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§.

i.

Mlanhan Testamentin Ylimmäinen Pappi sai
ainoastans terran »oka wuosi mennä siihen
kaikkein Pyhimpään, ia sen sillä lailla, että hän
otti yhden suitsutus pannun täynnäns hiiliä Al«
tarilda, ia piwon täyden suitsutusta, pannen sen,
kuin hckn astui sisälle», tulellen, että siitä sakia
sawu ylösnousi, peittämään armo-istuinta, jon»
za päällä Jumala oli luwannut asua, ettei hän
kuolisi, sano Texti 3 Mos. tirj. ,6: «, l;. se on:
A,

et»

ettei hän esitiedon halusta mahtais kurkistella ym<
pärilieusä, näknwäiscn olemisen merkin perään,
joka näkyy armo-istuimc!.'a; kchoittaa minua sil»
la wihaan ia kadolla hcngcansä. Kalsokaat ei Iu»
mala tahdo kyrsiä ympärillänsä yhtään esitieto»
sia tutkioita,waan nöyriä rukoilita; Ei hän tah,
Vo,että me Jumalan palweluxesamme.almamme
rullmijn ia mielen silmät pyöriä,tutkimaan hänen
salcisuriansa, waan että me welwolliseUa arwo,
pilämlsellä lyömme ne maahan, tunnustammeHH,
nen Majestetinsä, ja meidän halpautemme ettem,
me mitään ole, ja annamme ia uhraamme hanel»
len sydämmemme uffosa, rakkaudesa ja alammai»
Meillä owat tähän ne Pyhät Engelit
suuoesc».
edelläkänwmä, jotka kahdella sijwtllä peitit kasi
wonsa, kahdella jalkansa, ia kahdella he lensit,
huusit toinen loisellensä ja sanoit: Pyhä/Pyhä,
Pyhä Herra Zebaoth. Es. 6: 2, z.
§. 2.
Tämä oppi sopij erinomattain oppineille
ja mielestä rikkahillen ihmisillen, jotka paljon
oleffelewat iumalisisa tutkimisssa ja pyhän Raamatun salaisuurisa jotka owat Jumalan oikia
Pyhä. Joka ilman nöyrää tunnustelemista et»
tei hän mitään ole rukoureta, joka on se oikia kal»
lis suitsutus la ilman pelkoa lähestyy Jumalala,
ja tohti tutkia jota hän salanut on, hän saapi
sowaistut silmät ja hengellisestl kuolluen sydän»»
«len

palkarensa.

Niinkuin

nijllen käypi, jotka

taitamattomalla katsannolla ja wälikappaletto»
maiti katsomat auringota ettei he sijnä
ja kunniallisesa walkeudesa mitän muuta löydä,
kuin pimeyttä, ja ehkä se muutoin walaisee sil,
mät, kuin he katsomat alansa ja welwoUisellen
suunnallensa, pimittää se Mä, kosta he pyrki»
wät euämmm näkemään kuin heidän tulee, niin
myös käypl esitietoisille tutkioille lumalallisisa
kal,
asioisa. luhimmilliset ajatMt owat

suuresa

sawun

ttlfttz»

laiset, loka, jota ylemmä se nousee, sitä enamnnn
katoo se, ia joutuu mitättömän
§
Tämän Esipuheen olen minä tahtonut
tehdä, kozfa minä olen hywäri löynnyt sisällen
astumisen tähän saarnan alaa sitä kysnmysta: Mi«
kä syy ilihen mahtaa olla, että muutamat ihmi,
?.

set, joilla owat yhdeiiaiset armo »välikappaleet,
kuulemat samaa sanaa, samaa sarnaa, yhdenlaiset
Sacramentit, ja luonnostansa ei muutoin tai,
da, kuin »vastustaa armoa, tulemat käatyri,
mutta mumamat pysyivät kääntymättöminä?
Kuinga se tulee, että saman saarnan alla, yh,
den sydän rehmiee, uffotetan ja woitetan, mut«
ta toisen pysyy kotvana kammattomudesansa?
sowastuna ja lumalatoiuna? Se suuri Kirkon
Opettaja Augustinus käytää itsens tämän siwu»
sa tarvallisella sijweydellänsä, ja sanoo: ettei hän
tiedä tähän nimenomattain massata. Jos ioku
pakottaa minua siihen sanoo hän että minun pi,
taä tntkiman tätä salaisuutta eli täti sywynttä
mingä tähden yn sanan tuulioista tulee tygöpu,
hutuxi, ja sen siwusa ylipuhutun, waan ei toi,
nen? Niln en tiedä tällä erällä enämmin wastalata sen päälle waan tämän: O! sitä Jumalan
rikkauden, ia »viisauden, ia tunnon snwyttä! kuinga tutkimattomat owat hätien duomionsa, ja kä»
sittämättomät hänen tiensä. Rom.»i: ?;. Ia
taas: Ongo Jumalan wrönä wäaryttä?poisse.
Rom. 9: «4. Minä olen ihminen, näen kyllä
sywyyden,waan en taida sitä käsittää, minä kau«
bistun sen tähden, waan en pysty sitä tutkimaan,
hänen duomions owat käsittämättömät, ja tien,
sä tutkimattomat; minä olen ihminen, sinä olet
ihminen, ja se oli myös ihminen, joka sanoi: O
ihminen kukas olet/ joka tahdot riidellä' luma»
l«n kans?
§. 4.
Nyt ei taita kieltää, M syndisten ih,
>
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misten käänoymisen siwus usein erinomaiset tl»
lat tapahtnwat, la että ssjnä usein edestulewat
sellaiset salaisuudet, joita ei mitan inhimmilli»
nen ymmärrys käsittää, eli niiden sitH ilmisaada
taida. Luondo lähteet kuohumat aina, ja me
näemme heidäil pienet »virtansa iuorewan, tai,

damme myös tarwesta myöden hywäxemme käyt»
tää nijtä,waan kuka tietä sywyden josta he kä<
sin tulemat, la kuka taita ylösetstä nijden pimlät
ja salaiset juorut. Tämän siwuun laitaan myös
Wapahtajamme puhet Nicodemurelle edestuoda:
Tuuli puhalla kusa hän tahtoo, ja sinä kuulet
hänen humunsa, ja et tiedä kusta hän tulee taikka
kuhunga hän menee näin on jokainen kuin Hen»
gestä syndynyt on. Ioh.;: 8- Ia kuka tahroo
epäluulla sitcl yrinäns wilsasta pyhää ja kuuni,
oittettawaa lumalata,jos hsn toisinans kulkee
sellaista teitä loita emme taida tutkia. Eli ongo
hän welkapää, tekemään meille ihmisille joka ke»
ta tiliä siltä kuin hän tekee? se on parempi men»
naremme rukouren suitsuturella pnhään, ja ujkouhrata sille Majestelilliselle Jumalalle särjettyä
ja nöyrää sydändä, kuin rohjeta ylpiällä esitiedolla tiedustella wilsaudensa sywyyttä. Parempi
on olla Mmesta vitäwäinen omasta juurta jalkai»
sesta käändymisestänsä, kuin korjailla Jumalan
teitä ja huomioita muija.
§. 5. Nyt waikk ei inhimmillinen ymmärrys,
niinkuin sanottu on, taida kaikkia tiloja käsittää;
niin andaa kmtengin Pyhä Raamattu nijn paljon
kävellen, että
kohtuullisesti pitäis siihen tyty»
män. HHn opetta selwästi, ett<l ne, jotta kään«
tyneri tulemat, heidän tulee ainoasti siltä kijttä,
Jumalan woimallista ja armollista waikutusta,
ja ettei ole sen joka tahtoo, eik<l
joka zuoree,
waan
loka armMa, nimittäin Jumalan.
Rom. 9:16. Se on Jumalan sula armo ja lah»
-

sa

se

se
sen

sen

ia.
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ja, että me uffon kautta autuaxi tulemme, ja ei
yhdelläkin ole mitään kerssaamista. Eph. 8,9.
Toiselta puolen neuwoo hän meitä, ettei käändy»
mättömät mahda nu kenteensa syttää ketään muuta, tuin ilsians ia uskottomuuttansa. Jumala
ei ole ainoastans wa:'.bu:stas,nim ettei hän ke'
tään syytä kadota., ia !atä turmcluzeensa, mutta
hsn on myös levpM j.i laupias, ia taritse myös
:

kilandnmattimiliell ja wastahakoisiUen armolisa.
n» sitä sellaisella reheilisiM totuudella, ja myös
sillä mitalla, että l)c sillä kyllä' käälldylniseen en»
nättää taitaislt- Multa kuin he armon ylönkat<

sowat ja hylkä»vät< ,N!!> ei heilien tapahdu yhtään wääwttä, jos Jumala pidättää sen runsaam,
mania ylitsewuotawaisemman armon ia lastee
heitä sydänunensäpahureen. waeldamaan neuwonNijn on nyt epäilemätä
fa jälkeen. Ps. 81:
><.

jydämmen

wastahakoisuusia pahuus sijnäa, ettei muutamat tule kä,M'i, Mutta en minä
ainoastans puhu siitä !«>onnollisesta kansa syndn»
neestt. wastahakoisundesia, jota löytyy kaikisa ih»
misisä, mutta erinomaisesti siitä itsewaldaisesta
ja otetusta, zolla »nuulamat wastustawat Pyhän
Hengen »voimallista »vaikutusta; ia wairemme
aina taida äkätä sitä käändymättömäsä ihmisesä,
la arwala sydände» croitusta, nim tiedämme me
kuilcngin että Jumala koettele sydämmet ja munastur, että hän pcnpohjin perää sydämmen sisimmän po!)lan,ja taitaa nähdä enämmin kuin me;
ettei hän myös ole wärä, eikä ketään duomitte,
mutta

kalomattomuudensa, wastahakoisutensa

ja

uffottumudensa tähden. Lyhykäisesti: Kääntyneellä ei ole mistään muusta kertaamisia, kuin seu

korkkeimman armosta; kääntymättömällä ei ole
ming6n muun ylitsewalittawista,kuin wastahakoimulensa. Ia ehken minä aina taida tietä mizi
armon »välikappaleet nijn hywin pystymät yhteen

A
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--

waan ei toiseen; niin taidan minä' toki hywin
sen Jumalan pyhästä Sanasta, että sen e»
deUisen tulee kiitts Jumalan armoa kaikesta

tietä

tyynni, waan sillä jälkimäisellä' ei ole syyttämisiä
ketään muuta, kuin its«lnsä, ja että se peripohja,
sesti hnwä Jumala, edelläkäiwäifestä ja enstmmäi»
sestä tahdostansa, olis nijn mielellänsä suonut täl«
len ialkimmäisellen autuuden, kuin edellisellengiu,
jos hän ainoastans olis tahtonut- »vastaanottaa
ja ei lieroa sitä tarittua armoa.
§. 6.
Tämä kelpaa nyt ensin siihen, että me

aina pitäisimme hywät pyhät ja arwon ajatuxet
sjtä pyhältä, wanhurskaasta >a hywästa Jumala,
sia, »a ettemme annaist jongun luulon langeta
mielemme, luuri kuin joku wiekkaus ja wiholli»
suus ihmistä massaan hänesä olis salattu, luuri
kuin hän tchdois yhdelle hywin, toiselle pahoin
rakastais muutamia sydäminellisesti ia todella
waan ei toma, juuri kuin katomattomain turme/

lus, «ostakusta salaisessa

wihan waikutuxesta hä»

nesä tulis. Kuin satana sellaisia luuletta meil»
len, nijn niistä mahtaa salainen wiha Jumalaan,
nuriseminen, eoätoiwo, epäulfo ia epäilys koh»
tua. Slilä kuinaa minä ulkoisin sitä, joka kantaa

salaista wihaa enimpiin ihmisijn,eikä tahdo aut<
silnrilua o''aa aumuteen? Tämä kelpaa la»

taa

wiamalta mnös siihen, että jos me löydämme
ittemme armon tilasa, ja Herran ja Wapahtajan
lesufen Christuzen tundemisen kautta«.paenneexi
mailman saastaisuudesta, 2 Pet. 2:
me tosin

kortiasti kehuisimme Jumalamme laupiuutta, ja
spitalisen miehen kansa puhdistettuansa, kunnioin
äänellä/langeisi m»
taisimme Jumalala korkialla juureen
jakiittäisin»
me kaswoillem Herran jalkain
Luc.,
hywä työ
16.
Sillä
tämck
ls,
häncä.
7:
on ylimys kaikista, se on wertamatoin joihin
kuihin kruunuihin, waltikkaihin pärlyhin ja dia»
M«N'

manteihin, hopiaan ja kultaan, ia jos kalkki mi»
tä mailmalla on, makais yhdesä koosa. Mutta
jos joku wielä löytäls itsens ulkona jellaisesta au»
tuaUisesta tilasta, hän mahta oikeudella kauhistua
sydämmensä pahuuden ja wastahakoisuuden tähden että kuin hän armon »välikappaleilla kclän<
,

dymiseri, on juuri kuin joka taholta pijritetto
ja ylikoottu, hän kuitenkin tähänasti on andanut
ne tuleen mennä, ja päällänsä turhaan olla.
Sentähden hänen täytyy oikein joudutta itsiäns,
eikä pidemmältä wastustaa Jumalansa lemmeä,
ettei, kossa hän ei ole tahtonut siunausta ja ar»
moa, kirous armottomuus la wiha mahdais lan»
geta hänen päällensä. Mutta koetus, ,os joku
on totisesti käändynyt eli ei, laitaan helposti teh«
jälkeen, kuin meillä on asioittawana täjcl
dä

sen

saarnaa, Parannuxcn olennollisista osista ia
laadutta. Herra siunatkon hnwää mielimistäm»
me, lesuxen Christuren tähden, Ameu!
Asianajo.

§. 7. Ettei yhtään syndein anderi saamissa o»
le toiwomista ilman yxiwakaiseta ja totista kään»
dymista,se on kaiketi epäileUiätöiutä,ko!ka pyh<l
paikasa selwästi opettaa.
Raamattu sen
On sijs tarpellista, että Christillinen sielu, joka
tahtoo olla makuutettu syndein andeeri saamise«
sta, hywin ymmärtää, muodon totiseen käändy»
miseen,ja on sijns hywin harjoitettu. Me tahjälkeen e,
domme Jumalan Sanan ja
yrinkertaise,
tämän
ja
teenasettaa
asian selwästi
sti, nijn paljon kuin mahdollinen on. Summa
syndiftn
dn: Että totinen käändyminen on
sydämmen muutos, watkutettu Jumalan armon,
Sanan ia Hengen kautta, ja seisoo, karwastele»
ja mmheesa, nijden laista tun»
katumuxesa
syndein
tähden, ja ilahuttawasa ussal»
nusteltuin
luresa, lesuren Christuxeu mailman Wapahtaz
tm

monesa

armonsa

se

wasa

sen

»»

seuraa

jan ansioon, josta
tijwas ahkeroiminen,
uuteen pyhään ja Jumaliseen elämäkertaan. Että
kslldymisesH muutos tapahtu ihm,sesä,se on sel,

wä. Synti on luopuminen Jumalasta; Pa,
rannys on takaperin pyörtäminen eli kääntymi>

se

sana

nen, niinkuin Hebrealainen
tietä anbaa;
nijnkuin matkamies, joka tietämättömyydestä on
erynyt, ja joutunut pois oikialta tieltä, niin piaan

sen

hawattte,loudutta itsens takaperin,
kuin hän
ja taas ylös etsii maantien, kaändymisesä ylös.
walaistaan se sowaistu ymmärrys, että ihminen,
joka ennen oli satanalta ia mailmalta juuri kuin
luumottu ja pois taidoltansa saatettu, maltaa mielensä eli tulee entisellensä niinkuin tämä sanan
parsi on tuhlaja pojasta, Luc. i;: «7. ja se sana,
jolla Grekan kieli nimittää käändymisen sen tietä
antaa. Niin tulee myös tahto muuteturi, että,
maikka ihminen ennen löysi ilonsa synnisä, tulee
hän nyt ssllen sydsmmestäns wihollisexi, perään
ajattele sitä kyynneleillä, murtjetti sentähden, tu
stittelee ja ahdistuu sen ylitse, Ps. 38:19. iongc»
päälle se toinen Grekalainen sana tarkoittaa En»
nen oli se ristinnaulittulesus, sen syntisen ihmi«
sen mielestä, taikka pilkan teko eli halpa kappale,
,

mutta käänbymisesä joutuu hän

hänen kallijmari

kaluansa; sydämmensä tawarazi, lohdutuxeri ia
osarl, jonga suhteen hän arwaa kaikki kuin mail
on rawari ja ei mizikään. Ennen oli pyelämä
hä
häneUen hulluus, raffas mielisyys la
ulkokullaisuus; waan nyt on hänen jokapäi»
wäinen harjoturensa, joka hänellä on sangen wi,

masa

se

«iästi ja kiiwaasti tehtäwänä. Ennen oli hän su»
rutoin eitä tuntenut Jumalan wihaa ja synnin
taakka; waan nyt han pelkää Jumalala, että
hän wärisee, ia hän käypi alinomaa juuri kmn
kymäräs ia kumarruris ja murheisansa.
Tämä laitaan kaunisti eteen kuiwailla
§. «.

istute»
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istutetulla puulla, joka on otettu mettastä, sipet.
ty puutarhaan,leikattu, halaistu ja kalliilla istutus
oralla edeskatsottu: Emäpuu on kyllä se sama,
kuin »e ennengin oli, tultengin on muutos juuri
ulkonaisesti ja sisällisesti. Samoin siirretään ka«le
katumainen syntinen Jumalan armolliselta
delta saianan »valtakunnasta lesuren Christuzen
armo wallakuntaan, synmstä wanhurstauteen,
kuolemaiia elämään. Hän kuoletetaan syntein
tuntemisen kautta Lailta, mutta yhdlstätaän ustol»
la CyrlstuM kansa ia tehdääll eläwäri,että hän
taitaa sanoa: En slllen minä elän, waan Chri»
»ms elää mlnusa. Gal. 2: ;o. Se Pyhä slmbro»
sius, selittää sen merkillisellä Historialla, yhdestä
joka sttte kuin hän oli pitkän azan
elänyt irltanuudesa longun »vaimosen ihmisen
kansa, mli wihooin Jumalan armon kautta toi»
setien mieleuen, ja päätti parantazazensa. Ettei
nyt tilan pitänyt häntä lällens wiettelemän, me>
ni hän wieraallen maalien, ja oli hywän aikaa
pois, että hänen piti peräti unohtaman sen saa,
staisen rakkauden, ja harjoitais ittiäns paran»
ja lumalisuudesa mutta kosta hän oli
nuxesa
jälläns kotia tullut, kohteli hänen wanha jalka
waimonsa, ja kosta hän teesteli wieraari ittensä,
juuri kuin ei hän ollst häntä eriää tuntenut, sa»
noi watmo: Minä se olen. Mutta hän wastais:
En minä se enää ole, tietä antain, että hänesä
oli,Jumalan armosta, suuri muuws tapahtunut.
§. 9.
Tästä nijnkulil myös Testistämme, on
kylliri selwä, ettei muutoren ainoastanö pidä ta»

pahtuman sanoisa,käytöxisä,ja»«!konaisella muodolla, mutta fydämmesä. Käändäkät teitenne
minun tygöni
Herra, kaikesta sydämmestä.
Ei Herra meidän Jumalamme huoli suusta ja
ulkonäöstä, mutta sydämmestä. Ne uhrit jotka
Jumalalle kelpawat, omat murhellinen hengi:

sanoo

ahdistet»

särjettyä syd wdä et ssnl Jumala
hyllä. Ps. fi: »y. Sydän on lähdet joka synml»
lä saastutettu on, niin täytnn myös puhdisturen
ulottua sinne: sydän on nuriari tullut, niin sitä
täytyy palautettaa, ft on pimitetty, niin sitä
täytyy myös ylöswalaistaa, se on kowettunut;
ni.n sitä täytyy pehmitettää. Satanan kadotta»
wainen päällen puhalluus on tungenut läpitse at»
wan sielun sisimpään; nijn täyty myös sen Tai»
wallisen woiman la lesuren Cbristuren Hengen
ennättää sinne. Suta kaikumat nämät perään
aiateltawat Raamatun sanat: Nijn pese nytle»
tuialem sinun sydämespahudesta, ettäs auteturi
tulisit. ler. 4: 14. Leikatkat teidän sydämenne,

ahdistettua la

ja «likat teidän waatteitanne. Joel. 2: »,. Että
tämä kansa lähestyy minua suullansa, ja kunnioit»
mutta heidän sydämensä
see minua huulillansa;
minusta,
on kaukana
Niin minä myös teen
tälle kansalle ihmeellisesti Es. 29: i;, ,4.
F.,?. Edespäin ei pidä millänH muotoo myss
se ohitsee mentämän, että Herra waatii kääntö»
misesä koko sydäntä. Kääntäkät teitänne, sanoo
Kän, minun tygöni, kaikesta sydämestä >me.
Kuinga tämä on ymmärrettäwä, sen osottaa Po»
hä Hengi itse, kuin hän toisen Prophetan kaut<
ta sanoo: Ei se petollinen luda käännä itsiänsa
minun tygöni kaikesta sydämestänsä; mutta se ve.
tollisesti; ler. 3: 10. Hebrean jälkeeen, mutta
wiekkaudessa; josta on selwää, ettei se Pyhä Iu»
mala tosin waadi meiltä sellaista kääntymiistä,
Dka kaikisa asian haaroisa ja kaikisa kappaleisa o,
li» pänänsä täydellistä ,a nuhtitointa, mutta sel>
laista, iosa ei wilpiä ole, Ps. 32:2. niinkuin Da»
wid sen seliltä. Katumaisen syntisen pitää ajattele»
man tästä sydämellisesti i« yritotisesti, murhellisel»
la ja nöyrällä sydämmellä tunnusteleman, katu»
«an ja wihaaman syntiänsä., tijwalla halulla etst,
>

-

msn

armoa, ia peräti uhraa'
msn lesuren Christllfen kunastajallellsa;
syntein

mania antaman

itsens

tutkistelemus, ei pidä

seisoman huikentelewaisisa

azaturisa, eikä myös pidä yhden silmän käänty»
man ristinnaulittua lesusta päin, ia toisen mam,
monnaan ia mailmaan; meidän pitä ottaman e,

romma rakkahista la tawallisista synneistämme,
ei niinkuin howistä vstawistamme, silloin kuin n«e
tahdomme huwitus matkustuxen tehdä, sijnä toi»
wosa «a sillä halulla, että jällen pian saadaxenu
me nähdä heitä, mutta niinkuin pahimmista wi»
hollisistansa,

jotka toiwotetaan upotetulzi mereen,
sijhen josa sywin on, muutamat ihmiset pidättä»
wät synneistä, niinkuin sairaat melonaista ,amuu»
sia ruasta ia juomasta, jonga Parantajat hengen,

s<s haastella heiltä owat kieltänät,kuitengin he sitä
aina himottewat; ei sellainen kääntymys ole kai»
kesta sydämmestä, siliä riippu synnisä, ia täytyn
ainoastans or,allisesta pelwosta pid.lttää itsensä
siitä; mutta se yftotinen on kasteen lijton uudi«
i?us, josta n,e olemme luopunut pois, perkkälestä
ja kaikesta hänen teostansa ja kaikesta hänen me»
nostansa. Jos katumainen sielu tuffasansa, ja
omantunnon hädäsä ainoastans taitaa töytäH
armon Jumalan tnkönä Christuxesa lesuresa,
anta hän ittens mielellänsä,a päänänsä hänellen
uhriri, eikä halaja muuta tuin palwellorensa
häntä pyhyvdeja ,a wauhurffaudesa, hänen ede»
elinaikanansa, tuc.,: 75.
sänsä kaikkina
Nyt
tämä sydömmen muutos, josta me
8- l».
puhuneet olemme, käsittää si,
yhteisesti
tähän asti
fälläns pyörtämisen synnistä, eli sydämmellisen

se

katumisen

ja

murhen

jällens
sen ylitse, ja sitten
sen korkeiman hywän ty,

palajamisen Jumalan,

«o, eli sen totisen uston Christuxen lesuren pääl»
len, jota paitsi, ei kukaan taida joutua Jumalan
IM. K«tM«s ja mures tulee JumalanLaista,
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joka on hänen jylisewä äänensä, iolla Hsn rikki
lyö ja puhdistaa ne kowat sydämmet. nijn myös

suruttomat. Se on
ainoastans olota ikmilen ulko<
naista tilaa, mutta ilmoitta myös syd immen si»
simman perusturen w sielun laadun. Si ilmoit»
ta perisynnin kaikkein kauhiain liedelmäinsä fans;
illwoittaa Jumalan wikan sonnin oli, ja uffottaa ihmisen, eitä Hsn on sen saman ansainnut ajallisesti ja ijankaikkifesti. Hän piirittää hänen
joka kulmalta tustalla ia hämmäfwrellä, ettei hän
tiedä kuhunga hänen pitää tiensä ottaman, että
hän eoäi'lee ittestänstl, ia kalkista bänen woimi»
stansa, ja ei muuta näe, kuin helwetin awow»
men kidan, jonga hän synnillänsä hywin ansain»
peljättä ia ylöshärättää ne

yri speili, iokc, ei

se

,mt
F.

on.

,2.
Lyhykäisesti: Lain kautta synnin tuw
do tulee, Rom- 3: 20. joka on <e ensimmäinen
astele autuuteen, «arjestyren jälkeen,kuin Iu»
mala PohäsH Sanasanla on eteen kirjoittanut.
Tckmän siwusa pitää hywin waarin otettaman,
Opettajamme sanoista, kuin d.ln sanoo:
Sillä sanalla tuta, niinkuin Hebrealaistlta käy»
tetasn, on pallon suurempi paino, kuin muisa
kielistl, sillä se merkille: tuta eli tunnustella jota»
kin luontonsa jällen, niinkuin se »oka maistaa
koiruohoa eli sappea, ei hän ainoattans tiedä mui»
den ihmisten juttelemisestä, että ne owat karwaat,
mutta hän on myös maistanut ja tietää koettele»
muresta kuinga karwat ne owat Kuin nyt Da,
widi
Minä tunnen vabattekoni, ou mie«
lensä: minck tunnen sielulani synnin woiman ja
myrkyn, snndi on minusa tullut ylöslnkutetuxi
Lakis Häneltä, tekee minun surullisen ja pelkH»
wäei, hänen katkerutensa on aina minun sydsm»
«nesäni, mins olen pahempi, surimmalla wahingolla totenut, että hänen kirotun maleutensq
«lla,

sen

suuren

se

sanoo:

se

sen

olla, sula myrkky ja koiruoho salaantu. Nijn ej
siis synnin tunto ole joku pälkkä oppi, jonqa
myss luonto antaa taitaa, mutta hänen ja Jumalan «vihan ilmoitus sydämmesä; matkaan sa«
tettu Jumalan Lailta, ionga kautta ihminen tun>
tee synnin, nimkuin synnin: Se joka ennen oli
hänellä huwitus, tulee hänelle» kuormari; joka
oli hänellen ilori, joutuu hänellen kauhistureril
joka ennen oli olemana Hsohen, muuttu nythä»
nelien plyyiywuoreri. Synnin tunnon kautta
näkee h<ln, ettei se ole nijn wähäinen kuin hän en»
nen on luullut, mutta wihollisuus Jumalala wa«
stan ,a yri kauhistus; hän huomaitse, että hän
on kauhistawaisempi Jumalalle» ja pyhille Em
geleillensä, kuin myrkyllisin mato, että hän oi»
ansainnut ajallisen ja ijankaikkisen wihansa, että
hän käwele satanan ssteisaVja syystä pidetään e<
läwänä helwetin kekäleenä.
§. 13.
Sellaisesta nyt läpi tungewosta tunte»
misesta, täytyy, niinkuin hywin aiateltawa on,
suuri sydämmen tusta ja sielun ahdistus wetään
tyä. Siliä niinkuin myrkky, jonga ihminen tie.
tämäMDN siiällensä saanut, matkaansaattaa,kuin
<e enntlätää woimaansa ja waikutureensa, suu»
ren muutoren hänen ruumijsansa,sydämmensä ah«
distuu, rupee lyömän ja kolkuttaman, juuri kuin
se tahtois pyrkiä kylmä
ruumista ulos, jonga päHllen
seuraa oxennus,
hiki, ittestänsH itkewäiset
silmät, waljut huulet woimattomuus ia särkemi»
nen kaikisa jäftniss, ja monia sellaisia, kuolemaan
asti; niln tapahtuu myös synnissä, kuin ft liitit,
taa itsiäns sydsmmesä, kaikki, jotg luonnollinen
myrkky ulsonaisesa ihmisesä kehoittaa taitaa, ei
ole mitään sitä wastan. Ei se ainoastans mat»
taan saata sydämmen tykyttämistä, mutta sielun

tustan, joka kaiken muun vlikäy; hänen myötän»
tt «n helwetin woima/ j«ka nijnkuu» kuluttama
tuli,

,«

tllli,tungee itsens, ydinten ia luiden, sielun ja hen»
«en lävitse se otta kijnni,
sisällisen ja ulkonai»
ien ihmisen, niin että sydän tulee rikki surwotuxi,
rikki lyödnri, muscrreturi ja juuri kuin uloswaä,
wri, nijnkuin märkä waatet, ettei siihen lää yh«
tnan märkyyttä, ionga namät waarinotettawat

sen

Raamatun sanat eteenasettawat: Minun muoto»
m on muuttunut murhesta, ia on wanhennut:
MH minä ahdistetaan kaikilda puolilda. Pf. 6:8.
Minun sydämeni murheet owat moninaiset: wie
M minua ulos minun tustisani. Katsos minun
waiwasudeni ia raadollisuuden! puoleen; ja anna kaikki minun syndini anderi. Ps. 25:17,»8.
Koska minä tahdoin sitä waiketa, muserruit mi«
„un luuni, minun jokapäiwäisestä itkustani. Sil»
li sinun kätes oli yöllä ja päiwällä rastas minun
päälleni, nijn että minun nesteni kuiwui, nijn,
kuin se kesällä kuiwun. Ps. 32: 3,4. Sinun nuo»
les,Wanhurffas Jumala, owat minuun kijnite»
tyt: ia sinun kätes painaa minua. Ei ole ter»
weys minun ruumisani, sinun uhlaurestas: ia
«i ole rauhaa minun luisani, minun syndeini täh«
den. Silla minun syndini käymät pääni ylitse/
(nijnkuin syw«i't aallot, jotka

tahtomat

jongun

upottaa,)niinkuin rastas kuorma owat he minul,
len ylön raffari tullet. Minä käyn kymäräsä ja
yli päiwää millä käyn murheisani.
kumarruxisa:ylön
palio runneldu ja lyöty rikki: mi»
Minä olen
nä myrisen minun sydämeni kiwusta.Ps. 38: z.lc.
Minun sydämeni on lyöty ia kuiweltunut nijn,
tuin heinä; niin että minä myös unohdan mi«
nun leipäni syödä. Ps. 102:5.
§. ,4. Omantunnon hätä ja sielun ahdistus,
<i ole tosin yhdenlainen, kaikilla katumaisilla syn»
«lisillä, ja ei kaikillen anneta yhdenlainen «itt«
sellaisesta katkerasta sappi juomasta; Jumalan

W, losta ne edestu«dut Raamatun Vanat pu«
huwat,
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»«.

huwat, kuljettaa pikaria, ja »uotta kutakin nijn»
tuin hän tahtoo: ittekungin täytyn kuitengin,
jonga totisesti »a juurittain pilää kaätnri tuleman,
jotakin Mä maistamaan. Sen syntisen sydämen
pitää tulemaan särjetyri »a rikki rewityxi, ennen»
kuin se taitaa wastaanotta Ewongeliumin lohdu,
tusta, sen täytyy ensin tietaniään, mitä synti ja
Jumalan wiha on, ennen kuin se tulee wokuute»
tuxi Jumalan armosta Christuresa; sen täytyy
ensin kokea kuinga wiheliäinen la surkia se on,
ylönantaa Herran Jumalansa, ia ei peljätä hän»
tä, ennen kuin se löytää lewon lesuren ristin alla.
Ei Jumala wuodata
balsami öljyä,
waan särjettyihin fydämmihin. Muilla mär«
kyyrillä pitä oleman ehiät, mutta
lestäen We»
rellä rikki muserretut ja Klrietyt astiat, joila sen
pysymän pitää. SentäKden ei taida yhtään käaw
tynyttä syntistä löytyä, joka ei tiedä puhua oman»
tunnon kirousta ja sydämmen tustassa, jonga hän
synteinsä tunnosa tuntenut on- Myös Jumala»
ta pelkäwäiet sydämmet, tuntewat iokapäiwai»
sesä parannuxesansa, niiden wielä jäänyittcn hcik»
koutten, ja Wlle luikahtawaisten puutosten nlit<
se, sydämmellisen katumuzen ja silmaäwät sitä
werta woutawata lesusia, werta wuowwilla
sydämmillä ja itkemillä silmillä. Heidän täytyy
usein maistaa sunnin katkeruutta, että humalan
armo Christures maktais olla heiNen sitä enäm»
min otollinen ja makiampi, kuinga paljo enäm»
min niiden, jotka rassaan syntiin lanqeemisen
jälkeen, ja kauwan wietetyn Christittömän elämä,
kerran jälkeen, Jumalan armosta loutuwai pa«

armona

rannuxeen.
§. »s. Tämän päällen seuraa nyt lawiawma!.
ta katuwaisesa syntisesä pyhä kainous ja häpee,
minen, nijn että h<ln häpee Jumalan ja pyhäin
Engelittensil edesä, eikä ilkee nostaa silmiänsä
B

tai,
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päin. Luc. ,8:13. Hän en nijn kuin
on langennut lokaan, ja ei ainoa»
ihminen
häpee
tulla
muiden ibmisien sillmijn, mutta
stans
ilmoittelee myös itsiänsä. Sentnhden roukee hän
arwellaxemme, tämän laisihinojattyiin: Hyjmi»
nua! kijttämätöintä luymlatointa ihmistä! En
minä ole mahdollinen että auringo paistais pääl»
leni, ja maa kantais minua, kosta minä niin kau»
wan olen käynyt omaa suuntaani, la niin häpiäl»
lisesti unohtanut Jumalani Luojani ja Lunastaja»
ni! Olengo minä Kastettu Christitty, ja ostettu
lesuren Christuxen Jumalan Pojan, Werrattd»
malla Weren hinnalla; joka olen nijn häpiällise»
sti tuhrannut kasteeni pukuumen, sastaijsa pitä»
nyt ja tallanut autuazi tekiäni weren l Mixei maa
ole minua jo aikaa niellyt? Eikö ole ihme, et,
tä pitkämielinen Jumala, on nijn kauwan tai»
tanut siltää minua kijttämätöintä lumalatointa
ihmistä? En minä ole mahdollinen nimitettää
Christityri ja elämään Inmalan lasten yhteydesä.
tuntisit minun oikein, nijn heillä olis syy
Jos hepäälleni,
sylkeä
<a syöstaä minua ulos Jumalan
seurakunnasta, j. n. e. Näitä Raamattu ei yle
jättänyt merkitsemätä. Jumala sanoo Propheton
Hesekielin tykönä: Mutta «inä tahdon tehdä mi,
nun liittoni sinun kansas;,, Ettäs sinä ajatteli»
sit ja häpeisit, ia et rohkeisi häpiän tähden suut»
tas awata. Hes. ,6:62,63. Ia taas: ne jäänet
minun kansastani, pitää muistaman minua pata»
nain seasa, kusa heidän fangina oleman pits, et»
tä minä olen särjetty heidän haurellisen sydämen»
ja heidän kijluwain silmäinsä täh»
sä tähden,
den »»ja niitten pitä suuttuman itseensä,
heidän pitää kuvittaman itsiänsä) sen pahuden

taiwaseen

joka

se

se

»,

tähden kuin he kaikkein kauhistustensa kautta teh»
neet owat. Hes. 6:9. Tähen tulee Esran rukous:
mi,
Minun Jumalani, nun< hapen/ja

en tehta

NUll

nun silmiäni nostaa sinun tygös, minun luma»

lani; sillä meidän syndimme owat enändynet mei,
dän päämme ylitsen/ ja meidäll pahat tekomme
owat kaswanet hamaan taiwaseen asti.Esr.9.6.
Herra sinä olet Wanhurffas, mut<
Ia Danieli:täytyy
ta meidän
hälvetä. Dan. 9:7. Autuari
myös
on
tämän ofottanut/ edestuebe»
tekiämme
tuhlaja pojan näin puhuwazi: liä, mi»H
olen syndiä tehnyt Taiwasta wastan/ja sinu».! ede»
säs: «a en ole sillen mahdollinen sinun pojares
kutsutta. Luc. ,s:,B, »9.
§. l<l. Niinkuin nyt katumaisella sydämmel«
län on suuttumus ittehensa, nijn hänellä on sitä

sansa

»vastaan

hywöstys karwastelemiseensä,

Jumalan

Duomiohon, «a nijhin rangaisturijn, joilla hän
pahain tekoinsa tähden etsistellään. Silloin se
tuuluu: Minä tahdon kanda Herran wihan; sil«
lä minä olen handä wastan syndiä tehnyt. Mich.
7: ?. Me olemma syndiä tehnet, ja kowakorwai»
set ollet: sentähden et sinä säästänytkän. Walitui
«virr.;; 42. Se surullinen sielu sanoo usein it«
terensä: Oikein ntjn! Oikein minun lumalal.i!
Anna waan ja jumalattoman sydämmeni hywin
lv«iwa»antua, anna sen hawaita mitä synti on,
jota se tähänasti on nijn paljon rakastanut. Lyö,
»ewi, lykkää se rikki; kyllä hän on sen pahuudet,
lansa hywin ansainnut. Ach että silmäni olisit
kyynnelten lähteet että minä yötä ja päiwää
mahtaisin itkiä syntiäni, i n. e. että sellainen sie,
lu näkee synteinsä kaukistawaisuuden,ja syyttää
itsens ijankaikkisen kadotuxeen wikapäri, nijn hän

kärsimistänsä: Ei mjnkuin
ttrsimisellänsil tabtois kyllifi tehdä syntinsä täh«
»en, waan sydämmellisestä wihasta ia suuttuma
ftsta sijhen, ja että hän on sonnin tähden suuttu»
nut itteenss; josta ksimannesa Mosexen Raama»
Wsft. lsytyw«t merkkiNiset sanat,HerraLutheruren
wähästoy kaikkia

*

»e»
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perään aiateltawalla selijtyzellä: Että edes silloin
hcwän ymparilcikamatoin sydämmensä,nöyrytäis
icsenfä; Diöo Herra: ja heidän pahan tekonsa
rangaistus heille kclpa,nijn minä muistan lijttoni.
z Mos. tirj. 1.6:41,42. Herr Lutherus on pan»
nut syrjään: juuri kuin heillä oli ilo synnistänsä',
ja kuoitus oikeuxiini, nijn pitää heidän taas suosiuman ia hywästnmän rangaistuxeen, ja sano»
man: Ach kuinga oikein meillen on tapahtunut!
siitä meille on kiittää kirottua syntiämme! tämä
on nyt meillä waiwastamme! Oikein nijn, rakas
Jumala! oikein! ja nämät owat yxitotisen katu,
muren ia parannuren ajaturet ja sanat «joka opet,
ta svdammen pohjasta wihaaman ja häwäsemään
itssälisa; hyi minua! mitä minä tehnyt olen: :c.
Ia tästä laitaan nähdä, kuinga se pitää ymmär«
rettämän, kuin ChristiUinen Seurakunta tauni,
hisn katumus wirresänsä weisaa:
Jos nijn lienee,
Ett synti wienee,
Minun rangaistures ala,
Nijn kurita tääl'

siell',
Ia säästä synnist

pois palaan:
Aut' e«'
sanoilla,
Joilla
Hän tietä antaa hywästymisensil
Jumalan isälliseen kuritureen, jolla hän häntä
etWelee, ja että hän on walmis hywäntahtoisimmasti sijtamaän sitä, sen mieluimmin, kesta hän
tietää itsens muutoin »iankaikkisen rangaistujen

ansiolliseni.

§. 17.
Mutta ei sanoilla taita hywin ja kylli«
kuivailla, sen oikian synnin katumuren laatua/
ja katumaisten särjettyä sydäntä; koettelemus o»
pettaa parahiten, mitä Raamatun sanat sisällänsH
pitämät, la mitä sijhen murheeseen tulee jotalu»
malan mielen jälkeen 0n.2C0r.?: io. Hän on,
jos minä mm
puhua, yxi sekoitus surusta/

saan

murheet
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murheesta, velwosta,tuffasta,hammästyrestä,wi-

hasta kijwauudesta

haikiac sydammen lij»
kutufet, kuin nijstä täytyy muille» neuwoa, eroi»
telaan kyllä sanoilla, mutta itse teyollisuudela,
juoxemat sijnä toistensa läpitse ihmeellisellä lailla;
he osottawat mnös itsens ulkonaisesti ja raukee,
«at itkuun ia walituxeen,huokaurijn, kyynnelei,
hin, surkeihin sanoihin ja käytörijn, muutamisa
nijn, toisisa toisella lamalla; enimmillä osilla, ei
ole yhtään, lepoa, <a kastelemat myös wuoteensa
kyynneleillänsä, he erkanemat kaikesta maallisesta
kansakäymisestä, lukitsewät itsens johonauhun ka»
marijn, makaamat poltoillansa, heittämät kaswoil»
lensa, ia makaamat tomusa ja tuhasa, unohtamat
usein leipäänsä syödä, he wetäwät alinomaa mur,
hellistä ajaturia. He kierittäwät ia kumartamat
toiwosta

ja toiwosta, jotka

sen

Majestetillisen ja wanhurffaan luma»
lon jalwoisa niinkuin mato, he kiroowat kaikkia
syntistä himoa, ja tunnustamat, ettei he yhtään
muuta ole ansainneet, kuin wihansa ja armotto»
muuttansa, ja ettei hän olist määrin tehnyt, jos
hän aikaa, olis heittänyt heitä helwetin tuleen:c.
ja tämä mures pitkiltä kauwemmin muutamisa,
kuin toisssa, kaikki sen ussollisen Illmalan hywäzi
löytämistä myöden, joka ei salli ketään kiusattua,
ylitsewoimacmja; 2 Cur.ic»: «z. et kuitengaan ne
marsin oikein, katumaiset taida unohtaa synte»
jänsä elikkä omantuntonsa ahdistusta kaikena elin»
kautenansa. Sillä maikka he, paettuansa ristin»
naulittuhun lesureen ja pyhihin haawoihinsa.
löytämät lewon ja lohduturen sieluillensa; niin
tapahtu kuitengin Jumalan isässisejcä ia hywästä
mielimisestä,että satana silloin tällöin soimaa hei,
t<l
tunnosansa entisistä synneistänsä,ja kar»
juil heidän sydämmeensä lalopeuran tawoin, joka
kaikki toki täytyy heillen hywäzi koitua, pitä»

itsiäns

omasa

B
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mään

mään heitä nöyryybesä ja maaliman heitä, että
he ama pitämät heitäns lähillä lesusta, wahwi»
stamat ittens hänen haawoistansa, elämät usso«
siansa, ia sitä sisimmästi rakastamat häntä, mutta
tstä assata aieman lawiammalta toisella paikalla.
Minä tahdon tämän siivuja loimottaa sydämmen
pohjasta, että kaikki ne jotka löytämät itsens syyl»
liseri, syntiseen elämään la Jumalattomaan wael«
lureen, jolla he omat poikenneet kasteensa liitosta,
kuin he kuka ties, lukemat tätä, elikkä tämän lai»
sta kuulemat, mahtaisit kohta, tehollisella katu»
murella tuta parahan selijtyren tästä syvämme»
sänsä! Ach minun Jumalani! särje ja murenna
kaikki kowat sydämmet sanaö wasaralla,anna hei»
dän kokea, mikä kauhistus, myrkky ia sappi synti
on, että he mahtaisit tulla waadituri pakenemaan
helmas ja po«kas ristijn, etsimää» makiata ja an»
tuaaxitekäwätä armoas!
§. «8.
Mutta nyt me tulemme totisen parau»

nmen toiseen osaan, joka on uffo Christureenle»
sureen, jonga Jumala on meillen pannut armo»
istuimeri weresänsa. Että hän siitäon,eiChristil»
lista' sydäntä taita helposti epaillnttää, joka on
»varttunut tottelemaan Jumalan Sanaa, eikä o»
pa»

le »voitettu petolliselta luulolta. Sillä kosta
rannurelle omistetaan,että se sn se autuallinen wä»
likappäle, jolla me saamme Jumalan armon,
tein anteexi sannsen, wanhurstauuden, sielun le»
won ja autuuden, mutta sellaisia kappaleita ei
taita saada, yrinäns katumuxella, kosta myös
ludas. ja muut epäilewäiset syntiset, owat osottaneet suuren murehen synteinsa yli, eikä kuiten»
gaan löyneet yhtään lohdutusta sielullensa; niin
pitää »ston tarpeellisimasti siihen tuleman, jonga
Taulerus on oikeudella kutsunut makiari sokurixi,
mutta Herr tutherus, Raamatun jälteen, Toti»
sen parannuzen sieluei. Ia mikä muutoin on,jo«

son«

ka taitaa helpottaa

ja parantaa,

omantunnon

haawat sielun kiwut, tuin Jumalan armo ia
lesuren rakkaus, jolla hän meitä on rakastauut
hamaan ristin kuolemaan? Waanmikä muu wä«
likappale olis käsittämään ia omistaman sila mur»
syoämmellensa, waan nst.o. Sentäh,
heUisellen
löydämme
me myös usein Pyhasä Raama«
den
tusa uffon siwuun pannuri parannuzen eli kään»
ja

tymisen, joka silloin otetaan katumuren nijn kuin
parannuren ensimmäisen osan asemesta. Herran
sarnain alku oli: Tehkät pafannus, ja
lesurenEwangeliumi.
Marc.,: >5. Ia Aposto»
ulkokat
linsa sanoo: Minä olen todistanut sekäludalaisll»
le että Grekaläisille sitä käändymystä, kuin lu<
malan tygö on, ja sitä uffoa, joka meidän Her»
ran lesuren Christuren päälle on.Apost.T.2o: i,.
§. 19.
Tämän kansa on nyt laita näin waikk»
ei sielun katumus ja suru synnin ylitse, ole syy

ussoon, eikä ansaitse syntein anteeri saamista ja
sielun lohdutusta, waatij Jumala sitä kuitengin,
sy«
yhtä kappaletta järjestyresänsä,

niinkuin
iolia
dän »valmistetaan uikoon, ja aletaan peräämään
Jumalan apua ia lohdutusta. Silja kuin se
murheUinen sielu ahdisturesansa, nöyryyttää it«
sens Jumalan pyhisä kaswoisa, ja kimmurtelee
niinkuin mato, eikä muuta näe silmätnsä edesä,
tuin helwetin awojomen kidan, ja painii epai«
lyrellä, nijn armahtaa se rakkauudesta rlkas Iu«
mala händä, awaa sen mustan syngiän pilwen
jolla hän »n piiritetty, ja antaa armollisen kat»
sannon langeta hänen sydämmetnsä. Sielu on
sellaisesa ahdlsturesa kuin Moses ja Israelin kan,

sa punaisen meren tytöllä, jaiosa Pharao sotajouk»
konensa oli takana, meri sen kuohuwaiset. sy»
pllolilla korwät
edesänsä, ja

aallot
molemmilla
kiat wuoret. Hälien takanansa on satana ja hel<
wetin joukko/ edesänsä, syntiensä suuri sywyyö,
B 4
l>
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samoin kuin Jumalan armottomuus ia wiha,
mutta molemmilla puolillansa, hämmästys, ah»
distus ja hätä'. Täsä kääntä nyt Jumala itsens
armosa hänen puoleensa, huokauxensa joutu huu»
doz-i hänen korwisansa, ettei hän taida pidättää
häntä, ja sa<
noa: Alä pelkää! niin totta kuin minä elän, ei

minulla ole yhtään iloa syntisen kuolemaan,wa<m
että hän täännäis itsens ia eläis. Hes.;?:
Hän saa nähdä Jumalansa ia armonsa niinkuin
takaoäin, 2 Mos.kir,. 3;: 23. ja hutaa hänen jäl»
keenjä: Herra, Herra, Jumala, laupias ja ar»
mollinen, ja pitkämielinen, ia suuresta armosta ja
totuudesta. Joka pitä laupiuden tuhandeen pot»
ween, ja andeeri annat wäärydet nlitsekäymiset
<a synnit. 2 Mos.kirj. ,4:
Hän kuulee Lu«
nastajansa huutaman niinkuin kaukaa: Tulkaat
minun tyaöm kaikki, jotka työtä teette ia oletta
raffautetut. ja minä tahdon teitä wirwotta. Mi«
nun tykönäni, pitää teidän löytämän lewon sieluillenne! Match, n: 28,29. Ia hän wastaa
huogaten: Se on minun ystäwäni, Lunastajani
ääni! Ach Herra lesus, minä tulen työtä teh»
den, murehtien ja »iwnilla synneillä raffautetlu»
na; ach wirwotta minua! ach anna minun löy»
tää lepo tykönäs!
leiu armias,
Täs' waiwas waikias,
Mun sielun tygös tulee,
Kums kutsut, huuto» kuule!
Ann' armos pisar wuotaa!
Mull' turwaa tuffas luotaa! N. t,e: 2.
§. 22. longa siwusa on warijnottamista, että
me täsä puhumme sellaisesta sielusta, joka lapsu»
vesansa on pyhänjollen
kasteen kautta Jumalan armo
pyhän Ewangeliumin oppi,
lilwn loumnut,
Christuxesta lesuMa magman Wapahtaiasta ia
".

syn»

25

syntein pois pyhkiästä tuttu on; joka tietää sanoa
Catechismurestansa: Minä uston, että lesus
Christus, Jumalan ja Marian voita, totinen
Jumala ja ihminen on lunastanut minun köyhän,
kadotetun laduomitun ihmisen, kaikista synneistä,
kuolemasta >a verkeleen wallan alda, ej kullalla ei'
kähopialla.mmta pyhällä ja kallijlla werellansä ja
»viattomalla Pijnallans ja Kuolemallansa; että

minä hänen omans olisin, j. n. e. Sellaisen sanan tekee se Pyhä Hengi sitten elämöi ja woimal«

liseri hänen sydämmesäns; ja ehkä hcln edeltäpäin
ja ennen kuin hän ,outui synmn tuntoon, kyllä
sata kertaa sen oli kuullut waan ci lukua pitänyt,
eikä nestettä eikä woimaa simä löynnyt,nijn tään»
tyy

se

nyt

tn'ne!len pilkäzi sokurizi,

taiwallisezi

mannari, terweelliseri ölwn, joka helpottaa hcl,
nen kipunsa ia parantaa haawansa. Silloin hän
hawaittee, mingätähden Dawidi on sanonut:

Sinun

suus Laki

on minulle otollisembi, kuin

monoa tuhatta kappaletta kuldaa ia hopiata. Ps.
i «V: 72. M ainoa Raamatun sana; niinkuin:
Se on totinen sana, ia kaiketi mahdollinen ottaa
»vastan, että Christus lesus on tullut mailmaan
syndisiä »vapahtamaan, 1 Tim. 1:15. ja siltä loh»
dutusta jonqa hän siitä tuntee, ei hän tahtois
waehta, koko mailman kultaan ja rahaan: hän
sanois, pois se loka! ei se taida yhtään lepoa
saattaa murhellisellen sydämmelleni.
5. !i. Täsä tilasa joutuu mieleeni, Ui Iu«
malata pelkäwäinen sielu, ja pidän waiwan on,
siolltsna ettän puhun hänestä täsä. Hän oli wan.
han Schoulu Papin hywä waimo,,onga joka väiwa täytyi otella surun, köyhyyden ja hädän kan<

sa (kozra sen pahembi Skoulu palweliat tulewat

harwom welwollisestielätetyri) Hänen tykönäns
01l wanha ja marsin Jumalala pelkäwäinen äi,
ttnsä,iota hän surulla, mutta mielellänsä lolhois,

Bl

kolk»
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kossei hän wanhuudesans ia huonaudesans enäck

tainnut mitään anssoida. Tämä tahdoi, wan,
hoin ihmisten tawalla, kuin jotain tapahtui huoneen hallituresa kernaasti tietä kaikkia, ja myös
sanoa
siihen sanansa. Tytär, niinkuin murhella
ja surulla waiwattu waimo, antoi hänelle mo,
nasti lyhykäisen <a Kalman wastauren. Kolmen
päiwäisen huokian sairasturen jälkeen, kuoli äiti
hiljaisesti ia autuaasti. Saatana otti Jumalan
armollisesta saUimisestä tästä tilasta waaria, wielä
enämmin murhelliseri saattaaxensa häntä, joka jo
ennen murhellinen oli. Hän tuuletti häntä, että
hän oli rassaasti syntiä tehnyt äitinsä päältä, sii»
nä kuin hän oli usein jyrkästi wastanut häntä.
nuo>
Hän teki jokaitsesta kowasta sanasta tulisen
len, ampui sen hänen sydämmeensä, ja puhalsi
häneen. Katso! nyt on äitis tiesänsä, iongas
niin monta kertaa kolkolla ia kowalla wastauxel»
las olet murhellisexi saattanut; hän seisoo nytlu»
malan kaswoin edesä ia kantaa päälles, kaikki ha»
nen salaiset huokauzensa, jotka hän sun tähtes on
vlöslähettänyt, taitamat nyt tulla päälles. i.n.e.
Tästä joutui se hywänlaitanen ja arka tuntonen
sielu, nijn sywään murheeseen, ettei hän tietänyt
mihingä hänen piti urkenemaan. Hän tuli minun
tyköni, muuttuneillä kaswoilla,ja huusi korkiasti:
Onko sinulla nyt joku lohdutus, nijn lohduta mi«
nua, nyt sitä tarwitaan! minä massaisin: meillä
on lohdutusta yltäkylläisesti, kaikken lohduturen
Jumalatta; anna ainoastans tietäzeni, mikä si<
nua waiwaa? sitten kuin hän oli sen jutellut, oli
minulla lähes puolen toista hetken aikaa hänen
kanssans tekemistä, ja neuwoin häntä Jumalan
Sanasta; mutta ei tahtonut auttaa, ennen
kuin se uskollisen Jumalan mielestä oli kyllä.
Silloin asetin minä hänen eteensä nömät Raa»
««tun sanat: Jos joku syndis teke, nijn meillä

se

on

on eoeswastaja Isän tykönä, lesus Chrillus, jo«
ka wanhurstas on. Ia hän on sowinoo meidän
syndeimmä edestä: ei ainoasta meidän, waan
myös kaiken mailman edestä.» loh. 2:»,!. ja
sowitin
hänehen parahalla lailla, nykyistä
myiden.
Sijtä pääst ahdistettu sydän
tilaansa
hengim, ja sai lohduturen. Ach! kuinga makiat
ne sanat olit! kuinga useinhan kertoi niitä! Ne

sen

olit

se

mehunen marza suusansa,
hänellen niinkuinwilpiän
uneä
taisi
sielullensa. Katso»
hän

joista

kaat! niin käypi myös katuwaisellen sielullen, jo»
ka on langennut rastaisiin synteihin, ,a syystä
nilstä sydälnmelllsestt murehtij. Silloin tulee
sanaxi. lesu!
Sydammen sinun kutsu kukkaiser,
Sinun suotuis Ewangeliumis,
On hunaja makia maito. W.k.N:olez:e.
5.22. Samoin on tarpeellisia halvaitarem>
me, ettei totisesta parannuresta taita niln nimen<
omattain sanoa ja määratck. KuinZa kauwan

se

katumus ja mures pittittäwät,millonga lakkaa
jakoffa u>?o sydämmesä,
rupee. Sil»
lä waikka heillä on itsesänsa wäli, se edellinen
myös koituu Laista, jälkimmäinen Ewangeliumi,
sta; owat he kuitengin katumaisten sydämmesck i»
känäns kuin sekaisin, siellä ksvwät aina, huoka,
urtt synnin yli, jo huokauzet armon perään rin»
naxutten, ja wiererytten, siellä on pelko ja toiwo
toisisansa. Siellä on hämmästys ja ikäwöinlys
yhdesä, ssxi kuin Jumala antaa armon auringon
täydellisesti loistaa, ia surkeuden ja itkun perästä,
lahjoittaa murhellista sielua runsahalla ilolla.
Sen on suuri Kirkkomme Opettaja osottanut,
katumaisesta syntisestä waimmosta, joka kyyneleil»
lä makais Herran lesuren ialmoisa, itki katkera»
sii syntejänsä, samalla kuitengin käsitti, piteli ja
suuteli Herran jalkoja; jolMga myös Herran

nousemaan

tu.

Lutheruren sanat suunnittawat, koffa hän sanoo:
Laki jaEwattgeliumiseli armo) ehkä he tosin o»
wat lawiasti eroitetut toisistansa, owat he kniten»

gin yhdesä sydämmesä likisimmästi yhdesä; ei mi»
rään ole lähempänä toisiansa, kuin pelko ia toiwo,eli uffallus: Laki ia Ewanqeliumi,synti la
armo. Toisesa paikasi» selittää hän sen Dawidin
sanoilla: Herralle kelpawat ne jotka händä pel»
käwät, ja jotka hänen lanpiuteensa
,1.
Mitä on sanoo hän enämmin toi»
Ps. 147:wastaan,
kuin pellätä ja hämmästy lu<
siansa
malan wihaa, ja kuitengin toiwoa laupluteensa
(eli hywyyteensä' se edellinen on helwetti toi»
nen taiwas/ ja heidän pitä" kuicenqin oleman yh»
desä sydämmesä toisillensa. Waan se on totta,
että, nijn pian, kuin huokaus »a halu lesuren
armoon alkaa, on
za apunsa perään,ja ja toiwo
näyttämään,
rupee
jo
niinkuin
savuilla
uffo
sytytetty kynttilän sydän; hän rupee, heikoude,

se

sansa, salatulla woima.la taistelemaan, synnin sa»

tanan ja helwetin kans siri kuin hän Christuren
kautta, josa hän itsens pitää, woittaa, ja wih«
doin sselullen suureet ilori, saapi täyden woiton.
Mutta ei se ole tarpeellista, tällä paikalla tau»
wan wijwijtelläremme, kosta me Jumalan awul,
la, toisti tullemme laweimmin toimittamaan uiko»

sta laatuinensa.
§.
Totisesta parannuxesta niinkuin hänestä
olemme tähän asti kirjoittaneet, koituu uusi kuuli»
aisuuö, elikkä pyhä aikoMuus ja totinen ahkerus
palwelemaan Jumalala pyhyydesti ia wanhur,
ffaudesa, kaikkena elinaikanansa. Sillä kuin katumainen sielu, katumuxesans ja murhesa synnin
ylitse, äkkää, mikä myrky ia sappi sen alla lymy»
tären,kuiu hän on sydämmesänsä maistanut wan»
hurffaan Jumalan tulmuuben ja tuntenut helwe»
tin ahdisturen, nijn häneltä kuuluu: Minä tah»

don

..

.
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don kaikkena elinaikanani tämän minun sieluni
murhen tähden kartella. Es. Z 8:' s. Hän wiha«

sluu

sydämmestänsä syntiin, ja pakenee

sitä

nijn»

Koettelemus osottaa, että jos
josakusa
ruasa on syönyt wilutaudin it»
ihminen
tellensä, ja siitä sairaafi tullut, niin se orettaa
häntä myös wielä terweezi tultuansa kauwan ai»
kaa, ia tapahtuneeko koko elinkautenansa. Nijn
käopi katuwaisellen sielullen, hänelli on suuttu»
muus kaikiin synteihin, ia kuin hän ajattelee In»
malan wihaa longa painoa hän jonkun ajan kan»
tanut on: nijn sanoo hän KumngaallisenProphe»
tan kans: Minä pelkän sinua, nijn että minun
ihoni wärisee, ja wapisen sinun duomioitas. Ps.
il9:«,o.(joisa uhkauzes ia wihas eteemme ase«
telaan.) Hän päättää sen tähden ittellensä, ettei
staan ensä tahtomansa tekemistä sen suuttuneen
MajestetiUisen Wanhurstaan ja Pyhän luma»
lan kans. Mutta kosta tämä aikomus tulee ka»
lumisesta, ja se syntinen sydän juurikuin pakote,
taan siihen Lain «vaatimiselta, niin se olis sangen
pysymätiin, perisynnin tähde», joka myös «ude,
jia syntnneisä ja käänwneisä Christityisä wielH
pysääntyo. ja kuka tiesi pian kylmenis, jollei usto
siihen tulisi, joka ei ainoastans pyhitä sitä hywäcl
aikomustapa tee sitä lumalallen otoUiseri,waan
myös eläwäfi, woimallisexi ia wasitui»
tFee senKatumus
ftri.
wihaa snntiä, kuitengin ainoa»
stans.pelwosta, uffo sytyttää rakkauden Jumalaan sydämmcsä, ja tekee sen mieluiseri ja iloisexi
lavstlliseen uteen kuuliaisuuteen. Laki pakottaa
kuin kärmettä.

pelottaa ja uhkaa kyllä, ja pitää sydämmen wäki»
fin kuuliaisuuteen; mutta se käypi sen, niinkuin
pojan kans, jokaOpettajaltansa tulee kowasti pidetyri; hän on kyllä kuuliainen, liaxikin nim kau»
wan, kuin Opettaja seisoo witsalla päällänsä, mut»

ta kuin bsnellä on tila/ ja saa elää mieliwallasans,

unoh<
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unohtaa hän pian

pois, mitä hänen tehdä tulee.
Ewangeliumi
Mutta
tekee yhden rakkahan, hy,
tuopi
sydämmen,
lapsillisen
wäntahtoisen ia
pyhän mieluisen Hengen, Ps.
kans myötänsä
sl: 14. ja uudet woimat, joilla ie katumainen ih»
minen ei ainoastans ota edespäin alati palwel»
lurensa Jumalala, waan rnhtyy myös siihen roh«
keudella, ia pitkittää siinä wasituisesti, ei orjalli»
sestä pelwosta, mutta lapsillisesta rakkaudesta ja
kiitollisuudesta sillen rakkayallen ja hywällen Iu»
malallen, ioka pälkästä armosta Christuxen täh«
den,on anteefi antanut hänellen kaikki syntinsä.
Siitä ei ainoastans tule aikomus sydämmelä,
muttn myös lupaus ja wakutuus lumalaUen,
jotka usein malalla wahwistetaan, josta «ämät
Dawidin sanat owat waarijn olettamat: MinH
etsin sinua kaikestal kokonaisesta »sydäämestäni: H«
lä salli minua ezyä sinun kästyistäs. Minä pidän

sen

se

sydämestlni sinun sanas; etten minä rikkoisi sinua
«astan. Minä iloitsen sinun lodistustes tiellä,
niinkuin kaikkinaisesta rikkaudesta. Totuden tien
minä olen walinnut: sinun oikeudes olen minä a«
settanut eteeni. (niinkuin speilin nijsä tutkistellare»
ni ömaa tuntoani) MinH pidän alati sinun la,
kis, aina ja iiantaikkisesti. Se olis minun tawa»
ram, että minä sinun kästys pidsisin. Minä olen
sanonut: Herra, se on minun perimiseni, että mi,
nä pidän sinun sanas. Minä wannon, ia
zvahwana pidän, että minä sinun wanhurstau*
des oikeudet pitä tahdon. Poikttkat minusta te
pahanelkiset; ia minä pidän minun Jumalani
tästyt. Ps., ,y: ,0,,,, 14,30,44,56,57, iot/
>»s. Eius muotoo uudistetaan ja wahwistetaan
kasteen liito sydän uhrataan Jumalalle, ja sielu
lupaa itsensä »iankaikkisesti olemaan Herran Ie«
s«M »alwelus pijkana, ja sanoo: Herra lesu!

sen

»in tahdon sinua «uistella
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Ia korkias arwos piM,
Tahdon myös sua palwell«
Ia rakkaas sylisä silta,
S'ä ollet lohdutufeni!
Ia rawetes sydämmeni

Mun sndämmeni lienet!
Ia koffan pysyn omaltds,
Kans wasituissa lapsenas,
Niins iloos minun wienet.

i. Hyödytys.
5. 24. Tämän opeturen
tulee
nyt pitaözelnme tutkistelemuzen ja wlriän perää»
misen, jos me totisesti olemme kääntyneet? ja jos
me elämme wilpittömäsä parannuzesa? Asia on
määrättömästi tarpeellinen. Sillä ei Jumalan
armo,synttin anteexi saaminen, wanhurstaus ja
autuus Christuxesa, omistu kellengään muillen,

kuin

katuwaisillen sseluillen. Mutta st on.

osa

sen

pahempi! selwää ja ilmeistä, että suurin
Chri,
stityistä täsä eräsa pettywät, ja että monet, jotka
jo luulemat seisomansa taiwaan owella/ja ainoa»

sians tarwitsewansa sisällen mennä, ei ole wielck
alkaneet, totisella ja »väkäisellä parannuzella,
waeltamaan, elämän kaitaa tietä. Monellen o»
wat ne sanat, parannus, katumus, synti, armo,
niinkuin uni, joka kyllä jongunlaisesti,muistutel»
laan itsellens, kuitengin tietämätä, mingälainen
se warsin oli, eli mitä se merkitti. Enimmät luu»
lewat
oleman parannusta tehdä, tuin Vlipil,
len mennään, ollaan puoli hetkee, eli korkeimma»
sti puolen päiwää hatullinen, luetaan kirjasta
muutamia rukouxia fontein auteexi saamisella,
Rippi sialla sillä tawallisella Ripin teolla tunnustetaan itsens kbyhäxi syntilexi, anlutaan id
sens Vaarnamieheltä synnistä päästettää, ia men»
nään seniälkeen Herran pMllen pöydälle», jpA
fyhta
tstpghtuu sydilmmen erin»«aiseta liiku»

sen

se

wxeta
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lureta ja muutoma, ehkei kohta oikein tuta syn»
tia eli armoa, eikä liion tietä »osiakusta oikiasta
murhesta taikka ilosta, maikka yht.i hywinsittek<
kin pitkitetään tawallisisa la lempi synneisän<
sä, ja n. e. nijstH ei luulla suuresti lukua olewan:
ja sillä lailla on moni elinkailtenonsa kyllä sata
la usiammat kermat kännyt Ripillä, eikä kuiten»
gaan millongaan parannusta tehnyt. Se on to»
tisesti oikia pirun »uoni, jolla hän snöree monta

tuhatta sielua kadotureen, kuin hän luulettaa hei»
dän olewan katumaiset syntiset, ja heidän elämän
Christuren osallisuudesa, waikkei he, kuka tiesi
kostaan ole »vuodattaneet joitakuita kyyneleitä
synteinsä ylitse, ei millongaan tunteneet jotakuta
totista katumusta ,a muresta sydämmesänsä, eikä
myös itseesänsä tainneet äkätä, jongunlaista muu»
toffa, sanoisa, tölsä eli ajatuxisa. He pysywät
seUaisina kuin he aina olleet omat; he omat kiroilleet ja tekemät wielä niin; he omat hakeneet
ja juopumusta, ja sijnä löynneet huwituren»
sa, ia tekemät wielä min; Ke omat eläneet wäryydesä,kiukusa,wihasa, rildoisa,lrstaisuudesa ja mul»
synneisä, eiwätkä ole aikoneetkaan nilstä laka»
ta, waan luulemat sellaiset tawalliset ja lempi
syntinsä, kyllä parannuren ja
kansa sopi»
ja
Christillisyys,
joka
parannus,
wan. Se on
perkeleille» ja ei lumalallen kelpaa; ja on kor»
kiasti walitettawa, että ihmiset enämmin noudattamat itsiäns, ja sydämmensä petollista luu,
loa, jonqa satana heihin puhaltanut on, kuin kaik»
kia totisia ja uskollisia maroituria, joita Jumalan
palweliat hänen pyhästä sanastans, nijn monisa
ftarnoisa, tirjoiturisa ja kirjoisa eteenasettaneet
omat. Ach Herra lesus häikennä sinä tämä pahuus, ja anna. heidän malttaa mielensä, jotka
lana mielensä jälkeen, on fanginut pauloihinsa!
s. »z. Nyt bywin sm<l ChnstiUinm sielu, jo»

seuraa
sa

usson

sa-

kg
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ka tätä kuulet eli luet, tartun tähän osiaan sydäm»
men totuudella, äläkä lakkaa häntä peräämästä,
ja sijnä itsiäs harjoittamasta, ennen kuins saat
lvahwcm tiedon,ja olet wakllutettn,olewas katu»
waisten syntisien lugusa. Meillä on täsä tekemi»
stä kahdellaiststa ihmisistä. Me löydymme sijnä
kuunioitettawasa Christikunnasa muutamia, iot«
ka äitinsä kohdusta, Jumalala pelkääwmsten
wanheimpainsa rukouxella, pyhällä kasteella, ia

sen paalien

seuraamalla ahkeralla kuriturella, o<
wat lumalallen annetut ia pnhilewt; jotka lapo
suudestansa owat tulleet pidetyxi totiseen Jumalisuuteen, makaiseen Christiliisyyteen neuwoluri,ja
owatlumalan armosta karttaneet ehdollisia, karkeita ja lietensä tehtyistä synneistä, jotka owat t>
känäns kuin imetetyt Jumalisuudella siinä kaswatetut ja elätetyt, »Tim.4: 6. kauhistumat jumalatointa elämätä, ja owat aina harioittaneet
itsiänsä pitämään pahentamattoman omantun,
non Jumalan ja ihmisten edesä; Ap.24: 16. jod
ka joka paiwä risiinnaulitewat lihans himoin ja
haluin kansa, hyljäowät kaiken jumalattomuus
den ja maallisen himon, ahkeroiten elaärensä puh»
laasti, hurffaasti ja Jumalisesti, ja owat ahkerat
bywisii töisä. Nämät kutsutaan Raamatun kan-

sa seifowa,ssxi,wanhurssayi2:,hurstmri. Sellaiset

8,2 l Timotheus,
olit Samuel, 1 Sam. i: 11.
Tim. 3:15. Job, Job. kirj. 27: 7. ia muut.
Jos sinäkin lukiani olet samanlainen, ja todistaa»
ko oma tuntos Jumalan edesä sinusta sitä, ettäs
yzinkertaisuudesa ia Jumalan wakmidesa,Jumalan armosta, olet mailmasa waeltanut. Cor. 1:12.
Nijn loimotan sinullen siHen sndämmestäni on»
nee, ja kijtän Jumalala, joka Pyhällä Hengel,
länsä sinua tähän asti niin armollisesti tuljetta'
nut, ja pelwosansa pitänyt on.
§. 2<l. KuitenZin pitää tämän
siwusa hywin
C
mamin
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waarin otettaman, jota se t?M ApostoK sanoo:
E» minä tiedä, mitan kanssani: mutta en minH
sentöhden wanhurffautettu ole. Cor. 4:4. Il)»
nnsten kaikkein pyhin elämä, ei ole kuitengaan
synxitölntä. Seil hedelmällisimmän pellon tapa
on, kantaa, vnnä jalon nisun kansa myös ohda<
keila, Etkä kuu ole pilkutoin täysi mmi llän sä. ja
kilkkaammasa ratosansa näbdesämme. Kyllä lu<
malan u>ko!!i!et lapset owat ylönantaneet synnin,
waan ei synti ole wicla luopunut heistä; he owat
kuolleet synnillä, zoka kuitengin wielä asuu heidän
lihaansa, ettei he usein tee sitä hywää, kuin he
tahtomat, mutta sitä' pahaa, jota ei he tahdo,
nimkum se pyhä Apostoli taas murhellisesti wa»
littaa. Rom. 7: >g,> 9. Sen Jumalisen Jobin,
chkä hän, niinkuin jo sanottu on, haamasta lap»
suudestansa, oli ahkeroinnut nuhtettomasta elä»
mästä, täytyy kuitengin tunnustaa: ettei ihmisellä
Jumalan edesä ole yhdestäkään »vanhurskaudesta
>

kertaamista, ja jos hän tahdois yrittääkkin siihen
hänen kansans, ja puoltaa itsians wiattomuudel»
lansa ja wakuudellansa, nijn ei hän kuitengaan
taida massata häntä yhtä tuhanteen c syntiin, loi»
ta se Kaikkiiietäwä ja Pyhä Jumala, taitaa soi»
mata hänellen,e!i ei hän taida kaunistella yhtä»

tään Ehkä minulZa wielä oikeus olis sanoo hän:
niln en kuitengaan minä taida häntä wastata,
Job. kirj. 9:2,?. waan täytyis oikeudesa rukoil»
la. Jos minä sanoisin: minä olen oikia niin mi»
nun suuni kuitengin duomitsee minun;(nimittäin
Njinun turmellun, luontoni ja salaisten syntieni,
niinkuin myös minun puutosteni ja heikkoutteni
tähden > eli minä olen waka, nijn paljon kutn mi»
nä ittestäni taidan arwata, nijn hän kuitengm te»
kee minun pahari,(jos hän tahtoo käyttä itsens
minun kanani wanhurffaudellansa, nijn ei hän
taida päättää minun parasta Multani muufe

nchi»
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mizikään, kilin lväärryden) silla nilukuin kynti»
lällä /!oka loisija kl)llä selwäsli pimendekl,on tui'
tengm aina famu ja sumu myötänsä, ioka helposti
taiwon l'au aita, jos ainoasions walkoßen blokki
pidetään sen »M ja auringon paisiaisa,ei ole
minkään walkeuderi pidcttäwä, nijn on ihmisien
suurin makuus täsä elämäsis, kuin se tarketaan
Jumalan edcs.s Ci vriköän ihminen ole nijn
maka, ettei hänellä ole

ämmillä' owat

wirhenta.

heidän jawirhensä

Nijllä

ja

uffolli'
heikoutensa:

muutamat owat tolyt ilkiöt, muutamat kewiä»
mieliset ja piaan ussotetut, toiset pikaiset ja ajatto»
maan kiukkuseen kiiwauteen taipuneet, toisesta»

wottawat enimmän' maallista turhutta,pytäwst
toismans kelwata ihmisillen, eiwätkä tahdo olla
ylenkatsotut,
ei he pidä kieltänsä knllixi
hillitrzefck/ waan erchtnwät lähimmäisensä duo»
taikka muulla hnödyttömälla puheet»
mittennlella.
la, toi s, na n s vidätetään he ihmisten lemmestä eli

pelwosta ettei he welmollisellaJumalisella kijwau»
della wasiusta syntiä: toisinansilmaseren heisäkär»
simättömyys ja nuriseminen Jumalala masiaan,

trtrm<fttömyss ja suosiumattomuus hallitnreensa.
Hitaus ja laistuus rukoujesa,lumalar> nlistnxes<l,
ja muisa senkaltaisisa pvhisä harioiluzisa Ia kuka
taitaa luerella kaikki prhäin puutoret, kosta Ml)ss
pyhä Davidi
Erbetnzet kuka ommärtää?

se

sanoo:

anna minulle andcen salaiset rikoret
iz.
§.
Jumalan lapset elämät wiela mailma,
sa, ja ahkeroiwat pitämään itsens saastuttama,
toinna siitä, heilien kcyvi kuitenqin usein, niin,
kuin walkaisiallen, joka asui K)dän polttajan wie,
resa', josta mainitaan yhdekl opetus sadusa.
Mailma on kapakan wertainen, joia pahan
kuusilla on yösia, jotka täyttämät kaikki m,
pakm samulla /a muulla riettaudella; kuin nyt
jenzun silviän matkamiehen täytyy ottaa ma>aa

C
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iuhen, niin han tussin vaM mielikarwaudeta ja
pahain tartlllmata sieltä; se haistetaan hänestä,
misa on ollut. Pahat jaariluxee, ja paha sen,
ra, turmelemat hywät tawat.' i Cor. is: 3?.
MailmalZa on monta asiata. jotka koffewat ul<
konaiseen elämään, jotka han on hulluudella ja
turhuudella saastuttanut, joista kuirengm ei lu>
malan lapset taida iniöns warsin pidättää, ja jou-

muodoin, wasten tahtoansa, myss
jonga Jumalinen sydän tai»
turhuuteen
taa hamaita «vaatteen parresta, pidoista, häistä,
maahanpaniaisista ja muista tawallisuurista, nijn»
kilin lampaat ei taida laitmmta pitää, orjantappura ja ohdakcs pensaisa, Millastansa kadottoma,
ta, eli ohdaikeettomasti; nijn ei taida puhtaat ja
hurffaat sielut, nijn suuren pahennnren ja moni»
naisen kauniisti otollisen tilan keffeUä syntiin, elää,
tumat

mm

ettei he

jotakin puhdaudestansa, ja toi»
kodotcusi
joutuisi syylliseri,muutamihin synteihin,

sinänsä

ja ehkä he
ja wiettä

tahtoisit eroittaa itsens kaikesta seurasta

aikansa yrinäisyydesä, nijn on sittekkm
laita, niinkuin wnnan, joka
sydämmensä
heiden
päällä;
kuin wiznapuu kukoistaa,
makaa rahkansa
eli muutoin joku salattu riesa sillen tulee, nijn se
sakeentu itsestäns. Niinkuin Kirkkon Opettaja
Hieronymus puhu ittestäns, että silloin kuin hän
eli ercimaalgns, ja kulutti aikansa, wasituisella
paastolla, rukourella ja leikemiseUa, yön ajalla
kuitenqin, musansa, Romin Frouwa wäki ja hy«
pyt, langeisir hänen mieleensä. Sillä ei synti o,
le sellainen kaosu, joka meitä myrkyttää Ulkoa,
päin, mutta se nousee turmellusta sydämmestäm»
me, erinomattain, joltakulta johtatuMa ulko»
puolelta liikutettu.
§. 28.
Nyt sentähden tarwittewat myös ne
ja
pyhät, zokapäiwäistä parannusta.
hurskaat
He wartioiwat wisusti sydäntänsä/eikä anna s,
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luma>
lan Laki ja Lunastajansa pyhä elämä on heidän
speilinsä, josa he jokapäiwä tlitkiwat iisians ja
Christiliisyyttansil. Et lie kelvaa itsellens, he tu:l'
nustclewatnöyriiZssydämmiliä niitä wielä jääneitä wikojans ja hcikouzlansa; he owat oman sy»
dammensä wiboliiset,sen Vastahakoisuuden ja tot»
telemattomuudcn tähden, ja sumuwat elämään,

mantuntonsa wirian tutkinnon

puuttua,

hywin näkemät, ettei he taida elää
synnitöinnä; ja wmtkei he tiedä karkeita ja ehdvl»
iilia sontia kansans, mjn löytämät he toki, nijn
monia jääneitä puutoria, että he nijden tähden
wuodaitawat monia kuuma kyynneltä, ja
wat parahan elämänsä, kadotetut kelwottomari

kosta hc kyllä

Ei he perää entistä elcimätänsä; he
unohottawat ne kutn takaperin ownt, ja kokottawat niiden perään kuin edesä owat; Phil. 3:14.
ei he ajattele mitä he tehneet owat, waan mitä
wastatekemistä on, ei he pidä itsiäns hmffaina,
mutta tahtomat wasia seliaissri tu'!a; he rukoile»
wat jokapäiwälllmalatahuokauzilla ia konnneteillä, ettei hsn tahtois käydä huomiolle heidän
kansans, eikä lukia heilien heidän syntezänsä; ei
heitä tawata, niznkuin Phariseusta Simonita,
istumasta Christuren kansa pöydäsä, mutta sen
olennon.

katumaisen

syntisen woiman

kansa makaamasa

hänen jalwoisansa. Ei he häpee sekoitettaa muihin synteifijn, za, ehkä he olisit murhazat, saiawuoteisit, huorinteMt, ryöwärit, warkaat, ja
vnnä heidän kansans etsiä prWotusta lesuxen
Werellä, hywin tieten, ettei he mämmin kuin
nämätkaän, taida Jumalan onomiolla olla stisowaiset, jollei edcswastaja lesus Cbristus, joka
yrinäns wanhurffas on ja tekee ne wanhurffari
jotka uskomat hänen päällensä, tee parastansa.
Sentähden lukemat ja arwaawat hs Lullastajan»
yli kaiken mailmasa, etwäM tiedä muusta mi'
C 3
stään

sa

<s,sin

eli hurssaudesta Jumalan
on uffolla hänestä.
my'«s alituisesti, että he enammin

edesll, km» stit',' >l)ka

He ahkeroiwat
ia enämmm maht.iistt puhdistua kaikesta lihan ja
hengen saastaisuudesta täyttäin pyhyyttä Imua,
lan pelwosa. 2 Cor. 7:1. Lyhykmstiii, heiden
ellmansrl on alitninen parannus, ja heilui on
synnistä,i oka wielä asuuheisä nijn pallon tckemi<
st6, etra he fydämmellisesti ikäwöiwat elämäsi

loppua, jossonga myös, synnin pitää loppuns
Sellaisesta luttelemufesta, pitM heidän

saaman.
nyt

koettelemaan itsensH, jotka tähän asti awat,
Itlmalan armosta saaneet todisturen, lumalifc
sta elämäkerrasta; «uin en epäile,'heidän miclel»
!<<nsä tunnustaman, että ProphetaUiset sanamme:
Niin sanoo nyt Herra: Kääntäkät teitänne kai»

ke,ia syd«immesiänne minun tygöni, myös sopi
tvat heihin, ja ettei he enämmin taida olla paran<
nurera ja synteill antexi sgamista, kuin zokapäi»
wusetä lciw itä, Ia ettei yrikään ihminen täjä e»
lamlstl tuda
niin pyhä la wanhurffas, ettei
pestcl sydäntänsä paran»
tarwitte
hän useimmin
nuren kyynneleiUä ujkojc», kuin kosiansa ja kas»

wol.msa wcde^lä.

5. 29 Mntta meMa on nyt wielä tekemista
niwen kans, ioita omatumonfa makuuttaa, että
de hamasta lapstsuudestansa owat zumalattomasti
eläneet, unhottaneet kastensa lijton ja sen usein
rikkoneet; zoika wanhempainsa huolimattomuu»
della «a pahalla eslmerkkillä,eli jumalattomain
ihmisten pahennurella ia wiettelyxellä, owat Iu»
malan teiltä wietellyxi tulleet, ia raskaisiin ehdol»
listin synteihin langenneet, owat myös longun a«
»an »liisci eläneet, ia niitä halulla noudattaneet;
willcn »le on tulleet tawari ia tssttyöfi, ia olleet
syninn palweliat, niinkuin Jumalan la hänen h,
nansa ylölltatsoiat, jotka et ole ujonneet pilkata

saari
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ftarnoja ja uffoiMen Nelun Paimenten Jumalista kilwautta, wtka su'.nnu'.sai!!a cli muulloin O
wat ehdollansa luoneet itsens n'.owuxijn, ja re
ajaluvet owat kuluttani: sen pnhän ajan
smlnisä, zoika ilkiwa'!.usuudelia ia M',!N)de<'s,lie.
ten

ja

ehdolla owat murKe-Usiri saattalieet wan-

hempansa; joi!3en kiroilla, rijdellä, ha!!fl'ua, hä.
»väistä, »vihata, tapella, deukata, on ollut
ja tapana; jotka owat monenl.nftsii
ruumiinsa,salawuottudelza,huol uudella, lii mml.
la senkaltaisilla sonneilla; jotka owat eineet wä.v
rnydesä, tietensä lähimmäisensä nrikeuect !a pctkamaluudella zamaaroydellä »vetäneet toi
seen omaisuude!» itsellensä, la sen »vielä rtt.lvöl,
jotka jumalattomana menolign'a,. owlil olleet
muillen pahennureri; jotka
totiseta katunmrera siultienft olitse. ilman nstosa,
halullisnudeta, ja wakaista aikomusta kääntyne:!
s<l Jumalan tygö, owat u«cil' olleet pyhällä El)
tooliisella/ ja näiilä ja muilla souucitlä kallnna.
köyhän sielunsa ylitse. N i»
neetJumalan wihan
tä mahtaa, sen pahempi, olla. iso luku, la tm »on
ne kuka tiesi; suurimman osan ni,stä, lotka
lukewat/joshe taytowat «siodauffollisesiini l,kuin
Jumalan edesii, loka koettelee fydämmet ja n,u>>a«
skut, tunnustaa, että he owat täst.s loukosta, m
owat tuNeet simpäiri, joLei kaiMm, kuitenqin
muutamihin, »iäistä synneistä. Ne »vankat Jumalasta opomeet,. kirjoittaa st waka Herdera<ri,
sanomat: että harwa ihininen on, io>'ga o»u0»z----tuntson ei paha hengi ole jotakuta lowea haka»
nut, jongatckhden hän usein huoraa: ach, 100 ei
ainoastans olisi tehty! mm moös ei toinen kir,
jottaja ole pahoin osannut, ,oka knwaa stelun
narri kappa pääsH ja astaroimasa kaiken laisilla
lapsen
n>
nä wieresä, loka uhkaa häntä yhdellä kädellä,

se

C 4

mut-

40

mutta vit,i<i toisen filmäirsä edesä, ia nljn muodoin katsoo sormiensa läpme. za panee siihen nämät sanat
Psalmista: Jumala sinäpä tiedät
minun tybmyydmi; ja minun rikoreni ei ole sinulle salatut. Pf. 69:6. ja seliltyM'nämsi sanat
muiden seasa: Mitä auttaa kieltNremmekaän?
me olemme kaiki toki kerran suuresti houranneet,
ja kukin taitaa jotakin löytää, «osta hänellä on
huokaamista fa toiwottamista, ettei se olis ollen»
gaan tapahtunut: erinomattain näilZä wijmm?i>
sillä ajoilla, kuin jumalaloin meno on nijn wal<
lan saanut, ja pahennus on nizn suuri, huonei»
sa, kaluilla, ssouluisa, kanssakäynMsä, matkoilla
ja iokapaikas että muutamat Jumalala pelkäaOpettajat owat sanoneet hywin: jos Jumala näinä cnkona warjelee ihmisen karkeista fyn»
neista, jotka zuorewat kasteen liitoa ja omatuntoa
wastaan nijn on se aiwan nizn suuri ihme, kuin
että hän piti ne kolme miestä tulisesa pätM ja

Danielin jalopeurain lnolasa wahingsittamata.
Me puhumme kuitenqin ja asioittemme nijstä oi»
keistä pahantekiöistä erinomattain, niinkuinRaamattu Heini kutsuu, joilla on totuttu tapa syntiin,
ja owat suuren aian eläneet Jumalan pyhäin
Myin tietswäsä rikkomisesa.
§. ;o. Näillci on nyt korkia syy wifusti tutki»
maan, jos he owat totisesti kääntyneet? ja jos ko»
ko heiden sydnmmensä on nyt synnistä pois, ja
Jumalan tyaö kääntynyt? Tätä tietä, on kor»
kiammasti hyödyttäwä ja tarpeellista, ei kuiteil»
gaan työlästä. Jos sitä edestuotua juttua mnö<
den totiselta parannuresta ia kääntymisestä,perää»
tän sydäntänsä, omaatuntoansa ja nykyistä elämäkertaansa, mjn taitapa se piaall löytyä. Tiennewät he jos he koffaan owat tuntenut jotakuta oi,
kiaa sydämmen läpitse tungewata katumusta, jbl
takuta tawatomta murhetta synnin ylille, niin»
kutn

kuin nwss tussaa ja hämmästystä
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omasa tunnosa?

>nitg'mar, iolakusa liiam,
lan Lain kautta tulleet saatetun syuttensä !a zoaa-

he

on koskaan
raMsen tilansa tuntoon? Jos heiliä
ollut muserrettu, särjetty sMn ja hämmästynyt
omatunto, tunteneet Jumalan wihaa synntn yli,
ja maistaneet sonnin katkeruutta? Muutamat M
ka owat kirjoittaneet parannuMa, owat Mä
Latureja, ettei suuren syntisen totinen kääntymys
koffaän tapahdu, pikaistta, erinomaiseta ja ha»

waittawaa koko ihmisen warisemists,ett<l hän nijn
muodoin taitaa nimenolnattain tietZ ajKu la
hetken, kuin Jumala on alkanut waikuttamaan
parannusta hsness. Nyt wcMa me kernaasti annamme myM, sellaisia esimerkkiä kaiketi olewcm,
etti? iyminen jollakullaLain saarnana, taikka jol>
lcckulla Jumalan erinomaisella duomiolia ittcnsä
ell muiden ylitse, on Hkisti peljätetty ja wedetty
parannureen; nijil todistaa kuitenZin koettelemus,,
ettei sijtä taita tehdö yhteW olennus nuoraa,
toz7a muutamat, ja taiwa tapahtua usiammat,
ei kerralla za woimMiseUa erinomaiscZlalilkuturel'
la, mntta werkaallcn, Junnilan armolla ia sa<
nalla, joka usein kauwan «ikaa tekee työtä h«,
d«n sybckumensä MLen, tulemat woitetuzl ja
parannuxcen wedetyxi: knicengin on se tosi, ettei
yrikään tule lMnxi tuffata la hirmuta, sydänv
me!iiset<l katumuxeta ja murneta. UUss olento ja
armon wirta, sanoo Lutherns, alkaa suurelft ah»
distuzella, ja omantunnon hämmsstyrM, eli
muutoin sUllreNa murheella ja tilattomuudella,

Johannes Ilmestys kirjan kolmanuesa lugusa kutsuu Jumalan kolkuttamisexi
eli etsissele»
ja

jonga

lNlsexi, tekee sydämmesisesii kipiltä, että ihM°
nen tahtoo per>lti hukkua, ja luule tHytywänsH
kadotettaa
Sentähden se parannus joka har»
joittaa Ksens rauhalliDa ajatuzM/ on ulkokullai»
C 5
<

,<

4»

laifuus: Vijnn vitäa oleman muri totuus ja sy»
kipu, jos wcuchcm ihmi-en ott<H pois rillm
tuz-i tulemaan. Ia Kcknen mkoMnen apulaisella

Melanchtoi» sanos: Niiden jotka toti>
sesti tulemat käätovt tsytny wakaan maista ia tu>
ta, sitä ynwaksistä tottua la suurta hämmästystä,
josta Psalmeisa ia Propheetassa kirioitetaan.
§, ;i.
Waikka myös, ninckuin ennen on sa,
nottu. ei kaikilla ole yhtä 'uuri ja läpitungewa
katumus ia murhe synnistä, todistaa kuitenqin
koettelelnus, etts muutamat, »öiden p.!HUen erin»
onlainen suuri hämmästys ja omantunnon tuffa
on lanqenmtt, ettei he muutom aiatelieet,waan
täytywansH cpHM, hukkua :a tnrmeltua, tule,
wat sitä pikemmin stlll? Ewanacliumisel,'a lokdu»
tuxella mirwoiteturi,ja Iluualan armolla lällens
kohetuxi; toiset taas, jocka et tunne min tuimaa
hämmästystä ja sselun tnffaa, waan kohtilaiseUa,
kuitengin sydsmme!lisell<i murheella katumat syn»
tel«insH, jätetään pitemmältä taistelemlfeensa, la
hsidckn täytyn usein kulutan runsaahan aian huo>
kaurilia ja ikämsimisellck, ennen kuin he saamat
tllydelliseu

makuuturensontein anteexi saamisesta

rauhan. Nijn on kans tosi, että
tekewckt totista parannusta, on katu,
murella la murheella joku kaltaisuus snnteihin;
loisa synti on suuri, nM on myis murhe suuri,
joisa synti on kauwan piMntynyt, nisck tapaa
myös mielikarwaus ja mures pitkittää. Se koh«
tuuttaan tossn Ewallgeliumillisellll lohdutuxella,
moni totisesti katumainen syntinen, ei taida kui,
tengaan koko elinkautenansa unhotta» wsarin te«
koansa-, joku lain uhkaus, joku kowa Raamatun
ja omantunnon

nijllen jotka

sana,

joku esimerkki

Jumalan wanhurffaista duo»

mioista, joku päsllen langewa risti, taikka joku
muu tilaisuus, tekewilt alkilsii hllnen wanlM

haawansa

jsllens wuotswazi.

Katumainen syn-

tinen
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la lotain
scurasa
joita p.chanre-

ttnen taitaa kyllä tsiua lloifeu
taitaa tapahtua eli lucelwri tulia

konsa muistuu hänen mieleensä ja tulee jzztH nlzn
murhellisezi, että bän unhottaa kalkeu ulkolaisen ilon, huokaa salaisesti Jumalansa tygö eli

tiensä, antaa itsens kyynneleihin
m
lastee itsens muserretulla sydäM'
meilä ristinnaulitun Lunastaiauia jalkoihin, la
aurens huutaa häneltä taas nöyrimDi kalUln
werellsä prWoitusta.
§. ?2. Tazia onselwä, etti parannusta tcke»
w.Usten oikia la Jumalinen katumus, laitaan
helposti tuta, kozla se tungee ytimen ja luitten läalistaa, ia juuri
vltst, mnftrtaa
kuin nloswMntää hengen,
kuin msrka
waatct uloswä.sMn, särkee lunt,!a kaMtuä tsko
ihmisen;kossei han millään
paleilla poistetta cli ouennu, waa>l pilkittäl
ivasiluisesti, eik«i usein suo ihmileUcn lepoa päi<
wäftck eli yölici, waan ajaa l)lnen aina huokaa,
maan, itkemään, waikecounaan nlitsms ja walit»
tamman; ia kosca sen myitä kans on,wlha la suut»
Numms sy!!tin»,ci »vaan muuiamldill mutta kaik<
kiin, za, itsekuhunZin, kosta sc erinomattam tar'
koitta sitil turmeltua sydäntä, uijnkuin perisyn,
l>in oikiata istuintapa pahuuden sisailisiH
siuxia jotka sieUci ,)suwat. Oik<iil p.n annuna tekemä syntinen, ei kadu amoastans za tunnustele
yhc<l eli toista ulkonaista karkiata -a raskosta syn>
tis, mutta myös sydämmensä sisalllstä kiukkua la
wilpiil, niinkuin lähdettä, losta kaikki muut kau«
koituwat, ei ainoastans syntiä toista,
waan myös edellistä taulua wastaan: hän katuu
warfin luopumustansa Jumalasta, kasteensa lii'
ton heittilmistH, kauhiata kijttFlllllttömoyttänsä,
lcmpicklien Luojallans ja ylöspitajällenftl,la wie»
la warsingin rakkaudesta rittahallen LunaMäl'
len»
nee peräti

sieltä
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lcM, ivnga kMjn weren' ja ansion hckn on nijn
halpana pitänyt la tallannt,eihän taida kynelitck,
njoudeta za hswytä ajateliahckilen päällensä; kuin
hckn kuulee puhuttaman hänen rististlinA: jakuo»
piston stchämmee«<sä, la
lenmftonsa,llijn hin
tunnustaa Jumalan edesck, ettei HFn ole wOem»
min Me» syyplä, kuin ne jotka hänen tehottisefti orjantazzpuroilla kruunaisit, ruoikitsit, ristii
naulitsit ia kusetit; ja m»)'s kuin armoll soitot
rupeewat walaistmaan murhelliseiä sydämmesHn»
sa, ja kuin hän alkaa noutamaan lohducusta ku»
nastajansa hawoista la tygöpuhe?sta Ewangeliumitta, lukee HHn itsens siihen mahdottoman, la
taitaa kyllä sanoa: Ach Herra, piMkö sinun kal<
lis weres myös, tulema.m minulien kijttämättöMH!«en, iumalattomailen, kirotuUen itzmiseUen
hywsn! pitääkö armon tawarat, fontein anteen'
saaminen wanhurffaus, Pyhän Hengen lohdll»
tus, lapsen oikeus Jumalan tykönä, la toiwo i»
iankaikkisesta elckmMH, omistettamaan myös sel^
laisella pahanjouniselta, kuin mins olen, loka
niin kZuwan olen elänyt snnneisckni, ylönkatsonut
annos, uilhottanut kasteeni liiton, ja sinun mm
monenkertaisesti unhoittanut olen! Ach minua
syntistä matoa! en minä ole ansiollinen nijn suu,
reen hywyyteen! Ei sellainen syntinen estele ia
plkämmin
peittele pahatekoansa, mutta tekee

saa

'

suuremman, hän suuttuu

sen

ja wihastuu muös

ni<n

se wapistuttaa
hänen ruumlstaltja kuin
pellen;
ajattelee
kaikkia ti«
sen ajamnjnhänja waroosyntizn
hlln
taita
loa, kuin
Mhen, etts

uteen
vahoihin
kyhyksiseiii:
johdaturen.
hänen
häneUen
kansans on persli toisin kuin ennen oli; mailma
kaiken hekumaansa kans, on hänelle» kauhistus;
hän on itsellensä kuorman'; hiln wiyaa itssins
lymnn tähden, joka asuu hänen lihasans, me«
lämsnsi «n hänellen mielikarwautta.
antaa

§.

33.

5. ;,'. Tandotteko nyt weljcm ja sisarem m,
tH, jos te totisesti oletta ksöntyneet? mln sano»
kaat minuVe wakoisesti,jos le ymnnlrrHtttl tätä
jota te luette? nedättekö te kokemisesta, mMs
mielin peliäsiynyt, nmrheAnen sydän ja suru!!i>
nen omatunto on? tiedättekö mitä se on, jonga
Dawidi kutsuu mucheiiiseri
murheLiscxi
ja särjetyt si)d.jmmez'i, Ps. si: l). ja Propheta
ja uloswaätyfi
Esaiss, mmkeeluseri,
hengeri? Es ;?:'; jos te
oletta käänty-,
neet, »njn ei tarwita suurta waiwaa, teille» selijt»
tllmäiln,
oikian katuwuren latua ja omaisuria,
»njnkuin ei myös ftlien ole tarpeellista sanoa, joka
kauwan on määrällisesti sairastanut, japaljon kärsinyt monelta parantajalta/kuinga Mkitys maistuu. Er täm i luclelemus mahda nijllen olia
tsydßistH, jotka Jumala sitä katkerata paran»
nuren tietF, on mailmajia kuljettanut, lesurellen
ChristuxMen, kosta he tietHwöt paljon enämmin
koettelemuzejia, kuin jongun toisen kynll kirjoit,
taa taitaa; mutta Mette ole sellaista wielck tun»
tieds, mitä sanottu on, te ei tieds
teneet,
mistään sielun hsdLstä ia tunnon tuskasta ei mi»
stM» sydämmen murheesta, ei mistaköckn katkerum
desta joka svnmsa oleman pitsis, ei Mckan hömmMyrest», ei
itkusta, huokauxesta ja
lValituresta,ei enfingilön mielenne muutoMa, j.
A. e. nizn eikös se ole selws, että te oleKa tHhän
asti pettäneet itsenne petMjeUa luulolla paran»
nuxesia, ja olette waarMsefa tilasa.
§.?4. RakkaKat, azatelkaat toki/mins rukoilen lesuren hsawaw ja köyhsin sieluinne tsh«
den) kuinga stjns taitaa olla totista rarannuM
ja syntein anteeri saamista, josa ei sydän ole wieN
tuntenut Jumalan rastasta köttö, eikä ole wielä
muserrettu, sHrieny ja ritkirewitty? Kuinga se tai»
M kehua parannuxestl,, lokst kM «n usten ol«

sen
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lut Ripillä, waan n kostaan jotakuta hetkee kU'
luttanut omantuntonsa priwakaisesakoettelemuxe
joka ei kertaakaan ole oikein tutkistellut sydän»
ja waiwaantunut syntiensä tiedustelemile>
fö? Pitääkö
olemankatuwaisen syntisen, joka
on kyllä ulein ,uonut jtstns «uomufijn, monasti
juowuxisansa raiwcnnut, metelöinyt ja huissi
nut, jvka on monikertaisesti saastuttanut itsens w
staisuudesa ia lihalllseja himosa< joka on usein hir>
muisesti wannonnt, lähimmäisensä pettänyt, wal»
hetellut hänen päMcnlä, kolkanut häntä, joka on
rikastua pyytänyt wäärvndellä, ioillen synti ta»
hän asti on oLut, Kuvallista ajan kulutusta; nn»t'
ta ei wielä kostaan ole sydömmellisesti murhetti»
nr>t sellaista tilaansa, ei yhtäkään kyynnellä
tähden suodattanut, eiks yhtäkään muutosta it«

sen

sen»

sesänsä chawainnut? Taitamatkos sitten nämät
kori olla yhdcsä, tofttlematoin, kowa, sllrutoin,
ja myös muserrettu, särjetty ja hämmästynyt sy»
dön? Taitaako joku yhtä hawaa wurhehtia syn»
nin ylitse, ja samalla hänesä kuitenkin ihastustan»
sa etsiä? Taitamatko parannus ia suruttcmuus,
«ffo ja eväusto, Cdristus ja Beliali, olla yhtänä
vhdesä sydämmelä? eli onao simck knllä, että
synti wielä asuu sydämmela, elä<l ja hallitsee, mut»
ta parannus seisoo ulkonaisesa muodosa? Että mc

teemme syntiemme tunnusturen waan murehtima'
ta? Että me luemme kirjasta, ja ei sydän sijlä
nnsän tiedä? Että me
suulla, minä tah«
dcn kernaasti parantaa elämäni ja hurffaammari
tulla, ia ajattelemme kuitengin peräti toista sy,
däwmesämme,että menemme Herran pKydällen,

sanomnu

waan itsiäm koettelemata,isoomata,janomata?
Mitä me wihdoin teemme! Christillisyydeftäm ia
pcrannurestam? Niin, mingä me teemme siitä
lranhulffaasta, pyhästä ia kunniotettawimmasta

OnLo hän sijs

yri kelti kuninZiss,
jota

jota me <ujol?elemata mahdamme pilkata? Mits
parannus on yMtiseta katumuxcta ja ImMlisc'
ta murbeta losta edeltäpäin puhuneet olemme,

muuta kuin apinan leikkiä? Kumga se taitaa kerstata uffosta, jonga sydän ei tiedä uj?on walmi»

siuresia? Kuinga se taitaa oikiglla kijwaudella,
rukoiLs spntiensH anteeri saamisia, joka ei wielä
ole kostaan kokenut, mikä kauhistus ja sielun
mnrkky se on? Kumea se taitaa wmheMleya huopaeta sen ristmnaulit'
kaufeNa j« ikswöimiselia',
tun I<suren wgö, joka ei tule aietuzi snnmiltäl!ft? Mitä terwes parantajasta lukua pitää, ja
juoppulalli wirwottawasta lähteestä? Kuinga se
taitaa Lunastajan ksrkiasa jakallnsa arwosavitss
jollenga ei wdämmensl sano, että hän korkiammafti tarwitsee häntä? Mits hyödyttää balsami
öljy/ kiwellen wuodatettuna, l« mitä Jumalan
Pojan kallis Weri auttaa, kiwi kowia suurutto»
mia sydämmitä? Kuinga se taitaa heittää takkan«
sa Christuxen päällen, ,oka ei mistään takasta tie»
dä? ,a kuinga se pskeniö «nxoistuimen tygö, jo<
ka ei keltään peljätetä eli ajeta?
§. ?5« Christus lesuö on parantaja, mutta
sairasten, hän sitoo, lvan muserretuita sydämmi»
tä; hän lohduttaa, waan ainoastans murhellisia,
ha'n kutsuu tygönsä, mutta nijtä jotka työtä teke«
wät, zotka kilwoituxesa synnin kansa owat wä,
syzijn työtä tehneet, ja omat lastautetut; hän
tahtoo mielälläns nmwottaa ja ilahuttaa kuiten.
gin ainoastans nijtä jotka sydämmestäns murhe!liset j« hämmästyneet owat. Ei Jumalalla o»
le yhtään iloa jumalattoman kuolemasta, waan.
että hän eläis, mutta hän tahtoo myös, händs

kääntämään

jtsens:

paläjäisit, Hes.;?:

tahtoo, ett<s luopuneet
ja tuntisit pahattetonsa,
käätä kaswojanH heiltä pois,

Hän

,l.

n,m ei hä» tahdo
lauplutta. ler.;:

waan osottaa

i;,.,

oz. Hänjen,

jenff Kuningas

Dawidin iällens hirmuisesti syn»
s?tten kuin hän uffoja oli kan»
murheellista ja särjettyä sydäntä

lijn lagettua, mutta

tanut

uhrizi.

Hän otti Marasseu, sen

epäjumalisen,

werta jnnswan, jumalattoman kuninqalin, sen
noidan, merkkein tutkian welhon, koko kansan
wietteliän, sen lasten murhajan armoonsa; mutta
hän rukoili Herraa Jumalalansa ja nöyryytti it<
sens
suuresti tuffasansa, isäinsä Jumalan edess,
ja rukoili häntä' sydämmsMsti; 2 Aika kirj. 33:
,

3,6,12. joilla sanain lizsäsmisellä ja kazikertoimi»
seUe, Pyhä Hengi on tahtonut, Hebrean kielisel»
lä tawassa, merkitä hänen kjjhkiatä, sydämmellisiä, moninkertaista ja wisutettua rukoustansa.
Petari löysi armon kieltämisensä jälkeen, mutta
hän itki katkerasti. Match. 26:75. Ee katumat»
neN syntinen waimo, puhdistettiin kaikesta saastai»
suudestans, silla ijankaikkisella ja ainoalla sowin,
to uhrin merellä, ja kuuli tämän iiahuttawan ty»
govuheen: Sinun syndis owat anderi annetut,
ustos on sinun wapari tehnyt, mene rauhaan.Luc.
50. Waan katsokaat, kuinga hän sitä
ennen makais lesuren lalwoisa ja kasteli, nijtä
kyynnelleillensa. Joka nyt naiden personain eli
henaien kansa odottaa ja toiwoo vhdeUaista päätöstä, hän alkakoon samallaisesti. Ei Jumala yh>
dc«gän ihmisen tähden lsrjestMns muuta; ei
han toki kellen.qään muuta tietä autuuteen tee,
kuin sicä, jota kaikki, katumaiset edellämme käyneet owat. Moses käypi edellä, sitten seuraa Chri»
sius. Laki on meidän kurittajamme, loka ajaa
meitä lesuren Christuxen ristin tygö,että me wan»
hurffoazi tulisimme uffosta. Gal. 3: 24. Joka
toisin tahtoo, ja luule parannuteta joutumanpa
l>stoon,hän pettää itsens, ja waeltaa täysinsisä
makialla toiwoLa taiwaasta, helwettiin. Ei sii»
he» muuta tule, syntinen kowa sydän piW rikki
lyö'
:

se
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lyötämäN/Muserrettaman, särjettämsn kai» kaut»
ta, ei se muutoin ole sowelias wastacm ottamaan

Jumalan armoa ja lesuzen Christuxen Merta.
Se mettitynyt autia pelto, joka niin kauwan on
maannut, ruokkomata/ ja on mm monista pensailla ohdakeilla ja orjantappuroilla ylikaswamtt,

estn ulosjuuritettaa, ulospoltettaa jakäcki,
nättää ennen kuin Ewangeliumin siemen, ett se
kallis nisun jywä Chrisius, taitaa sijhen tarttua
kaswaa ja kantaa hedelmätä.
täytyy

en epäile, monta sydäntä sellai,
tutkistelemuxesa mahtawat olla uffotetun, että sen sillä lailla niinkuin sanottu on pitää ole»
Mmn parannuxen kansa, ja ei toisin he mahta»
wat antaa Jumalan hengeiiä joka sanasa puhuu,
oleman oikeuden; mutta wma pelkään, monen
ajatteleman, heillä lo olleen sellaisen katumuzen,
kosta he kuka tiess, toisinans owat tunteneet jota,
kuta hämmästystä ja pelkoa, erinomattoin. koffa
he swat walmisianneet itsiäns, sen korkiasti ansiollisen ehtollisen mahdolliseen namiincon, kossa
he wiriämmästi, kuin muutoin tapansa orl Mut.
owat rukoMeet, weisanneet ia auretts huutanceet
Jumalala, syntein anteeri saamisesta, jonaa siwu>
heidän silmänsä owat toisinans »vuodattaneet
tyynneleits, kuin he owat itl/ns hiliaxens pitäneet
ja waatimuzesa,eroittaneet ttsens Aurasia, ja niin
köyttäneet, kuin katumaiset syntiset tapaamat.
Nyt näits neuwoareni, tunnustan mielelläni, että Jumalala pelkäwäisesä lMssaisa Christityisä,
jotka seisomat Jumalan armosa, elämät ustostan,
§a, la ahkeroiwat pitämään saastuttsmatomta o»
maatuntoa Jumalan ia ihmisten edesä,ei scllalssa
parannuxen harjoituria ja merkkiä Pidä plönkat»
sottamaan; mutta meillä on tssä, iota wältämätä, wielä kerran täytyy muistuttaa, tekemistä nijt>
ten kans, jotka tähän asti pitkittämättä owat els,
D
nett
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ncet tiettäwisä synneisä.' ia joisa muutoin ei yh,
tään Jumalisuuden kijwautta ja ahkerutta löydy,
nnltta taitaa tapahtua, sillä ajalla, kuin he tahto»
wat, niinkuin tapansa on puhua, tulla hurffairi
st on, käydä ryhallen ehtoollisellen; nijllen pitää
syystä eteen asetettamaan ettei sellainen lennatus
parannus, jollei enämpätä ole
myötä, ei ole
oikiata laija, eikä taita pidettää oikiamielisnä ja
taysitekoisna, kosta se pyhä Raamattu asettaa e,
teemme ulkokullaifia ja jumalattomia ihmisiä;
joisa sellainen on löytynyt, jotka kuitengin senjäl»
teen nijnkuin edeltakin, owat pysyneet ulkokullai»
sinä ja jumalattomina. Sijtä jumalattomasta

se»

Israelin Kuningaasta Achabista jutellaan, että
kuin Jumala Proplietausa Elian kautta, antoi
ilmoittaa hänellen wihansa ja rangaistusta, re»
wäis hän waattensa rikki, ja weti sakin ruumijl»
lensa, makais sianä, paastois kälvi tymaräsä;
ja kumarsi itsens Herran edesä; i Kuning. kirj.
ii,-?, waan sydämmensä pysyi muuttuma,
toinna, ja hän pysyi epäjumalat!» palwelewana
jumalattomana ihmisenä, joka oli wihainen Iu»
malan palweliaUen Michallen, ja kästi rawita
häntä murhen leiwällä ja wedeAä,, Kuning. kirj.
«: 8,
sentähden että hän oli puhunut, nijnkuin Jumala kästenyt oli.
jotka yli korwain
§. 37.
Israelin kansasta, wäärydesck
istuit alhalla epäjumaluudesa,
la mui,
synneisa, juttelemat Prophetat, heidän kanta»
neen paljon uhria Herralle», eikä sitä halwinta,
mutta sitä lihawata ja syötettyä, ei myös anta»
neet ruoka uhrin ja suitsuren puuttua, että he uu«

sa

silla kuilla ja sabbateilla tulit kokoon;les.»:i 1,1,.
he päästäisit ,a waiwaifit ruumistansa; he tulit

Prophetain tygK seurakuntaan, ja istuit heidän
edestins (nijn haluNisna ia kunniallisna) nijnkuin
Jumalan kansa ja kuulit heidän sanaansa; he ke»

hmt
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huit heidän saarnojansa, ia tiesit paljon puhua
niistä'; mutta ei heensingään tehneet sen jälkeen,
»vaan seuraisit edespäin ahneuttansa. Hes. 33:
?,.

Samoin puhutaan sijtä Romalaisten Maanher»
rasta Felirestä, kuin pyhäPamali saarnais hänel»
len, lvanhurssaudesta ja puhtaudesta jatulemasta
että hän tuli hämmästynjn ja nijn lii,
kutetun', ettei hän pidemmältä tainut kuuNeUa
häntä, kuitengin jäi h<ln stN wanhan' jumalat,
tomari, ahneeni ja määrän Felixen, ja ei paran»
tunut. Ap. T- 24: 2s, -6. Sauli Israelin Kw
ningas,tuli Dawidin lijkuttawaisesta puheesta,
yhden ja toisen kerran sijhenasii taiwutetun, että
hän tunnusteli kohtuuttomuutensa, ja wucdatti
lyynneleensck,

waan pysyi kuitengin hänen wihol,

lisnansa. Sam.-4:17,21. Ia ettän päättänen,
«iwan perkeleet wapisewat sen Wanhurjkaan ia
Pyhän Jumalan Majestetiä. lac. 2:19. Ia
pysywät Lttekkin perkeleins. Tästä on selwä, et»
i

tei ihminen, ehkä hän löytää sellaista tykönsns,
taida wielä olla makuutettu, olemansa oikein ka,
tuwaisen syntisen. Sillä ei oikia parannus sei»
myös ole parin
so lentäwäsä halu«isuud<sa,eikä
puhun
nijstä
jotka termeet o,
hetken teko <minä
wat, ia joilla on aikaa kääntyä) mutta sitä on
tekemistä kaiken elinajan, Jumalan nuolet tun,

se

gewatsywästi fodämmeen; oikein katumainen käy,
pi usein koko päiwän
hänen syntin,
« ja kipuns on aina hänen edefäns; hän tunnu»
staa pahattekons jamurebtij syntinsä tähden;Ps.
38: 3,7,'8,'9.
s. Jumalan käsi on nollck
ja pFiwällä
hänen päällänsä, niin että hck
nen nesteensä kuiwaa,nijnkuin se kemllä kuima on.
Ps. 32:4,5. Eikä pidätä, ennen kuin hön yfi»
totiseen tunnustuxeen raukee, ja sydämmestäns

rassas

lääntsä
§. 38.

itsens Herraan.
Sentähden Dawidisia/
D

»

joka «vaikka

hän,
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h'?n, nöyrästi

tunnustettuansa: Minä olen syn»

Herraa wastaan,.Prophetalta Natha»
ni!m lohdutettiin, ja synneisiainsä wapautettijn,
n ii ia sanmlla: Nijn on myös Herra sinun syn,
dis ottanut pois, ei sinun pidä kuoleman. 2 Sam.
:?.
§. ?;. Pitkitti yhtä hvwin, sydämmelli»

tiä tehnyt

!?.:

ses« parannus

haluliisuudesansa, niinkuin

Psalmi jomuiden kansa todistaa.

se
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Manassesta

sanoneet: ctts hän tuffasansa, rlckoili
nöyroytst itsens, ja rukoi»
Jumalalansa,
Herraa
li sissmöisesti, niinkuin Raamattu puhuu, tiets
antain, hänen sangen sydämmellisesti, ahkerasti
olemme

ja moninkertaisesti pyytäneen Jumalalta syuteins
kirj z;:
on
wanhaa ja ensimmai,

saamista, 2 Aika
antcszi
myös tuttua, kuinga

se

nen Seurakunta Uudesa Testamentisä, on usein
kauwan aikaa, koetellut niitten parannusta, iot»
ka kasteensa jälkeen olit langenneet tiettyihtnkar»
keihin synteihin, ja kuinga niiden monena wuon,
na, eroitettuna yhteisestä Jumalan palwelupesta,
owat täytyneet, monilla kyyneleillä ja huokauril»
la, todistaa Mesta katumurestansa, ennenkuin
heitä jällens wastanotettijn. Nyt ei tosin minun
mieumiseni ole juurikuin ei joku muu,taitaisiolla
wakalsta parannusta, waan se joka tapahtuu-, pit«
tiedän
kän aikuisesa wasiluisesa murheesa;
kyllä, sen olewan lumalasa, kuinga piaön hän
tahtoo andaa, hämmästyneen syntisen kuulta
iloa ja riemua, ja autuudellansa ja awullansa loh«
duttaa häntä; mutta tarkoitureni on ainostas
tämä, että minä tahdon wastustaa ulkokullaista
ja huikentelewaisia kewiä mielistä sydämmitä,
ja osottaa, ettei se oNengaan ole parannusta, kuin
hetkeri aikaa, ollaan halullinen, olewana, laite»
taan itsens rukoureen ia rippiin, ja pitkitetään
sillekin toki tawallisela synneisänsä. Paran,
pitäs oleman pvsywilisw i« johonguun

sen
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mäsMn yhdenlaisen siintien kan<a; joka on tel),
nyt suuria rastaita syntejä, pitänyt jumalatta,

saa

luul«
muuden tapanans ja kHsztyön3ns,ci hän
la, kaikki olewan hywin toimitetun, kuin hän ai<
noastans parit kertaa asettaa itscns halulliscxi,

huokaa

sen

ja sanoo,

minun sonti»
Jumala armahda
täytyy joka

päälleni. Mutta

koilta

hänen

Jumalala 7otisesta katumuresta

Miwa

m°
ja murhe,

sta muserretulla ja katumaisella sndämmellä, hä.
nen pitää suurella wakuudelia.sistmmäistmmällä
rukouMa,kyynncleillä ja huokallrilla, joka päi°
wä maata, Herransa lesuxen jalköin zuurcsa, ja
niinkuin synti on ennen ollut joka päiwclncn päi
wätyönstl ja
kulutus) »iin pitää nyt ka
ja
paranunxensa
oleman elinkamcnsa
tumurensa
tyä ia wasitninen hal'ioituz'ensa.
§-

la pitää joka kaltaisuus pahoillen teoillen luma>
lan edesa olenmn, zumikuin hän taitais la ptto'is
itse kylliri tekemään synteinsä tähden: sillä ehkä
joku kulultais kaiken lopnn ikäänsä s.ikisä za tuhasa, paastolla ia rukourella wuodattais niin mo'.s
ta kyynnelts kuin sateesa on pinnoita, ja ehkä hän
itkis werta eli piexäts itsiäns että weri juoris,
nijn ei sittekkään sillä yhtään syntiä wlis
tuxi, eikä kaikki yhteen olis oliengan armollista
woittamaan Jumalan armoa, joka
synnin korjaaialta, ristinnaulituita

silta ainoalta
lesurelta Chri>

sturelta yz-inäns meillen woiiettu on. E»'

tahdo tällä tehdä

jotaknta

myös

suoramielistä ihmulä,

joka katuu syntiensä epäilewäiseri, lacnwuxensa
kyllyydestä, (jonga kansa edespäin
tulee) <vaan minä. puhun ulkokullaisia wastaan,jod
ka yhdellä eli toisella huokaurel!a,nnnttamain ru<
kousten lukemisella kirjasta, tahtowat koko kutu
muren ja parannuxen työn, moniwuotisen !uma>
lattomän elämänsä'tahdeil taytetyzi, ja ruitenain
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sitten heillä olewan wapauden pitkittämään syni
nisä, luullen, taitamansa joka kerralla helposti

nämät pettäwät itsens,
tiedä,
eiwätkä
mitäftnti, katumuus, ustoo, pa»
rannus, armo ja syntein anteexi saaminen owat.
jomuwan parannureen;

An iso Kirkkon

Opettaja

sanoo sangen hywint

tahtoa, harjoittaa katumusta, ei ole
Parannusta
niin halpa työ, kuin sumuttomat sydämmet tun,
tewat. ei pyh<l Raamattu muutoin käyttäisi niin
waikuttawaissa sanoja siihen, niinkuin rikki lyi«
W, rikkirewitty, muserrettu, särjetty ja sellaisia,
eikä myös Dawidi muutoin olisi näyttänyt, nijn
surkiaxi, niin »valittanut waikeroimuus ja ollut
päiwat ia yöt murhellinen: totuus tähän waadi,
taan. Toinen sanoo: Pyhä Hengi matkaan
saattaa ja «vaikuttaa sanan kautta totiseen katu»
mureen, jonga täytyy kaswaa totisen mielisisä pa«
rannuren harjoituzisa, waan ei taida koffaan tä»
sä elämäfä olla kylliri tekemää ja täydellistä, lu<
malan edesck. Ia wielä toinen sanoo: mitä roh»
keutta se tahtois kuolemasa tehdä, jos joku pitää
wanhurstaan nimeen nijn halpana, että hän jää«
tyänsä sulahan wääryteen, tuulettaa ittellens E,
waugeliumillistä uskon wanhurstautta, ajattellen,
uskon ja parannuzen, oleman halwan kappaleen,
nijn että hcln kohta wanhurstautetaan, kuin hän
ainoastans sanoo: Jumala armahda minun syn»
tisen päallen! Eli: Herra minä uston! ack ei,
sinä köyhä petetty ihminen, totiseen uskoon waa,
ditaan paljon, reisiluiden horjahtaminen
si<
musanijnoleman pitää i.Mos. kirj.puhua
na
1 ennen kuin
tästä asiasta mahdan
joku sen köyhän Publikanin kansa, marsin oikialla totuudella lyöpirintoihinsa, nöyryydesä kerjää
armoa, ja niin menee wanhurlkautettuna kotijn»
sa, nijn saavan kowat sydsmmen kalauxel, tul«
Zaan woimallisesti painimaan Swan järkensä kan,

sen

sa,

<a, lihan ia weren kansa, aiwan itte perkeleen
kansa. Niin pysyy se nyt siinä, että se oikia sa«
tumus ja murhe synnin ylitse on lspitse tungewa,
ta, totista wasituista, se rikkirepn, musertaa ja
särkee sydämmen, silla on tuffa pelkoja hcimmä
stys myötänsä, nijnkuin myös wiha ja kijwcms

syntiä wastaan, se on esimaku Kelmuista', jmlti»
tuin Ewangeliumt taiwaan esimaan myötäns
tuo. Joka ei tästä tiedä eli huoli, eikä m„ös ole

kotkaan tästä

sydämmesäns jotain tuntenut, öl

köön luuletta kukan itsiäns ol«wans katumaisten
lugusa, eikä tarwitsewansa olla sumullisen enää
syntiensä tähden; hän alkakoon tänövänä kaän
tomään Herran, tygö, kaikesta fydammestä, ja to»
tuudella aurihuutamaan Jumalala lesuzen Ni«
meen,että hän tahtois armostansa antaa häncllen wakaisesti katumaisen sydämmen; sanokaan
Dawidin kansa: Luo minun Jumala puhdas sydän, ia anna minulle uusi mahwa hengi, Ps, s»:
12. ,oka rikkaudeta ja ulkokullaisuudeta, katuu
syntejänsä, ei hoipertele uffosa, ja myös edespäin
seisoo lujemmasti satana» kiusauria,mailman hau«
kutuxia ja syntisen lihan pahoja halnja wastaan,
pahempi, tähän asti tähnyt on.
kuin se,

sen

».

Hyödytns.

5.4». Mutta meidän täytyy lawiammin o»
sottaa, totiseen parannureeu koettelemusta myös
siitä toisesta kappaleesta, nimittäin uffosta, samvin kuin uudesta kuuliaisuudesta, joka wältamätä seuraa totista parannusta. Se on tosi, ja Py»
hä Raamattu, nijnkuin koettelemuskin, ovetta»
wat sen, että oikein katuwaisesa syntisesti löylyyn,
tyy

nus

suuri muutos Herran lesuren päallenkatson.
ja armon wällkappalten suhteen jotka hänen

meillen eteenasettawat ia taritsewat; yji ihminen
loka on mailmaan haluuntunut, ja elää katumattomuudesa ja synneisä, ei huoli Chrisiuresta juuri
D 4
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suuresti, sian kuultelee hänestä puhuttavan kyl«
mäkizkoiWa sodämmellä, on hänesH wanha,
kuin sijtä ristiunaulitusta lesuresta Christuxesta
puhutaan, ei Ewangeliumi maista hänellen, hän
lukeeRaamattua niinkuin halpaa kirjaa, joka löy»
tään jokapaikas, ja jonga Pawali ia muut py»

se

hat Jumalan

Miehet meillen

se

opettamat

ul?on

on hänestä pieni ajla; hsn
menee Kirkkoon enämmin lystin wuoxi, jatawa»
siansa, kuin wiemaän myötänsä sydämmellistcl
nälkää ia janoa Jumala» armoon, joka sanasa
taritaan, ne RaamatUu sanat, joita muut kehu»
wat sydän ja pää sanoisi, ja sanomat oleman ma»
kiammat kuin hunajan ja mesileiwän, ei taida mi»
tään huwitta hänen turhuudella «a mailmalla
tMettyä sydäntänsä. Muut maalliset, leikkiset,
sukkelat, ja nmilman mielellä ja hengellä kirjoite»
tut kinat, omat hänellen, rakkaammat, kuin kaik«
kein Propheetain ja Apostolein kirlotuxet, kuin
wcmhurffaudesta,

ulkomaisten

yhdistyrestä ja osallisuudesta Chripuhutaan,
niin on hänestä hulluutta,
stuzesa
eikä taida sitä käsittää, eli luulee, sen jo aikaa op»
pineensa, taikka ettei siitä suuresti lukua ole; kyl«
lä hän käypi Herran pyhällä rakkauden atrialla,
wacm ilman nälkää ja janoa, ilman makua, il,
man iloa, kylmäkiffoiselia sydämmella; lyhyksisesii: hän on niitten ihmisten wertainen,joka nä«
kiwät kyllä lesuxen lihansa psiwinä ia rupeisit
pyhään ruumiseensa, maan ei niinkuin werta»
wuotawainen waimo, joka terweyderens tuli ,o<
Luc. 8:
sallisezi sijtä woimasta kuin hänestä lahti;joka
tekee
4?. hän on niinkuin rawittu lapsi,
leikkiä parahimmalla leiw<lllä,paloo sitä, ja jal»
kains alla polkee.
§. 4i.
Mutta katumaisen ia oikein kääntyneen
on peräti toisin; sillck tuin hänen
laita,
ihmisen

se

fndämmensä on totisesta katumMsta peljästynyt,

muser»

5?

muserrettu ia murheellinen, mm se rupee sydän
pohjaisella huokauxella ia HaluUa ikävöimään apua. Nun piaan nyt, kuin Ewangeliumi siihen
tulee, ja tarjoa ssllen suurullisellen syntisellen ri°
stinnaullttua lesusta, nijnkuin Jumalalta asetet.tua «armoistuinta, ja hänen kallis werensä rupea
juoremaan sonnin haawoihinsa; silioin huomait»
se hän, mik<i makeus Jumalan Sanasa salattu on,
silloin tuntee ja kokee hän sen olewan Jumalan
taiwaan
woimaa. manaa, la sydäntä
leipää. O! kuinga makia itsekukin pääsana silloin on, sen entisen katkeruden Mllen! Kuinga
kallis Raamattu sitten hänestä' on! hänen mielestänsä on «okainen Jumalan lupaus Christiestä,
M makuutus syntein anceeri saamisestapa sielun»
sil»
sa autuudesta, kirjoitettu jonga
lesuz-en WereUa; piti
ennen
loin hawaitsee hän että
hän
pälkkanä hulluutena se on kaikki, täynnäns hengee
la elämätä; täynnäns Jumalallista wisautta ia
woimaa; silloin tunnustaa hän, että niiden sub
kelimpain ja wilsahnnpain pakanain kirjoituxet o»
wat tyhiiä laarituria,laSodoman omenain wer<
täiset, «olkapäältä näyttämätkaunchilda, mutta
joiden sisäpuolella ainoastans tuhkaa ja tomua
kylliri arwata
on, ei hän silloin mielestänsä
Lunastaiata,
Wälimiejtä
ainoata
makiata
la
sitä

osaa

ja hänen ristiänsä, mertansa ja ansiotansa; silloin
hän oppij ymmärtämään, kuka se kauppa mies
on, joka etsei hywiä päärlyjä, ia kosta hän löysi
yhden kalliin pärlyn,meni hän pois, ja myi kaikki mitä hänellä oli, ja osti sen. MattK. 13:
Ei hän silloin tahdo muusta kestään tietä, kuin
Sil«
ristinnaulitusta lesuxestansa. 1 Cor' 2:
:.

loin lukeehan kaikki wahingoxi ja raistaxi,Her«
lesuzen Christuzen tuntemisen suhteen;
Silloin ei hänellen ole parempata,
3:
Phil.myös8. halaja
suurempata kunniata, korkeud
eikä

ransa

,

Bs

ta,
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ta, riemua ja iloa,
.

täsä eikä tulewailesa nisilWapaluajansa jalwoi»
suutelemilla;
nijtH
sa
silloin on K n aina hänen
silmisäns ia sydämmesänsä,ei hckn Icmgee hänen
Mielestänsä päiwällä eikä yöllä; ulloin sanoohan
kaikesta sydämmestänsä: Herra lesus! kuin sinä
ainoastans minulla olisit, niin en minä enstngään
taiwasta engä masta tottelsi! fiUoin ei hln wai»
hettaisi ybtä ainoata lesuren Christuren Jumalan

masa, kuin maatarensa

Pojan Weren pisarata koko mailman ruoineihin,
diamcmteihin, päärlyhin, kultaan ja hopiaan;
Silloin hän oppii mailmata ylönkatsomaan, ia
löytämään enämmin iloa ja halua lesuren or»an>
tappurakruunuun, kuin kaikkiin mailman kuk«
kais Mryihin ia kukka tarhoihin.
§.42. Silloin walittaa hän kyynneleillä, niin
myöhän tnllehensa wapatajansa tuntoon ia tck»
nää itsens, ettei muulla lailla kulucaazensa lop,
pua iält.wsä, kuin autuafi teliänsä rakkaudesa,
palweluzesa ja kuuliaisuudesa; silloin hän myös
ctsij saadarensa muita hänestä tietämään la raka»
siamaan,hän toiwottaa hanellens ääntää, lolla
hän täyttäis kaiken mailman, idästä lanteen, ja
/

etelästä

rensa

pohiaseen asti, lewittäärensä,ja juulistaa»

ristinnaulitun lesuren korkkeutta ja kun»
niata. Silloin hän kijwoittelee mailman kijttä»
mättömyyttä ja sokeutta, joka ei sellaisesta autuudesta ole taallans; »illoin hän huutaa ne,waagan
Margreiwin kansa Wijcosta! olemat kadotetut
rahoinensa, jotka nijn suureri arwaawat kaiken
mailman kullan, kuin hetken osallisuuden Chri»
sturen kans; silloin hawaittee hän, mikä lohdu»
tus woima ja elämä pyhäsä EhtooUisesa on; sil»
loin tuntee hän, ettei kaikki luontokappaleet,'nijn
monet kuin he swat, taida saattaa sielullen sen»
laista lepoa ja iloa, kuin Lunastajansa halpa atria,
lohon hän sn meillen wahmstanut taiwaan maan
pääl»
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päällä: silloin on lesus hänellen kaikkl, ia Ie«
sureta kaikki ei mitään; silloin tulee sanotuxi:Se
rakkaus kuin lesurella on minuun, on muulien
karkki kaikis, hän on mun aurigoni, lähteeni sel«
wa, joka antaa suloisen wilpoituxen, hän on mun
makia wiznani, mun taiwaan leipäni, pahat
waatteni jakruununi, lohdutuxeni kaikesa hädä»
ssni asuuntoni llston kautta. Not koetelkaat taas
Christilllset sydammet teitänne täsä ia perstkäät,
jos te olette oikein katumaiset syntiset: ei totinen
parannus taida olla ilman ulkota, eikä usto il<
man Herraa lefusta, ia nilden armo wälikappal»
ten korkiasa arwosa pitämistä, jotka häntä meil'
len tarioowat, josa sydän wielä on kylmakiffonen
lukua
Herraa lesusta kohtaan, josa se ei suutta
pidä hänestä ia annostansa, sanastansa ja pyhästä
Ehtollisestansa, taita kauwan käydä, yfiwakaife,
sti ia halullisuudella häntä ajattelemata, taitaa
kijwaudeta nähdä ja kuulla mailman jumalatoin»
ta kilttämättömyyttä ja pilkkaa, korkiammazi ar<
waten ajalliset omaisuudet ja mailman tawarat,
Werta ia ansiota, häpee Christuzen
kuinlesuzen
Miä, i. n. e. siinä tehdään itsellens turhaa toi-»
woa, ihmisen totiselta parannuxesta ja kääntymi»
sestä: edespäin pitää kuitengin, opetuxesa ustosta,
tästä lawiammalta ajettemaan.

Hyödytys.
§. 4;. Tästäedes lienee helpoa koetellaremme
parannusta myös uutta kuuliaisuutta ja hänen
hedelmiänsä myödeni sillä totiseen parannureen
myötä, niinkuin edelläkäywäisestch juttelemuxesta
on selwä, on suuri muutos, ionga ei ainoastans
ihminen itse, josa tapahtuu, mutta myös
muut ehkä he owat jumalattomat, taitamat ha»
;.

se

se

waita; se on Jumalallinen «vaikutus meisä, jota
ei taita falattaa, alkaa sydämmesa ia lewitäxen
sieltä kaikkiin jasemjn, kaikiin ruumijn ia sielun

se

woi,

<l»

Se käHntt!

sydämmen synnistä Junia»
pyhään kuuliaisuutensa, se tekes
uuden sydämmen, uuden henqen, mwen mielen,
jonga päällen Apostoli tarkoittaa, kuin hän jawoimijn.

hänen

»aan,

la

noo:

Jos

joku

luondokappale;

on Christuxesa, nijn

wanhat

se

on uuff

owat kadonneet, katso,

kaikki owat uudez'i tulleet. Mutta ne kaikki o»
wat Jumalasta, loka meitä o«l ttle kanssansa so»
wittanut lesuxen Christuren kautta. 2 Cur. 5!
!?, »8.
Sellainen eroitus kuin on kuolleella ja
eläwäLä ihmisellä, häwinneeUä, oriantappura
pensailla; ylikaswaneeila, ia kyynety!ä kylwetyl»
ls pellolla, mettälisellä ia istutetulla ruuila suit»
sewall.l pahoin haisemalla kynttlän sydämjnellck

ja kirkkaasti loistamalla kontilällck, ilkiän retkuellä
karanneella ssälmillä ja kuuliaisella siwiäuä po,

jalla, irstaisella yhteiseillä huoralla ja alvnisalla
puhtaalla neitseelia', sellainen eroitus on myös
kääntyneellä ja kääntymättömällä ihmisellä, »on»
ga pyhä Raamattu ylipäsn selwilla sanoilla ia
esimerkeillä opettaa, josta edespäin tästä työsä, )u»
malan awulia lawiammin toimitetlixi tulee. Täl<
lä erällä perään ajattelee Christillinen sodan, näi,
tä Apostolin sanoja: Jumalan olkoon kiitos, et<
t 6 te olitte synnin palweliat, mutta nyt te oletta
opin esikuwalle, jo»
sydämmestänne kuuliaiset,
honga te annetut olette. Ia että' te olette wa,
pahdetttt synnistä, nijn te oletta wanhurffauden
palwe,liaz-i tulleet. Rom. 6:17, 18. Te olitta en«
nen pimeys, waan nyt te oletta walkeus Herra,
sa.Eph. s; 8- Ia naita pyhän Peetarin: Kat,
sokaatl ettette enä sitä aikaa kuin hän lihasa edes»
päin on, ihmisten himon jälkeen, waan Jumalan
tahdon jälkeen eläisi. Slllä kyllä siinä on, että
me edesmennehen ajan elämästä kulutimme pata»
nain mielen jälkeen, waeldaisamme wastaisuudesa,
himoisa, juopumisesa,

sen

la.

sa,

palwelurisa. Ia
he käälttnmättömat oudozuwat, ettette enää hel»
dan kanssansa ,uoze suden säädyttömään hekw
maan menoon, ia piikaa iPet.4:2,?,4. Täsä
asettaa Apostoli, wnnin elämän ennen kasnlym»
stck, »a armon elämän käanwmisen jälkeen ma»
staruten, ja waatii että me lopun elinaiastamme
käyttäisimme Jumalan pyhän tahdon jälkeen lap»
sellisesa kuulialsuudesa: osottaa myös,muutozen
olewan nijn suuren ja hawaittawan,
ja

hirmuisisa epäjumalden

että myös uskottomat ihmetteläwät,,että he niin
owal saaneet toisen mielen, ja nyt fydäm<
mchäns widaawctt himoja, joifa he ennen, Heidän kansans etseit iloansa.
§. 44.
Tästä tanaan nyt lawiammasti päät»
tää ettei muutos ainoastans tapahdu ulkonaisesti/
mutta erinomattain sisällisesti; sydän uudistetaan
ia
ensin Jumalan armolla ja HengeBs.
Se kääntynyt ihminen saapi toisen, nimittäin
EKristuzen mielen, hänen ymmärryz-ensä walai»
staau, tahtonm muutetaan, halunsa pyhitetään,
eihän enää elä lihan waan Hengen jälkeen, jo»
a'uu, mailman ilo on hänellen takka,
ka
ftn wiiiaus hulluus, hän pakenee hänen kanssa»
käymistänsä, ei hänellä ole yhtään osallisuutta,
pimeyden hedelmättömisä töisä, waan paremmin
nuHtelee nijtä, Eph. 5: »i. hän ahkeroitsee joka«
vaiwä tullarensa enämmin ja enämmin lesuren
kuwan kaltaisezi; hän puhuu, ajattelee ia tekee
toisin kuin ennen, hän harjoittaa itsens lumali,
suudesa, ja etsij sodämmestänsä palwellazens Ju-

äkisti

malala pyhyydeft

wanhurffaudesa hänen edesälls,

kaikena elinaikanansa. Luc. 1:74,75. Hän tai»
stelee joka päiwä synnin kans, joka wielä asuu

hänen lihasansa,ja alaspainaa
lesufen wov
nmsa, ettei se saa waltias olla sitä
ia rauweta, hän
WttlittW sydilmmeliisesti «jjtjj puutyM ja heikv,

Mi»,
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uria, soita hän wielä löytää tykönänsä ja pyrkii
sydämmelliseUa totuudella nijtä poistamasa ja pa»
rcmtamasa. Hänellä on kijwaus Jumalastansa
ja hänen kunniastansa, hän etsii myös opettaren»
wäärjllen Jumalan teitä ja loimottaa,
sa muillen
että syndiset hänen tygöns palajaisit;Ps.s,: is.
ei hän häpee Herrasta lesurestansa, hänen risti»
stänsä, alhaisuudestansa, köyhydestänH» hän tun»
nustaa Hänen Nimeänswapaasti ja juMesti mail«
man edesä sanoilla ja töillä, ia käyttä itsens loka
ojalla ia paikalla niinkuin Christitty. Hän yli»
stää ja rakastaa Jumalalansa äärimmäisestä moi»
mastansa, ja pitää sen korkiampana onnenansa,
että hän Hänen armostansa, on kutsuttu pimey,

destä hänen ihmeelliseen walkeuteensa,, Pet.2:9.
bän makaa iokapaiwä kaswoillansa Herran Ie»
kijtäin häntä, että hsn on hänen
suren jalwoisa,
werellänsä synnin spitalista puhdistanut ja osalli»
Luc. 17: 16.
suuteensa ylösottanut.
§. 45. Eikä myös tsmä muutos ole waadittua
ja pakotettua,

niinkuin meni ihminen wonhuu»
huonoudelta,
delta
eli köyhydelts,taikka muu,
joltakulta
toin
ulkonaiselta pakolta saatetaan sij»
hen, että hsn lakkaa karkeista synneistä, että hänen
täytyy pidättää luopumisesta, haureudesta, vlölisyydestä ja hekumaasta, maikka kuitengin sydän»»
muuttumatoinna ja sillä pahalla
mensa pysyy
ja
himolla rakkaudella entisiin synteihin täytetty»
nä, niinkuin toisinansa täytyy äkätä ihmisisä iot»
ka owat melkein wanhat, että waikkei he enää it»
se jaxa täyttää ilsiäns, eiwät kuitengaan moitti
muita jotka sitä harjoittamat, waan ihantelewat
siitä, kuin he taikka itse näkemät, eli muilta kuu»
lewat, kuinga juoppoi siuiaarit sotia käymät toi»
siens kansa, ja kuinga ori on luonut toisen ylös»
alaisin, mingä riettauden se, eli se, on Njnck teh»
nyt, j. n. e. Moni. wanhuudesta ja hekumaallise»
ja

sta
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ruumis, ci kyke»
sta synnin elämästä kuiwettunutkniteligin
himoon;
todistaa,
ne enää lihalliseen
puheella,
pahentawaisella
suunsa,
enti»
häwitöin

ilkeyttensä luettelemisella', joita hän halulla
ja naurulla itsellens muistututtelce, että huoruu»
den piru sittein niinkuin ennengin aluu hänen sy»
dämmesänsä, jolta ei paha tahto, waan ainoa»

sten

sians woimat puuttumat. Se wanha orjantappura pensas,ehkä häneUä on monta kuiwaa oraa,
ja walkiaan joutumasi,taitsa kuitengin wielä re»
piä ja pistää, ehkei sellaisella perällä, kuin se joka
wielä wiheriäinen ja nuori on, kuitengin on se
yri, niin hywin Erottu kuin toinengin. En tai»
da tunnustella sitä joxikuxi oikiaii parannurexi,
jos se wauha isä, joka nyt käy haudan partaalla
la huonndelta tulee maadituxi pidättämään juo»

pumisesta ja haureudesta, taitaa toki hywin sijtää,
että poikansa tekemät niinkuin hän on tebnyt,ja el
ahkeroitte welwollisella kijwaudella ja täydellisesti auttamilla »välikappaleilla pidätyttämään hei»
tcl siltä, maikka hän toisinans lähestymän kuole»
maan ja Jumalan duomion pelwosta, lukee kir»
jasta iongun r«kouren syntein anteeri saamisesta,
huokaa ja osottaa itsens hurffaazi. Ia kuinqa
laitaan
oleman wakaisen
sen sydsmmesä
nuoruutensa syntein yli, ja pyhää lu<
katumuzen
jaa aikomusta kaikkia sitä massaan, jolla Jumala
wihoitettaa laitaan, joka annetusa tilasa huwi»
turella ja naurulla niitä luettelee, eikspyods äri«
meisellä wsimalla muita niistä poisstaxenfa? Sel«
lainen ihminen tekee Jumalan edesä wanhoja syn»
tiänss uudesta, nijn usein kuin hän huwituMa
niitä muistuttelee; se on wielä kaukana totisesta
parannuresta, joka wielä taitaa nauraa syntisn»
sil; sillä hänen sydämmensä riippu wielä synnisä:
waikkei hänellä enää ole woimaa tsyttäinääl,
t<; on wiekas sydän joka uudella ihasturella
tai»

sanoa

se
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taitaa puhua »vanhoista synneistänsä'. Nijn on
moni ihminen köyhyydestä joutunut siri, ettei
hän enää taida juoda,korttia lyödä, la waatet»
taa itsens yli säätynsä, mutta ettei hän ole wielH
oikein kääntynyt, osotaxen kosta hän sangen ha»

luisesti wastaan

ottaa tilan sellaisiin lempi syntei,

koko elämssänsä wanhan ylpeyten,
hin,
sä tietä:c. Mutta se oikia parannus juoxee sijtck
ja antaa

Jumalan armosta muutetusta

ja

uudistetusta

sn-

dämmestä, ei hän taida kyynnelitöinnä ia hlloka»
uxitoinna muista entistä syntiänsä, hän waroittaa
mllita sydilmmelliseNä yxitotisulldella. Ia ka,
wahtaa itsens kaikesta tilasta, jonga kautta hsn
taas taitais joutua pirun merkkeihin, hän al)ke»

raittisia kohtuullisesta, pubtaasta elämästä/
ehkä hänellä on waraa ja woimaa, entisiä syn«
tiensä täyttämään, hän ajattelee taapäin entistä
elämätäns, pelwolla la hämmäsiyxellä ja kijttää
usein Jumalala kyynneleillck, ettei hän ole hukut»
tanut, häntä wihasansa, ia ansionsa islkeen tem»
manut häntä ijankaikkiseen turmeluxeen.

ropi

§. 46. Nijn laitaan kääntymisen wakuus myös
ymmärrettää siitä, ettei jhlninen pidätä itsellens
ybtääu syntiä, mutta luopuu koko sydämmellänsä kaikista kuin on Jumalan pyhää tahtoa wa»
siaan,ja että hänellä on aikomuus heittääfensä ei
«inoastans suä eli tätä syntiä, waan kaikkia, ja
nijn paljon kuin hänellen Jumalan awulla on
mahdollista, wiettämään pyhää ia Jumalista elä»
mätä, ja siinä pitkittämään aina loppunsa asti.

Muutamat ihmiset lakkaamat synnistä, osittain
»elwosta, kuin Jumalan duomio ja rangaistuxet
häälywst ja käywst heidän ylitsens erinomaisesti,
eli ohteffesti kaikkein ylitse: osittain ajallisen hyö,
dytyxen tähden, niinkuin kosta loku luule rikkaaften naimiseen toutuwanfa, ja sen wuori erkanee
pahasta ftmasta/jawaroo itsens Mpumisesta ia

tort»
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korttia lyömästä; eli hnwc'siä, mutta'oetolliiessa
ja huikenttlewaisesta aitomisesta, nijnkuin kosta
joku tahtoo käodä Den korkiallen ebtollisellen,
pidättää tamall isistä syn«
ja muutamixi
neistänsä, ei kuitmqaan pidemmältä, kuin se te«
ko on täytetty luopumat kans kyllä muutamat,

muutamista synneistä joihin he tottuneet owat,
waan malitlemat stn sian toisen; he karttamat

seuraa

kyllä

ja juopumusta ja langewat ahneuteen;
he tahtomat pidättää kiroilemasta, mutta

ei he myös suuresti huoli rukouxesta; ei he enää
tahdo sunnuntaina juopua, kuluttamat kuitenqin
ajan, turhuudessa, leikillä ia muulla hulludella,
ei he tahdo enää alkaa julkista riita ja sopimatto-

muutta, maan jos joku siihen tilan antaa, ei paljon härsypttää itiens. niinkuin he puhumat, ei

he tosin tahdo keltään ottaa hänen omaansa,
waan ei myös antaa takasin sitä kalua, jonaa he

»vääryydellä woittaneet omat, eikä myös olla tar«

witsewaisellen lähimmäisellensä mielefi,j. n e. se
on aiaa satanata ulos yhdestä owesta ia päästää
toisesta sissllen; ei se ole parannusta tehdä, waan
tekemänä, totisesti parantama ihminen, uudistaa
kastelua lijttoa Jumalan kans, ja luopuu sn<
dömmellisesti perkeleestä, ja kaikista hänen teoi,
stans ja kaikesta hänen menostmis,ia niin iiäileM; hän julistaa, tahtomansa, uijn kauman kuin
hsn elsä, olla kaikken synnin ja kaikken iuma»
lattoman menon mihollinen, että hän masituise»
sii tahtoo taistella ia sotia sen kansa, rukoilla sitä
»vastaan, kaikilla woimillansa wastustaa sits, ei«
k< millongaan suostua johonouun ehdon syntiin,
mitä maxanee, tehnee lihallensa ja ne»
maxaneehywss
tellenss
eli vahaa, katsonee mailma nurin
eli suorin, se on hänen, nxiwakainen ja luja aiko»
misensa. ettei koffoan tietens ja tahtoens wihoit«
lgaiensa Jumalalansa, iohonöa hän

E

häneltä py»
hän
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hän Hengensä armoa hartaamasii
taa hänesä kuluu
Mailman turha tapa,
Snmst' olla wapa,
Tahdon todella,
Etsä mi"ua petä,
Ctk' saa sontii" wetää,

Pahoill'

auzens

huu-

juonilla.
ja prameus

Koreus
Hekuma »a kackr" muut syNMt,
lääkäat kaikki tyynni.
Ia että hän tulis wahwasti pyrkineesi sellaisesa
ryhysä aitomisesa, karttaa htln kaikkia tilaa syn«
tlzn,nilnkuin awonaista helwetin owea,hän lukee
kaikki ne jotka wielä owat kääntymätä, ia elä»
wät joka päiwäistsä synneisä, pirun haukutus lin«
nnixi, ia tukkij korwansa heidän puheesens,hän
uudista joka aamu Jumalista aikomustansa, wa,
rustaa itsens Christuxen mielellä ja Hengellä,
hän tutkii jokapäiwä elämänsä, jakoettelee tar«
kasti omaa tuntoansa, että hän aikaisin tietäis
wiksnsa, la nijtä Jumalalta nöyrDi anteeri a,
nois, eikä hän myös wäsy sellaisesa harloitufesa,
joka ei tapahdu taistelemureta ia wastusta,waan
pitkittää rukoureNa ia aurihuutamisella ja pyrkii
alituisesti täydeuisemsri tullaxensa,ei hän koffaan
luule olemansa täydellisen, waan pyrkii aina tul»
huMammari ia lumalisemmaxi, samoten
lazensapantua
msrää, sitä kallista tawarata, jok«
eteen
Jumalan kutsumisen kautta ylhältä ChriftMso
lefuxesa ilmoitetaan.juttelemista
Phil. 5:12.14.
myöden, taitaan
§. 47. Sellaista
nm se totinen parannus helposti tuta»koetelkaat
itslänne, Christittyni, ios sellainen autuas la py»
hä muutos, on jo nosnut sydämeenne, tahtoonne,
mieleenne ja ajaturijnne, sanoihinne »a töihinne?
jos nyt

Gdämmestänne wihaatte kaikkia

syntiä.

ja ilman
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olette

ulkokullaisuutta lumaliluudellen

antauneet? jos taidatte totuudella sanoa: Minä
elin ennen hswäisiä, wainoja, wäkirnnnäkön te«
kielinomari, kaluni tuhlaia, laista, kiroilia, huo<
rapalkanen, ahnes, wöara ihminen) Mutta mi>
nullen on laupias tapahtunut:, Tim. >: 13. Mi'
nck olen pesty, minä olen Mitelty, minä olen
wanhurffaari tullutHerranlesuxen Nimen kaut,
ta, ja meidän Jumalamme Hengen kauna: Cor.
6:il. Minä olin ennen ervws lammas, näännyt
minä olen palautettu paimenen ja sieluni Pispan
tygö., Pet.2: 25. Perätkäst mitä ennen tätä
ja muutamia
sitten, tapananne oli, ja
kuinga teilt<l oli tawallista käyttää teitänne Iu«
>

wuossa

malata ja lähimmäistänne

kohtaan?

olitte, mitä'

mar, antauneet jokapäiwäiseen luopumiseen, ei
pitsin sit<l ensingään syntinä, eli jos ollarensa,
sangen piennenä; kiroilla ja kewiännelisesti wan.
noa, ft oli teistä wähäistck, olitte mitämax rijtai,
set antaantuneet kiukkuun, wihaan ja sopimattomuuteen; Te olittte totuttaneet suunne Chri<
stittömään ja pahentawaileen leikkiin ja pilkkami,

seen;

ette ensingään ujostelleet sortaarenne ja pet<

tssrenne lähimmäistänne kaupasa ia täytstresä;
ei se mitään tunnollenne kännyt, että tesunnun,
laina Jumalan palweluj en laiminlyömisellä aioit»
te affareitanne ja himojanne: olitte, arwaanwta,
Jumalan Pnhän Sanan pilkkaiat jo l>lstnkatso<
jat; te mennitte Ripillen ilman katumusta ja ha,
lullisuutta ja lupaisitte burssaammazi tulla ja pa»
rata elämänne, joka toki ei kolfaan sndämmenne
totista ja lujaa hangetta ollutkaan j. n e Waan
kuinga nyt on laitanne? Taidatteko svdämmessä
ja totuudella sanoa: Sellainen tosin olen minä,
sen pahempi ollut, mutta
nnt. JumalaNen kiitos!
en ole enää? Wai olletteko wleläkin samanlaiset
luin «nakin Met vlette? Te olitte juomarit, ja
olet»
EH
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olette wieläkin,te olitte kiroilla! ja olette wielä,
kin, täonnu wihaa ja katkcmtta lahimmäisellen»
ne, ia ei wieläkaän toisin, te tawitte kirkkoa,Ju-

sen

malan Sanaa sydammelienne panemata,
teet»
te nytkin, te kawitte Nipilien ja Herran pyhä!»
len pöydellen, eikä toki ollut tottuuttannekaan
tahtomanne antaa teitänne ChrisiuMenWapah»
läjällenne, Wosa ja pyhäsä kuuliaisuudesa,janijn
se on wieläkin; ajattelette kuitengin parannuzen
zo tehnehenne, ia tuulettaa ilsiänne seliaisesa tila»

sa

autuaari tulemanne? O! teitänne sowaistut
eMetyt sydämmet! Kuka
teitä kuitengin on mimmannut? Kuka piru on
tuulettanut teitä sellaisesta paranneesta? Minä
sanon teillen totuuden Jumalan edesä Chrismfe»
sa lesuxesa: Teidän pitää tulemaan toisin ih«
luisin, uusin luondokappalein' Christuzesa, muu»
toin ette ikanäns näe Jumalan waltakunda!
Teidän pitää herkiemän pahuudesta, ja oppiman
yywaa tekemään,
kaikki parannuzen»
ne ia Ripinne hukasa. Alkaät antako satanan
huimata teitänne jollakulla hullulla luulolla! Nl,
kaät antako uffottaa teitänne, taitamanne elin»
kautenne käydä helmetin tietä, ja kuitengin lo»

ihmiset! O! teitänne

parannusta,
tehdä parannusta,
ja yhtä hymin pitkittää tawaUislsa synneisänne;
Tämä on pirun Ewangeliumia, jota katumatto»
mat ussowat, ja langewat siltä helwetijn. Ei
uutta kuuliaisuutta, sanoo yzz Jumalala pelkää»
wäinen Opettaja, eikä rakkauden hnwiä toitck,
nMäan muotoo pidä eroitettaman ja ulossuljet»
laman, Chnstillisestä parannuzesta, ja, on toti,
nen tosi, jollei totinen elämän muutos, uusi kuu,
liaisuusja Jumalinen waellus,osota itsens ihmi»
sesa,nijn hänests laitaan
ettei hän ikänsns
ole jotakma MM pgrannnstg tthnyt/ waan on

pulla

erinonmiseta waiwata tehdä

za tulla

caiwaaseen,taitamanne

se

sanoa:

pa.«
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paha teesselick, taynnäns pahutta ja ussottomm
ta Jumalala ja ihmisiä kohtaan. Ia toinen sanoo: joka ylönkatsoo, wähentelee, kaunistelee,

peittä ja puoltaa syntiänsä, loka myös synneisck
omaatuntoa ivastaan pitkittää ja cdrspäill pyrkii;
hurvittelee niistä, etsii ja wasiaan ottaa tilaa mjhin, ja nijtä siliä lailla ilman kaikkia Inmalml
pelkoa/ ehdolla lisäs, ei hanesä taida suingaan
totista parannusta olla.
§.
48. Sentahden, o ihminen! pidä st Iu»
pitkämielisyde''
malan armona ja yhtenä
stäns ja lemmestäns, ettäs tälä '.vielä kuulet la
luet. Ei se wanhmjkas Jumala olisi smullen teh>
nyt yhtäkään wäärytlä, ehkä hän jo kauwan sit'
ten, olis sinun duominnut, niinkuin wihdoingin,
ja ylön antanut slnun iankaikkiseen kadoturcen;
Mutta Puoltajas ja Wälimiehes lesuren pyhä
Esirukous, on
estänyt, ja nyt pidetään armon
owi wielä auki smullen, wielä tänäpänä
taan smullen parannusta ja syntein anteeri anta»

osana

sen

saarna»

mistä lesuren Christuxen Nimeen; näin sanoo se
armollinen ja laupias Jumala; kääntäkää! teitan
ne minun tygöni kaikesta sydämmestänne! Miris
tahdot uppinissaisesti juosta hclwettijn? Mirikäs
tahdot pidemmältä uffoa sitä suurta walbettelia»
ta ja ihmisten wihamiestä, ja ylönkatsoalumalas
anomusta, neuwoa ja »varoitusta? Katso jossas
taaskin, annat tämän, juttelemuren parannure.
sta ja sen oiriasta laadusta, niinkuin monta muu»
ta saarnaa tnuleen mennä, nijn pitää duomios ole,
man sitä rassaaman ia kadsturessitH suuremman!
jos

sinä

et

ta,

sitä wähemmen,

pitkität

sen siwusa kuitengin
nijns häpiällifesti pettänet

synneisäs, «a

autumes ehdollisesti.

tawaliisisa

toiwot autuut»
itses, ja hukkaat

Nijn tee nyt

se päätös sen

risiiimaulimn lesuren Christuren Nimeen, loka

sielus lumalaliisella werellanss
E

3

nijn kallijsii lu.
na,
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nastanut on, ettäs kaikesta sydämmesti tahdot
kääntä itses synnistä, ja Jumalan tygö. Teet»
kös nyt näin, niin toiwotan sinullen sydämmeni

sisimmästä

pohjasta Pyhän Hengen woimallista
apua ja seisowaisuutta, ja wakuutan sinua Chri»
sturen puolesta Jumalan armosta jalesuxenChri»
sturen osallisuudesta autuuderes: Mutta jos jo<
ku on, joka tätä kuulee, lukee eikä lukua pidä, a»
jattelee myös pitkittsärensä ulkokuuliaisuudesans,
suruttomuudesans la pahuudesans, hänen pitää
tietämän, että Jumalan armottomuus ja wiha
pysyy hänen päälläns, ettei hänellä ole yhtäsn

osaa Christuxen ansiosa, wanhurffaudesans ta au»
tuudesans. Mmä otan tänäpänä taiwan ja
maan (ia teidän omantuntonne, kuolemattoman
kallihin sielunne, iosta tee huolettomat olette) to,
distaiari päällenne, minä olen asettanut eteenne,
elämä» ja kuoleman, siunauxen ja kirouren, mi>
nä olen tarinnut teillen elämätä ja siunausta, ja
ustollisesti waroittanut teitä kuolemasta ja kiro»
uxesta, walitkaat toki elämä ia siunaus! Mutta
niihin

ette varannureta ja kääntymstä joudu;
sentähden kääntäkäät teitänne, nijn tee saatte elä.
4. Hysdytys.

5.49. Päätöxeri täytyy juttelemamme, nijl»
len kamwaistllen syntisillen lohdutureri, jotka u»
sein joutumat niihin murhellisijn ajaturijn juuri<
kuin ei heidän parannuxensa olisi totista. Usein
hawaitaan, että monta

Christillists

sydäntä, kuin

he kuulemat oikiasta parannuresta ja oikiasta ka»
tumuresta synnin yli, kuin heillen jutellaan,kuin»

ga sydän parannuresa tulee särlewri,muserreturi,
rikotnri, kuinga se suru joka Jumalan mielen
jälkeen on, tunyee ytimen ja luiden läpitse, ja
luettuansa katumaisten monista kyynnelistä, ja
suuresta murheesta, joka pyhäsä Raamatusa eteen
asetetaan, luulettawat he itsens ei olewans oi«
kein

71

kein kääntyneet, ja että parannurenia lienee wää»
rä la petollinen. Ach! sanoo moni murhellinen
ihminen, mikä on minun murheni syntini suhteen?
Kuinga pieni on se kipu; jonga sydämmeni tui?,
tee, mun suuren pahantekoni kohdalla? Ei se kewa
surutöin, jumalaloin sydän wielä pelkää lumalan palawata wihaa, eikä taida wielä tunnustel»
la waaraansa za hätäänsä, eikä tahdo kyynnciet'
kään laillen juosta, samoin kuin rukoustin ei s!e

nijn harrasta ja yritottsta kuin oleman picals,
punttu minulta wielä parannus,
ja kaikki Ripittänuseni ja rukouxeni on turhaa
Näitä koydellaremme pitää waarin otettaman.
oleman katumaisten snoänten ja Jumalan la<
sten oikiata tapaa, ettei he kelpaa itseliens, ia Jumalisuuden harjoturesa Harmoin ittellcns ky!l!N,
tekemät. Sillä kossa he owat paremmiu tunnu,
stelleet synnln kauhlsiuxen kuin muut, ta luurta
ja>)kaHMin, ymmärtämät inhimillisen sndämmen
sywän turmelnren, nijn, heidän aiatellens, ei
kaikken meren wesi kestä sitä »viruttamaan, ja
kaikki heidän katumurensa ia murhenia ei nämä
sitä wastaan muikään. Sentähden ei he tiedä,
k inga he kylllxt nöyryytäistt, itsens Ilnnalan e
dcsz, la kuinqa he kyllä todistaisit sydämme!'restä pahastumisestansa syntijn, lolia hän on wihoitetcu; he toiwottawat että heidän silmänsä ollstt
knnnnelten lähteet, eltä he yöllä ia päiwällä ,cll
sit syntiänsä, he wihaawat sydäntänsä, perijmi'
uin la kansasyntnneen kankeutensa tehden, la toi°
wottamat, että se kappalein rewitäifljn la peräli
>.

n. e. sentähden

sen

nkotalsiln,ett<l se toki miedoin heittäis kawalu,
tensa ja a«ltaannuis Jumalan pyhän kuuliaisuu
teen. Ne owat raffaimat oxat «otka runsainta
hedelmätä kantamat, tänsnnmät lehkapäät enäm
min maahan notkistumat, ja kaikkein suurimmat
pyhät, walittawat kalkkein emmmästi

E
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mynt>

myyttäns ja wajawuttansa, heidän katumuMs
ja parannuxens ei ole heistä kelwolNsta,ustonsa
ja elämänsä ei tydytä heitä; ei he luule wielcl
jotain olemansa, waan tahtomat ia pitää massa

tulemansa. Sellaiset ihmiset omat onneUisesa ti«
lasa, ia olls toiwotettamata, että kaikki jotka pa«
rannusta tarwitsewat, olisit enssn tulleet nijn kau<
was. Joka enimmin itsiäns moitti»/ st parahi»

te lumalallen kelpaa; se wiheliMn sydämme»
sans, on rakkahin lumalallen; se joka on juuri
sydämmellisesti surua pitämä totisesta parannllze,
sta, joka murhetti syntiänsä/ joka walittaa sydäm,
mensä kowuutta,joka kauhistuu syntejänsä, joka
sitä murehtii; ettei hän ole kyllä murhellinen pa,

haintekoinsa ylitse, joka olestelee jokapäimäisesH
taistelemuresa oman syntisen sydämmensä kansa,
on jo parannuxen ja armon tilasa, eikä ole Iu«
semalan
Hengen woimata tulltlt sellaisillen aja»
turillen; sillä samalla kuin hän pitää ittens ja
oman tekonsa mitätöinnä, nijn halaa hän sitä e«
nänuuin Jumalan armoa, ja tunnustaa sen ole«
wan kaikki tyynni. Se h»wä tahto kelpaa Iu«
malaLen, «os se ainoastans on makaa, ia niin
suuren, kuin me mielelläm tahtoisimme, katu»
muremme ja parannuremme, ustomme ja luma,
lisuutemne oleman, nijn suuret omat lie luma,

lan edesä, kuin me Christuxen, ainoan walimie,
hemme ja puoltajamme kautta, asiatamme aiam«
me hänen kansans; kaikki se, kuin lesuren Chri>
sturen haawain kautta tulee Jumalan tygö, se
on suurta, jos ei enämpätä olisi kuin yzi ai»
noa huokaus, ja wiheliaisen sydämlne pienin ikä»

se

wöiminen.

pitää myös hywin wielä la,
pidettämän,
että katumaisen syntisen
Miammalta
pitää tosin samooman, että hän juuri suurella ja
wakaisella murhella katuis ja walittais syntejän,
F. s°.

Mielesä
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sä, mutta sen siwusa pitas tietämänsä, että osutain, niinkuin koko Christillisyytemme,nijn myös
kalumuremme ja murehemme synnin ylitse on
wajawata,ja emme ikanäns jara sijhenasti,etta
nijltcl olis joku tasaisuus, ja sama mitta kuin pahoilla teoillamme; eikä myös Jumala arwaa

niittä täydellisyydestänsä waan totuudestansa.
Ia laitaan kyllä tähän sowittaa Dawidin sanat,
joka sanoo: Minä tiedän Jumalani, sinun koet»
telewan sydämmen, la yMrtaifuuden otollisen
oleman, i Aika kirj. 29: 17. Nijtä kyynneleitH
joita me wuodatamme syntiemiue ylitse, ei arwa-

ta paljoudeltansa ja lugultansa, mutta sydclmmel«
tä, jolta he kuohlnvat. Osittain, että me saamme syntimme snteeri, ei suuren eli waWisen katähden, ei monien eli harmain kyyn,
tumuzemme wuori,
nelillemme
mutta päliMi lesuzen Chri»
pyhän
Weren ja Ansion tähden, se on
sturen
raha, joka kaikki tekee kelpaawaxi.
Surulla
synnin yli, jos se totinen on, on suuri hyödytyrensä, ja tekee sydämmen soweliaxi, wastaan
ottamaan Cbristuren Werta; waan ei ansaitse

se

se

etkä kartuta Jumalan armoa, eipä sittekksän eh«
ka' hän olis aiwan nijn suuri, kuin häu lkanans

Sentähden pitää tasä hywin wsrot»
taman, ettei joku salainen Phariseillinen luulo
samalla slsällen luikahtaisi, julni kuin taitaisitw
me ja täytyisimme itte palkita symeimme tähden,
ja töillämme joutua nijden anlcexi saamiseen.
Meidän pitää nizn mieleemme johdattaman syn»
olla taitaa.

tiämme ja nijtä murhettiman, ettemme kadota
synnin korjaajata Christusta Icsusta sydämme<
stämme ja silmistämme. Murehella snnnin yli,
laitaan myös syntiä tehdä, nimittäin: kuin enim»
mäet murehditaan, ja synti Jumalan armoa
remmari luetaan, antautaan komin
mur-

heeseen

ja kadotetaan

suureen

suu»

uiMMnsa Jumalaan
Chw
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Chrtsturesa lesuresa. Kuin ei satana taida pi»
tää ihmistä, suttlttomuudesa ja katumattomuw
desa, ahkeroitse hän, ihmisen parannustansa al»
kaifa, syöstasrensll häntä enimmckxi suureen mur»
heseen la warssn epäillyreen. Se murhellinen
omatunco, sanoo Herr Lutherus kurkistelee kaik<
kia murhellisia kauhistamia hirmuisia esimerkejä,
julmia kuolemaan kuwauzla, toimituxia, tekoja
la sanoja, joilla Jumalan wihaa kostoa ja ran»

Haistusta kuwaillaan ja kökötetään, jotka satana
sllman rapayxesä, niinkuinhan ofotti Christuzel»
len kaiken mailman waltakunnat, stlmijn asettoa,
la kMtää ja pirityrellä sisällen sulkee omantunnon. Täsä on nyt tarpeellista, ajallans perätä,
sitä ristinnaulittua Chriuusta zonqa ainoa kuwa,
taita karkotta, kaikki pirun kummtturet ia hirmui»
Christiryn ajatte»
set kuwat- Ei pidä sentähden pitkittää
leman, alinomaa täywwKnsä
murehti»
masa, ja aina suhdattomasti snremala ja ettei

muutoin parannurenfa olewan yritotista; maan
pitää tekemään katumurensa suhda.isexi
nstolla, la niin murhettiman synnin ylitse ettei
hän kadota iloansa Chrisiurela, eikä myös pettä»
jän ludaren kansa, langeisi i'äiseen murheeseen.
Siinä on kyllä, kuin murehemme snnnin yli, on
wilpitöintä, kuin synti on meistä karwasta, la
Christus yrinäns makia: josa Herran lesuxen
la kalliin anjionsa korkiasa arwosa pitäminen ja
lnottamuus lnden, seuraa, sljnä on katumus teh»
nyt työnsä, emmekä enää tarwitte olla surulli»
set, olisko hän ollut juuri eli »vähäinen
§.
i. Nijn todistamat kans pyhän Raama»
tun esimerkit, ettei mures synnin ylitse ole ollut
kaikilla katumaisilla yhtä suuri; elikkei ainakaan
ssottanut itsens yhtämittaisna. Kyllä minä löy»
dän Dawidin kirjoittaman murhestansa sangen
»erättäwiUä sanoilla, Ps. 38:4,5. 51:50,19, et>

l)änen
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sydämmellisisimmssti ja mo>
syntiensä
anteeri saamista, 2. Ma
nenkertaisesti
kirj. 33:12,19. että Petari itki katkerasti kieltä,
mittansa' la kowaa lankeemustansa, Match. 20:75.
että katumainen syntinen watmoo, makais Jee
wuodatti nijn monta kyynneltä,
suren jalwoisa,ia
kyllä
että hän
taist pestä nimi niillä;waan mluH

ti Manasse rukoili

suo»

löydän myös, Aaronin raffaasti langenneen,
stumisella kansan epäjumaluuteen, ja auttamiset,
la sijhen kullaisen wasikan tekemisellä ja nostami»
seUa, 2 Mos. kirj. 32: 2 §. josta kans Herra nijn

suuresti wihastui, että hän tahtoi hukuttaa hän»
tä, jollei Moses olisi rukoillut hänen edestäns,
s Mos.kirj. 9:20. mutta ei Raamattu ole jättä»
nyt jotakuta erityistä jutte!emusta,l)än>en katu»
murestans ja parannmestansa; ei niinkuin el
hän olisi sydämmellisesti' katunut ja anteezi ano,
nut langeemustansa, waan arwattaawasii, ettei
hänen katumurens ja parannuzens ollut nijn
waarinotettawa ja silminnshtckwä ihmisiUen,kutn
muiden. Uudesa Testamentilä asettaa Wapah»
tajamme eteemme sen katmvaisen Publikanin, jo»
ka ylösmeni Tempelizn rukoilemaan, seisoi kauka»
na, ei tahtonut silmiäns nostaa taiwaseen päin,
löi rintohinsa ja sanoi: Jumala armahda minun
syntisen päälleni! Luc. ,8: ic>, iz. Zacheuzella,
joka petorella ja wäärydellä oli rikajtunut, oli s«?
armo, että Herra meni hänen huonefeensa, kuin
hän halais nähdä häntä; ja tarjottuansa katuwai»
sesta sydämmestä, tahtomansa anttaa puolen o»
maisuudestans waiwaissllen, ja jos hän iongun
pettänyt oli nelinkertaisesti siaan, julisti Wapah»
ta ja hänen uffolliseri Abrahamin ja Jumalan
lapseri. Luc. i?: »io.
Se halwattu makais
wuoteesa, ia oli tosin, josta ei epäillä, syvämme»
säns hämmästynyt ja murhellinen synneistänsä,
la walitti nijts huokaurilla, jostakusta ennomai»
,

sesti
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ulkonaisessa katumuxensa merkistä ei puhuta
kuitengacm, niinkuin waikeroimisestans >a itku»
sians :c, Ia yhtä hywin, ustotti se rakas Wa«
pahtam HHntä lohdullisesti: ole hywäs turwas
poikani, syntis annetaan sinulle anteen. Match.
On myss sen katumaisen Ryowänn ess,
merkki tuttua: Joka nöyrän syntiensä tunnon ja
todistetun uffalluMsa päälien leluxeen, joka hä,
mn kanftns njppui ristillä, sai kohta makuu,
tuten Jumalan armosta ja autuudesta. Luc. 2?:
4a,
ien minä tätä' sanoo, tehdaz-em katumatto»
wia ja huolimattomia suuruttomaxi, mutta loh,
duttaaxcni murheliistä syntiensä nlttse, peliluy»

neitä syntisiä; engä myös sanoo, nytten jälkim»
nunsie!» mureheta /a syntiänsä tuntemata
hen nutZ anteexi, waanainoasians,etts heivsn
nmrhensa on kyllä ollut wakamen, syy-'mmelli'
nen ja simri,ei kuitengan nijn suuren kuin edel»
listen, elikkä, ei ainakaan osottaneen inens.s !njn
monilla kyynnelillä, murhe kuuroilla rukouxil'
la, huokauzilla la walituMa, ehkä he tosin'o»
wat saaneet syntinsä anteen nijn hywin kuin ne
annettaman katu»
toisetkin, josta on selwä,
ei
waisillen
murehen suurutta myöden, maan
sulasta armosta Christuxen tähden. On sijs wel»
woUisuutemme, sydämmellisesti rukoillaxemme lu>
malalta särjettyä ja muserrettua sydäntä, h)n»
tiemme juuritain tuntemista, ja sitä murhetta,
joka on Jumalan mieleen, ja matkaan saattaa
parannuren autuudexi; lota ei kaduta, maan et<
ta me auxemhuudamme häntä totisesta ussosta
Christuxen päällen, ja ettemme nijn paljon etsi
paran nuremme kelwollisuutta sijnä edellisesä kuin
täsä jälklmmäisesä.
§. s2. Päätöxexi pitää myös tämä waarijn
otettaman että parannuin ustoNisuus tutaan pa>
rahiten! hedelmistänsä, ei sitä taita nijn hywin ja

saane»

sen

ts,
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toteen koeteltaa «luultansa, kuin lopultansa; Nnu
syn»
katumuxefta putkahtaajapyhä wiha iokaitseenp»Uwe»
tijn, ia uffosta pnhä
wahwa aikoimus
lemaan Jumalala pyhydes ja wanhurjraudes,

niin myös ahkerus jakilwaus sellaisla täyttämään,
nijn ei enää tarwitte epäillä parannuxel, toluu,
desta. TulDa pelko, hsmmästns ja murhe taita»
wat myös joxikun ajazi löytyä ulkokullaisisa, ja
koettelemuus'todistaa, satcman matkaan scwtta»
wan monesa katumnttomasa ihmisesä petollisen
uffon ja wilpillisen waklnttmen Jumalan armosta, mutta kuin sydän uudistetaan, se nuria tahto
taittu, sitä ennen rakastettua syntiä kirotaan, m
marsin Jumalinen ahkerus harvattaan Jumalala valwelemaan ja Herraa lesusta seuraamaan,
nijn on ftlwä, että ihminen Jumalan armolta
ja Hengeltä on totisesti kaötty, ja että murehew
ja hänen
sa synnin ylitse ja ilonsa Christuxesta
wilpitöintä.
on
ollut
wanhurffaudestansa
Jos»
sas nyt Chrisiillinen sydämmeni, hawaitsetsynnit

scks sellaisen autuan muutozen, joS kaikki
sinullen tulleet katkerazi ia kauhistuxezi,jos
sinulla on halu Jumalan käffohin ja olet. pää-,
nänsa ps<lttckt,yt ja alkanut nijsä waeltamaan,
owat

se

tosin ole syy,
jonga tähden syntis anteeji annetaan, mutta kuitengin totinen merkki, että katumuxes jo uffos
on waikeista,,a ettäs, nijn lottaa olet saanut sen,
jotos sydämmeNisesti etsit ja an>ot Jumalalta, nimittäin syntis anteexi. Jumala lohduttakoon ia

ilman ulkokullaisuutta, niin ei

wabwistakoon kaikkia murhellisia ja oikein katumaisia, mutta hämmästyttäköön ja huonontakoo»l
kaikkia katumattomia, ja satanalta petollisiUa luu»
lettamisilla wietellyitä sydämmitä, nijn owat molemmat autetut! Hänellen olkoon kunnia seurakaikkijn
kunnasa, joka on Christuzesa
aikoihin, ijaukaikkisuudessa AnkaikWtten,
Myn!

