän tahtoo kernahasti
ustoa ja se teke hänelle mielipahaa/ että hänen pila otella senkaltaisen epäilyren kansa, jonga kautta s«
näkyy hänelle, niinkuin hän tahdois tehdä Jumalan

walehteliari, ja pitäis

sen

epäluulon hänestä, emi
oliskan päälle luoteta
tawat. Jos nyt tämä hänen epäilyrensa olis ehdollinen, niin se totisesti olis määrällinen ja kadottawainen; mutta että se ei ole ehdollinen, niinkuin
epaustoisten tykönä, joka on lMäwä hänen lewottomudestansa ja murhestansa sen yn, hänen kilwoimxesiansa ja kamppaurestansa sitä wastan; ja niin kau«
wan kuin usso soti, niin ei se ole ylitse woitettu; ja
niin kauwan ei se myöska!, ole joku epäuffo; waa»
yrl epäuffon kansa kilwoittelewainen uffo; eli
kuin lEsus sanoo: yxi heikko usko; sillä kosta Pe«
tari lEsuxen sanain päälle astui ulos hahdesta, ja
käwi wetten päälle, että hän lEsuxen tvgö olis men,
nut; niin on se tosin silminnähtäwa, että hän uffot
lEiuxen sanat, niinmuodon, kuin hän rohkeis, nnda
usenS wetten päälle: mutta niin pian kuin hän rupeis wajomaan, rupeis hän myös epäilemään. Silloin tamui lEsus häneen ja sanoi hänelle: o sinä

Hänen

sanansa

ja lupaurensa

E

heikko
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heikko ustoinen, mixis epäilit

lE'Ns

l

heikkoustoinen,

!

(Matth. 14: 31)?
epäustoinen,
waan, sinä
sinä
Täcä ei pidä tuitengan jvligun

ei janonut!

epäuffo,sen joka epäilee Jumalan sanasta, Jumalan
todistuxista ja lupauMa, wäärin käyttämän luruttomuden tuexi. Niin kauwan kuin hänen eräiiyxens
hän
i. on ehdollmen, joka siitä on ymmärrmäwä,
yli, eikä kilwoittele sitä wastan; niin
murehdi
tämä lohdutus ei häneen koste; waan se on ainoastansa heikkoustoisille aiwouu jotka päälle työtä
kewät, ja sen perään 'purkiwäc, että heisä yn luja ja epäilemacöin suostumus vlöskäwis, mutta
joka ei kutttngan tahdo niin hywin menestyä, kuin
he tahtoislwm Kuin me asian pcränajattclemme, rak»
kat Christityt; niin ei se ole niin kummakan, että
' meidän ustomme ja ylitsewoittamisemme toisinansa,
<Kkä meidän tahtoamme wastan, huejuu, ja ei ole aina yhcä epäilemäcöln ja lu:a; sillä se, jota meidän
, ustomme wastanona, ei ole näKroäisesti lälnä, waan
näkymättömästi. Autuden perustus ei ole meisa itse»

sen

!

sen

,

>

!

!

sämma, waan lEsuresa Christuxesa. Händä emme
näe: sillä me »vaellamme ustosa ja en katsomisesa
Cor. 5: 7.) Hänen wanhurstcmdensa Hänen kar»
s'..lisensä, Hänen kuolemansa, Hänen ylös nousemi»

sensa, Hänen täydellinen maronsa ja muuta senkallaista, josta Jumpan sana todistaa, emme näe sillä
kci täsa mailmasa ole katsomisen tila. Täällä, emme

l

ole mttuat katsomisesa, waan toiwosa, mutta jos
roiwo
niin ei se ole toiwo; sillä kuinga
joku ta«ra roiwoa jonga hän näke lßom. 8: 24)?
Täyllä kuuluu sentähden niin, kuin esipuhesa mai»
uittin: aurnar owac ne, jotka ei näe ja kuicenZin
uftowar. Mutta jos me ustomma ilman näkemaca,
niin on selwä, että meidän ustomme ei taida olla niin
§- 27
wahwq, kuin silmännäkö ja katsominen on.

§.

.

27.
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Kosta usto ennetä

yhden

mndu-I

waisen woiton kaiken epäilyxen yli; niin on se toisi-!
nansa, muckmn silla o',is yri näkö ja katsominen, niin,l
kuin ennen mainittu on. Raamattu näyttä ja co-1
distaa. sitä usiamniasa paikasa. Apostoli Pawali sa->
noo Galatalaisista, että heillä, ennen kuin Ke wäaril»l!
dä wieteldin, oli ollut niin luin wakutus
ja olit niin wahwat uskosa, niinkuin IiLIM Christusr
olis ollttt kirjoireccu heidän silmäinsä erem;
tuin he hänen nähnet olisit, ja niinkuin Hän hei<°
dän
ristinnaulittu olis (Gal. 1 z.) Sa-?
ma Apostoli todistaa myös Moseresta errä häl, uston'
kautta rippui hänesä, jota ei hän nähnyt (se oli'
lEsus, se Ulosluwattu Mchas) niinkuin hän
olis hänen nähnpr (Hebc, 1,: 27). Ia jos me oma»'
sta koettelemuxesiamme, waarinommme; niin on mei-'
dän uffomme niinkuin M näkö ja katseleminen, eh»'
ka ei kaswoista kaswoihin; mutta me olemme nim°
wahwat koko Ewangelmmin sisälle pidosta, mH'
me mieleemme johdatamme lEsusta, ikänäns
Hän juuri feisois meidän silmämmä edesä ja
kuin me Hänen näkisimme Gcchsemanesa,
haudasa, haudasta ylahällä, ja nyt taiwaisa Maieste»'
tin oikialla puolella forkeuris. Hän pyöri me,dätt'
silmäimmä edesä, niinkuin Hän on kunniascmsa, ja!
Enaelit ja pyhät Hänen ymbärillänsä jotka mahana
langiawat ia kumarien rukoilewat Handä,
'heidän Kruununsa istuimen eteen ja sanomat suu«i
rella äänellä: Raritsa, joka tapettu on, on mah-!
dollinen ottamaan woiman ja rikkauden ja
saudcn, ja kunnian ja turoren ja siunauren (Ilm.
K, 4: iQ. 5! ii, 12).
Ia rraikka Hän on korgo''
ttttu senkaltaiseen kunniaan, niin me näemme Hänen
kultengin ulos ojetluin kasiwartten kansa meidän wai<j
C 2
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waisten ihmisten puoleen maan päällä. Tämä hengellinen katseleminen teke, että meidän ustomme ur-

holUsesti woitta kaiken epäilyren, niin errä kaikki
lupauxec owar niin

nesä 11. Cor.

1: 22).

ja owac Amen
Ne tulewat niin wahwaxi

ja

lujaxi niin kuin ne olisit roalalla wahwistetur ja
kiiniceryr: ja lEms seisoo alati meidän silmäimma
«desä. Ei yritän hetki mene ohitse ettemme ajatustemme kansa ole Hänen tykönänsä, joka on meidän
rakkauh emme ylimmäinen päämäärä. O! kuinga
ilahuttawa jaja kallis asia on se, että niin ustosa katselolla wakutettu Hänen kellin sowin»
la Händä,
don!a ja ansionsa woimasta ja armosta. Mmm ehkä tämä usion katseleminen on loisinansa aiwanwcchlva, nnn on se kuitengin, niinkuin sanottu on, el niin
wcchwa kuin katsominen kaswoista kalwoihin, joka on
tallelle pandu HERran walituille talwaisa; mutta ei
mein« ruumiisa waeldaisamn»a. Sentähden rakkat
Christityt, tytykämmä täällä siihen, että me näemme
WastanotlEsustane,sanasa ja Hänen lupaurisansa.epäilkö.
lakam
ustokam niitä ja alkämmä
Jos
tapahtuisi, eccä tämäkin näkeminen toisinansa tulis
heikoxi, ia ei aina olis yhtä wahwa ja selkiä, niin
muistakama, että me nyt olemme waelluren alla walkeuden majoihin, ja että m me taida niinkuin matkamiehet, joiden usein tulee pimiöin laroin läpi waelda, parembata odotta, ennen kuin me tulemme kotia
Isän maallemma.
§. 28. Että me tämän asian uston suostumisesta
ja ylitsewoiltamisesta sitä paremmin käsittäisimme;
niin me waarinotamme, että me taidamme kahdella
lamalla suostua, ussoa ja wastcmotta Jumalan todisMia ja lupaufia lEsuresta Christmesta ja autw

desti»

desta Hanesa. Ensixi, yhteisesti; ja sittä erino»
maisesti, eli sowirtamiien kansa itsemme päälle. Se
edellinen usto ei ole kyllä, sillä se taita eiamoastans yhdellä
suruttomalla s»ndisel!ä olla (Ap. T- 26: 28), waan!
myös itse petkelelläkin, joka niinkuin Apostoli Jacob,
sanoo myös uskoo, että Raamattu on tosi (lac.i
2: 19); sturawaisisti, mä Jumala on Christuxesa
sowimm; että lEsus on lunastanut ihmisen
kunnan, j. n. e. Mutta perkele ei taida ustoa M
sowittamisen kansa itsensä päälle, että hän myös olisi
lunastettu: että Jumalan lupauxet häneengin kostisi<
wac. Ei, sitä ei hän taida ussoa, sillä hän tietä, et-,
ta, se ei ole tosi: Sentähden waditan epailemätä,
uffon suostumiseen, että me ustomme Ewangeliumia!

sanat ja lupauxet sowittamisen kansa itsemme päälle,,
niin että me ei cunoastans taida sanoa niinkuin Pa<
«ali: Se on totinen sana, ja kaiken, mahdolli"
nen otta wastan, että Christus on tullut mail-,
maan syndisiä wapahramaan, waan taidamnu
myös sowittamisen kansa iisemme päälle tähän ly-!
göpanna ne seurawaiset sanat: joista minä suurin!
olen (1 Tim. 1: 15). Se tahtoo niin paljo sanoa,
minä olen myös yxi niistä syndisistä, joita lEsus om
tullut mailinaan että wapahtamaan: maikka min»
ylen se suurin niiden seasa; niin minä kuitengin oleni,
yxi niiden seasa, ja sentähden en ole minä.ulossuljettu!,
lEsuxen lunastuxesta, lEsuren rakkaudesta ja armos-?
ta. Sentähden ja niinmuodon kuin lEsuren ristin-?
naulitseminen, lEsuren piina, kuolema ja ylösnouse-t
minen, lEsuren ansio ja wanhurffaus on mmulH
tähteni tapahtunut ja minulle hywäxi; niin on myös
minulla, ja, irse minulla yxi lEsuxelda ansaittm
vikius, että sen ijankaikkisen elämän saada. Ia
erinomainen usto sowittamiftn kansa itsensä pMlle, oH
ai',?
E 3
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aiwan pallon eroittttu siitä, että ainoastans yhteisesti
uffoa Raamamy todexi. Sentähden sanoo myös
Propheta lesaias, ettei muut taida käsittä ussallulen
sydämesansä, ,a tmwallisesti lähestyä lEsusta, tuin
ne ainoastans, jotka sowmamisen kansa itsensä päältaitamat uffoa ia sanoa: HlLßra on minulla,
vta waari, »ninulla rpanhurstaus ja wäkewys: Senkaltaiset Mlewat Hänen tygönsä (lesa. 45: 24).
§. 29. Nyt on se kyllä tosi, että myös jokainen
Ulkokullattu, jolla ei kunengan eläwätä uffoa ole, taita päällensä sowitta Ewangeliumin lupauret, ja uffoa,
mä IE us myös on hanengin edestänsä ristinnau!>t«

le

ylösnolnm; eitä Jumala tahtoo myös
tähden andcr» anda hänelle hänen syndinsä,

lu, kuollut ja

lEsuren
olla

hänelle

armollinen,

nutuari, i. n. e.

Tätä

tehdä händä wanhurstaxi

ja
kaikkia taita yfi ulkokullattu
sitä luulosansa, sowittamisen

Moa; sillä hän uffoo
kansa itsensä päälle, ja mlee siitä enämmin surucw«
Maxi, uffottain itsensä, että hänellä on se autuaxltekeivainen usto, mutta että häncidä puutcu uffon kolmas osa, joka on uskallus, senhän kohta saapi löytä,
foffa me siitä tulemme puhumaan; jos ei hän war,'in mielisuosin tahdo itsiänsä pettä: Mutta nyt, mitä
-ähän hänen ylitsewoittamiseensa Ewangeliumin to«
uxista sowittamisen kansa itsensä, päälle, ensin mlee;
liin ei ole tämäkän hänen uffonsa oikia ja totinen;
illä ei ole sillä Hengeä ja elämärä: Se on ainoas»
ypi kuollut ajatus hänen pääsäns, josta hänen
ei tunne yhtän liikutusta, ei taipumusta, ei
roimaa, ei wetämistä. Jos yxi paheinekiä, joka on
kuolemaan duomittu, ja on kuullut, kuolemansa duuilion cdesänsä luettiwan, ja on juuri täydellisesti wa!ucetu siitä, että hänen pitä kuoleman, saapi sillä sanalla kuulla sen suloisen sanoman, että «xi toinen on,
lm,a»

lunasturm hinnan hänen edestänsä andanut, että tuomari tahtoo tätä sowitcamista hywaxi otta, ja paas«
tää HHnda wapari kaikesta rangaistuista jos hän
waan itse tahtoo; niin mahtaneku hän luulla ja wakuturen kansa ustoa tätä tarittua armoa ilman jongun liikutuxen ja taipumisen tunnota tahdosa eli sy«
dämesä? Ej, totisesti ei. Niin owat myös asiac yh»
den syndisen, omasa tunnvsansa sidotun ja duomitun,
ja kuolemansa dlwmiosta wakucetun sielun kansa,
kusta hän Ewangeliumista saa kuullaa, ja aika selvittämisen kansa itsensä päälle, ulkomaan että lEfts on
lunastuxen hinnan andanut hänen hengensä edestä:
että Jumala on wastanotcanut lEsuren sowmnm,
ja ei ainoastans tahdo päätaä/ waan myös kohta
päästää handa irrallm, 10S ei
seiso sitä
wastan. Ei hän taida millän muotoa ustoa sitH
elämän wakuturen kansa, jos ei hän siinä siwusa tun»
ne siitä jotain woimaa, taipumista ja liikutusta sydämesänsa. Ongo sinungin kansas niin, rakas sielu,
kosta sinä sanot ustowas sowittamiftn kansa icsts
päälle? Minga liikutuxen taipumisen

woiman löy'

dät sinä sydamcsas? Kosta Josephin weljet palaisit
Egyptistä, ja ilmoitit isällensä, että Joseph wielH
oli elosa, ja oli koko Siprin ,naan herra,
niin me luemme, että Jacobin sydän hämmästyi,
ja ei tainnut muutoin olla, sillä ei, hän ustonur
heitä. Niin kauwan kuin ei hän uffonut pysyi hän!
ahdisturesansa. Mutta kuin hän näki waunur/
jorka Joseph, oli lähettänyt händä tuomaan, ja!
tuli niin muodon täydellisesti
siitä, että lo>,
seph oli elosa, niin seisoo, että hänen hengensä n>ir>!
koisi, ja errä

hän sanoi' nyr minulla kyllä on,>
errä minun poikani Joseph wielä elää: mina<
»nenen händä katsomaan, ennen tuin minä kuo-!
C 4
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len sr Mos. K. 45: 26, 27, 28). Nyt sinä ussot,
niin kums luulet, elawän wakutuxen kansa, että si»
nun we»es lElus wiela elää; että Hän on woltta»
lNlt kmkk, sinun wihollises sinulle hywäxi, ja on nyt
HERra labraisa, ja Hänen armo waldakundansa
yli
päällä, ja että niin muodon Hänellä on
wapahtaa köyhiä sondissa. Tätä sinä ussot,
mutta ongo sinun hengcs, samati kuin .Jacobin muinen oli wirwonnut sinun ussostas ja wakucuxestas?

Ongö sinun svdames sen kautta wäkewasti liikutettu
ja ikänäns kuin wastuudesta elämään pääsnyt, uios«
puhköe nyt: Minulla on kyllä: O! minä en kysy
enän mingän perän- minulla on kxllä (Ps. 73:
125, 26)/Ma m Nun weljeni
elää: minä
Enenen Händä katsoman; minä tahdon lähestyä
KHändä kaikella halulla ja ikäwöitselnisellä minä tahj
!don syleillä Händä. Oletko sinä koetellut jotain sew
!taltaistaja että sinun wakuiuxes wetä ussallusta myö-»
!tsnsä panee sinun sydändäs liikundoon lElustas
lähestymään? (Josta kohca enämmin on, puhuttaa
Mutta kuka tiesi, että sinun ussos ja ylitse
fwoittamises on, niin kuin sanotti», ainoastans yxi kuol«
lut ajatus sinun pääsäs; yri ajatus, jongas oler,
»iin kuin Lutherus sanoo, icselles tehnyt, lukeisas
!eli kuullesas iLwangeliumia; yxi ajams, joka on
lollut aiwan huokia saadaxes, ilman kampaureta ja
tilwoicuxeta; mutta tiedä se, että se eläwä wawtus ja
»litsewoittamus, sowittamisen kansa itsensä päälle, ei
taida oman woiman kautta ylösmlla, jos se sen kai»ainen olla pitä, kuin Jumala tahtoo. O! koffa yxi
:

nelu ensin tulee nlösherätttyri ja tunde syndinsä,
niinkuin tule: tunde muuraman kipinän Jumalan
wihan tulesta omasa tunnoscmsa (sillä koko Jumalan
wihssn tuldg kokonansa ei woi yxikän kuolewainen
kestää)

kestää) mnde jotain Lain kirouxesta ja näke kuoleman
«desänsä; niin ei ole sittä enän niin huokia, että
wastan otta Jumalan lupauxia, lomittamisen kansa
itsensä päälle, ja ustoa, että ne häneengin erinomm»
sesti koffewat. Se loka sen koetellut on, hän tietä
mitä se sisällänsä pitä; ja ermomattainowat ne .sielut, jotka owat joutunet jolle kulle harhatielle. oHuden tilastl Lain a!!a kowutta nähnet/ ennen kuin che
owat tainnet ustoa, tygöomistamisella-että Ew«ngeliumin lupauxet myös owat heille hywä^i.' Sillä nyt
owat he kiusamxi tullet niiden ajatusten kautta, että
lEsus ei ole kaikkia ihmisiä lunastanut; nyt että hei<
dan syndinsä owat suuremmat, ,kuiN>Dg. ne heille
andexi anda taittaisin; nyt, että he omalsyndiä, teh>
net Pyhää Hengeä wastan, ja että heillä niin muo->
don ei ole mä
uhria syndein edestä (Hebr.'
ic>: 26); toisinans on heidän mahdottomudensa tundo ajanut heitä oman työtä tekemisen kautta jotain
puhdistusta etsimään, ennen kuin he mielestäns rohtenewat uffoa, että lupaus on heille annettu, ja owat
siis sitäkin koetellet, ecrä anda rahan siinä kuja ei
leipää ole, ja heidän työnsä, siinä kusa ei olerawindora (lesa. 55: 2). Toisinans on «oku muu
asia ollut, joka on lisännyt heidän wmwansa, sowit»
taisansa Ewangeliumin armolupauria päällensä: ja
monelda owat usiammat wuosikaudet kulunet, ennen
kuin he owat tainnet tulla yrinkertaisesti uskomaan,
että lupaus myös heihin kostee. Smtähden olis hy«
wä, jos ylösherätetyt sielut, heidän ylösherättämisen-!

sä ensimäisestä alusta, tahdoisit totutta itsensä, kiinnittämään silmänsä ja ajatuxensa Ewangeliumin paäl«
le ja sen siinä ilmoitetun Wapahtajan päälle; ja niin
<i yxinänsH yxin ja ainoastans pitä itsensä lain
ettei heidän wiimeisensä pahemmajci tulis, kuin ensi«°
C 5
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mäiset. Ei ole htttngan heille niin kewiä, että run<
nelduun ja särjettyyn omaiuundoon wastanotta wa-kutuxcn Jumalan armosta, fowitcamisen kansa itsensä päälle; ei sittengän niin kewiä ustoa: kilwoitusta
ja tamppausta uston''a täbden ei ta da sittengän yritän wälttä.

Jumala tehkön, että suructoinac syndipanna
tätä sudämensä päällc; ia ei penH
set »ahdoisit
heitänsä kuollehella ajamrellansa, jonga he picäwat
ustona. Mutta ilinan sitä, kuin tästä nyt on sanottu; niin ot» waari, mitä Apostoli Pmv,Ui sanoo:
Christuxeu rakkaus waari meitä, että me sen niin
pidämme, ertä jos yxi on kuollut kaikkein edestä
niin he kaikki owac kuollet (2 Cor. 5: 14). Mm»
gätahden waati meitä Christuxen rakkan ? Jo, että
me sen niin pidämme, niin uffomme, nim olemme ylitsenwoicetut, että Christuren kuolema toffee
keihin ka-kkin: että me kaikki olemma kuollet, kosta
Christus kuoli meidän kliikkein edestä. Tämä uskoja
Christuren rakkaudesta on niin woimallinen,
tahto Apostoli sanoa, cnä se waati ja pakotta sydändä; Sentähden, joka ei tunne tätä suloista uston,
ja wakuiuxen watim,sta fydämesänsä, niin hänen
»xi kuollut ajaustonsa ja wakumxensa on ainoastans ajatus
ja
mutta
kuollut
ei taida
hmgttöin
yxi
tus;

se

olla joku osa siinä eläwä'a ustosa. Koetelkon kukin
itsensä, jos hänellä on joku eläwä, watiwainen, taiwuttawainen ja wetäwainen wakucus, ettei hän itstns

pettäis
Nyt
puuttu täsä
uston suostumi30.
kysymyxen päälle, jos sekin
sesta, että wastam
koffee uston luoummseen ia wakutuxecn, että minä
uston sy!!dini olewan minulle anderi annetut ja olen
warsin wahwa sen päälle, että minulla on cuttuftpitektwämen usto,>, seison armon tilasa ja olen wan-

kuollehella uffolla
§.

sen

osasa

se

huvstari

hurssaxi

tehty, niin että minä wakalsesti Parralin
kansa taidan sanoa: minulle on lalipius rapahruOngo se
nur (i Tnn. i'- i6). Harwollla
tieto,
ja
joka
wahwa
wakainen
ustowaisilla on
heidän armotilastansa, lucltawa sen
wäisen uston suostumiseen? Että tämä wakainen ja
wahwa tieto aumdesta myös kutsman ussoxi R,amamsa, sitä näky» nämät lohannexen sanat todis»
tawan: Näitä minä ceiUe kirjoitin, jotka Jumalan pojan nimen päälle uskotte Tämän kautta

Apostoli Pawali sitä autmli tekewäistä
uffoa, joka löytyi hänen sanankuuliainsa tykönä; mut«
ta ei he itse tiennet kyllä wakaisestl, jos heillä oli
uffo; stntähden oli tarpellinen, että Apostoli, joka
ymmärsi koecella sitä, piti kirjoittaman heidän tygön»
sä, ja wakmcaman heitä siitä, että helllä oli uffo, sen
päälle, että he itse tietäisit, niin hywin kuin Pawalikin tiesi heistä, että heillä oli ijankattkinen elämä,
ja errä he ustolwar Jumalan pojan Nimen pääl<
le (i loh. 5: ,Z). Kosta hän näisa wiimeisisä sa,
ymmärcä

noisa niinittä: että Uffoa Jumala pojan nimeen;
Niin näkyy, että hän sen kauna ymmänä heidän wa»
kucuMsa armotilasta ja aumdesta; niinmuodon-kltin
hän vhtensiroo tämän uston kansa sen, errä heillä
oli ijankaikkinen eläinä. Ia niin näkyy hän katsowaif myös tämängin wakutuxen ja tierän.isen uhdexi
uston. Mutta olkon tämän kansa, miten olla mahla, niin se kuitengin on wahwa ja cpäilemätöin asia,
Ntä tämä usto ja w kutuus ei aina löydy, kusa se
«ucuaxitekewäinen usto jo on vlössytvterty, ja ei pidä

sentähden

yhccnsekoicettaman

sm suostumisen kansa,

;o,

ta wälttämättömästi uffoon
sillä se edellinen nimittäin usto, että me ustomme, se katsoo jg
tarkoitta meidän wMMstauttmnijWmm, meidän ar<
motii
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nmilaam, meitä itsiamme,josja kuinga lawiaffemeolcme
andanet johdatta meitä siinälumalalda edes kirjoitemautuden järjestyxesä; jota wastan se jälkimäinen, eli
sa joka
se erinomaisesti kmsman uston suostumiseri katsoo
ainoastans Jumalan lupausten ja todistusten päälle
lEsuxesta Christuresta, meidän Wapahcajastamme.
Monella on se wäärä ajatus, että se olis »xi autuaxitekewäinen usto, kosia meillä wahwa wakutus olla
taita meidän autudestamme ja armon-tilastamme; ja
sitä wastcm, että se olis epä-usto kosta epäillän ar-

motilastansa ja amudestansa. longa tähden myös
yxi
joka luulojansa ustoo, että hän on Iu»
nialan oma, ja että hänen pitä autuari tuleman, ei
tahdo millän keinon päästää tyköänsä tätä luuloa;
sillä hän kadottais silloin, hänen ajatUMsa jäiken,
ustonsa, niin pian kuin hän kadotta, teko luulonsa
ustosta, Mikä wahingo tästä ylösnousee, taita jokai»
nen huokiasti hawata; ja tästä tulee myös, että suruttomat st)ndiset ja ulkokullatut niin suurella waiwalla
wakutta saatetan heidän onneuomasta tilastansa: ei

he

anna ne yxiwakaisimmatkan Jumalan opemxet ja
nuhtelemiset niin paljon pystyä heidän sydämihinsa,
että he heräisit ja kamoisit heidän sielunsa huonoa
tilaa; sillä sen he kutsumat, että Mä eväihxelle ja
epäustolle siald.
Nyt on se Mä tosi, että niin pian kuin yxi oikia
"Christitty taita elawän sowittamisey kansa itsensä
päälle erinomaisesti uffoa, että hänellä on osa Ewangeliumin armolupaurisa, ja että ne owat hänelle hytväri; niin seura siitä, että yri senkaltainen sielu,
taita mainittuin lupausten päälle rakenda yhden niin
lujan wakutuxen armo tilastcms, kuin hän on luja
ja wahwa
päälle, että Jumalan sana ei ikänä vet-

sen

tä
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la taida. Mutta se joka nmlcens johdatta, kuiliga
yxi ustowainen siel' "angen usein täyty otella ja kilwoitella moninaisten heikkoutten, kiusausten ja koetusten kansa, joiden alla hän joutu niiden ajatusten pääl»
le, niinkuin ei hän miellä oliskan oikiaan parannuxen
järjestyreen sisälle käynyt: kuinga hän joutu, orjalliseen
tilaan Lain alla, ja peljätttän niin komin Jumalan
«vihan tunnon kautta, että Jumalan rakkauden runsambi wuodcuus hänen sydämeensä peräti tule estetyri-kuinga perkele, Jumalan sallimisesta, hänen paallew
sa karka, tulisten nuoldensa kansa, ja kokee silloin muun
seasa haukutella händä epäilemään
Jumalan oman
sanan
totudestakin: la, se joka mieleens-johdatta,
kuinga Jumala itse, Hänen pyhän ja wiisaan neu-

wonsa

jälken, toisinansa saata Hänen omainsa uffoa
monen kiusauren ja koetuxen ala, hän ei myös taida
kielbä, että yri täydellinen wakums armon tilasta

usein

puuttu niildä, jotka

totisesti seisomat uffosa ja
vwat Jumalan lapset. Kosta tähän wiela sekin asia,
tygö pannan, että se ilahuttawa wakutus armosta ja

«umdesta, joka ylös tulee suloisista tundemlsista,
silloin, kosta sydämesa selkiästi hawatan ikänäns
yhtä kuumotusta lEsuren armon täydellisydestä,
enämmin luettawa yhderi armo palkaxi, joka toisin
aimon ja sinä määräsä, kuin Jumalan wiisaus löy-,
tä hywäxi, ulosjaetan, kuin jori kuxi asiari joka käypi si«
salle usion olendoon, elikoffee siihen, niinkuin myöslu,
malan Hengen todistus, että ustowaisit sielut orvat
Jumalan lapset (Rom. 8:16, 38, 39), ei anneta
tille yhdenkaltaisesa määräsä, ja yhdenkaltaisen tunduwan waikuturen kansa; niin seuraa siitä, että sielu
täyty pelwolla ja wapistuxella lailta että häw
auman tulisi, niin muodon kuin ei hän aina tunn»
kyllä suurella wakmurella ja rohkeudella että hän seiL

soo

-H
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(

N

soo

i

uffosa, eikä taida, wastam ja ylitsewoitta niitä
epMxia, jocka tätä wastan ylös tulla saattamat/ jow
ga alla kuucngin hänellä itse työsa taita usio olla,
jos waan hänen sydämesansH löyty yri
pakeneminen liLsuxen tygö yxi sisällinen isomi- ncn ja janommm Hänen ja Hänen wanhurstaudensa perän
huuto HrvydestH
Hänen jälkeen,
130: 1), josta meidän nyt tu-

z

~

lee

puhua, kosia me aiwomme

tutkistella.

Uston Ustallusta.

§. ZI. Ustalius, on se painawin osa ustosa, ja
<ttä warsin tarkasti puhua, sen autuaritekcwäisen
uffon pääwoima ja olendo, ja kutsutan semähden.
erinomattain ustoxi: tätä ussallusta ulos merkitän'
n,illä sanoilla: että ustoa
päälle. lärjestyxen subcm vlöetulee ustaUus, eli usto
päälle wiimeisexi siltä kuin tieto ja suostumus on edellakaynyt; sillä emme mida tahioa ja pyytä sydämels
lliftliä himolla jotain hywää siida, jota emme tunne/
ja josta emine tiedä, että hänellä on halua ja woi»
miaa että meille sitä anda, mutta täsä me muistu»
tamme sitä kuin ennen merkitty on (§ 14) että ehkH
Mallus waoti edeldäpain tietoa ja suostumusta; niin
«i ole kuitengan uffalluxeen tarpellincn, mä tieto ja
Gostumus viiä ensin käymän nnn korkialle kuin edel»
fäkaywäisisä osisa mainittu on, ennen kuin uskallus
taitan käjuetta. Se on kyllä että tieto ja suostu»
mus rulewar niin eläwäri, että he raicawar rai»
wurca ja liiklllca tahtoa halajamaan ja ikäwöir»
seinään isomaan ja janomaan. Sillä että sekä tieto
suostumus kaswawai enämmin ;a enämmin ustal>
luxen jäiken, «li sinä kuin ustallus on käsitetty, on jo'

s

ennen

N

ennen sanottu. Ei taida yli usiowainen sielu hänen'
armo tilansa alusa olla niin ylöswalaistu, ia niin,
wcchwa Jumalan sanan ja lupauxcn. päälle, kuin hänj
sittä enämmin ja enämmin m!ee, kosta hän, ynnä
ustalluxensa kansa tahdofa, niin luiasti >a turwallisestl,'
lewäiä Jumalan sanan ja lupm sten päällä, niin kuin l
yhden kallion päällä ja sanoo DMidin kansa: lu-

malasa onminunaumdeni, muniMmnmani, mimln
wäkewpdeni kallio (Ps. 62- 8) <,än on minuni
kallioni, mnnun linnani ja minun vapahtajani:
minun Jumalani on minun roahani, .johon mi»
nä, rurwan (Ps. 18:
Tämä turwaminen, eli
niinkum Propheta lesaiaS kutsuu sen luorramisexi

slesa

26: 4)

Jumalan

Hänen sanansa
totisesti usion ustallureen.

päälle,

ja Wapahtajan

Christuren

ja lupauxensa jälken,

kostee

joka asuu tahdosa, ja eitaida!

se

olla «roitecm ustalloxesta, jos tocinen on,
tämä luottamus JEmren päälle taita ensimälta
kollä hcikko ja ei peräti ilman pelwota ja wapisstuxeta; mutca lisandy enämmin ja enämmin, kuin
kohta näytettämän pitä, sillä me tahdomme tutkistele»
noudatta sitä järjestystä, kuin asian luon»,
perustetun koctcelemuxen,;
do waaci,
Jumalan
jällen.
'.

muresamme

sen

sanasa

§. 32. Ustallus, joka on uston wiimeinen, mu:."
ta kuintengin taittein painawin ja etnisin osa, että'
tarkasti puhua, st auruariceklwäinen usto icft, kos»i»
kee, niin kuin sanottu on tahtoon elikkä sydämeen, ja,
sei'oo rahdon taipumisesa Christuxen puoleen, ja«
halullisesa pakenem'ftsa armon cyFö Christuxesa,<
jonga yri ylösheräcetty ja siirjerty sielu hengellis
saadaxens käsucä, jaä
ftsä

jostti,^
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määräsä O käsittä

josain

lensä.

ja tpgömistaa itstl»

Tämä uffallus ell usko (") olotta, ilsiänsä
kaikkein ensin sydämesä halauxella Christuren perän,
sillä se kmsuttin wasia ybdexi raipumisexi, ja halulo
listxi pakenemiftri. Monet Raamatun sanat todi<
stawat tätä. David sanoo: HtLßra sinun ede,
säs on kaikki minun haluni ja minun huokauxeni
ei ole sinulda salattu (Ps, 38: lo.) Ia lesmas:
Sydän himoitsee sinun nimeäs ja muistsas. Mi,
nä halajan sinua sydämestäni (lesa. 26: 8. 9). Ia
Propheta Malakias puhuu liiton Engelistä, joka on
lEsus, jota ne uffowaisec rahcowar (Mal, 3 t).
Tämä halu kutsutan muija pakkoisa ikäwöirsemistri,
isomisexi ja janomisexi. Jumala, Sinä olec mi«

nun Jumalani, wachain minä sinua etsin: sinua
minun sieluni janoo, minun lihani halaa sinua,
karkiasa ja kmwasa maasa, joka wederöin on
(Ps. 6z: 2). Mjnun sieluni ikärvöicsie sinun aw
tucrao (Ps. 119'- 81) se on: minun sieluni ikäwöitlee

lEsusta: silla Hän kutsutan Jumalan

6. Luc. 2: 32). Ia senlaltai,el hi«
ikäwöitsewäiset, isowaiset ja janowaiftt

Mos. K. 49:

(1

,

sieluc kutsuu lEsus tygönsä: Raikki janowaiser rul«
werten tygo (lesa. 55:

>

.

»)-

Joka

janoo,

se

tulkan

,

sanaa: määri, ei mahda kukan kainoa, joka
mielcens iohdalta, että usko» käsittäminen eli tygöomistaminen
niin korkialle että viis juuri täy»
!li taida käyd<l ttsä
'dellinen, jota alembana pita osotetiaman.
(**) Kosta siinä kuin seuraa, mainitan ustsa, niin
jlantta ei pmmsrreta »ston loista »saa, joka on suostumus,
jwaan ustaliusta, M juuri erinomaisesti «lW nimitttan, niin,
(*)

3<ltä

se

sen

"luin sanottu vn<
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tutkan.minun tygoni ja juokan (loh. 7:3?. IIM,
K» 22: 1?). Että tämä ikawöitseminen ja janomn»en
on se sama kuin ust> sitä lEsuZ itse tietä anda, Hän
tygöomistaa autuden tälle hcng'mst!le isomiselle ja ja»
uomiselle. Auruar oroar, jotka iftwat ja janowat
wlllchnrstaurra, sillä he rawitan (MiNth. 5: 6.)
Tästä seuraa, mä kusa yxi mm totinen iräwöitsemi<
nen, isominen ja jcmoininen on, siinä ou myös se au<

tuaxi tekewäinen usio ylössytytelty, ja warchurstautta«
seuraa sen päälle. M suloinen totuus kaikills
sieluille jotka owat alakuloiset ja surullisec sen tähden, ettei he senkaltaisella rohkeudella, ur«
hollisndella ja turwalla saata käsillä lEsusta, kuin-,
he soisit, ia tuulewat sentähden, ettei heillä ole ylnän

ustoa. He taitawac lohdutta hcitänsa silla, että se
mvös on Raa,nacun jälken
aucnaxitekewäincn
usto, kosta spdän totisesti ja pysywäisesii ijoo, jaia, nun»
Noo, himoitsee ja ikäwöicsee-

kuin Raamattu muisa paikcija p.ihuu sydämellisesti
huura (Ps. 141: i. 142: 2,6)
wydesä (Ps 13a: l,) pytäin wanhurstautt.' j.i armoa. Raamattu plihuu tästä lohdullisesti: HARra
kaiketi armahla sinua, kosta sinä huudar (lesa.
Zo: 19); H<LRran silmät katsowar wanhurstaira/
ja hänen Norwansa heidän huutoonsa (Ps 34:
16). Niin kutsuu niyös lElus iG yhtä senkaltaista
lMtoa ustoxi, koffa Hän puhuu valituistansa,
ka yötä ja päiwää Händä hunrawar; sillä ettH
huuta yötä japaiwää, se ei taida olia muu kuin usto,
jeka sentähden myös kutsutan yhdepj sisälliftvi ja
alinomaistxi rukouxexi: koffa sydän halunsa kansa
lttkk.imala makaa lEsuren jalkain juuresa, jonga tähden myös lEsus
fcnwisa sanoo- 2o°
poika
on mlewa/, tövtämkö Vän uss
ffa Ihinistu
ko..
D
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maan pääldä? Löytynekö joku silloin, joka
lakkamara, yötä ja päiwää, huura (Luc. 18:

koa

7,8)?

katselkam mistä luonnosta ja laadusta uston isominen ja janommen, himoitseminen ja
ikäwöitseminen on, että ulkokullatut ei maddais usiotta hellänsä, että heillä on uffo, kosta he toisinans mn»
i dewat tykönänsä, jotain halua, ja ikäwöitsemista. Se
1 vikia uston halu on watimatoin, ja ei tarwita sitä
§.

33. Mutta

aikaan laatta oman kokemisen ja sydämen taipumusten
pakottamisen kautta. Mi ulkokullattu halaja ja ikäi wöitsee myös toisinansa lEsusta, erinomattain koska hänen pitä käymän Ripille ja HERran pöyl dälle. Mutta anna hänen omamndonsa todistaa,
i niin pian taita tunnustaa, että hänen ikawöitse<

<

se

i

misensä on omasta waikutuxesta; Hän tahtoo silloin
lvlla hartambi tuin muulloin, sentahden ryhtyy hän
i tahtoonsa, ja waati ja pakotta sitä muutamani päif wchi eli helkit käändämään halunsa tawallisista suruilstansa ja loimiluxistanslEsuxen puoleen: hänikänäns
kuin ylöslämmittä ja jänninä hartaudensa, niin pal»
Hssjo,
kuin hän saatta; mutta että tämä ei ole mikän

«muu kuin yxi kokeminen oman tahdon ja woiman
kautta, sen löytä hän sodändänsä wähängin tmkistelRiesansa; sillä waikka hän tahtoo käandä sydämensä
puoleen, min hänen mielensä kuitengin salaa
DEsuxenmaallisisa
asioisa, hänen tawallisten epäjumal.
ja
tykönä,
salaisesti, että nämät wai»
ikäwöitsee
Wensa
määrätty
päiwät,
aika, että itsiänsä
eli
se
Maloiset

H

»pois pitä

tawallisista turhuden huwituxista, suruista
'ja toimiluxista pian käwis lopulle, että hänen pihdistelty sydämensä, niinkuin yxi häkistänsä ulos lendawä
lindu, päasis urallensa, ikänäns kuin wastuudesta elä»

!mään,

ja sydämensä

hallitsewaisen himon

jällen epäju-

maliani
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Maliansa kumartamaan

ja palwclemaan.

Taitako siis

lämä hänen sydämensä halu olla uffo? E>, usto ei
ole ihmisen ryö. Se on Jumalan työ (Col. 2:
12.) Me uskomme hänen wäkewän woimansa
»vaikuttamisen jätteen >.Eph. i: 19). Ellei Jumala icse
wcdä hänen saamensa; niin ei ole siinä yhtäu ustva
sloh 6: 44. 12: 32. Kork, W. i: 4. ler. 31: 3).
SZdän picä lEsurelda' itselda käsirerrämän (Phil. 3:
12), muuioin on uffon kansa sula petos; sillä ihmi<
mn ei woi st hm itse nmän tehdä'. ja asian luondo
waati se» Ma lawalla. Kosta yxi ihminen maka kuo»
leman kielisä, ja näke kuoleman silmamsä edesä pel<
won ja hämmastnxen kansa; tarwitseko hän silloin mäkisin taiwutta sydämeiM huutamaan, himotsemaan
ja ikäwöitstmään parandMsa, «ctä han paäsis waS«
tuudesta elämään ja ti tiilis kuolemalle cräxi? Kosta
yxi ihminen tahtoo näändyä janon tehden, eW
wirwoiltawa wesiiähdet ole hänelle silloin otollinen,
waikka ei hän waadi ja pakoca sydämensä sitä halajamaan? O! kosta yxi ylös i>rätmy sieln ockein mnde hengellistä hätäänsä köyhyttänsä ja sairauttansa,!
niin että hän näke silmäinsä edesä kuoleman ja kadoluren, ellei lEsusta olis, ja näke sen, niin paljon
den neuwomisen kautta, eli ratki oman lukemisen
ta,waan enämmin oman sisällisen mnnon kautta oma<

se

sa mnnosa:
ja

ja

hän tainkaltaisesa tilasa lEsuren

lupausten jälken, rupia usiomaan, että
nain
nen tykönänsä löyly apua ja lääkitystä: ja että Hä>
neliä on yri awullmen ja armahtarrainen sydän, joka,
«i hyljää ja päästä ketän, ei amoatakansa auttamata,l
joka halullisesti lähestyy händä; niin tämä Ewangeliu»
min ja Jumalan sormi, joka Ewangeliumin kautta on waikuttawainen, on kyliä wäkewä ja
linen wttamäan ja taiwuttamaan hänen MndywäistH

B

2

stdäl^!
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sydändansä, että pyrkiä sm weden lähteen tpgö, jo»
ka kuohuu ijankaikkistcn elämään (loh. 4: 14):
ilman omaa watimista, wetämistä ja taiwmtamista.
Mitä Dawid koetellut on, känpi to'ec>, ilman meidän
vlnaa «wuta: Vliinkuin peura himoitsee tuoretta
wettä; niin miimn sicluni hnnoicjee sinua Jumala. Nliuun sieluni janoo lumalara sirä eläwätä
luinalaca (Ps. 42: 2,3), Jos sinä rakas sielu
vk-t koetellus mikä se on, että olla köyhä hmgesä: niin
sinä myös tiedac koettelemuresta, kmnga sinun sydä»
mes taipu lEsusta halajamaan ja ikäwöilsemäan.

Se oikia uston halu on Ewangelimmllinm,

ja perustaan niin muodon paljastansEwangeliumin
lupausten päälle, juim yxi sielu, wakmuren kansa
witta itscnsa päälle. Hän tietä ja ustoo, että lE<
tykönä löyty sowindoa ei ainoastans muiden
wacm hanengin edestänsä. Hän on wahwa sen päälle, että lEsurella on yxi rakas ja armahmwaincn
sydän hända kohtan, ja tämän perusturen päälle lähe<
styy hän Händä sydämensä halulla ja himolla: ja
silloin on jo, täsä halula yri ustallus: lEzuren pääl<
le Mlle suljettu, eitä Hän tahtoo ja taita autta händä. Ia niin muodon ei ole yri halu, jrka paljan
Lain kautta on herätetty ja waikuteml, joku usko.
Kosta syndincn herajää suruttomuden unesta, ja ym»
märtä, että hän on kadotettu ia duomittu; "iin onfil»
minnähtäwä, että, niin muodon kuin hänen tahdosansa
on yri olennollinen eli luonnollinen taipumus onnellisuden perän, niin hänen s, däimnsä moös halulla ha»
laiaa apua, ja pyycä saada sen kadomren wältetyri,
joka hänelle on tarjona. Mutta niinkuin ei hän patjan lain, eikä myös järjen kautta tunne sowindoa IE»

so»

suxen

surssa Christuxesa;

niin tämä hänesä ylöskäynyt ha-

lu
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ln pelastuen perän, alnoastcms ajaa ja pakotta hända kokemaan, rmin woimin itsiänsä aufta, ja joutu
niin muodon yhteen waiwaloiseen ja orjalliseen »vaikuttamiseen lain alla. Tämä halu hänen sydämesän<
sä ei ole' joku usto. Vici senkaltainen halu nousee
myös usein kuoleman hetkellä senkaltaisten sieluin ty<
könä, jstk.z ennen owat elänet suruttomudesa ja synnisä, mutta tulemat nyt peikoin Kuningan lähestyisH
ylös herätetyxi. Heidän sydämensä alka silloin ahdis<
tuxesansi huuiainaan ja kysymään awun perän, hartasii ikäwöiden autntta ja suuresti pelkäin kadotusta.
Tämä halu ei ole iisesänfä mikän usko, niin kauwan
kuin se ainoasians ojenda itsiänsä autuden ja onnen
perän yhteisesti; sillä se on vri aiwan tuomionnen
asia, että ihminen ei tahdo hukkua, mutta onncllisexi
tulla. Niin ei ole stkän enäilcwäisten sieluin tykönä,
joku usso kosta he himoitsemat armoa ja apua; siliä
«i he usio sovittamisen kansa itsensä päälle, mä jo.ku armo ja apu olis heille mahdollinen. Mutta he
taitawat kuitengin ikäwöitä arinoa, niin muodon, niin»
kuin wasta sanotiin, heisä on yxi luonnollinen halu
onnellisuden perän. Pri senkaltainen halu, joka paljastans Lain kautta on y ösheratem) koffee niimnuo*
don, parannuxen edelliseen osaan, 'ja on yxi Lain kurittammen Christuxen tygö. Mutta se oikia uffon halu
on Ewangeliumillinen ja ojenda itsiänsä ainoastansa
lEsuxen perän, wakutuxen kansa Hänen woimastansa
ja tahdostansa että «Mta, Hänen annMlin lupaustensa
ja kasirir,oitustensa jalken, ioita yn ustowainen sielu
sowitiamiscn kansa itsensä päälle uffoo ja wastanotta.

Se oikia uston halu on m ös totinen ja Mwakainen, ja wastaa sen hengellisen hädän tundoa,
josta Mu halaja, että lEsuren kautta tulla pMe<
Ulri.
B 3
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Ia jota suurembi hätä, sitä hartamb! on tämä halu. Ia niin muodon kuin ulkokullatut ja suuchristiiyt ei ole todella hätää tundenet niin ei ole myö
heidän halujansa lEsnxen perän phlän todentekoa:
jejsoo enämmin heidän luulolansa, kuin josain totisesa hudän tahtonsa taipumiftsa ja liikuturesa. Jos
yhden armoa lftwaisen sielun ehdonwall'sa olili,cttä
saada walita kumpaa hän tahtoo,taikka lElusta, eli mailkään,
man kunniam ia hywyttä, niin hän ilman
dä itsensä lEsux n vuale n ja
Mengen >nat«
kaans falu, Ei oi' siihen halu, lEsus rawaran,
Rauwas kunnia kulje, Icses minuld sulje, IE,
sus kunnian (Suon», W K. 2?c>: 4). Niin puhuwai ja weisawat myös ulkokullatut, mutta se ei käy
sydämestä. Sydämesä on yri toinen ia wäkewämbi
taipumus, kuin st, josta suu puhuu; sillä heidän sydämensä ikäwöitsee, halaja ja kysyn enämmin sen perän, kulnga he tulisit rikkahiri ja awerin xi mailmasa,
kuinqa he saisit elää hekumasa, hywisa xälwisa, kore»
udesa ja prameudesa mailman muodon lälken; mutta lEluren perän ei ole hcidän sydämensä totisem»
baa, taipumista, eikä wäkewämbäta halua, kuin se,
joka on werrattawa laistan himoon, jonga kädet
ei tahdo mirän rehdä (Sanani. 13: 4, 21, 28),
ja ei ole mikän niin, Hin nri kylmäriffomen ja pcn«
siä wiwotus, että he saisit lEsuxen omistaa, josta he
vwat lukenet ja kuullet puhuttuwan; mutta ei wielä
tundenet, että he ilman
hukkan culewar
lSuom. W- K. 134: 2). O' jos he peränajcuella
tahdoisit; niin he helrosti löytäisit, että heidän sydämesänsä on niin asiat, että wäkewämnMi seiso mailman, kuin lEsmen perän: Ia niin ei oe heillä yhtän uskoa. Jumala andakon heidät tulla tätä ockeiu
ja wakuluren kansa tietämään.
tur!.

se

sanoo:

se
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Se oikia

ITsuren

nsso

pcrän.

myös rawiruxi

on pääMxi yxi pysywäinen h.ilu

Jos he lEsuren

lupcmxen jälken
6); niin ei sitten»
ja lakkaa, Tä-

tulisit (Match. ;:
gän heidän himonsa ja halunsa sammu
mä rawitseminen ei seiso tasa' elämäsä misään muusa
kuin sima, että he saawat maistaa muutamia armoll
muruja, jotka, sitten kuin he owat maun saanet niiden päälle, enämmin sytyträwät heidän himonsa, kuin
saminuttawat sen. Se täydellinen rawitsemus ei ole
seisotettu tälle elämälle. Kiusauren hetkellä tundu tosin, niinkuin heidän himonsa lEsuxm perän olis kadonnut ; mutta ei se ole niin, sillä sydän huuta kunengin salaisesti sywydesä, huoka ja ikäwöitsee, ja tustaundu kaikkeen siihen, >joka tahtoo wetää händä oikian päämääränsä tvkyH. Niin on myös muulongin, ja kosta
ei kiusausta ole, heidän himonsa ei aina yhtä tuudu»
wainen ja wakewa; mutta ei se kuitengan kostan lakkaa ja tyhiän raukene; waan on aina wäkewämbi
lEsuxen, kuin jongun muun asian perän. Niin ei
ole ulkokullattuin kansa; heidän päällensä tulee toisi»
nans ikänäns kuin ori äkillinen palawus monikahtomisa tiloisa, josta heidän sydämensä joucu johonkuhun
liikundon ja taipumiseen lEsuren puoleen, ja he pitä.
wät tätä ustona;,mutta ma tämä ei ole uffo,.waan
paljastans yxi lilmalan ennältäwäifen armon kautta
waikutettu liikutus, se on siitä päatettäwä, että se
an ohitsemenee: sudän jähtyy, ja palajaa taas
maidensa tygö senkaltaisella ylönpaldisclla pyrkimisellä
ja halulla, kuin ennengi». Ei! toisesta laadusta on
uffo, joka nähdä taltan siitä, kuin edespäin on sanot-,
tawa.
34. Usto ulos maalatan Raamatusa toisilla
sanoilla, jotka ilmoittawat sen luondoa: Se kutsutan
yhdexi
D4
§.

yhd>:xi tulemisin lEMen tygö, rygökäyznisixi ia
edcskäy>n:sexi Hänen tyaönsa: ei jcnwMa waon sydämen sisällistllä halulla Hänen peränsä ylitse
kaillia ja llenäwäMkewat niin muodon namät sanat tyiökäyminen ja tuleminen sitä samaa asiani,
kuin se
mainittu uffon halu. Me tahdom<
me todistureri edesmoda muutanna Raamatun sano<
ja. Pawalin sanat owac sinigen merciilzstt: Että siis
meillä lmm 'Vlimmäinen Paopi on,, lElus Inma»
lan Poika
Gencahden käykännnä edes uskal<
luxella Ilrmoistuiincn cyreö, että me lalipillden
saisiinme, ja löydälsimme silloin armon, kosta
ms apua tarwirsimnle (Hebr. 4: 16). Mitä cai,
ta Apostoli tasa edeskäymisen kansa mnum ymm r«
ta kuin ustoa? Samati naiden sanain kansa: Niin
tähkämme Hänen tvgönsä totisella sydämellä räp»
dellä ustolla (Hebr/ ic?: 22) Niiden sanain, seasa,
joilla lEstls itse puhui ustosta, ei ole mikän niin
usein Häneldä mainitt», kuin se sau<s: että mlla:
Aulkar nlilnm tygöni kaikki, jotka työtä teette,
ja oletta rastautetilt, ja minä rahdon teitä
»vocra s Matth. 11:28). Joka janoo, se on läsä
packFa: tunde hengellistä hätäänsä ja köyhittänsä,
se tutkan minun rygoni ja kuokan (loh. 7: Z-),
Ia siinä «delläkäywaijela lohcmmxen 6 Lugnsa, 7)sa
sen aumaMekcwäisen
uffon lnondoa usiammil!a sansja
puhenparsiila
M
ulosmaalatan, niin lEsus
erikertaa mainitsee tätä sanaa: tulla, jota Raamatun
palkkaa kukin taita itse, ylöslyöda ja iukia. Ia elia
,««

Hän tnkiuisen

ja

uffon kautta

ja

samaa asi.ua

siitä ilähläwa, että Hän puhuu nyt yhdessä, nnt toisella, näistä sanoista, sanoin nyt: Joka
tulee minun ryczöni: ia taas: Joka uffso mnnm
päälleni. la. Hän tygöomisti, lmlilnmill-, nimittäin
tMM

«mmärtä, on
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tulemiselle ja ustolle rhdenkalwisen amuaxitekewaise!»

sanoo:

Minä olen elämän lei«ji
kosta Hän
pä: joka tulee nnnun tyFoni, ei hän
ifto, ja joka ustoo minun päälleni ei hän kostan i
janoo (loh. 6: 35, 37, 44, 45, 65).' Muisa Raa-i
matun palkoifa uffo samoilla sanoilla ulos coimitetm»''
(lesa. 55: 1. Jim. K. 22: 17). Kiellon usimM
jokainen, jos hän totudesa ja sydämensä'
sisällisen
lm» kansa tulee lEsuxen tygo. Jumala tehkön, ettei.'
meistä olis syy sanoa, kuin lEsus muinen sanoi lu-j
iLcre tahdo tulla minun tygöni, että cc'
saisitte elämän (loh. 5: ao). Jos me waan tulla,
tahdomme: niin on meillä Hänen oma lupauxenft jai
päälle, enä Hän ei tahdo n'.ci/',
käsikirioinlxensa
där heittä ulos (loh. 6: Z7). Jos em,m taida
tulla rohkeudella, ustallurella ja tähdellä ustolla
.(Hebr. 10: 22. Eph
'2): Jos meidän tämy ml-i
la pelkäin ft wapisten (Marc. 5: Zz), näändywäi-!
sillä, ja wäsyneillä polwilla sZesa. 3;: 3.
12: 12); niin tulkcma kuitengili, niin hywm kuin,
me saatamme: koncakkamma, jos ei me woi käydä
edes armoistuimen tygö. Jos emme siasta pääse ia»,
lähtämääu ilman huudotta: HiLßra auta meitä,
me hulamme (Matth. 14:30. 8:2;): mm tulkanm,
ja huutakama: ainoastans me tulemme meidän sydä»
memme halulla ja taipumisella lEsuren puoleen, /,,,
emme ole poisa. Jumalalle olkon kiitos! meillä
lupaus, että lEsus tahtoo
wäsp
käder, jotka ei rohkeudella taidawahwiftaa
vuweta asiaan,
tukea näändpner, polwer (lesa. 34: 3). Ei
nen pidä nurjan eikä hmnuiscn oleman meitä
nastan: Särjettyä ruokoa ei Hänen pidä
rendaman, ja suitstwaista kynrilän sydändä ei
dä hänen sa,n,nutra,nan: hän
oikeuden
Mdells (lesq. 43.
4).
B5
woinmn,

sen

»!>

<

«

saarra
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§ 35. Usko uloMMlatcm Naamatufa lähestymi4:8) kautta lEsuren ti)gö, joka myös käypi
(lac.
sen
sei, päälle ulos, kuin se tuleminen, josta wasta on
puhuttu, niin muodon kuin sen kautta ymmärretän yh>
tä lähestymistä sydämellä ja sen halulla, niin että
yxi sielu, joka ennen on ollut eroicettn lEsuresta ja
poiskäandynot epäjumalden tygö, hawaicesansa poisa

olemisensa Hänen

tyköänsä ja sitä waaraa, josa

hän

hääly, aika käändymään toisahalle halunsa kansa
ja lähestymään lEsusta sydämensä kansa. Ei ym»

märretä siis täsä

jotain senkaltaista lähestymistä, josta
watitta:
Tämä Ransa lähestyy minua
Jumala
ja
kunnioitta
minua huulillansa; mucra
suullansa
sydämensä
on kaukana nunusta (Matth.
heidän
ole
y?, surkia asia, että Jumase
15: B'i. O! eikö
lan pitä «alittaman, että meidän sydämemme owat
polsa Hänestä, jvka kuitengin on meidän aurudem,ne Jumala (Ps. 18'- 47).
§. 36. Uiko edeSpannan Raamatusa niinkuinpa
itä etsimistä ia kysymistä lEsuren perän. Korkiasa
Weisusa mainitan, kumga se ustowainen sielu käypi
Raupungica ylnbäri karuilla ja kujilla ja kysy
warrioilda lEsuren hänen ystäwänsä perän:
Olerrako nähner, jota minun sieluni rakasta?
XKork. W. 3:1, 2,3) Oletko sinäkin rakas sielu

näin totisesti ja halullisesti lEsusta etsinyt ja Hänen
peränsä kysynyt, että sinä taidat Hänelle
Da<
lwidin kansa: minä ersin sinua kaikesta sydämestäni
(Ps. 119: 10)? Sinä sanot sen suullas, muna kuka
Kuka tiesi,
ties», ettei sinun sydämelläs ole siihen
että mailmau turhuus on ft, jonqa perään kaikki si»
mun sielus himo ja hnlu poori: Koettele itfiäs wism
Raamattu waati tätä etsimistä ja kysymistä

sanoa

osaa.

Isti.

ustoon

ustoon

monesa paikasa:

Etsikär minun kaswojani;
semähden minä ersin HlLßra sinun kaswojas (Ps.
27: 8): HlLßran kastvoin kaucca yiumamän lE-

sus

!

Mos. K. 53: 14, 15, 20.
Mos. K.
36. ; Mos. K' 4:3?)- Jotka!
Jumala etsiwäc, heidän sydämensä pitä elämän,
(Ps- 69: 33). Mitä taita tasä etsimisen kautta muuta ymmärrellä, kuin uskoa? Minä ohitsemenen nyt,
muitta Namatun todisturia. (Ps. 24: 6. 34: 5,11.,
119: 2, ia. Mal. 3: 1.
(Thess.

1:

9.

2

6: 25,

4

Uffo

Naamamsa niinkuin yh,
pääUe:
ei paljahilla ajaim.
katsomista lAsuxcn
ymmärrpresä;
yxi
sillä
Ma
senkaltainen katseleminen
toffee uston wakutuxeen ja suostumiseen, josta ennen
on puhuttu (§. 27) waan katsoa sydämen halulla
lEsusta, nostaa silmiänsä Hänen tygönsä ja halullisisti pyycä, ercä Häneldä jotain hywää
§.

ta

37.

edcspannan

Niin sanotan ustosta ensimaiftn uskonkappale
jälken, ertä se katsoo ja silmillänsä wartioitsee Iu«l
malara. Samalla puyenpanellaautuapitekewälnen usto
myös ulos maalatan. Rarsokamme uston
ja päättäjän liLsuxen päälle (HM. 12: 2). Mi<
nä nostan silmäni sinun rygös, joka asut taiwai,
sa (Ps. 123: 1,2). Minä nostan silmäni mäkiin
päin, joista Minulle apu tulee (Ps. 121: 1). Mi«
nun silmäni katsowar alati HERraa (Ps. 2;: 15..
141: 8.) Sydän ja silmä merkitsemät täsa vhtä asia<t
(Saarn. n: 9): kaikki tietä anda yhtä sisällistä sy«
da.

damen

halua.

§. 38. Usso edsspanuan Raamamsa niinkuin
kätten ojendamista (Ps. 68: 32)! sillä
on
käsi, joka tartm lEsu>een. Että ulosojenda kättä el

usso

"

siis mikän muu, kuin errä uloc, ojenda sielunsa
halulla lEsiixen perän Msmäxensä Hända. 2lnole

dakac kättä
(2 Alk. K- 3«: 8). Tätä.
taitan warjin hywin uston päälle soivitta. Oletko
sinä myös rakas sielu, ojendanm sinun kättäs, sydämes halua lEsuren tygö, kasittaxes Händä, ja saadares Häneldä almua sinun
köyhydesäs?
Oletkos niin ojendanm halus, ettes minqän muun jäl-

suuresa

ken niin

sinuas.

harmsti samoa, kuin Issuxen? Koettele

§. 39. Usko edespannan Raamatusa niinkuin
yhtä pakenemista, niin kuin kosia yxi werenkostaian
tähden hengen waarasa olewainen tappaja pakenee
majaail ja tcmm
IVapakaupungm, cli
Marin sarwiin (i Kun. K, 1: 51. 2: 28). Olecko
sinä myös rakas sielu oliut eli nähnyt ja ttmdmut
itsias olewan niin wainottu werenkostazalda, luma,
lan wihalda, Lain k-rouxelda. synnildä, kuolemaldaj»
perkeleldä, ettäs olet nähnyt kuoleman waaraa silmais
edesa, ja sentähden wälttäxes sitä, paennut lEsuxen
turmiin, himoinnut, halannut ja ikäwöinyt saada tarttua Hänen ja niin pelastemri lulla? lEsustc, kutsu»

tan

sentähden Raamatusa

turrvari,

HERra

on

!

perustanur Zionin, ja siellä picä raadollisille hänen Ransastansa, köyhille hengesa, wainotuille, wi<
iheljäisille, hätäyneille curwa oleman (lesa. 14: 32).
Pakeneminen on yxi warsin sowelias sana uston luondoa osottamaan. Sillä pakeneminen on yxi kiirut
riendäminen yhdestä paikkakunnasta toiseen kosia hen<
eli joku muun suuri hätä on tarjona. Mutta ei tahdo kukan juuri kohta tähän neuwoon tarttua.
koetan ensin muulla keinon saada wälietyxi,
mutta jos ei menesty, eikä auta, niin on wiimein

se

pakoon

61

sen

pakoon lähteminen. Että sowitta tätä
hengellisen
pakenemisen päälle ei olle työläs. Niin kauwan kmn
yri sielu ei näe yhtän hengellistä waara silmäinsä ede»
sä; waan on ainoastans muilda kuullut puhuttaman
että syndisille waara on tarjona; niin ei hän pakene:
ja siliomgin, kosta hän heräjä ja saapi sekä nähdä että mta waara ja werenkostajan wainoa, niin ci hän
fittengän kohta lähde pakomi, waan kokee kaikkeen muuhun neuwoDn ensin tarttna: hän tahtoo lepyttä we<
renkostajata rahalla ja omalla työllä (lesa. 55:2),
ja ylöspikä itsensä lain alla monella muulia tawalla;
mutta sittä kuin hän on hukkan kaikkia kokenut, ja teh»
nyt itsellensä paljoa nirhaa waiwaa, ja näke> ettH,
waara sutengin »n wälllämätöin, ja että hätä lulee
»sumemmaxi ja suuremmaxi: ja hän tainkalmisesa ti«
lasa alka ajatella Wapakanpungin päälle, sillä wa«
kuruxella, että hän siellä mrwan löytä taita: niin hänwihdoin anda itsensä pakoon, ja sydämensä halutta
kiiruhtain riendä lEsuren t»gö, ja luottain Hänen
lupauxens päälle, heittä itsensä Hänen turmiinsa, ja
sydämen pohjasta huum: Tygös Jumal! mielell
surkiall, 2l>moi kerjämään lähden, IVihas
unhot, Armos oft»tt, Sinun poikas ansion täh<
den
niin on minun, Turrvan sinun,
-

-

IlLsu! Haawas wiisi,
hätä rääl, lunr
rurnxm löydän niisä (Suom.

pakkoo pääl, Rohr
W.K. 355: 3,8).
§.

40.

Uffo felitetän Mamatusa kallistamisen

ja kumartamisen kautta lEluxen tygi: Nallistakac
korwanne on ftdämenne ja mlkat minun legoni (left. 5;: zz). Rumarrakar teidän sydämenne HNRran Israelin Jumalan
(Jos. 24,23).

se

§.

41.

Usto selitttan Raamatnsa käändämisen

kautta Jumalan ja lEsuren tygö: nimittäin yri sen»
kaltainen käändämmen, joka tapcchm koko sudämellä
ja sen

haluilla. HtLßra meidän Jumalamme äl>
andako meirä, errä hän käändais mei»
kän
dän sydälnennne hänen cygönsä (1 Kun. K. B'. 57/
58), Bäännä sinuas minun puoleeni sillä minä
sinun lunastin <I ja 44: 22). -Heidän pirä kaikesta sydämestänsä minun tygöni itsensä käändä>
män ller. 24: 7).
§. 42. Mutta kosta llsto niinmuodon on yri sy»
damen käändäminen lEsuxen tygö, nimittäin IE»
tygö min
suren tygösen ainoastans ia ei minään muun
kansa, että uffo käundä sydandä
seuraa saman tyköä
kuin ei ole lEsus: kaikkein
pois kaiken muun
emmmasti pois siitä,

joka

soti

lEsuren Christuren

ylönpaldista tundemista wastan, ja sydämen kaandäunstä wastan Hänen tygönsä. Hengellinen ylpeys
ja kuulo omasta wanhnrstaudesta töiden kautta, ei mi»
da kostan olla yhdesä uston kansa, eli yhdesa svdäme»
sä sopia yhten, waan yri ajaa toista ulos. Sentähdm Niin pian kuin sielu käändä itsensä uston kautta
lEsuxcn tygö; niin käandä hän myös itfersa si>nH
siwusa pois kaikesta hengelliftstä ylpeydestä, kaikesta
torkiasta ajatuxesta itsestänsä, kaikesta luulosta, että
olla ja kelwata jotain Jumalan edesH, töidensä tnh"
den ilman lEsusta: ja hän tulee marsin köyhari
hengesä, ja yhdexi tonmri ja wielä wähcmmäri; mutta

nä

lEsus »emänsä suurcri hänen
olen

sydämesänsä.

Mi-

ennen puhunut hengen köyhydestä ymmärryxe»

fä (§. §. 20.21. 24). Nyt puhutan tästä
stä lchdosa ja sydäiuesä; sillä waikka ei se koste itse
ustoon (niinkuin ennen mainittu on koyhydestä tiedosa
ja suostumisesa) l niin on kuilengin mahdotoin, että
ulkoa

uffoa oikein seliltä, ellei tästä köyhodestä mainita: niin»
muodon, kuin mahdoroin on että «stoa ja etsi»
kaikkea amutta liLsuxesa, ja siinä siwusa ersiä

jotain tykönänsä: mahdotoin että käändä koko sydändä lAsuxen cygö yxinänsä, ios ei
oheic»
sydändä käännetä pois kaikesta talpuniisesta ja kokemisesta, että etsiä jocain kelpawaista wanhurffautta
tölsimsä. Se ei ole sentähden kyllä, että joku tietä,
ja uffoo, että hän on köyhä wieheliäinen ja luonnosta
kadotettu: ettei hänellä itsellä ole yhtän wanhurffautta,!
eikä myös taida saada jotain omaa wanhurffautta,!
jolla hän seisowainen olla taidms; mutta tämä tieto
ja wakutus pilä myös woimanja osottaman
ja sydämesä, niin että sydän käändä itsensä ainoasi
tans lEsuren tygö wanhurffautta saamaan, ja sillä
samalla käändä itsensä pois ei lain wanhurffaudesta
itsestä: warjelkon Jumala meidät siitä, että sydän i
käändyis pois kaikesta halusta siihen kuin huwä on,j
kaikesta täydellisestä Lain jälken: Ei! sen jälken pi»!
tä meidän totisesti pyrkimän; sillä paitsi pyhpttä ei '
yxikän
HiLßra nähdä (Hebr. 12: 14 Jim.
K. 21: 27); mutta että sydän käändä itsens pois kai»,
kesta luottamisesta tekoin ja Jumalan pelwon päälle,,'
pois kaikesta kokemisesta, että, etsiä jotain wanhurs»
kautta Laiu töisil: niin kuin
kautta jomin an-'
sataisin, elikkä niinkuin meidän lyömme myös si<

sen

saa

sen

sällekäwisit meidän wanhurstauttamiseemme. Mer<i
sentähden Apostolin sanat ioiden kaut»!

killisetowat

teke, että hän luke kaikki oman,
Pharisealljsen luottamisensa, oman
wanhurstauden päälle, kaikki kuin hänellck ennen
olic woittona, sen luke hän wahingoxi sen ylon»,
paldisen, meidän HERran liLsuxen Chriftuxen!
ta

sa,

hän tiettäwäxi
kaiken endisen

wndemisen suhrm,

jonga

rähdm hän kaikki wa<>

hinZoLi,,
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hingoxi lukc, ja

raistana pirä, ja käändä itfens
sä
siua Uiwakcusckss sydämen taipumisella, että
hän Christuxen woittais; ja Hänejä löprcäisin,
crrci hänen ivanhnrstaudensa laista ollsi; waan
joka, tulee uffosta Christuxen päälle, nilnittäin se
wanhurstaus, jo'ca lumalalda uffolle olnistttan»
«le

poi?

(Phil- 3:6, 7, z, 9,)
tz, 43. Nyt seisoo siis se amuaMekewainen usto
sydämen raipumisift Christuxen puoleen, ja uh»
desä halulistsa pakeuemisesa armon tygö Christu«
ne edesmodut ja selitetyt Naaxcsa ja tätä todisiawat
lucimn fanac ja puhenparret uskosta.
Me näemme
täua, rakkat Chrilutyt, että rakkaus on eroittamm»omasti «ston kansa yhdistetty (1 loh, 4:8), ja että
usto ei wähindäkan ajan rahtua taida olla ilman rakkautta, waan alka rakkaudesa, päällepidetän rakkau»
desa n päätelän rakkaudesa> kcsta ,k,nsominen kaswo»
ista kaswoihin alotetan, joka sinä rakkaudesa ei kostan

lakkaa; sillä uffo seisoo haluja ja ikäwöitsemistsä;
mmm kaikki H.Uli ja ikawöitsemos on rakkauden kan-

!

!

l

si, yhdistetty; niin c.ttä se, jota sum cnimmästi himoit»
see, eninnnasti sisi, ja jonga päälle sen ajaturet owal
enimmästi kiinnitetyt; se jonga kansa se liiemmin tahtoo yhdistyä, on juun se sama jota hän kaikkein enimmäsii rakastaa. Te hawaitsttte tästä rakkat Christi»
tyt, mingä suuren innutoren t.ffo tuelta myötänsä, mi<
ka suloi!:en waatimus, Avoitta sydäuda uffon kautta,
ja, seurawaiftsii, kllinga mahdotoin se on, että tämän
rakkauden
tämän waqtimisen suhten ehdollisesti synja
ruiungm ustom pysyä (loh, 3:6, 9).
dia tehdä;
Koemkal, teitänne stnMdem jos teillä on se rakkaudcn kaucra
usto (Gal. ;: 6), ja
sydämmisnnne
jos le tunnette tcioän
stn suloisen waatlmisen, ettei mitän lehdä 'Häyda nastan, jonga te

rakas»

65

rakastatte
s 2 Cor.
tella, jos teillä

5: 14). Ei ole waikia. että koeusto;
on
sillä uskolla op rakkaus myös
tänsa, ja ei ele yhtän taipumusta meidän sielujamme,
joka wähemmin taita salattu olla kuin rakkaus.
§. 44. Mutta me käymmä tulkindomma kansa
edemmäs, ja sictä, kuin me olemina katsellet, kuinga
usto on sydämen taipumus Christuxm puoleen,
ja ?xi halullinen pakeneminen armon cpFö Chri»
stuxesa, niin tulee meidän nyt osotm, kuinga usto
kokee käsittä, ja myös josnin määräja käsittä ja

itsellensä omistaa lEsuxen, Hänen ansionsa
«vanhurstaudensa, ja turwaa siihen.

)a

45. Se monella Raamatun puhenparfilla sell<
ja taipumus ia pakeneminen IE«
tygö on jo yri totinen lEsuren ansion ja wan»
hurstauden wastan ottaminen ja käsittäminen; M
ehkä niiden kappalden kansa, kuin näkymät, ei kohta
se, että, kosta minulla on halu niiden
minä myös itse työsa käsilläni wastanotan ja käsitän
ne; niin ei ole täsä kuitengan niin; waan niin kuin
lEsus ei näwy, niin ei Hän myöskän taida
tä muulla keinon kuin sielun halulla ja himolla; j<«
niin pian kuin tämä sielun halu, niinkuin uston ka»
siwarree, tulee niin ulos oijeluri, kuin pitä; niin se
myös itse työsH käsittä ja wastanotta ICsuxen, Hänen
ansionsa ja wcmhurstaudesa kansa; ja silloin oss usto
kohta auruaxicekewäinen, sillä sisälle sulke käsiyxinäns autuaxiteke»varfillansa eli halullansa
wäistn I^suxen: jonga tähden myös wanhurstaut»
päälle. Multa niinkuin täl»
taminen kohta
la käsittämisellä ja tygöomistamlsella,on hänen trapunsa,
ja astelensa, (ei kmttngan niiN/ että
pitä johon§.

tetty

suxen

ustun halu,

seuraa

sen

se

seuraa sen

E

sen

kchm
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kuhun evin omaiseen määrään ulökkävmän, ennen kuin
wanhmffmittammen toita tapahtua: se on kyllä,
e»tä sielu josam »nääräsä, jos ei se swrcmdikan olis,
kuin se, josta uffon l>alua selirtäisi ou puhuttu, käsic»
tä ja wastanotta lEsusta); niin on tarpellinen, että
jota n lawiammasti seliltä tätä uston käsittämistä,
ja mitä
§.

siihen koste.

46. Tätä ulos toimitetan Naamaeusa was-

sanoo:

tanottamistn kautta. Ewangelista Johannes
tllucca niille,
Hänen otit rvastan, andoi
woiman
Hän
Jumalan lapsixi rulla. MitälE<
suxen wastanottamisen kautta läsä ynnnärretän, sen
'andawac scnrawaisei sanat tietä: jotka ustowar Hä«
nm nimensä päälle (loh. i: 12). lEsus sanoo itse:
minä, tulin Isäni nimeen, ja cc te minua ora
wastan, kuinga te taidatte ustoa (loh. 5: 45,
44) ? Ia Apostoli Pawali: Niinkuin te nyt HER<
ran lEluxen Christuxen olerca ottanet lvastan,
Hänesä (Col. 2:6). Tämä wastanottaminen, joka yhtä merkitsee, kuin käsittämi'
nen ja ymbäripiiriccäminen, ei taida olla mikän muu
luin usto. Tämä käsittäminen ja wastanottaminen,
niinmuodon kuin
autuaritekewäinen rffo siinä seisoo,
kokona tosin lEluren, niinkuin, Sowircajan ja Ylimmäisen papin perään; muna yriustowmnen sielu ei
kuitenaan lEsusta wastanottaisa, jaga ja hajota Hända ftdämesänsä, waan käsittä ja wastanotta Hänen
kokonansa ; ojenda. itstnsä Hänen peräänsä halullisesti,
niinkuin senkaltaisen, kuln Ewangeliumi Händä ilmoitta, niimttäin ylimmäisen papin, prophecan ja
A uningan Ulkokullatut ilmoittamat siis wäärää ja pe«

se

töllistä uffoansa siliä

sa

ja himoitelansa,

keinon, että

t>s heillä

he lEsusta halaisan»

jostus olis joku halu

Hänen

67
Hänen peräänsä) jakamat Händä: sillä he tahtomat
Handä ninoastanS niin kuin Sowircaja ja Ylimmäistä pappia-, joka on heidän synnin metkansa
maranut;nmltaei wastanota Handä nnnkmn Runin»
gastans, jota
pitä
hndan

kuin prophecaansa;

totella ja Palmella; ja niin-

silla ci he tahdo enammin
Hänen opistansa, knin heille hmvär! näkyy ja kuln
sopi chte» heidän tilansa ia edeltäpäin kästtettyin lua<
loinsa kansa; zonga tähden he nwös wäantclcwät ja
määrin selttiälväc totucta, niin että heidän kammauomudensa mica sen kansa olla tylywainen; nintta cc H
nda heitänsä ensin ylös herärcä ja sinä ylös wvllo,
taa (Eph.
14), frm ei he milan lietä tahi)o. N»!"nmodon ei nffo jaga lEsusta, Händä wastanottaisan.
sa waan o,ttlda icscns Hänen peräänsä sydämellisellä
halulla, Hänen kauttansa saadaxmsa sekä sowiin
doa, wanhurstaurca ja
andcxisaanusta,
;:

kuin myös mämmin ja enämmin walkeurra ja
woimaa pyhirräinisten.
§.

seuraa

47- Easta käsittämisestä ja mastanottamisest,
yxi sydämellinen rvFoomistamimn, jonga ka»

usio teke lEsuren kokonansa ja k.nkki, mitä Hä<
neliä on, ja niica Hän on ansainnut, omarensa. Ta<
ma tyqöomistaminen ulospannan Naamatusa PWsa<
nalla Minml, kosta se uffowainen sielu smoo: mi>
nun HERrani ja minun Jumalani (loh, 20:
28); Minun Lunastajani (Job. 19: 25); Minun
ystäwäni (Kork. W. 2: 16,; Minun kallioni, mi»
Utta

nun wahani (Ps. 18: 3); minun sydämeni ustal.
lus ja minun osani (Ps- 73: 26); Minun elämäni (Phil. i: 21) j. n. e. Täsa mlee meidän mairin»
oita, ellemme ymmärrä yhtä senkaltaista tvaöMistamista, jyka tapahm amluxisa, ja ymmärriixesä
E 2
ja

H
ja wakutuxesa;

M

)
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ss koskee

s

N

uston toiseen

osaan

«li

suostumiseen, josta ennen puhuttu on (§. §. 28, 29).
V?i senkaltainen wgöomistaminen taita löytyä ulkokul»
lattuin tykönä, ehkä se heisä on kuollut ja »voimatoin,
niinkuin sanottu on; he omistamat itsellensä luulojansa
lEsuxen, Hänen ansionsa ja wanhursiaudensa kansa;
he ustowai, että lEsus on heidän omansa: muna
«inoasians ajamxisa ja ymmärrpxesä, ilman niyörästurawaista runcoa ja woimaa sydämesä. Mut»
ta se uffon tygöomistaminen, josta me nyt puhumme,
ei ole palicchisa ajcnuxisa jaymmärryresä; waan sydämesH
ja selvsls<sllise>ä halusa, ja ei se saateta niin sanoilla ulosmaalata, että harjaumattomat sen warsin hywin kasit»
tä taitaisit. l§. 12) Ne jotka owat koetellet tätä
uffon tygöomistamista, ymmärtämät kyllä millinen se
vn. Mutta jos ulkokullatut howin ajattella tllhdoisit
sen päälle, kuin heille siitä sanoa taitan; niin he kui<
lengln niin paljo käsittäisit, kuin tarwitan heille plit>
sewoittamiscri ettei heillä wielä ole usto sydamesä, waan
paliastans ajaiuxisa ja pääsa. Kosta sielu niille tullut on>
sy«
että hänen pitä itsellensä tygöomistaman.
damellänsä; niin hän Jumalan Hengen waikumxesta
Ewangeliumin kautta hartasti ja halullisesti pyrki IE»
suren tygö, ojenda kaikki himonsa lEsuren perään,
käsittärcnsä Handä; hän tartlu Häneen, jo jos wer«
tauxelle täsä asiasa olis siaa, ikänäns kuin paina Hän»
dä lujasti kiini sydämeensä, ettei Hän pääsis pois
hänen tyköänsä. Tätä edespannan Raamamsa sillä
puhenparretta, että syödä ja juoda liLsusta, Hä«
nen lihaansa, ja wercansa. Niin lEsuS itse puhuu
siinä kaunihijft loh. Ewangeliumin 6 Lugusa, l josa
usko niin monella tawalla ulosmaalatan: Totisesti
rorisesti sauon minä teille: eller le syö ihmisen
pojan lihaa, ja juo Hänen wenansg, niin ei ole
elämä

elämä teisä. Joka ft»H minun lihani ja juo
minun wereni, hänellä on ijankaikkinen elämä.
(loh, 6: 53, 54) Niinkuin usso alusa on vri

se Mä tulee 550,
juomiseni elikkä yhdexi totisexi sen hengel<
lisen sielunruan ja juoman wastan ottamisexi ja
nautitsemiseri, nilnkum yri isowainen nälkäänsä ot,
ta ruan suuhunsa naulitsee sen ja teke sen omaxensa.
P lwali kutsuu tämän tvgöomistamisen käsirrämisexi
(Phil. 3: 12), joka myös on yri sangen sowelias sana
sitä selittämään; sillä niin kuin usto alusa halulla
ojenda kättänsä lEsuxen perään ruwetarensa ha,
neen, niin se sinä myös halulla käsittä Händä, pitä»
pensä ja painaxensa Händä lujasti sydämeensä, niin<
kuin omansaa. Silloin se ustowaincn sielu käsittä kaik,
ki mitä lEsuxella on, niinkuin se oiis hänen omansa;
hän teke, sen omaxensa, ei pqasä ja paljastansa ajcnu»
xilla, kuin sanottu on, waan elämällä ja woimallisellH
liikuluxclla ja taipumisella sydämesä ja tahdosa jota
ei me sanoilla ulos puhua saata. Hän teke lElw
xen kuoleman, lEsuxen hautamisen, lEsuxen ylös,
nousemisen, lEsuxen taiwasenastumtsen, kaikki, teke Kan,
isominen

ja janominen; niin

omaxensa;

ja

miseli

ja

seurawaisesti asetta Hän itsensä lEsu»

siaan laupiuden istuimen eteen, ja luke itsensä sipi,
joka itse olis kärsinyt ja kuollut, itse lakkoa wetänyt
ja rangaistujen kärsinyt syndemsa edestä, itse täyttänyt

fen

lain, ja ustalda sentähden rohkeudella sanoa: Isä tä>
nyt sowindo minun synseini edestä ja
sa on minulla joka
kelpaa. Ecräs oler Isän, rur<
wanhurstaus,
wiis tulen: poikas Christuxen tähden; Rarso hänen piinans puoleen, älä rankaise ansion jällen
(Suom. W K. 260: 5). Sillä lEsus on kaiken
rangcustmen kärsinyt, kaiken tvmchurffauden täyttänyt:
Sinun wssnhurssaudellas ei ole siis mitän euämbätä
E 3
minul-

mimilda waatimista. Kusta tämä käsittäminen ja
tygöomistaminen piti toimeen käymän ftn auman
miehen Lucheruxen sielusa, ja hän sydämensä haulla
tungeisi itsensä niin kauwas Jumala pojan JAsu-

xen Christuren

(i

Cor.

,:

meidän

9), että

kaikki hänen

-

osall?sureen

sydämensä

lnkutmet

,

ia tmpunuset olic oijerut ja kiinnitetyt ITsusta ta»
woittamacm ja käsiltämään, niin ulos puhkeisi hän
näihin salw hin: Mmä olen Christus. Hän käsitti
lnin Christuren, ja, uston tygöomistamisen kautta teki.
kaikki kuin Christusoli ansajnnuc niin omarensa, että hän
piti itsiänsä Christnxena Ehkä nn täinä puhenparsi,!ol!a
ilmoitti sielunsa wä«
Lmherus sydamensii
kewiä liifmuna ei ole warsin otollinen e>ka seuratta»
wa, niinkuin ei se nwöskän kusann paikasa Raama»
tusa löydy, niin minä sen kuitengm olen tahtoznit edes»
tuoda, osottareni sen kautta millä hänen sielunsa »a
sydämensä oli täntetty. kosta hänen uffonsa k, silti ja
usellensa omisti lEsuren. Muutoin me luemme jota»
in senkaltaista, myöskin Naamacus,. Pawali sanoo:
Jos, iz?xi on kllollur kaikkein edestä, niin he kaikki
owac kuollet (2 sor, 5: 14). N7e olemme kuol>
ler Lhristuxen kansa haudatut -Hänen kansansa,
Hänen kansansa. Minä elän, en sillen ulinä, waan Christus elää minusa; sillä jora
nttnä ltyr elän lihasa, sen min« elän Jumalan
pojan uskosa, joka ou minna rakastanut, ja anuoi
itsensä minun edestäni (Nom 6l z, 4, ;. scur.
G l. 2: 19, 20). Slä tämä lEluren käsittäminen
ja tyaöom'stami,icn ei tap'hdu pallasten ajatusten
za eka tyhjäsä ja he!igetlömäsa luunsa, niiickuin ul«
kokuliattinn U;könä waan sndämen liikutllr>'sa, laipu<
Misesa, Kalma ja kokottamme'a, se on huokia
tä, ja päältä, waikka lyölämbi ou sanoilla sitä ulos»
§. 48.
puhua.

48- Tämän käsittämisin ja tygöomistamisen
ja lomiitn»
seura-vat monet sdamen liikutlixet
kansa joista
jotka
puhutan,
ja
Naamamsa
kaikki yh>
xet/
§,

teenwedettynä sydämm

Hebr. z'

yri

6,

1

loh. z:

ustalluxexi (Eph, 3:

senkaltainen kuin

21) kuisua saaletan.
ulkokullatut luulemat

12,

Ei

Hell»

oleman, kosti h: liballisisa suruttomudesa lepä»
mät, luottamat lEsuxen ansioon ja rawitsewat ilsicnsä sillä totolla, että lEsuren kautta auiuaxi tulla;
. sillä kosta kaikki heidän Monsa istuu ja
ainoastans he-dan pääsai:sä ja seisoo pcrustamattomisa amtnxisa, niinkuin usein sanottu on, Niin on myös he>>
dän luuloustallurens kansa. O! ei he tunne, mtä
yri uffow.nnen sielu tunde, kosia hän elämällä liikun
r-xella ja taipumisella sydämesa lähestyi) lEsusti, ja
lEluresa Chrismresa, ja iepaa ja luona
Jumalalapäällensä,
Hänen sydämensä päälle, Hänen
Hänen

länsä

asun

luoamensa päälle. Tämä uffallus kutsutan mualla
Naanntusa turwaxi: HERra minun kallioni, minun linnani ja minun wapahtajaui, minun luma»
lani on minun ivahani, johon ininä turman
(Pf.
3). Autuas on se joka häneen rurwaa
(P'' 34' 9)
Se kntsumn ryhtymisexi.- JokaHERraan ryhtyy, se on yri Hengi Hänen
(1 Cor. 6: 17). Mikä taita tämä ryhtyminen
sansa olla,
kuin uffo, ,ok.i on
muu
side Inm.i6, ;6)? Se kut<
lan ia sielun wälilla lloh.

He ann.>ic
andamiseri
merkitsee,
(2
Cor.
Joka
itsensä Haralle
kannetta,
helmaan,
«ua heitti icftnsa lElurm
yhden

kaikkein sanain ja puhenpartten seala, ei taida mikan
Niin hymin tietä anda yhden sielun ussa'!ust, lElu<
ren päälle, knin koffa henästa se sanoin, eceä hä,'
heittä itsensä lEsuxen helmaan, niin kuin »r
lapsi riendä äitinsä sylun. Siihen waadi an vri suur

E

4

uMl^urcnl

ustalluxen

ja lEsuren ylönpaltistn tundemisen mit«
la, ennen kuin sielu taita käsittä tämän amuallile»
päätöxen, että niin pelkämätä ja lurwallisefti lähestyi
lEsusta ja vanna kaikki hänen murhensa Hänen
päällensä. Edes päin
Raamattu ustosta,
se on wahwa uskallus niihin joica coiworan
<Hebr. ii: i). Apostoli Pawali näkyy täsä stocca»
wan yhten, ustl?a ja toiwoa; mutta namät sanat
Pila niin ommärrettämän, että usto on M wahwa
ustallus, niihin asioihin, jotka ei ole läsnä, ja jotka
niinkuin poisa olewaistt kostewat toiwoon; mutta usto
tatsoo kaikki namät näkymättömät ja poija olewaistt
asiat, niinkuin ne saapuilla olisit, ja se luotta ja ustal»
da niiden päälle niin lujasti, ikänäns kuin niitä silmillä näkisi. Silla sanalla: wahwa uffallus, on hengen omasa klelesa yri erinomainen paino, ja tmrknsee
itsestänsä olewaismra, yhtä lujaa ja liikku»
niaroinda perustusta yhrä wakiftaista pysymistä ja
lepämistä polsa ole waisisa asioisa niinkuin he läsnä
»llsit. Uston ustallusia kutsutan yhdesa toisesa Raa«

sanoo

se

warsin merkillisesti yhdAi nojaami"
sexi ystäwänsä päälle: Ruka se on, joka korwesta
tulee ja nojaa ystäwänsä päälle lKork.W- 8:5)?
lAumas se sielu joka saa tuta, mikä se on, että noja«
!<a ja kallistua sydämensä halulla lEsuxen tygö, että
malun paikasa

«urrva.'a

Hänen:

että ryhtyä

Hänen: että anda

ja

heiträ itsensä Hänen he!n,aansa, että todella rurwa<
ra HERraan Israelin Pyhään (lela. ic>: 20); ja
nilnmuodon kaikisa, ja wiimeifesakin hädäsa noudotta
Ma Prophetan neuwoa: Joka pimeydesa waclda,
«a ei näe rvalkeurca, se roiwokan HKRran nnnen
«äälle, ja luorcakan Jumalansa päälle (lesa. 50!
uio); sillä kaikki tämä koffee mamittuin Raamatuin samain jMn, uffo.» ustallltxeen. Mikä suuri autuus

tämä

tämä on, ei moi prikan muu ussoa ja ajatella, kuin se,
joka sen mndenut ja koetellut on. W senkaltainen sie»
lu ei ole muukalainen ja wieras Jumalansa ja Wa»
pahtajansa tykönä; waan hän on rohkia (2 Cor. 3:
,2). Hänellä on ustallus ja tygökäymys kai'

keila 'rohkeudella (Eph. 3: 12): ei senkaltainen rohkeus, kuin löytyy syndisten tykönä, jotka tosin tietä
taitamat, että heidän sydämensä ei ole taipunet Iu«
malan ja lEsuren puoleen, mutta enämmin ma»
ilman ja synnin puoleen; mutta rohkenewar kuitenkin otra Jumalan liiton suullensa, waikka he
kuritusta wchawar ja heircäwär hänen
takansa (Ps. ;o: 16, 17); rohkenewat kuitengin lohdututta heilansa Jumalan armosta Christuresa ja ker,
siaca uffosta, maikka heidän elämänsä silminnähtäwästi
näyttä, että heidän ustonsa on kuollut. Eil »xi senkaltai»
uen rohkeus ei löydö yhden ulkomaisen sielun tykönä;
maan ori lapsellinen rohkeus, perustettu ainoastanS
sowinnon ja Jumalan lupausten päälle Chri»
lEsuren joita
sturesa,
hän syhamensä halulla wastan otta ja
niiden päälle luotta. Senkaltaisesa eläwälä ustosa,
joka ei ole langenut ulkokullatulle osaxi käypi hän
edes armoistuimen tygö (Hebr. 4: 16), totisella
sydämellä, tähdellä ustolla, priistotem, sydämesänsä (ja päästettp) pahasta omasta tunnosta
(Hebr. in 22), joka paha oma lundo teke sille
runomalle syndiselle aina seuraa, jota hän kyllä
hawausee, jos hän maan siitä tahto waarin otta,
Ia taita yri ulkomainen sielu niin rohkiasti Jumalan kansa menetellä, että hänen sydämensä sanoo
Hänelle, Hänen
(Ps. 27: 8), ja rukoilee:
HiLßra muista minua
armon perästä iongas
Bansalles luwannue oler (Ps. ic>6: 4). Sl on Sinun asias, että täyttä, mitäs, olet luwannut. Sen
mins myös peräti heitän Sinun halduus: ia en
E 5
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sanansa

su»

sanansa
sen

sure

wian luotan paliastans Sinun sanas
ja lupaures päälle, jonga päällä minä myös lep.iä»
niin huoleti ja tmwallisesti, kuin kallion päällä. Ia
katso! tämä on nyt jotain enclmdi, kuin että paljaStans ytymärryxesä olla ylitsewoitettu Jumalan
ja lupauren totudesta.

siits o3engan;

sanan

Tämän kautta ylös nousee nyt sieluja
suuri rohkeus ja lewollisus, niinkuin Propheca
työ on
sanoo HERran nimeen: wanhurstauden
rauha, ja wanhurstauden hyödycys, ijankaikkinen
hiljaisus ja lepo. Niin että minun Ransani on
§.

yri

49.

asuwa

rauhan buonesa, turwallisisa majoisa ja
jalosa lewosa (lesa. 32: 17, 18). Silloin taita
Apostolin kansa minä olen wahwa sii«
sielu
tä, ettei kuolema eitä elämä eikä Engelir. eikä
esiwallat, ei wäkewyder, eikä nykyiset, ei?ä tulewaisec; eikä korkeus, eikä sywyys, eli joku muu
luondokappale taida meitä Jumalan rakkaudesta
eroitta, joka on lEsuxesa Christuxesa meidän
H<LRrasamme (Rom, 8: 38, 39)>

sanoa

-

;v. Niin me näemme, R. Christltyt, että
17: 5- Col. 2: 19).
Bo kaswaa ja lisänd.) (Lu:.
Mutta ettei heikot uffosa eryisi, niin tulee meldan
mnös sanoa, että uston lisännys ei aina tapahdu sii,
§.

mainitusa järjestyresä. O! me saamme wakukin
hän
hawata sitä toderi, kuin Korkiasa Weisu.
IE.
sa Morsiamest, sanotan, että sittä kuin hän
jällen, ei
oli löynnvt, niin hän kadotti
sydämmestä waikka sekin myös taita l>,pahma, jos
hän armon tilasta langia vois, waan silmistä;janiin
ec<
että hänen täytyy wastuudesta käyvää yinbäri
wäkewämei
ole
ja
ja
hämtlä
kysyä;
tilasa
siä
siinä
data
nä

nyt

suren
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bäcä ussoa, ku!n se joka ftlsoo yhdesä,
ecfimisesä, kystlcmistsä, ikäroöitstnttstsä, iosia «!lnen puhuttu on. Syyt tähän waihmixeen uston mää«!

ran suhten. omat moninaiset, osittain ihmisen puolelda: että hän ei walwo, niinkuin pitäis: kyllä wiriästi
tutkistele Jumalan sanaa: ei rukoile, ei pidä sitä armoa, joka hända kohtan tapahtunut on, niin
suurch»
arwosa, kuin hänen tulls pitä: anda endiselle
ylpeydelle ja suruttomudelle sian tykönänsä wägriickäyttä Ewangeliumia petollinen wapauteen: rippu mielensä
kansa enännnin lahjasa kuin lahjan cmdajasa; perustaa
Christillisydensä liikn-ustm päälle, pyrki niiden perään,
lamlinlyöpi Ehtollisen, j, n. e. osittain myös lElurcn
puolelda. kossa Hän sielulle hyödytvreri, ja että hänen,
ustonsa koece!duxi ja kaikkinalsisa HERran tl isä har<s
jaunexi lnlis, sekä itsellensä että muille hywäri, peiliä
kaswonsa häneldä (Ps. 27: 9. iz: 2. 143: 7. Mitch
on meille sallittu senkaltaiselle sielulle lohdmnxeri sanoa, kosta hän uskonsa heikkouden tähden nain tärcyy
pimiöitä heikeia wiettä? Jo, että tätä
rohkeutta/ta.
tä wäkewära ustallusta, tärä turwaWa
,a kailtlamistä ei josain suuresa määräsö
wanhurffauttamiseen. Rasittaminen pica tosin ole.
:

auruaricekewäisisä
ustosa josain
jo, ei se woi wäkewämmästi käsittä,
luin
waan, että täydellellä
ojenda

inan
mutta

todella ulos
sydametl
balua käsittämään ja itsellensä omistamaan, eli pakenee halulla ja ikäwoitsemisellä ITsuren tngö,
käsittä.
ren,a Handä; mutta ei taida niin
rohkiasti ja
wMisesti ryhtyä Häneen, kuin hän tchcoo, ja kui!»
hän kaiken woimansa perästä kokee; niin pitä Kane:/
Jumalan armooon, kuin hällelle ain-etl!,
on silla Hänen rvoimansa on veikolla
(2 Esr, 12! 9). M
usio on yri wal!.'
k-.i

)

taxi

ja
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uffo,

on, niinmuodsn kuin

sen

jälken

fuln ennen

se haluisansa sisällansä

sanottu
sulke sen vxinänS antuaxitekewmsen lEsuxen. Pxi
täydellinen käsittäminen ja tygöomistaminen ei ole tamahdollinen; niin muodon kuin se
sa koolewaisudesa
autuMnm päamaali, joka pitä käsiteltäman ja togö»

vlmstettamcm, on näkymätöin, Me waellmnme usto,
!sa ja en katsomisesa (2 Cor- 5- ?)- Ilman sitä, niin
täydellinen jawäkewään käsittämiseen waaditanyxiwar»
sin smm ja tunduwa wakutus armon tilasta, joka
wakutus, niinkuin enneil osotmu on (§. zo), ei ole jo»
ku pääasia uffosa, waikka se toisinansa annetan usto»
naisille, kosta Jumalan Hengi wdistaa heidän hen»
gensä kansa, että he omat Jumalan lapset. Ia sentähden ei taida yri käsittäminen ja tygöomistaminen
ja täydellistsä nutasa, olla wälttämättömästi
fuuresa
tarpellinen waichurstauttamiseen. Onnellinen on se,
joka cnnqttä suurembaan ja suurembaan
ustosa, mmm >os joku Jumalan pyhän ja wisahan
neuwon sowittamisen jälken, ei 'pääse niin korkialle
niin älkan hän kuitengan mstauko, waan odottakon
hlljaisudesa ja kärsiwäilisydesH Jumalala, joka händH
'Mtta joS hän ainoastans, lioka wistusti waarinotet»
jtaman pitä, «ltei joku sitä surunonulteen wärinkäyttäisi) löytä sydämesänsa yhden wäkewämmän taipumisen
puoleen, kuin jongun muun asian puoleen
Dailmasa, olla mikä tahtonsa. Pawali, kosta hän
»li lähes käsittämäsä uskonsa loppua, joka on sie>
tygöomi.
Zun autuus täydellinen uston kässttämiftsäjo jakäsiceänyc
Ei niin, ercä minä lm
hän, eli jo tähdellinen olen; mutta
sanoo
ahkeroitsen, suuresti ettammä sen myös käsiniinkuin minäkin ILsuxesa Christuxesa käMerry olen (Phil. 3: 12). Sen oli hän koetellut.

hamisesa.
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että hänen, sydämensä oli käsitttetty Christuxelda, ja

taipunut, mutta ei hän
woinut tulla niille määrin, että hän plwleldans niin
olis tainnut lEsusta käsinä kuin» hän taftoi. Ei Hän
siinä päasnyt sitä edemmäri,chkäkuinga, paljongin hän
ahkeroitsi lEsusta käsittä. Jos nyt sinungin asias,
rakas Sielu, niin owat, että sinä tmnet, kuinga sinun sydämes on lEsurelda käsitetty, a, nyt ahkeroit»
set, että Händä käsittä, mutia et kuinigan wot niin
lrgö omista Häntunduwalla ja rohklalla
dä itselles, ffuin sinä soisit: Nim ole hywäsä
turwasa, sinun ustos on sinun rerrvexi rehnyr
lMatth, 9: 22), el niinkuin joku työ, jonga lähden
sinä olet ansainnut terwyi ja wapcchdetuxi lulla;
käy wcmhurffam»
O ei! senkaltaisella lamalla ei
tamiseen: Sillä ei ansion» täs mitän kelpaa, iLi
ne andexi anna welkaa, Armoo me kerjäckäm Hä>
neld! (Suom. W. K. 225: i.l; waan sinun uikos
on terweri tehnyt ja wapahtanut sinun: Sinun uffos
on auruaxirekewäinen IlLsuxen tähden;
suh»
ten, että sinä sielus halulla käsität ja ymbäripiirität
lEsuren, joka yxinansä laita tehdä sinua wanhmffaß
ja auiuari.

Hänen puoleensa wäkewästi

uss»

sen

§-

57- Nyt R. Christityt olemme me lopulle

saattanet meidän Tutkindomme siitä Autuaxirekewäiststä, ustssta. Jumala suokon, että se olis jollekulle
,

sielulle, lohdutupexi, opixi, nuhtehri, ojennupepi, ja ?u«
sen jällen kuin hänen tilansa ja tarpensa sitH
waati. Tilaa siihen on täsä tutkinnosa joka paikasc,!
annettu, jos waan itsekukin tahtoo somitta sen itsensä'
päälle, joka hänesen kossee, ja rukoile lumalalda
wallstusta, ettei hän itsensä pettäisi wäarälla fowi
misella. Jumala Me parahin, kuinga asiat ov

rimxerl,

?

Christitty'

Christilty näke myös, jotain, ja päättä suurimman
osan meidän Christittyin waellmesta etiä heillä ei ole
ustoa, waan peltäwät heitänsä kuolella usiolla. Jumala
Mlaiston heitä! Ia los joku tmkeisansa
usiänsä löytä etlel hänen uffonsa ole senkaltainen, kuin
tämän lMnnon, jälken olla pitä; hän, pitäkön
surua köyhästä sielustansa, ettei hän kauwemmm
inhalla uffon lmlolla itsiclnsä pettäisi: ja ettei hän,
niinkuin Lulhens sano, ijäti olis ilman ussoca; niin
rukoilkon hän Imialata siilä wka päiwä: Anna,ni«
null awarast »rmostas, Se oikia Christillinen
Usto, Err rurlvattu olisin awustas, wastoin wai<
rooi ja rustaa. Ann ensist rakastaa sinua, Niin
Läl)im>näistän, luin Minnan, wiimeiftllän ole
ap>man, Muunais myys ainian, pirnn perost
karkor pois ijan! Amen.

se

