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IssMMMUM

se

sijnä

P. Raamatust»,

nijncuin myös
enstmmäincn Historia coco
tämän mailman Alusta ja Luomisesta, nlcawat
näillä Sanoilla: Alusi, Loi Jumala Tai- 6en. l! i>«.
wan ja maan. Ia maa oli auria ja t^h--

.Cojca
»nalan Hengi lijckui wetten päällä. Gen.i:i,2.
i. Ettei t.!mä mailma ole itzesiäns ollut eli tullut, waan on Jumala loi
mailman.
lumalalda tehty ja luotu, sen :Moses näisä sanoisa selwästi tiet--j. veut
?llusa Jumala loi Taiwan
6t4.
hän
tckwäxi tekee,
Maan." Me tiedämme, että nijncu-in tämä Jumala on Yxi Hänen määrättömäsä Olennosans; nijn on cuitengin täscl yhdesä olenColmc erinäistä Persona:
Poica ja Pxhä Hengi.
nijncuin
lumaluden yhteisesä ja
lotca tämän mailman Luomisesa
erinoulconaisesa toosa owat osalliset ollet. Sillä waicka Luominen
Työsä erinomaisesti tygöluetan Isälle, joca itzens tasä
maisesti ilmoittanut on, nijn ei ole cuitenaanjane muutcan Personat
Toisesta Personasta:
tästä ulos suljetut; waan seisoopojasta
Calcti owat
c<lUtta rchdxc: ja ilman sitä ej ole miran Jali. 1:?.
teZ)tx,
A»

cosca

sanoo

nosa

suuresa

sen

se

'

Helundal

on. Nijn se seisoo myös si/tä Colmannesta
Personasta,Pxhästa Hengestä: H«Rran Sanalla owat Tai?s. ;5 6. wac tehdxt, ja caickt heiden jouckons/ s,anen suuns hengella. Nijncuin me myös näisä Mosexen sanoisa, cosca hän sanoo
tehty/ joca tehrx

sen

Jumalan Hengi li,ckui wetten päällä/ ymmärrämme
Pyhän Hengen, sillä silloin ej wielä jocu muu hengi eli tuuli, ollut tehty eli luotu.
kllckm Py
2. Tcista ssjs pxhäsia hengestä me nyt
erinomaisesti mer»
että

cosca Hänelle täsä tygöluetan mailman Luominen,
cnttäm
hänelle
omisteta» cans se asia: että hän lijckui merlä
ten paalia. Waanennencuittn« tämän
asian oikein ymmärräm,
nijn me catzelem nijtä edelMywäisiä sanoja, joisa se seisoo: Jumala
Taiwan ja maan, ja maa oli auria ja txhja. Silla, waicka tosin Jumala olis tainnut yhdesä silmän räpäyresä
caicki taydellisexi tehdä ja luoda nijn cuitengin kelpais se Hänen
wapaalle Tahdollens nijn, että cuutena pmwänä tämän Työn
toimitta, ja tosin nijn, että hän ensist loi Taiwaan ja Maan ai,
5«?. n: ,8 ueen >a juuren nijncuin Salomo sanoo; Sinä oler luonut mailman w.-lmistamatcomastaainesta, ,'osin mailma wielä oli autia
ja tyhjä, se on, oli nijncuin yri yhteen secoitettu ja eroittamatoin
aine ja juuri, jonga päällä wesi lainehti ja lijckui nijncuin se kewejn aine. Josta yhten secoitetusta ja eroittamattomasta ainesta
sitten Jumala eroitti ja ulosotti yhden sen toisen jälken, ja asetti
Hänen täydellisyteens nijnä muina
Jota myös P. Pie,
tari näkyis tarcoittawan
hän
Taiwat olit muinen,
2ket. z: 5. ja maa wedesta, joca wedesä Jumalan
caurta seisoo.
Ia eroitli Costa sijs Pyhästä Hengestä nyt sanotan, että hän lijckui wet»vainusta, ten päällä, joilda se walmistamatoin Taiwan ja maan aine ja
- klimppi wielä peitettin; nijn ej meidän pidä sitä nijn ymmärräettä Pyhä Hengi jollakin ruumillisella tawalla ja sioittalijckui weden päällä; waan nijncuin hän on yri Jumala
andoi heille
olendons ja ja määratöin ja mittamatoin Hengi, nijn se pitä myös yhdestä
wetten°öä!>

/

cosca

elsmäns.

sanoo:

sanan

Jumalalle /oweliasta ja sopiwaisesta lijckumisen muodosta ymmarrettäman. Ia mahdamme me täsä catzoa sen wertauxen päälle jolla Raamatula Jumala meidän eteem wälistä afetttan yhden Canan ja HMpisin muodosa eli toimituxesa, joca macaa
Hänen munains päällä, ja Hänen sijpejns alla hautoo nijtä ja lämmiltä/ sijhen asti että nijsta eläwät pojat ulostulewat. Taincallaiseen
/

Päiwä,
««lseen canaan eli Kyhkyiseen taitan se Pyhä Henqi werratta nyt,
cosca han lljckui sen wedelda peitetyn aineen päällä ja ikanäns
cuin hautoi
sitä; se on, että me nyt mahdamme ilman
wertausta puhua, chmrwaicutli woimalliststi, ja Hänen luowan ja
caicki tekewaisen woimans jälken jacoi ja andoi nijlle luoduille hei- rs.
dän welwollisen ja sopiwaisen täydellisydens, elämans ja woimans,
ltzeculleckln heidän luondons jälken; että nijn caicki tuli toinen toi,
sestans jarjestyxesä eroiteturi, ja taittin itzecukin Hänen wMsa
muodosans ja olennosans tuta ja nählä.
,

catzelem

nijncuin yhtä Luojaa,a Rakendajata,.

104:3»'

joca Hänen woimans ja waicutuxens cautta on itzeculleckin andanut TämsPyhs
cans
olennon ja elämän; niin on hän
cans sijnä Hengellistsä Hengi
»n se/ joca
elämasa/ johon meidän pitä tuleman Hänen Luomifens ja woi- Luopi
ja
mans cautta myös synnytetyllä udlstetuxi; nijncuin me myös Synnyltä
meldan Catechismuresam tunnustani: Minäuscon, etten minä meitä sijhe»
omalla woimallani ja xmmärrxrelläni raidalEsuxen Chri- Hengelliset»
ja Hänen txgöns rulla, waan pyhä Hen- Elämään.
stuxen päälle
gi on minun sijhen tkwangeliumin caurea cuyunut/ lahjoitlans wallsianut etc. Ia macamme me totisesti luonnostan, siinä tilasa, että me, wielä wähemmän, cuin yri muna taita itzestäns
eläwan
ulos setittä, taidamme mitan tehdä meidän Hengelliseen Elnmäam ja wirwotureem ylös! meidän cuolemastam, ilman
tämän Pyhän Hengen eläwäritekewäistäwoimaa jawaicutusta; silla yhdesä
on jo!lwi§isä muodosa elämän alcu ja juuri, joca sitten hautomisen cautta ainoastans ikänäns cuin ylös herätetän
ja ulos wedetän; waan meidän tykönäm ej ole yhtan alcuakan siitä Hengellisestä elämästä, mutta tulee ainoastans Pyhän Hengen Luomisen ja Synnyttämisen päällecaicki, joca Hänen woimans
ja watcuturens Sanasa ja Sacramenteisä meille ulosjacaa ia anda. Ia nijncuin tämä Pyhä Hengi on sama, jonga eläwäri UdesaTeD
mendisa
tekemisen ia Luomisen eli udestasynnyttämisen cautta caicki
runsaasti
waiset owat siihen totiseen uscoon, elämään ja Jumalan yhdisty,, uloswuoda»
reen tulleet, seka wanhasa että udesa Testamendisä;
nijn andoi! lettu.

se sama

uscon

munasa

se

sen

se

usco-

Jumala erinomaisesti uden Tesiamendin alusa jälken Wap.Cbristuxen ylosastumisen, tämän Lohduttajan Pyhän Hengen, erinomaisella tawalla ilmandua, ja ulosjacaa Hänen erinomaiset ihmelahjans yli Pyhäin Avostolitten,

Helundai Paiwänä tulisten kiel-

Az

deU

e

Helundai
Testamentlsa Pro,
Jumala sen jo wanhasaol,:

den näösä: nijncuin
Mma rahdon
»Hetan Joelin cautta luwannut ja ennustanut päälle:
ja teidän
caiken
Hengeni
«e1.2'28. wuodatta minun
teldan
wanhlmban
pitä
tyttären
ja
ennustaman/
,9.
Poican
vitä unia nnexuman, ja teidän nuorucaisen pita nakx,a nä.
palweliain
kemän. Ia myös nijnä päiwinä tahdon minä on,
caicki se
Se
ja pijcain päälle wuodatta «ninun
tietämän
ilmottust
erinomaisten
tuldin
Testamendisä
mitä wanhasa
ten cautta unisa, näöiscZ ja ennusiuxisa, piti uden Testamendm
»valon alla liettämän ilman nijta erinoma,sia unein ja nukoinym-»l«noituxia, nijn että ne nuoretkin piti nyt saaman ulottuwaiscn
märryxen Prophetain ennustuxisia/ taitamaan «tze Jumalan run,a<
ja
hasta sanasta nähdä caickein ennustusten maalin
tapchtunella
ja
jo
lunalja
suren Christuren, muitaHänen tulemisellans
ptti
maa
oleman
nyt
cam»
sillä
lohdutta:
turellansitziäns ia

«s,i'«>'»

täxnnäns H>ERran

Tundoo, nijncuin meri wedella peitetty/

ja pahnatkin piti eyimän fitä Isäin juurta, ,oca seisoo Can^
ftin Lippuna. Tämä oli aisa, jona monda ojaa pitl wuo«75. ,4: 39. eaman Rrxdimaihin/ ja siellä piti. ojat suuriri wirroiri
42.
lewan / ja wirrat isoiri merixi.
'

'

'

se

Erinomal»»

tain Aposto»
leille heidän
wircans toimitu)!ijn.

Hmgi nain erinomaisellH
Ia nijncuin se Lohduttaja Pyhäjacoi
ulos
itzens uden Memen,
ihmellisellä ja runsahalla mitalla erinomalsest,
Pyhlstä Apotz

mistä
din alusta; niin merkitzemme me
toleista, loille tämän Hengen erinomainen mitta nyt jaeltm : että
Wc>p. lEfuxen
olit
waicka tosin Apostolit jo ennen itzewalicappale>xi,
co»,
opetetut
,a
armons
ja
cutzutut Hänen asehixens
ja muodosta; nijn cuiten.qiu
kesta hänen WNdacundans menosta
oli, caicki heidän tykönäns wielä nijncuin yxi walmistamatom «ine
niin ettei he wielä tiennet eikä tainnet oikein eroitta caickla mitä
ja
heille sanottinChristuresta, heidän Uscons oli huikendelewameu
to„
w,rcatts
tarpelliset
heidän
kewiä, ja caicki Lahjat jotca olit
mituxexi, olit nijncuin yxi siemen joca wasta piti ulospuhkeman,
taicka nijncuin yxi muna joca piti wasta haudottaman, siihen astl
cuin Pxhä Hengi/ se totinen eläwäxi tckewa ja walcuttawamen
Cana eliKvhkyinen, piri tuleman heidän ylitzens, ja yhdellä sil«
manrapäyxella tekemän caicki täydellisexi, eläwaxi, woimalllsexlja
hedelmälliseni hcisa. Ia nijncuin tämä Pyhän Hengen nakywa,uen

Päiwä.

?5
sangen
ih«
nen tuleminen yli Aposioleitten Helundqi Päiwänä oli
mellinen ja merkillinen; nijn ej se tapahtunut ainoastans heille yri,

nänshywäxi, nimittäin sen Apostolillisen wiran täydellissxi toimitu,
xeri mailmasa, ja heidän emaxi ijancsickiseri autudexens; maan se
tapahdui myös meidän ja caickeinTtijden hywäxi, jotta sen saman
sanan, jota he saamaisit, wastanotit ja sen päälle uscoit,, ja wis<
lä uscowat, sillä jos ejPyhä Hengi olis ensist Apostoleita waruft
tanut ja tehnyt soweliairi hänen walisiurellans ja Lahjoillans il,

moittamaanja ulosjacamaan mailmalle Hänen P.Sanaans jacaic,
kia Jumalan neuwoo meidän autudesiam, nijn ej olis myös Juuloslewjtetyxi, ja nijn
malan Sana tainnut tulla meidän
seurawaisesti ej olis ollut meillä lohdutusta Pyhän Hengen waicutuxistaja eläwäri tekewäisesta woimasta, jocaainoastans
tun ja ilmoitetun Sanan cauttäweisä waicutts ja työtä teke: waatl
Pyhä Hengi hänen taiwallisilla lahjoillans täytti ja wanyt

secaam

sen saarna-

cosca

rusti ne P.Apostolit saarnamaan Hänen Sanaans ymbarimailman,
nijn Han sen saman Sanan cautta wielä tulee caickein Sydammihin jotca sen Sanan todella wastanottawat ja sen cuuliaisuden alle
itzens andawat, ia täyttä heidän Hänen Walkeudellans, TunnoK
lans: Uscolla, Rackaudella ja caikilla Christillisillä awuilla.
Me wietämme Rackat Sielut, tänäpäiwäuä ja talla luylalla, Lohduttajan Pyhän Hengen Juhlaa, ja nakywWa ihmellisen minä
tä uloswuodattamista nijden P. Apostolitten päälle,
jolla
loytya,
jocu
olis
uscoa,
meidän
mahdais
seasam
että
mahda
syy Ephesereincansa watitta: Vn me es.singän ole cuullet, jos
Pxha Hengi lienekän. Sillä sekä meidän yhteinen, sijta P.
Athanasiuxen
Raamatusta ulosotettu Tunnustuxem, että sen P. Pyhä
Hengi
Tunnustus, sisallans sen pitäwät ja opettamat, että
nijncuin
yhden
olennosa,
on »xi totinen Jumala
lumaluden

sen
Colmeowat jotta todistawat Taiwasa: Isä, Sasena/seisoo:
japxhä Hengi: ja ne colme owat xxi. Että se Pyhä

on yxi totinen Jumala, sijtä todistawat; Ensixi, Hänen
Nimens, jolla hän cutzutan Jumala ja Jehova Raamatusa.
Toisexi, Hänen Omaisudens/cuinowat: Ijancaickisuus, Gen.
1:2. Hebr.Z:i4. Caickitietäwäisxxs. iCor.2:iO,ii. Mitra- ""'2»'25matoin Määrättömxxs. Psal. 139:7. Caickiwaldinisuus. Luc. HH.5:;.4.i
n: 20. Colmannexi, todistawat Hanm Jumludestans wielä,- ic«.Z-is.
Hengi

Hänen

17.

Helundai

z

cuin owat: LuoHänen Jumalalliset Txöns ja Waicutuxens,
minen. Gen.i;2. J0b.33:4. Pl-33:6. Mspieäminen. Ps.
,04:30. Lunastajan Lähettäminen. Es. 48:16. Ia voiteleminen. Psal.4s:B- Act. io:z8. Wastaudesta Txnnyttämi,

nen. Tit. ;:s. Seuracunnan Hallitus /a rakennus. Act. 13:2.
Lug.is:!B. Lug. 20:28. laiivallisten Lahjain jacaminen culleckin niincuin hcln tahtoo. 1 Cor. 12: li. la?lsuminen nijden Uh

iCor.6:iZ. Ia niincuin se
Hänellä cans
jolla
bcin eroileHänen erinomainen Personallinen Omaisudens
tan muista lumaluden Personisia; sillä nijncuiu Isan perso<
eowaisien txtonä. R0m.8:9.

il.

Pyhä Hengi näin on m totinen Jumala; nijn on

,

pojan / jaLshertä pphän
nallinen omaisuus on:
Hengen, ja Pozan personallinen omaisuus on: Sxndxa/ ja
Lahettä pxhan Hengen ; nim Pyhän Hengen Personallim»
I«l,. 15:26. Omaisuus on: Ulosläxdä Isästä »a Pojasta.
?«nt«cott«.

pxhä Hengi nyt uloswuodatettin Helundai päi»
Apostoltitten
wäna
<a coco mailman autudexi; Helundai on nijn
Pyhän Hengen
paljon cuin wljdes sxmmcnes päiwa, M
nakywainen uloswuodattaminen tapahdui sc> päiwää jälkeN Chris-

Tämä

sen

wcmhan Testamendin Heluntuxen Ylösnousemisen. Ia niincuin
»z: dai pidettin myös 50 päiwä jälken Pääsiäisen, Lain andamisen
5.6.
muistoxi Sinain wuorella, jalken Israelin Cansan pelastuxen Eqyptin oriudesta; niin säästi Wap. Christus myös sen Pyhän Hem
gen Uloswuodattamisen samaan aicaan, osottaxens se, että
nut tällä Armon alalla Lain jylinä ja uhcaus lopetettin/ niiden tykönä jotca Ewangeliumin oikein wastanotit ja Uscon cuuliaisuden
waicka tosin Lailla nytkin Hänen Työns ia
alle~itzens annoit< Iacuitengin
on; niin
coscatuli,Evangeliumi
Christuxcsta nijn
nijn
yhteisen
syndius tuncoco mailmalle
julkisexi ia
se Lailda läpitungewau
syndinen
nyt
tulee fen niin runsahan ia
doon saatettu

l,«v!t.

Evangeliumin walon cautta sitä pikemmin jällens ylösojetuxi
sen
ja johdatetuxi ikäwöikemiseen Armon jalken ja sen palawambaan
wastanottamiseen; josta sitten sitä ptcaisembi ja runsahambi Lohdutus cohta päälle seuraa.
N)irca
nijncuin
Lohduttajan

pxhän Hengen
tämän
Ia
ja
jocaitzen
Seuracunnan
Jumalan
Uscowaisen hywaxi ja ylösra»
tendamiseri, edes pannan meille sijnä colm«nnesa uscon cappalesa

meidän

Päilvä.

9

meidän Catechismuxesam, cusa se sanotan: että han cuyuu jacocoo
Meitä, usion waicutla, lxnmc andexianda:c.: mjn andameille tämä Pyhän Hengen Juhla, jatamänpäiwäinen Ewangeliumi
erinomaisen syyn ja tilan nyt puhua Pyhän Hengen armo-waicutu-

ja Sieluja, jamisä larjestyxes sencallai»
tapahtu.
nen armo meille
Sentahden me sencallaiseen
Pyhän Hengen armoa lEsuren
tutkistelemiseen pydämme
omalla Rucouxelia, sanoden: Isä Meidän joca:c.

xista ihmisten sydämmesä

suureen

saman

Sen

P.

Ewangeliumin kirjoitta
Lug. 14: v.

P Johannes

2).

sanoi lEsus opetus lapsillcns:lo-

ca minua racasta,st pitä minun Sanani, ja
minun Isäni racasta händä/ ja me tulemma
hänen tygöns, ja asumme hänen tykönäns. 24. Mutta joca ei Minua racasta, ej minun sanojani kätke.
cuin te cuuletta, ei ole minun waan Isän, joIa
ca minun lähetti. 25. Näitä olen minä teille puhunut,
Pyhä
26. Mutta Lohduttaja
Msani teidän
Hengi, jonga Isä on lähettämä minun nimeeni, hän
opctta teille caicki, ja muistutin teille caicki, cuin minä
teille sanonut olen. 27. Nauhan minä jätän teille,minun rauhani minä annan teille: En minä anna teille
nijncuin mailma anda. Mön teidän sydämMcn wawahtaco, ältät myös peljästykö. 28: Tccunlttta minun
minä menen vois, ja tulen taas teidän
työnne. Jos te minua racastcisitte, mjn te tosin ilottzisitte, että minä sanoin: Minä menen Isäni tygö: sillä Isä on suurembl minua. 29. In m)t minä'sanon
teille cnnencuin st tapahtu, että te ustoisitte, cossa st tapahtunut on. 30. En minä tästä edes puhu paljo teidän
cansan; Sillä tämän mailman päämies tulee, jolla ej
ele
B

se

se sana

cansan.

sunowan:

se

Helundai

iv

ole mttän nnnus. ?i. Mutta että mailma ymmarräis
minun Isää racastawan, ja nijnmin Isä minulle kasti,
nijn mlnä myös teen.
Tällä erällä me tabdom cahella: pyhatt Hengen
Cygslukewaista Armoa/ ja misa läriestyxe-

sa si ihmisille omisteta».
O
menestyä!
HENra anna

HENRa

auta, O

tied.imme Rackat Sielut, ja olemme io ennengm sen
,WME
tullet,
lUstMt.
että Colme on meidän aucuden

AutudenPe»

WW

Perustusta:

mittain, Isan humalan armo ja Rackaus,
Pojan
armo
liLsuxen Ansio ja Lunastus; Ia pyhän Henli«n
gen Cxgölukcwainen ja omtstawainen Armo. lotca
colme owat wältämättomästi tarpelliset, sekä tietä, että autudens
vxinäns nijden päälle perustaa, caikille jotca tahtomat autuain tulla.
Sijtä Ensimmäisestä, nimittäin, Isan Jumalan armosta,
cuulemme »ne puhuttaman, nijn usiasti cuin saarnata» ja luetan
meitä cohtan sekä LuonJumalan määrättömistä Hymistä Töistä
non että Armon waldacunnasa, ja cuinga Hän on meitä lEsuKpl,. 1:3,4.
Racestanut jo ennen cuin Mailman Perustus laskettu oli:
z: 16. Tähän tulemat, Armowaliyeminen, pojan lEsuxen Lähettäminen ja muut sencallaiset. Sijtä Toisesta, nimittäin, lEs»,
ren Ansiosta ja tähdellisestä Lunastuxesia/ cuulemme me,
nijn usiasti cuin puhutan. Jumalan pojan Ihmisxdesia/ ja
Lihaan Tulemisesta, kärsimisestä/ Cuolemasia, ja xlösnou)«!,. 15! 13. jemisesia. Sillä ei ole kellan
sitä Ulurembata Rackauttn,
joen
hengens
panis
»cuin että
xstawäins edestä, jaa, wielä
,

xesa

wihollistensakin edestä,

K12t.20:28. longatahden
!l°im.
-

2^6»

nijncum
myös
hän
cutzutan,

on.
Lunastuxen Hinnaxi caic-

lEsus Christus

tehnyt

coco mailman Syndeinedestä: joca oli
11>K.2:2. tein edestä: Sowinnoxi
pois
sxndejä
oecaman: ja on ostanut meidän, Hänen
Nel>.yl2B. uhrattu
2ket. 2: I. werellans, ja nijn cuollut caickein edestä, ja tehcx SxnniI?«. i: 13. xi meidän edestam, että me hanes tulisin, sixi wanhurstauHH. 2Q'2Bdexi/ joca Jumalan edes kelpa. Joca lEsus hänen ansions
ja wanhurscaudens
meille Lygöluetan ja omistetun
31.
TygöluLea, yli kymmenen kerta ylöskautta; mjn että
1

cansa

se sana:

uscon

kerron

Pälwä.

;i

Ia emme mahda kyllä walitta ja hamma,- 3om> 4: f,
tyä nijden Eriseuraisten yli wicla mcidängin aicanam, jotca roh» 6, 6cc.
<3»l.;: 6.
kenewat epailyxeen wetä tämän Christuxen ansion täydellisyden ja rl.z2i2.
Tygölukemisen caikille uscowaisille, wastoin caickia nijnrunja TodistuK pian joca blasahita ja stlwiä Raamatun Sanoja nimittäin,
He»M
Colmannesia,
Sijtä
iapaicasa.
Pxhan Hengen P:
disa
Tygöluke,
Tygolukewaisesta armosta/ me tällä erällä erinomaisesti tutkiste- »vainen ar<
mo.
lemusta pidäm. ja merkitzem sijs siitä

kerroitanßom. 4. lug.

sen

-

iknsixi, se sana Armo, ei ole muu cuin, Jumalan
Rackaus ja Hembi, jolla Jumala, ilman calckm ihmi- Armo/ o»
ja ijancaicki. Jumalan
lanzennenwälicappalet
sen ansiota/ armahra phden sxndijn
Rackous ja
ja
päälle
asetta
sen cadoruxen
alaisen ihmisen
sen omista»
ia paasi mlnen mci!»
hänen eteens/joidenga cauttanijnhän caira xlöstullnHaupius
ja
tä hänen wiheliäisxdestäns:
le:
se sana Armo nijn
yhdesäymmarryresä,
cuin
P.
nimitctän usiasti Raamatusa
kaxkäin edes uscalluxella 3lrmon NeK.4: 16.
Pawali sanoo: SentähdenLaupiuden
saisim, ja löxdäisim
istuimen txgö/että me
apua
tarwiyem.
Tosi kyllä se on,
Armon silloin/ costa me
ulos
coco
meidän
autudem
että Jumalan Armo lewittä itzens
on,
luma,
järjestyresä
että
ja
sillä Ilrmosia se
Toimituxesa
päätti
Langennen
Sucucunna»
ijancaickisudesa
ihmisen
sen
la 10
ylösrakennuxen jällens: Ilrmosia päätti Jumala sen suuren 3umailman Sowittamisen hänen Poicans cautta:
nastuxen T»ön ja
Pyhä
Hengi ulosjakaa meille hänen Lahjans ja ty<
cans
Armosta
göluke meille Jumalan Hywiä Töitä: waan cuitengin, cosca erittäin ja erinomaisesti puhutan Jumalan Armosta, nijn silla yhteisesti ymmärretan, st Jumalan Armo ja Laumus jolla o»
tekemistä sen jo Lunastetun ihmisen canfa., cosca sille omistecan ja rxgöluetan Christuxen Lunasills ja Ansio ja caicki sen runsahat hedelmät: sillä ei sima ollut wiclä Jumalalle
kyllä, että hän aincastans tahdoi .armahta, ja Lunasta meitä
ulos helwetistä, waan coicki ne hywät työt pitä myös meille
ja txgoluetraman. Ia nijn me olem saanet
Mistettaman täxdcllispdestans,
on,
ja Armon ?lrmsst.a/
caicki hänen
jc
jo
jonca
meille
annettu
ol»,
sen
Armon edestä
luomisesa
ensistä,
ga me Synnin langennyesa poikcadotim, olemme me saanet jal<
lcns xlösrakennuxen ja Lunastuxen Armon Chrjsturen cautta:
Toisexi,
sama Christuxclda ansaittu Armo, joca wanhafa
..

se

se

B

2
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Testamendisä esimalausten ja uhrein alla meille jaettin, on nyt udesa Testamendisä itze totudesa annettu, cofca itze olendo Christus

lakt, seka se Ceremoniallinen laki että caicki esimalauM ja uhrit, on Mosixen cauesa anneltu/ waan Armo

tuli,
soK.

i: 17.

i?«.i:iO.

ja Cotuus on liksuren Christnxcn csutta eullur, ja nijn
oli
tämä fe Tulewninen Armo josta ennustettu oli. Colmanne3.
xi, Tästä ansaitzewaiststa ja Christuxelda ansaitusta armosta, 0Tygölnkewaisen Armon josa meille
LenrF 8ig!l: lemme me cans saanet
1-eN.
cappalen
jälken tygöluetan ja omistetan
Colmannen
ansaittu Armo ja autuus. Ia tämä Jumalan aromistaminen meille, tygöluttcm nyt erinomaisesti Lohdutta,alle pxhälle Hengelle, jonga itze Poica on meille ansainnut ja
luwannut Lahettä, että hänen pidäis silittämän mailman
ulos pimeydestä ja caikista erytyxistä, opettaman ja johdattäs<,K.i;: 26, man caickeen Totuteen »a Cbristurelda ansaitun armon osallisuteen.
mitä me ikänans lumalalda s<:amme ja
27Ia nijn siis on caicki
Armo,
ia armo Armosta, jotca meille ulos.nautitzemme sula
wuotäwat Cbristuren tavdellisydesta ja täydellisestä ansiosta, ja
sitte caikille ihmisille ilmoitetan ja taritan, waan erinomaisesti nijlle uscowaisille itze työsa autudexi omisteta» ia tygöluetan.

sen

l7! 24»

«7.

uscon

sen

se

NL. TD olis meillä yxi Kysymys: jos caicki ne emäntunnon muistutuxet jotca löycywät jhmifen Sydämmesä ennen
pita cutzuttaman
fulaxi Luonnon työxi, eli myös Armon työri, sillä me tiedämme että Jumala niilläkin muistutuxilla ja Luonnollisilla hywillä töillä tarcoitta ihmisten Parannusta? nyt, se on kyllä tosi,
että sijnä lawiammasa ymmarryxesa nijn me taidamme cutzua
Armori, caiken sen mitä ikänäns hywaä Jumala ihmiselle jacaa Luonnongin waldacunnasa, joca on meille ansaitzematoin
ja wastoin meidän ansiolam. Waan cosca me puhumme Jumalan armosta erinomaisesti ja hänen lahimmäisesä ymmarryxesäns/Nijn sillä ej taita ymmärrellä muu, cuin ainoastans se
Christuxelda ansaittu, Sanasa ilmoitettu jaomistettu armo, joca yrinäns on ulottuwainen sekä sen totisen Parannuren että
Autuden waicuttamiseen' meisä; mutta cuitengin, cosca me
tutkistelem sitä luonnollista Jumalan Tundoa ja sijta wuotawaisia omantunnon muistutuxia, nijn m«odoin cuin ne lu,

malan

Päiwä.
malan päällecatzannosta tarcolttawat

i;

ihmisin parannus-

ihinistä parannuxccn ja endisenelämäns
muucoxeen,
totisen Jumalan p!öscyimiseen ja oiki»
aan palrveluxeen/ jotca caicki P. Pawali ylösluettele Romarein edesä, nijn tämän päallecalMnon ja tarcoituxcn alla
totisesti ei näy semallaiset muisiutuxet ja wetamiset tulewan
paljan Luonnon alle, waanniisa on jo yxi armo ja Armon-weto ihmisen tykönä. Sillä caicki wetaminen ia johdatus ia lijcutus >oca tapahtu ihmisesä hänen pahain cöirtens catumi»
seen ja parandamiseen, Jumalan pitkämielisxden ja hxwyden oikiaan käyttämiseen/ joco se tapahtu siwu puolelda,
luomMisten muistutusten ja hy-wain töitten cautta, eli paätck
pahka Sanan cautta, nijn muodoin cuin ne tarcoittawat ihmisen ijancaickista aututta/nijn ei ne taida toisin eikämualda
olla cuin yhdeldä armolliselda Jumalalda. Ia taas, että
cutzua lumalata yhdexi armollisexi ja Armon jacawaiseri Juei taida tapahtua ilman catzannota
malan ihmiselle,
Christuxen ansion päälle, silla Jumala ilman Cdristuxeta on
yxi Culuttawainen tuli ja aina wihainen Syndiselle, nijn että
ilman ja ulcona sitä armoa, joca Christuxelda ansaittu on, ej
laida Jumala ilman hänen wanhurscaudens rickomata tarroitta idmisen autuutta olcon siwu puolelda taicka päätäcohden. Nijn että sijs Luonnollinengin wetaminen ja cutzuminen jo tapahtu jhmiselle päallecatzannosa Chrisiuxen päälle,
«onga ansion cautta nämät Luonnollisetkin ljjcutuxet ja muisiutuxet owat ikänans cuin pyhitetyt, niin että he nyt toitawat
olla nijncuin wälicappalet Jumalan wetämiseen autuden tielle. Ia nijn, waicka tosin ne totiset Hengelliset hxwat
Txör ainoastans Jumalan Sanasa meille ilmoitetan ja annetan, nijn cuitengin tämä Luonnollinen wetaminen, johdatus
ja ajatusten Todistus, nijn muodoin jo taitan luetta nijden
Hengellisten Hywyttcn seca«n, cuin Jumala nijdengin cautta
aja ihmistä etzimän ylös sitä paickaa misä ne Hengelliset hywydet oikein ilmoitetan ja jaetan, ja niin owat yxi alcu-johdatus
ja tila nijden Hengellisten Tawarain osallisuteen, waicka ei
he taida meitä tehdä osallisexi niiden sisallisestä luonnosta, ennencuin
ilmoitetun Sanan walkeudesa ja täyttämisesä
hytväli.
mer,
Sielun
Sentähden yxi Kirkon opettaja
ta, ja wetäwac

sen

se

se

se

se

sen

B
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'9s'.

killisesti: Caicki ihmiset cutzutan, ulconaisesii, Jumalan Toitten, hywytten ja hallituren eteenasettamisen cautta caickein
luondocappalden ylitze: sisällisesti/ omantunnon Muistutusten
waicutusten ia Päätösten cautta nijden uscoctomaiy mielescl,
joca muistuttaminen, waicuttaminen ja herättäminen ei tapahdu silla yhteisellä tawalla luonnon juorun jalken, nijn cuin
Jumala waicutta mailman jocapäiwäiseen Sikiämiseen ja

se

seasa, waan tapahtu yhden
joca
on Cbristuxen ansion caults
cautta,
armo-waicutuxen
toimitettu ja päätä cohden tarcoitta yhden Pacanan johdaSynnyttämiseen Pacanaingin

tusta ettcl ylösetzimään sitä oikiatalumalanSeuracundaaja
Palweluxen pmckaa. longa tähden myös moni opettaja nämät luonnon johdatuxet luke sen Edellä käywäisen Jumalan

saamme

armo-Työn secaan, josta me cohta wielä
pidemmät
da cuulla. Waan niincuin tämä Luonnon johdatus ja »vetäminen itzesans ej ole
ulottuwainen itze autuutta käsittämään ja saauttamaan, ellemme me sijtä erinomaisesta armosta joca ainoastans Jumalan Sanasa meille ilmoiteta»
j« annetan osallisexi tule; semähden me sijs tahdom tästä ar,

eoscan

mosta taas merkitä

Toisexi,että tämä Jumalan Armo on asetettu ahteen
wisii'6 lärjest>'xeen, josa z'e meille jaeran /a annecan. Silyxi saadyllisyden ja lärjesiyren Jumala: nimastlett». lä Jumala on
I<7al. 14:42. cuin Hän on caicki luonut ja aseccHnuc Mltalla, lugulla ja
painolla, nijn Hän caicki myös sijnä samasa lärjesiyresä Hal8»P. 11:22. litze ja ylöspita. Ia joca nyi näin on sitonut yhteen wWn lär,
14:40. jestyxeen ej ainoastans caicki Luondocappalct Luonnon ja woiman
waldacunnasa, mutta myös hänen Seuracundans Armon waldacunnasa, cuinaas sijs Hänen itze pidais hänen Töisaus oleman
ilman Järjestystä?
Cosca sijs Jumalan ?lrmo yhden Christuxen werella
».

On wWn
lärjestyxeen

Lunastuxcn osallisulunastetun ihmisen tahtoo johdotta Christuxen
se on, jaEutzumisen, wastaudesta synnyttämisen, wanhurscaxitekemisen Pyhittämisen cautta tehdä osallisexi niistä Christuxen werellä toimitetuista hywista töistä, niin hän teke sen yhden wihin
sisällä. Ci se hywä Jumala yhtä haawa
yhdellä
eli
kerralla ulosammulla caickta hänen woimaans, waraans ja rickauttans, nijn että hän ikänäns cuin yhdellä iskemisellä
teen,

Päiwä
ja silmanräpäyxellä tekis yhdestä caickein suurimmasta pahanjuonisesta yhden caickein suurimman Pyhän, silla olis että' pidellä ihmisia, nijncuin yhtä orhitta ja muulia, joilla ei ym- rk>. 32:95
pandaman: ihmi,
manvstä ole, joille pitä suitzct ja ohjat suuhun
lahjoitettu
ymmärryxella
Järjellinen
Luondocappale,
mn on yxi
ja Tahdolla, jonga täydellisyys waati Järjen wapautta, jolla
taicka wastanotta ja sihän ne hänesä waicuttawaistt työt taitaa
myös
hyljätä ja tacaperin
anda,
tykonäns
nijlle
eli
an hänen
lyödä, sentahden myös Jumala anda hänen wetä ihmisien ijes< Nol. 11:4^
,tä hänen wapaudens jalken, eikä wedä händä wäkiwallaisesii
nijncuin yxi wasicka ja järjetöin eläin wastan tahtoans wedetän
fijs Jumala wil)isa lärjestyxesä
teurastus paicalle. Ia nijncuin
myös anda ja jacaa haucn hywydens hänen palwelioillens, yhdelle wijsi, toiselle caxi, colmannelle yhden leiwiskän, >ocaitzelle
warans ja kelwollisudens jälken: nijn hän myös ne jotca hänen

sellä

se

suurella
eteenasetetun järjestyxens pitäwät,
ne jotca sijtä ulosmenewat ja ftn ylöncatzowat suurilla rangaistuxilla cohtaa ja muistaa Mens. Ia tosin käy täsä Jumala
ja jacaa hänen Armons yhdelle ihmiselle ikänans cuin jalca-jalalda, Hän edespyrki ja lähene handä yhdestä armo-työsta' toiseen, ja cocoa yhden armon toisen päälle: Jos se ensimmäinen
armo oikein wastanotetan ja sille sia sydämmesä annetan, nijn
cohta sen päälle seuraa se toinen armo, ja cosca tämä on wastan-

sen
se
sen
sen

seuraa se

päälle taas
colmas, ja nijn edespäin:
otettu, nijn
hyljätän,
nijn ei ole iymet
mutta jos taas ensimmäinen armo
seurais,
päälle
ej
ja
enambi
toinen ylönjos toista
nijn
päälle
edespäin;
tulis,ja
colmatta
enambi
catzotan, ettei
ynijn cuin yhdesa Trapusa eli Ticapuusa, ej taida yrikän
päälle
tulla,
ja
wijmeisen
asselen
ellei
hän
tvalilsillä
limmäisen
lä wisua waaria ota caikista alimmaisista ja wälillä olewaisista
asseleista, sillä jos hän yhdengän wälin ja asselen ohitze mene
nijn hän astuu huckan ja maahan putoa; nijn on se myös täsä,
joca yhden leiwistän maahan caiwaa,nijn hän silla myös ne muut
poucadotta, ja annetan sekin yxi sille, jolla on kymmenen leiwissätä: joca Jumala n edellakäywäisen armon ja cutzuwisen hä-

cosca se

sen

nen Sanans cautta ylöncatzoo, hänsilläteke itzens mahdottomaxi
muihin armvwaieutuxijn jotca sen päälle seuraman pidäis
wanhurscaxitekemisesä ja Pyhittämisesä, nijn cuin me näem ludalainijhin

15-
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valaisija, cosca he

sen ensimmäisen

armon Ma Ewangeliumin

Saarnasa heille tarittin ja jaettin ylöncatzoit ja.hyljäisit, niin
he sillä myös teit itzens mahdotlomaxi ja kelwottomaxi edespäin
sijhen totiseenstäändymiseen, wanhurscaxi ja autuaxi tekemiseen, ja
15:46, tulit paitzi caickia wijmein; waan Pacanat jotca annoit itzens
tämän Jumalan armo-lärjestyren ia ordningin alle, tulit sen al48.
la myös ylösotetun ja autuari tehtMi, nijn monda cuin säatyt
olit sijhen ijancaickiseen elämään, se on, asetit itzens tämän Jumalan Saannon ja lärjestyren alle, josa hän taisi heille armons
rickaudet ulosjacaa ja heitä autuaxi tehdä. Sentähden siis se
P. David sanoo: tuca on se mies, joca HERraa pelka? sille
rl. «5:12.
opetra sen parhan tien. Se on, joca ej tacaperin aja sitä ensimmäistä armoa ja nijtä ensimmäisiä lijcuturia, waan Jumalan Pelwosa osotta nijlle cuuliaisuden, niin hänen pitä cohta
saaman runsahammcm armon ja ylöswalistuxen lumalalda, sillä misa mitafa ikänäns Jumala on aicoinut ia tahto hänen armollans waicutta ihmisesä, nijn sijhen Jumalan Pelkoo tarwitan, ettemme sitä ensimmäistä armoo ylöncatzois ja paitzi sitä
tulis, sitten Jumala on walmis runsahambaan ylöswalistuxeen
lA illt io. ja opetuxeen, silla <l>Eßran pelko on wijsauden alcu, se on
hywä ymmarrxs caikille jotca sen tekemät, ja sijta sitten seu.

.

raa

se siunattu asteldeleminen

axi

tehdyxi ja

ja astuminen ylös yhdestä trapusta

toiseen, yhdestä armon mitasta suhen toiseen, siihen asti cuin ih,
minen wijmein tulee täydellisen Jumalan armon aseheri >a asti-

luoduxi.

5
Colmannexi, niinmin sijs nyt tämä
Armo
Ms< nain on yhteen witzijn lärjestyreen asetettu; ni)NJumalan
jaecan se mxös
Jaetunasselei,
seihin
asteleihin eli crappuihin ja Töil?in eli Toimit»,
hin ja töihin. witzeihin
ihmisesä. Me cuulem cahden wijkon perästä vom. i. 'lrin.
cuinga Pirulla myös on witzit Synnin Traput ja astelet joita
myöden hän wiepi ihmisiä alaspäin Helwettiä ja cadomsta cohden: nijncuin,esimerkixi: ensistä,maala han synnin ihmisen silmäin
eteen nijn piskaisexi ja suloiseri, »ota pitä wälttämättömästi mail,

man esimerkin jalken ja lihan tydyttämiseri tehtämän: Ia cosca
hän on saattanut ylössvtyttä ihmisen jydammcsa halun j<i himon
yhteen witzijn Syndijn

taman

sitä

sama

nijn

siitä hän yllyttä ihmisen Racaso
sitä hywänä ja luwallisna pita^

Syndiä, ja

mään:

Wlwä.

!7

muin:la coscaPiru on saattanut ihmisen racastamaan yhtäsyndlä,ni!n sijtä han helposti taitaa saatta hänen itze Työhön ja sen,
CatzoiSuun.
racastcnin Synnin tekemiseen ja täyttämiseen: cosca han on saat- P,Colmin.
tanut hänen lamcallaiseen synnilliseen työhön, njin sijtä taas e/,tasti «siasta.
ole enämbi työläs, että saatta händä usiasii sitä samaa syndiä
tekemään, ni»n että se tulee pian eawaxi >a Harjoitllxexi- Tästä
Tawasia sitten wijmein seuran Carpellisuus, «ijn että se harjoitettu T«pa tulee nijn suurexi Tarperi, että ihmisen täyty jo
larpellisesti sitä wanha tapaans tacaajaa ja seurata, sijhen asti
että hänen wijmem täyty larpellisesti cuolla sijnä tawasa ja ca<
dotetuxi tulla, silla synnin pälcka on Cuolema.

N»n se hywc, Jumala myös jacaa hänen Armons ihmisille wisicin asteleittcn e!i trappuin, ,a wisiein Töitten eli Toi,
Mltusten cautta: Jumalan Armon Työt >a Toimituxet ihmisesa, owat ne Chlistilliset Opettajat jacanet seurawaisijn osijn:
ensist; on Cuyumus, Toisexi: ylöswallsius. Colmannexi: ihmisen coconainen
wastaudesta synnyttämiä
sesa ,a wanhnrscaxi ceke.nisesä. Neljännexi: sen Käatyn ihmi,

sen

jocapäiwainen uudistaminen, ja pyhittäminen jocapäi,
wäisen Parannuxen cautta, lihan ristinnaulitzemisesa ja cuoletl<l>

misesa hamaan loppuun asti,- Näiden Töitten cautta nyt coeo ihmisen Kciandyminen Jumalan armolda toimitetaan ja täytetään.
Maan mitä taas Jumalan Armon asteleihin ja Irappuihin tulee, jojsa hän näitä suuria töitä toimitta ihmisen
sydämmesa ja Sielusa, nijn o.vat ne wanhat jacanet ne moneen
osaan: se P. Augustinus ja muutamat muut Kircko Isät, owat
jacanet ne seurawaisijn osijn: ensistcieocUakaywälsecn Armoon.
Toisexi: ylösheratcäwälleen armon. Colmannexi:Lijcurtawai-

eehotttnwaiseen armoon. Neljcmneri: tkdella walmistawaiseen Armoon. Wijdennexi: Nlaicuttawaisten armoon.
Cuudennexi: Cans«walcuttawaiseen armoon. Seitzemännexi:
Cansaftllramaijecn armoon. Cahderanneri: Holhowmseen

sten

eli

armoon.

Yhdexannexi:

3?lospitawälseen armoon. Kymmenen-

monesa se

as-

nexi: Täycramaisten arnwon. Nijn vri armo, Monesi,
kelesa, monella töimituxella,
mitasa ja muodosa, ja monilla ajoilla ihmiselle ulosjaetan, sillä ihminen on lukemattomain
puutosten alainen,stntahden hän tarwitzee ej ainoastans armoa,
C

mut-
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Rlckamra: ihminen

on ymmartämätöin
mvös Armon
ja huolima.oin hänen totisesta onnestans »a autudestans, sentäh,
den hän tarwitzee sijhen sitä Edelläkäywäistä armoa: hänoncuollut
sentähden hän tarwitzee sijhen sitä ylööherattawaistä
armoa: hän on Sokia nijsä hengellisisä asioisa, sentähdcn hän
tarwitzee sijhen sitä walmistawaista armoa: hän on kelwotoin catumureen,uscoon ja Käändhmiseen, sentähden hän tarwitzee sijhen
sitä waicuttawaista armoa: Liha on aina heicko ja huikendelewa,
ehtä hen.qi on aldis, sentähden hän tarwitzee siihen sitä Cansawai,
cuttawaista armoa: perkele ja mailma wainowat >a wajywät alati, sentähden hän tarwitzee sijhen sitäHolhowaista ta ylöspitäwäista armoa: Ia nijncuin sijnä ei ole wielä kyllä, että «hminen
sotans, waan se pitä
ainoasians on alcanut hänen
mutta

myös päällepidettämän ja woitolla päätettämän, sentähden sijs
Men wielä tarwitan se Täyttäwainen Armo.
Waan tällä erällä me tahdomme caicki nämät armon
traput ja astelet, sisällewetä ia käsittä ainoasians neljään seura,
waiseen osaan: Ensixi: Ldelläeäxwälseen armoon. Tojsexi: Vdelläwalmistawaiseen armoon: Colmonnexi: Waicuceawaiarmoon. Neljänneri: Cansawaicurcawaiseen ja Cäxrarmoon. Joilla armon asseleilla ja Töillä kyllä taieäwaiseen
K»n,. 5:20.
tan ulosmaalata Jumalan ylitzewuotawaisen Hywydcn runsaus
ja rickaus; jotca osat myösowat ulottuwaistt seka meidän mää,
rättömain syndeim poispyhkimiseen, että Jumalan hywäin Töitten uloswuodattamiseen meidän päällem sanomattomasa määräsä ja paljoudesa, ja me taidamme naiden osain ja armo-Töit»xl,, 3:19 ten alla tulla cäyreryxi caikella lumalan
taxdeUisxdellä/ nijn
cuin P. Pawali puhuu, Tämä Jumalan Tygölukewaisen armon
jacaminen näihin jo edellänimitettyihin affeleihin, osijn, Töihin
ja Toimitunjn perustaa itzens nijhin Raamatun Sanoihin, jotca
seisowat Apostol: Teko kirj: Lug.26:v. «7,18. jotka näin cuuluwat: Minä lähetän sinun nimittäin Cansain ja Pacanainlygö, jolla Cuyumisen armo tietä annetan: awaman heidän sil>
mians,,ollÄ xlöswalistuxen armo ymmärretan, josa myös wal,
mistawainen armo tapahtu, nijncuin cohta lähemmäldä saamme
tuulla: Ia heirapimeydesiä walkeuteen käändämaan/eteähe
Sudein
«riaisit Saranan wallasta Jumalan txgö,

seen

andej,i andomista.loisa sanoisa

ihmisen

saaman was,

tan«^

Päiwä.
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eauudcsia Synnxctämisesa ja wanhurscaxi tekemiseja, Iu«
waicuttawaisen armon alla tietä annetan: ja perimlstä
saaman pnnä niiden canft jotca pyhitetä,,/ usconcautta mi,
malan

nun päälleni.

loftl

,

taas uudisturenjapxhlrprcn txösencan,
armon
alla tietä annetan. Aiwon merkillisesti
sa waicuttawaiscn
«8.
puhuu itze wap: Chrisiuo, cosca hän sanoo: Nijn on Jumalan
waldacunda, cuin jos ihininen heirräis Siemenen maahan:
ja macais, ja nousis xöllä ja päiwällä: ja Siemen ulospuh.
teis ja xlöscaswais cosca ei hän tiedäckän. Sillä Maa
canda Hedelmän iyesän,/ ensin oraxen,sitte Tähkäpään/
ja nijn täyden Ixwan cähkäpaäs. Ia nijn sijs Maancaswo,
sa pitä oleman,ja wijmein
ensin Siemen, sitten oras, senjälken tähkäpää,
sitten Ixwä,
täxsi hedelmä/joca caicki tapahtu Cast
wamisen cautta ikänäns cuin assell asselelda, ja trappu trapul,
daz nijn se on myös yhden Syndisen ihmisen cansa, joca on se
Maa, josa Jumalan armo teke työtä, ja hänen Sanans Sie,
men caswaa ikänäns cuin assell asselelda, sijhen asti että se wij,
mein hedelmallisexi ja kelwollisexi maaxi tulee ja wahwistuu.
Mitä sijs nyt itze näihin Jumalan Armon Asseleihin ja
Töihin ihmisesi, tul:e, nijn tapahtu se
EbaUä läy.
Ensimmäinen Armon astell ja työ; sijnä <kdellakäy,lwäin«arm«/
wäisesa Jumalan Armosa: Enncncuin ihminen on wielä e, j»ft tapah»
etin«<»
teens ottanutkan ylttan catumuxen ja Parannuren ajatusta, niin't»«nse Eutz»,
jo
ja
ennattä
tulee
hänen eteens tällä hänen EdelläkayJumala
wäisellä Armollans, ja lyckää hänen sydämmeens ajaturia: mui.
Nijn että cosca vri mailman lapsi macaa ikänäns cuin haudattuna synnin loasa ja ropacosa,haparoitzee pimcydesä, ja
85.16,'4»!».
lee hänen weresäns sitomatoinna hänen nawasans, eikä yhtänmur,
hetta pidä hänen autudestans; silloin Jumala hänen Armons Sanalla ja äänellä lyckää hänen omantundons päälle, heratta' hän,
dä ylös, ja anda hänen sydämmeens wastan caickia hänen aja,
tustans taincallaiset ajatuxet: Mitäs teet? mihingäs juoxet? nijn,
gös sinä päätä cohden juoxet ja rännäät Perkelen ja helwetin ki,
taan? Muista Jumalan wanhurscautta ja wihaa: Muista sinun
cuolematoinda Sieluas: Muista ja ajattele sinun loppus päällc:
Nijngös sinä tahdot myyda pois caiken sinun ijancaickiscn onnes

catowaistn Ruumin hecuman edestä? Sinä
näet jocapäiwä edesäs cuoleman hirmuisia esimerckejä, ja cuinga
pian
C

yhden lyhykäisen ja

Hclundai
nnmtos tapahtunut caiken ihmisten suu,
aiwoitusten päälle? mene siis itzees, ja catzö todella
ren menon
perän, cuing: asiat ma'>tawst sinun cansas olla? Tasa ylösnostaa
ihmisen oman omantunnon tekemään työtä hänen
Jumala usiasti nijlicmn
sillä
omatundo on yxi Sädet wielc? Jumalan
sielusans,
wänhurscaudesta ihmisen sydämmesä; niin, on hänellä'erinomaisesti namät seurawaistt wälttämättömät ja ulospyhkimättömat omqisudet, että hän ensist, yhteen puuttumattomaan muistoon kätkee caicki ihmisen työt mitä iiänans hän teke, ioko hywäa cli paon ylösherätetty, todistaa jl'cosca hän
haa. Toiscri; että
ej
töistä, iotawastan auta yhdenqän sanomaan eikä
toisin asiaa wäcmdämaän. Colmannexi: että hän ylösherattyans
canda ihmisen päälle, ja on se caickein pahin ja armottomin päällecandaja. ja neljännen: on itze cans se duomari joca cohta teke paätören ja duomion ihmisen töiden päälle sekä sen Luonnollisen että Jumalan ilmoitetun Lain ja Sanan jällen.
Nain sijs ja tällä tawalla tapahtu se ensimmäinen alcu
Jumala sisällisesti Cutzuu ja weta ih,
ihmisen Käandymiseen,josa
ja
hywaxens
käyttämään sitä jo ennen nijn usiasti
mistä muistamaan
Efilnercki sii< annettua ja saarnattua ulconaista Cutzumisesta. 'kjlm>r?is, taincallaiseen Jumalan edellä kaywäiseenArmoon me näem Cuningas
Ägrippas, cosca Pawali MaanHEßran Festuxen läsnäolles
pian on yxi

sanomatoin

ja

"!3«

saarnais hänelle Christusta ja Festus sanoi Pawalin hulluttele:
wan- nijn Agrippa ei huolien mitan Festuxen pilcasta. tunsi oAp»st. ttk, mantundons lijcutetuxi, ja sanoi Pawalille: ej paljo ouucu, etkuj.26: 24, tes minua saa Chrisiitxxi. Jos Agrippa olis tästä Armosta,
28,
joca näin hänen omantundons ylösljjcutti ja bändä aitzui, kiinni
pitänyt, nijn olis cohta runsaambi Armon mitta hänelle tapahtunut, ja hän olis autuari tullut, waan cosca hän tämän ensimmäisen armon äänen ylöncatzoi, nijn ei myös sitä toista sen päälle seurannut, waan hän jäi hänen endiseen turmeluxeens ja pimeyteens. Ach siis, cosca hän cutzuu, silloin handä etz», aica paras
on Parannust siiloin canda,
stihen anda. Ia nijncuin tämä Jumalan Edelläkäywäinen Armo tapahtu ihmiselle näin wastoin hänen toiwoans ja ajatustans, nijn on
,

se

sentähdem cans ihmiselle wastan seisomatoin jota ej ihminen
tnida estää hänen ensimmäisten lijcumstens puolesta, jotca tulewat
ihmisen päälle tapaturmaa ennencuin hän huomaitzecan eli tietää
nijlcl

Päiwä.
nijtä wälttä; waicka cuitengin ihminen sitten jälkcn taita nijtci
wastan itzens asetta ja caiken tämän armon waicutuxen edespäin
pois estää tyköäns.

poiea

Täsä Edelläkäywäisesa Armosa nyt Ist werä ihmisia, Job. 6: 44.

jacolcutta sxdämmen orven päälle, e«H äpoc.z: 2v
hänelle awaraisin' japxhä <,engi rahroo xlöspehmitta
Hiwisen Spdammen ja anoa Sxdämmen lihalta, ja jocanäil' l<l>z. 36:20.
le suurille Taiwan wieraille anda sian hänen lykönäns, että he
päälle cohta
saawat hanesä waicutta ja työtä tehdä, nijn

se

lEsu« seisoo

seuraa se

sen

sen

Toinen auruallinen Zlrmon

Tdelläronlnustaroainen Armo.

asteli

ja 3xö/ joca

sen

on se Malmista»

edelläfäywäisen waine» Ar>
t^
Armon waicutus on Sydämmen ylöslijcutus ja herättäminen»m». I«s«
nijn tämän walmistawaisen Armon waicutus ja työ on xmmiir, pahtu ylbi.

rxxen xlöswallstus

Nijncuin

ja opetus.

,

Tämän armon-astelen päällä

«alistus.

nyt Pyhä hengi ajaa pois.
ja
pimeyden
sokeuden
ihmisen silmistä, nijn että suomuret puuto,
wat ulos hänen silmistäns nijn cuin Pawalin silmistä hänen kääw
dyniisesäns, ja opetta ihmisen niiden hengellisten asiain oikiasa
tunnosa ja ymmänyxesa.-Tasa hän maala ihmisen eteen hänen
luonnollisen turmelurens, cauhistuxens ja duomitun syyliin tilan/
ja sitä wastan taas osotta nijdcn näkymättömäin Tairr'l!isten
Tawarain ja hywyttcn makeuden ja corkeuden, jotca ihmiselle
lEsuresa walmisictut ja ansaitut owat. iksimercli tähän on EsimerckiPie»
meillä taas Pietarin Sanan cuulioila,
Pietarin Saar. tatillSan»»»
na kawi läpi heidän sydämmens, ja Ke
cautta tulit omasa? cuu!i»iso.
heidän täydyi huuta: Mtehet
tunnosans ylöslijcutetuxi nijn ettäpitä
rackac weljet, mirämeidam
tekemän? (joca oli
e<
päälle Pietari opetdelllikaywmsen Armon Työ) nijn cohta
ta heitä ja sanoo: Tehkat parannus, ia andacanjocaine»

cosca
sen

sen

sen

hänens Casia Iksuren <lhr>stuxen nimeen, Syndein ande,
xi andamiseri: ja nijn Pietari opetti heitä Parannuxesta, Caft
teestä, ja Syndein andexi saamisesta eli wanhurscaxi tekemisestä Christuren cautta. Sama Esimercki meillä myös on «Tuhlaja Pojasa, cosca hän oli tullut ja mennxt iyeens, sen edelläkäl)wäisen Armon alla, nijn hän sitten tuli opetetun ja walqistu,
xi wasta oikialla Tunnolla hänen endisesta elämästans, tuhlami,
sestans,wahingosians,ja Käändymisen tarpeliisudesta hänen Iläw
C 3
sä
.

j«Tuhlaja
Poj-s».

22

H

tygö, niin myös
nen halustans että tehdä
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lsäns
handä

luonnosta, rickaudesia, ja hcN
hänen hywydestäns ja

warastans. yhdenganTrapun ja
Armon astelen päällä, yxi käändy?
Ei
wäinen ihminen enämmän aicaa tule wijpymän cuin laman wal«
mistawaisen Jumalan Armon astelen jaTrapun päällä: sillä tä?
mä Työ ja Walmisius ej taida tapahtua ihmisesa Mä haawa,
waan vitä aica ajasta tapahtuman, sijhen asti että hän tulee tarpellisesti opetetuxi ja ylitzewoitetllri caikisa sen oikian opin ja us,
kon artticuluxisa Cappaleisa ja osisa, johonga usiasti monda
«icaaja wuottakin tarwitan. Nijncuin esimerkixi, eosca me otam,
me etehem yhden Juvalaisen, joca on tullut hänen omasatunnijn että hän jo pelkää ja epäilee hänen usnosansja ylöslijcutetuxi
oppins
kons
totudesta, ioca on sen edelläkäywäisen armon Työ»
jos
niin sitten
hänen pitä tuleman taydellisexi Jumalan armon
pitä hän ensist opetettaman ja yliwoitettama»
ja
astiaxi,
«seheri
että se jo totisesti on tullut lihaan,
Metziaxesta,
tunnosans
omasa
joca totuus pita wahwistettaman hancsä P. Raamatun Sanoilla, todisturilla ia ennustuxilla, ja osotettaman, cuinga caicki
wanhan Testamendin Ennustuxet owat nyt udesa TestamendisH
joca asianhaaran ja pienimmängin prikun puolesta taytetyxi tul,
let. Sijnä siwusa hän pitä opetettaman autudens Perustuxista,
«utuden Wälicappaleista: Sanastaja Sacramenteistä janijden
-Luonnosta ja woimasta, autuden larjestyxestä ja ordningista: Ca«
tumuxesta, uscosta, ja uudesta elämästä, ja nijn Jumalan Cuwa»
ylösrakennuxesta meisä jällens Christuxen cautta, ja nijn edespäin.
»6: !8tämä nyt on awara sotiain
tulla Juinalalda o<
j«l>. 6: 45. Ia
perecuri, josta täsä P. Ewangeliumis seisoo: Lohduttaja px,
hä hengi, hän operra teille caicki, ja muisiutta teille caicsi
26. cuin minä teille sanonut alen, nimittäin hänen waicuturestans
ja ylöswalisturestans sydämmesä ja sielusa, sanan ja Sacramentein cautta, josa se oikia Taiwan walkeus ja tundo ylösnousee
ja caswaa.
p. Sana, on se oikia ylöswaIa nijncuinwalicavpale
humalan
opetuxen
ia ainoa Lyhty meidän teilläm;
listuxen ia
nijn pita myös yhden ihmisen tätä Schoulua wiriästi käymän,
ja siellä oppiman, ensist, Lain Sanasta näkemään Jumalan PyHyden ja wanhmscauden, sitten oman luonnollisen lurmeluxens,
".

ja

Pälwz.
ja siitä wuotawailen wiheliäisrn tilans, ja sen päälle wälttämät,
tömästi seurawaisen rangaistuxen ja cadotuxen, jonga asian meil,
le cans kyllä nähtäwästi olvtta Christuxen Pijnan angaruden tut,
kistelemus, josta asiasta catzele Lastiais Sunnuntain Saarnaa.

Ewangeliumin Sanasta taas pita oppiman näkemään,

Rackauden Sywyden meitä cohtan: Lunastajan LahetJumalan
ja
Kärsimisesä,
ni,den Christuxelda ansaittuin tawarain tartamisesä

jomisesa jatygölukemistsa caikille niille jotca andawat itzens uscoon
taättä ja saatetta; Pyhän ja Christillisen elämän autuallisesa tu
lasa, johon Jumala nijn suurella ahkerudella meitä alati cutzuu
ja wetä- Ia näin sijs Pyhä Hengi walmista sen hänelda jo lijcutetun ja ylösherätetyn

ihmisen hänm asehcxens kaikenlaisella
ulconaisesti että sisäl<

opetuxella )a walistuxella seka
ja
anda hänelle Armon, julistaa
lisesti,

taiwallisella

sitä tuckimatoinda kl>s.z:«.>'

Chrlstuxen rickautta ja walkeuteen saarra sitä osallisutta
cuin sijnä salaisudes on/ joca ijancaiclisest on salarru ollut
lumalas.
Waan mita niihin ihmisiin tulee, soilla js ennen on suu,
ri tieto ja' oppi, ja owat cuitengin elänet Luonnon tilafa ulcona
Kaändymisestä ja Armon tilasta; costa heidän Sydämmens on
Jumalan edellakaywäisen Armon cautta ylöcherckttty ja catu,
saateltu, nijn tämän
armon
muxen ajatuxijn
heidängin
Tietons ja oppins tulee yletyxi ja corgoalla wasta
teturi sijhen oikiaan waloon ja kirckauteen, että he nyt nakcwät
sitä jota ei he ennen ole nähnet, ei ainoastans Raamatun ulconaisia Sanoja ja historioita, waan myös caicki asiat, totudet ja
Sanain alla macawat.
salaisudet jotcanyt
Näin
Rackat Sielut, cuin me jo cuullet olem, Px- rs. 40: 3.
hs 4»engi walmistaa sen huutawan äänen jaSanan Saarnami-' 65:1.
ecutta tietä ihmisen sydämmescl nijhin muihin autuallisijnarsen
mo-waicutuxijn, opettain ja muistutcain hänelle caickia Taiwallisiä Totuulia ja Salauria. Josta sitten seuraa

Se Colmas aurualllnen Armon asteli ja lllyö, joca
3»
tapahtu
waicurtawaisen pyhän Hengen Armon alla, jos- Mauutta»
ta P. Pawali merkillisesti sanoo: Jumala waicutraeeisa/sekä wainenArnw
tahdon että toimituxen. Ia nijn coco ihmisen Käandymisen
sä toimitta ja täyttä. TW wasta Pyhä Hengi erinomaisesti ja
lähim,

sen
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»valmistetun ja ikänäns cuin
lähimmäsii panee katens sen jo nain täydellisexi
ja
syndisen
Kaändäniiscxi ia
saautetun woitetun
TW hän ensist johdatta hänen Caruinlstcn ha
"?a!llmu«'"luuttamisexi:
nen endisen elamans ja jo tutun duomitun tilans ylitze, tasä, hän
muserta hänen Sydämmens, rundelee, nöyrytta, lyopi Maahan,
ja nijn coconans alenda ja hänen tyhjyteens wiepi sen wiheliaiTäsa Zi«»
K ä,dv»i,
"

sen ihmisen ja teke hänen nijn Hengellisesti toyhäxi ja alastoman
xi caikesta hvwästä, caikesta turmasta ja lohdutuxesta, ettei hänel,
la mitan iälillä ole cuin ahdistus, murhe, itku ja walitus, josa
hän wasta todella oppii huocamaan ja huutamaan: Jumala <,r,
niahda mtnun syndisen päälleni. Ia jota sywemmalle lumalcr
hänen täsä wiepi ja lyckää helwettijn, sitä puhtambi, uscolli-

ja pysywäisembi Cbristitty sijtä tulee, sitä polawamhänen
Maxi
haluns tulee Lakärin Christuxen perään, ja sitä
syndiä ja omaa lihaans wasian tulee. Waan
wiha
totisembi
nain on culjettanut ihmisen hänen alendamiseens,niin
cosca häncuitengan
jätä tasä kadettömäxi handä, waan itze työsa
ei hän
cans wiepi sen haawoitetun sielun hänen Parandajans ja oikian
Märins. lEsuren tygö, osotca ja awaja hänen eteens hänen
Haawans, todistaa hänen omasatunnosans Christuxen Cuoleman
ja Maxon tmidellisydesta caickein Syndein edestä, waiculta uskon ja uscalluxen sen saman lEsuren päälle, ja nijn pian cuin
Sydän on uscon ja uscalluxen käsittänyt, ja wacuutetuxi tullut
omasa tunnosa lEsuren ansion ja lunasturen osallisudesia, niin
pian myös se uusi elämä on saanut alcuns ja olcndons, niin
että se nyt on yri uusi ihminen, toinen mies, uudella mielellä, uudella luonnolla ja uudella elämällä lahjoitettu/ joca nyt on eroitettu synnistä ja Pirun waldacunnasta, yhdistetty Jumalan can-

sembi

-

«!"

sa

uudexi Luondocappalexi joca Pyhydes ja wanhurscauhänen lumalans edesa caickena elinaicanans.
Ia tämän autuallisen Armo-Waicutuxen alla nyt se kääw
Nanhurftaxi
Leminen dawäinen si.lu yli pään täytetau caikella Jumalan Armon ricK»m. 3: 23» kaudella: tasä tapabtu se autuallinen Wanhurscaxirekemlstn Armo, josa caicki Synnit ikmiscn pääldä poisotetan ja meren syk'''
wyteen heitetän, la sitä wastan seuscowainen Syndinen puctetan
ja luotu

des waelda

"'

.

''

u.,<! K»ndn.

minen.

täydellisellä wanhurscaudella, ja sen cautta luetan lu>
malan edes täydellisesti wanhurscaxi ja vyhaxi: tasa tapahtu se

lEsuren

auiu-

Päiwä.
autuallinen lapstri stramisen ?lrmo, että hän jallens sitten
hän on lEsuren werellä puhdistettu hänen saastaisudestans c«il. 2: 12.
ja synuistans ja uscolla lahjoitettu, tuetan totisen Jumalan Lapsexi ja Christuxen cansapcrilliseri caickeen Taiwan Permdöon: Hengellinen
Ar- yhdistys.
täsä tahpahtu wielä se autuallinen Hengellisen yhdiftxxenyhdiste
Lpb. z: 17.
mo, joft Jumala ennomcnsella salassella tawalla totisesti
tää itzens sen käändyneenSyndisen cansa ja asetta asumasians
cuin

sima P.

Ewcmgelimms

seisoo: Joca minua raIsäni racasia hannsumma hänen tM-

casta st plta mmun kanani/ ja »ninun
da, ja me tulemma hänen rpgöns, ja

?.

27.

näns. Tähän tulee cans se cuin täsi wielä seisoo: Rauha» minä
jätän teille minun Rauhani mma annan teille, sillä Jumalan maja ja asuminen on rauhallinen jaraunaa täynnäns.
Jumalan waicuttawaisen ArIa nim cuin siis tämän
ja
Hengellisten

mon Työ «äin päatty siihen
xhdlstxxeen humalan nsunuscen ihmisen jxdämmesa ja sielusa; nijn me sijtä suuseurawaiset asianhaaresta salaisudesta lyhyeldä tahdom merkitä
rat: Ensixi: että se Hengellinen yhdisips 7<umalttn sen Cor'kein.lnan dpwpden cansa pitä oleman ihmisen suurin maali ja jllsaihmiftn
tarcoitus täällä maanpäällä, ja että ibmisen suurin onni jaau- suurin onni
seisoo,
tuus sima yhdistyxesä seisoo, sen owat Pacanatkin ja Pacanalliowat Pllmyös
sen
ja
ja
päättä:
owat
wijsat
jollakin
taimnet
nähdä
set
muotoa
heidän daluns tämän yhdistyren perään osottanet heidän kirjoisansja canatklnnäh,
net
Sananlascuisans joita siellä ja täällä löyty kyllä heidän kirioi- kl2to.
sans: he owat sanonet,että ihmisen corkein onni seisoo I«>nalan
niin pal»on cuin mahdollinen on, taicka nijn
cuin Augustinus sanoo: Caicki mailmalliset wijsat mahtawat seurata Platonin opetuslapsia, jotta ei cutzunet sitä ihmistä onnellisen joca ainoastans nautitzi ruumista >a Sielua, waan sen jo>,

ca nautitzi itze Jumalala: nijn owat Pythagorealaiftt sanonet:
caiksn wijsauden maali on se, että ihminen tules tacaperin sijhm
nijn owat Stoicuptt sc>- Btoici.
ensimmäiseen tilaans, ja tulee Jumalaxi:
nijn
pitä
elämän
cuin Luonnon.cans yhtcn
none-t: että ihmisen
sopi ja Luonnon cans he owat itze Jumalan ymmärtänet. Waan
nijn hywa ajatus cuin nyt näillä Pacanoilla täsä asiasa on ollut, niin owat cuitcngin he suurilla eMyrilla heidän ajatuxens
owat t«'cka tygölukcnet
täsä secoittanet, nijn muodoin cuin hecocoonpandu,
josta
jotan
olis
taicka owat
ainetta
hän
Jumalalle

D

opet-

Helundai
ihminen sijna yhdisiyxesä tulee nijn cuinlumaloitetuxi lumalari mmttetuxi, joita Sanan parsia wiela
töyty monesa wanhasa hcngellisesä kirjasa. Ia ei ole se ihme että Pacanat owat täsä exynct/jotm ej ole mitan tiennet Jumalan ilmoitetusta Sanasia, ei Christuresta, ei wälicapraleista joiden eautta meidän tähän autualliseen yhdistyxeen pita tuleman.
Äch! ettei cuitengan Pacanat taiMn asiafa olis monen Chris-

DVlLeare> opettanet nijn, että
ja

joilla nijn wähän ajatusta
tityn duomarina wijmeisna
ja
ja ymmärrystä
huolda tästä suuresta salaisudesta löyty, eikä
ole halua pyrkiäckan sijhen autualliseen tilaan. Waan Toisexi,
mitä itzs asiaan ja tämän aucualllsen xhdistxxen alkuhun ja
ihmisen Räändxmisesa
Tapllht» xlösrakennuxeen nllee,nijn tapahtu
iNndymistsss luonnon tilasta armon tilaan, erinomattain njjn pian cuin auon waicutettu yhdesa catuwaifesa ihmisetuaxtekewainen
6»!., Z: 27.
nijn pian l>än myös on puetettu Christuxella, ja ylöscorgotetan tadän taiwalliseen Säätyyn ja armoon;losa fäädysä ja henhan myös sitten uudistuxen tilasa uscollifesti
Zellifesä awioskassysä puhdas
nijn cuin Ebristuxen
Morsian elää, ja pita itzens wapaana ja sastatomna caikesta wierasta mailman ja synnin rackaudestä, ia wahwistaa tämän yhdistyren ja Rackauden siteitä alino!

se

usco

sa

maisella

sanan ja P. Sacramentin

käyttämisellä

pyhällä

se

nautitzemisella

ja

Colmanneri/ itze wierat fotcss nyt ottawat asumasiuscowaisen sielun sydammesä ja sen cans yhdistywat,
senjocu
Co!mi«
ei
ole
maallinen Keisari, Cuningas eli HERra, waaniye
eo P.
naisuus. Jumala ja coco pxhä Colminaisuus: Isä, poica ja
Silla mjn se feisoor tNe tnlemma hänen tpgöns, jn
17'
asumme
hänen rxkönans. Achl mitkä suureet wierat ja asujat
yhdesa huonofa majafa ja sawisefa astiafa? erinomalsesii on tasa

Wierat »a

a?

.

lujat owat,lo«^ans

32.
<3»I. 2:

dons puolesta,
weljem, ja joca

jonga jaKen

hän on meidän Suculaisem

ja
4>engi

tähän HERraan
hän on xxi
ja me olem hänen ruumins jäsenet/ hänen
luistane nijn että sen cuill minä nxt elän, en sil501i.,;: 2Y., lihastani
len
minä
roaan Chrisius elää minusa, ja minä elän 'Juelä,
Zr 15.
malan pojan uscofa, joca on minua racastanut/ ja annsi
iyens minun edestäni. Tämän Luonnon puolesta myös Chris,
6: 35. tus cutzutan meidän Mxem, wiMpuup, meioän «lämäxem,
1

2Q.

1k^1'2^,23. hänen

cansans
ja

rxhry.-.

Elä^

Päiwa.
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Nijn cuin taas toiselda puolclda myös ne l ilor. Z:i6:
nitzutan,
uscowaiset
Jumalan Cempli, Christuren Morsian,
29.
hänen Ruumins, ja Ruumins läsenät, wijnapun oxa/ ja
nijn edespäin. Ach! mingä caldainen sijs asuinsia tämä pitä o1: 23.
leman, josa nijn corkiat ja nijn Pyhät wierat owat? totisesti, ei !T?K.
Ls>K.
5: zc>.
ja
ole kenelläkän saastaisella
haurellisella tasa mitan tekemista,, n- 1°K.15!2, 5.

ikläman

Heiwäxi.

kä nämat wierat

asu hajysa

Sielllsa.

Neljännexi, mitä taman

suuren ia
se

salaisen asumisen

jayhdisteen Muotoon tulee, nijn on täynnäns Salaisutta ja Muoto/ou sacorkeutta. Minä itze puolestani tunnustan, etten minä taida ka- lainen.
sitta engä ulosmaalata oikein tätä suurta Salaisutta ja yhdistyt
xen muotoa. Wähimmaxikin on tosi, että ensisi, ei tasa ole ?er. 2Z! 24.
ainoastans xhteinen läsnaoleminen Jolla Jumala täyttä
Taiwan ja Maan, ja anoa caikille olennon ja elämän. Eikä
Toisexi, ole Jumala täsä saapuilla «inoasians hänen waicu-

se

se

se

turens ja lahjainspuolesta/ silla
on onneloin Morsian jolja
yljän
Lahjat,
la owat ainoastans
kihlat
ia ei itze yssa oleckan
tapahdu
jocu olennon xhdisi
omana. Eikä Colmanneri, tasa
txs, ikänäns cuin ihmisen olendo muutettaisin Jumalan olennoxi ja lumalaxi. Ei. waan cuitengin on täsä ensist, yxi Toti-'
nen Culennnen, asumjnen ja xhdisixs/ silla nijn ft seisoo: me

asumme.

tinen.

tulemme ja
Nimittäin erinomaisella tawalla, cuin ennen ia ennen Käändymistä on ollut, meidän Personaim ja olemiyhdistam itzem yhsem cansa, nijn että me meidän olemisem
den uscowaisen ihmisen olemisen cansa, waicka em me sen wuoxi yhdexi olemisexi tule. Toistxi, on tasä yxi aiwan Salainen
xhdistxs, hengein yhdistys hengellisellä tawalla, silla' Tuuli puhalda
hän rahtoo, ja sinä cunlet hänen humnns/jaet M,. 3! 3.
tiedä/ cusia hän tulee/ taicka cuhunga hän menee. Colmanuexi, on tasä yxi aiwan Armollinen ja Armolla täptetty
soitettu siftä yhteisestä Jumalan Läsnä olemisesta. Neliännexi/ on täsä sangen kijndia ja H.ähinen xhdistxs nijn ettei
ihmisesä, ionga asiJumala ainoastans tule, mutta myös
an Christus itze wiela selwemmästi
toisesa paicafa: lkttä
xhta olisit, nijn cuin sinä Isa minus olet/ ja minä
sinus että hekin meijä nijn yhtä olisit. Ia wielä: että he 22.2Z.
xbtä olisit/ nijn cuin mekin phrä olemma. Minä olen heisä,

cansa

cusa

.

asuu
sanoo

D

2

ja

Helundai

23

ja Sinä lmnus/ että he nyi» yddes cäxdclliset olisit. Meidän
täytytunnusiaa, ettemme taida käsittä, cumZa tämä yhdistys taitan werratta sijhen olennon yhteyteen, joca on Isän ja Pojan
wälillä? cuitengin pitä Christuxen Sanat totena oleman ia pysymän. longatuhden me sen sixi pidämme, että täsä tapchtu yxi nijn kijndiä sidet, ja yhdistys Jumalan ja ihmisen wälillä, et-

toM Persoziallisesti, eikä olennosamms muutu
emmekä myö:'./M tawalla cuin Luondacappalct taitamat
yhdistyä kestenäns yhdexi lihaxi ja werexi, yhdisty Jumalan canfa, waan että täsä tapahtu sitä sWisemdi «a Hengellisembi yhdistys, jota woimaUembi Jumala on yhtä Luondocc. valetta,
joca taita tehdä yli caiken sen cuin me kästtäm eli ymmärräm:
t!i»n että täsä Jumalan P. Colminaisuden olemus yhdistetän totisesti ihmisen olemisen cansa, ja me taidamme sen cutzua olen.dom yhdistyxexi, ej itze sen sisällisen muodon puolesta yhdexi otemme me

waan nijden yhdistettyin osain japerfonain puolesta, joten täfci erinomaisella hengelllsellä tawalla yhdexi tulewat ja yhdistywät. Tämän eroituxen Raamattu näyttä, eosca hän sanoo>
niistä ustowaisijta näin: te oletta mikella Jumalan Täydellisx-,
dellä täytetyt: waan itze Ehristuxesia seisoo näin: Hänes asuu
coco Illlnaludcn täydeUG'xs ruunnllisesti.
tennoxi,

2:

Y.

ZpK. 1:23.

JoK. z: 29-.
2<sc>r. 11:2.

Nlijdennexi, pudclniehet tähän autuallisten awiofaaSaarnamiehet ja opettajat, jotca owat xljän xst

bwal

Puhemiehet
kihlannut teitä xhdelle miedell?, eccä
KwatVaarnK' minä
pnhtan
neitien tlwttaisin,
Chrifbuxelle
Pawali.
Niemet. CKrijws
on Seuramnnan ia senwastaudestasyndynen Sielun
3?lra, Saarnamies on Puhemies, jonga pitä uskollisesti puhuman ja ilmoittaman yljän K sian ja tahdon Mornammells, opilta >a Etimallä, että nijn morsian itze lyösä t«lee ylkäns tygö wiedyxi, halien käsims johdmeluri, ja häneen wihityxi.

sanoo

--

HxödM'.s/ tasta a'.!tuallisests awiossadyst
Mrexs Inmalau Cansi?. 2. M«ilman, Synnin j>a
wiergn racfauden powkikZdänunen. 3. Imnnlan j<l
xliän omijtmninen iycllenZ) caicki niitä täällä Morsitnnmelle tnpslZtu: siliä cnicki mitase ecerrc yhdelle niistä pienimmist minun welljstMi, ftn te teette minulle. loca tethin

ta om
ötac. 25: 49.
"cmken
«.et. 2:4.

Cmldennexi,

i.

ruZ

Pmwa.

23

siis
hin rupee/ se rupee hänen silmans terään. Ach! autuasNyt,
tasa awiosaädysä totisesti seisoo ja sijna vysyy ijancaikisest.
cuin taincallainen autuallinen awiosääty ja yhdistys ylösraketan sen waicuttawaisen Jumalan Armon alla; nijn seuraa taas
ni,n

Se Neljäs alltlmllinen Armon astell ja Txö, joca 4.'c<>
on st Cansa watcutcawainen pxhän hengen Tlrino. Tämän Cansawaicnb
tawainen Ar»
alla tulee ihminen sm jocapäiwäisen uudisturen tilaan, jocs muumo.
toin cans cutzutan pxhxden Sääoyri, locapaiwälsexi parannuxcxi ja puhdistureri. Silla Jumalan Arnw e» ole jos
cu picainen työ, joca tapahduis ainoastans yhdefa silmänräpäys
sitten poispuuttms,waan se on yxi alinomainen waicm
xesä jajaharjoitus
ihmisesa, cosca hän jocapaiwa täyttä hywäxens
tus
sitä wastaudesta Svndymisesä annettua woin«a: Tasa caicki
armon astelet ja Työt ikanäns cuin chteen tulewat ja cansawaicuttawat sijna uscowaisesa sielusa: Tasa se jocapaiwämcn Hengen sisallmen tutzmmls ja Muistutus macaa omasa tunnosa:
Täsil ylösn?i,!iftu2 ja kaickinainen hengellinen opetus cas- )ot,. 14! 21.
waa ja wahwistuu, nijn että sen cuin stcullainenKvMlilajalca
ja Lamppu muinen teki walollans Jerusalemin Tempelis, sen
z:8.
teke Pyhä Hengi uscowaisesa sielusa, >oca muutoin cutzutan woi>,260?.
Lug,4!6.
telcwaiftxi Armoxi ni!n cuin P. Johannes sanoo Teillä sn
2I2Q»
woide hänelda joca pyhä on, ja tiedätte caicki. Ia se
27-

hänelda

saaner

jocu

se

<

oletta/ py!yx reisä/ ja ette Catzo tästä
operra,
että
teitä
nimittäin toisin cuin
4Sunn Pä«
na sisälläns pita jonga Pyhä Hengi teille ilmoittanut on: TN siäifcst.
wielä Hengellinen yhdistys ja AMioftäry wahrvisteran/
Sanan ja Sacramentin ahkeran nautitzemisen caulta. Erinomaisesti on callis
Esicomen Armon ja Hengen Hedälmam stas, sillH tasa on Jumalan Rackaus wuodatertu Rom. A
22.
meidän jydämmihim pyhän hengen cautta/ ju

woide, jonga te

rarwiye

se

se

usco

Sielu cau-, 1^,4:7.
ihanilla awuilla ja caunisturilla, silla uscolla on
ikanans cuin cari Kättä: ensist. hän wastan otta ja omista itzel<
lens Christuren coiken hänen ansions ia Tawarains cansa, Toisexi, waicutta han meisä Rackauden Jumalan ja Lähimmäisen
tygö, josta wnotaa za rippun se ihana ja eroittamatoincaicketnhywgin awuin kadu) ja wiliar, nijneum: sydämwellinen nöyryys ja
alhap
D2
Rackauden

c<nltca

meisä txöta alinoma: Tasa

nyt

Helundai
Jo
alhaisus, laupius, siweys, puhtaus, raitius ia Jumalisuus; min
myös lihan himoin, mailman ia synnin Poiskiewammen, sekä sisällisesti sydämmesa, «lta ulconaisesti, ettei ftncallaiftlla lEsuxen
»0N1.1212
morsiammella enambi ole halua soivitta itzens tämän mailman
muodon ja turhan menon iälken, mutta Christuxen mieli puhkea
hänesäulos jo ulconaisestickin, nijn että hänen walkeudens loistaa
muittengin ihmisten silmäin edes ja he sijtä tulewat kehoitetuxi
Kluc, 5.
ylistämään ia kiittämään: Tasa se callis uicon Aucous
Jumalala
on yxi jocahetkinen Syttö ia Tuli Svdämmen alttarilla, joca
palaa, ja wttääalas Taiwahasta alinomaisen Armon wuodonja
ja siunauxen sen Jumalalle coconans uhratun
ccmsa waicutuxen
xl. 58:8-12. sielun
että hän hyöty ja menestyy HERran edesa, ja
woitta yhden woiton toisen peräst ylitze hänen wihollistens. Ia
nijn sijs tama Jumalan Armo eroitta ja wieroitta ihmisen pois
coco mailmasta, Mä Jumalan Armo, caikille ihmisille
wellmcn on ilmesixnxt, Joca meidän opetta/ eaiken jumamenon hyljamän ja mailmallijet himoc, ja taju
Nt,2:irn2. lattoman
mailmas siwiäst ja hurscast ja jumalisesi elamaan. Ia nijn
Ram. H: 141 Spnnin ei pidä teitä walliyeman enämbi/ ettet te ole Lain
waan Armon <:lla. Ia nijn cuin caicki Jumalan Armon Työt
harjoitetan täällä suuren hcickouden alla ihmisen puolelda: nhn
ilmoitta itzens täsä wielä Jumalan Klöspitäwälnen ja wahi lkess.z! i z.
wisiawamen Armo/ iolla hän wahwistaane laittamattoja on wäkewä nijn heicoisa, joca
:T!m, 1:12 mat sxdämmec pyhydes,
myös woipi kätkee meidän uscorun calum/ sijhen päiwänasi
kkil. 1:6. ti. lotca Jumalan waellä uscon caucta kätketan autu2 601-. 7: I. teen. NijN että se joca on meisä sen hywan työn alcanut,
Christuxen paiwään
hänsen myös on päättawä
nijncuin
ylkä
kätke
usiasii
asti. Ia
itzens pois, ja anda Morsiammen maata sairaina rockaudesta ja caiwaia hänen läsnaoKom. g: 15, lemistans; niin tämän caipauxen jällens sammutta ja tydyttä, se
16.
Armo, jolla pxhä Henrodtsiawainen ja
1: 2>, gi
lapset/ja huuta
me
että
«lem
meisä
Jumalan
todistaa
22.
ja
,neisä, Abba, Racas Isa, rucollee meidän edestä,,,, ja
Kom.

Lopun ja

nen jaaueuaxtekewäinen Armo/josa meille annetan

sen ijancaic-

woiton,

<;:

i

kiusauxen

Cor.

4. mailmm, moitti.

Ueb. 6: 5.

päälle yhden
13- ja meidän

aucuallisen

8'26. wijmein teke

ic»:

Josta sitten

uscom on sewoitto,

joca

kisen

PäiwH

kisen Perinnön totinm esimacu, että me saamme maistaa sen tulewaisen elämän woiman, silla mikäs on Armon waldacunda metCunnian waldacunsä täälläjoca»nuu, cuiu yxi atcu sijta tulewaisesta
on wanhurscaus/ ilo ja Rauha
nasta?
me täällä jo nautitzem uffosa, waicka se siellä
sä. Jota caickia
täytetyxi
ja puuttumattomari tulee, suuremmafakire>
wasta sitten
ja
kaudesa mitasa Jumalan cafwoin edes ijancaickisest.
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Päätös.
MMyt

Sielut, Cunnwittacam suurella ihmettele-

ja nöyrydellä, sitä ylönpaldista Armon Ricka- LxK.2:7>
W!M öisellä
hywydestä
ucca, cuin
Chris-,

meitä cohran
Jumalan
tuxes lEsuxes osotetru on. M! cuinga autuas on se sielu,
joca täldä hengeldä ja hänen armoidans waicutetan ja johdateta», sillä caicki jotca Jumalan Hengeldä waicueeran, ne o- Kom. B'.
wac Jumalan Lapset. M! cosca me taas catzelem meidän
aieaisia ihmisia heidän elämäsiäns ja hedelmistans, niin meidän
täyty häwecä ja silmän? alaspainaa, että senTaiwallifen Hengen
ArmoMaicutuxet nijn harwain ja aiwan harmain tykönä owat
saanet jotan muutosta ja parannusta tehdä seka sisällisesti että ulkonaisesti, sillä cusa sijna ulconaises elämän muodos on furuttomus ja lihallinen meno wallalla, sijna totisesti ei ole sifälläkän
wielä yhtän muutosta eikä eroa synnistä tapahtunut, sillä Puu
tutan hänen hedelmistäns: Cusas on Jumalan etäwa tundo ja
Seuraminen ihmisten seasa? cusas on Jumalan P. Sanan ja
Sacramenttein oikia ja pyhä käyttäminen? Cusas on sen oikian Jumalan Palweluxen ahkera totinen ja wiria harjoitus?eikös enimitten cocomailma tyhjän totutun tawan tähden ainoastans nautitze nijtä callihita autuden wälicappaleita ilman yhdet,
täkan ymmärrystä, ajatusta ja muutosta tpkönäns ja cow elamä-

säns? ach! cosca me muistetem sitä caltista Taiwan plantua ja
cuckaisia, <oca Pyhän Hengen Armo-waicutuxista ja siitä eläwästa uscosta pitä wälttämattömasti uloswuotaman, nimittäin Rackautca, cusas se enambi mailmasa löyty hänen oikiasa harjoituxesans? eikös se ole ajettu ja ahdistettu >o ulos coco maasta
maanääriin asti? löyty kyllä nijtä, jotca racasiawat omians jaos
maisians yhdellä synnillisellä ja epäjumalallisellss rackaudella it-

ze

14.

Helmwai
heillä nijstä woittoa ja apua on, ja
ze tähtens, niin cauwcm cuin
nijdcn
päälle panna, waan mitä siihen
täitawat
uscalluxcns
He
yhteisten Rackameen tulee, njjn sitä tussin loyty enambi cusan,
eikä fydämmesa

cusa

sanomotoin kylmyys ja haluttomus on caickia muita wastan, eikä Pubcisa cusa on ylpeys >a ylönmtze muita wast m, ejkä itze Työsä, cusa on awuttomus ja cowuus caickia köyhiä ja alhaisia waston. Eikös caicki aica nyt ihmisiloa käytetä enambi sen oikian opin j' Religionin ja caickein Saarnain
ojendelemiscn ja kaundelemilcri oman tahdon jälken, cuin niiden
ytikertaiscri Seuramisexi ja Jumalan
Ei se Lohduttaja PyhaHengi ole meziic tyhjän tähden ja turhaan annettu, että hänen amoasians
nimis candaman meidän seasam, ja meidän alla pidäis yhtahywin wanhaa Adamcka,
Syndiä ja Pirua palweleman: ei, cuft Pyhä Hengi on, sijnä
hänen pnä dallitzeman m baldiana oleman, ja meidän pitä itzem hänen armoÄaicumstcns alle mieletlam heittämän ja andaman: muutoin m?i!lä ole hänestä yhtan hywä,waan sitäsuurembi duomio, ja me heitämme itzem jällens Lain uhrausten ja
kirouxm alle, cuft se Ewcmgcliumillinen Armo ei taida mitan
työtä tehdä, meidän wapahtamiserem Lain alda, sillä caicki wapaus Lain kirouren alda seisoo sijnä, että me Pyhän Hengen ja
sen wapauden Hengen cautta tulemma osallisexi Christuxen Lu<
nastuxcsta ja hänen omaisuderens tehdan uscosa ja caikesa meidän elämasäm. Ach! cuinga cowin käwi se ludalaisille muinen,
cosca heistä sanotan: Mutta he olit wastahacoiftt, ja wihoi-

sen

'

ftntähden tuli hän heidän wihollistrens- Mixis HERra sallit meidän exyä/ sinun teildäs, ja annsie meidän sydaminem paatua, ettemme Sinua paljanner? palaja palwelias tähden/ ja sinun peritir

hänen

pyhän H?ngens,

mises sil.ucunnan tahdin. Me olemma juuri nijncuin ennengin, costa et sinä meitä hallinnut, ja emme ollercan Si-

nimiterpt. Mutta jos me annamme Pyhän Hengen armon tehdä työtä mcisä alinoma, niin, waicka tosin se" julkinen Pyhän Hengen armon uloswuodattamisen Juhla ainoastans
kerta wuodes pidetän,hän iocapäiwä tulee ja uudistaa hänen
masians ja waicutuxens hänen Lapsisans jota usiammasti ja ahkcrammasti he ulcosa ja pyhydes nautitzewat hänen armo walicappalsitans P. Sanaa ja Sacramenttejä itzellcns wahwistuxeri

asu-

ja

Paiwä.
sijs, alk.-.e Jumalan pyhääHenge murfa autudexi. Sentähden
paiwään asti kiinnite
josa re

Lunastuxen
hellistxi säattaco,
Caicki haikius, ja närkästys,

tyt

olerre.

ja wcha, ja huuco,

cansa.

Ia
sadacus, olcon caucana teistä,
olcat pysywaiset Jumalan 3lrinosä. Amen.
3lch HERra Jumala pyhä Hengi/ Sinä Pyhyden Rucous.
päälle sijnäpyhäsä Casteesa runHengi, jocameidän
jaastl ulobwuodarecru olet/ ja aina tähän «sti et ole lacannuc sinun armos waicutuxia ja töitä meisä tekemästä ja toimittamasta. Meidän täyty walinlxella tunnusta, että me eandanet
nimmän
sinun armo-waicuruxistas olemmepois
tykonam
ja
ne
»nennä
coconans
estämeidän
turhaan
net. Ach! cuinga wähän >ne olem sinun waicutuxias
net/ ja silla ansainnet sen, ccra Sinä sinun wanhurscan
duomios jälken, meistä coconans pois luopuisit. ?lw! älä cm-?
rengan lacka wiela waicuccamasta ja tyora tekemästä meisa,
johdata ne jotca Sinun hyljännet owat/ sinun nuhtelewaisen, wetäwälstn colcuttawaiftn,walmistawaisen ja wai,
cucrawajstn armos caurca Voimallisesti jällens sihen toticansawaicusten parannureen ja uscoon/, että siccen sinun ja
näköisämNlxes ja asumises heisa sitä hedelmällisemmäxi
Sydämmem
caickein
rulis.
meidän
sinun
walmisia
mäxi
asuinsiaxesja
ja
opetuxes
cautta
wetämises
sinun soweliax:
Tempplixes, että me mieluisesti sinua seuraisim/ ja sinun
waicueuxes cautta täytettäisin wanhurscauden hedelmillä/
jotca meisa tapahtumat Ilksuxen Chrijtuxen cautta luma,
lan ylisixxeri ja cunniaxi. Sinulle olcon myös sencallaisen sinun hyn>än työs edestä/ ynnä Isän ja pojan cansa/kijcosyI stxs ja Cunnia ijancaickisesi. 3lch! wedä meitä nijn me juo,
xem, waicuta meisä nijn me sinus sinun woimallas
ramme. Amen.
«a

cuiken pahuden-

osan

seuran-

seu-

Toi-

Toinen Helnntai

Toinen Heluntm Pmwä.
Esipuhe.
on elawä uscostans. Näillä Sanoilla yhMlMAndttrseas
dcn
wanburscan ihmisen Elämän ulosmaalaa se P.
MUM

Propheta Habacuc, Lug. 2: v. 4. joita samoja Sanost P. Pawali kertoi Rom°
Gal. 3:11. Heb. 10: 33.
Ensiri, me näistä Sanoista merkitzemme sen: Että löxt?
mailmasa wanhurstaita ihmisiä/ ehkä ruinaa harwat ne
I.
«öyt» wan- owat ollet caickina mailman aicoina. Mailma tosin sanoo: Cucas
hurscaita. Hurscas liene? Maan waicka st on tosi, ettei yxikän ole itzestäns
nijn wanhurscas hänen elämäns puolesta, että hän silla taidais
duomion edesä, ilman puutosta »a wirhcttä silla
35, 143! 2. seisoa Jumalan ei ole
xxikän eläwa wanhurscas eikä nijn
Jumalan edesä
puutu; nijn on cuitengin aina löytyettei
mitan
waka
hänelda
nyt nijtakin ihmisia Jumalan armosta mailmas, jotca owat totisesti wanlmrscat ollet, ej ainoastans nijn muodoin, että he owat
lesuren täydellisellä wanhurftaudella puetetut ollet uswn cautta, mutta myös nijn muodoin, että he cans itze elamasckns owat
totiset wanhurscat ja pyhät ollet lesuxen elämän Seuramisesa
ja Pyhyden harjoituxesa; jonqatähden myös st P. Raamattu
cunnioitta nijta Pyhiä ihmisia usiasti wanhurstan nimellä seka
wanhasa että Uudesa Testamendisä, ja asia on itzesäns selwä,
että se joca tahtoo autuaxi tulla, hänen pitä totisesti wanhurft
cas oleman ia eroitettu caikesta wäärydestä ja synnistä; sen<
tähden myös cofca se P. Syrach ylöstuettele sen wanhcm
Testamendin Isiä ja Patriarchojalawialda hänen kirjasans,nijn
hsn heitä talla wanhurscan nimellä ulosmerkitzee ja sanoo: Rijetäk«ln cunniallisia miehiä jet meidän Isiäm yhtä coistns
jälken sillä Pyhille ihmisille joiden wanhurscaus ei unshdeIV. öic.
ra/ on hywä perindö jäänyr ja heidän lapsillens. nijncuin myös
samalla tawalla Uudesa Testamendisä ne Jumaliset tällä nimel«
la cunnioitetan, nijn se seisoo Zachgriastssja Elisabetistä. Za he
l,nc. i: 16. elit molemmat Hurscat lu<nalan edes/ waeldawaiset caikiL<ästyifä ja Säadyisä laietamartomat. jonga asia»
sa Herran
myös
monela, muufq paiksssa naem Raamatustl.
me
ja

Palw6.

Tainkallaiststa wanhurscasta siis Toisen, Propheta sanoo:
wanhurscas on cläwa. Ettei Propheta tasa ymmärrä sitä ih- lolca eläluonnollista Elämätä, jslla yxi järjellinen luondocappals wat.
misen
harjoitta hänen luonnollista Elamätäns, nijncuin: ajattelee, teke

tunde, tahtoo, racastaa,wihaa, -syöpi, juopi, macaa, ja muita luon-

nollista töitä tcke, sen näyttä ainoastans nämät Sanat: wanhurscas ja Usco, jotca ei cumbican tule sijta luonnollisesta elämästä eikä niihin sowi mutta coconans tulewat toisesta juuresta ja
toisisa menoisa ja omaisuxisa itzens osottawat, sillä waicka tosin
algusta wanhurscaus seurais sitä luonnollista Elämatä nijn ej se
cmtengan ollut sen ollennosta; mutta se oli sen luonnollisen eläman ihana caunistus ja täydellisyys, jolla Jumala istutti hänen oman cuwans ja muotons ihmisen päälle, ja oli sencallai»
nen omaisuus joea taisi cans ihmisestä jällens pois ercandua ja
cadota, ja ihminen sentähden taisi olla yri täydellinen luonnollinen ihminen nijncuin me sen näem Langemuresta, cusa ihminen
tämän wanhurscauden poiscadotti, mutta ej sentähden cadotltanut hänen luonnollista elämätäns.
Sentähden siis P. Propheta tasa ymmärtä sen Hen,
gellisen elämän joca meille jällens lEsuxelda on toimitettu ia
annettu, ia joca meisä jällens pitä ylösrakettaman. Me tie,
damme Rackat Sielut, että sitten cosca me sen ensimmäisen
wanhurscauden joca Luomisesta oli, poiscadotim, nijn ej meisa

ole enämbi yhtän wanhurscautta, eikä yxikan taida Lakia, joca
on sen oikian wanhurscauden Speili, täyttä, ei ole nxt x^ikän, ?s.z 14- f.
joca hxwää teke.ei ainoakan. Caicli meidän wanhurscaudem
on nijncuin saastainen rääpäle, ja meidän syndim wijcoiwat Ll. 64! 6.
meitä nijncuin tuuli. Nijn ettei ne pyhimmätkan Jumalan
lapset taida heidän wanhurscaudens cansa seisoa Jumalan duomion edes sen suuren heickouden ja puutonn tähden joca sijnä
on, ellei he mualda tule wanhurscautetuxi, nimittäin sen caueta, joca on meille lumalalda tehtx wijsaudexi, wanhurs» ic«l,i:z<U
caudexi, pyhxderi ja lunastuxexi. lEsus Christus siis on
se, josa yrincms meillä nyt on se oikia ja Jumalan edesa kelpawainen wanhurscaus, sillä hän on se joca on meidän siasam
Lain täyttänyt, ja sen Kirouxen meidän edestäm ulosseisonut,ja sen
oikian wanhurscauden meille jällens toimittanut, joca myös uf-

oon

cgutta

teke meitä osallisen hänen wanhursMdestans/ jolla
me
E H

Toinen

se Hengellinen ome
astumnie Jucosca
sanoo:
DoctorArndt merkillisesti
erehen puetettuna Christuxen w,?nhurscaudella usNijn me
paljon

me taidamme inllens
petmja
malan

Helundai

Jumalalle

kelwata, josta

con caurca.
tulemme hänen eeehcns
otollisemb<ma, cuin Aoami hänen tviatcomudesan». Silla waicka
tosin Adamin wanhurscaus wiattomuden säädysä oli täydellinen
ia ilman puutosta, nijn on cuitengin Cbristuren oma wcmhuri>
caus jolla ne uscowaiset nyt puetetan ja wandurscautetan wielä paljoa suurembi cuin Adami nijncuin yxi määrällinen luondocappale taisi wastanotta ja canda. Ia tasia lEsuresta fijs on
nyt coco niiden wanyurscysten elämä, nijncuin se P. Pawali sawaan Christ
noo itzestans: M«na elän, mutta en
tus elää minusa; silla jota minä nxt elän lihasa/ sen minä
6»!. 2! 2^.
elän Jumalan pojan usiosa, joca minua on racastanur, ja
miuun edestäni. Sentahden sijs
andoi
ColmanneriP.Propheta sanoo: wanhurscas Elää ustost
Uscosta. tans. Merkillinen
asia se on, että Propheta tasa sanoo: wan<
elää
hurscas
uscosians. Ei hän sano nijn että wanhurscas elä hänen wanhurscaudestans, taicka että uscowainen elää hänen wanhurscaudesians, mutta hän sanoo, että wanhurscas elää hänen uscosians. Jolla hän sclwästi tietä anda sen, ettei yhden ihmisen
wanhurscari tekemisesä Jumalan edesä ole yhtän päallecatzandota hänen toittens päälle, sillä jos wanhurscaus tulee laisia/
li,l. 2: 21» nijn
Christus on huckan cuollut, jongatähdcn myös P Pawali cosca hän nämät samat Sanat kertoi Galatercille, nijn
sanoo samasa wärsys: iki kengän rule wanhurstaxi Iu;
«3,1.
z: 11^ hän
malan edes Lain cautta, ft on riettawä: sillä wauhurscan
pirä elämän nscosia. Mutta usco eli lEsus uscolla omistettu
on yxinans je sama jonga cautta me wanhurscari tulem, ja josme elämme jallens sen hengellisen elämän, sentähden se myös
Rom, 13 4 ta
loppu, iocairze!le uscorvaiselle wan,
seisoo: Christns on
Nijn
me
siri <en pidämme/ että ihminen tulee
ltom. 3: 28. hurscaudexi.
'wanhurscari usion caurea «lman Hain töittä. Että nijn mi,
nun rvankurscaudeni ci Laistaolis, waan se joca tulee uscosi
eliii. ;: y, ta
Christuren päälle/ nimittäin se wanhurlcaus joca lumalalda uscolle omistetan. Ia nincuin sijs yxi ihminen näin
ainoasians uscon cautta tulee ja luetan wcmhurscaxi Jumalan e,
des,, nijn ei cuitengan sillä ulossuljeta sitä elämän wanhurscauttss
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wcmhurscaxi tcbdysä ihmiscsä pitä löytymän lal,
Käandymiscns
jawanhurftaxi tekemisens, nijncuin
ken hänen
con eroittamatcm Hedelmä ja todistus. Sentähden meidän pitä
ta joca yhdesä

us-

että se wanhurscaus joca nyt
wisusti se tietämän ia muistaman, lapsisa,on
ensixi,
Jumalan
on «sco»s wanhurscaus/ jolla me ynnäns tulem wanhnrscaxi,
ja puetetut
wanhurscaudclla taidamme seisoa Jumalan edes ja autuaxi tulla ilman yhdcttäkän päällencatzannota
meidän ansioni eli töittem päälle. Toisen,seuraa tästä sitten, «L-lämän wunburscaus ja Pyhyys, jolla ne uscon camta wanja Cbrisiuren
hurscautctut Jumalan Lapset, Jumalan Sanan
ja lu<
yhtä
pyhacl
ojennus
harjoittamat
jälken,
nuoran
Elämän
ja
wilpittömäsä
rackaudesa
elämäkertaa,
Jumalala Lähimmatista
wihain ja wälttain caickia ehdollisia syndejäia
maistäns
Langcmuxia, jolla he heidän uscons ofottawat ja sen näkywäisiä todistuxia heidän elämäsäns jocapaiwä edcstuowat. Namät
molemmat myös tasa MP. Propheta Habacuc, että P. Paymmärta yhdestä wanhnrftasta ihmisestä, cosca hän sanoo:
wanhurscas elaa hänen nscostans: se on, yxi ihminen joca sekä on
myös hänen euscon cautta lEsuxesa wanhnrscaxi tehty, jaettäpyhää
elämälä, ej
lamäsäns seuraa Chrisiuxensa wanhurstasia
elä taicka autuaxi tule sentähden hänen elämänsä wanlnirfcauden
cautta joca aina on puuttuwainen ja hcicko nijsä snurimmisatin
Pyhisä,waan hän elää ja tulee autuari ainoastans hänen uscos»
tans, jolla hän on yhdistetty hänen lEsuxehcns ja hänelle on
omistettu caicki lEsuxelda ansaittu amuus ja armoTotuus, ettcs
Ia mjn sijs se pysyy yxi ijancaickinen
wanhurscas elää ainoastans hänen uscostanc; yxi Jumalaloin luulee että hän myös taitaa elää hänen nscostans, mutta cusa lumapita löytymän caikisa

lsttomus on mallalla ja elämängin wanhurscaus on poisa, sijnä
eikä ole totista uftoa mutta ainoastans yxi historiallinen ja cuollut uscy ja surutöin tuottamus Jumalan armon ja lEsuxcn an»
sion päälle, eikä sijnä myös ole yhcän elämätä mutta ainoastans
yxi cuollut warjo joca tyhjään rankee sa catoa. niutta joca on
että elämäsml', hän myös totises
totisesti wanhurscas sekä
pri
ja
on
ti elää banen ufcostans
Eläwa lumclan kapst joca ej
Nyt enämbl elä itzellens wal>n sille jocC hänen
cuolilu ja
ylösE 3i

uscosa
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on lEsilxelle Chpisturelle, ja on nijn

ike työsä jo autuas
ustons
joca
hänen
cautta lEsuxesa, silla
uscos pojan
l)o!i.
11,
päälle/häncllä
ljancaickincn
on
jo
täällä
elämä,
uscon cautta»
12, 13.
Näistä caikista me sijs taidamme nähdä, että usco on
minga cautta me taise ainoa wälicappale meidän puoleldam,
damme Jumalalle otolliset olla ja autuaxi tulla, scntähden se seiHERra, Sinun Silmas cayowac uscoa. ludalaiset luu1«. 5: 3- soo:
lit sijnä olewan kyllä aututeen, että heillä oli se oikia Religioni
ja oppi, ja Jumalan Palwelus, uhrit ja muut Säädyt, cosca
he pidit nijtä ulconaisesti, nijn ei kellan mahtanut olla syytä hei5". 7: 4- tä enämbi mistan nuhdella, jonga tähden he myös huusit: meillä
on HERran Templi, meillä on HERran templi, ja nijn st
oikia usco ja Palwelus, sentähdenej se taida toisin olla, cuin että me olemme Jumalalle otolliset. Waicka ej cuitengan heisck
yhtän wanhurscauden merckiä ollut eikä löytynyt, joca olis todistanut heidän oikjasta ustostans, mutta sitä wasian caickinainen
lumalattomus ja waäryys oli heidän seasans mallalla joca todisl!eb. il. ti heidän uscottomudestans ja cadottawaisesta tilastans. Cosca
se P. Pawali Hebrerein Epistolasa pitkaldä ylosluctteleenijnnijden
wanhain Isäin uscoa ia heidän
suurta woimaa,
han
muitten stasa uimitta nijden weljesten Abelin ja Cainin Jumalan Palweluresta joca wanhasa Testamendisä yhden suuren osan seisoi
sanoo: uscon cautta
lchrais Abel Jumasuuremman,
jonga
lalle
cuin
cautta han sai tsCain,
4»
uhrin
distuxen, että
oli wanhurscas, tasä nyt naiden weljes-

usconsa

».

ten

uhri

ja

Jumalan Palwelus itzesäns

sen ulconaisen muodon

jälken oli yhtäläinen, ja itze lumalalda asetettu Palwelus, jaa
Cainin uhri oli wielä suurembi ja naköisämbi cuin Abelin, niin
ettei yxikän ihmisellinen silmä naisa taitanut wicaa eli puutosta
Vea. 4:4. nähdä, mutta cuitengin seisoo st, että HERra
catzoi lepyisesti aipuoleen
ej
noastans Abelin uhrin
mutta Cainin uhrin puoleen; waau
Z- 12. mistäs se tuli? Se tuli sijtä, että HERran Silmät
catzoit uscoa; Cainilla ej ollut uscoa sen tulewaisen mefsiaxen päälle, joca sitten osotti itzens wihasa weljeans wastan, sentähden cosca ej
hänellä ollut uscoa, ej hänen lumalans Palwelus taitanut Her»ek. li'. 6> ralle kelwata, silla ilman uscotta on mahdoroin kelwataJumalalle. Josta me nijn sen näemme että se caickein suuringin
is totisin Jumalan Palwelus, joca itze lumalalda Metty ja a«

se-

Päiws
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Synnixi ja Jumalan hawäistyxexi, ja se, 7: 4' 3settttti on, taitaa muuttua
ni- /el. s: 5walhexi cosca se ej tapabdu oikiafa jarjesiyresa ja
mittäin uscosa ja plshtasta Svdämmesta. lanijncuin sijs nytuf-

co on

joca meidän yhdistää Jumalan cansa, ioca puhse ainoa,Sydämmem
synnistä
woimalla,ja

Sen

P. Ewangeliumin kirJuhla-Pmwaisen
joitta

lEsuxen weren
distaa meidän
teke caiken meidän elämäm ja Palweluxem Jumalalle otolliseri>
sentahden, on se myös sen wärtti, että me tiedämme mingäcallainen ja mingäluondoinen se usco pitä oleman joca nain suuria asioita mattaan saatta, ja ilman jota ej yxikän taida kelwata Jumalalle, ja autuaxi tulla. Tasta asiasta anda meille
Tämanpäiwamcn
erinomaisen tilan puhua,
nijstäCullaisista Sanoista cuin sijna feifowat: Nijn racasti Jumala mailmaa/ että hän utosnmoi hänen ainoan poicans,
nijn eteäjocainen cuin uscoo hänen päätlens, ei pidä huckuelämän saa,nan. Tätä tutkistellarem
man, waan
pyytäkam ariyoa lEsuxen omalla Rucouxella, Sydammestam
sanoden: Isä meldän:c.

P. Johannes

Lug. 3:

v.

16.

sanoi lEsusNicodemuxette:

Nijn

on Jumala mailmaa racastanut,että hän andot hänen ainoan Poicans, että jocainen cuin
päällens; ej pidä hltckuman, mutta ijnnhänen
ustoo
caickisen elämän saaman. 17. Sillä ej Jumala lähet-

Poicaans mailmaan, duomitzemaan mailmaa,
mutta että mailma piti hänen cauttans wapahdetta-

tänyt

man.

18. Joca hänen päällens ustoo,ej händä duomita;
mutta joca ej usco, jo on dnomittu, sillä ej hän nf-

se Pojan

Jumalan ainoan

nimen päälle. 19. Mutta tämä on dttomio: Walkens tuli mailmaan, ja ihmiset raeastit cnämmin pimevttä cuin wMutta, sil-

conut
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la heibän tnöns olit pahat. 20. Sillä jocainen joca
pahaa tc'e, hän wihaa walkeutta, eikä tulewalkeuteeu, ettei hancn töitäns pidäis laitettaman- 21.Mutta joca totuven tekc hän tulee walkeuteen, että hänen
tydns nähdäisin, sillä ne owat lumalas tehdyt.
on Jumala mailmaaracastanut,että hänandoi

ainoan poicans/ että jocainen cuin uscoohä»
M hänen
nen päällens, e,' pidä huckuman, mutta ljancaickituli näitä Sanoja
sen elämän saaman. Cosca se P. Lutherus
nijn
Kircko
selittämään hänen
ei hän tainnut löyPostillasans
tää kyliä sanoja ja hartautta, joilla hän olis taitanut oikein Sodammens näiden selittämisesä ulospurkaa, sentähden hän sanoonijncuin nämät Sanat sisälläns pitämät coco Raamatun ja Ewangeliumin

Summan; niin olisit ne mahdolliset Culiai<
silla bookstaweilla kirjoitetta ja sisällecaiwetta, ej paperihin,
waan cmckein ihmisten Sydämmihin, ja pidäis nänlät oleman
itzecungin Christityn jocapäiwäinen Läxy ja tutkisielemus, hänen
Rucouxisans, wahwistamaan hänen uscoans, ja ylösherättä,
mään hänen Sydämmenslumalanauxihuutamiseen, sillä nämät
owat ne Sanat, jotta taitawat tehdä murhellisista iloisia, ja molleista eläwitä ihmisiä, ja andaa nlottuwaisen ja yldäkylläisen
neuwon ja Lohduturen caickiaSyndiäKiusauria ja wastuxiawas,
tan, cosca ainoastans ihminen opetta ja harjoitta itzensneSa,
nat oikein ymmärtämään ja tundemaan, ja Sydämmensä nijhin
turwalliscsti liittämään ja kijnni iffemaän. Ia waicka ej yxikän
ihminen ole ulottuwainen coscan näiden Sanain Sywyttä ulosammundamaan, nijn pitä cuitengin sitä wiriammästi jocapäiwa
nijtä tutkisteldaman ja Pyhän Hengen ylöswalistusta rucoildaman, että hän nämät istutta meidän Sydämmihim, ja itze ne
meidän hywärem ja autudexem täyttä! Silla näisä Sanoisa
LxK.

»!

4.

sisälle käsitetä» coco meidän autudem Perustus ja Järjestys; Ensin, näisä meidän etehem asetetan, Isan Jumalan Rackaus,
joca on meidän autudem Juuri ja alcu, jolla hän on meitä racastanut Pojasans lEsuxesa, ja sijtä Rackaudesta lähettänyt
hänen meille wapahtajaxi ja Lunastajaxi. Toistri, näisä Sanoisa meille eteen asetetan, lEsuren Callis Ansio ja Lunastus/

joca

Päiwck.
myös samasta rackaudesta onandanut itzens ihmisexi jaLah- LpK. 2! 2?.
soca
5:
jan meidän edestäm, uhrixi ja Jumalalle makiaxi hajuxi, janijn
<-»!.

2.

nmsa

SowiWoxi coco mailman Syndein edestä. Colmannexi,
meille annetan tiettä, Pxhän Hengen cxgölukeroainen ja omisi
rawainen arino / joca
meisci waicutta, ja cautta omisiaa ja tygölukee meille caicki ne suuret armo Lahjat ja Tawarat, jotca meille lumalalda lEsuxesa annetm ja lahjoitetut
owat. Neljmmexi, naisa Sanoisa wiela meille näytetan itze Hxö,
dxrxs ja Hedelmä ffjta suuresta Lunasturen Txösta: zoca on
se, että ne Mca nyt uscowat hänen pällens, ej pidä enämbi
jaa ej he aihuckuman, mutta ijancaickisen elainän
ijancaickista
elämätä
sitä
noastans
cuoleman jälken mutta
555.
heillä on ijancaickmen elämä jo täällä nijn pian cuin he
eautta tulemat Jumalahansa jällens yhdistetyn ja lijtetyxi. Nyt CatzotästäH'
siasta 5 Sm<
«n sijs tahdomme talla erällä catzella:
nund.- Paas«

uscon

sen

saa
se

uscon

Sitä autuartekewaista uscoa/ nijncuin sitä ainoata rvalicappaletta meidän puoleldam/ jonga cautta me tulemma ajallisin Jumalan armosta ja IHsuxen Ansiosta/ ja sijta ljattcaickistjia Mlnmästa. ja mingacaldaisen sin uscon pita oleman?
O HERra auta, O HENra anna menestyä!

t«s/esipuhe

me nyt aiwoimme puhua Da autuaxtekewmsestä us- Ve cmtuari
MDOsca
costa, jonga cautta me ainoastans taidamme lumalal- tekewä uft«.

le kelwata ja autliaxi lulla, niin emme silla ymmärrä,
sijnä ymmärryxesä josa ne mailmalliset Ej sillä M«l,
Ensixi,
wijsatsitä mainitzewat, joidenga puhesa ja ymmärryxesä,
relä
on nljn paljon cuin Rehellispxs raicka usollisuus. ecta yxi
toinen taitaa uscalda ja turwallisesii luotta itzens yhden toisen puheen jaLuvauxm päälle, josa ymmärryxesä myös yhden Cunin-gan Sana ja Lupaus maxaa nijn paljon cuin yxi wala, niin LuoiMVlllsts
cuin myös muutoin cosca vxi Rehellinen mies hänen usconspääl- usco«lsult«
le jotakin puhuu eli lupaa, nijn st on nijn luja ja wcchwa cuin
yxi wala, että yxi, toinen taitaa witzisti ustalda ja luotta itzens
hänen puhens päälle, josa ymmärryxesä myös näkyy nimitettck-

uscoa

uses

F

se

wän
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z:

wan itze Jumalasta ja hänen Totudestans, eosca si seisoo: Pidaifkö ihmisten epänston Jumalan uscon tnrhaxi tekemä»?
N)aan

3. pois

se.

Waan paremmin, olcon
eocinen
ioca ihlninen w^lehrelia.
me aiwomme puhua siitä autuartckewmsesToiferi,
nijn
emme me sillä ymmärrä myöskan sencallaisia us2.
ta uscosia,
Eikä Pala- con eli uscalluxen muotoa, cuin ptlkanoillakin on ollut "ju»allista uicoa. malan txgö. Siilä niin cuin Pakanoilla erinomattnin
wijsaajatus,
että
yri
han Platonin seurailla, on ollut
Camala
ihmiSielu langeis
Sielu oli luotu ennencuin Ruumis, ja
erhetyxeen, nijn se sitten wiscaltin Ruumisten nijncuil! yhteen
Carsinaan eli Rangaistus paickaan; nijn he cans näisä ajatuxiowat käsittänet
uscon ja uscalluxen Jumalan tygö, että
hän on taipunut ja mieluinen Sowindoon, ia andaa mielellans
sowitta itzens; jongatähden he myös owat langennet monencallaistjn asioihin ja wälicappaleihin, joidenga cautta he luulit tai,
tawans sowitta lumalata, ehkä he tällä ej cuitengan mitan »voittanet, nijn muodoin cuin ej heillä ollut yhtän oikiata tietoa
Perustuxesta, lEsuxesta Christuxesta, jonga cautta
totisen
meidän
ainoastans
Jumalan tygö tulee woimallisexi että
että autuutta wastan ottamaan.
Sowindota
ftka
Jumalan
Kom.

cosca

sen

cosca

sen

sans

sen

uscon

sen

uscom

cosca

csnsa

me tahdomme puhua siitä totisesta
emme mesillä myös ymmärrä silewäistä ns. tä Ihmeirätekewälstä ustoa, joca oli yri erinomainen Seuracunnan Lahja uuden Testamendin alusa jolla taittin tunnusmerckejä tehdä Perkelitten ulosajamisefa ja muisa asiosa, jonga päälle myös ne wäarät Prophctat huutamat wijmeisnä päiwänä:
emmekö me sinun nimes cautta ennustanet, ja siajanet ulos perkeleitä, ja olcmma sinun nimes
nimellas
nun
?! 22.
cautta monda wäeewäeä rxötä tehnee? Josta myös Christus sanoo opetuslapsillens: jos reillä olis usco nijncuin Sina«
kug. 17:20. pm Siemen/ nijn teidän pidais sanoman talle wuorelle:
sijrrä sinus tästä sinne, nijn se sijrrxis: ja ej teille mitan olis mahdoeoinda. Mutta mitä tämä usco taisi aututeen tehdä
nijden 'ulcocullattuin tykönä, sen näyttä P. Pawali, cosca hän
sanoo: jos jaminä propheterata taivaisin/ ja caicki salailudet
minulla olis caicki usto, nijn että minä wuorer
tietäisin,
lCor.iz.2.
sijrColmanneri,

Ejkaihmele. 'autuaxtekewmscstä Uftosia, nijn

Pckwä.
!

sijrraisin, ja ej olis mmutla rackaucta/ nijn «n minä mitan olis.
Neliannechrosca meajwomme tutkistella sitä totista aw Ejka 4.ainoaf'
ymmärrä silla, aituartekewäistä uscoa, nijn <emme me myöstän
opin u,'»
oppia
ja Religionia/ tans
opin
noastans
uscoa/ eli sica oikeata
«»a.

saar-

cusa

sen

tiedämme, ctta
nijncuin me
Jumalan Sana oikein
jaetan
ja
Sacramendit oikein
Christuxen oman asetuxen
natun,
ja kaffyn jalken, sijnä on
oikia Ewangeliumillinen ufco eli opoikia Ewangeliumilli- Kam.
pi. Sillä waicka tosin tämä usco, eli
to: I7«
ja wälicappale sijhen
ainoa
Perustus,
oppi,
on
Juuri
nen

se

se

se uscoon,

joca myös sentahden wälttamättömasautuaxtekewaiseen
ti tarpellisesti pita liettämän, VMVärMtämän ja wastanotetta,
man, nijncuin yxi callis Jumalan Lahja ja Taiwan walkeus, il,
olla; mutta cui«
man jota ej taida yhtän autuartekewäistä
Ewangeliumillisella
nijnluin
o<
tengin on
cans tosi, että
sillä
päälle
ympilla ja Tiedolla on
catzando ihmisen
ensimmäinen
märryxen ylöswalistuxeen että ymmärrys tulis tietämään ne Taijotca owat wältwalliset Totudet Jumalasta Ia Christuresta,
nijn
tapahtu cans utiettä,
tarpelliset
autuuteen
tämattömästi
vmmarryren
tykönä,
että
enimmän
tähän
ja
ainoastans
siasti
nijn
ettei ihmisen Tahto otackan
tietoon pysändy monen tykönä,
jalken,
parandaxens
ja
tietoa
itziäns
tätä
seurataxens
wastan
se,
että niillä Jumalattomillakin taitaa olla täjosta sitten
pci
mä usco, on,
historiallinen Tieto ja Tundo caikista autujosta
he kyllä tarcMi taitamat puhua ja kerscata,
den asioista,
cuin Jacob sanoo: Perkelet mxösjosta me taidamme
ja
waoisewat. Jaa, Rackat Sielut, mistäs
ustowat
meidän aicaisem Christillisydem suuri puutos ja suruttomus
pitämät caiken heidän
on tullut, muutoin cuin sijtä,
oikian opin tiedosa ia tunnustuxesa,
uftons sijnä ulconaisesa
nijn myös Sanan ja Sacramenttein ulconaisesa nautitzemisesa,
waicka Ke yhtä hywin elämät caickinaisisa ehdollisisa ja hallitzewaisisa Synneisä, jonga alla he rohkiasti kerscawat heidän
tans, ia suruttomudesans luottamat Jumalan armon ja lEsuon
ehkä ej he wielä tiedä mikä oikia
xen ansion päälle, yhtän
tykönans,
woimaa
eikä ole tundenet
eikä hedelmäta
josa turhasa uscalluxesa he wiettäwät coco elinaicans, sijhen asti
cuin ijancaickisuden owi wijmein äkistä aukenee heidän etehens,
ja
F 2

se

uscoa

se

se

osan

se

sen

seuraa
se

sen
se

sanoa sen
sen

uscos-

uscon

se

2l l,«

Teinen Heluntm
ja he äsken wasia hihan saamat huomalta, cuinga hirmuisesti
he owat pettänet itzens yhdellä turhalla uscon luulolla ja ajatuxella, ja mennet siwu caickia sitä hywäa jota he suruttomasauscosans toiwonet owat; sillä Inlnal<?tto'nain usco ja sijtawuo-

tawa Coiwo on cuin tomu tnulelda hajocettll, ja nyncuin
wetela wahto/ joca mxrstxldä on ajeren; ja ni>ncu«n fawu
5:15. joca on tuutelda puhalletrn pois, ja nijncuin
cohra nn-

se

ohdecan/ joca ainoastans pairvän wierafna on ollur. Ia
nijn sijs me naem, että ehkä tämä usco elj se oikia oppi on »xi
callis ja se ainoa wäiicappale minga cautta se autuaxtekewäinen
usco
meisa waicutetau, nijn ej se cuitenMN ole wielä sillä tehty, että me tämän walicappalen ainoastans nain tiedäm ja tllnnustam, ellemme myös sen anna waicutta meisa sitä oikiata
dpmistä ja uscallusta meidän lumalam tygö. SentGden sijs
Wijdennexi, costa me nyt erinomaisesti tahdomme pu5>
sijtä
hua
autuaxtekewmststä uscosta,nijn me sillä ymmärräm senjolla ihmisen Tahto ej ole ainoastans suostunut,
uscon,
callaissn
«ns
myös
jo
yhden welwollisen cuuliaisuden osottanut sille
mutta
lan Sauan ja
alle.
autuartckewmselle
Tiedolle jonga ymmärrys on käsittänyt Juwhdon
malan Sanasta, joja hän itzens coconcms heittä Jumalansa Sa-

,

nan ia tahdon alle, ja sijyen. itzens yhdellä yliwoitetulla omalla
tunnolla kijnni pita.
Tuma»
Me puhumme nyt Odesta stncallaisesia uscosta, jonga
Jumalan Pää asia, tarcsirus ja päälle cnyando, Synnin ja omanMMutcen.
tunnon tuscan alla, on Jumalan Rackausen Sxwxxs ineita
cohmn/ johonga caruwainen ja Synnin duomiolda hädästynyt Sielu coconan» turwaa, ja sitä catzelee näitten P. Ewangeliulnin Sanain jalkem Nijn Racafti Ilnnala lnailinaa,
nimittäin nyn suuresti nim palawasti ja nijn corkiasti, että, ennencuin hän taisi andaa meidän huckua meidän pahudesam,waicka me olim hänen wiholliftns, nijn ennen hän andoi ulos hänen poicans meidän
Ach! cuinga suuri ja wahwa
Turwa llstolla on tasa Jumalan Rackaudesa ihmistä cohtan.
sywin Juuri ja Perustus, mingä
Silla tämä Rackaus on
päälle itzens perustaa caicki uuta me meidän cmtudexem
malalda nautitzem, silla tästä Rackaudesta ft on tapahtunut w
ta Jumala lähetti hänen ainoan Poicans sijhsn wiheliaifteu
chmisydeu ja or/nden, säätyyn m tilaan mailmaan, että cuolÄ

se

se
se

mans

Pälwz.

mans

jaausions cautta meitä wapahtamaan jalunastamaan ulos
Cuolemasta synnistä ja pirun wallan aldcn mikäs mahtaja taita olla suurembi todistus Jumalan Rackaudesta meitä cohtau
min tämä? Ia misa mahta uscolla olla suurembi turwa cmn tsfä Rackaudesa ja
fanomattomasa Hedelmäsa, lEsuxeu lahettämisesä mailmaan: sillä xllstäa Ilmiala Rackancrans meitä cohtan, että
»ne wielä sxndiser olim/on
K'o«. 5: K
meidän edejtam cuollut. ja Sen cautta ilniesiyi Imnalan
Rackaus meidän cohta<n, että Jumala lähetti ainoan! poi- IM. 45 3eans »n.iillnaan, että me hänen cauttans eläisim. Tämä
Rackaus sijs. näisa Cullatsisa sanoisa nijn ulosmaalataan ja nijn
pita uscolla myös wasianotettaman ja omistettaman, ensixi, nijnmin yxi arnwa täxnnas Rackaus/ jolla Jumala armahti- itzcns
meidän mhimillisen wiheliäilyden ylitze. Toistxi,ni!Ncuinyxi yhteinen Rackmw, joca ej ulotu amoastmrs mutamihin wisssihin ihmisiin, mutta yli coco mailman caickijn ihnusijNs sillä jos mailman cans ymmarrettaisin ainoastans ne uscowaiset, nijncuin Calwimsicrit sanowat, että Jumala on ainoastans nijtaracastanut,
nijn olis Raanlattu itzians wastan, cosca hän
eccci mail.
paicasa nijncuin muisa82Z>1
ma raida saada tonwen hengea,
kin Raamatun paicoisa ej taida ymmärretta ne uscowaiset mail-

sen
cosca

cusa

sanoo--

jocansa, waan se
Jumala racasti ja rackaudesta lähetti Poicans sitä lunastamjn-

man
ta

iM^liA

maan. Colmanneri, pitä tämä Rackaus uscolla omisttttaman,
cuin yxi puhdas Rackaus,,jolla ej Jumala omaa
etzi,
waan ainoastans ihmisien hywäcl ja autuutta. Neljännexi wiela, mjncuin yri ansaiycinacom Rackaus, jolla Jumala rams- Kom^lHj.ls»
ti hänen wwollisians, jotta ej taitanee andaa Jumalalle costan
yhtan rackauden, waan ainoastans wihan si)ytä ja ansiota. Icr
wiela wijdennexi, pua catzeleman tätä Rackautta, mjncuin yhtä
Wissjhin
kasitectxä Rackamta, josta emme me
taida tulla osallisen, mutta ainoastans yhdesa wilM JärjestyxeL
A nimittäin totisen ja catumuxesa waicutetnn
ccuuta^

uscon

MslMt»
Mutta wielä, caickein Lähisin autuaxtefewaisen uscon Ansioon.
maali,Perustus ja Turwa, on wav: lEluren mMhisa ansiojosa nsco hänen wahwimmm turwans la
sa ja L.unastuxesa;
myös seisoo nW sanoita: että jocailöytää/semähden
Limans
nen
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se

se
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hänen paaUens ioca

ej tahdo huckua,
nm pirä uscoman
wurra iiancaictllen
fta,da. Tämä Jumalan Poica lECdristus on caiken Lohbutuxen ia autuden Juuri ,ja Perussus nyt
meille, ilman .sitä ej olis Jumalan Nackaus tainnut costus
can tulla meille hywäri, silla Jumala ilman Chlistuxeta on vxi
culuttawainen Tuli, mutta sitten cosca Jumalan wanhurscaus tuKom. Z!2s> li maxetuxi ja Jumala Sowitetuxi, nijn lneillä nxr on wahLpN.2! 18. ?va nston rxZokaxmM Humalan txgö täm«n'lVsuxen caut,
Lug.z: 12. ra.
Tasa Jumalan Mckauwn,Sywyys wqsta itzens oikein
IleK. 4: 16. ilmoitta, sillä ej ole kellan
Naickaurra, cuin etLug. 12:19. tä
!ocu panis hengens xsiawäino edestä/ mutta se on wielä
jocu -panee hengens wihollistens edestä.
cosca
IsK. is: ,z. LuuremblmeRackaus
sijs
Ram.
tunsimme hänen RaHaudens, eträ hän on
ic>. Gijrä

edestam pannut. Tasäusco sitoo meidän yh,
teen lEsuxen cansa hänen werens cautta, ja rxhcxx nijn läHes hä!,en
hän tnlee Moeri hengexi hänen
cansans; ja heittä itzens coeonans M ainoastans hänen lEsucaickia Lain uhcauxens jaRackaudsn ja ansion Turwijn,wastoin
na tehtyjä Syndejäns, ilman yhdettackan päälle catzandota
hänen omain töittens Maalle, pitain itzens kijndiasti hänen omijn
Sanohins: jocainen,<uin ustoo hänen paällensej pidä hucku,
hengens meidän

i Qol-,6: i»».

10K.17-.21,
22.

man,

mutta

ijancaictlsen elämän

saaman.

Ia nijn me sijs tästä naem, että P. Raamatun ojennusnuoran -jalken >se autuaxtekewäinen usco ej taida olla nijllck,
jotca ej lEsuxestaLhristuxesta mitan tiedä, eikä hänen päällens
usco, mutta mnoastans Luonnostans jollaculla tawalla Jumalan
Hywyden ja armon tunnustelewat ja sitä itzellens omisielewat,
nijn cuin Yxi osa Pakanoista tekepi, joidenga autudesta me miehywaä
ja
ajatusta ja toiwoa pitck,
täyty
lellam tahdmsim jotain
meidän se tunnustaa, että se kaypi sydämmelle, cosca me ajattelemme näiden Pakanain päälle, jotca ihmisen Sielun cuolcmatto-

sen

muden ja
tilan tutklstelemifesta tämän elämän perästä, owat
tullet kehoiteturi caikellaisia wälicappaleica ylösajattelemaan hei-

dän Sielunsa iiancaickiseen onneen,

ja

sentähden owat ahkeroin-

net itzens yhdestä ulcsnaisesti caunihista ja siwollisesta elämäkerrasta, mutta ej ole cuitengan silla yhtän totista Lohdutusta
käsittänet eikä löyttänct. Ia cuinga mielellans taidai-

simme

Päiwä.
simme me suoda heille
dän caumdilla

net, jos

onnen ja autuden, jota he owar heisen elamalläns
ajanet ja

puhcllans ja

takaa

tarroitta-

se P. Raamacm oNs meille yhdengän johdaturen ja
Mttänyt, joca emme cuitengan taida löytä, mmw

toiwon sijhen

l

nimittäin Chris M2lc»is:i6»
itze Cdristus sanoo ainoastans sen:
tuxen päälle jonga Ewangeliumita Apostolit nyt olit lähetetyt
ftarnamaan, se cadoceran. Jaa, P. Pietari cans sanoo sebvästi:
Apost.ttko
Ei xhdesakän toises/ cuin ISsilxes Christuxes Nazarenm,lnj.
mpös
ej
muuta »wnee TaiiVan ».l?' 4:10/12»
xes, ole auruurra, sillä ole
pitäauruaxl
tulelnan. Ei-! Lug. 13/39.
laihimMe annercu,iosanieidän
kä mmica perustusta taida yxikän
waan se cum r Cor. 3:11°
pandu on/ joca on lEsus Christus^
päälle, on se olusconijntämän
Ia nijncuin sijs
AEsuxen
näyttä
usco,
tämä
usco
kia amuaxtekewäinen
hänen u>oi->"l ongll nsc»»
ettei
ja
sijm,
anna
mans cohca
ensiri
ihmllen enämbi woima on:
se päällens
cuin
hänen
e> pidä Ej pidsi:
uscoc>
huckua: sillä Jocainen
jacadvtus
johonga
turmelus
ihminen
on lumail.huc«
on,
se
Se
huckuman.
yanetda
poisotettu,
nyt lEsuxesa
Synnin cautta syöxälty, on
2.
ja sen siaan Toisexi, se ijancaickinen elämä annettu/ sillä nijn, Waan ijanr
ft seisoo: waan hänenpitapicä ijancaittsen elämän saainan. Alcu elämä saa»
man.
oleman se ijancaickinen etama, silla
kieles seisoo: hänellä
joca uscoo Jumalan pojan päälle hänellä on ijancaickinen e«
lämö. Se ijancaickinen elämä joca jo täällä on Mä ufcowai-> ,Ioli.z:;6.
silla, seisoo: Sowmnosa ja phdistxxesä Jumalan cansa, josta 12,
IZ.
asiasta catzo se 5 Sunnundai Paastos Estpuhesa. Jaa wielä
3»
Colmannexi, tällä uscolla on se woima, että se waimtta meisä Walkeudes
uuden mielen ja elämän, että ihminen rupea pimexden röitä waeldamaan
joca jo on ope->ewang. v, ?l.
wihmnaan/ ja tekemään cowrra, nijnmin
ja
tekemän sen cuin on Cocuus lEsuxes, jon<
tettu tietämän
myös
nahtäwä hänen töifans, sillä joca Cocuden
ga usco on
reke hän tulee walkeuteen/ että hänen Txöns nahdäisin/
sillä ne owat lumalas eehdxc, nijn cuin stjnH P. Ewangeliumis seisoo.

se

Että me sijs mahdaisim oikein ymmclrtä tämän llutuaxtetnvaistn uscon menon ja luonnon, ilman
jota ej yxikän taida autuaxi tulla, nijn me wiela
opin

Toimn Heluntai
opin Pääcappalexi sijtä

waistt asianhaarat:

merkitzem namiit lstnra-

Mistä tämä amlmrtekewÄnen usco saapi hancn
alcuns?
Wastaus: Luonnosta ej taida meillä olla
Ufesn alcu.
yhtän
uscoa,
usco itzesäns on yxi walkeus, mutta me
silla
4-18.
olem luonnostam Pimeys: Jaa, nimcsuwan cuin ihminen elää
i!uonnon Masa ja turmeluxesans, nijn ei hänellä taida olla »h,
tZn uscallusta Jumalan tvgö, mutta pelkää bända ja wihaa hända salaisesti sydämmesans, nijn cuin yhä wcmhurscasta Duomarita ja Synnin Costajata.
Käand^miscs
Mutta Nätmdsnnsefä saapuvasta se autusrtekewäincn
alcuns siliä ennen Kaändymistä teke ihminen itzellens
usco HZnenajatuxia
jostacusta oikiasta uscosta. Jaa, se on cans aiturhaan
wan turha että saarnata ja tygösanoa jencallaiselle käclndymättömälie ihmiselle nijta' Ewangeliumin iloisia Lohdutus- <3)anomita
joilla ne käändynet Jumalan Lapset saamat lohdutta ja ilahutta
itzians; etten minä mahda sanoa, cuinga turha sekin on, että
waatia yhtä sencallaista ihmistä yhteen Jumaliseen Elämän muotoon nijncauwan cuin hän macaa catumattomudesans, silla sijta hän ainoastaus langea ulcollmsutcen za ulconaiseen tekopyhyteen ellei hänen elamäns muoto wuoda ulos uscosta, taicka ole
rakettu uscon Juuren ja Perustuxen päälle. Ia nijn sijs ej taida yn ihminen Luonnostans kasitta sitä autuaxtekewaistä ulcoa.
Minä usion ja tunnustan, etten minä omasta woimasiani
ja ymmärristäni raida liLsuxen Christuxen minun H»Lrrani päälle uscoa, Mutta pyhä Hengi on minun Ewaligeliumin caucts sijhen cuyunm:c. mnnustam me meidän CcneHengM.
P.
chismurcsam. pxhä Hengi sijs on se joca erinomaisesti meisä
M uscon waicuttamau, sillä hän on Uscon Hengi. longatäh-LpK. 2: A
den usco myös cutzutan Jumalan
niin että ms uscon»,
1:19. me
hänen wakewän woimaus waicllltamistn jälken.
se totisesti on Jumalan caickiwaldias Työ, että hän ylöswalaisee yhden Pimiän ja sokian Sydämmen,za uscon cautta saatta coconans toisen mielisecz ja luondoistxi cuin se luomiosmns
'

1.

ja

itzestans on»

män

N)aanToiseri,mmga cauttap-chn Hengi meisti täUscon waicucea? Wastaus: Ei P. Hengi tätä tee ilmcm

wäli<

Päiwä.
wäticappaieita, multa wigein Walicappalden cautta: Ihmiset to- Sanan ja
Sanaa ja Sacramentte,a Sacramen»
sin luulemat usiasti, ma cosca he yhdestä
harjoitetusta tawasta tein cantta.
nautitzcwut ainoastaus ulconaisesti
ja
ja kässystä, ilman yhdettäkan waicutusta
siaa tykönans, ctta
cuitengin
usco;
jo
Cusa
Raamattu selbeillä silloin
on st oikia
wasti sanoo: että oinoastans nijn monda uscowar cuin owat Aposi. tek,
k1r.i3!48.
Gääcyr tj.lncazckisien Elämään, se on, mjn monda
Säätyyn,
ja
larjessijhen
ordningijn
ja
tawcu sowittawat itzens
tyxeen josa Jumala taitaa uscon heisä waicutta, joca on se totinen Cammus ja Käandymys josa yxi syndinen halaja saada totisen eron Synnistä ja sen Palweluxesta ja yrinans
maxi ja omaisudexi itzens uhrata ja ondaa. Tämä oli se Sääty ja järjestys jonaa P.Pa.vali myös oli Tessalonicereillensosottanut cosca hän sanoo: Me kDemme teitä Rackat weljet.2TKe5.;i6.7.
/ että te erottaisitte
H'LRran lEjuxen Christuxen Nimeen
häjysi
weljestä/joca
jocniyesta
iezens käytta,ja ej sen
teitan
Säädyn jälken cuin hän meildä ftltnut on. Jos me nyt sijs
tahdomme sen oikian autuaxtekewmsen uscon saada, nijn meidän pitä andaman Jumalan Sanan saada meidän tykönäni
hänen oikian waimtuxens ja woimans. Sijnä P.Castehesa w-!Qal. 3:26>27.
sin Jumala jo on waicuttanut sen totisen uscon caikisa Lapsisa,
waan cosca Casten Liitto on ricottu ehdollisien Syndein cautta,
nijn se hywä Jumala hänen Snnans cautta jallens teke työtä meisa, ia tahtoo yriwacaisesii joddatta ja asetta meitä jallens
sijhen Säätyyn ja järjcstyreen josa hän taitaa uscon meisä wai,cu:tq, ja

tehdä meitä totisin uscowaisixi Jumalan Lapsiri.

Nyt ms tiedäinme, että Jumalan Sana on Ccchtalainen: Lain >a Ervangetmmin Sana. Ewangeliumin San<f,
nijn muodoin cuin se yrinans cohden päätä ofotta ja merkitze meille lEiuxen hänen Rackaudens ja cmsions cansa, on myös st
sama josta yxinäns se aucuaxtelewainen usco wuotaa ja caswaa,
siliä Laki hänen uhcaustens cansa peljätta ja rauhattomaxi ainoastaus teke caicki jotca sen alla owat. Mutta cnitengin pita meidän tasa se tietämän: Ettei mcan taida Ewangeliumista yhtän
totista ja wuhwaa ustallusta kasitta Jumalan tygö/ nijnja caucawan min hän macaa hänen luonnollisesa turmeiuresans
tuckatG

Toinen Heluntai
lainwirca.
tumattomudescms. Jos ej hänen Sydämmens ensist tule Laiu
eaurea pehmitetyn ja walmistetuxi ja Soweliaxi tehdyxi että
tätä P. Hengen!Lahjaa wastanottamaan ia candamaan. Sillä
waicka ft on tosi, ettei Laista tule yhtän autuutta, mutta enam5O

min pelko ja epäilys sijtä, nijn ej cuitcngan meitä Ewangeliumingan lohdutus mitan hyödytä cosca me Lain wiran ja työn mei-

säm ohitze

menemme ja poisjacamme: Sillä cuingg taitaa iocu
ymmärtä
oikein
Christuxen Täydellisen maxon Synnin edestä,
joca on Ewangeliumin Perustus ja Juuri, jos ej hän Laista ensist ymmärrä ja "tiedä Jumalan wihan angarutta ja cowutta
Syndiä wastan? Nijn myös, cosca Ewangeliumi ilmoitta meille Syndein andexisaamisen, cucas sen ymmärtä oikein, ellei hän
ensist Laista saa tietä, mikä Syndi on? nijn wielä, cucas taitaaEwangeliumin oikein nähdä ja uscoa yhdexi iloisexi Sanomaxi, ellei hän Laista tule tietämään, minga suuren wihelimsyden ja
rangaisturen alle hän on Synnin cautta sidottu Sanalla SaCahtalainen. nottu: Lain wirca ihmisen tykönä on cahtalainern Ensist, että
Se on yri wälicappale jonga cautta Imnala opetta ihmii.
hänenSyndins ja duomitun titans Synnin
sen tundemaan
Osotta Syn» 'alla,
ja
sillä
surke
ihmisen Sydammen että hän rupee pahastumaan
nin ja catu»
iacatumaauhänentöitäns,ja
ajaa hänen sen cautta etzimäänLämilxen.
käritä ja Pelastajata hauen Synnistäns;ja nijn cilin Käändymisesä tapahtu yxi uusi Syndyminen että ihminen sijnä lumalalda tehdän yhdexi uudexi luondocappaleri ja toiseri miehexi, nijn
on talla Syndymisellä myös hänen Svnnyttämisens waiwat,
CatzoMäa, muutaman tykönä kswiämmäsii, muutaman tykönä taas rafcaJumasiasta Toinen hammasti, nijnnnn sijnä luonnollisesakin synnyttämisesä.
louluPama lan /a Luojan ihmellisen neuwon jätken, sillä ej yhtän synnyttämistä tapahdu ilman waiwata ja kiwuta, cufa cuitengin Pää asia on se, että sijnä hengellisesä synnyttämisesa ej tule caicki stn
päälle cuinga suuren, rastaan ja pitkällisen waiwan ja murhen
itzccungin pitck sijnä kärsimän ja ulosseifoman hänen Syndeins
tähden, silla fen Jumala itze jacaa culleckin hänen tarpens jälkm,
eikä myös meidän murhem fuurlidclla ja pitkäilisydellä ttile yri
kän Syndi pois oteturi ja Sowittturi, jos emme tule ofallisuteen sijta Sowinnosia joca Jumalalle lEsuresa tapahtunut on,
tulee caicki sen päälle, että ihmisen murhe waiwa ja camutta
j".3:13. tumus hänen Syndeins ylitze on totinen ja wilpitoin, sijnä sitten

se

Pmwä.
ten cans on totinen halu päästä irti ej ainoasians Synnin peljätyxestc! ja omantunnon waiwasta, mutta myös cackesta Synnin palweluxesta jarackaudesia tästä lähin, josa tilasa wasta lu,
mata yhden sencallaisen Svdämmen tahtoo ylösojenda ja sillä mafialla Ewangeliumin riescalla rawita, lEsuxen ansion eteenasettamifella ja stn tygölukelmsella« Ia nijncuin sijs tämä on Lain
ensimmäinen wirca että nmn särkeä ja catumuxeen saatta yhden Syndisen Sydcwmen; nijn on hänen wircans Toisexi sitten jalken Käändymiftn, että anoa lunmlan Lapsille xxi suOjennusnuo,
loinen ojennus nuora, minga jälken he Elamäns käyttämät-ran
Eläej
Rackculdesa Jumalala ja Lähimmäistä wastan, jota he sitten' mään.
enämdi tee pelwosta m waatimisesta waan mieluisesta hengestä ja
«.

sisällistsia
Ia näin

ja Synnin

wihasia.

sijs Laki ja Ewangeliumi cocottawat toisillens
Käändymisesä
ja Uscon waicuttamisesa. Jaa, tämä
kättä ihmisen
ja
Ewaugeliumin
wiran wälilla on nijn tarpellinen
eroirus Lain
tykönäns toimeen saatta ja
tietä
että
itzcculleckin ihmiselle sekä
harioitta, ettei yxikan ilman sitä taida Ewangeliumin lohdutuxia
oikein hywäxens käyttä, mutta pettä itzens turhalla lohduturella
ja Christuren armo Tawarain omistamisella ilman catumustäja
totista Käandymista. Niin ettemme me taida kyllä watitta, cuinga suuret Secoituxct ja wahingot tämän eroituxen tietämättomydestä ja wäärinkäyttämisestä owat tulleet ihmisten seasa, Cosea meidän aikaiset Christityt usiasti kerscawat heitäns heidän uscostans, ja ilman yhdettäkäncatumuren merckiäjalain käyttä-

mistä omistelewat rohkiasti itzellens caickia Jumalan armo-Tawaroita, ja huutawat: Minä uscon ja minä uscon olcon sitten
mingäcallainen usco tahtons, joco historiallinen taicka surutöin,
eli jocu turha uscon luulo oinoastans, sen Men ej he kysy niitän, jaa- Ettei sencallaisilla ihmisillä ole yhtän autuartekewaista
yldäkylla näyttä ja todistaa se
ustoa heidän Sydämmesäns,
jota
he edesans pitäwät, joca ej ikänäns
surutöin elämän muoto
taida sen autuaxtekewäisen uscon
seisowainen olla eikä yhteen sopia.
Tästä wäärinkäyttämisestä sijs on monda Pahennusta
ihmisten seasa tullut, ja on jo nijn cauwas joutunut, että cosca
nyt heidän etehens maalata» se oikia autuden järjestys, nijn he
G
wielä

sen

cansa

.

Toinen
wiela enammin pahenemat ja

Hewntctt
suuttumat:

nijnccmwan cuin

ms

nijn, Ma me ainoastcms Uscon cautta lesuxen päälsaarnammetulem,
nijncauwan tytywät kyllä meihin, joka kans
le

autuaxi

he

on oikein ittzesäns costa me tahdomme erittäin puhua meidän
autudem wälicappalista,ja Syystä meidän aututeem joca on yxinans lEsus uscolla käsitetty, joja ej meidän toillam jg ansiollamoleyhtän siaa ja päälle catzandota. Mutta costa me rupemme lamiammalda puhumaan, uscon oikiasta algusia, luonnosta, ja
woimasta, että st amuaxtekewäinen usco on luinalan erinomainen Työ ja waicutus meisä, että tämä usco pitä käsitettämän oman tunnon ahdistusten ja waiwain alla, Että usco muutta
coco ihmisin, ja pitä osottaman itzens elämisa hedelmisa, nijn etm2i.Vo.3F. tä
sen uscowaisen ihmisen pitä ottaman Christuxen Ristin hänen päällens, ristinmnlitzeman Lihans hänen himoins ja haluins cansa, pojes kieldaman itzens ja mailman ja oman rackaudens, ja cudleman Synnille; costa sanon minä, me näitä rupemme puhuman, jotca omat cuitengin stn cmtuaxtekewäisen uscon
omaisudet ja woima,nijnhe sijtä pahenematpa sanomat että me olem tydjätLain saarnajat ja teemme TaiwanTien ja portin aiwan
ahtahaxijamahdottomaxi, cusa cuitengin nämät omaisudet caic,
kipitä oleman yhden uscowaisen Jumalan Lapsen tykönä, ja cans
nijn pian cuin usco hsnesa on waicuitzestäns löytywät hanesa
ej
exytys
ole paljo wahembi cuin Pawilaisten, siltettu. Tämä
nijN/ että hywät Työt ynnä uscon canopettamat
lä Pawilaiset
fa tekemät meidän autuaxi, joca on coconans Jumalan
Sanaa wastan josa caicki Työt ulossuljetan wanhurscaxitekemisen työstä ja autuden Syystä. Mutta moni meidän
feasam taas uscoo sen, että se autuaxtekewäinsn usco taitaa seisoa ynnä pahain ja Jumalattomain Töitten cansa,
joca taas ej ole wähembi exytys, jolla m§ en ainoastcms petä itziäm turhalla uscon luulolla, mutta myös pilckamme-wap. Christusta ja teemme hänen Synnin Palwciiaxi, ikanäns cuin Christus olis ansainnut meille wapauden että Syndia ja pahuttam sitä enammän hajoitta ja tehdä, Tästä seP;
Lutherus sanoo merkillisesti jo hänen aicanans: Mitä meidän ais<k k0!.39i. canam oppiin lulee, nijn ms sijnä löydämme erinomaisesti tämän
puuwrsm että waicka kyllä moni saarnaa oikein uscosta,jonga caut„

.

Pmwa.
ta me vxinäns manhurscaxi tulezn, nijn ej cuitengan selitetä sitä
kyllä, cuinga meidän pitä tämä
käsittämän ja saaman, maan
tämä
meidän Christillisestä opistam laiinilyödän enimitten
caikilda ilman jota cj cuitcngan cucan taida ymniärtä, mikä
co on ja cutzutan? Christus
että hänen nimecns pita
saarnatmnnm p<zrnnnusta/ ja Syndein andexi
l>uc.
Mutta moni nyt kyllä saarnaa Syndein anderi andamistsia,waan
wahän taicka ej mitan, cusa cuitengin ilParannuxesta aiwanyhtan
Syndein anderi andannlsia tapahdu;
man Parannusta e)
Josta niin ibmisct tuicwatsaatetuxi tyhjään luuloon Synd.ein anderi saamisesta, ja nijn siitä sitten suuremdaan suruttomulett,, ettei be huolitcan sijtä oikiasta Parannuxesta eikä mistän hytvistä
toista, joca on suuremdi cxytys cuin ennen tätä on Pawin wallan ja pimeyden alla taitanut olla: Ach! cuinga Harmat cuitenqin
oikian Luonnon ja woinlan oikein
owat, jotca
totisen
ymmärtämät, ja cuinga harmain Sydämmesä se callis ja woimallinen Taiwan Lahja ja kätkö macaa? Ach! Cösca ihmisen

usco

osa

sanoo:

sen

us-

47.

uscon

Poica tulee, löytänekö hän

uscoo maan päällä!

Ia näin sijs roälicappalet mingä cautta Jumala uscon meisä waicutta on Jumalan Sana ja Sacramendit, H.ai„
Sanan cantra Sydän walmistetan sowcliaxi asehexi, että Ewangeliumin Hohdueuria wastan ottamaan,ja Läkärin lEsw
Rackautca ja ansiota uscosa hywäxens käyttämään. Sijnä
xen
p. Castecsa usco jo caikifa pienisä lapsisa waicutetan, ja he
62!. z: 26,27.
suxen werellä puhdisietan caikista Synmistmis. Sijnä p< EH-

usco

sangen merkillisesti wcchwistetan
lE!uxen oman Ruumin ja meren cautta joca
on uscon lähisin ja oma omaisuus, hänen lumalans Rackaudesta, ystäwydestä ja läsnäolemisesta/Nijn että tähän atriaan on coco Christuxen Lunasturen woima käsitetty ja sisälle suljettu, josa
hänen ylkäns lEfuxen makeuden ja Suusco löytäjawasta oikein
oletan
coconcms hänen Rackgudestans ja Sysisälle
loisuden
eollisesa, Jumalan Lasten
ja wacuutetan,

dammellisestä omistaunsestans<

Cblmannexj me kysymme nyt! Mitkäs owae uston o- Uscon Cappa»
ja Cappalet/mistä le seisoo? Sen autuaxtekewäisen
lttja osnt:
eli Cappaletta: Tieto,
sisälle käsitetä» erinomaijesii Colme
G 3
Suo- Tieto.

sat

osaa

uscon

'.

Toinen Heluntai
Suostumus/ ja uscallus. Waan mitä sijs yhden uscowaisen
Sielun pitä erinomaisesti tietämän ja cuinga cauwas hänen Tun-

se sama

».

M?

„

dons pjtä>ulottumau? Coco Raainattu on yhteisesti
jonga tieto meidän pitä wasian ottaman ja meillem toimittaman
caicki cuin L.aisa ja prophcrais
!? >"
uscomäN: Minä

~

uscon
sanoo
P.
nijsa

Pawali itzestäns. Turkicar
re luulette reille ljancaickisen elämän
matuita, silla
lewan, ja ne owat jotca todisiawar luinusta, sanoo itze wao.
Christus. Mutta namät owat kirjoitetut/ ecca ce uscoisicM.20: 31. ta, että lEsus on
Jumalan poica: ja että te sai»
sitta Elämän uscon Cautta hänen Ntmeens. Coco Raamattu on sitä warten cocoonpandu, että meidän sijtä pitä kasiltaman ulottuwmnen Tieto caikista niistä jotca meidän aututtam
waarandawat ja tulemat. Sijnä meidän etehem asetetan Ihmiennen Laugemusta, ja jälken Langemuxen, sijnä meille
sen Tila Syndi
ja sen duomitzewainen woima, jaa,catzele ainoalosotetan
tans oikein Christuxen Pijnän HMriata, nijn sinä sijtakin jo
kyllä näet mikä cauhia cappale Syndi on, joca niin suuren ja
määrättömän Personan sanomattomalla Pijnalla Rangaiscmisella ja Cuolemalla piti marettaman ja pois otettaman. Sijnä
wielä meidän etehem maalataanlumalan armon
P.Naamatusa
M Isällisen Rackauden Sywyys ihmisia cohtan, Christuxen Callis ansio ja se suuri Lunasiuren Työ/nijn myös Pyhän Hengen
Tygölukewmstt ja omistawaiset armo-waicutuxet, ja nijn coco
meidän autudem Järjestys ja Tieto sijnä selwästi meidän etehem
pannaan ja selitetä». Mutta cuitengin pitä meidän täsä st tietämän, ettei coco P. Raamattu caikisa asioisans taida olla sen
autuaxtekewmfen uscon erinäinen Maali ja Juuri eli Perustus,
ft on; ej caikista Raamatun Sanoista taida caswaa se autuaxtekewä usco: Sillä sijnä P. Raamatusa eteenasetetan meille monencallaiset asiat, jotca enämmän peljättäwät ja haawoittawat
smantunnon cuin ylösojendawat, nijn cuin esimerkixi: Lain Jylinä, Kirous ja uhcaus, nijn myös ne julmat esimerkit caickinaifista Rangaistuista ja Jumalan wihasta, ej anna yhdelle Synnildä waiwatulle Sielulle yhtän Lohdutusta, mutta suuremman
Pelwon ja epäilyxen Syyn. Sentädden siis se caickem Lähisin
uscon maali ja Perustus on itze lEsus Christus, jonga meidän
juuresta tietämän ia tundeman pitä caiken hänen Rackaudens,
kirjoitetut owat,

ansi-

Paiwa.
Lunastuxens ja coco hänen Elämäns cansa, ja hanesä
ainoastans se oikia ja ainoa autuden «Qyy, Perulius Tie Minoälainen
ojennus nuora löytämän ja käsittämän. Ia nijn sijs yhden ihmitämä Tieto ja
ftn pitä toimittaman itzellcns ulottuwaisen Tiedon coco Raama-!
Tundo pitä o»
tuska, caikista nijstä joista hän tarwitze saada itzellens sen tarpelli- lem«n/ calzo
j

imsions,

sen opin

ja ymmärryxcn. Synnistä, ja hänen turmeluxestans, ja 5. Snnnud
sitten Jumalan Rackaudesta ja sijta Sowinnosta joca lEsuxesa'Paastos/ se
on tapahtunut, josta sitten erinomaisesti
autuaxtekewamenufto'
ja ulostulee. Tämä Tieto on nijn tar- malan Tun,
Cimimuxen alla
nosta.
pellinm, ettei ilman sitä taida
tulla eikä olla, sillä cuin- Kom.io:
14,
ga, he ustowac/josta e, he ole cnuUst/'eikä tiennet? Waan
17.
niMttin tähän cj kelpa ainoastans
Tieto Jumalasta ja coco autuden lärjestyresta joca myös taitaa olla caiMa Jumalattomilla ja uscottonulla lapsilla; sentähden sijs tähän

caswaa

se

uscoa
se historiallinen

pitä tuleman.
2.
Toisexi, Suostumus jollayhden ihmisen omawndo nijn on
Suostumus.
ylitzewoitettu Jumalan Sanan Tonidesta jawahwudestaja onniin
wäarät opit
wisii sijtä Sydammesäns,että hän taitaa ja tietä caicki
ja Raamatun ulostoimituxet tacaperin ajaa ja poishyljätä, jotca
ej tämän Tunnon ja Tiedon canfa yhteen tule. Josta me nijn
näem, ettei tähän tee kyllä eikä kelpa jocn inhimillinen suostumus,
että ihminen ustoo jotakin toiselle mielennomeri joca on rehellinen
ja uscottawaMies hänen Puheifans, paljon wähemmin kelpa tähän jocu stncallainen Suostumus, jolla, enin osa ihmisiä ufcoo
ftn mitä Seuracunda ustoo, semähden että he owat ylöscaswatetut ja harjoitetut lapfudesta jofakin witzifä opisa, ja että Papit
nijn saarnawat, ilman yhdettakän peränajatusta ia tutkistelemia
seca, nijn cuin Pawilaiset tekewät, jotca uscowat caicki mitä ikänäns heille saarnatan olcon se oikein eli wanrin, ja nijn luulemat tulewaus autuaxi ainoastans Seuracunnan ja Pappeinsa
Ej/ waan täsä pitä oleman yxi lumalalda waiuscon cautta.
ja
ylitzewoittamus
cutettu
ihmisen Sydammesä, joca on
että
niin wahwa hänenltiLdofans
hän taitaa sen päälle elää ja cuotia, ja mielellans Cuolemallansakin sen wahwistaa jos HERra
nijn tahtoo, ja taitaa Pawalin cansa sanoa: Minä tiedän kenen
päälle minä uscon, ja olen .Luja sen päälle, :c. sillä Pyhä »ek.'ill I.
Hengi iye todista meisä, että Hengi on Totuus. Ia nijn
6.
usco on yxi wahwa «lcallus nijhin joita tsiwotan/ joca ej 2lim. i:>2.
näky,

Toinen Hewntai
56
Sielu on
näh'nmttöl7lista epälle.
Ia nijn sijs yri uscowainenijancaickistshänen Sydämmesäns yliwoicettu Jumalan
ta Totudesta, jonga cuuliaisuden alle hänen Tahtons coconans
itzens andaa, ja wielä sitä enammän, coscahän myös jo siitäkin
muutoin taion yliwoitettu hänen Sydammesäns, ettei
da ilman hänen wanhurscaudens rickomata tehdä
aucuaxi,cuin ainoastans sijnä meille ilmoitetusa ordningisa jajqrjestyresä, nimittäin Catumuxen uscon ja uuden Elämän tiellch josa ainoastans autuus meille taitan jaetta ja meisa läilytettä. Täs,

tä Suostumisesta

nyt

Colmanneri,

«scnllus

yxi
ja

Jumalansa

seuraa
ss wahwa

ja l<?psillinen

llscallus/

jolla

Sondinsa Tundewa ihminen, joca nyt halatodella päästä irti hänen Svmistäns, <a lumalahans yhdisja

coconans turwandUu hänenlumalahans,ja heittä itzens hänen lumalans armon i'a lEsuxen ansion ja Lunastuxen alle ja
turwijn, ja sen päälle yxinäns itzens luotta ja uscalda. Sanalla Sanottu: Costa lumalanSam todistaa Jumalan Tahdosta,
Armosta ja Rackaudesta yhtä Catuwaista Syndistä wastan, ja
cuinga haluisesti Jumala tahtoo caickia hänen armons ia lEsuxen ansion osallismecn, nijn caswaa se autuaNekewainen usco siitä, joca otta wastan ja omista itzellens sen saman ja ikäncmscuin
«mmunda tästä yhden eläwän Lohdutuxen itzellcns, ja heittä it»
zens coconans Isan Jumalan Armon ja Laupiuden, Pojan
Sydammellisen Nackauden ja ansion, ja Pyhän Hengen armollisen Hallituxen alle, pitmn itzens kijndiästi Jumalan Lupaurijn,
20,
K»l< 2:
Totutecn ja caickiwaldiaisuteen, wastoin ja ylitze caickia Järkeä
tämä usw yhdestä armollisesta Svndein andexj saaIa
ej
nijn kewiä
ole
cuin ihmiset sijtä unda näkewat
misesta,
ja luulewat. Usco on yxi ylönluonnollinen waicutus ja woima
Sydämmesä, joca tulee sijtä omistetusta Christuren ansiosta, ja
tunde ja maista makeuden caikista Jumalan hywista Toista, jotca Christuresa Perustetut owac ja nijlle uscowaisille luwatut. Usco on yri elswä ja wahwa Luottamus Jumalan armon päälle,
In
epiK, - nijn lujasti ja witzisti että yri ihnnnen taidais tuhannen kerta cuolI^oin.
la sen ylitze, sanoo P. Lutherus» Nijn seisoo meidän nscon-Tun«usius-kirjoisa:Nijncuin Synnin ja Cuoleman cauhisturet ej ole aiHpoi.
tyä,

.

2UZ.
cc» nf,z>. 124.5,

noastans tyhjät ajaturet ymmärryxesa mutta myös hirmuiset lijcuttu
xet Tahdosa joca pakenee Jumalan duomiota: nijn myös usco, ej ole
ai-

Paiwa
yxi paljas Tieto ymmarryxesä, mutta myös »xi uscalTahdosa;
lus
Ia tama usco yhdestä armollisesta Syndcin an-

ainoastans

dcxi saamisesta, joca totisesti ja Sydammcstci suostuu
pauxijn,ej taida tapahtua ilman suurta campausta,tusttla ja muu-

longa tähden ej se myös taida löytosta chmisen SMmmesa.
jotta
tyä nijden tykönä,
eläwät Lihan jalken, ja ilayuttawatheija
nijtä cuuldelewat. Sentähden myös
tans heidän himoisans
Ej
ole joca miehen. Waan myi nijn?
Raamattu sanoo:
usco
ej
joca
mies tahdo asetta «li sowitta itzicms sijhen Järjestysilla
xccn, iosa usco ainoastans taitaa caswaa,wahwistua ja säilytettä,
mutta luulemat hallitzewaisten Syndein siwusa taitawans uscoa
j«'. autuaxi tulla, jolla nijn monda tuhatta Sielua on itzens pettänyt ja paitzi hänen uscottua hywääns joutunut ja mennyt.
Usconwolma.
Wacm Neljannexi, tNikä on cainän
ja
woima
maicutus?
Se
caickein
enfim-,
uscon
ftn
Wasiaus:
>6!l6.
että me Sen caurta lueean ja
uscon woima on,ja autuaxi
lemme
edes. Ej cuittngan!

mainen

tu,

wanhurscaxi

usco

luinalan

nijn ymmärtain että
cmsaitzee meille wanhurseauden ja autuden, taicka että Jumala ylösotta
itze lain edestä eli

uscon

sen

wanhurscaui
ja
autuus.

siaan, silla uscowaisella owat caicki sulasta armosta ja caicki owat Jumalan Lahja, jongatahdcn myös ne Christilliset opettajat
owat selwästi sanonet: Ej usto Tee meitä itzestans nijncuin jocu Teko wanhurscaxi,. mutta wanhurscaus ustolle lahjoitetan ja
smistetan; ejse ole uscon Teko, waan se on uscon wastanottaminen. Jaa, usco teke meidän autuaxi, ej nijn muodoin cuin se
on yxi Työ ia hywä awu joca sijnä ensimmäifesä kaffysä HERran Laisa kaffetan, mutta nijn muodoin cuin se on se wälicappale joca wasianotta Chrisiuxen Ansion. Ni/n että se on yhtä, caicA jos minä sanon nijn: että Chrisiuxen ansio ja wanhurscaus te- Kom.
4: 5.
ke meidän autuaxi, taicka nain: usto teke meidän ÄUtnari. Silkäsitetty
ja
la CHristuxen wanhurscaus ston uscoon
sille omistettu.
Ia nijn sijs usto ej ole Sxy mmgä tähden me wanhurscaxi tulemisilla se on ainoastans Christus ja hänen ansions
Svv si>hen, mutta usto on wnlicappale »ningä caurta me waw!Iteb. 5: Z.
hurscaxi tulem jonga asian myös Christilliset Qpettajat owat selittänet yhdellä wertauxella yhden kerjäjan kädestä: yhden Työ-

miehen kasi
cuin ansion

seja otta

wastan yhden annon Isännän kädestä, nm
ansaitun lpalcan, mutta .cosca yxi kerjchan käsi
H
otta

'Toinen Heluntai

otta wasian yhden annon ja sen cautta ricastuu, nijn ej hän taida sanoa sitä, että hänen katens on sen ansainnut, taicka että
hän tarwitzee erinomaisesti kijttä hänen kättäns sen edestä,
mutta hänen katens on ollut ainoastans yri wälicappale joca sen
lahjan on wastanottanut ja senrickan andajan Hywyden tygöns

saattanut.

Rackaus ja

Cuuliaisuus.

'

il-n

Toinen uscon woima,taicka sen lahisin hedelmäin uusi Cuueli Rackaus, niin että nijn pian cuin usco on waicuihmisesaja
tettu
hän on saanut elämäns Christuresta, nijn hän myös
coconans sisälle oletan Rackaudesta lumalans tygo, jo heittä itzens hänen, cuuliaisudens alle Christuxen hänen Päänsä Seura-pyojennusnuoran jälken, nöyrydesä,
misesa, Jumalan
hydesä, lähimmäisen rackaudesa, ja caiken Synnin wihamisesa
ja wälttämisesä. Pyhä Pietari sanoo: että usco puhdistaa Sydammen/ nimittäin Synnistä, joca tapahtu ej ainoastans sijna
ensimmäisesä Parannuxesa, cosca ihminen wanhurscaxi tekemisesa saapi Syudins anderi ja lEsuxen werellä uscon cautta puh--

liaisuus

distetan hänen

Synnistans; mutta myös

sitten sijna jocapäiwäi»

sesä Jumalan Lasten Parannuxesa, josa ne uscowaiset jocapaiwä
käyttämät sitä, sijna ensimmäisesä Parannuxesa ja wastaudesta Syndymisesä

annettua ja saatua woimaa, heidän »ocapäiwaisexi puhdistuxexens, nijn että he alati harjoitawat heidän
Sanan
ia Sacramentein wiriälla nautitzemisella, ja cuolettawat sitä sisällä asumaista Syndiä ellei se enämbi hallita heisä, sillä jo'3' 3' cainen joUa tämä
Coiwo on hänentxgön?, hän puhdistaa
e,i. 5: 24. iyens/ nijncuin hängin puhdas on. lotca Chrisiuxen omae owar, risiinnauliyewat
himoin ja haluin can.
Heidän Rackaudens myös täsä jocapaiwä
lumalans
alati teke heisä txöcäßac«21.5:6. ja lähimmäifenstyM,niin että
kauden cautta. Sillä jocainen cuin uscoo, että lEsus on
Christus,hän on humalasta si)ndxnyt:ja jocainen cuinrai5°11.5:!,2)3 castaasitäjoca synnytti/hän racastaamyös sitä joca hänestä
sxndxnyt on. Sijtame tunnemme, että me racastam Jumalan lapsia/
me lumalara racastain ja pidämme hä-

uscoons

saa

~

sa.

usco

caswaa

cosca

nen rWxns,e.

Nämät merkit sijs, pitä walttamattömästi oleman sen
caickein Heickoimmaingin uscon tykönä, cusa ej ne löydy, mutta sitä wastan ehdolliset Synnit Sydämmesä hallitzewat, nijn ei
sijna

Paiwa.

sijnä ole muuta cuin yxi cuollut usco, sillä usco ilman töieä on, 5«. 2:,7,,8,
20.
cuollut, sentähden olota minulle sinun uscos sinun Tolllas.
eläej
hywäin
töitten
ole
ihmisen
cusa
todistusta
uscosta itze
Ia sijnä ej
uscosta, joca on
ole wielä sitä ensimmäistäkän
mäsä,
jos
oikein
tundis JumaTundo,
sillä
elawa
hän
Jumalan
se Pyhyden,
ja Synnin cauhisturen, nijn ej hän suingan nijn
lan
cuin hän teke, silla Joca/sanoo mi,
racastais ja tekis Syndiä pidä
nä tunnen hänen, ja ej
hänen kästyjäns, hän on wa- I 1011. 2: 4.
lehtelja ja ej hänes ole Cotuus.
Sielut, me Uscon Tar»
Näistä caikista cuin nyt sanottu on RackatTarpellinen
pellisuus.
ja
näemme,
ensist,
cuinga
wälttämätöin
yldakylla
pusleloam
autuaxtekewäi,
wälicappale
autuden
meidän
se
nen usco on: sen me näemme ensixi sijtä: että coco Raamatufin ainoari pää wälicappalesa nimitctän taincallainen

osaa

usco

totiseen osallisueeen ja yhdistxxeen Jumalan cansa, ?!»!,. z:
nijn cuin me näisä Cullaisisa lohannexen Sanoisa jo nähnet olem ja mualla coco Raamatus sitä samaa todistetan; nijn että me Ll>ii. z:
myös erinomaisesti uscon cautta ainoastans taidamme elää yhtä
(?21,

xi/

sijhen

16.

17.

2! 2°,
hengellistä elämälä Christuxesa, ja ylitzewoitta caiken sen joca
meitä
näemme
poiseroutalumalasta.Toisexi,
me taman
tahroo
sijtä, että caicki muu mikä ikanäns johuscon Tarpellisuden cansyhdistyneen,
ja Jumalan cuwan rakennudatta meitä Jumalan
meisä,
uscolta, ilman jota eikä ne
ilman
nautitan
turhaan
xeen
hyödytä meitä mitän,
ejkä
Pyhyys
Sacramendit
Elämän
P.
sillä ilman uscoca on niahdocoin kelwata Jumalalle. Jaa, liel,. n: 6.
ejpä ihminen taida Racastackan Jumalala oikein ja todella, ellei hän ensist ole witzi sen päälle, että han on Sowitettu Jumalan cansa uscon cautta ja itze työsä yhdistetty hänen cansans.
lohonga wieia' cans Colmanneri tulee monda muuta Raama- Ueb. lo!22.
tun Paickaa, joisa tämä welwollisuus meille selwästi kässetän t«
päälle pannaan, Nljn se seisoo: Cämä on hänen tästxns, että
me hänen poicans liksuxen Chrisiuren Nimen päälle uscoi- llok. 3:23,
sim/ja racajtaisim toinen toistam, nijncuin han kastan lneillen annoi. Sentähden itze Christus myös sanoo: joca ej usco
se cadoteran. Joca uscoo/ e, hända duomtta/ mutta joca ej 16:16.
usio, se on jo duomircu, sillä ej hän usconut Jumalan ai- I«K. 3: 18.
noan pojan nimen päälle/seisoo Mä Pyhasä Ewangeliumisa.
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Toistxi, nijn tarpellinen cuin taincallaincn usco nyt on
autuden käsittämiseen, jonga cautla me ainoastans taidamme
wcmhurscari ja autuaxi lEsuxcsa tulla, nijn tarpellinen cans
Uscontodisin- on rälnän uscon Codistus/ sijnä jo wanhurfcaxi tehdyfä ja auxen tarpellisu' tuasa ihmisesä, xhdesä pxhäsä ;a lunmlisesa elämäsä JumansP. Mmä» lan Lain ja Christuxen oman Esimerkin ojennusnuoran jälken;
Nel>. 12! 14. sillä paiyi pxhxttä ej saa xxlkän nähdä HERraa. Se on
Jumalan Tahco, teidän pxhxdenne. Teidän pitä pxhät o1 r«. 1:16. leman/ sillä Minä olen Pyhä. Ia me olem sitä warten Lunasly: 2, tetut ja Cutzutut, että meidän pitä Christus se ainoa aueuden perustus wastanottaman, ej ainoastans, nijncuin se Suuri Jumalan Lahja ja Ando, joca pitä uscolla omistettaman,
mutta myös nijncuin se ainoa meidän iklamäm Esimercki jota
meidän pitä seuraman: Sillä sitä roarcen oletta te cuyutut/

karsti meidän edestäm/ja jätti meille
tksicuwan, että meidän pitä hänen asteleitans noudattaman. Christus on hänen Cuolemallans ja ylösnouftmistllans
ansainnut meille, ej ainoastans itze autuutta, mutta myös woiman
että sekä uscoa hänen päällens, että myös seurata händä pyhäsH
elämäsä, sillä hän on sentähden caickein edestä cuollur, että ne
jotca elärost (nimittäin Christuren uscosta Gal. 2: 2c>.)ej nyt!
2?or.
15.
eläis
enä itzellens, waan hänelle, joca heidän edestäns cuolU«b. 9: 14.
lur ja xlösnosnut on. Jaa, joca tahdols sen Pyhän elämän
Tarpeltisuden poiskieldä, hän sillä tahdois cumoon lyödä coco Chris,
tillisyden oikian menon ja luonnon, sillä caicki autuden Wälikpl,. 4: 24. cappalet sen päälle tarcoittgwat, tttä Jumalan Cuwa mcifä pidäis jällens ylösrakeluxi tuleman, ja että Christus meisä jällcns
Lzl. 4: 19. jongun muodon sais. Nijn owat ilman sitä wielä hywät Työt
fa caicki Nackauden harjoituxct uscon omat ja mieluiset omaisudet, jotca itzestäns uscosta uloswuotawat, ja cafwawat, nijncuin
Lämmin walkiasta, joita ej ikanans taita teinen toisistans eroitta
l

?«c. 2:2.1. että

Kl»tb, 5.

Christus

myös

nim ettei täfä tarwita kysymään jos yhden uscowaisenpitäßaci>'
kautta harjoittaman eli ej, ja hywiä töitä tekemän, silla usco tuopi caicki ne itzestans edes ja cmda hänen walkeudens loistaa ihmisten seas,että muutkin tutewat näkemään hänen tekons, jakiittämän sen edestä Jumalala; sillä waicka usco tosin on olenno,
näkvmätöin ja Jumalalle yxinäns nähläwä, nijn on se cuisans
lengin nakywcunen hänen hedelmisäns, ja anda nähtäwän Todis,
tMN

Pciiwcl.
itzestäns ej ainoastans tasa elämäsä, mutta myös Herran
Duomwn edesä Wijmeifnä Päiwanä, cosca uscon hedetmitä tutkitan, cuinga me olem meidän tarwitzewata Lähimmäistäm hol- Mac. 2?: Zs'
4».
ja
tuxen

usco »os-

auttanet? Jaa, tämä
honnet, ruockinet, waatettanet
ta me nyt olem puhunet, näyttä wiela hänen suuren woimans
ja todistuxens cans sijna, että
Jumalan lapsisa wmcutta yhpoiskieldä tämän mailman
että
den erinomaisen urhollisuden,
menonpa ylöncatzoa caicki mailman pahat esimerkit, »a miehullija waiwat Chrisfesti karsia caicki mailman wainot, wihat pilcat pitkäldä
ylösluettähden,
woimaa
P. Pawali
tuxen
fota
telee Hebrerein Cpistolasa Lug. »i.la wijmein päältä näillä

se

uscon

sasurmaa

noilla: Uscon callttaowatlsat wanhasa Testamendlsä,
koja ja haawoja karsinet-oroat
tm, xmdärins waeldanet Lammasten! ja wohren nahoisa,
ahdistetut, ja rvaiwacut, Joille mailowar ollet
ma oli mahdoroin. Ach! cuinga suuri todistus ja cunma
oli
heille, että mailma ej ollut wärttija mabdoilinen heitä
pitä tykönäns, sentähden että he nijn urholliststi taisit mailman
poiskieldä ja ylöncatzoa. Ach! cucas sen nyt teke, ach!
nämät suuret mailman ylöncatzojat nyt owat? Ach!
ihmiseit
maan päällä?
Poica tulee, löytänekö hän

37, 38-

se
saamaan

cosca

uscoa
opettaja

cosca hän tutkisteli uscon woihän käsittä cauki uscon omaisudet enim- hellin p< 17^
mitten nmhin Sanoihin ia Sanoo: Se eläwä usco, teke ihmisesa uuden elämän, että hännän Christuren nijncuin Abraham, iyhden uuden ymMarloitze suuresti sydämmesänsjahänestä, saapilijckuwari,
märryxem uuden Tahdon, tulee eläwaxi
wiriäxi jatekeSydämmen
hywäsa.
usco,
joca
kljtoSe
kehoitta
wäxi caikesa
xeen, kielen ylistoreen ja weifuun: Jäsenet wanhurftauden afeheri, kädet apuun ia armeliaisuteen, Jalat niiden Sairasten etzimisten, Suun Lohduttamiseen, waran ja Taw.iran auttamiseen:
Jumalinen
nijn

Nijn että minun Silmäni tulee

>

Pri
maa ja Salaisutta,

sen Sokian

Silmari, Minun

kasiwarteni fen heikon käsiwarrexi, minun Jalcani sen onduwan
lalaxi, Minun Leipäni ja Juomani fen isowaisen ja janowaisen
Ruaxi ja Juomari; Ia se caicki sulasta Rackaudesta lEsuren
Cdristuxen tygö, joca Minua on nijn sydämmellisesti racastanut,
että minä ainoastans laidaisin Hänelle mielixi tehdä, ja hänen caltaisens olla ja elää.
H3
Maan
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Waan tasa taidais wielä jocu sanoa: cuingas se on mahdollinen, etta yxi ihminen taitaa nijn cauwas joulua Christuxen
Seuramisesa, Synnin ja mailman poiskieldämisesä, Rackauden
harjotuxesa ja muisa awuisa, cuin tasa nyt sanottu on ja uscosia
pitä uloswuotaman? Me tahdomme tähän nyt ainoastans lyhyeldä
Se cuin on
Ihmisien txkönä,
27» onwastata nain: "jumalalle,mahdotoin
joca
mahdollinen
uscowaisisa asuu ia waicutta. Se on mahdotoin osia, että estää pois se ettei yxi Lindu lennä yli minun pääni, mutta ej se ole mahdotoin että estää sitä, ettei Lindu tee pesää minun Pääm päälle: nijn myös ej se ole meille mahdollinen asia, että estää pois coconans sen sisällä asuwaisen
Synnin rauhattomuden mejsä,ja sijtä wuotawaiset heickoudet)a
lendäwäiset aiatuxet, mutta sen me taidamme Jumalan sisällä asuwaisen Hengen Lautta estää, ettei meisä asuwainen Syndi
pääse hallituxeen ja harioitureen mutta tulee alaspainetuxi
ja woitetuxi, minH woin caicki sen cautta joca nunun wä?ekkl!< 4! ,z.
waxi teke, lEsuxen, sanoo P. Pawali. Mncauwan sinä turhaan walitat yli sinun mahdottomudes ja woimattomudes, cuin
et sinä witzi nijta ulkonaisiakan töitä tehdä, joita ihminen taitaa
luonnonssin woimalla tehdä, njjncuin, käydä ylös kirckoon cuulemaan Jumalan Sanaa, etziä Jumalisia ihmisia, wälttä pahoja
Seuroja, ja nijn edespäin.
Murta wielä wijmeiseri me nyt kysymme täsä: Mistä
Mistä me tun,
me
taidalnme
tietä, että meillä on st oikia aurusen wissisti
nem meillam
ja
oleman'
cuinga
usto,
arrekewäinen
uscon
se picä coeteldaman? Wasiaus: Cuinga tarpellmen yhteisesti coco meidän elamäm coctus on
tio.
jocapäiwa, sen owat Pakanatkin nähnet ja tehnet, catzo tästä aParannuxessiasta se Saarna Puhdistuxesta ja locapäiwaisestä
ta. Mutta wielä tarpellisembi on st, että ne Christityt jocapäicoettelewat uscons, ja tietawatmisä tilasa he owat Jumalan
Tähän coettt- wä
edes.
Taman «ettelemisen Tarpeliisuden, me näemme Ensist,itlemincn on
Mpellinen. ze uscon Tarpellisudcsis,Ma josusco on vxi waltämättömästi tarpellinen wälicap?ale meidän aututeem, niin se on cans tarpellmen
tietä wifMi, jos se callis Jumalan walo ja Lahja on meidän
Sydämmesäm eli ej, jonga päällä nijn paljon seisoo.
Toiseri, me näemme tämän uscon
ja Hengellisen Elämän näkelisuden, sen uuden
meisä,
mättömästä menosta
sillä nijncuin Meidän hengellinen
«la

se

l

,

se
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Elämäm on kackerry Cbristuxen cansa Jumalala, ja usco cans col. z-^z.
ainoasitzesäns on olennosans näkymätöin, waansijspitä hedelmistä
on tarpellinen, että
tans nähtäwaxi tehtämän, semahden
se
me taidamme oikein coetella jos meisä löytywat nijnwjsiitjawahwat Hedelmät sisällisesti ja ulconaisesti, jotca taitawat meille anda ydden wahwan ja perustetun Todistuxen ia Tiedon meidän
me catzelem oikein sitä xhden caluscostam. Colmannexi,
nijden
Lahjain ja hengellison
Luonnollisten
joca
laisutta
sijtä
nijn
me
cans taidamme kyllä nähdä tämän
ten wälllla,
Tarpellisuden,
Coettelemisen
sillä cuinga moni otta ylös Historiallisen Tunnon sen aumaxtekewäisen Tunnon edestä, luonnolliset Lahjat nijden Hengellisten edestä, Historiallisen nscon sen autuartekewaisen uston edestä, sen ulconaisesti Siwollisen Elämän
Elämän edestä, ja sen Riidan joca on Järjen ja
sen Hengellisen
wälillä
sen Rijdan edestä joca on Hengen ja Lihan wä,
Tahdon
lilla? sentähden sijs st on tarpellinen coetella ja tietä eroitta namcit oikein toinen toisistans. Jaa wielä Neljännexi, se petos
jocaräsa asiasa pistää iyens siialle ihmisten cpköna/on wäärtrt että coecelda ja oikein nahtä/ettei moni pettais itziäns määrällä coetuxella, silla me tiedämme sen, että cosca yxi ulcocullattu ja Jumalaloin coettele elämatäns, nijn hän coettele itzens
nim, että hänelle tulemat caicki Synnit Luwallisexi, nimcuin esimerkixi:yxi Juomari, cosca hän coettele itzens, nijn hän catzoo ainoasians nijtä muutamia wanhan Testamendin esimerckejä, nijncuin Josephin, Canan Galilaean häitä, ja muita, sencallaisia,
pisa hän luulee saawans wahwan luwan juoda nijn paljon cuin
hän tahtoo, eikä catzo sitä lähemmäri itze asiahan ja sen Synnin
cauhistureen, ja cuinga angarasti se Raamatusa kieltty ja rangaistu on, josta asiasta c.)tzo Toisen Sunnnnd. Saarnaa Adwentis,Nnn myös, yxi haurellinen ihminen, cosca hän coettelee itzens
r.ijn hän catzoo ainoastans wanhan Testamendin Isäin tapoja ja
stluria heickouxia, joita Jumala heilä kärsei witzein ja suurtten
syitten tähden, nijn cuin suurja heickouden Syndejä, ja sallei
heidän pitä monda waimoa,waan ej hän catzo sitä
e
mendin walkeutta josa Christus itze on sekä tämän että monen
muun asian selittänyt, ja näyttänyt sen, että caicki haurellinen
5: 23.
tatzominengm toisen päälle on io cuoleman Syndi. Catzo tästä
asiasta 2 Sunnund: Loppiaisesi. Nijn wielä, yti ahne chminen
teke

cosca
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teke ahneuden itzellens luwallisexi, niillä Raamatun Sanoissa:
Sinun pita otzas hiellä itzes elättämän, cocoman tawarata köyhille andaxens ja muills, ja sen warjon alla hän coco Sndämmens panee Rikkauden orjaxi ja teke itzellens Epalumalan Mamon roconans sisälle otettu, josta amonasta ja sen
cabo,
Sunund P. Colmin: Naiden caickein tähden sijs on
siasta
tarpellinen
että taita oikein coetellaiHens,johongawielä
se suuresti
olis monda muuta syytä, waan ej anna aica nijtä caickia nA
japitze käydä, nhn cuin satanan wieckauden sywyys tällä wijmei-

sellä ajalla: wihollisten wgkiwallaisuus: ja muut sencallaiset jotcs
me toisexi kerraxi jätämme'
Sentähden me nyt kysym: misä sijs se oikia uscon
coetUs seisso ja mistä me tiedäln wiffisii meillä sen aucuaxte
kewnisen uscon olewan? Wastaus: Se on kyllä tosi. Että ombi moni Jumalan Lapsi, zolia on se autuaxtekewäinen usco/
mutta ej ole sentähden sen tundoa tykonäns, nijn ettei hän tm:ne sijtä Man erinomaista Lohdutusta M Iloa tykonäns, waan
täytyy sen siwusa ulosseisoa monda helwetin tuscaa ja kiusausta,
ja caiwata l>änen IZ:sur.ens läsnäolemista ja apua: waan niincuin sillä Rackahallc, Isällä on monda Pyhää Syytä sijhen,
mingätähdcn Hän näin anda hänen omat Lapsens langeta taincaldaisijn Kiusauxijn ja puutoxijn, josta me cuulim saarnattaman
sekä Toistna loulupäiwänä että Kynttilän PäiwHnä; niin meidän pitä täsä tilasa opettaman weitaut coettelemaan itzem oikein,
jos »millä on
Hedelmät ja Todistuxet jäljellä eli cj,

uscon

cusa

ne owat, sijnä on cans totisesti usco, cusa usco on, sijnä on cans
Christus saapmlla, ja sitä lähembanä silloin coscahän näin suu-

ren caipauxen mcisä hänen peräns waicutta, coettek sijs itzes,
ensixi, jos sinulla on totinen maku sinun lEsuxes ja hänen Rackaudens Tunnosta, ja hos sinun omatundos on totisesti yliPwoitettu hänen wilpittömastä Ruckaudestans sinun ja caickein ihmisten tyZö,että hanyxiwacaisesti halaja ja tahtoo caickein autuutta. Toisexi, jos sinuntykönäs on totinen Rackaus sinun lumalas tyssö, Colmannexi, jos sinulla on wilpitöin sydämmen halu
sinun lEsuxes ja hänen yhdistyxens perän. Neljännexi, jos sinulla on sydämmellinen wiha caickia syndiä wastan. Mijdenliexi,
Jos sinä todella wäldat jawaroitat syndia. Cuudennexi, jos sinä ylöncatzot ja rickana ja raiscana pidät caicki mailmalliset.
Eeitze-
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Seitzemännexi, Jos Sinä »vilpittömästi raeastat sinun Lähimmciistäs ja rackaubcsta hänelle caickia hywaä teet, ja jos sinä tai-jai
dat racastaa cans sinun wihollisias Christuren oman esimerkin ««.s!44'scc,
käskyn jälken. Cahdexannexi, jos sinulla on murhe yli sen sisälläasuwaisen Synnin- Yhdexänneri, jos on sinun elämäs jaKl«. 5: 4.
Christuxen elämän wälillä jocu yhdencallaisuus ja muoto. Jos- -lCul.ilzl»
sinä Jumalan Sanan Lukemisesaja Rucouxefa mielelläs harjoi-tat itzes ja tytymWs, etzit? Cusa nämät Hedelmät owat, siinä
on totisesti usco, ia se on mahdotoin asia ettei P. Hengi asu
sijnä, josa hän nijn paljon hywcla waicutta» ja nijn Puu tutaan
hänen hedelmistäns. Jaa, sencallaisten uscollisten Lasten usco on

usiasti wahwembi, cuin nijden jotca sen lundewat ja tieräwät
tykönäns, jonga me taidamme sijtä päättä, että heidän ns«
cons nijn suuren campauxen alla nijn cauwan, waicka se näky jo
Mnäns cuin puuttuwan, cuitengin woipi sen cansa ulosseisoa, ja
anna hänen ikawöitzemistans puuttua ja langeta, sijben asti
hän ainakin woitta ja pacille pääse, ja lEsuren wijmein
tuttawasii löytää ja näkee, ja sitten sitä runsahammasii saapi maisla läsnäolemistans.
taa hänen
Niin pitayxi »visu coettelemus myös tehtämän, Luonnon
Töitten ja armon Töitten wälillä, sillä Luondo usiasti osottelee
Armon töitä, sentähden coetttle wiela', jos Sinä olet oikein käänej

cuin

Jumalan tygö, jos Jumala asuu ja waicutta sinusa, jos
hywät
ulostulewat taicka omasta rackaudestas cunntsinun
an ja kijtoxen perään, taicka sijta puhtasia rackaudesta lumalat«
ja lahimmäistäs wasian, jos sinä olet jollakin ehdollisella Synnillä eroittanut itziäs pois Jumalasta, ja nijn edespäin. Ia nijncuin tämä eroitus sen maalatun eli ulcocullatun, ja sen Totisen
wälillä, ej ole nijlle yrikertaisille nijn pian ja kewiästi nähuscon
tawä; nijn pitä se nähtäwin eroitus, jonga caicki huokiasti taitamat käsittä, otettaman Hedelmistä, jotca kyllä todistamat ihnw
tilasta
ne oikein catzotan ja merkitän. Mutta
sen sisällisestä
pahat
owat,
hedelmät
ehdollisisa Synneisä, ahneudesa, juomifä
misis, huorudes, warkaudes noitumuxis, wihas, ia muisa, sijnä
ej tarwitze pitkää coetusta pitää multa on paras, totisen Catumu,
ren ja Parannuxen cautta pyytä ja riendä itzens Jomalan tygö armon aicana, ennen cuin st Puu poicki hacatcn ja ijandynyt

cosca

caickiseen Bllzen heitetsn.
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Päätös
owat nyt Rackat Sielut ne asian haarat, iotca
MMAmät
meidän sijtä cutuaxtekewäiststä uskosta pitä tietämän ja

NUU ymmärtämän,

jotca owat

sirä

tarpellisemmat tietä,

cos-

ca ilman uscota on mahdocoin kelwara Jumalalle, cosca
että loca ej usto se cadotecan. M', että se cällis
se on tosi,Lahja
on nimharwasa ihmisten lasten seasa, Ach! että
Taiwan
nyt elämme silla ajalla josta se seisoo: Costa ihmisen poi.
me
I>ue. iZ.
ca lulce,löycänekö hän ustoa maun pa.Ulä? Cucastase on meidän aicanam, joca ej tiedä pramata ja huuta: Minä
minä uscon, ja minä uscon? Waicka ei he wielä tiedä mikä usco
onaan? eikä taida yhtän totista uscon hedelmätä ja Todistusta
itzestans andaa? Ihmiset luulewat heidän nuriasa mielesäns, että usco on nijn kewia asia, että scn taitaa pian tyhjällä ajatuxellakin käsittä, ja Uscoa Jumalan armon ja lEluren ansion päälle, josa he nijn edes pyrkiwäc wanhasa suruttomudesans ja tekewät fyndiä Jumalan armon päälle. Waan älkatexxko/ej Jus»!. 6:7» mala anna iyiäns pilcaca. Silla «j 'Jumalan Sanasta pidä leickiä eehcamän, kxllä se wijmein »naxetan, Coco Raamattu meille sen näyttä, cuinga ahdas uscon ja auruden rie
2.
z- on ja harwar
sillä ttsco <j ole joca miehen eipanna
joca
kä
mies tahdo
itziäns sille tielle, cusa usco taitaa woit,
pitä,
harjoitta
ja
Synnin
ja Lihan himoin cuolettamisesa
tons
ja ristinnaulitzemisesa, ja itzens ja mailman poiskielda'miscsä. Jaa
RackatSielut,jos me tällä meidän ajallam rupemme oikein Hedelmira etzimään ja catzelemaan, nijn emme tiedä mistä me sen oikian uscon löydämme, cosca me ainoastans catzelem sitä lähimmäistä uscon hedelmata ja todistusta joca on Rackaus, nijn carwat nousemat Pääsä, cosca emme nae mihingä ja cuhunga se
ihana Christuren Puku ja muoto on Christittyin seasta paennut ja
cadonnut, cusgsta nyt on se joca canda yhtä totista,.rehellistä ja
racasta Sydända hänen weljeens cohtaan,cusasta löytyy nytcaxi ihmistä jotta oikein yhtä pitäwät Jumalan mielen jalken?wahimmarikin seontosi, että aiwan harwasa nijtä löyty, itzecukin ajattelee ainoastans itzehensä päin, omaa menestystans, omaa onneens,
omaa cumiiatans, ej ilman toisen ylön catzomisttaja unhöhdusta.
Cusasta ej ole wiha,waino, coston pyyndö,pilckn ja walkia joca
nurka21,5. ii! 6.
>6116.

sen

sen
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nurkasa, jos yxi yxikertainen lähimmäinen wahängin osaa horjahtua
Cusa on armeliaiftms, apu ia holhominen? cusa
toista wastan?
poiskieldäminen,
jota itze Christus ja coco Raamattu
mailman
nijn ustasti meillen muistutta ja päälle panee? wacm cuca woipi
caicki ne pahan Puun hedelmät ylösluetella, joita nyt coco mailma caswaa, sentahden me päätämme ja sanomme: Coecelcat
teirän, jos te oletta uscosa, cokecat teitän. Eli ettekö te it-» 2llc». i,'
5
teisä? ellei nijn ole
ziänne tunne/ jos lEsus Christus on
on
tämä Jumala ilman
erra te kelwottomar olerea. Päätös
Christuxeta on yxi Culuttawainen Tuli. Christus ilman uscotta
ej hyödytä meitä mitan. Usco ilman Töitä on cuollut. Cusa
taas usco on sijnä on Christus, silla nijtä ej ikanans eroiteta.
sijnä on myös Christuxen elämä, muoto )'«
Cusa Christusej on,
walkeus, nijtä myöskänikänäns eroiteta toisistans. Cusa Christuxen Elämä ja muoto on, sijnä on myös Rackaus, Nöyryys,
kärstwällisyvs, Puhtaus, ja mailman poiskieldäminen. Waan ach ej
wielä meidän Elämäm ole-muuttunut Christuxen elamaxi, eikä Christ
tuxen oppi ole muuttunut, Christuxen elamaxi meisä, nijn euin yxi
cuckainen muuttuu hedelmäxi. Ach! HENra, mihingä aikaan sinä
olet meitä säästänyt! Ach!
ihmisen Poica tulee löytänekö hän
päällä.
maan
uftoa
AmeuAch, Suuri Jumala/ uscolllnen Isa, Sinulle olcon Rucsus.
kijtos Sinun ijancaickisen Rackaudes edestä/ jolla sinä meitä racasianuc olec ennencuin mailman perustus lastectu oli
ja Säätänyt Sinun poicas meirä cadoturesia uloswetämaan: Anna ineille armollisesti andexi/ ettemme nijn sydammellisellä rackaudella cuin olis pitänyt/ ole Sinun Rackautras cohdannet, mutta olemme sen ja sinun armos usiasii
ja nijn sillä kxllä
irstaisureen wecänet, ja Väärinkäyttänet/
jällens
tacaperin
ettäs
meilda
sen
ansainnet
wedäisit.
Mutta ajattele paljon enämmin sen päälle, mikä sinun Isällisen Sydämmes cansa xhten sopi/ cuin sen päälle mitä
meidän Syndim ansainnet owar. Anna sinuun Rackaudes
hedelmät wielä aina enämmin ja runsahammasti meidän
päällem culla, että Sinä johdatat meitä, totiseen parannuxeen, sen päälle että me loweliaxi tulisim wastakin Si,
nun Rackauttas nautiyemaan sekä taalla että ijancaickisude,
sa. Rackahin lEsu, Sinulle olcon mxös ki/ros/ sinun Rac.
kaudes edestä, josta Sinä olet andamlritzes maan päälle

cosca

sen

I

2

mei,
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Toinen Hcluntai
meidän autudexem sinun Isäs tahdon jälken/ ja sen suuren
Lunastuxen Työn täyttänyt, ja sitten asettanut iyes Sinun Isäs oikialle kädelle/ seisomaan ja wastamaan meidän

edestäni, ja lähettämään Sinun pyhän henges meille. Anna
meidän myös sijnäkin nautita sinun weres woimaa, ettäs
meidän Syndim/ jolla me usiasii sinun Hunasiuxes tarcoituxen/ joca oli se/ että me sinua nijncuin Sinun oinaisudes
palwelisim sijnä pyhydes ja wanhurscaudes joca fiuulle otollinen on, ehdollisien Syndein cansa meidän paällem tyhjäxi tehnee olem, cuitengin sen cansa pois pyhkisit ja pesisit. Anna meille aina sinun p. Henges tarpellijesa mitaja

sen

xlöspidä
walicappalet
ja johdata meitä
sinun Armo-Tawarais nautiyemiseen. HERra Ittmala
pyhä Hengi/Sinä meidän pyhittäjäni »me ylistämme myös
kijtollisesti sinun hywyttäs/ cuins tähän asti meille osotpahcmdl Sinun
tanut olet/ ja waicka me
meisä
nijn usiasii estänet oleni, nijn älä cuitengaN tee meidän canjam meidän Syndeim jälken/waan johdata meitä totiseen catumuxeen, ettäs puhdistat meitä caikesia sijta, mikä muutoin sinun autualllfta waicurustas wastan meisä taidais olla. Anna Sinun walkeudes Sanan ja
woiman meio
dän Sieluun,
meidän Taiwallisen Isämiahä»
nen poicans eläwäxi Tundemisexi/ ja si>i autudexi johonga
me curzutut olem. L.ukitze n,yös sinUn Totudes nieidän Sieluhum/ ja näytä meille se, että meidän
sinun Todisiuxes päälle paljon tulee, tkrinomaisesii waicuta meisä myös
yxijydämmellinen uscallus/ jollame meidän Lunastajani caickein hänen hywyttens <ans.z turwallijcjti wasianotamme
ja omistalNme, emmekä händä
poislttste. Tee myös
meidän uscom hedelmällisexi, että
Totuus meidän Sydämmem puhtauvesa/ lxdämmcllilesa rackaudesa/ Cuuliaisudesa Jumalan Rästysä wastan, ja clinomaisesa woitosa yli
mailman, meidän omancundom yliwoirtamisexi/
ylosrakennuxexi/ ilmoiteturi tulis. Uöspidä myös usco/
jongas andanut olet/ ja älä anna
jallens enämbi ulossammua, waan paljon enämmin walosa ja woimafa alati
ia hyötyö. Sinä p. Colminaisuns/ joca olet meille
caic,

usion työtä meisä waicuttamaan,

sinun waldacunnnsaswoimallisesti,

uscosa

sen

sen

uscom

coscan

sen

sen

caswaa

se

Paiwä.
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caicki calckisa/ täytä meidän «utudem Txö meisa caikisa, täällä
että «ne Sinun siellä näemcaswHisuscofa/ siellä näeemisesa,
m caswoihin/ ja yllstäinine sinua cmkesa ljancaickisudeft.
Amen.

Kolmas Heluntm Päiwä.
Esipuhe.
on caickein HVRra, Ricas/ caickein cohtan/ jdtea
MMXihändä
rucoilewat. Näillä sanoilla Pyhä Pawali ylistää,
MD Jumalan,
ja erinomaisesti lEsuxen wanhurscauden, Rw

ie>: v. 12.
. «,.«
on
Että Jumala on Ricas, l« se calckem Rlckahm,
ej taida cukan epäillä sen todistamat meille Jumalan Colmen Ricas.
waldacunnan määrättömät hywydet ja tawarat. Nijn että jos
syy hämmästyxen cansa chmedellä Jumalan RikPawalilla jaoli wijsauden
ja Cunnsn sywptta hänen duomioi-kauden,
sans, nijn ei ole meillä wahembi syy hämmästyä yli sen suuren
Jumalan Rickauden caikisa hänen mäarättömisä waldacunnisans joita hän ylöspitää määrättömällä runsaudella jarikkau-

kautta, Rom. Lug:

della:

~

°

ensin, tahdom catzella Jumalan, <cun, Cunnläns
nian waldacundaa, joca Jumalan erinomaisin asuinsia on, ja mldacunasa.
pita myös oleman nijden autuitten asundo sijna tulewaifesa Elämasä, ynnä Pyhäin Engelein cansa; mm on sen waldacunnan
Rickaus ja bvwydet meille köyhille lyhy-Misille sitä mahdottomambi nyt kasitta ja ulos sanoa, cuin se on inahdotoin näiden
muittengin Jumalan waldacundain hywyden ja Nickaudm oikein ulos toimitta, chka me nijtä täällä Maan päällä itze työsa'
nautitzem ja nijdtn keskellä waellam. Sillä cuinaa yri määrällinen silmä taitaa määrättömiä asioita silmä näkööns otta ja saa«
da? euinga yri lyhyt ja määrällinen Järki taitaa sen määrättöRickauden käsittä ja ulossanoa?
män Jumalan määrättömän Ilmestys
kirjasa tchdoi wähäldä il-'>k»«<H^lV.
Costa Jumala lohannerelle
mow
I3
':

Jos me

nyt

Colmns Heluntai
"7O
moitta sen Taiwallisen waldacunnan Cunniata ja Rickautta,
nijn hän, ikänäns.cuin leickiä tehden piende» lasten cansa, eteeni

'.

asetta sen, maallisten callisten ja callihimbain tawarain nimen
alla; hän eteenasetta stn/ yhen Caupungin, ja erinomaifestlerusalemin nimen ullakolla oli Jumalan kirckaus, ja walkeus caic,

11.

kein callijmman kiwen muotoinen nijncuin Jaspis, josa olit suurec ja corkiat muurit, Jaspixesta, ja itze Caupungi puhtasia cullasta, puhtan clasin callaiuen, Perustuxet olit calleilla kiwillä
v. 1^:20.
caunistetut: Jaspis, Saphirus, calcedonius, Smaragdus,Sardonix, Sardius Chrysolitus, Berillus, Topazius, Chrysophrs<
sus, Hyacinthus, Ametpstus,
tolin nimen jälken; josa wlelä, nijsä cadestoistakymmenes portis
v. 21.
Pärlyä, ja cukin portti yhdestä Pärlystä, ja cadut olit
oli
puhdas culda-ja HERra itze oli sijnä Templinä, ja Caritza, l«
nijn edespäin-Taincallaisilla nimillä nytlumalaa ulosmaalaa hä,
nen
waldacunnan Rickaudet, ainoastans meidän lyhy«
en Mrkem tähden joca ej käsitä corkiammalle waicka cuitengi»
on andanut meidän sen
se hywä Jumala muullakin tawalla
nijn muodon cuin
ymmärtä,
Nam.
rickaudet
vi<!.
tulewaisen waldacunnan
ne nijlle autuille Engeleille ja ihmisille siellä ulosjaetan, ja eodnK.
rinomaisesti Sielun rickaxi tekemifesä ftisoo, Jumalan pyhällä
täydellises Pyhydes, wijsaudes ja
nautitzemifella ja jacallaisudella
wanburscaudes, myös Ruumingin sanomattomaja kirckaudes
ja rawitzemises Jumalan Tamaroista iiancaickisesti. Waan nlitä ike Jumalan Rickauteen tulee hänen Cunniasans, on japysyy ljancaickisesti yri ulosammuldamatoinmeri. Caicki se, mitä sekä ne P. Prophetat, että Apostolit, ainoastans yhden kipinän
ja esimaun mitasa owat taicka tundenet eli, puhunet näistä asioista, nijn owat he yhdellä hammästyxellä sen pian lopettanet,
eikä ole sen edemmän paäsnet, nijncuin opetuslapset lEsuren
hcimmästyxis langeisit maahan ja peliästyit: Pawa17:6. kirckastamises
cans
colmannesa Taiwasa cuuli ulossanomattomia sanoja, joili
".

iz.

,

<

"

se

ihmisen sowi puhua: josa samasa hämmästyresa
sekä P. Esaias että Pawali.päättäwät sen asian Jumalan cunnian waldacunnanßickaudesta taincallaisella ihmehtelemisellä: ej öle mailman alusta cuultu eikä corwille ole tullue, eli yriknn silmä nähnyt, paiyi sinua Jumala, mitä
nhUe mpahtuu/ jorca fin«a odottamat. Ia taincakainen u,
ta ej yhdengän

2<10r.i1:2,4. myös

se

/

Ll. 64:
ic«.

4»

2.

9»

lss-

Plilwa.

7l

nyt Jumalan cunnian periinisen Rickaus
sijnä waldacunnasq, waan catzelcam nyt
2. luonnon ell Wol!nan watdacundaa/ mikä Rickans sijnä on meidän Jumalallani? meidän lyhyt Järkeni ej tai-

lostutkimatoin on

r?l».

it iz.

tasakan edemmäri mennä, cuin taicka Ruumin silmä, taicka
Sielun silmä eli ymmärrys hänen raiains sisällä kasitta, cuitenczin mihin me kaännäm meitäm, ni n caicki on Jumalan- Ricda

ja tawaroilla täytetty: H«3Rran on maa, ja caicki
caicki cuin sen vaäUa nsu< rl. 24: i.
cuin sijnä owat/ Maan
wat. En minä ora härkiä sinun huonestäs, enga caurira
nawecostas/ silla caicki Merzä» eläimet owat minun, Ia rs.so:y.iy,
eläimet Wuorilla tuhannin. Minä tunnen caicki linnut wuorten paallä-minun on hopin, ia minun on culda,
Hikt- 11,F8.2;9»
ra Febaoth. Nijn että caicki hywyys ja rickaus cuin monella ihmisellä taitaa olla maan päällä, jonga yli he nijn ylpeilewät
ej ole heidän, waan Jumalan oma ja
ja suuret owat, caicki
laina, coconans toisia syitä warten heille lainatut cuin moni ymmartä eli kayttä nijtä,josta heillä suuri edeswastaus edesä seisoo.
oikia Ricas, ja Rickau9 Lnn.
Ia nijn sijs Jumala yxin on
Luonnongin
jonqa rinnalla ne muut
waldacunnasa,
den haldia,
laina-Rickaat enimmitten owat Jumalan Rickauden turmeljat
ja wäarinkäyttajät seka itzens että monen muun wahinZoxj, joiden tähden Jumala ufiasij on tainnut anda rickauden. Jaa, jos
merupiam catzelemaan meidän jäämme päällä Jumalan Rickau-' vi<! 06». 15
den Tamaroita, nijn tosin Järki pian puuttu ja wäsyy niiden
tutkimisesta jotta tutkimutoinna pysywät, waan cmtengin aina
pi siellä huomalta ja ihmehdella Jumalan pohjatoinda Rickautta caikisa. Täms
Luonnon Rickaus tygötulee myös Chris,
enxelle, waicka hän Ricasna ollesans tuli meidän tähtem
köxhaxi, että me hänen köyhvdens cautta rickaxi tulisim,jo- 2c«l.8!9»
ca myös taitaa hänen Lasiens puutoxet palkita tW mailmafa häjälken cuin hän tunde heille soweliaxi,nijn
nen rickaudestans
cuin seisoo: Jumala on reille andawa hänen rickaudestans

kaudella

sanoo

se

se

se

saa-

sama

se

sen

caicki teidän rarpenne, cunniasa/lEsuxen Christuxen caut»' el»:!. 4:15.
ta. Näin sijs Jumala caikin muodoin on se suuri-Ricas Luonnongin waldacunnasa. Waan wiela
3:0 Erinomaisella Taiwan tawalla on se Rikas
Jumala llmeitanut hänen Rickandens meille-hywäxi, Armon
wal-

Colmas Heluntai
waldacunnasa, jofa hän erinomaisesti on tiettäwclri

72,
K<,n,

O'«,

tehnyt

hci«

L°k/, 16.' '"n cunnians Rickauden chmisten ijancaickisexi onnexi ja au,
tudexk Tasa hänen Cunnians Rickaus loistaa caikisa hänen suurisa omaisurisans, jotca tosin jo Luonnongin waldacunnasa terwelle lärjelle itzens tietck andawat, waan cuitengin sangen ahtasa mitasa sen syngiän synnin turmeluxen tähden. Iyaan nyt ne
fijna Ilmoitenisa Pyhäsä Sanasa sangen rickaasa mitasa meil,
le hywäri ilmoitetan, seka Jumalan hxwyden, kärsimisen ja
K«,m. 2:4. pitkämielisxden Rickaus, että hänen Armons Rickaus/joca
«?>'. i: 7'B. meille runlaasti
caickinaisen wijsauden ja Taidon cautta tapahtunut on.
Waan erinomaisesti on
täsä Jumalan Poica se Toinen Persona, IVsus Chrijltts, meille caiken Jumalan Rickauden Toimittaja ja ulosjacnja. Josta myös P. Pawali näp
sa Sanoisa erittäin puhuu, cosca hän nuhtelee Juvalaisten ymmärtamättömyttä, ettei he oikein ymmärtänet Mosexen oppia
wanhurscaudesta,waan tahdoit wielä omaa wanhurstauttans ylssrakenda Lajn töiden cautta, eikä mitan tietä Christuxesta,joca
on Lain loppu ja täyttäminen, jonga wanhurscauden cautta usme nyt ainoastans wanhurscat olem, jonga päälle Pawali
cosa
myös päättä hänen puhens Cbristuren ja uscon wanhurscaudesta
näillä sanoilla: xxi eli se sama )Esus on caickein HERra/ Rt9.
cae caickein cohtan/ nimittäin caickia wanhurscaxi saattamaan,
jorca händä rucoilewae, nimittäin uscon rueouxella ja käsittämisellä. Ia nijn sijs on se Ricas Jumala erinomaisella
suurella
runsaudella, meidän yhteisen toyhydem alla, hänen xlönpaldiLpK. 2.7. se" arlnons Rickauden/ hänen hxwydestans meidän cohtam
osittanut, niin että nvt Pacanaingin sez: 8. Chrisiuxes
as, se turkimatoin Christuxen Rickaus julistettu on. Ia wap:
Christus, löca on Ricas hänen Lunasturesans ja kxllä
lEsus autta
Ll. 6,: l. raitaa
eli on paljocas wapahtamisesans, han täsä waldacunnasa
ricastutta hänen alimmaffens ensin, sen Toisen uscon
Cappalen jälken; ionga jälken hän on caicki Adamin lapset Lunastanur ja werelläns ostanut omaxensja hänen Rickaudensosallisuteen, heidän häpialjisestä köyhydestans ja alastomudestans
sijna wedettömcisä cuopasa; sa sitte, sen colmanneu uscon cappalen jälken, hän Pyhittä ia eroitta omaxens, ensin tosin caicki
sen yhteisen Cutzumisen puolesta joca caikille tapchklu,waan cuitengin

Päiwii
nijncuin
itze työsä ainoastans ne, jocca händä rucoilewat,
Turwijnjuo<
tasa seisoo,se on, uscon Rucouxella hänen haawains
,rl. 17:
xewat ja sijnä autuuttani «tziwät; josa tilasa hän sitten seka erinomaisen Tygölukemisen että waicutuxen muodolla, teke heidän osallisen caikesia hänen Taiwallisesta Rickaudestans,
nijn ecra he hanesc? owat rickaat caikesa opisa /a tundemises/
nijn ettei heilda josan lahjasi mitän puucu. Ia heidän /y- Col. 2t

gin

7.

«^

rackaudes caickeen Rlckauteen, tapdellisesyininärrxres Jumalan ja Isan ja Christuxen Salaisuden cundemiseen. Jolla nijn, Jumala on tämän mail- I«. 2! 5.
man köyhät walinnuc/jocca ufcosa rickaat ja waldacnnnan
perilliset owac; että he cekisic hxwää ja hxwisa töifa ricas,
tuisir/ ja nijn olisit rickaat Jumalasi,. Tmncallaiset nyt owat
Jumalan Rickaudet lEsuxesa, jotca aina owat autualliset ja ly.
hyödylliset sen ijancaickisen elämän kDttämisexi. Waan jsca si- 1Nm.6,9,i<».
tä maallista Rickauttatacaa ajaa, hau anda itzens waaracm jaustammasti wal)ingoonludaslschariotinransa,ni!N että hän cxö,
lasti tule< Taiwasten, nijn cuin Christus He sanoo,että se on
-dämmens

owat lijrecxc

>

5

'

l

».

l

»

Camelin käydä neulan silmän tapi cuin sencalJumalan wäldacundaan tulla. Ia mjn fe on, 25.
laisen rickaan
sille joca iyellens tawarata cocoo, ja ej ole ricas Jumala- !<«. 12! 21.
si?. Ach: autuas Mon ricas lEsuxesa, hän on todella ricas
taalla ja siellä jjcmcaikisesti.
jonga Jumala en meille lEsuxesa
Tästä
ilmoittanut, toimittanut ja jacanut, lijatengin uudesa Testamendisä, anda meille myös tämä P. Ewangeliumi tilan puhua, erinomaisesti siins wijmeiftsä wärsysä,
lEsus
itzestans:
Minä tulin/ että heillä pita lkläma oleman/ ja yloäkxllä
oleman. Tämän asian tutkistelemifeen W pyydckm armoa lEomalla Rucouxella: Isä meidän) joca «.
,

huokiambi

rusa

suxen
Sen P. Ewangeliumm kirjoitta P.

sanoo

Johannes

v. I.
aikaan, sanoi lEsus ludalaisille: Totisest,
Ev. Lttg:

totisest,

io:

sanon Minä teille: locaejowestameK

ne

Colmas Heluntat
m lammas huoneseen, waan astuu sijhen mualda,hän
onwaraas ja rvöwäri. 2:Mutta joca Owesta sisälle menee, hän on Lammasten Paimen. 3. Sillcn owen wattia
awaa, ja lambat cuulewat hänen aänens. Ia omia
Lambaitans cutzuu l)än nimeldäns ja wie heidän ulos:
4. Ia cuin hän omat Lambaans ulos päästää, käy hän
heidän edelläns, ja Lambat sturawat händä: sillä he
tundewat hänen äanens. 5. Mutta ej he muucalaifta
seuraa, waan pakenemat händä: Sillä ej he tunne
nmucalaisen äändä. 6. Tämän tapauxen sanoi lEsus
heille, mutta ej he nijtä
cuin hän heille
sanoc 7. Nijn lEsus sanoi taas heille- Totisesi, totiminä teille: Minä olen Lammasten owl.z.
sest
jotka
Caicki
minun edelläni owat ollet, owat warcat
ja ryöwärit, ja ej Lambat cuullet heitä. 9. Minä olm owi, joca minun cauttani sisälle menee, hän tulee
autuaxi, ja menee sisälle ja ulos, ja löytää laitumen,
w. Ej waraas tule muuta cuin warastamaan ja tappamaan ja cadottamaan: Waan minä tulin, että
heille pltä Elämä oleman, ja yldäkyllä oleman.
74

sanon

Tällä erättä me Jumalan Nimesti tahdsm caHella?
Jumalan Hywydm Rickautta/ cuin lOsuxesa
Chpjstnxesg on meille uudest, Testamendisä tttpahtnnuk, josta se Rikas paimen caicki Lam-

baans heidän ijattcaicktsixl elämärens ojallisixi
tcke. O HERra auta, ja anna menestyä! Amen.

lacm sn
lEsus.
5.

z.

tasä

merkitzem, cula st meidän rickaRickautm meille utosjacawa
paimen on? Se on lEsus Cbristus, Minä tutin
sanoohan, jolla Hiin cohta asetta itzens päätä cohden nijtä waftau, jorca ennen Händä tullet olit, ja sentahden soimaa heitä
wa-mix» ja ryöwäreixi. Joilla sanoilla ej wap. lEsus cuitengan
MMNa Mahamia, Mosesta, eli muna oikeita Prophetatta',
sijsme nyt

>i tekrwä

ja

jotea

MiwH.
jotta ennen Handa olit Jumalan suuret miehet ja lähetyret;
waan hän ymmärta tasa ne, jotca sen nykyisen ihmisten jutuil<50K.8.'56.
/cli. 46.
la secoitetun opin aikana, omasta päästans juoxit Jumalan Seu- lr«t.l: li.
racunnan wircaan ia palwelux«n, >a erinomaisesti määrällä o>
petuxella seka Mosexesta että Christuxesta, saatoit ihmiset waärään
uscoon jawäärijn ajatuxijn pääasioista, että heidän piti wanhurs- 2;- 21.
cautta etziman Lain töistä /a ej Christuxesta, ia nijn edespäin;
namät olit Phariseuxet jotta waicka he senaicaisen
hallituxen jälken laillisesti taisit olla cutzmut Moseren Istuimetle nijn he cuitengin, sen hallituxen cautta waäriä teitä myöden
tungit itzens sijhen, jasitte itze wirasans käänsit Mosexen ja co,
co Raamatun opin oman vaans l»lken, ja ej sen nyt tullehen
Messiaxen päälle, jongatähden he myös olit Christuren Lammashuonesa warcat ja ryöwärit, ja sieluin murhajat, jotca saatoit ih- I". 23:
miset sille latvialle suruttomuden ja ulcocullaisuden tielle, että, ulcona Christusta ja hänen osallisuuttans autuutta etzimään ja sillä
tawalla he ne heidän caitzemjsens alla olewaiset lEsuxen lambaat, itze lEsuxen laitumella, annoit nälkään cuolla, seN henget»
lisen Rawinnon poispidättämisellä eli myrkyttämisellä heilda,h«,
dä« suruttoman ja myrkyllisen oppins cautta.
».

Naita wasian nyt lEsus cutzuu itzens sixi oiklaxijahx-wäxi pailnenexi, josta jo nijn monda sataa ja tuhatta wuotta
ennen ennustettu oli, jolla myös caicki ne omaisudet owat,
yhdeldä täydelliseldä Paimenelda waatia ja odotta taitan. Sentähden hän myös sanoo itzestans, Minä tulin/ nimittäin Minun
Isani Lähetyxen jälken, "joca Minulle myös Lambaat halduun
usconut ja ne minulle andanut on, ja on suurembi
Tämä ICsus on nyt se hywä ja totinen Paimen ioca colmen«

laisesa wirasa ja Toimituxesa harjoitta hänen Paimen-wircans Lcnn,
«astens hywäxi, sekä ylimmäisen Papin wirasa, että Prophetallisesa, ja wielä Cuningallisesa wirasa. Ia nijncuin tällä suurella
Taiwan Paimenella ombi hänen 4amma«huoneens, joca
awara ja suuri, Juvalaisista ja Pacanoistayhten coottu, nimittäin hänen Seuracundans maan päällä; nijn on tasa Lammas,
huonesa myös tämän Paimenen Rickautten runsauden jälken erinomattain nyt uudesa Testamendisä, sekä omi, että owenwartia,j«iden<Mta tahanLammashuoneseen pitä

sisälle mendamän.

locaell

Paimen,
"-

".

"

*'

,o:
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oikiaxi Lambaaxi lEsuxen laitumella tuldaman. Snttähdcn
sijs merkitzem että,
Owi tähän Lammas huoneseen on itzelEsus, nijncuin
Hän sanoo: Minä olen Lammasten owi.lolla nijn lEsus an«
da selwästi tietä, että hänen wälittämisens cautta ainoastans sekä lammas hänen laumans jäsenexi,että myös Paimcnexi Lam<
mäsien yli pitä tuleman, jongatähden Hän wielä myös toisen
ja

me
'.7.

kerran kertoi samoja sanoja: Minä olenowi/ joca minun cauctani sijalle menee/ hän rulee autuaxi ja menee sisälle ja u<
pxhä tasie
los, ja löytä laitumen. Se on Tosi, että
cans jo on yxi autuallinen owi / Christuren LaMmas huonen ja
Senracunnan sisälle ilman jota ej cukan taida totisexi lEsuren
me siinä P. Casteesa tämän
Lambaaxi tulla; waan
Q2I. z: 27. lEsuxen nimeen castetan, ja me hänen sijnä päallem puem,nijn
pysyy lEsus ainakin oikia
lambaille, jonga cautta
Tygokaymys
ja
on Jumalan
meillä
caickein hänen armo<rickaVpl,. 2i li 8- uttens oftllisuteen. On sijs lEsus seka
oikia paimen/ että
5:1,2»
wirasans,
oikia owt, hänen colmesa
hänen suuren warans ja
pappins wiraft,
jälken:
ylinimäilen
ltnsi!,
Rickaudens
hänen
jolla hän hänen täydellisen wanhurscaudens ja Lunastuxens cautta on woimalliststi awannut meille owen jatien hänen lammashuoneseens, ia sillä caiken Jumalan huoneen Tawaroitten oikeuteen ja osallisuteen. Tasa lEsus myös nijncuin
oikia Paimen, on tosin Hengens pannut Lammastens edestä, waan sillä samalla woittanut caicki wiholliset ja elämän ja libawan laituimen
räikille lambaillens toimittanut, nijncuin David muinen Jalopeuran
oli, waan woitti sen, jatoitosin hengen
josa
hän nijn oli yxi esimalaus
,.mitti Isäns lambmlle rauhan,
Chrisiuxeen. Totisesti, olimme me catkin expwäiset ja cai>otl»«
Ll.
6. xen almser lambaat/ joilla ej ollut muuta odottamista cmn
?l 49:15. duomio: he macawat helwetis cuin lmnbat, cuolcma heirä
calwaa. Mutta lEsus joca Isalda oli määrätty ja cutzuttu,
caiyemaan tturaslambaira/sillä tawalla, että miecan,eli lu<
malan wanhurscauden ja wihan meidän syndeim tähden jotca
»el,. 2: 9
hänelle tygöluettin. Piti lxömän rämän paimenen cuoleman
alle, jolla hänen piti woittaman helwetin Jalopeuran, hän myös
V.

9.

se

saman

cosca
se

se

se

se

cansa

waarasa

'

,

~

se

sillä tawalla tuli meille siri oikiaxi sekä Paimcneri että owexi
jsltens Jumalan Lammachuoneseen ja seuracundaan, että mesij-

nä

sMwä.
na

hänen. PaimenVamiscns alla, ja awoimcn owen sisällä
nautita hänen huonens runsabita tawaroita:

saamme

nyt

Tsisexi/ on lEsus scka Psimen estä owi, hänen Prophetallisesa rvirafans, silla lamalla, että Hau. anda Lammas3>
ten, cuulla hänen aäne^s, joka tapahtu hänen pyhasä Sajohda?
ja awoimen
nasans jofa he saawat taydeluftn opetuxen,
tuxen. että he tietämät mitä Heidän pitä uscoman ja Tekemän,
josa myös Paimenen lesuxen oma Msimercki nijncmn silmijn
pistämä ääni on heille yri erinomainen johdatus heidän Palmenens seuramileen- Tasa myös tämän paimenen Rickauden run- U«b. 12:
26<
saus itzens merkillisesti osotta cosca HZn ensin L.«in sanan
ncllä ylöscarcottane exywäiset ja jo cadotuxis macawaisetja nuckuwaiset, jaa jo coconsins hengellisesti cuollet lambaans, heidän
unestans ja cuolemastans,ja ajaa heidän sitä oikiata Paimendans
etzimaan,tundemaan ja hänestä waari ottamaan. losa myös sitcuulla hänen Ete se
wangelimm Sanans äänen, josa lambaat wasta stlwasti faawat cuulla heidän Paimenens oikian Luonnon, ia mitä Hän
tambaillens toimittanut on, nijn että he tulewat Tundemaan hänen V. 14'
ja andawat itzens mieluifesti bänen seuraqns opA jaElämasa. Colmaneeri, on lEsus wielä paimen ja owi hänen Cuningallisesil
'

wirasans/josa Hän

hänen

hän näin hänenwerens

omaxens ostanut

on, ja sitte kans äanellans jo cutzunut
wetanyt
on, «nyös sitte alati Hengelläns hal'
M seuranMeW
iiyee, warjelee ja caswatta/Helwetin Suden ja Pirun wai- IoK. lu: 28
noja M wäkiwaldoja wastan, nijn ettei kenengan pidä rewai»
l7-12.
ftmän heitä hänen käöcsians, ei?ä kenengän heistä pidä pois
latoman. Ia nijn on lEsus tasa myös yxi niinkuin wahwisi
tettu ja lujasti suljettu Owi caickia warcaitten ja ryöwaritten sisälle juoxuja ja wakiwaldoja wasian;.hän on se oikia Sie- lr«.z:2s<
luin paimen ja pisoa, joca puolclda ulottuwainen ia täydellinen hänen Lambaans omistamaan, caitzemaan,rawltzemaan,war-

hinnalla

jelemaan ja

aiiwa

caswattamaan.

Nain sijs

se runsas ja rickahin Paimen lEsus
on se
«la uaimenet eli opettajat

owi jonga cautta caicki

seka

picä menemän sisälle lammashuomseen CKrisinren lambaita caitzemaan,etta myös lambaat tulemaan tot-sixi hänen huonens elätettäwiri ja Mnixi:se on, caickein, jorca tahtomat olla, sekä
K z
toti-
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7«

totiset

Chr,stuxen Seuräkmnaft, että oikiat Sananjäsenet, heidän pitä schen tuleman
alnoastans lEsuxen cautca, nim että he hänen pyhän Vp
pins ja äänens wastaan occaroac jajieurawac, hänen wan,
hurscaudens ja ansions päälle coco autudens perustamat/
opettaiat

cuuliat ja

lEluxen Ruumin

''alaillisen cuyumistn caurta iyecul?in lconnicuxi/ns iyensandawat ja sijng usiolliset owae/ yxinäne liksuxcn Opin ja
ojennusnuorran jälken. Sencallaiset lambaat nyc
elämän
«um. 27:17.
oeut.2B: 6. sen oikian owen lEsuxen cau«a sisällemenewät/ja sijnäau
«21. 4: 2. Maxi ruiewar, menewäe sisälle ja ulos, ja löxtäwac lai
tumen, heidän sieluns alinomaistxi rawitzemisexi, lohdutu
xexi wirwotuxexj, ja wacuuttamisexi heidän ijancaikkisesta on
autudestans. Ia kosta nht wap: lesus tasa s«
»i K il. nestans
noo että caicki jotca ej laman owen cautta mene sisälle, owa
ja Hän itzens heitä wastan cutzuu sixi oiwarcat
kiaxi hywaxiPaimenexi> joka sen oikian owen cautta niin muodoin myös piti. menemän, nijn taidamme me sen täsa sanoa,
että wap: lEsus itze myös sisälle meni Lammashuoneseens Paimenexi ej muun, cuin yhden Laillisen Cutzumisen, ja saman op,
pins cautta, wanhurscaudens ja ansions eleenasettamisen cautta
ja nijn silla wahwisti sen samantien caikille muilleckin seka ala
että
jos
.ll»r

~e

Paimenillens

Jolla o« o
wen wartia:

P.Hengl,

x°m.B!9.

.

~

Lambailleus,
he tahtowat olla wacuutetu
sijta, että he owat ne totiset lEsuxen paimenet ja lambaat, ja
ei palka paimenet, warcat, ryöwärit, ja wuohet.
Ia nijncuin nyt lEsus hänen oppins ja wanhurffa
udens cansa, on oikia owi lambaillens; nijn tulee meidän wiel
catzella hänen Owenswartiaea/ mikä ja minga luondoinen
sijnä taas itzens osotta? Owen
on ja mikä Rickauden
wareia on Lohduttaja pyhä hengi, joca on Christuxen Hen
gi ja yxi Hänen cansans, joca Paimenen lEsuxen Pyhän an
sion ja wanhurscauden, hänen oppins, ja kaicki
kaytta meille hywaxi, ja Totisexi, sielunrawinncxi ja autudexi,j
tekesen että lEsuren Sana on meille Hengi ja Vämä Tasa
nyt taas Jumalan ja lEsuxen Hywyden rickaus ja

se

se

runsaus

s

rmsau

lhmelllsestl uloswuodatta itzens, owenwartian Pyhän Henge
suurten Toimitusten cautta:
Ensin sijs, Pyhän Hengen
ja toimitus itz
Ilksuxen puolesta Ma seisoo että PyhäHengi, sen Pyhän O

PM

Pmwä.
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Qmn lEsuxesta, hänen Sowindo>wirastans, hanm Taydessi»
Maxosians, ansiosians ja ijancaikkiststa Wanhurscaudestcms,
sestä
jotaSatana aina wainota ja tucahutta pyytä, ylospitaa, ettei se
pyhä oppi exyttäwäisten oppein cautta pimitetyxi ja ulosjuuritetuxi, waan hänen puhtaudesans pidetyxi tulee, ja nijn caicki siwu-owet lEsuxen lammashuoneseen woimallisten yliwoittamiste»
cautta cukiftaa ja tyhjäxi teke. Tätä owea lEsusta, se Pyhä
Hengi caickein seka Lammasten että ala-paimenden sydämmesäylistäaja näköisäxi teke, että he tulewtlt murhetta pitämään hänen
eläwästaTundemisestans,jaejmuun kautta waan ainoastans lEsuxen wanhurscnuden cautta pyydä autuutta, ja nijnlEsus on heil, ä<H.4l!o,n.
le caicki caikisa. Tasa se pyhä Owenwartia, hänen Taimalli- i Cax. z: ii.

sella woitcellans woitelee sekä Paimenet että lambaat soweliari

assiaxi lEsuxelle, että

paimenet taitawat ja tietäwat ruockia lam»7»
baita, ja lambat taas Uscolla lEsuxen yti-Paimenen kylijsä id
zeus pita, ja sijnä hänen runsauttans nautita. Iasijhennijncuin
sisälle
Jumala itze sulki arkin owen colcaNoach wäkinens
astui, että se säilyi coco mailman meren ja alboin keskellä; nijn o?
wenwartia pyhä Hengi sulke ja wahwistaa ne oikiat lambaat IE»
Lammashuoneseen, että he sijnä smlywät caickia maitman
suxen
ja wohten tuimutta coirutta, wainoja ja wihoja wastan, jaa, coeo helwetin. Pirun ja synnin woimäa wastan.
"Nijn taas Lammasiengin puolesta tämän Pyhän Owenwaxtianwirca erittäin osotta itzens monesa runsaudesa; ja rikkaudesa Ramatusa puhutan usiasti humalan Sanan owesta,että »iä.llebiAlce
Jumala awais hänen Sanans owen, Christuxen Sataisiltta sekä
puhumaan, että oppimaan ja ymmärtämään, nijncuin Pawali cans
sanoo että Ephesos hänelle oli luuri ja wakewä owi awstttu tc«.i6.'9.
S iunauxen cans Jumalan Sanaa ilmoittamaan, ja cans Tro- 2«50,.2<12.
awa?tin HERrasa: nijn Pyhä'
axes lama owi hänelle
Hengi on se sama, joca sen saman Sanan cuin Han ike on
puhunut Raamatun cautta itze työsä täyttä ihmisten Saattamisexi autuden tundoon että hän monda tilaa awaja sekä Paimenitten että sanancuutioitten eteen, tämän sanan siunaturi sekä opettamiseri että oppimisexi, wasioitsmailman ja Pirun juo-

so

wastan cans usiasti wcmhurscasta kijwaudesians, pitkällisen ihmisten ylöncatzen, ja muitten salattuin syitten tähden,
mummila NMN paicoisa sulke kijnni Sanans owen, nijncuin
nia; ja sitä

Pg-
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että han kieltin Pyhäldä Hengeldä Aasias lu,
Pawali sanoo,puhumasta.
malan Sanaa
Niin wielä cans puhutan Raamatus,

,85
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owesta, josta PawMin kerscaa, että Jumala oli Paca,
Uscon owen awainnut/ ja muutamat wanhat ludalaiset cans' heidän kirjoisans kirjoittamat parannuxen owcsia,
josa me taidam sanoa, että tämä Parannuren ja Uscon owilon
5«l. g6: 6.
ja ahdas psrci josta.Christus puhuu, jaa se neu-7l 14. se sama caita
läpi ei taida päästä ne jotka ylpeydeldä, turjonga
l9 24^ lim silmä,
halda cunnialda, rickauden halulda, hecumalda .ja waärydelda
eli muulda synnildä Hallilan: tasa nyt se Pyhä owenwartia e<
rinomaisella tawalla toimitta hänen wircans, niinmuodoin cuin
2c«r. 4:l^. Hän on Uscon Hengi, Hän
catumuasetta ihmlson sen ahtaan pehmittä
tteen,
wasaralla,
Lain
sulloo Hänen siinä
xen Portin
hänen cowan luoudons ja walmistaa hauen Uscon astexi.josa Hän
mßs sitte awaja hänen eteens Jumalan Armon,owen, «tta hän
saapi näön ja maun Jumalan Armosta ja lEsuren halusta syw
disiä wastanottamaan, ja cans kasityxen lEsuxen callijn Lunaft
turen ja ansion taydellisydestä; josta Hän sitte awaja hänelle
Uscon owen että radollinen sielu uskoo lEsuxen päälle jalapslllisesa ustalluxesa heittä itzens ainoastaNs Jumalan armon ja
lEsuxen ansion alle-, nijn että hänelle nyt on HZnen cauttans
tygökäxmxs/ caikella rohkeudella/ Uscon cautta
VpK.z: 12. uscallus ia
päällens.
hänen
Mutta wielä Raamatus myös puhutan, Sydammen
jonga edes Jumalan Poica seisoo, ia <olcutta ja
owesia/
viä. Nam. I.
I>in. pzralc.-.tahtoo sisälle, jonga cansä me nyt mahdam caffs ymmärtä ihaz>oc. Z!2Q» misen Tahdon jonga jälken ihminen pyhän Hengen Hallituxelle taitaa taikka sian auda taicka senhyliätä: nijn ilman epäilemätä tMin se Pyhä owenwartia teke työns, jacosca hehdolla
wastanpanna eli hyljätä hänen tarittua waicuutustans, niin hän
awaa sydammen owen, nijncuin hän Purppuran myjän Lydian
HH.I6: 14, sydämmen awais ottamaan waarin Pawalin saarnasta; ja tasase
Pyhä owenwartia caicki ihmisen osat awaja ylös hönen luon1,uc.24'45> nollisesti suljetusta ti<astans, ymmärryxen hänen sokeudestans.
Tahdon hänen wastahacoijudestans, ja nijn edes päin. loca awaminsn tapahtu lEsuxen puolesta, että Hän pääsee hänen armons ja Totudens cans sydämmehen asumaan) ja taas Lähimmäisen puolesta, että
awatun iMn sydän sitte on cans cocoU'cc>i,

'

Ha. 14:27..noille

se

>.

sen

nans

Miws
nans awoin lähimäisens hywäxj, awuxi ja palweluxexi, cusa sitä
wassqn yhden käandymättömän ja -cowan ihmisen lydän on lul» l l°l». Z! 17.
jettu weljeens wasian.» Maan wielä Raamatus cans puhutan, Suun owesta, nijn cuin Jumala sijtä waroitta Michan
cautta: käcke sinun Suus owi. Josta Dawid myös rucoilee, KlicK 7:5.
että <-,3Rra warjelis hänen Suune ja huulens, taicka alcu- kl. 141:3.
kielen jälken, hänen huuldens owen; ja Syrach myös,
22:
hän taidais Mnm lucun Slmns eteen; täsä tämä P. Owen- 5/r. Z«.
Wattia, cosca hän saapi waikutta estämättä sielusa, awaa jhmelliscsti, sekä Päimenitten Suun, sekä rohkeudella että wij-<
puhu-!
suudella

EwangeliuminTotutta lEsuxestaÄmoittamaanja

maan, niin että se seisoo: meidän Suu m on hanens
teidän cohcanne, meidän sxdämmem on lewinnyt; että myös
Hammasten Suun awaja hän .ahkeralla ja mieluisella suulla julisi
tamaan Jumalan nwimaa, Vlösrakendamaan iähimmäistäns, ja
monda muuta hymääSuullansjapuhellans aicaan saattamaan.
Wielä myWn Raamatus puhutan, Caimau owesta, nijncuin
Jacob sanoi unesta herattyäns: cäsä on Jumalan huone jaKen. 2g: 17.
Taiwan omi. Tämä Taiwan owi on se sama cuin «wi Lammas huoneseen, Aijn muodoin cuin se sama lEsus on owi Taiwaseen jocg on owi armongin waldacundaanLambaillens; täsa tama Pyhä owMwartia myös usiasti Taiwan owen awaa lambaillens sunresa wacuutuxesa ja esmausa sijtäMkwaisesta cunniHsta,hän sylyttä heisa palawan halun sen perään, että he hengellisesti jo usiasti täälläfin seisowat Taiwan owen edesä, ia wiimein
cuoleman cautta wie heidän sisälle cunnian owen läpitze täydelli-

seen
Jumalan yhteyteen
bijsin

ja Elämän Puun nautitzemiseen Parakeskelle. Näin runsas ja rikas nyt myös se suuri ja
Pyhä owenwartialEsuxen Lammashuonesa on- Ia tämä nyt
on st, cuin meidän lyhyeldä piti tietämän, sijtä RickaMewastg

warttasta.
Toisexi sijs nyt merkitkam, nijcä Paimenen ITsuxen lambajl.
Rickautta ja runsautta nautiyewita Lambaita: nijnicic»: 2.
cuin Lammashuone «n, Christuxen Seuracunda, nijn o- rs.
ps. 80- 2.
ja
asujat.
wat Lambaat Seuracunnan Jäsenet
wtzutan Lambairi coicki Christityt Seuracunnasa, hywat ja pahat, e- )er.2; 1,2,3.
li seka totiset että ulcocullatut ja suruttomat, toisinans ainoastansa
paimenesta, ja myös owesta, ja owen

L

n^

82

Colmas Heluntai

ne ustowaiset, ja ne Petolliset eli jumalattomat Christityt cutzutan
wuohixi: Nämät nyt käywät tämän rickaan Paimenen lEsuxen
laitumella ja sijnä runsasti rawitan, luonnostam me tosin caicki
olem wuohet, waan meidän PaimensmlEsus on meidän ylösetzinyt ostanut, cutzunut, ja uudesta synnyttänyt hänen lambaixens.
Nämät Lambaat nyt pitä oleman sencallaiset, jotta enTundewat paimenens/ ja tosin nijn tundewat, että he
tittäwät
hänen äanens muitten wääräin paimenden aanesM. 1!47< ta, jotca eroitta
sitts Toisexi cuulewar paimenens äänen, nijn että
he itze työsa cuuldelewat händck, ja panewat itzens Seuramaan
Paimendans, ja andawat itzens hänen halliturens alle, joco hän
sitte tahd.ois johdatta ruusuin päällä, sli orjantappurain päällä.
Nämät pitä olema» Colmannexi sencallaiset, joeca ej cuule wieran äända eikä seuraa händä,eicä anna wieteldä itzens Petol-

listen

puhetten

cauttä

oikiasta Paimenestans. Nämät lEcuitengin ej caicki yhdesa mi,
caikki tosin saawat heidän kylläns ja yldäkylläns heidän rawinnoxens, nijn mahta cuitengin annetta, ectä
minä wertauxes nijn puhua mahdan, nijlle tijneilleja rastaille emä-lambaille parembi osa cuin muille: josa me mahdamme catzella alapaimenet ja öpettajasnijxi joille Paimen lEsus runsamman mitan anda armostans, ej ainoastans heidän itze tahtens,
waan muitten tähden ja tarpexi joita heidän pitä Christuxelle siittämän ja synnyttämän, ja puhtalla Ewangeliumin riescalla rawitzeman. Tainca Laisista Lambaista st nyt seisoo, että he cuyucan paimeneloa heldlin nimeldäns:yli,Paimen lEsus hän nijn wisusii
tunds eroitta Lammastens tarpenja tilan, että hän tietää ulospois

suxen Laitumella.runsasti rawitan,
tasa,

<3»1.4: 19.

jacaa itzecullengin hänen leiwissäns jälken, Hengens lahjat, suuremman eli pienemmän mitan «msa sekä ymmsrryxen että muun
lahjan puolesta, tietää cansjacaa itzeeullenginoikian määrätyn ojansMististä, kärsimisestä ja caikcsia muusta, caicki heidän totjsexi
hywäxens, niinmuodoin cuin hän caickia yhtäläisesti racastaa M
hywäna pitää, ja cans tietää jatunde sisällisesti itzecungin wahwudm eli heickouden, eikä anna Personain muodon pettä itzeens
wäärin ulosMamaan hänen lahjoians Nijn pitä myös Lambaat
Alä-paimenilda ja opettailda tutut ja nimeldäns tietyt oleman,
)z: 3.
jälettä sanankuuliain luondo ja tila on heille »tietty, ja he
2Lim.4!l». nijn
len wijsaasii tietäwät ctziä heitä taicka lohdutuxella/ eli nuhtelemia
sella, eli muulla ojennurella.
Nijn

sen

Päiwä.
paimeseisoo wielä sencallaisista Lambaista,ettähe
myöskin
opettajat
ja
ulos. Muutamat
P:
Lutherus näisä sanoisa merkitzee sen, että Yli>Paimen lEsus hän
on ensin uloswienyt hänen Lambaans Uudesa Testamendisä sille
lihawimmalle kesä-laitumelle sen wanhan Testamendin Talwi nawetastajawarjo-menosta,josa ne uscowaiset tosin ulottuwaisesti rawittin tarpellisella sielun räwinnolla autudens kasittämisexi, waan
cuitengin nijn että, he olit jkänans cuin naweton sisälle suljetut,
Nijnse
neldans

alle waaditut, sillä
st on Lain ja caickinaisen orjallisen menon kätketyt
ja sijhen <3»1: z!«3,«4>
enencuin Usto tuli, olimme me Lain
uscoon suljetut, joca piti ilmoitettaman, ja on Laki olluc <l>, Catzo/ Joulu,
pettäjä Christuxen tygö. longatähden P: Pawali myös: aamu<saarua.
Manhan Testsmendin lapset ja perilliset piti palweliain wer- «21.4: t-s.
taisna>jotca olit haldiain wallan alla, ja orjuteen waaditut; wacm
lEsuxen Lunastuxen hedelmän sen wasta luke, että meillä
on se oikia lasten oikeus, se on että me olem sencallaistt lavset
jotca en me enämbi ole haldiain ja förmyndäreitten alla, waan
suuremmalla wapaudella ja ymmärryxellä taidamme nyt Christuren laitumella suurembia asioja toimitta, sen jälken cuin meille sen lihawan ja kesä wihannon eli wiheriöitzewän nijtun lai»
tumeLa runsambi armon mitta jaettu on Pyhän Hengen runsaan Uloswuodactamise» cautta caiken runsaan walon ja Hengen labiain cansa awarasa mitasa. Näin sijs me nyt Uudesa Tess
tamekdisa, lEsuxen uloswiemisen cautta, nautitzem hänen Ewangeliumins rawindota ej ainoastans tarperi waan ylönpaldisudexi, ja wapaudexi, sijtä wanhasta orjallisesta menosta. losa erinomaisesti lEjuxen oman pxhän ikiämän Esimercki on meille yxi erinomainen edustus, jonga jälken me nyt selwästi tiedäm
seurata sitä meidän edelläni käypää Paimenda ijancaickiseen elämään. losa nijn caickein ala-paimendencans tulee yliPaimendans
caiclEsusta seurata, ja käydä ulos ja sisälle lammastens
kitmsesa hengellisesä sieluin palweluxesa ja wartioitzemisesa, ja!2?<»e. z?6.
taas Lammasten cans tulee uscollisesti seurata heitä ja heidän johdaturens jälken täyttä itzens, ettei he enämbi exyis corpeetl tämän willityn maikan kessellä tällä mailman lopun aMa.

soli„annexi/ catzelcam nyt, iye Jumalan Hywxden Rickaus on
Rickautta cuin seßicas paimen lEsus, on meille toimit- Elämä.

L-

ta-

>K.

Wb.
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tanut ja iye txosä ulos jacaa. Sijtä stisoo se nain: minä tulin,
että heillä pitä Elämä oleman/ sa xldäsMä oleman. Tämä
Elämä,, zonga lEsus myös
Elämä on ensin se
heille, lambailleni, «ja»minä
Elämäxi,
annan
«3. cutzuu iftncaickiftri
Lambaat owat hengelliset lamcaickisenlklämän. Silla nyncmn
baat, niin heidän Elämäns myös pitä oleman hengellisen. Tämä on Armomelainä lEsuxesa, jolla me Mldefa
puetetaw nijn että wanhurscas
sä ja wanburstaxi Tekcmlsesä
ja
tämä on cans woiman elämä pyhittä2! 4' elää hänen uscostans;
jolla
me uudistnxen tilasa jocaMiwäcaswatetanja wahInisisil/
wiste.tansen sisällisen ihmisen puolesta, jota seurao sitte st. ijancasokinen Cunnian Elämä Tanvaisa. Msä st Hengellinen ja ijancaickinen Elämä täällä jo armon-Waldacunnasa seisoo, jcca myös
ja pitä

ja yldökytlZ.

harjoitettaman lEsuxefa, sijta lue s
meillä totisesti on
Sunnuntai Paastos Esipuhesa, ja Pääsiäis Päiwana, jota en
me nyt sentahden tarwitze kertoa. Maan ej tasa wielä ole kyllä että meidän Paimenem on meille Elämän toinnttanut, jota on
täydellinen ja
mutta se seisoo wielck, heillä pitä.
Mdakxlla oleman, ja nijn lEsuxen Lambailla pitä ole'man sen Hengellisen Elämän hywydct, ejz ainoasians tarpex«>
mutta myös yldakMaisybexi' ja oaikin muodoin runsaasti ja rickahasti., Wap: lEsus mahla tasa ilman epäilemälä oans catzow
ermomaisesti uuden Tessamendin Rickauden jaRunsauden päälle, yli sen wcmhan Testamendin nijn että wanhan Testamendin
päin

uscowaiset,nijnail'n me jo edeldä
wäsiäldK olem cuullet, olit
nijncuinsencallaisetlambaat, jotcayliTalwenstallisajanawctasacui>
walla rualla ainoastans tarperens rawitan että he cautta ctawat>

sen

waanm/tuudesaTastamendifa itze Paimenen tulemisen cautt' me
elätetan kesanitun päällä wiheriöitzewäsä
lEsuren lambaat ej ainoastans si)öteta elämäxens, waan myös ylöNpaldisestirawitan lihawudexens ja
ia ennencuin meidän
piti saaman tämän Armon-mitan, nijn piti lEsuren yli-Pmmenen itze
tuoman myötans caicki meille, niiimnn se
myös jo ennen luwattu ja ennustettu olir Minä rahdon heitä
parahalle lailiuinelle wiedä ja heillä pjta oleman lih wu lai15. 6cc.

dnln

Israelin

Wuorilla. Minä rahdon iye minun lnmbani

sanoo

ruockia, ja minä tahdon heitä sioitta,
?1.,z: 2,5,5. ra. Josta myös Mawjd kerstaa: HVRra cainee minua

wiheri-

ai-

Mw<l
aises
tzäma yldakyllaisyys uudesa Testamendisä näyttä itzens erinomai''e1.55:i,. 2.
Meille nxt Jumalan ja
sesti, Sijim suuresa walkcudcsa
Tundiemiseri ?li caickein muitten aicain" annettu on,
itze olendo walkeuden lEsuxen Tulemisen cautta,jonga raxdel- sull. i: 16.
lisxdcstä me nxt olcm calcli saanee ja armon armosta; jonga Isil>. 17: 3.
Tundemistsa nixös se ijancaickinen ela»nä seisoo joca meille jo
Jumalan Tundemssen uloslewithänesä lahjoitettu'on.. Tästä joEsaiaskin
ennustaa: ectä Maa piTestamendisä
tamisestä uudesa
lä oleman raytmans Hlkßran tundon, nljnemn meri wedel, 65. n: 9.
nitusa, ja wie minua wirwattawan weden txgo :e,

la peitettyjä Syrach cans
ja krxdimaihill-siellä minun ojani suurixi wlrroixi
jaa minun wirtani isoixi meriri, sillä Minun oppin walistaa,vi6. l?om,
II
nijn awaralda cuin
ja raamba paistaa. Ia
Nijncuin lEsuftN Elämän yldakyllaisyys jv rickaus näin osotta
itzens nijn suuresol watosa Jk Tundemifesa,' nijn osotta c'ans
itzens nwnencallalfisa muij» hengen Lahjoisi?, jotccr wuodit
ulos Pyhän Hengen runsaasta uloswuodattamisesta, jonga lEsus'
myös meille ansainnut ia toimittanut oli nijn eitä se nyt caikiw
1(?01.i.'5.?^
muodoin on tosi meidän päällem: re olecta caikisa rikkaxi
opisa >a
leildä
dxt Hanesä,
niD
lahjasa »nitan pumu»

se

zosa eusa

Ia cosckwiela itze yli-Paimen lEsus näin,

ej

itzetahL

lens,waan Lammasten hywäxi caiken taincallmsen taiwollisen Eläman runsauden ja rickauden toonittanut ja.tuonut on, ja isze
ulosjacamisestG myös nijn murhen pitäwä ollut on; cuinga
sen
paljo wähemmin sijs alapaimenilla nyt mahla olla lupa heidän
painawasa paimen- wirasans etzia omaans,waan paljo enämmirr
yli-Paimenen cunniata jaltarcoitusi<i, ja hänen
totista
hyötymistä ja cafwandota nijn ettei heildä mitan sijtä hengellisesta hywastä puutu, ettei, runsaaO ja yldäkyllaisesti. tule heille
ulosjaetM. Ia
sitK enämman, cosca sekä Paimenilva että
lambmlda nyt sitä enämman waaditan, iolss suurenlbi armon j<r
walon mitta heille annettu on yli nijden wanbasa Testamendish
Kuc. 12!47°
itzestäns, ellä jota
ja se cans luonnollisesti
bi ja enammin opetettu jocu
sitä ymmartäwaifcmbi menoja
waellus hanelda myös syystä waaditan: ja jota enämman hywää
t3
zocu

se

se

seuraa

z<s
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jocu on naulinnut yli toisen/ sitä suurembi kiitollisuus hanelds
myös waaditan: jg wiela, jota wanhembi jocu W jo ikansäkin
puolesta, sitä fuurembla ja toimellisembia toinjituxia häncldämyös
s)yllä odocetan ja catzotan. Andajan runsaus ja yldäkylläispys
Vaati ottaialda myös yldäkyllaisyden hänen anbons tundemiftsa,
kapttämisesä jg kijttamisesä.
Nyt me tahdom PMoxexi wiela sanalla catzoa, lEsuIH nijn!lE« xen maaralöindä Hywyytten Rickautta hänen lambaitans M ussus on meille cowaisians cahtan, ftn jälken, cuin P: Pawali ne caicki on suly!d«ky«älsy,
-

I l

kenut näihin tajwMisijn Sanoihin: Cl)>ristus lEjus, on

le lumalalda tehry/ wlisillldexi/ js wanhurstaudexi ja pyhydexi,ijaLlmasittxexi. joisa caikisa me löydsmmeluuren lE-

!

desäns.,

suZen Rickautten ylönpaldisuden ia yldakxllUyden.
Ensin se seisoo: Christlis lEsus on lumalalda tehty mckiCor. I' 24. lo,N)hsalldexi/
lEsus on Jumalan wijsaus sekä Hänen olennosans että myös Hänen wirasans jocq nijncuin se suuri
DSue.iB:s!lB pre»phet<7, on Jumalan, caickein wihisaimman neuwon ja päck-.
töxen meidän autudestam coconaus täyttänyt, ja Ewangeliumins
ia: 22.
cautta sangen wijsaasti sen mailmalle selittänyt, josta me nyt taiyam oppia ja saada yhden selwän ja elämän Tunnon caikestasijil.
M
WMus.

,

?;:

tä mitä meidän aututeem waaditan, nijncuin Isan helmasi,
jonga cautta caicki ymmarryren pimeys tulee poisajetuxi sielusta,
1<»1,»i:4>5- ja se totinen taiwallinen walkeus, Tundo, ja wijsaus sieluun jallens Uwetyxj ja istutetuki, mjn' että me nyt tiedäm ja taidam
caicki rikaxi ja raijraxi, jaa wahingoxi lukea mitä mailma suurena taitamana pitä, sen ylönpaldisen lEsuren Christuxen Tundemisen suhten» Ia on tosin täsäkin tapahtunut meille »xi sangen runsas ja ricas ylsnpaldisuus eli yldakylläisyys lEsuxen wijsaudesta, niinmuodoin euin Han on nyt meille ilmoittanut/ej aitarpelliset autuden asiat ilman joinoastans ne
ej
den tiedotta cucan taida autuaxi tulla, mutta myös monda muuta Tmwaltista asiaa, ilman jmbsn tiedotta on wanhasakin Testamendisa taittu gutuaxi tulla, waan nyt cmtengin nijn suuresa yldKyllaisydesä ia rickaudesa ilmoitettu on, meidän ymmsrryxem sitä suuremmaxi ylösharjoittamifexi ja
dän Ustom sica,
wahwistamisexi, meidän
sämisexi, hengellisen ilon keboituxeri, ja kijtollisuden
sijs se, että
maxi kehoittsmisexi meisä. Josta

suuremman

seuraa

lu

sitä suuremst -?j ai<
noa-

Paiwä.
yxi tumallinen asia että pyrkiä suuremman wijsauden ia
Tiedon jälken maikista Raamatun asioista multa st on myös nijn 2?ec z: iz.
Käsketty meidän tehdä, nijncuin se seisoo: Cnswak.lt meidän'
armos ja
Hikßram ja wapahrajam ILsuxen
parahica
lahjoja
olcat
tundemises. Noudattacat
ahkerat
hengellisien lahjain Men. Ia
te ahkerasti hengellisiä lNor,l4'l'!2

noastans

seuracunnan

lahjoja eyitce, nijn ahkeroirkat
että teillä kyllä oli?, Jota myös Pawali ahkerasti rucoilec: minä rucoilen, että teidän rackaudel?»ena,nmin laenämmin yl- ?!«l. l:y,io,
däkxllaisexi rulis caickinaises Cundemises ja xmmärryxes,
ta te coetrelisitta mikä paras olis. En me lacanner teidän
edesiän rucoilemasta ja anomasta, että te hänen tahtons Cal. i: 9«v
rundemiftlia täytettäisi» caickinaises hengellisss wijsaudes
ja roimes. Totisesti, olemme me Undesa Testamendisä ja lijaxikin nyt jo tällä Geuracunnan tähdellä ijälla, welcapaat enäm<
män tietämään, ja tästä wijsauden Lähteestä joca meidän eteem
lesuxesa nijn runsaasti etsen awattu on, ulosammuldamaan rm^
oli nijn N. 5N 3.
isamman mitan cuin ennen ccsca tämä wWms
monen warjo menon ja esimalauxen alla nijn ettei Jumala karsi fcncallaisen rickaan ulosmmetun walkeudsns ja walons alla ia ajalla e<
nämbi hänen huonssanssttä laitettawatatietämätlömyttä ja pimeyttä.lajoca ei myös ainacaswatäsä wijsaudesa!edespain,nijn hän kasi
waa tacaperin, sillä Puu ej ikans ftisoi)hdesa' mäaräfä cauwan, waan

hantaicka caswaaedespäin eli tc!capermsijhtnasticuin'han coeonans
caatuuja tulen alaiseni tulee» Min siis nyt lEsys on meille yldäkyl-ks.
lainen ja ricas

osorea mettle lunm,
meidän M suuremman ja
rnnsaasa mitasa
ja Tiedoxem, ja cusa lEsus näin
wijsaudem nijn
myös pyhittä

hänen

wijsaudesims, joca

50:

HZ,

lan autuden nijn

runsammari
itze on meidän
meisä caiken

hän sen

cautta

Tiedon cuin me Luonnon kirjasta taidan,
saada, ja yloscorgotta sen stjhen tilaan että stngin cautta caikisa Jumala tulee kunnioitetuxi ja palwelluri. waan wielä.
Toisexi, lEsus vn tehty meille, wanhurscaudexi Hän Wanhurscaus
on itze wanhurscaus itzesäns, ja on cans meidän wcmhnrfcaudem/ 5°1,2Z! 6.
joca nijncuin se Sowittawa xlimmmnen pappi meidän sia<
ja hänen Cuolemans > we,
sam täytti Lain ja wanhurscauden,
rens wMatuxen cautta pois otti caiken meidän waärpdem, :a Ts. 45: 24.
jMens tN sen totisen wanhurscauden. Josta nijn nijllä uscowau Kam.^22,24

silla

Colmas Hewttdaj
silla nyt e> ole ainoastans yxi inhimillinen wanhurscaus nijncuin
adamilla alusta oli, waan heillä on nyt Jumalan Pojan Cuuliaisuden ia kärsimisen Jumalallinen wanhurscaus, joca käypi
sen .toisen, M Jumalan duomiosa Wisesti Keille.tygöluetan.
Nyt, niilmiin tämä wstnhurscaxitekemisen Armo ICsuxesa, kasitta sisälluns Syndein andexi saamisen, nyn catzocam
8

mikä

suus

Jumalan

Hywyden

runsaus

-ja ylonpaldi-

hywäxi ja rickaudexi o,
ja yldäkylläisyys taas tD
sotta ja ulosjacaa itzens: Ensin, .W lumalalda lEsuxen tähden annetan andexi, Lä<cki Sxnmt Mn ettei yhtä» enämbi tygölueta, sitte cuinilEsuxen wanhurscaus, tygöluettu ja Lahjoin
tettu on ihmiselle; ja nijncuin se on perustettu ICsuxen täydellipäälle caickein syndein edestä, nijn se ei taida toisin
sen
myös olla cuin.että caicki synnit
tyxesä ondexi annetan. Toisexj Jumala hänen armonF-yldäkyl-

MMestä kertoi syndein andexi andamisen Wcns,:waicka ihminen
sen ensimmäisen armon on rickonut ja cadottanut jongun ehdoliVlzt, 13:
z? lisen synnin cautta, joca totisesti on suuri Jumalan armon rik,
kaus lEsuxesa Mei hän wäsy kertoimasta andexi andamistans
waan aina otta Parannuxen syndein edestä M sijna järiestyxesä
IZ: 2.l balaia
jaadaxens uloswuodattg hänen grmons Mnpaltusuutta
ja wanhurftautta shmisille, josa ,ej xuitengan cucan niabda wharmon rickautta irstaisuteen taicka tehdä
Ma käyttä Jumalanpäälle,
josta Paatumuxen duomio seuraa,
syndiä bänen armons
sijben
syy
että ajnoastans harwat autuoxi tujaa mikäs muu on
ja usiasti'Lerroittawan armon aylönpaldisen
lemat sencallaisen
jalla. Maan se että ihmiset usiasti yloncatzowat OnkMaisen armon ja tekewät syndiä Jumalan armon
heidän sitä suuremmaxi duomioxens-Maan wiela colmannexi, tämä armon rikkaus lesuxesa sitä julkistmmari ja runsmnmäxi tulee, costa syncansa ja jalken, uscowaisen sielu, lahnein andexi
Rauhalla/ia
totisella wacuntuxella hänen
Mtetan Jumalan
1
syy
sytideilis andexi saamijesta, nijn ettei meillä ole packo eikä
elää epailyxes eli tietämattömydes nieidämtilastam, kiusauxengan
aicana costa Uscon tundo on poiscadonnut, cosca me ainoastans
tiedämme ja opimme oikein coettelemaan meidänUstoam hänen oikeista hedelmistäni ja nmkeistäns. Tähän tulee wiels Mljännexi,

Wiw6.
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nexi, että Jumala taincallaisen hancn armons rickauden ja syndein andexi andamisen wacuutuxen, ja hänen Rauhans wahwistaa, ja lukitzee mcisä nijn monella muodolla janijnMoneinwalicappalden cautta: Nijncuin siinä P: Casicesa jo cohta tahpatu
yxi yhteinen s»ndein andexi andaminen eoco elinaian päälle joca sitte nijden muitten wÄicappalden cautta wahwistctan ja uuPisana», cuulemisen ia lukemisen
desiä wacuutetan, sekä Jumitan
Ripin
myös
ja
cautta,
ja
alla
että
sxnnin Päästön oikmsa kaxc,
tämisesa; josa erinomaisesti myös sen Callijn lEsuxen <khrunsas
tolliftn nautitzemiscsa sille usrowaiselle yxi erinomaisesti
syndein andexisaamiscn wacuutus ia lukitzeminen tahpatu sielusä
joca meidän fyndeim
sen saman Ruumin ja weren ncmtitzemiselia
hinnan Ristin päällä uhrattu oli; ja näyttä M Sacramendis lEsuren hywyden rickaus itzens merkillisesti sijnäitu asianhaarasa, että meillä ej ainyastans ole lupaa waan myös ike a,

setus Sanain sisälle pito nijn, että me saamme Usiosiisijnä
nautita, nijncuin tämän
lEsusia na hänen rickauttans
mendin luondo sen myös nijn waati, että sitä usiasti nijncuin

sielun rawindota pita° sen henqellisen elamans ylöspitämisexi ja
wahwistamisexi, Jumalan P: Sanan siwusa, nautittaman ja hywäxi
käytectäman Jaa, tähän armon Rickauteen tulee wielä cans
st, että ynnä Svndein andexi andamisen ccmsa, seuraa myös caikkein Rangaistusten andexi anda,nus ja poisottaminen, nijn
että caicki waiwat jcr Ristit cuin nijden uscowäisten jälkenKuändymisens ulosseisoman pitä, ej sillcn enämbi ole totiset rangcustuxet eli wihan merkit waan hywät Työt ja Terwellisetcurituxcn
muodot, seN wanhan Adamin alaspainamisexi, joca päiwaisen
majlParannuxen edes auttamisexi, ja mielen poiswieroittamisexi
myös
pois
nijn
catowaisudesta,
peljättämija
man turhudesta
sexi,eli waroituxcxi uudesta langemuxcsta lhndijn, ja wielä uscon ja kärsimisen coettelemiseri, ja niin edespäin. Taincallainen
nyt ja wielä suurembi, on lEsuxcn hywyden Rickaus ja yldä?
kylläisyys wanhurscaxi tekemisesä. Waan wielä

lEfus myös on tehty meisse lumalalda,j«,
ainoastans nijn muodoin cuin hänen Pyhydens
Tygölukemisen cautta lumalalda ufcowaiselle omistctan, joca
myös tulee wanhnrstaxi Tekemisen armon M, mutta hän onmeilColmanuexi,

pxliydexi, ej

M

le

Pyhyys,

Colmas Helundat

,

le Pyhyys myös waicuturen cautta, että hän Pyhän Hcngens
cautta Pyhyden meisä waicutta/ sekä Pyhän mielens, että Pyhän elämäns. TäsH lEsus nijn cuin se hengellinen Cumngasistuimens ja hallituxens pitä sydammesä, nijn että me, cosca me
rpl,. z: 17. hänen Totudens ja wijsaudens cautta olem pyhitetyt, ia uscon
Co!, z: ,5. cautta puhdistetut ja wanhuricautetut, taidam waelda Pyhydes
Jok.
l7. ja wanhurscaudes hänen edesans, jonga cautta synnin woima ja
H,H. !5 y.
alaspainetuxi ja uusi ihminen aina caswateluxi ja wahI,'uc. 1: 75. hallitus
wistetuxitulee
lEsuxen muotoisexi ja cuwaisexi. Totisesti, ej täsa6! li,
kän puutu lEsuxen hywyden rickaus ja yldäkylläisyys, sillä waic1950m.6:i1,iz. ,ka meidän Pyhydem harjoitus ej nyt tasa heickoudesa tule sijhen
täydellisyteen cuin Laki waati, nijn osotta cuitengin täsäkin it3:10. zens Jumalan armon ylönpaldisuus merkillisesti, caickinaistenhywain
caswattamisexi ja wahwistamisexi sielusa, nijn myös
synnin, Pirun ja mailman, ia oman lihans yliwoittamiseri yhden woiton toisen perästä. losa se woitto usiasti saautetan ja
dun pikemmin

saa-

ristin

waiwam alla, cuin myötäkäyiHsen ja
menesiyren
alla,
nijn muodoin cuin se perisynnilda turmaallisen
16.
ej
ikanäns
taida
cauwan ilman wahingotans
meldu
liha
clll.2:iy.
tyä
langeta ihmistä mailmallisuteen.
ettei
hän.
maallisefa
l lkell>4: I,
Ia näin siis se ricas lEfus täsäkin on meille Pyhyys, josta
nijncuin Päästä wuotaa iäsenibin myös hengellinen woima, yywyys, hywät awut) hedelmällisyys, wanhurscauden hedelmät, ric,Ni». 6: 13.
ca!wando, ej mitan puuttumus josan lahjasa,
kaus hywisä
2c:olyB,lc'.
Kywiia
töjsä, karsimisis walmistus, wahwistus ja pe1<21,1. 1:7. toimellisuus
ja
nijn että täsa lEsuxen Lambailla myös
edespäin,
niin
rustus,
ll«b. 13:21.
i r«. 5: ic>. ,«t ole ainoostans El°mä, mutta myös yldäkplläisyys.
L5.)8:3.1«<!.
Mifä cuki!a nyt, lEsus on lumalalda tehty meille
Lunastus. H.unastuxexi:ei ainoc!sians sen yhteisen
Lunastuxen puolesta,
2B. cuin
tapahtunut
päällä
meille
kerran
on
R-stin
autudexi ja pelastuxexi kelwetistä,jem on pernstus caikkeen muuhun Lunastuxeen
ja pelastuxeen cuin meille tapahtu, ja wanhurscartekemises meille tygöluetan, wam lElus onmeille Lunastus,sekä yhtä haawa
että aina ja alati, niincuin meidän Prophetam ja wiisaudem, meiic<„-. i' ,c>.
dän ylimmäinen Pc.ppim ia wanhurscaudem ja meioän Cuningam ja
2?«. 2! y.
pyhydem. lo<fa caickisa lEsuren lunastus seiso o, ja jocapmwa käyteHod. 19! 25.
jachestäm,<a wi!meinautu»'lim. 4:18. tän meille petastuxcxi
t.uc. «:2K. all>sen cuoteman cauitcl,helwetistä ia caikesta pahasta, lEsuren ijancaickiseen yhteyteen ja hldakyllaisytten.
Näin

menes-

'

onnesa

suuren

Pcllwcl
Näin suuri Rackat Sielut. Ia wielä paljoa suurembi
cuin me taidam ulospuhua, on nyt Jumalan Hywydenßickaus
meillelEsiixesa, nijnlertä joca sijs itziäng kerfttlta cahtoo hän icsr.lt »l.
kerscackan hcmdäns HERpasa ja hänen Hywydens rickaudesajaej sijtä maallisesta rickaudestajacorkeudestajotcacaicki sen saman HERran myös owat, waan cuitengin catowaiset ja turhuden alaiset näitten jo selitellyin hengellisten Hywyytten suhten
tapahtunet owat. Näisä lEsuxelda toi,
cuin meille
mitetuisa Armo-Tawaroisa ja hywydesä on meillä caicki mitä
Sielun ja ruumin totisexi ja ijankaickisexi onnellisudexi, ricastumu
sexi ja autuderi, tulee: Näisä on meillä caicki mitä meidäm pitä
Uscoman ja Tekemän, ja millä me taidam täydellisesti lohdutta
meitäm caickia murhetta, Ristiä ja kuolemata wastan: nijn että
me näitten jalken myös taidam coettella caicki opit jauscot, kutka
oikiat eli wäarät owat sillä se oppi joca Ehristuxen armomric,
ja hänen wirkans nijn ulosselittä, ettei sijtä wuoda ulos
täydellistä lohdutusta syndia ja muuta waiwaa
uscowaisille
ja
nijn ej löydä
ja

kaudet

"Aijlle

wastan, he
ainoastans Chrisiuxesa elamätä caikkee yldäkylläisyttä, ej se taida olla oikia oppi; nijncuin ej selän ole oikia oppi, cusa synnin harjoitus ja mailman syndinen muoto jollan tawalla luwallisexi tehdan, joca cononans sulke ihmiset ulos lEsuren Rickautten osallisudesta. Waan oikia
oppi on walttämätcömästi se cuin meidän Ewangeliumillinen
Christicundam tunnustaa, että lEsuresa yxinäns on meillä Elämä ja yldäkylläisyys caiken totjseu lohdutuxen cansa seka wan,
,

että pyhittämisen vuolesti,jonga meille wijnijnrun,
sauden Propheta lEsus itze hänen Pyhäsä
sasti opetta ja osotta. longatähden W, meidän pitä erinomaicappalet, wanhurscaxtekemisestä ja Pyhitsesti ne corkiat
nijn
käsittämän,
etten me niitä eroita millan tawalla
tämisestä
toinen toisistans, nijncuin lihan itzewallaisuteen taipunut mail<
sijtä autuollime
ma enimitten tahtoo tehdä, että

hurscaxcekemisen

sanasans

uscon

se

cosca

saarnam

sesta wanhurscaxtekemisestä ainoasians
lEsuren ansion
poisjättcl

cautta

coco pyhittämisen ja Vysen cautta
Hyden harjoituxen ja tekewät Chrisiuren synnin palweliaxi ikä^'Kom. z:
näns cuin se olis lupa lahjaxi syndia cehda sijttcn cosca me lEkerran puetetut olem, cusa cuitengm
suxen wanhurscaudella
tysöluetun
wanhurssauden
woima se on, että se yh«
lEsuxen
2
nijn he tahtowat

M

distä

Zl

Colmas Helunttit
distäa meitä uscosa lEsuxen cansa ja tuopi eroittamattomasti
myötans lEsuxen pyhän mielen, ja hänen pyhän Seuramistns
ja siihen coconans sulkee sisälle,sen wanhurscaxi tehdyn sielun.
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se

eäns on suuri exytys monen tykönä
pyhittämisestä eritajalla, että
mailman
itzewallaifella
täin puhutan nijn, he rupewat oman vyhyhens cautta wcmhurscautta ctzimaän Lain töisä, ulcona lEsuxen ansion ja wanhurscauden osallisuutta ioca cuitengin pää asiaton, jonga cautta me
ainoastans wanhurscat olem Jumalan duomiosa ja sijtä uloswuotawa Pyhyden harjoitus on ainoastans yxi eroittamatoin
hedelmä ja todistus siitä, jolla meidän pitä osottaman meidän
uscom, sillä Puu ainakin pitä tuttaman hänen hedelmistäns. Sentähden pitä fijs meidän jotca jo n<jn cauwanlEsuxen LambZat
hänen huonesans olem olleet, niin laittaman että meillä jo ulottuwainen/ jaa yldäkylläinen, käsitys on hänen Armo Tawaroistansja rickauxistans ja
cautta sitä yldäkylläisembi eans macu ja osallisuus nijsä samoisa, meidän sselum sitä runftmmaxi
rawinnori ia lohdutuxexi. Ach! ajatclcam sijs, Rackat Sielut,
cuinga paljo hywää, cuinga paljo rickautta meillä on lEsuxesa
Hän on meidän paimencm, Hän on meidän owem, Hän on
meidän wijsaudem, Hän on meidän wanhurscaudem, Hän on
meidän Pyhydem, meidän Elamäm ja yldäkylläisydem, ja coconaincn Lunastuxem, ach! pyytäkam ja pyrkikäm sijs tähän elämään
ja »ldäkylläisyteen. Hli cayockos sinä ylön hänen Hywydens,
kärsimisins ja pitkämiellsxdens Rickauden ettes tiedä että
Jumalan hxwyxs werää sinua parannuxeen. Murea sinun
cowudes ja caeunniteoman spdämmes jälken, carrutacfina
wihan irzclles wihan päiwäna, costa lumilnn oikia duonuo >lmi?ndu; loca andairzecullcnlin hänen toidcns perään.
Ach! sijs, Racas Paimen lEsu, herätä, eki, caitze la wedä mei.
ta exywäisiä lambaitas aina armoisa, niin me juorem. Amen.

Nimcuin taas tosialda,

talla

cosca

se

s«c

»:

17.

sen

Hucous,.

HPRra Itsu Christe, meidän uscollisin painiellsm, me ylistän sinun
ercä sinä iyes meidän edesiäni uhrixi, ja ni/n sinun Henges sinun lammastes edestä
ulos andanur, ja sillä meidän sinun omaxes
Olet: 0le kljterry, sinun uscolllsudes edestä, ettäs wtclä nxr nijncuin
hxwä paimen caiyet mettä sinun laitumellas/ eäyt

se

mei-

Päiwä.

9s

meidän edelläm, ja wiet l.leirä ulos js sisälle sinun huone?
sas, ja annat naurirä sinittl huoneg runsaita

joica meille sinun P.Sanasas ja Sacramendeisäs aina ulos
jacran. 3lch! tee ja luo meitä sinun totisixi lambaixes, ja o?
perä meidän amoastans sinusa elämään ja xldakxllaisydem ets
zimään jalöMämään. Nljn että sinä olet ja pxsxt meidän aija Lunastuxem
noa wijsimdem, wanhurscaudem,
johdatar
meitä sinun walkeudesas, Wanhurscaudesas,
joca
ja Pyhxdesäs/ ja wijmein coconans lunastat nieira tästä exj'träwäifestä mailman corwcsia sinun ijancaickisen Perimis

ses
jes.is

cunniaftz
su/ Amen^

sinun Taiwallisia Riclauttas sinun t>l.

ijssncaiclisesii nautiyemaan.Amen HErralE-

Neljäs

Heluntai Päiwa.
Esipuhe.

MM

ruscaa/joca ej c'to^,w.iansitäruscaa/ jsea
si'y ijancaickiscen elämää". Näillä sanoilla wap. lEsus

cohtais Juvalaisia,

cosca he etzcit Händä toisella

puo«

lella Galilccan merta, ej sentähden että he olisit pitänet Hänen
arwosa; waan että he olisit
Saarnans ja
siellä taas tullet rawituxi, nijncuin lEsus wähä ennen oli jo rawinnut wijsi tuhatta msestä. longa päälle Wap. lEsus sijs
näillä sanoilla neuwoo heitä enamman sielun cuin ruumin rawindota etzimäaN/sauoden: Tehkät ruoclia/joca ej cacoa, waan sitä
5527.
rllocna/joca sixspxijancaickiseen elämään. loh. 6:27. Ejtäfä ole
joca ca,
työläs arwata, mitä Wap: lEsus ymmartä ruan
eoa, nimittäin caiken sen ruumillisen maasta tulewcm rawinnon,
joca culuu itze nautitzemises.jongawoimapian catoa ihmisen ruuperästä pian tarwitzee jällens toista ruomisa, niinettä ihminen
caa nautita; joca rnoca myös ej ole ulottuwainen ruumista cam
täyty ennen pitkä ainakin rauweta ja«Qen. z: ly.
»van Dlyttämaän, waan
nyt st nmmillinen ruoca on nijn^
näälldyä-Ia
Cuolemala

suuresa

sen

sen
sen
cosca

M

3

eansa

cato,

Neljäs

se

Heluntal

eatowa, mm on yri tyhmä asia, että jongun järjellisen ihmisen
pidais hänen pää-elatuxens sijnä etzimän, joca ainoastans
catowaisen ruumin ajalliseri ylöspitämisexi tulee, ja ej paljo enämmin sitä elatusta jonqa hän tietää pysywäisen ja säilyttäwäisen sii-

sen

hen ijancaickiseen elämään oleman.
mikäs siis on se ruoca, joca nain pysyy ijancaikkiMaan Raamattu
seen elämään?
tosin puhuu monencallaisista Hengellisistä asioista ruan wertauxes. Waan tasa Wap:lesus catzoo erinomaisesti sen päälle, että nimcuin ruumillinen ruoca
taa ruumista niin että se woipi tehdä ne hänelle sopiwat toimituxet, jotca owat cknoastans lyhykäiset ja catowat asiat, nijn tahtoo Hän myös neuwoa Juvalaisia erinomaisesti ajattelemaan nijtä
asioita cuin taitamat sielun rawita jasoweliari tehdä toimittamaan
sitä cuin sielulle on sowelias, ia loppumata taidais olla hänen totinen,

elamäns ja toimiturens.Nyt me tiedämme sen että Sielun soweliain, ihanin, totisin ja pysywäisin toimitus ja elämä on se, että
hän Cunde Jumalan, ja nautiyee HHndä/ jota myös ne u,
loswalicur
että heluma/
lata catzelewat, tundewat Hända nautitzewat ja hänen Rackauttans ja hywyttäns. Josta seuraa sitte se, että caickiseculn tä,
säkin elamäsa ihmisen edesauttaa ja soweliari teke Jumalala totudes tundemaan, hänesä kijnnirippuman,ja Händä rakastamaan,
ruoca joca pysyy ijancaikiseen elämään.
se on st oikia Sielun
on
nyt
Taincalainen ruoca
Jumalan Sana, sillä st ylöswalaisee
tundemaan,
Häneen uscaldamaan, ja Handä racastarl. is: 8.9. Jumalala
ijancaickisen
elämän Sana. Ne Pxhäe
161,.6:68. maanlsentähdenon
Sacramendic
eans
owat
sencallainen
Ruoca silla niisä JuRo». 4: li.
mala lukitzee jawahwistaacaicki armo lllpauxens erinomaisella tawalla ja woimalla meisä, anda nijsä maistaa hänen makeuttans
uscowaistlls ja ealkin muodoin wahwistaa heitä uscosa ja rackaudesa. Waan cuitengin caikisa naisä iye IlLsus Hänen Cuuliaisudens, Karsimisens ja cuolemans cansa, on itze ydin, mehu
fa pää-ruoca eli rawindo, tasa sielun elättämisesä;nijn että caikki se woima cuin ihminen löytää, lumalatans Tundemaan ja Häneen mielistymään, cosca hän sitä Pyhää Sanaa »a SacramenttiH
nautitze, se woima tulee caicki siitä, että sielu Sanasa ja Sacra.

se

mendisä wastanotta lEsuren, hänen ansions, Pijnans ja Cuolemans cansa. Sillä los ihminen wielä pahongi» cuulis ja lu-

kiS

Päiwä.
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fis Sanaa ja nautitzis Sacramenttiä ja ei cuitenZan todella
cansa cuin
wastanota eli omista itzellens lEsufla,' caiken
Hän ihmisten Lunastureri tehnyt ja kärsinyt on, eikä ase,
ta itzens Hänen totiseen Seuramiseens? niin se ihminen totude,
so, eikä Tunne Jumalala ejkä mielisty hänefeen eikä talwu hämn rackauteens,, ja niin ej myös nautitze Hända eikä hanes ole
jjancaickinen elämä pysywä. Sillä lEsus yrinäns on syndisille, JoK. 14: e,
Elämä, ja anda elämän: lEsus on Isan woima ja anda wolman: lEsus on itze Rackaus, ja waicutta rackauden nijsä jolca Hänen paallens uscowat. Waan se pyhä Sana, ja Sacra«
mendit owat ne autualliset wälicappalet, joiden cautta me tähän
ja herkullisten Taiwaan-rawindoon ja nautis
suureen edustureenuscon
cautta jonga ne pyhät wälicappalet meisä
tzemiseentulemma
ja
Juvalaiwaicuttawat
wahwistawat. Sentähden myös
selitystä
tämän neuwon päälle cuin Hän oli heille anset tahdoit
danut sijtä vysywästä ruasta nijn hän wastais heille: Se on Jumalan 3xö, errä te uscorre sen paalle jonga hän lähetti w.
29. Tästä asiasta anda meille se pyhä ewangeliumi erinomaisen
syyn ja tilan tutkistella, johon pyytakäm armoa lEsuxelda,sanoden Isä meidän etc:

sen

Sen Pyhän Ewangeliumin kirjoitta

P. loh.

Evang. Lug. 6: 44.
aicaan, sanoi lEsus ludalaisillc: Ej tab
da kengän Minun tngöni tulla, ellei Isa, joca
minun' lähetti, wedä handa', ja minä herätän hänen wijmeisna päiwänä. 45 Se on Prophttais kirjoitettu: heidän pitä kuitti lumalalda
opctetuxi tuleman. Scntöhdcn jocainen kuin sen on
läldä kuullut ja eVpenut, hän tulee mmun tygöni. 46. Ej nijn että jccu on Isän nähnyt, waan joca on lumawsw, st on Isän nähnyt. 47. Totisesi tonnnä leille: jocu ustoo minun päälleni, hätisesi

sanon

nellä cn

elämä. 48. Mmäolen elämän
leipä

Neljäs

Z6

Hewndai

leipä. 49. Teidän Isänne söit Mannaa korwes,ja kuolit.
50. Tämä sn st leipä, joca taiwaasta alas tuli, joca sijtä syö, ei hänen pidä kuoleman, n. Minä olen st eläwä
leipä, joka talwaast alas tuli: kuin tästä lciwäsiä syö,
hän M ijankaikkisesti: ja st leipä jonga minä annan,
on minun lihan, jonga minun pitä andanmn MailMiin

se

elämän edestä.

Sen P. Evangellumin fohdatuxen jälken, me nyt
tahdom catzclla. Sitä hengellista Sielun Ruo-

si/ ensin pitä tehtaman jatoina
tettaman. Ia sitte/ Toisexi, Nautittaman nijtt
ijancaickiseen Mlämaatt? O HENettä je

jaa/ cuinga

ra auta ia siunaa meitä. Amen.'
lEsus on

Sielut, cosca menyt aiwom puhua siitä Hengelliscft
tä sielun ruasia, sen tekemisestä, ,a ncnttitzemisesia; ni/nms
stncohta edeldapäin panemme täsä Perustuxexi saluurexi

se

hengellinen

että itze lEsus Christus Jumalan Poica hänen ansions ja cuolemans cans on tämä Hengellinen Ruoca, Elämän Leipä, ia m'in
Sielun oikia Rawindo ja Elämä. Nimenin se seisoo selwästi
?«1'.6:3f. Hänestä: Minä olen Elämän Heipä, joca tulee minun txgH
v- 48.
niejhänsuingan isoo, ja joca uscoo Minun päälleni/ej hän cos,
Ruoca.

v.

rs.

se

jocataiwasi alas tuli,
can janoo. Minä olen eläwä
ijancaickisesti:
ja leip<b
elää
cuitt
hän
51.!
tästä Leiwästä sxö/
jonga Minä annan, on minun lihan, jonga Minun pitä
andaman Mailman elämän edestä. Sillä Minun Lihan on
5?. Kc. sotinen ruoca/ ja minun weren on totinen juoma/ ja nijn
55:1,2. Edespäin. Tämä lEsus, jos se pitä oleman meidän sielulleni
Elämä ja Ruoca, niin Hän pitä tutkisteldaman lahse totinen
della tawalla, ensin: sen Toisen uscon cappalen jälken Catechis-

'.

se

muxesa, iosa hän
nijncuinse

ansaitzemisen putesta,
i
t
ze
ja
ainoa walimies Jumalan ihmisten wälillä, mailman
ja
Lunastaja autuattekiä, ioca on Hengens ulosandam',t mailman
syndein edestä, ja ulosseisonut caickirangaistuxet meidän edcstäm,
ja nijn tullut meille Elämäxi: Toisexi sen Colmannen uscon cappalen jälken, josa tämä lEsus itze työsä, seka Tygölukemisen,
edespannan meille,

että

Päitvö.

us-

että waicutuxenmuodosa,Parannuxen lärjestyxesä, tulee sille
cowaiselle Elämaxi ja autudexi, ja nijn totudesa on sielun Elämä, ruoka ja rawindo siihen ijancaickiseen elämään.
Nyt, mjncuin se olis turha asia, mä yhdelle tarwitja
zcwalle isowalle ihmiselle ylistettäisin jocu wirwottawa ja elättäwä ruoca,jos ej myös silla samalla annettais hänelle neuwoa
siitä, cuinga se ruoca pitä tehtämän, ja namittaman; nijn wap.
wisun waarin siitä asianhaarasta, nijn että,
lEsus tasa otta
puhua
ja ihmisiä opetta siitä wirwottawastawoiaicoi
cosca hän
joca
tulee sielulle sijtä Ruasta jollaHän ruocki heitä ijanmasta
caickiseen elämään, nijn hän Vnsist,selkiasti seliltä, cuinga tätä Cuingasehen,
Hengellistä Ruocaatehdän ja roimitetan, se on millä tawal«<
la ihmisten pitä tuleman lEsuxen totiseen osallisilleen, että he' gellinen Rll»»
Hänestä sieluns elämän jarawinnon löydäisit. Tämän hän cutzuu, tatehdän?
lulemisexi hänen txgöns. Josta me sijs merkitzem seurawai- Nllemiselli»
lesixentygs.
set asianhaarat.
kengän
i.-« lEsus cohta edeldapain todistaa sen,
taida sitä iyestäns tehdä: Gi kengän raida Minun txgöni
rulla, sanoo hän. Tosin taisit Juvalaiset ruumillisesti tulla sinne Maan sinne e,
cusatulla,
lEsus oli ja oleskeli: nijucuin wieläkin taitawat ihmiset sin- 'taidllc»canil«
ne
luonnollisella woimallans cusa Cbristus saarnatun, cuulSaarnaa,
aiwuhuns siitä käsittä jonguntiedon nijstä cuin
lasita
nijn
lawialda
cuin opetus taiwallisilla sanoilla ia pu,
saarnatan,
parsilla
edestuodan.
hen
Mutta ej se wielä ole se, että itzestäns
tygö;
tulla lEsuxen
silla ensin ej tähängän ihminen itze, mutta
!

»

»

Armo algunteke.
Jumalan ikdelläkäywäinen ja ennättäwäinen
armosta oli se että lEsus oli saapuilla Juvalaisten ty- 'N1«.15.'24i
könä, nijn että he taisit tulla Hända Cuulemaan. Sijtä armosta on se, että Jumalan Sana wielä mailmasa saarnatun ja kirioisa selitetä»: ej se ole ihmisildä,waan Jumalan armosta
Hän aina pyytä wetä ihmisia lEsuxen tygö. Sitte ej ole myös- rs. 6z: 12.
kan se paljas ruumin läsnä oleminen Christuren tykönä, eikä
paljas jongunlainen Sanan tuuleminen, se oikia tuleminen lEtyssö jcsia sielu rawitan ijancaickiseen elämään, waan sijsuxenwielä
pal>o enämbi tarwitan: Ihmisen sielu on yxi xmmärhm
tawäinen Hengi, jolla on se woima ja wapaus,ettäwalitasitä'rl.
cuin hän parhaxi tunde. Tämä Sielu tulee Jumalan tygö silloin, cosca hän sen cuuldun Jumalan Sanan lohdatuxen jälken
Sijta

N

tietää,

tietää, tunde ia

7, 9.

Qen. 5! 24.

pila

Neljäs Helundai
Jumalan sm ja sencallaiseri cuin Hän on

ihcns ihmisille ilmoittanut, nimittäin, määrättömästi' wijsaxj, Hyf
waxi, almollisexi, Pyhäri, Hurffaxi, ia woimallifexi: jacoscaih»
minen caikella todella, kaikesta mielestäns, alinoma nijn pila ja
pää tä Jumalasta, silloin myös hänen Tahtons stn camta woimall esti taipuu siihen Jumalaan ylitze caickia mielistymään, Händä ikäwöitzemään caickia hywää Häneldä odottamaan japyytämään
nöyrydcs Häneen tytymäan, Händä racasiamaan ja nim edespäin.
Tämä on Sielun Tuleminen Jumalan tygö jolla hän Händä
lähestyy, ja mielesäns Hänen cansans yhteyttä pita >a cosca ihmisen sielu näin on Jumalan puoleen taipunut, ja o/cttu c nkisa menoisans ja toimituxisans täsakin elämäsä, mm Raamattu
cutzuu sitä lumaliscxt elämaxi, eli
lllmalan cansu.

Taincallaiseen yhteyteen Jumalan canfa, oli ihminen Aluotu,
ja Sielun mieli joca yhteen sopi Jumalan mielen
Len 1:27.
Täydellisyden
cansa, oli Jumalan Cuwa ihmists, joca seiLsli.H,: 24» ja
18.
soi totisesa Pydydes ja wcmhurscaudes. Mutta Langemuxesa ihlusa

se

se

?.

minen eroitti

itzens coconans

himmat uscoit Perkelen

V.

4.

pois

Jumalasta. Cosca esiwan-

petollista puhetta Jumalasta, mm he coh-

sen

tarupeisicwaärinja toisin Jumalasta ajattelemaan ja totena
pitämään wastoin sitä cuin Jumalan luonnon cans yhten sowci:
he luulit ja wahnnsti pidit sen siri, ettei humala ollut heille hywän suopa, jcca olis suonut heille tarpellista
waan
että hän cateudesia oli kieldänytheidänsyomästä dywäli ja pahan
tiedon puusta: he luulit, ettei Jumala ole nizn Pyhä, Hurscas
ja kijwas cuin hän 01l uhannut, että heidän piti cuolemalla cuoleman jos he ricoit Hänen käffyns. He luulit, ettei he taruunnetkan Jumalan alaist olla, eikä Hänen tahdostans huolia,jon<
gun totisen mielen Kwon eli tytywäisyden käsittämisen täyden
Häncss, waan cttä he tämän sutuden pikeiumin taisit nijden
luotuin cappalden itze wallaisesa naulitzemisesa loytä. Ia cosm
Eväusco nain oli sydämmecn uloskylwetty Totuden siaan Perkeleinä, ja se chmisilda wastanotettin, että he sait sywaldä istutta
ajanirct Jumalasta; nijn scn cautheidän miclcens nain
ta coco heidän TMons ja haluns myös kaändyi ylösalaisin
ja edestacaisin, wierandui pois Immlasta, ettei he ollengan e-

na hänen peraans kysynet eikä

hänestä huolinet. Ia nijn

ne vihe-

liäiset

Paiwö.
liaistt ihmiset teit cahtalaifen synnin: Jumalan joca on eläwän
weden lähde he hyljäisit, ja caiwoit itzellens caiwoja, ja kelwottomia caiwoja, joisa ej wesi pysy. Cöco tämän hirmuisen eroitu- j". 2? IZ.
M Jumalasta, hänen alcuns,järjestyxens jawahingons puolesta/
Jumalan hengi tarcasti ulosmaalaa, cosca hän sen luonnollisen ihmisen tilasta näin sanoo: heidän xmmärrxxens on pinurect)',
ja owat wierandunet sijtä elämästä joca Jumalasta o»/ tyhmxden caurca cuin heisäon,ja heidän sxdämmens cowuden Le!l.4:'i«»

'

l

cautra. Tasä tilasa nyt ej ihmisellä ole yhtän kelwollisuuttaitzestans Jumalan tygö jäliens tulla. Ej löydy hänen ymmärryxeyhtän juurta eli siemendä, josta hcln jotan hywa taidais
sans
rumeta hedelnlöiyemaan eli ajattelemaan niin Jumalasta, cuin
hänenLuondons ja autuden neuwon piteen cans yhten sopi. SilläCen, 6- s.
Jumalan, neuwo sen langennen ihmisen sucucunnan autudesta ej «?. 8:21.
ole luonnosa perustettu, waan hänen wapaasa ja ulostutkimattomasa wijsaudesans ja armosans: cuingas yxi ihminen ionga ymmärrys on sokia ja walhella täytetty, taita osata ylöslöytä ja c. 3:9, iQ.I r.
,3.
kasitta sitä? Se luonnollinenTieto cuin ihmisellä wielä taitaa olajaa
ja wiee hänen ainoastansedemmaxi Jumalas- l
la Jumalasta,
ta wäärijn silmänäköhin ja wäärijn palweluxijn, nijncauwan cuin Kom. 1:2:14.
ly.

ej jocu uusi

cansa

armo coita ja ilmannu hänelle:

Langemuxen jälken; ej han tainnut
pois Jumalan edestä ja lymyttcl
paeta
cuin

Nijn

kawi adamin !«p.2:14»15,
eikä tiennyt muuta» 6en. 3:8^1».

itzens

cosca

hän hä-

nen äanens cuuli. Nijn on se caickein Adamin lasten cansa luonnollisesa tilasans: Suruttomuden tilasa, josa Adamikin oli ennen cuin Jumalan ääni cuului hänelle langemuxen iälken sijnä
ihmiset andawat nijden luotuin cappalden itzewallaisen käyttämisen ja nautitzemisen, hecumasa, ahneudes, ja ylpevdes cutkutta
ia lihan catowaisilla huwiturilla, nijn ettei
sen turmellun mielen
he Jumalasta huoli, eikä hänen peräans kysy: waan pyöriwat
ymbärins etzein tytywäisyttäns ja iloons turhudesa, jota e, hecuitengan ikanäns pysywäisesti siinä löydän Mutta jos he joscuso-

ja huudosta josan hädäsä heräwät, acuinga
jattelemaan
heidän asians on Jumalan cansa, nijn heidän
läyty maata omantundons wasiansanomattoman soimun ja du.omion alla hädästynynnä ricostens tähden Luojaans wastan: ?a
cofta he nyt luonnosta ej löydä yhtan ulottuwaista neuwoa le-

mantunnon

hauckumisesta

pyttämään

sitä wihoitettua Jumalala,
N

2

nijn tämä omantunnon
soi,

Neljäs Heluntat
soimu,niincuin paljas lyowä miecka ahdistaa ja sulke heidän pois
Jumalasta, jota ei sydän rohkene laheskän tulla, paljo wahem,
min turwallisesij etziä, waan hänen täyty pelwolla ja wapistuxel<
la walttä itzens Jumalan oikeutta ajattelemasta, ettei se hänen
eteens tulis. Tämä nyt on caickein ihmisten surkia tila, josa he
Jumalasta eroitetut owat ja ijancaickisesti eroitettuna pysyisit,
jos e, muuta tähän tulis cuin ainoastans heidän oma toimens ja
woimans.
Tätä wastan on nyt Jumala Hänen pohjattomasta

armostans lesuxesa awannut ihmisille uuden ja elämän Tien
jota he Jumalan tygö jällens ja hänen yhteyteens taidaisit tulla. Hän andoi oman Poikans tulla ihmisexi, ja sowitta caicki
Adamin lapset itze cansans. Tämä Sowindo tapahdui Hänen
kärsimisens ja Cuolemans cautta. sijnä andoi Jumala wastautiset Todistuxet, sekä yhteisesti, hänen wijsaudestans, Hywydesiäns
Pyhydestäns wanhurscaudestans ja woimastans, että erinomaisesti, sijtä Armosta jolla Hän ej tahdo soimata ihmisille pahoja
tecoians, waan wastanotta heitä jällens Hänen yhteyteens, että he taidaisit hywärens ja autudexens tura ja nautita namät
Hänen Taydellisydens ihanat omaisudet, sijnä pyhäsä JärjestyWaan Chris. M cuin Han hänen Pyhasa Sanasans nijn runsaasti ja ylttcamt»
<M«

zewoittawasti ilmoittanut ja kertoinut meille on/
Tämän Jumalan Pyhän Sanan totuden jalken, joca
nyt
tahtoo wastauudesta Jumalan cygö tulla, nijn ej hän muuta tarKom. 5:
witze,
cuin lähestyä lEsusta; Hänesä ihminen jällens löytää ja
17, 18»
saapi caicki, mitä hän Adamisa cadottanut on: Tämä tuleminen lEsmen tygö taas ej seiso josan ruumillisesa sian muutoxesa eli siirtämistsä,nijncuin me jo cuulim, sillä lEsus onjoca
Catzo, Neljäs paicas lcksnä olewa. Waan lEsuxen tygö tullan, hartaalla syPWäis päi/ däulmen halulla lEsuxen perään, totisen catumuxen ja Paran»ä.
nuxen järjestyresä, >osia me mualla täsä kirias ufiammasti puhu<
ja tienet olem. TM yhden syndifen ensin tulee
tä, ja ijancaickisena Totudena xitä kaiken sen cuin lesus
hänen edestans tehnyt ja Kärsinyt on, ja sitte, anda sen cui»
hän lesuresta tietääja jatunde, taiwutta mielens ja syndämmens
halun alinomaisesti aina ainoastanslEsuren Ansiosta anomaan
ja tolwomaan lumalalda Armoa, sästamista ja
mitä hän
,

toti,

Pälwä.
totisen

hywäxens tarwitzee.'Tama on

itze Uscon

harjoitus, jota

nijncuin selkiästi 5»!,. 6:
Raamattu cutzuu Culemiseri Christuxen
joca tulee
Leipä
myös näky näistä sanoista: Minä olen elämän

Minun rygoni/ ej hän/ suinczanisoo ja joca uscoo minun päälle-ni ejHäncoscan janoo. Waan ettänäin tulla lEsuxen tyssö on nyt
langemuxenjälken mahdotoin, silla luonnostans ei ole ihmisellä tietoa
eikä käsitystä lesuresta ja hänen ansions menosta. Ihminen hänen su,
ruttomudens tilasa ej tunne eikä
itziäns ja caickia omia menojans
olewan nijn peräti häjyjä, että Jumalan wanhurscaus caiketi nij-den tähden waadeis handä Cadotuxeen! jongatähden hc«n myös
ei taida todella
etziä ainoastans lEsuxesa armoa ja autuutta, ellej itze Jumala hänen Pyhällä tawollans opeta hä>idä
tundemaan syndins cadottawaista woimaa ja tilaa. Jos hän taas
tuliskin ylösherätetyxi tätä roiheliäisyttäns tundemaan, niin ej itze
luonnosa löydy yhtän perustusta sijhen, että silla cadotetulla ihenä toiwomista! jonmisellä olis, CKrisiuren cautta mitan hywää
ga tähden myös sencallainen ihminen kyllä pysyy epäuscosans pois
Christuxesta ellei itze Jumala ewangeliumins woimalla wacuuta händä armosta. Ia tätä caickia nyt lEsus wahwistaa costa
Hän
E/ caida kengän Minun tygöni tulla ellei Isä
joca Minun lähetti wedä händä.

usco

coscan

sanoo:

Waan tätä wastan taidais jocu ajatella: jos niin on
asia,nijn huckan sitte meitä manalan käändymis?en, huckan jocu
pyrki tulla lEsuren tygö, cosca ej cucan itzestäns taida sitä tehdä, se on Jumalan woimas, hcm teke itze minun autuaxi jos hän
tahtoo? waan tämä tyhmä ajatus on, nijncuin sh cosca yxi laisca tahdois sanoa, en minä omalla toimellani ja työlläni woi
toimitta hedelmällistä ilmaa, saadaxeni ruocaa maan caswosia;
on turha että minä kynnän eli kylwän peldoa/jos Jumala tahtoo elättä minun, nijn hän sen kyllä teke ilman minun
työtäni. Waan itzecukin taitaa nyt nähdä tämän estelemisen tyhmyden. Ia juuri nijn sopimatoin on myös se, että jocu poissyyn tähden, ettei
heittäis caiken huolen käandymisestans,
seiso hänenej omasa wöimasans: Sillä woicka Tuleminen ZEsu»
xen tygö taida tapahtua omalla woimalla; nijn Jumala cuitengin on aina walmis ja työtätekewä itzecutakin lEsuxen tygö
saattaman, ja mitä ihminen
Jumalan armon ja awun
N 3
woi'

sen

se

z?.

Neljäs Heluntai
woimalla taitaa, sen .tulee hänen myös tehdä waan mitä nytlumala hänen puoleldans sijhen teke, että ihmiset lEsuxcn ty-

gö tulisit saadaxens sen pysywäisen sielun rawinnon, sijtä seisoo
Ewangeliumis, jota me nyt merkitzem
Isä wetää/
2:do ikerä Isii, wetää handä. Tällä puhella cj lEsus
Chiistuxen
,'tzeens ja Pyhää Hengee ulos tästä wetämisestä, sillä ne owat
caicki yxi olennosans Isän cansa; nijncuin se ilman sitä cans
2<j'lcenkon, seisoo Pojasta: jos Minä inaasta ylösnousen/ niin minä roedän
12:32 caicki rpgöni. Pyhästä Hengestä taas seisoo: ej yxikän taida cuyllik
i cor. l2:z, IVsusta H<3Rrari, waan pyhän hengen cautta. Ia nijn
upK.i:,9»
wetaminen ICjuxen tygö coco P. Colminaisuden y»<>'2ts,o.

2.

lZMonnollinen

teco, samalla caickiwaldialla woimalla ja wakewän
jonga Jumala w aicutti Christures cosca
waicutuxella,
woiman
hän hänen cuolluista Herätti. Cuiteugin tämä Toimitus nyt Isalle omisteta» erinomaisesti sentäl»den että se uloswuotaa Jumalan yhteisestä armahtawaisesta Rackoudesta ihmisia wastan joca
Rackaus nijncuin se ensimmäinen alcu syndisten aututeen, omistetan Isalle, että se olis mercki ja muistutus Isän Personalliseen Omaisutcen, jonga jalken hän on se Ensimmäinen
Persona lumaludes, ja sen alcu-lähde. Ia nijncuin nyt tämä
aiwan yhteinen caickein AdclIsan armahtawainen Rackaus onmyös
yli;
nijn
ej
min lasten
ohitze mene yhtän jota ej
Jumala
tygö,
wedäis
hän
IVsuxen
sillä lumtila tahtoo caickia ihmisiä autuaxi, ja että de'tc»tuoen eundoon tulisit/ ja nijn len
cautta lesuxen tygö. Minä cocotan käteni coco päirvan tottelemattomalle cansalle sanoo itze Jumala, joca cocottaminen
käden cansa ej ole jocu joutilas odottaminen, waan woimallinen
toimitus ja wetaminen tygöns, sillä muutoin ej olis hänen Tahtons totinen, ja hän kyllä tietää ihmisen woimattomuden.

Waan

sinä sanot mirei

sijs caicki

ihmiset tule Christu-

M tygö? cucas Jumalan Tahtoa Mwoimaa taitaa wasianseisoa,jos hän todella tahtois caickia
Tähän wastatan nijn,

että Jumala wetää ihmisiä lEsuren tvgo, ej ainoastans yntotisesti jawoimalliststi, mutta myös säädyllisesti ja semallaisesa, järjestyxesä jocasopi yhten sekä Jumalan oman wijsautzen, että ihmisien
Catzo/ruumin luonnon wapauven, niin mvös itzecmtuden luonnon cansa. Nyt
Sa«n««. waicka Jumala on caickiwaldias, nijn ej hän cuitengan taida
woi-

103

Päiwä.

woimallans tehdä näkiwalda oman Taydellisvdens, taicka muitpäälle että lian nijta snrkis ja tyhjäxi teten wiisasten
kis. Nimcuin nyt Jumalan wijjaus löysi sen sopiwcm sille järjelliselle ihmiselle sixi"tävdellisimmäxi autudexi, että hänellä olis se
woimr ja lahja, että itze tuta ja eroitta Jumalan Töitä, ja
päättä cuinga ne sopimat hänelle ilon ja tytywäisydexi; niin myös,
että ihmisellä olis se wapaus woima, että seurata parasta ymmärrystäns nimcuin yhden järjellisen ja täydellisen luondocappalen sopi, ia sen jälken mielistymän siihen, cuin hän tunde itzellens

parhan olewan, ja sitä wastan tundeman nnelesäns rasituren siitä, cuin hän ymmärtä sopimattoman hänelle ia hänen tilallcns. Tämänwhsaudens jälken myös nyt Jumala lahjoitti ihmiselle taincallaisen Sielun, jolla ymmärrxs ja tahdon wapaus on/että han olis sowelias tietämään mikä hänelle
hywan järjellisestä jawapaasta walitzemi,
sopi,ja iloitzemaan

suuren
sen

naulitzcmiststa. Tätä ihmisen wapautta, ej Jumalan
Täydellisyys taida sallia hänens särkiä, ettei sillä samalla ihmisen luondo coconans, nijn.myös hänen aucudens luondo tulisri,

sesta

ja

cotuxi, ia ihminen niin muuttuis järjcttömaxi luondocappaleri,
paitzi järjellistä wapautta.
Jos sijs ihmisen pitä pysymänja ihmisenä, ymmärryxella
wapaalla
jos hänen autudcns pija
Tahdolla lahjoitettuna,
järjettömäin
nijden
täydellistmbi
Luondocappalcuin
tä oleman
ej hänen aunijn
tila
saamat;
cosca
den
he amoastans rawindons
tapahtua,
raida
muulla
tawalla
cuin
että Jumatuartekemisens
la anda ihmisille ulottuwaisen johdatuxen, ymmärtämään ja tietämään Mlkä paras hänelle on, että hänen mielens siitä taipuis
wapaalla ehdolla ja tahdolla sijhcn totiseen hywäan suostumaan
ja mielistymäänjärjellisen ihmisen tutCosta nyt Jumala nain anda
kinnon eteen tulla taincallaiftt asiat ja totudet, jotta taitamat
siel in selkiäsi, yliwoitta siitä, ettei mualla cuin lEsuxen tykönä
ja bänen tttisesa osallisudesans nyt löydy sille syndiselle ihmiselle
totista hänelle sopiwata ja pysywäistä mielen lepoa, tytywäisyttä
ja onnee; silloin Jumala jo hänen puoleldans todella ja woimallisesti welää yända lEsuxen tygö. Jos ihminen sitte ei tahdo otta waaria eli huosi' niistä, cuin Jumala näin selwästi asetta dänen eteens, chn e/ Jumala taida
waatia handa sii-

se

sen

hen;

Neljäs

!O4

Heluntai

jos jocu wäkiwalda täsä tapahduis, nijn ej ihminen
säilytäis
hänen järjellisen luondons wapautta, eikä taisilloin
dais stncallaises wäkinäises waatimises löytää yhtan hänelle sopu
wata mielen lepoa, suosiota/rackauden halua eli tytywäisyttä, joja cuitengin sen järjellisen luondocappalen autuus ja sielua wirwottawa elatus seisoo. Sentähden Jumala myös sencallailla
wäkinäistä waatimista waroitta ihmisten odottamasta, cosca Hän
ffl. Z- 9. sanoo: alkät olco nljncuin orhit ja muulir, joilla ejxmmärrxsis
picä sulyet jaohjae suuhun paneman ellei he lä«o'2z:',.
2 w
hene sinua. Sentähden Hän myös neuwoo alati että tuule«p.
«l>. 4:
5. man Hänen Sanaans,waarinorramaan sijtä, Cutkimaan hänen Sanaans, Sydämeen kateemmään Hänen Sanans ja ope.tuxens. Sillä sille järjelliselle sielulle, ej taida olla muita hänelle sopiwaisia nuoria, säädylliseen »vetämiseen lEsuxen tygö, cuin
sen wijsan ja Pyhän Jumalan oma Sana ja opetus.

hen;

silla

'

<»,

Optluftn
cautta.

m.

54: IZ.

Ia että juuri tämä Opetus/ on wetaminen lEsuren
tasa Ewangeliumis: sillä
costa Hän tahdoi
ainoastans Isan wetämisen
cautta jocu taitaa tulla hänen tygöns,nijn Hän sitä samaa tälls
Esaian Ennusiuxella wahwistaa. heidän pitä caicki lumalalda
opecetuxi euleman: jonga cansa wap: lesus yldäkyllä osotta, että se on Hänen mielestäns yri ia sama asia, jos iocu tulee Isäldä lEsuxen tygö wedetyxi, eli jos hän tulee lumalalda opctemxi; silla Jumala ej muun cuin opettamisen cautta wedä mei<
tä lEsuxen tygö. Nyt, en me taida cutzua yhdexi ihmiselle sopiwaxi opetuxexi muuta, cuin sen, että ihmisen ymmarryxen eteen
aseman nijn selwät ia ylitzewoittawaiset toludet ja asiat, jotca
taitamat taiwutta yhden terwen järjen ia mielen sitä opetusta
wastan ottamaan /a seuramaan: mutta silloin se myös on lätetty
wapauteen, järjellisen luonbocappalen luonnon ja menon
ihmisen
jalken jos hän tahtoo eli ej otta waarin nijstä Totuuxista »a asioista cuin hänen eteens nijn selwästi asetetut owat; jos hän tahtoo cobta seurata sitä cuin hän ymmartä totisen hywan vlewanetygs,

sen wap: lEsus selwästi
osotta
keroitta sitä, Wta

li wielä ja aina edespäin catzoo nijden turhain asiain päälle

jot-

ca ainoastans lihaa cutkuttawat >a mielittawät, ja nijn nijde»
cuin totudrsa ja itzesäns olis autuallisuhten hyljätä pois
myös
jos
sembi hänelle- Ia
ihminen tämän teke, nijn tosin Jumala

sen

Pälwä.
mala on händä jo woimalliscsti wetanytlEsuren tygö, mutta ih<
minen itze on
itzewallaiscsti hyljännyt, nijncuin walitus on ölat. 24»
23:
usiasti Juvalaisten ylitzc: Jerusalem leru/<:lem cuinga usein
Minä tahdoin cooca sinun lapses/ nijncuin kana cocoo poi<
kans sijpeins ala/ ja et te tahtonet. 'Tästä me nyt näem
kuinga perustamatoin niiden ajatus on, jotca luulewat Jumalan,
cstämättömalla ja ehdottomalla woimalla wetäwän ihmisiä käändymyxecn? nijncuin myös toisialda nijden ylpeys on suuri,jotca
ylöncatzowat autuden wälicappalet, sen pyhän Sanan ja Sacramendit, ilman tuulemista, lukemista, tutkistelemista, ja ilnran
edelläkaywäistä tietoa autuden tiesymmäryxen harjoitusta ja
tä, syistä ja järjestyxesta, odottawat tulewans cohdastans ckuan

scn

se

sen

näitä

muutetuxi Christuxen caltaiseri. Jota wastan
heidän pitä tuleman opeteturi jos he
tahtomat
Hänen tygöns- nijncuin Pawali myös
fysymyxcllans teroitta sitä: cumga he sen uscowat josta ej he
ole cuullel? murra cuinga he cuulewar ilman saarnajatN!
kaatyri ia

sanoo että,
tulla wedetyri

lEsus täsä

sanoa: se

seisoo, että luWaan tasä wielä taidais jocu
malalda heidän pita opetettaman, eikä Jumala puhu suulla
corwille cuultawasti, waan sisällisesti, jolla hän taiwutta woimallisesti sydammcn. Wastaus: ottacam ainoastans waari siftä selityxestä jongillEsus itze anda tämän opeturen muodosta, Han
Ej nijn että jocu on Isän nähnyt/ waan joca on luon, ei kengän muu cuin Jumalasta, se on Isän nähnyt;
malan oma Poica joca on Isästä syndynyt taida pita nijnlä- I lim.
6:16.
cansa, että han sijtä, ilman wähistä Cansa käymistä Jumalan
licappalita, cuwauria ja tawalista käsittämistä-oppis jotan lumalalda: waan caicki oppi cuin meille pita Jumalasta oleman
tulee hänen Poikans ilmoittamisesta, nijncuin lohanncswiee, ole kengän
la selwemmästi
lumalaca nähnyt; M. i: iB.
ainokainen poika joca on Isan helmas Hän ilmoitti meili: i.
le. Hän ilmoitti meille waellurens aikana tawallisella ihmisQen.z:B,Y.
puhella,
ruumillisille
corwille
ilmoitti
cuultawasti;
Hän
ten
c»p. 18: 2.
Wanhas Testamentis Pyhille Isille tvisinans ruumilliseua
äänellä
Hän nakywäisesä muodosa puhutteli heilä;
toisinans taas näöisä; toisinans unisa mutta aina nijn, että

sanoo:

se

se
sanoo:

coscan

'

,

,

se

cosca

O

Hei-

Neljäs

Helnntai

ymmärrvrens käsitit selkiät cuwac, ajatuxet/ ja oikian tiedon nijstä asioista cuin Hän ilmoitti, ia nijn
cautta taiwu-,
tettin
Hänen tygöns käändymäan, josa he myös sait käskyn muita sijhen neuwomaan puhella, ja osittain Kirjoituxella-,
Nämät Sanat ja Puheet, jotta näin Christuxelda ja Hänen
Henaeldäns owat uloslähtenet, ihmisille julistetut, ja Raamattuhun ylöskirjoitetm ne owat salna ainoa Jumalan Sana,
jolla Hän ihmisia opetta, ja
cautta lEsuxen tygo wctaa:
i rkes. 2:13. nijn todistaa P:Pawali sijta Sanasia cuin hän puhunut oli Sa«
nan cuutioillens: jota he olit kuullet hänelda että totisesti
on Jumalan Sana, )oca mxos heisa uscowaisisa waicutta

heidän

sen

uscosa

se
sen

se

taidais selwemmasti sanoa, että Sanan Saarna, jota ihmiset edestuowat, on itze Jumalan woimallinen Toimitus, jonaa caucta Hän waicutta ihmisisä sitä/ että he uscowat,
ja nijn lEsuxen t»gö wedetänc Ia sen cuin Pawali täsä todistaa
sijtä kirjoitesiltä pnhucusta, sen
todistaa
20: 31. tusta Sanasta: Namat owat kirjoitetut että ce uscoisitca/että
I°K.confe,-.
lesuson CHristus Jumalan poica/ja että te saisitte elämän
2
,3:15.
cautta Hänen lTlimeens. Costa nyt Jumala tällä muotoa
uscon
ja näin wijsaasti, säädyllisesti ja woimallisesti, Hänen puoleldans
wctäa ihmisiä lEsuxen tygo, ja teke sen Ruan cuin pysyy ijancaickiscen elämään, nijn sijtä on kewiä päättä, Mitä sirte ihmisten tulee heidän puoleldans tehdä/ että he sai silata mä n sle«
lun Ruan/ lEsus myös sen ilmoitta, cuin me nyt merkitzem,
z:c> Näillä sanoilla, cuin Hän tasä wielä sanoo: locai,
nen
cuin
sen on Isalda cuullut, ja oppenut, hän rulee mi45.
nun tygöni. Josta me näem, että Ihmisen puolelda,cahtalaista
meidän sijhen waaditan ja tarwitan, että hän tulis lEsuxen tygö wedeJota
pitä cuule- tyxi, nimittäin Cuuleminen/ ja oppiminen.-Se, jota nyt pitä
m n ja oppi- cuultaman ja oppittaman, sn Jumalan pykä Sana, unneuin me
man.
jo nimitim joca Raamatusa löytyy, ja myös ne Puher Jotta sitä samaa Sanaa ja opetusta oikein edeswctäwät,ulostoimittawat
cuca

nyt

saman

'

conf.
«p

31'l?.2';

irer..Z:

1.
-

la teroittamat, olcon

kansapuheisa,
se Saarnoisa,eli
Christittyin cansa; johon

opettaitten,

tulee cans sen
wanhembain, eli muiden
opetuxen totinen har»oitus Christiilisesa elämäsä ja Cbrjstuxen
Seuramisesa,jxa muilleckin esicuwaxi olla lmtaa: caicki nämät asianhaarat, ehkä ne owat erincaltaifet, ej ne muuta Ilmialan Qpetuxen luondoa; sillä
itze oppi P. Rssamatun- ymmärry-

cosca

ren

Pälwä
xen

jälkeu, oikein sekä edestuoban, että Elämäsä harjoitetan, nim
on Jumalan opetus jota meidän pitä wastanottaman. Tähän wastanottamifecn nyt tulee ensin, Cuulcminen/ johon cans
tulee yxi ahkera Jumalan Sanan Lukeminen nijldä jotta kirja
lukea taitamat, waicka tasa Cuuleminen nimittetän, nijn cuin se
joca usiammalle on yhtenen, nijn muodon cuin ej caicki taida
lukea itze. Tämä Cuuleminen nyt seisoo siinä, että ihminen
taudella lainaa corwans Sanan »äänelle, ej ainoastans mieluisesi
122' 1,4»
ti tule sinne cusa Jumalan P:Sanaa edespannan, waan myös'l's,
?ruv. nss.
ja
puhutan,
cuuldelee
mitä siinä
ohkeromee saada »a mie>
tarcasti
i.
leens käsittä niistä edeotuoduista asioista selwan japerustetun Tiedon kk,!. 4:8.
itzellens. Namät caicki sijhen oikiaan Cuulemisten tulcwat sitä war^,
ten muitakin ihmisten puheita cuullan, että nijstä puheista, hei<
11.
dän mielens ja ajatuxens asioista, meille tutuxi tulisit. Waan tasa on cuitenmn se eroitus, että sitä oppia, joca lEsure.i tygö
johdatti, pitä Mldä cuuldaman, waicka se ihmisildä edespannan.
longa tähden myös meidän sen cuulemisesa pitä
muistaman ja sywaldä mieleem paneman se, ettei se oppi ole ihmisildäylösajateldu,ejkä heidän tahdostans edestullut,
se on itze Taiwalliselda
Isaldä lahioittttu opetus, meille syndija
tämä
näin tapahtu, nijn sydän cans siitä
costa
sille
taipuu nöyrään hartauteen ja waarin ottamiseen Sanasta, jota
Sxdämmen
16:14,
ottamaan
Sanasta, joca tulee itze Jumalan Sanan woimasta, jongs cautta Sydän myös walmistuu Sanaa oikein oppimaan. Ia tämä oppiminen, on nyt se toinen, cuin ihmisen puolelda tarwitan sijhen, että hän Jumalan opetuxen kautta tulis lEsuxen tygö wedetyxi. Oppia Isalda, on jo paljo enämbi cuin cuulla, Mä se
cuultu oppi jo wastan otetan ymmärryrcsä /a tabdosa: ymmärryxesä nijn että ne asiat jotta sijnä Taiwallisesa opift edespannan ttllewat silloin käsitetyn, ja sielu tundee ja tietää mitkä ja millistt ne owat. Tähän ej ole ihmisen luonnollisesa ymmärryxes
yhtan woimaa, silla sen luonnolliset cuwM-et, ja käsittämisen muodot ej wastaa nijden hengellisten asiain corkcuteen ja erinäisten
luondoon; waan itze Jumalan Sanasta, jonga cautta Pyhä
Hengi sisällisesti waicutta, syndywac uudet cuwat jakäsityxet nijstä hengellisistä asioista, cosca ihminen waarin otta ainoastans SaD 2
na-

se
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nasta, ja siwulle jättää nijdcn luonnollisten asiain cuwctt mictesäns, ettei hän Mä secoita hengellisijn asioihin, eikä mjden jälken
duomitze hengellisista asioista: siztä sitten ylöskäy yxi hengellinen ia

walo ymmarryxesä, että ihminen jelwästi nake
tilans, ja ymmärta hänen asians,autudens puolesta, aiwanmjn
olcwan, cmn Raamattu opetta. Josta hän cohta tulee omasa
tunnosans ylitzewoiteturi tämän Pyhän opin totuudesta, ja anda sijhen epäilemättömän suostumisens. Tämän waicutta myös
Pyhä Hengi Sanans woimalla silloin, cosca ihminen somitta
lac. 1:25. sen käsitetyn taiwallisen opin oman tilans päälle, ja catzelee itzens
sijna nijncuin speilisä. Ia jota selkiämmästi nyt ihminen tunde tämän opin totuutta, sitä woimallisemman taiwutuxen hän myös
löytää sijtä mielesäns, että seuramaan todella sitä oppia; nijn että
se myös sitte Toisexi hänen Tahdosans tulee wastanoteturi: ihmisen halu silloin oikein ylös syttyy ja lijcku ojendamaan itzens sen
Pyhän käsitetyn opin jalken, nijn että hän nyt täydellä todella
cauhistuu, hylkää ja pakenee sitä cuinhän Isän opetuxesta on tullut
tundemaan sielullens wahingollisexi,ja sitä wastan ikawöitzee, pyytää ja tacaa ajaa sitä cuin hän näin tundee sielullens totisexihy<?2l. Z!22. waxi. Ia nijncuin nyt paä-asia Isän opetuxesta on tämä, että
Rc>m. m Z2..ihminen tundee sen, että Syndi turmelee ja cadotta ihmisen iiancaickiststi: mutta yxinans lEsus taitaa ja tahtoo caickia syndW
aututeen saatta; nijn myös ihminen, cosca hän nämat totudel
on lillda oppinut, tulee lEsuren tygö wedetyxi, cairen <yndins
alla, nijn että hän ainoastanslEcatkeran tunnon
ikäwöitzee,
cmoo, etzii ja toiwoo, häneen ryhtyy,
auttldexens
ri,il
B, 9'
kijnni
rippuu,handä
alati omisteleeitzellens,ja hänesä ha'hanesä
>o> 12. laja löytä sen
totisen wirwottawan rawinnon hänen sielullens:
Tämä nyt on tulla lEsuxen tygö, jonga cautta myös nijn toimiman sielulle st ruoca joca ej catoa.
2?ec.

i:

19.

Cuinna

osaan:

cuinga tätä
Toiseen
ijancaickiste» elämään? Sen
Ewangelnlmis osottss, seka selwillä Sanoit

Nyt tulemme me sijhen

se

hengellinen rttOcaa naulican/ että st

ppsxy

'

,

tasa
n«uzil«7 cltä cauncilla wertauxilla: Sanat näin soiwat: locanscoc»
lan?
Minun päällcni, hänellä on ijancaicktnew elämä/ jotca SaV. 47'
llat nimittämät ulos, sekä nautitzemisen muodon että ftn hyödy-

tuocn

Uscolla

ty-

Paiwä.

us-

.

tyren» Se ruoca, joca pysyy ijancaickiseen elämään, nautita»
con caucca lEsuxen päälle. Mingäcaltainen tämä ufto on ja
pitä oleman, sitä en me nyt tarwitze pitkäldä selittä, sillä sijtäme
olcm lawialda cuullet, Toisena Helundai Päiwäna. Ia tämä
co on juuri Tuleminen lEsuxen tygö, joca jo edellisesä
sit selitettin. Ainoastans me nyt nimitäm sen, että seisoo, yhden catuwaistn sielun alinomaisesa ikäwöitzemisest lEsuxen )'a hälqpsillisesa ja turwallisesa wastan
nen cmsions oftllisuteen, ja
täsä
ottamisesa. lEsus ftlittä
ruumilliscn syömisen wertauxella: Se ruoca jota uscolla syödän on itze lEsus, joca täsä
sanoo:Minä olen elämän Leipä/-joca taiwastalas
st V. 48: 5^
cllin tästä leiwästä st'ö,hän elää ijancaickisesii. Ia nijn
mehu ja rawitzewa woima täsä leiwäsä on lEsuxen.ansio/
eli caicki cuin hän syndisten ihmisien Lunastuxexi tehnyt jakärsinyt on Nijncuin hänitze
le Leipä, jonga Minä anon
jonga
minun Lihan
minun pitä nndaman mailnan,
ymmärta, ettei
man elämän edestä. Täsä itzecukin mahta
puhu
ikänäns cuin
lihasta,
lEsus
cohdastans Hänen Ruumins
ihmisten pidäis sitä suullans pureman ja niclemän: waan hän puhuu coco Hänen miehudestans, jonga Hän Taiwasta tulbuans
yhdistedisti lumaludens cansa, ja andoi
lumaluden
tyn miehuden ulos mailman elämän edestä,
on, hän andoi itzens
Lain alaisexi, ihmisten siasa osottamaanJumalalle scntäydellisimmän Cuuliaisuden Lain jä!ken,ja ulosseisomaan cairen
sildä ansaitun lain kirouxen. Caicki nämät Työt cuin lEsus
näin Lihascmsa teki, ne waiwat, kiwut, kiuftuxet ja is;e Cuolema
cuin hän kärsei sitä wartcn, että ihmiset saisit elää Jumalan armos ja yhteydes, ne samat oivat lEsuresa wirwottawa elatus ia ruoca, jota
syöminen tasi?o ja nautikee. Tämä
vahtu, ej ainoastans HERran Ehtollisesa, josta ej täsä myös
rmc-maisesta puhuta; waan tavahtu myös aina ja jocapäiwa
ustowasilda. Nijn usein cuin heidän mieleens joutuu heidän synkijnnirippuwa »viheliäisyys synnin tähden: nijn usein
dinss ja
cuin he huomaitzewat heickoudens ja puutoxcns: nijn he nijta
ivastaan muistelemat ja tutkiwat niitä cuin lEsus heidän edestäns ja heidän siasans tehnyt ia kärsinyt on: he erinomaisella
merkitzemisellä waarin ottawat alati sijtä, cuinga täydellisesti heidän welwollisudens.on heidän siasans lEsuxelda täytetty, ja caicO 3
kein

se

usosa-

se

sen
sen

se
se

sanoo:

sen

,

sen

se

cansa

sen

se
uscon

usco

se

se
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kein ricostens rangaistus kärsitty ja marettu. Tätä lunastusta ia
osallisuutta, ikawöitzewät he haluisesti ja turwawat Men etsen
lä se tulee heidän omaxens, Jumalan oman Säännön ja armollisten Lupausten jälken: tällä turwalla he aina lohduttamat murhellistä sydandäns, rawitzewat tarwitzewata sieluans ja wirwottawat wäsynytta hengeens. Ia tämä on nyt sen hengellisen Ruan
syöminen ja naulitzeminen.
Cuinga suuren Hxödxtxxen nyt ne uscowaiset tästä Ruan
löytämät osotta lEsus wielä heille erinomaisexi
Milla hyödy) nautitzemisesta
tyxellä? iM- iloxi coscaHan sanoo: hänellä on ijancaickinen elamä.lota hän
elä» edespäin setittä tällä muotoa: Teidän Isanne söit manna cormaxi. 49- 50. wesa ja cuolit; Cäma on se leipä, joca tuli
s^.
ta iocasijtä sxö, e, hänen pidäcuol?man,hän elää ijancaicflsesti. Ach! mikä corkia hyödytys )a woitto yrion tästä autualliscsia
rawmnosta! se ijancaickinen Elämä. Se on cocous caikesta taydcllisydestäja autudesta cuin ikanäns ihmiselle taitaa sopia ja hanelle lahjoitetta: se on yxi corkia, woimallinen, ihana ja taydellinen yhteys ja yhdistys sen korkian Jumalan ja ihmisen wälilla'
josa se määratöin Jumala anda uscowaisens nautita Händäns
ja

hänen pyhää osalliftuttans

nijn

corkiasa mitasa cuin ikänäns

järjellinen luondocavpale taitan/ Jumalan cuwan päälle pukesemisesi,,
corgotetta,
käsittämään ja namitzemaan.Tasäijancaic-

sitä

ihmisen ymmärryxeen caickein
kisuden Elamasa Jumala wuodatta
ja
wijsauden
ja
sywimman
Tiedon
hänen pohjattomasselkeimmän
ta Salaisudestans: ihmisen Tahdon täyttää Pyhydcllä ja wanja suosiolla: mielentapuhtalla
hurscaudella: Haluntytywaisydellä:
coco
ja
ihmisen luonnon se puut,
saisella ihanalla
puutosta wastan jowoima
wabwistaa
caickia
tumatoin Jumalan
ja
sa Jumalan alinomaisen makeuden
maisto nauntzeminen caihupaxi,

eltä hän aina cnammin ia eken ajan teke lyhyexi ja
nammin sais waipua Jumalahan ja hänen yhteydens.sywyteen.
Achl tätä elämätäl jos me tästä paljongm puhuisim, nim puhet
ainakin puuttu sencallaisen asian ja elämän ulosmaalamistsa, joca
käypi yli caiken puhen ymmarryxen ja ruumillisen silmänZsn, ainoastaus kircastetmlle silmille nähtawä ia nautittawa: Autuas sijs
sijhen uautitzemiseen vn tullut.
Tästä elämästä on meillä so osa ja nautitzeminen tasakin ruumin elämäsä, sillä ej
seiso Raamatus, että meidän
ai-

se

Paina.

m

saaman

se

pitä
ijancaickincn elämä/waan että
joon>snl>. ?:i6.
ustowaisella,jonga hengellinen uston elämä ulottu hamaan uan- satzo/ 5 Sun.
Esi»
caickiseen elämään, josa on täydellinen wapaus cuoleman mallas- Paastos
puhe ia 7
perindö
täydellinen
cansa
oikeus ia
ta,
lEsuxen
Taiwaisa. lo- Eunn. Trin.
ca caickl jo aljetan ja perusteta» «hmisesä,
wanhurscari teke- LpK. 2: 5- 8.
miftsä, nijn että uscowaiset itzeckin stn jo täällä tundewat ja tie- 1„K. 1: 12,
tawäl sielusans mitä heille lumalalda annettu on, ja taitawat Kom. Z: 17.
2 12.
pitä tätä heidän autudens tayli caiken mailman onnen
rl.
9warata lEsuxesa, ja sillä ylitzewoitta cc-icki mailman wajwat jn 34
waarat, Jumalan Rackauden alinomaises ja cuumas harjoitti- 2601, 12 y.
xes. Taincallainen hengellinen elämä annetan ufcowaisil!e,ej K<zm> II! 29»
häxj aiari, waan ainaiseni caswamisexi, wahwistumifexi »a pysy>
täydellisyden saauttawatCuomisexi siinä, sijhen asti että he
ylösnousemisesa:
ja
lem °sa
niin että wap. lEsus ej ilman syytä
yhdistä,
täsakän
ihmisen wetämistä Isäldä hänen tygöns, )a sitä
ijancaickista elämätä, tämän Lupcmrens
Minä herätän
44»
hänen wijineisnä päiwans. Olvttaxens, että Hengellinen,elämä, cuin ihmisille annetan, uscon cautta, ulottu ijancaickisuteen,
ja tulee täydellisuteens silloin costa he cuolleista ylöshcrätetän wij,

'

ainoasians

arwosa

sen

cansa

'.

se

niillä uscowaisilla on se ijancaickincn
elämä täällä totisesti, eikä ole sen nykyisen hengellisen, ja sen
tulcwan Cmmian elämän wälillä eroitusta itze elämän luonnon ja
olennon, waan sen muodon ia täydellisyden puolesta. I
nen elämä juuri on se että Nähdä Jumalcita; uscowaiset näke-wät cans jo täällä Jumalan uscon silmillä Ganasa, nijncuin,
l?:!2.
speilisä tapauxesa, waicka silloin taydellisydesä casrvosta casi
wohon; nyt puolittain, maan silloin me tunnein nijncuin
me tutur olemma. Jumalan näkemisestä' sijnä Tulewaises E< 15«5. z: 2.
lämäs,tulemma me hänen caltaisirens, wijsaixi, pyhixi, hurscaixi, rackaudella täytetyxi; caicki nämät alcawat jo uscowaisslla ta-

meisnä päiwänä. Ia

nijn

jo

sacayowac
elämäsä ja totisesti harjoicetan,cosca he HiLßrsn kirctautta 2<>l. I! l?.
nijncuin speilisä.
sijhen
Muutetan

cuwaan/

kirc-

kaudesta kirckauceen, nijncuin H<kßran hengestä/se on,he
uudistumat heidän lnielensä hellges ja pukewar päällens
uuden ihmisen joca Jumalan Cundemiseen uudistetun, ja rpK 4:23,24.
hnnen cuwans jälken luocu on tocises wanhurscsudes ja
hydes: Jumalan Näkemisestä ja ihmisien yhdencallaisudesta Jumalan cansa, syndyy Taiwaisa uloswalituille täysi autuus, ilo,
/

tyty-

ii 2
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rl. 17:15. tytywaisyys ja ihana meno, että hcitä rawitan becumalla niM
cuin wirralla; caickia tätä ne uscowaistt jo täälläkin nautitzcwat
uscosa, ja nhn palio cuin he täällä tundewat Jumalala uscosa,
ja hänen kuwahanS uudistuwat,ui,n paljo heillä myös on totinen
,'« suloinen
esimacu Da taiwallisesta tytywäisydestä, ja he owat
"uruat roiwosa. Ia waicka tämä autuus täällä on ftcoitettu
sapella ia eatkerudclla, sen sywän luonnon turmeluxen, ja kijnnirwpuwa),

synnin hidastuttamisen, nijn myös

suurten wihollisten

tähden, josta alinomainen kilwoitus ja sota tulee; mutta jota uscollisemmat he owat lEsuxesa sitä hengellistä rawindotans nautltzemaan jahywaxens käyttämään, sitä enämman Hänen Armons
ia rackaudens macu woitta ja waiwutta caiken tämän catkeruden, ettei he tarwitze eikä tahdo caiwata eli etziä lihan ja mailman synnillisiä huwituxia: sillä heillä on totisembi, puhtambi, manambi ja täydellisembi huwinis lEsuxesa ja hänen armons tun,
demisesa ja nautitzemisesa. Nijn että, jos Sannin laki lihasi
24' 25saatta beita usiasti walittamaan ja itkemään, nijn sillä samalla Hengen laki joca elawäxi teke lEsuxes, rohwaisee ja ilahutta heitä
kerscamaamMiua kljcän lumalaca lEsuxen Christuxen,nei«?. 8i1,2. dan HERram cautta, ja tiedän wiWi, ettei ole xhtan cadotusia nijsä jorca lEsuxes Cdristuxes owat, jorm ej lihalt
jälken waella waan hengen. Nijn taitawat he myös tasa lu,malans yhteydesa ylitzewoitca ja hywäxens käändää ja kayttä caicK°m. 8! 35.5
ahdistunet., wainot, alasiomudet ja köyhydet, ja olla x37lonpaldises ilos caikesa waiwaft, josa itzs-HERra ilahutta
heidän sxdämmenö, sijnä siasaXuin muilla ou wijnaa ja jxwiä
rl,
4: 8. kxllä, jaa,
itze Cuolema, sen maallisen majan hajottaja ja purkaja, on heidän woittons lEsuxesa yli caickein waiwain ja wi<
8ri,!i. 1: 23. hollisten, nijn että he
halaiawat ruumiista caucana olla ja a8.

rl»l. 12!

I.

.

sua HERran

5:

isancaickisesti.

Ach sijs te Adamin lcwseh huomaitcat nyt, cuinga suloinen ,a autuas
ja äluscowaisten yhteys on lEsuxen
kat nijn tyhmästi hyljätkö ja ylöncatzoco sitä autuutta joca'on
teillä tarjona, ainoastans että te annatte itzenne Isäldä tulla wedetyxi lEzuxen tygö, ja niin tectte sitä ruoca joca pysyy ijancaickueen elomaan. Ia waicka tämä elämä täällä on kackett?
Christien
lumnlasa, ja on meidän puoleldam ja itze

se

c°l H>

"»>

,',

"

cansa

UUdlsi

PäiwK
uudistuxen puolesta

sen elaman

wajawa ja

alcu ja itze

heickoutten alainen; nijn cuitengin

joca wsstauuöesa sxndxse totinen elämä
päälle

mlftsä on rakettu meisa lEsuxcn

zesans täydellinen,

pukemisen cautta, on it-

ja /o täälläkin paljo enammin wirwotta ja eja sielun nijden tykönä cuin
tundewat j«

lawan teke henM
sen
sitä elamätä nautitzewat, minä sanon, monenkertaisesti enammin
cuin ceco mailman paras meno ja menestys taitaa tehdä. Ymmartakat se nijden Pyhäin kerscauxesta, jotca mailmangin suu,
renmenestyxen ja Cunnian alla, tuffindunet sijhen, owat hnutanet
mmcuin Assaph: HHRra cuin sinä ainoastans minulla olet, e1»73!25,«1.
nijn en minä ensingän sitte Tairoaasta eli maasta tottele/
waicka wielä minun ruumin ja sielun waipuis/ nijn sinä
Jumala cuitengin olet aina minun sxdammeni uscallus/ ja mi-

nun

osan.

Nijn

ne uscowaiset totilesa coettelemisesa weisawat

samasta Mlelesta: cuin on IVsus sxdammesan, nijn on minul-

la <lo suur/ joca sielun täyttä juur:
lohdutusta minul lisää,
lurus, murhes aiman,
minun Cawaran. Taincallaiset
ia muut kerscauret nijsa totisisa uscowaisisa, ei ole tyhjät kylmät
sanat ja makiat unet, mjncuin monella ulcocullatulla suu pallilla,
,olla ei ole sitä sizällistä tundoacoco asiasta; waan ne uloswuota,
wat Mallisesta Sanain woiman tunnosta, ja
Jumalan suloisuden mausta sielusa usein yliwuotawasa mitasa ja mielisuosiosa
lEsuxesa, ,ota ej kieli taida ulossanoa ja tutkia. longa se parahin tundeejacoettelee,jocaitze työsa' lEsuxen tygö on tullut, ja
uscosa Mapmwa Hanesä nautitzeeElamans leipäa,sen jalken cuin
tasa )o yxikcrtaisesti osotettu on.
Päätoxexi, joca tahtoo tähän autnden säätyy»
D
ltze työsa nautita, hän ottacon naista edelläkäywäisista namat opetuxet hywäxens:
Ensin/Ettei sen oikian käändxmisen ja autuden tolMltusta ole ensingän eteens ottamisia, onnilla waellä ja toi- Opetus naM
mella;waan, cosca ei kengän taida lEsuxen tyZo tulla, ellei
Ettei autudnt
weda handa, nnn pila se oleman meidän ensimmäinen ja toimitus
ole
wlnnelnen toimem, että me ylösnostam sydammem /a halum ta omisa wyi,
man Isan t»go, hartaalla ikäwöitzemisella /a anomisella tämän mas<l.
suuren 'Armon-Isan tygo, että Hän itze- wedäis meitä tygöns
Polcans lEsuxen cautta:että hän itzi Hengens woimalla ylös- O»n«'c. 1:4,
walalsts ymmarryxemme silmät tundemaan,scka meidän oman wi,
.

„

.

P

höl.
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helimsydcm,'että hänen Armonscorkeuden ja suurudcn ja sin cunnialtisen Perimisen rickauden cuin meille taritani sytytais itze
meisä totisen halun, näljän ja janon, wanhurscauden perään, ja
«ijn itze Virwotais sen janowan sielun, ja ilahutais sen mur-

hellisen

hengen.

Toisexi,los sijs Jumalan hengen pitää taitaman tehsielusa sen rmludexi, nijn meidän pitä salliman Hänelle
ia estämätöin Huoneen hallitus meisä, eikä paaduttaman
petuxesa kijm
pahaa
sydcmdä seuramaan omia haluja eikä maitman pasitä
«irippxman.
2:c>

Waan pttä dä työtä
Jumalan s»'wapaa

tapoja jotca caicki pitä suurella todella poiskielcämän, ja waarin otettaman ainoastans lumal<?„S<?nan opctllxesia, jonga lEsus hänen opeturellans ja Esimerkilläns nijn yliwoittawasii wahwistanut on, uscollisesii sitä seuramaan, ehkä
cuinga se nakyis wastahacoisexi lihalle, eli camalaxi mailmalle i<«
sen muodolle. Et ejsinä tarwitze peljätä, että tämä oppi sinua huckaan saatta, sillä Jumalan Pyhä sana, enammän sinulda waaHi, cuin sinä'itze terwen järjen harjoituxen alla taidat yliwoittawasii käsittä lijckumattomaxi ja phhäxi totudexi, joca sinun johdatta siHen perustettuun Tundoon Jumalasta, ja hänen oikiaan
palwelumns, ja niin totiseen yhteyteen Jumalan sen corkeims
Wan Hywyden cansa, cufa sitä wastan muut opit, sille terwelle
järjelleckin owat nähtäwasti wäärät ja wanhingolliset, nijn muodoin cuin ne taicka lEsuxen puhtasia ia pyhästä osallisudesta
poiswiewät, taicka myös, jos he Chrisiuxengin tunnustamat, andawat ja luwallisexi tekewat sille pahalle lihalle monencallaiset cadottawaistt synnit, jota se Pyhä Jumala ej karsi, ja terwe järki cans taitaa löytää ja nahda, että ne sotimat sen Pyhän Jumalan suuria, pyhjä ja muuttumattomia omaisuria wastan, ja
nijn caikin muodoin wahingolliset ja omantunnon rauhan farkewäiset teot owat. Ack! autuas sys on, joca taitaa
uscoa itzens
«inoastans Jumalan Pyhän sanan ja Hengen johdaturen alle,
ja hckielda odotta hiljasudes ja tytywäisydes johdatusta ja menestystä caikisa asioisans.
Öppikam wiela naisia, ettei taincallainen
3-'?. wiatoin Lolmaimeri
ja
hiljainen
ylönandaminen
waluap'
Jumalalle, pidä ulossulkeman
Ist
paleita nau- yhtä Merata ja säädyllistä N>älicappalden nautitzemisia. Sillä turhaan jom istuu parhain herckuin wieresa, suurimmalla runn
HM myös ota M ruoista tygöns ja nautitzs sitä, et-

hendawaisia

lä

U

5

Wlwä

ta sen mehu tulis ruumin rawinnoxi /a elättamisexi; ioca ej sitä
tekis pöydaia istuisans, hän ilman späilemätä nousis yhtä tyhjänä
ylös sijtä cuin hän meni sinne, jos hän muutoin ej luulis itzens
tyhjästä ruan cotzelemisesta rcwituxi tulcwan; mutta taincallainen
tyhmä luulo, kyllä sekin pian ilmoitta itzens, cosia ruumis wähittäinraukenee ia woimattomuteenswäipuu ja näändyy, sencallaiset totisesti owat ne, jotca omantunnon ja sielun sifäWa lepoa
jarauhaa odottawat Hengen waicutuxelda ilmcn sen Pyhän Sanan eli Raamatun ja Pyhäin Sacramenttein säädyllistä ja chkerata käyttämistä sieluns jocapäiwäisexi rawinnoxi: he heidän
perättömasä luulosans luulewat itzens hywinssin rawituxi, ja owat
mielesäns hywin tytywäiset itzc ccmsans, silla he pitäwät oman
luondons oudot cuwauxet ja eteen asetuxet heidän oikiana sieluns
ruocana, ja Christusta ulos toimittawat oman pääns jälken, sencallaisesa jarjestyxesä joca lihalle enämmin itzewallaisuutta, cum
estettä anda mailman muodon ta«a aiamisesa toca myös näyttä
itzens sencallaisesa myrkyllisesä hedelmäsa, että sencallaiset ihmiset
ej coscan tule sijhen totiseen lumalisuteen, ja itzens ja mailman
Poiskieloämiseen, waan nzailman kiiudiäfä huramisesa, ainoastans,
yhtä ulconaisesti kijldäwäta Christillisyttä harjoittawat, ilman sen
totista woinna ja menoa. Ia cuingawalttamätöin ja tarpellincn
yhdelle oikialle Christitylle on, Jumalan Pyhän Sanan, ja Sa,
cramendin ahkera ja wiria nautitzeminen sieluns wäittämättomäxi rawinnoxi ijancaickiseen elämään, sijtä olemme mualla tasa
kir,as usiasti puhunet, ja myös sekä wndendens Sunnuntaina Vi<i. No»,
Pagstos,etta Palmu-Sunnuntaina sitä samaa teroittanet. Ameu!
öcc.
Ach; sinä Racas Taiwallinen Isa, joca nl/n suurella

armahtannsella halajac ihmisien xhdistxsiä iye cansas/ ettäs
annoit ainocaisen poicas cuolemaan/ ja aseric hänen underi eläwäxi tien, jota sxndiset rvielä tulisit sinun xheextees'
nijn mxös wiclä Sinun Henges ja pyhän Sanas cautta
cutzut ja wedät caickia sxndisiä Hänen puoleens. Siuna tämäkin sinun Sanas, että se olis woimallinen suruttomia
sxdämmitä xlösherätramään/ että sinun xhrexträsyliye caic,
kia eyimään,e«ziwäisiä sxdämmicä sinun poicas txgö saatta,
maan, ja ni,ca uscoroaisia sydänimita hänen osallijudesans
kijnnittämään, että he alinomaa Häncsä nautiyisit wirwoe-

P
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tawai-
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«maisen ja elättäwäisen rawinnon sijhen isäncaickiseen elä,
maan; tee se racas Isä/ saman sinun Poicas callin ansion
»a Esirncouxen cautta. Amen.

Pyhän

Kolminaisuden Sunundai
Esipuhe.

rK 45:15.

tWlotisesiiSmäoletSawttnlltmal^Sina^nmalalsraelinwapahtaja.Näinihmettcli muine» se P.ProphetaEsai-

as yli Jumalan Salaisuden ja hänen salaisen neuwons,cos-

ea hän oli uloswalinnut Persian Cuningan Cyoreren wapahtajaxi Israelin Cansalle, jonga piti irti lasteman Israelin lapset
Babelin Fangeudesta, andaman tacaperin caicki lErusalemin
Tempplin astiat, »a mouda muuta hywää työtä heille tekemän; jota Jumala Esaiancautta andoi ennustaa io 320 ajastaicaa ennen
cuin se asia tapahtukan, ja niin cans teki tämän Pacanallisen
Cuningan yhderi Esimalauxexi wapahtajaan Christuxeen, /a hänen wapahtamifeens Pirun wallan alda jota astata nijn se P.
Jumala on' Propheta tasa ihmettelee ja sanoo: Totisesti olet Sinä Salat-

Jumala/ Sinä Jumala Israelin rvapahtaja. E5.45: is:
Näillä Esaian ihmettelewaisillä sanoilla, me Rackat
Sielut, mahdamme tänäpaiwänä alcaa" tämän P. Colminaisuden Juhlan, cosca erinomaisesti tutkistellan sen pyhän Colminaisuden suurta Salaisutta, seka hänen käsittämättömasä Olennosans, että hänen tutkistelemattomisa Tölsäns ja Tegoisans.
Tosin kyllä se suuri Jumala on jollakin muotoa ilmoittanut itzens Luonnon waldacunnasa, M sisällisesti, ajatusten
ja omantunnon sisällisen todisiuxen ja päätöxen cautta, sillä hä-

Salattu. tu

»0M.I!IY»20. nen näkymättömät menons/ ijaycaickinen woimans ja lumaludens nähdän hamasta mailman luomisesta, ja
tan Jumalasta tuta/on heille tiettawä: sillä lu»yalaheililmoitti. Että myös ulconaiststi hänen suurisa Töisans,
le
sillä caicki luodut cappalet, Taiwas, maa ja meri, eläimet,
puut j» yrtit todistamat ja uloshuutawat t«wän Jumalan
ta

se

sen

suur-

Sunnuntai.

n7

ta woimaa, wijsautta ja Hywyttä, nijn että Taiwae ilinoirtäwatlumalun Cunnian, ja wahwuus julistaa hänen kärrensiz?f. 19: 2.
Teot, ja caicki Maa on täxnäns Hlkßran Cunniaeaja Hp->-rl. 33: 5.

wxttä. Joista suurista Jumalan omaisudeista ja Töistä myös
ne Pakanallisetkin wiisat, Luonnon kirjan iälken, owat edestuonet ja kirjoittanet suuret todistuxet heidän luonnollisesta tunnost
tans ja ymmärryxestäns tämän Jumalan Suurudesta, woimasta,
wijsaudesta ja Pyhydestä.
-

~

Waan cuitenain ehkä cuinga nahtawa ja kasitettawä tä.

mä suuri Jumala nakyis olewan jo Luonnongin waldacunnasa
caikille ihmisille, nijn cuitengin pysyy hän ainakin itzesäns jaon yxi Salattu Jumala:
Salattu on Jumala Vnsixi/ Hänen sisallisimmän ja Hänen olemi»
pohjattoman olendons ja olemisens puolesta, joca on caikel- sesans.
le janelle ulosammuldamatoin ja käsittamätöin, sillä luulercos

rutkistellesas Jumalan löxräwas? ja caickiwaldian räxdelli- 1<,b.11!7,'8.
on korkiambi cuin Taiwas, mitäs tahdot Lllg. 36,
sesii
2Z.
helwetti, cuingas taidat ruta? Ia
cuin
tehdä? Sxwembi
Nijn
on läms Jumala Salattu cans
cuca turkii hänen tiens?
ihmiselle,
Hänen
Personains puolesta, ja cuinga
luonnolliselle
sille
Synnyttänyt
Pojan> ja cuinga Poica
ijancaickisudesta
on
IsaSyndynyt
Pyhä
Hengi
kclypi ulos molemmista!?
ja
IsOa,
on
ta

/

Toisexi, Salattu on Jumala, hänen Tahcons puolesi Tahdosans.
sillä cuca ihminen sen tiedäis, ellei hän itze meille sitä ilmoit-

tanut olis? Thristuxen Rickaus on pacanain seas rutkimatoin/ ja mikä osallisuus sijnä Salaifudeson/ joca
on salattu olluc ImnLlas. Ia waicka tosin nyt se Racas Jumala on Armon wat6acunnasa ilmoittanut ihmisille hänen Tahtons ja hywät Työns, ja anda banen Sanasans itzens tuta
meille, nijncuin meidän Isam wchem,ja Lohduttajam, joca meitä jällens tahtoo tehdä hänen onchens ja asuinsiaxens;nijn cuitenColmannexi, pysyy tämä

Jumala ainakin

Salattuna, Wm'cnlnxi<

niiden ushänen sisallisten waicutusiens muodon puolesta, cuinga
cucas
tietä
muodon
Sillä
corvaisien Sxdammesa:
Jumala waicutta uston sydämmefa, cuinga hän uscon kautta teke
ihmisexi ja toistri mieheri, cuinga hän uudistaa cuhänett

P
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c°l,

z:

wans hänesa, >'a wieroitta hänen mailmasia? Tuuli puhttlda cutahtoo, sa sinä cuuler hänenhumttlU',,'a et tiedä cusi
ta hän tulee/ taicka cuhunga hau menee; nam o« jocainen
cuin Hengestä sxndxnxc on, sanoo wap. Christus itze ranäpcinä
Ia nijn waicka H!kßran Galajsiis on mM
Nicodemuxelle.
cuin Händä peleäwär, nijn ej cuitengan hekan ymmärrä oikein
Jumalan Salaisuden sisällistä muotoa, waicka he sen woiman
ja waicutuxsn tykönans nmdewat heidän uudistuxexens ja autudexens. Nijn
on Jumala wiela cans Salattu, ia pitää itzens

fa hän

3.

Salattuna usiasti hänen Lastens tykönä, wicläjälken kaandymiftngin uudistl!xen Saädysä,cosca hän salaa ja kätkee pois heilda caiken hänen Armons ja
Tunnon, ja anda heiwaipua
ja
dän usiasti ikänäns cuin
helwettim huutaa: Minun Jumalan/ minun Jumalan, mixis minun xlonannoit? Ia nijn
hän usiasti teke Työns hänen Lapsisans, nim ettei he tiedä,eikä usco, eikä ymmärrä, cuinga se on heidän cansans? ej he
ja omat tosin uscosa, waan ej tunusco itzeckan että he uscowat,
ne sitä: Tästä nousemat heille suuret tuscat, walituret ja huocauxet: 3lch! ertä minä raivaisin ustoa, ?ich! että minä taivaisin rucoilla/ 3lch! en minä tunne tekonani xhtan usioo, en xhtan merckiä enga woimaa uscosta. Waan kaickein näitten tuscain ja huocausten alla, on cuitengin se Salattu Jumala woimallinen heisä,ja ylösnostaa itze heisä taincallaiset huocauxet Taiwasta cohden, jotta huocauxet ej ole muuta cuin suloiset uston lidut ja kipinät jotta nousemat ylös Taiwcnseen ja metäwät aicanans Taiwan hedelmällisin sateen ja wirwotuxen heidän pääl--

se

lens, nijn että
salattu Jumala ilmoitta
siunauMa, ja ajallanswahwistaa heidän

itzens heille suurella-

uscoans.

Waan cosca ms
nijn, me merkit-

.

tätä Salattua suurta Jumalala,
M catzelem
tilasta, cuinga tämä Jumala wielä,
zem
tästä
ikmi<

Caikes
sten elämän

Neljanneri on Salarrucans, caikesa ihmisten euljecläpi tämän mailman: Mitä Jumalan omijn Lapsim
juoxus. ta<mstsa
tulec,nijn menäem cuinga ihmeliisesti hän culjetta heitä läpi mailman, ej hän anna heidän ymmärtä hänen aicomistans, nyt hän
alenda ja alaspainaa heidän coco mailman jalka-portari japilcaxi; nyt hän taas corgotta ja ylendä heidän corkialle, nijn että
rl. 73: 25 he wasta perästä pain saamat huomalta ja ihmedellä, cuinga

HER-

159
SnmnnMi.
?l, 32! z.
neuwons jalken, jakrov.
HERra on heitä taluttanut hänen jasalaisen
Z2.
z:loin,
cuinga woimallinen hänen
johdattanut heitä hänen silmilläns,
Salaisudens on nijdcn hurftasten tykönä. P.Lutherus stnoo: 4. I«n»
nijn se käyvi caickein asiain ciinsa, cuin Jumala toimitta, niin
teki hän omalle Pojallens, cosca Hän tahdoi tehdä hänen ylimja Maan, nijn Hän menee cowi»
mäisexi Cuningaxi yli
hirsipuuhun, ja huutaa Wa
hänen cansans, ja cmda hirttä
hirmuisesti ja caiwata apua ja lohdutusta; nijn on hän tehnyt

-

myös nijden Pyhäin Marttyrein canft, jongatähden hänestä myös
2f. 5! l.
seisoo, että hän on ihmellinen; nijn rundccar sijs että Hlkßra rl.
4: 4niihin
wie hänin Pxhäns ihmellisesii. Waan mitä taas
malattomijn tule, nijn ej ole Jumala wähemmin Salattu duomioisims heidän ylitzens:Hän alcaaduomions ensin Jumalan !?«.
4! 17-..
sillä cosca se ensimmäinen mailma piti cadotettaman, 2?«r.2!5,6>,7,
huonesta:
nijn piti sen hursian Noachin ensisti pahon kärsimän: cosca
3.
doma piti häwitettämän,niin piti Lothin ensist paljon wainoa upiti
Pro,
piti
nijn
cukisiettaman,
losseisomcm: cosca lerusalemi
phetat ja Apostolit ensist waiwattaman ja aydistettaman.. Tätä teke se suuri Jumala ilman epäilemätä ftntähden, että han
enfisti osotais hänen wanhurscaudens kijwauden hänen lasiens
syndein ylitze, silla Hän catzoo heidän syndins rascammaxi, joille
hän suuremmam walkeuden ja hywäin töittens runsauden onjaeanm, ja nijn näyttä itzens sillä yhdcxi yxiwacaistn Jumalan,
jolla ei ole Personan muodon catzomusta: nijncuin myös Hän
tä?ä Etzimisen muodolla tahtoo kehoitta mjtä Jumalattomia Parannuxecn, että cosca he näkewat nijsä ufcowaisisa taincallaisen
Pysywäifyden esimerkin, sijtä tulisit myös kehoiteturi heitä seuramaan heidän opisans ja clämäsäns,jonga he heidän cuoleniallaus
näin wahwistanet owat. Mutta wietä on tämä Jumala Salattu cans ihmisen uloswiemisesa tästä mallmasta, nijn että jos

Järki kaikesa

muusa Jumalan culjettamisesa

ja

itzens, nijn ej se tapahdu wähemmin täfä asiasa: Ach Hywa Jumala, se nakyis oleman yhtcn sopiwaincn sinun Isällisen rackaudes ja edesmurehtimises ccmla, että aina nijlle Pyhille pidäishywin käymän, ja niille Pahoille pahoin; waan meidän lassum,
lyöpi tacaperin täsä asiasa: me näem toisin elewan sinun huones
hallituxesa; ne Jumalattomat cukoistawat, lihowat ja menestywat
min lihawa watza, waan ne Jumaliset pilcataN/ wainotan/.köy,

HV-
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se

bydes ja ylöncatzes e-läwät, tämän yli paheni
P.
oli minulle xlön
tutkia, mutta
Mittä
sirä
a>actrlln
sanoi:
r1,7;:i6.17«
rastas/ sijhen asti cuin minä menin Jumalan pyhään, st on.
Jumalan Sanaan, ja xmmärsil: heidän lop-puns etc. Ach Hywa Jumala, cuinga Salattu
Sinä ihmisten ulosculiettaminäkyis
oleman
mailmasta:
sowelias ja tarpellinen
tästä
ftsakin
asia, että monen nuoren pidäis cauwan elämän mailmasa itzelKns ja muille hywaxi, ja ne wanhat pidäis pois corjattaman
muitten tielda ja waiwoista; waan me naem cuitengin toisin käywän: usiasti sinä leickat ijan langan nyncuin heinän poicki yhdell<Hron.l2.B>!-da nuorelda »oca on wircku ia kewia cuin Metzä wuohl wuorella, ia taidais cauwaan elää-seka yhteiseri Seuracunnan hywäxi,
että erinomaisexi omains hywaxi ja tarpeexi; waan Wwastan,
annat sinä usiasti yhden wanhan, joca jo caickein tiellä on ja
caikilda lykatäisin hautaan, cauwan elää ja ihmisten wajwtzina
ollamailmasa. Me mahdamme käandä itzem mihinga me tahdom,
nijn ms ainakin
todexi löydäm: Totisesti olet Sinä yxi Sahumala,
lattu
Jumala Israelin wapahtaja. Osita Jumaja
wijsauden, ja tunnon sxwxttä;cuinga tutrickauden,
lan
omat
kimattomat
hänen duomions/ ja käsittämättömät hätien>;!
on HERran mielen tiennxt? eli cuca
nen
Sillä
cuca
Kom. Ii:
;6.
neuwonandajsns
on
ollut? eli cuca on hänelle jotahänen
3?'

se

se

sen

kin ennen andanut/jota hänelle pidais >ällens maxettaman?
Sillä hänestä, ja hänen caureans, ja hänesä owat caicki:
cunnia ijancaickisesii, AmenlNmn ihmettelee Juhänelle
malan salaisten teitten xli se P. Pawali tämän luhlapäiwän
Epistolasa. Waan caikifa näisä! meidän pitä tietämän, että Jumala, joca parahiten ja witzimmästi tietää, )a jo edeldäpäin näke
caickein ihmisten tulewaiset seka käytöxet että tarpellisudet niailmasa, hän myös caikille teke sen lälken cuin hän näke itzeculleckin hyödyllisimmän olewan, ja parahiten yhten sopi hänen Pyhydens ja Hywydens cansa: eikä meidän myös pidä näitä asioita ja Salauxia edammäldä eli sywemmäldä caiwaman ja tutkiman, cuin Jumalan Sanan cansa yhten sopii, joca Sana kyllä,
ynnä sen jocapaiwäisen coettelemisen cansa, todistaa Jumalan isällisesta hallituxesta jamenosta ihmisten lasten cansa maan päällä. Sentahden sijs, jos sinun lyhyt järkes ei taida kasilta caictm Jumalan neuwoja, nijn heitä sinä ainoastcms itzes lapsillisesa

us-

Sunnuntai.

uscall«xesa hänen tahtons ja kässyns alle, ja elä sen jälken, niju
et sinä coscaan häpiään tule. Ej sinun ru!e rienU aicaa eli hetkeä, 6,5,
i'7.
jotca Isä on hänen woimaans pannue. Eikö ne caicki ole
tykönäni?
Sinetillä
Ia
lukittu minun Ta- M
käcketxe minun
waroisani? loea paljon hunajara sxö, ej se ole bxwä: ja jo, 55:8.9»
ca txölaica astoja tutkij, se tulee hänelle txöläri.
Tanapäiwäna Rackat Melut, on Christillinen tawallisuus, tutkistella sen Pyhän Colminaisuden suurta Salaisutta,
sekä hänen käsittämättömän olemisens, Personains ja omäisuttcns puolesta, että myös hänen suurtm waiclltustens puolesta yhdeihmsesä, jota hän tahtoo lähestyy uudesta Synnytsa svndisesa
tä, ja nijn coconans omarens tehdä ja uudistaa. Naista molemmistä luurista Salaisudeista ej ole meillä nyt aicaa eikä Aa yhtä
haawa puhua, waan nijncuin se edellinen, nimittäin Pyhän Colminaisuden Salaisus hänen olemisens, Personains ja omaisuttens puolesta, on käsitetty sen P. Athanassuxen Tunnustuxeen
meidän Catechismuresam, ja löytän wahwoilla Raamatun Sanoilla wahwistettuna caikisa meidän Tunnustus kirjoisam; nijn
me tällä erällä tahdom catzella erinomaisesti sitä jälkimmäistä osaa, sen P. Colminaisuden suuresta Salaisudesia, yhden sxnni-

säns cuolleen ja täändywäisen ihinisen wastauudesta Spnnxttämisisä.Tähän me vyydämme armoa lEsuren omalla Ru<
couxella Sydämmestäm sanodem Ija Meidän, joca olec le.

Sen P< Ewangel. kirjoitta meille,P. Johannes
EV. LUg: Z: V. I.
aicaan,oli vxi mies Pharlseuxist, Nicode<

ylimmäinen. 2:
musnimcldäludalaisten
yöllä

li
lEsuxen tvgö. ja sanoi hänelle: Mestari, me tiedam, että Sinä olet opettajaxi Jumalassa
tullut. Sillä ej kengän taida niitä tunnustähteiä tehdä, cuin sinä teet, jollei Jumala ole hänen
3.
lEsus wastms, ja s«moi hänelle: Totisest, totisest sanon mimi sinulle: Ellei jocu wasta uudesta, synny, ej

cansans.

O

hän

P. ColminMlden
hän taida Jumalan waldacundaa nähdä.
mus sanoi hauelle: Cmnga taitaa ihmincn wanhana
syndnä, taitaco hän äitiys kohtuun Meus mennä ja
syndyä? 5. lEsus wastais: Totistst, totistst sanon Ulina sinulle: Ellei jocu synny wedcstä ja Hengestä/ ej
hän taida Jumalan waldacundaan sisälle tulla. 6. Mitä LilMa syndynyt on, se on Liha: Ia mitä Hengestä
syndynyt on, se on Hengi. 7. Mä ihmettele että minä
sanoin sinulle: Teidän pttä wastauudesta syndymän. 8.
Tuuli puhaldaa kuft hän tahtoo, ja sinä kuulet hänen
humuns, ja et tiedä kusta hän tulee, taicka kuhunga
hän menee: Näin on jocainen kuin Hengestä syndnnyt
on.s9. Nicodemus sanoi hänelle: Cuiuga se taitaa tapahtua? 10. lEsus wastais, ja sanoi hänelle: Oletcos Me?
stari Israelis, ja et näitä tiedä? li. Totistst, totistst
janon minä siuulle: me puhunlme mitä me tiedämme,
ja todistamme mitä me uälmmä, ja ette otawastan
meidän todistustam. 12. Jos minä maallisia teille sanoin, ja ette usco cmnga te ulkoisitta, jos minätaiwallisia teille sanoisin? 15. Ia ejastu kengän ylöstalwasten, waan joca taiwast alasastui, Ihmisen Poi122

ca; joca on tmwaas. 14. Ia uijncuin Moses yldnsi
kärmen korwes: nijn myös ihmisen Poica pilä ylettämän. 15. Että jocamen cuin nscoo hänen päällens, ej
pidä hucttmmn, mutta ijancaickisen elämän

saaman.

Cällä erällä me tahdom tutkistella/ sitäsimrta
lpasiauudesta Syndymisin salmsutta/ hänen
asianhaarains cansa. O HERra auta ja anna
menestyä!

tällä erällä aimomme puhua si,'tä suuresta wastauudesta Sxudymisen salaisudesta/
nijn en me erinomaisesti W nyt ymmärrä ainoastan caickein

Sunnuntai.
kein Christittyin Lasien wastauudesta Sxndxmistä/iocatap.al)tu sima Pxhäsä Casieesa, josta siinä P. Ewangeliumis seisoo:
lklleiiocu simnx medestä ja hengesiä/ej hän taida Jumalan
waldacundaan sisälle tulla. Ia on tasa Lasten wastauudesta
s'
Synnyttamisesa, sille wiisalle Jumalalle kelwannut otta yhden Einytjenn»'
wälicappalen weden, /oka waicka ei se itzesans taida ihmisen maisesti pulasien
Sielua puhdistaa ia uudistaa, min cuitengin teke hän sen cautta suu- huta
syn<
uudesta
ria töitä, ja osotta hänen suuren woimans stn cautta Sanan nyttämisestä.
ihmisen mwesta synn»ttamisexi, niincuin se seiccmsa yhdistettynä
pudhistanut
wedenpesos Sanan
soo: hän on nyt meitä tekeSeuracundans
z: 21.
caurca. Ia
autuaxi Casteesa, joca sitä.'awisti,
ej eeeä lihan saastaisuder pannan pois/ waan että si on
hywän omantunnon lijtto Jumalan rykonäliLluxenChrisruxen xlösnuosemisen cautra. Ia nijncuin silla wijsaalla Ju- !/ loca-tapahlu
.

!?«

malalla on caickina aikoina ollut tawallinen, että nijden näkywäis- !- Castcft.
ten ja alhaisten cappalden camta suuria töitä toimilta, nijncuin
ymbärins leickaures esinahan leickamisen cautta, Pääsiäis atri-

as

Caritzan cautta, HERran Ehtollises Leiwän ja wif»
nan cautta, Israelin Lastcn Pelastamises Mosexen Snuwan cautta, ja nijn edespäin; nijn meidän pitä myös taincallaisijn HEryhden

ran asttuxijn yrikertaisiides tytyman ja se itze mielesäns wijsas
järki uscon cuuliaisuden alle fangiri otettaman,sillä eikö Jumala
ole tämän mailman wijsautta hulluderi tehnxt? Jumalan
hulluus on wijsambi cuin ihmiset: ja Jumalan heickous on,
wakewämbi cuin iwniset. Ia mahdamme metästä Lasten wasiauu- 21.25.
destasynnyttämiststä sen P: Casten catitta wielä merkitä nämät

asianhaarat:. ensixi/ se Pyhä Caste sen saman syyn tähden on
caikille Lapsille Christicunnan sisällä wälttämäctömästi earpel-

se seisoo; mengät
tehkät
KKI, 28-'
19.
kaikista cansoisia, Castain heitä/ nimeen Isan ja Pojan ja
Joca Lasten castaminen on sitä tarpellisembi,
Pxhan Hengen.
P. Ewangeliumis ilman eroitusta sanotan: ellei jocu
cosca
täsä
sxnny wedestä ja hengestä/ ej hän taida Jumalan waldacundaan sisälle tulla, nijncuin me myös näem, että simä wanhasa Testamendisä piti caicki Lapftt Cahdercmdena päiwänä ymbärins leicattaman, ja myös Apostoleilda coco huonecunnat casl' ZI. ?2. ZZ.
tettin ilman eroitusta. Mutta cuitengin pitä meidän se tietämän et ic«,l. i: 16

Nnen/

cosca

tila muutoin on sijhen tulla, sillä nijn

ja opectacar/ eli alcu kielen jalken,

Q

2

.ii-

P. Colminaisuden
«ttei ne P. Sacramendit ole nijn ehdottomasti tarpellisct että

ihmlsen
den

Syndyminen ia uudistaminen ainoastans nij«,
uudesta.
pitä wälttämättömästi tapahtuman, ,a ettei yxikan

cautta

ilman niitä auniaxi tulla, nimittäin cosca ihminen wälttaidais.
syitten
ej
tamättömäin
tulla nyden naw

estetten ia

lell
tUI

tähden

taida

ej Sacramendin puutos, waan ylöw
se seisoo:
Nijn
catze
duomitze
sanoo wap. Christus
ihmisen.
itze: jocaust
ä»MN2t.
ja
joca
ej
coo
casteran,
usco,
tulee
waan
se cado-l
ft
autuaxi/
16:16.
tetan. Merkitze, että Christus tasa ialkimmäisesa osasa, ej sano
nijn: joca ej usco, »a ej c'steta se cadotetan, waan ainoastans;
joca ej ufto,se cadotetan; joca
yri

titzemiseen, silloin
concem»

on

suuri lohdutus niille Chris-

tittyin lapsille, jotta cuolewat ennen cuin hekerkiäwät sijhen P.
Wap. Christus tasci ainoastans uscottomuden,
Costeseen,
ja ej Casteen puotosta, pane cadoturen syyri.la taitaa
hywcl
Jumala, joca ej ölewälicappaleihijn wälttämättomästi sidottu waicutta usconLapsisa ilman wälicappaleita,nijucuin Johannes Cast

cosca

se

taiasa wca.jo äitins cohdusa todisti hänen uscostans, sillä ilolla
joca hänellä oli yli Christuren lihaan tulemisen ja läsnäolemisen
Neitzy Marian cohdusa- Mutta ne jotca sitäP: Castetta

le tulemat,, ylöncatzeesta ja huolimatcomudesta, nijstä se on tosi, cuin tasa seisoo: ellei jocu symip medestä ja Hengestä ej
hän taida Jumalan wals'cllnHaan sisälle tulla. Toislxi/
mitä itze wastauudesta Sydymistn muotoon tlllec, liijn on eroi<
tus Lasten ja wanhain eli ijällisten wälillä, synä, että Lapsisa
iimplex
"waicutctan sen P.Casten caMta se autuaxtekewäinen usco,waan
sencallainen usco, joca ilman l 'psen ylösharjcitettua ymmärrystä
on sowitettu jc rMty lEsuxen päälle autudexi; joca usco sitten
ijän cansa pita opetuxen caulta Cbristuxesta ja autudesta, hcisa
wahwistettamanja säilytettämän. Waan nijsäiiällisisä. siinä wasitauudchaSyndymisesä waicutetcin usco, siinä jarjcstyxesä että
seidan ymmärryxens harjoitctan Jumalan sanan tieioan. Ilman
sitä niin Lapsisc, tapahtu se autuallinen wastauudesta Syndymu
nen yhdesaSiMan rcspäyxesä ja yhtä haawaa, Waan nijsä u
jallisisä se tapahtu wähittäin ja ajan päälle, niinettä siinä pitä ole-man, ensist, opetus sitten'Sydämmen ylöcheratyscnolluista,sen
jällen Synnyttämisen kipu Catumuresa, ja sitten ufton waiau
tus ja uusi elämä, ja nijn edespäin jonga tiedon cmittaP. Hengi waicutta uscon. Nijluuin me elem luullet Helundai Päiwänä
sijta puhuttawatl..
Tas/

Sunnuntai.
yhTästä sijs wastauudesta syndymisesiä,joca tahpabtu synden ihmisen tykönä, joca on langennut pois CasieenLijrosia
nin cautta sijhen hengelliseen cuolemaan iällens, me nyt erinomaisesti tahdomme merkitä seurawaiset asianhaarat:

iknsixi, on tämä wastauudesta Sxndxminen ehdotto-

Maan iMls,

Casien lij<
tosta langen»

t?n

lmttenundes,

ta Syndymi«

ftstä.

rvulttämarrömästi Tarpellinen caikille ihmisille, loca1:2on
jotta ikanäns tahtomatautuaxi tulla,Sm tarpellisuden me naem Taipellineu
Ensist, Ihmisen Lihallistsia ja cadoretusta tilasta, josahän Lihan tulme<
masti

ja

elää ennen käändymistä,

»a

täytyy sijna ijancaickisesti cuolla, ellei luien tähden

hän tulejällens wastauudesta SynnytetM. Iss ihminen olis pysynyt sijna autuallisesa Luomisen sciädysa, joja hän ensist oli luotu pyhaxi ja wiattomaxi Jumalan Lapseri, nijn sitten ej hän olis tarwinnut yhtän uutta syndymistä ja muuttamista, sillä se mi.
kä ihminen jo ennen on, sixi ej hän tarwitze enämbi uudesta tul,
la, waan hän silloin olis pysynyt alinommsna Inmalan Lapsena ja Perillisna: mutta nyt costa ej hän pysynyt sijna autuallisesa cansa luodusa tilasa, waan andoi wihollisen eroitta itzens
pois hänen oikiasta Isastans, ja coconans cuoletta, ja synnin
ja pahuden alaisexi tehdä, niin ej hän taida toisin cuin yhden
uuden Syndymisen cauua jällens tulla sijhen endiseen LapsenSäätyyn ja elämään Jumalan tykönä. Tästä ihmisen lihallisesta
ja turmelusta tilasta, wap. Christus sanoo Ewangeliumisa: Mitä on sxndxnxc Hihasta se on Liha. Nijncuin Jumalan wal- V. 6.
dacunda on yxi Hengellinen waldacunda, nijn ej taida sijhen simyös muuta tulla, cuin se jcca Hengellinen on, Mä liha
sälle
ja weri cj taida Jumalan waldacundaa periä; nyt emme me, iCor. 15:50.
K0m.8:<5,7,8
ole Hengi waan Liha Luonnollisesta Syndymisestäm,Liha Lihasta, lihallisista wanhimmista mailinaan syydynet, fentähden emme myös täsä lihasa taida Taiwan waldacundaan tulla. Lihan" Len. Hl/.
cansa, emme me täsä ymmärrä sitä ruumillista ja kasilla pidettäwaa paxua lihaa, jolla caicki luut ja suonet ymbäriwyötctyt
owat, waan sen luonnollisen rurmeluxen jonga alla caicki ihmiset macawat luonnostans, Synnin myrkyllä saastutettuna ia
täytettynä sekä Ruumin että erinomaisesti Sielun puolesta. Tästä P. Pawali pitkaldä puhuu Romarein Epistotasa, ja walitta
itzestäns, että hän oli Lihallinen, Synnin alle mxxtp, ettei'Kom. 7: 14,
hänen Lihaftns asunut mitan hxwä, ja hänen jäsenisans ?l. 51: 7.
oli yxi laki joca otti hänen fangiri Synnin laija, ja nijn edespäin:
Q 3

P. Colminaisndm
pain: Costa nyt P. Pawali joca jo wastauudesta syndynyt oli,
taydyi wiels sittengin canda sitä wanhaa Lihaa ja turmelusta ja
myrkyn hänen tykönäns, cmnga sijs turmeldu mahta
tuta
luondo ja liha olla nijden tykönä, jotka ej wielä oleckan wastauudesta syndynet, waan coconans Lihan ja turmeluxen alla ma?
cawat haudattuna heidän synnisäns ja pahudefans? Tasa lihallisesa synnin turmeluxesa macawat nyt caicki ihmiset luonnostans,
6en. 6:5. ja heidän ulconaiset työns mahtawat olla nijn yywät ja näköiset cuin he ikanäns tahtomat, nijn cuitengin owat ne caicki lihalliset ja synnillä täytetyt, nijn cauwan cuin ej he ole wastcmdesta syndynet ja uscolla lahjoitetut, josta ainoastans ne kelwolliset ja totiset hywät Työt ulostulewat. Jämin sijs, mikä lihasta syndynxr on
on Liha. Ia caickl heidän katrens työt/
'uita
on saastainen. Tästä" caikesta me nyt
he
uhraroat
mZg 2-15. l"
naem ensist, cuinga Tarpellinen st uusi Sylldyminen on- Toisexi,wastauudesta Syndymisen Tarpellisuden me naem cans wap.

sen

/

se

Christuxen ehdottomista sanoista,cosca hän janoo: Conscst, cotijest sanon minä sinulle: ellet jocu wastauudesta spnny ej
hän taida Jumalan waldacunda nähdä. Nijn wielä: ellei
<.v
lOcu synny medestä ja hengestä, ej hän taida Jumalan wal,
ja Nicodemus luulit tuMW Xen dacundaan sisälle culla. Phariseuxet
hywäin
cautta, waan wap.
töittens
lewans Taiwaseen omain
yxikän,
sanoo
täsä
ettei
mahta
olla cuca tahselwäsii,
se
lEsus
tons, taida tulla Taiwaan waldacundacm, eikä täällä. Armon
V.

z.

,

,

aicana

cusa

jo, Taiwan waldacunda

meisä

rakettam.mpitä,eika

sijhen tulewaiscen taiwaan waldacundacm, ellei hän wastauudesta
Syndynyt ole, ja <en cautta yhteen uuteen elämään tullut. Ia
ej tainnut wanhasakan Testamendisä yxikän tulla autuaxi, ellei
hän ollut nqin wastauudesta syndynyt, jonga myös me ilman mui-

näemme Christuxen Puheesta Nicodemuxen cansa;
Christus olis tarwinnut nuhdella Nicodemustc, sentahden, ettei hän tiennyt ja ymmärtänyt sitä suurta wastauudesta todistuxia,
silla ej wap;

salaisutta, jos ej se olis ollut tarpellinen wanettä näin tulla wasta uudesta synnytetyxi.Waan
Testamendisä,
hasa
51.6z: 8:16.
-M nijn wcmhasa Testamendisä tämä Salaisus kasitettin
Jumalan Isällisyden, ia toisialda Lasten nimen alla, joita
me usiasti löydam wanban Testamendin Raamatusa, nijncuin
cans se P. Dawid kyllä silwästl osotta hänen tictons ja ymta Syndymisen

märryxens

tästä

Syndymisestä ja

sen tarpellisudesta, cosca

hän

sanoo:

Summtai.

sanoo:

117

yxi puhdas Sxdän, ja. anna
Hengi. Näistä caikista me nyt näem,cuin- ?l. si: 12^

lumala luo minuhun

minulle uusi wahwa
ga Tarpellinen tämä autuallinen

wnstauudesta Syndyminen on
caikille
tahtowat Taiwan waldacunndaan tulla.
2.
Coisexi/ Synnyttäjä on täsä itze Jumala. Itzestäm emmetai SyimytM
yxi
Svndymiseem,enämbi
uuteen
da mitän tehdä meidän
cuin
cuollut taitaa tehdä hänen
silla me olem cuollet
2: 1:
synnisa ja xliyckäpmisisa. Sentahden tämä Svndyminen ja
pita Toisen woimalla tapahtuman ja
siltä seurawainen elämä Cwangeliumis
jocu synny
jotca

Mualda meille tuleman
seisoo: Slln
z.
(alcu kielen Mcn)el han taida Jumalan waldacunda nähdä. Ia nijn pita tämu Svndyminen tapahtuman xlhälda, on Jumalasta. Ia tosin tygötulee tämä autuallinen
Synnyttäminen coco PplMe ColMinaisudelle: Isalle tygöoikia Isa on
tulee niinmuodoin, cnin hän caikella tawalla,
Z: 15.
Hapsixi
cuyutan.
talkille/cnin Taiwaas ia
Joca mei»
tä suuresta laupiudestans on synnyttänyt, jällens elawaan ir«c.l:Z:
toiwoon IVsuxen Christuxen ylösnousemisen cautra cuoljälken Tocuden
lcista. Hän on meidän synnyttänyt,
?.

se

maasa

se

se

Sanalla/että me uutiset

tygötulee,
tämä
sille Toiselle ja wijmeiselle Adamille/ joca on tehty meille eläwäxtekewäisexiHengeri/joca Hänen werens ja ansions
5.'
ta on meitä ostanut Lapsirens ja sillä toimittanut meille tämän
armon, jongatähdcn hän myös cutzutcm, ijancaickisexi, Isäxi joca ks. 9: s.
l:i2.
anda meille woimanrulla Jumalan Hapsin. Jolla on
men joca händä palwelee. Ia cosca hän on hengens wica- 22°Zl.
nijn han saa nähdä Siemenens, ja elää
uhrixi
cauwan, ja HLRran aiwoitus on hänen kädesäns menesty- rl. no: z,
Pojalle

'

wä. Nijn että sinun lapsts spnnytetän sinulle mmcuin

aamuruscosta. Josta myös sejsoo
astuu
alas Taiwaasta, jayletän nijncuin Moseren karme corwes, nijn
että jocamen cuin uscoo hänen päällens, e) pidä l)uckuman,mut-ta ijancaickisen elämän saaman. Waan erinomaisesti on cans
Pyhä hengi se sama, jolle tämä autuallinen synnyttämisen
Tvö tygötulee josta Cwangeliumis seisoo: ellei jocu Synny n>edestä za Hengestä ej han taida Jumalan waldacundaan si-Me tulla. Ia mirä hengestä Syndynyt
se on Hengi.

Nijn-

145.

6»

P. Colminaisuden
6en li 2.

Nifncuin tämä hengi andoicaikille luoduille sen luonnollisen elämän
ja olennon, cosca hän Luomisesa Iljclui wetten päällä, josta coco
Muan Pijri on cäynnäns HHRranHengeä,
ca-

829.1:7.
825. 12: l. toinacoin Hengi on caikis; nijn onda Hän myös olennon j<l
elckman sille hengelliselle ihmiselle, sillä Jumala «ke meitä au?
tuaxi, uuden iVpndxmisen peson/ ja pyhän Hengen uudistu,
xen cnutta / jonga hän meidän päällem IVsuxen Chrisiu,
?it. z; 5:6.
xen meidän waptthcajam caueca/ runsasti wuodattanuc ell^
mitä nyt iye asiaan tulee? nijn tasa pl,
s'
asia, on ta tapahtuman xxi Gpndxminen-.- Aiwan merkillisesti, IhmiItze Syndu»
käändyminen eli Sijrtyminen Luonnon tilasta Armon tilaan./
uusi
mmm.
ja Pirun wallan alda Jumalan wallan alle, cuhutan uudexi
Sxndymisexi: seka ensist ihmisen puolesta, että hänen totisesti
lall. 1: 13. siinä pitä uudesta Syndymän
m uudexi ihmisexi tuleman, nitncuin
me jo olem cuullet/ että hänen pica Jumalasta ftndxman,- etCl. 4: 19. ta myös itze Synnyttäjän Christuxen puolesta, josta
jongun muodon meisä minun rackac lapse,
tan, että han
ni, jotca minun taytx wastauudesia kiwulla sxnnxttä,sijhen
asti cuin thristus teisä jongun Muodon sais. Josta on näh*
täwä että Christus tasa synnyttämisesä rakenda hänen muotons jäl»
2 r«c.
4. lens ihmiseja ja
tulee xhdexi hengexi hänen cansans, jajafenäxi hänen lihasi
tans ja luistans tulee osallisixi Jumalan luonnosta, Jolla
tietä annetan se, suuri yhdistys ja Side joca täsä Syndymiiesä
tapahtu Jumalan ja ihmisen wälillä, nijn että ihminen määratyfti muodosa ja mitasa tulee Jumalan caldaiseri.
o»
Waanmitä wielaitze asiaan lähemmäxi tulee.- walicäpSiemen
Jumalan pale eli Siemen, mingä cautta ja mistä me uudesta SynnyteSana. tan, on Jumalan p. Sana: Siemen on Inmalan Sana,
owat min«n äitin, jotca c»ulewac
itze
I.uc. Z! 11.
Sanan,
e,' caeowaijällens
omat
lumalan
he
I4L. 21.
waan
cacomattomasta
sesia,
Siemenestä
eläwästä
2?«. i: 2Z.
luma2l. lan Sanasta/ joca ijancaickisesti pxsxx/
Pietari.
P.
Hän
on meidän spnnxtränxt caheons jalken Tocuden Sanana,
P.lacob. Ia niju on Jumalan Sana ainoa wälicappale ja Siemen mingä cautta ja mistä tämä uusi ihminen pit<i
synnytettäman ja tuleman:
Caiken tämän Vyhän ja autuallisen Syndymisen menon
ia

sen

se sano-

saa

>:

sanoo

.

.

sanoo

sanoo

se

Sunnuntai.
me taidamme yrikertMmmasti eteen asetta sturawaisen tutkistelcmuren ja muistutuxen alla: Ensin, Nijn pian
lijSanan >?ien,en nijn
cuin se callis
ihmistä, fg seisahta eli pysandyä häneseen, että hän Jumalan Edclläkaywmsen ja walmistawaisen Armon alla, rupee huoitzens, ja näkemään misä tilasa hän on, ja millä sialla
maitzemaan nijn
seisoo,
että Taiwan aamurusco rupea coittamaali hänen
hän
saassilmäins edes ja paljastamaan hänen lidans alastomudenja
taisuden, ja osittamaan mika,ja cusa hän on, nijn silloin se hengellinen Sikiäminen ja Sikiä saapi alcuns. Sitten, cosca erinomaisesti Lain Sn'a hänen jylinälläns rupea omaa tundoa
polttamaan ja ahdistamaan, Syndein,ja senedesa seisowaisen cadotuxen eteenasettamisella, niin silloin tämä Sikiä jo johdateja muodon,

lähemmaxi hänen Spnnxtcamisins kipua/ josa usiasti Jumalan ihmelliscn neuwon jälken, kipu ia omantunnon ahdistus
monelle tulee kyllä karwaaxi ja cowaxi,nijn että hän rupee epäicautta cuitengin
lemään itzcstäns ja coco menostans: waan
hänen Sydämmens ja Sieluns walmistetan sitä yxiwacoisemmasti wastanottamaan lEfuxen hänen walons cansa, nijncuin seisoo
Heräjäsinä joca nmcaat, ja
xlös cuolluista/ nijn thris-i2?K. 5:
pitä sencallaisen sielun
jälken
tus sinua
Tämän
andaman tämän Siemenen, waicutta hanesä hänen Elämäns,
Jumalan Sanan ahkeran cuukmisen, lukemisen ja tutkistelema
alla, nijn cauwan että hän enämmin tulee siztä
ja opetetuxi, nijncuin Petari puhuu: meillä on xxi wahw-iPröphetalinen
jäte teette hxwin< että te sijra oratte
waarin, mjncuiu kynttilästä joca piineis walistaa, nijncau-! 2?et. i:
wan k«in paiwa walkcnee, ja Cointähti coirta teidän sydamlnisän. Ia cosca ylösbcrätetty sielu näin on tullut »valaistun sillä taiwallisella walolla ja Tunnolla, nijn silloin rämä
aucuallinen Sikiä on pääsnyr Känen Syndymiseens. Waan
waicuttawaisen Pyhän Hengen armon alla, sijnä jo
ylöswalaistusa sielusa, uscallus ja usco lEsuxen tygo tulee waicutetuxi, Synnit andexi annetun, lEstiren wanhurftauden pucu päälle puetetun, uusi Sydän luodun, ja coco ihminen toiseri
miehexi tehdyn, nijn silloin rä«nä aueuallinen Slkiä ja lap,
si jo on totisesti Syndynyt, ja on yri uusi ihminen edestullut Lhristuren armon-waldacunnan lotisexi jäsenexi ja asujan.
tan

sen

nouse

,4.

sen

se

cosca sen

R

Ia

19,

P. Colmlnaisudttl
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Ia waicka tosin tämä uusi ihminen ensimmälda on sangen heicko, nhncuin yxi Lapsi joca Den syndynyt on, nijn on cuitengin
hän jo yxi täydellinen ihminen, josa caicki osat owat, joista yhden coconaisen ihmisen pitä seisoman: sijna on jo se totinen JuCatz, Joulun malan ja itzens Tunds, sijnä on totinen usco, sijna on totinen
aamu saar» Rackaus. Waicka hänen sitten nijsä caikisa caswaman jawahnaa tästä. wistumanpitä jocapäiwä,nijncauwan että hän hänen Hengens
TpK.
16. caurra
wäkewäxi tulee stsällises ihmises/ ja täydexi mieheri/
jota enäm2; »9. Christuxen täydellisen warren mitan jälken. Ia
män sitten Sydän lämbiä ja sisälleotetan JumalanRackaudesta, sitä enämmän myös Christus saapi hänen muotons ihmisesä,
nijn että nijncuin hanesa on jo Syndymisesä ylösrakettu Christuxen muoto ja cuwa sisällisesti; nijn se myös nyt rupee joloistamaan ulconaisesti,p»häsä opisa ja Elämäsä, Christuxen oman
«2t. 55 »s..kässyn ja ojennusnuoran jälken, nijn että hänen walkeudens walistaa ihmisten edes jahenäkewät hänen hywätToöns,ja cunnioittawat Isaa Joca on Taiwais. Ia se lähimmäinen woima ja
waicutus taincallaisesta outuZllisesta Syndymiscstä, osotta itzens
Lasien oikeudesa josta se uusi ihminen nyt on wacuutettu lumalan tykönä, sillä te oletta caicki humalan lapset/ usion
cattcta(joca
n?asiaulldelta jyndymisesä waicutetan)liksuren
t3»l. z: 26.
Christuxen päälle. Ia cosca me täsä autualliseft Syndymisesä
olemma nijn suureen arwoon ja Säätyyn tullet, että me
olem nyt totiset Jumalan Lapset, niin meidän pitä myös tätä suurta nimiä kunnioittaman yhdellä sencallaisella Lapsillisella
cuuliaisudella ja elämällä, cuin meidän Isäm Luonnon ja Tahdon cans hywin yhteen sopii; taicka, että me ta«s mahdamme puhua Lutheruxen ja
Isäin puhen varren jälken: meidän pitä oleman Christuxen candajat ja äitit, nimittäin sencallaiset Neitzyelliset äitit cuin ncitzy Maria oli, jotta aina pysyivät neitzenä, se on,puhtana ja wapaana caikesta wieraasta rackaudestaja secannuxesta ehdollisten syndein cansa: ja tämä on se
zl2tk, I2i 50. cuin Christus sanoo: locainencuinteke minun Isani Tahdon/
cuin on Taiwais, hän on minun weljen/ ia sisaren ja äitin:
Lal. z: 27.
tämä on se etlä pukea paallens IVsils Christus/ joca tapahKom. iz: 14.
tuu westauudesta Syndymisesä, coscalEsus sille uscowaiselle sielulle omistetan caiken hänen cmsions ja ansaittuin Tawarains cansa, ja sitten
sielu caikesa hänen Elämäsäns canda Chris-

se sama

tuxen

Sunnuntai.
tuxen mwaa

ja Muotoa, ajatuxisa, puheisa ja

IZI

töisä, Jumalan

alinomaisen cunnioittamisexi /a tunnustamifexi, ja muitten ihmisten ylsskekoituxexi ja walistamisexi.
Näistä caikista me nyt Rackat Sielut wahäldä näem,
mitkä osat ja Cappaletsichen autualliseen wastauudesta Syndymiseen tulewat, ja mitkä waicutuxet sijna meisä tapahtumat; Sillä nijncuin emme me taida Jumalan Waldacundaan sisälle tulla meidän lihallisen ja synnillisen luondöm tilasa; nijn pitä mei»
dän toisixi ja uusixi ihmisixi Jumalan edesä tuleman, ej ainoasi
tans Jumalan ylösottamisesa ja hänen duomions edes, joca tapahtuu manhurscaxireremilesä, cusa Jumala meitä irtilastee
meidän Synnistäm hänen Poicans lEsuxen ansion ja maxon
cautta ja puetta meitä hänen wanhurscaudellans; mutta pitä
meidän myös toisixi ja uusixi ihmisixi tuleman,meisä itzesam, joca
tapahtuu wastauudesta syndpmiM, cusa Jumala meihin luopi
uuden mielen, sydämmen ja luonnon, joca on eroitettu sijtä en,
disesta lihallisesta mielestä ja luonnosta, jongatähden myös nämät
molemmat armo-Työt, wastauudestasyndyminen ja wanhurscaxitefeminen itze työsä ja toimituxesa owat niin yhteen sidotut, ettei
nijtä taita toisistans eroitetta yhden käändywaisenihmisen tykönä,
hän Jumalan totisexi lapsexi pitä tehtämän ja tuleman.
Ia nijn sijs tulee tähän autualliseen wastauudesta syndymiseen.

cosca

.s^«

Vnsixi, Sielun totinen ylöswalistus ja walkeus, cos,
ca Jumalan Sanan Siemenestä, sen walmistawaisen Armon al- Matteus sy,
la, ylösnousee ja caswaa ihmisen sydämmesä,yxi sisällinen Hengen dämmesb
walo, ymmärrys ja tundo caikista Hengellisistä asioista ja sijtä
taiwallisesta Totudesta, joca on alcu sijhen hengelliseen Syndy,
miseen Jumalasta: Ej se luonnollinen auringo Taiwahallc» taida
olla nijn tarpellinen ,a hyödyllinen mailmalle ja sen walistamisexi, ettei se Hengellinen walo joca tulee itze lEsuxesta ja hänen
Hengestäns ole wielä tarpellisembi ja hyödyllisembi yhdeLekaän- n»'»
dywälle ja uudesta syndywälle ihmiselle: Täsä ej ainoasians se
pimiä Sielu tule uudesta opetetuxi Jumalasta, nijn että häntu,
lee juuresta näkemään ja tundemaan itzens, ja hänen sywänturmeluxens, ja toisialda Jumalan bänen Pyhydesäns, Rackaudesant
ja hywisci Töisäns; mutta myös caicki se endinengin
joca
nijllä Mckein oppinimbaillakin on ollut ennen käändvmistä/ tulee
pyhi,
R 2

P. EoltNinaisuden.
pyhitetyn

ennen on

mutta

se

corgoteturi toiseen waloon ja toimituxeen, cuin
ollut, nijn ettei enämbi ole ainoastans historiallinen
nyt totimn ja eläwä, joca wa,cuttaa ja matcan

ftl

se

se.on

saaita ihmisesä toisen menon cuin ennen- Tasa coco Raamattu, caicki Raamatun Sanat, caicki Historiat, caicki wertauxet,

tulewat

CKr.
«?.

Len.

ihmisen

hywaxija

walkeudexi hänen sielullcns hänen tiel-

sillä ejsicheu P. Raamattuun ole mitan pandu sen ulconailil». 1. sen bookstaswin, taicka ulconaisen tiedon ja pramin tähden,waau
6.
caicki ihmisen sielun sisällifexi walkeuderi ja hywaxi: caicki mitä
Raamattu ulconaisesti sanoo ja opetti se pitä ihmisesä sisällisesti
tapahtuman Cdristuxen caucta Hengesä ja uscosa, nijncuin esimerkixi: Cainin ja Abelin Histormsia >a menosta sinä näet ia
löydät tykönäs itzesäs saman luonnon ja menon, että se wanha
4: 8.
läni,

owat aina toistans wastan, ja Cain aina tahja
wainota
too
murhata 2lbelia, josa sinä näet sen alinomaisen
Rijdan
joca on Lihan ja Hengen »välillä, veden>a
Sodan
6«n. 7: 21.
paisumus pica sinusa tapahtuman alati, että sinä upotat
pahan Lihan Luonnon sydammesäs; ja waroitat ettei ytpia Ba,
bcli sinusa ylösraketuxi tulis ylveyden ja coreuden cautta. 3lt»en. Hl Y» brahamista sinun pita oppiman jättämään caikeu sinun Sucus,
I<uc. 14: 26. ja ylomndamaan caicki, jaa oman elamch?in,ja «inoastanslu,
malalle uhrattu olemaan, jos tahdot
luwatun Canaan maan
Len. 14; 14. ja Taiwan waldacunnan
saautta.Smun pita Abrahamin canoppiman sotimaan niftä wijttä Cuningasta wastan, lihaa, mailmaa,Cuolemata, Pirua iaSvndiä wastan ninkauwan cuinsma heidän woitat.Lochin
sinun pita oppiman menemään ulosSodo6en, ,y: 17..masta, jaylönandamaan mailman Jumalattoman ja haurellisen elal.ur. 17.32. man,eika enambi catzoman tacas nijncuin Lotinwai,no,nijncuin CKrift
tus itze tämän asian muistuttu, Mitkäs olit caicki Israeliterein SoPacanoita wastan? muuta cum esimalauxet ihmisen Sotaan
hengellisiä wihollisia wastan? Mitkäs olit ne ulconaiset Mostxen cautta raketut Pappeudet, Lijton arcki,pitäarmon istuimet ja
inuut, cuin esimalauxet meihin,,-jotca alati
HERran edesa
oleman,
rucouxella, uhramistlia ja sawuttamisella? nijncuin
P. Pawali Epistolasans Hebrerein tyqö kyllä niitä seliltä. Nijw
cujn myös samalla muotoa uuden Testamcndmßaamatusa,caicpäälleuloskäywät,cuinc!a meidän pitä, nijncuin Chuski asiat
taytus Svndyi Mariasta, myös uudesta syndMän,

ja

uusi ihminen

se

sen

sen

sa

cansa

uscon

sen

caswaman

delli-

Sunnuntai.
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miebexi, tuleman uudexi Luondocappaleexi, Christuxen
wainoa ja pilckaa, poiskicldamän caiken oman
cunnian
mailman menon, oleman rackaat, nöyrät, hiljaiset, racastamcm wihollisia, ja nijn edespäin. Nijn että coco Raamattu
tulee yhteen ja x:ocoa ccco woimans, ihmisen Sydämmeen ia

cansa karsiman
ja

Sieluhun, nijncuin yhteen keffus-paickaan ja Centrumijn, josa

hän wmcutta ja tcke työtä ihmisen jocapäiwäisexi hywäxi ja opettamisexi. Maan nijncuin meillä nyt ej ole aicaa tästä asiasta
pidemmälda puhua, ni>n me täsä wiclä ainoasians merklfzemme
sen, että nijncuin autuallinen wastaulidesta Svndymmen cilcaa
opetus ja
tamcallcusen taiwalllsen walon ja opetuccn all'., nijn
walistuo ej puutu eikä lacka sittengän wiclä »älken lludcn Syndyjomisen, waan se uudesta Syndynyt Jumalan Lapsi aina
capäiwäisen coettelemisen ja armo-waicutustcn alla
ja hyötyy sima taiwallisesa opisa, tiedoja ja ymmarryxesu, nijncuin itze IoK. l4! 21.
Christus sanoo; loca minun kässyni kätkee, racastaa Minua, ja
minä tahdon handa racastaa, ja ilmoitan iyeni hänelle/ nimittäin jocapäiwäisen uudistetun walistuxen, läsnaolemiscnja waicutuxen cautta. Tasa nyt tapahm itze Sxnnxtramisen kipu ja
waiwa si,hen uuteen Syndymiseen,iosca ihminen
ea tulee näkemään hänen Syndins ja duomitun tilcms, cauhisiumaan Jumalan wihaa, silla ej hän löydä itzcsän? mitan, johon
hän taitaa luottaa,josa tilasa sielun pila andaman.Synnyttäjän
Pyhän Hengen tehdä työtä hänen cansans nimcauwan cuin hän
tunde tarpellisen ole»ioan sixi oikiaxi Synnin tunnoxi ja lauhis-

se

sesama

caswaa

sen

se

tuxexi, waan sitten.

Toisixi'erinomaisesti tulee tähän autualliseen Wastaulu

desta Syndymisecn se

Uinen uscoja

sen

sen waicurus ikwan-

tteliumin Sanasia. loca on
M uudesa Syndymisesä
waicutctun ja käsitetyn hengellisen äännän ensinnnälnen juu-ri ja alci, ia ikanäns cuin
uuden ihmisen Sielu. Sijnä P.
Ewangeliumis seisoo: locainen cuin uscoo hänen päallengspitä tjancaickiftn elämän saaman joca iiancaickinen elämä jo ab
caa ihmiscsä, tasa autualliscsa Syndymisesä nim pian cuin
hänesä waicuteltu on, nijncuin mesistä asiasta cuullet olemsSunnunt. Wastos, esipuhesa.Minä sanomatta usco on. cuin ikänäns
uuM ihmisen Sielu, ia herMUen Elämän alcu, ej jocu
Nimi, eli warjo, taicka tyhjä Tunnustus <ja tieto, waan
/

sen

usco

sen
«scon

R

3

Chris-

2.

Usco.

P. Colminaisuden
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Catza «scosta Christus uscolla omistettuja yhdistetty ihmiseen. Silla us2 Heluntai co on Jumalan ylönluonnollinen Lahja, Hengen hedelmä, näkyPäiwä. niättömaiu asiain omistus; joca usco teke caicki Jumalan armoSanat ja Lupauxet ja itze Christuxen meidän omaxem, hänen
miehudens, kärsimisens, cuolemans, ylosnousemisens, woittons
ja coco Cunnians cansa; Se on eläwä, waicuttawainen ja työtä tekewäinen Rackauden cautta; josta uscosta nijn uloswuotaa
coconans uusi woima. ja Sielun muutos ihmisesä, ja osottaitzens caikisa hywisä awuisa, jotca me uscon hedelmixi cutzumi
longatahden

Colmannexi tähän autualliseen Syndymiseen tulee, ori
Uusi elämä ja totinen uusi sisällinen elämä/ ja uusi ihminen, niMliin se sei~<,

soo:

se

on Hengi, ja niin uusi
mitä hengestä syndynyc on
pitä
Hengellinen ihminen ja uusi luondocappale: Sillä nijn
27. caikesa Syndymisesa edestulcman jocu totisesti eläwä, joca ej cm
nen ole ollut; nijn myös tasa Hengelliscsä Syndymisesä pita tuleman yxi totisesti uusi Hengellinen ihminen, ei cuitcngan nijn
ymmärtmn, että täsä luodan ihmiselle yxi uusi Sielu ja ruumis
blendons puolesta, ej sillä ihmisellä on
Sielu ja ruumis
cuin ennengin Syndymista; waan tasa luodan yxi uudistettu
Sieluja ruumis hänen omaisuttens puolesta, joca totisesti ja sion ollut,
r«e i' sallisesti onsijnämuutettu toisen luondoisexi cuin ennen
nijn että
nyt on totinen Jumalan Cuwa jallens ylösraketja omistus Christuxesta,
tu, totinen Jumalan Tundo, totinen
totinen Nackaus Jumalan ja Lähimmäisen tygö, totinen nöyryys,
siwcys, puhtaus, raitius, pyhyys, totinen synnin ja mailman
poiskicldäminen ja wihaminen, ja nijn totinen Christuxen mieli,
siaan cuin ennen hänesä oli pimeys, epäusco, synnin ja mailman rackaus ja caicki lihan työt mallalla. Ia waicka tämä hengellinen Elämä itzesäns ja sisällisesti on näkymätoin ja salattu itjolla Jumala sen waicutta
ze olendons ja muodon puolesta, kätketty
meidän
on
elämäm
ihmisesä, sillä
Christuxen
c«l. Z: z. Humalasa, ja Tuuli puhalda
hän tahtoo, ja sinä ainoastcms cuulet hänen humuns, waan ec tiedä custa hän tulee
taicka cuhunga hän menee: nain on jocainen cuin hengestä
sxndxnxron;nijn cuitengin on näkywäinen aina hänen hedelmäsäns,ja elämä osotta itzens elawäsä tijcunnosa ja Wjoituxeuuden ihmisen tykönä, josta, me wielä
cuulla.
fa
ihminen,

se

sama

se

«

usco

sen

sen

cansa

cusa

sen

se

se

saamme

Nel<

Sunnuntai.
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Neljännexi, tulee tähän autualliseen Syndymiseen, yxi

'4.
totinen Lapsen oikeus ja ylösoteaminen Jumalan ryköna, Lasten olsM
josa Jumala tulee meidän eotiscxi Isäxcm joca meidän nyt itze uudesta synnyttänyt on, ja me hänen lapsixens,jotcaHänestä nyt näin Svndynct olem. Sillä mc olen, catcti Jumalan 6'k. 7: 26.
Lapstc,
caucca
Christuxen päälle. M! cuiw
ga paljon edustusta ia cunniata meillä siitä on että Jumala on it- NpK. i: 5.
meidän liam, ia me hänen totiset lavsens,
ze totisesti Lapsens
olem, nijn silloin meillä on totinen oikeus häme hänen
nen Rackaudens ja caickein Tawarains tygö, silloin meillä on
8:17.
totinen Perindö hänen tykönäns Taiwaifa, silloin me taidamme Kam.
2br. l)'. l»
ja
johdatuxestans
cans olla aina wisiit wacuutttut hänen
tämän
mailman läpitze, nijncauwan cuin me sijnä lapsillisesa cuuliaisudesa pysymme. Ach! cayocat sijs mingacallaisen rackauden
z: l.
Isä on meille osottanur, että me Jumalan Lapsiri nlmi-'

uscon

cosca

retän.

N3ijdenneri, nijncuin st Uusi Hengellinen Elämä täsä
Pyhasä Syndymisesä on meisä näin rakettu ja luotu Pyhänz
Hengen waicuttawaisen armon alla; nijn
sama Hlämä »nel-

iä wielä caswacetan

se
jocapäiwaisesä

Uudistus»

l

wahwistecan,
uudisturesa, sen saman Siemenen, Jumalan P. Sanan, /a P-Sacramentin ahkeran nautitzemisen ja käyttämisen cautta, Sietun wabwistuxexi fa merkillisen woimaxi ia edestulemisexi siinä
Hengellisesä ela'mäsä;josa hän sitten jocapäiwä poisrijsuu sen wan- Lrb,4122»23'
han ihmisen ja Adamin jciänöriä, pukee päällens uuden ihmisen,
ja rippuu kijnni hänen päasäns lEsuxesa, josta coco ruumis, jäsenistä ja rawioista saa wäkewyden ja cocoonlijtettx on, ja nijn sijnä lisämises caswaa, cuin Jumala anda coi. 2:
13.
Janiin tämä uudesta syndynyt Lapsi tämän TMan-Siemenen
hyötymisellä
syndejä
ja
eydollisia
wäellä
taitaa wältaä caickia
wastan, sillä jocainen cuin JumaJumalala ja Lähimmäistans
ej
tee
jyndiä: sillä hänen Siemenens
syndynyt
on,
se
lasta
pxsxy hänesä ja alati waicutta hänesä; ja ei hän taida stmdiä Lug» 2: 23.
tehdä, sillä hän on Jumalasta synd)mxt.
Cuudenneri tulee tähän autualliseen Syndymiseen, itze
6.
Autuus joca nijlle uudesta Syndyneille Lapsille täsä annetan Antuns.
seja jaetan,
rl. ;2l i.
Sillä auruas on se jonga Sxnnir peitetpt
tulee
Lapsi
sijnä
waldacunnan
Jumalan
Jumalan
sisälle
Mi
uude-

Kom.

i;6
P. Colmmaisuden
rauha, ja ilo px54:17..'mdesa Syndymisesä,joca on
oleinma
Hengesä.
Hapset/nijn
me olemina mrös
losme
häs?

Jim, lan perilliset
Cansauancaickiscen aucutecn. Jaa, tahan aututeen mles
cano se suuri ja autuallmcn muutos joca nyt on tapahtunut siinä uudesa ihmisesä, etlä hän nyt on osallinen Jumalan Luonnosta, hänellä on
nyt Christuxen mieli, coco P. Colminaisuus asuu danela, <a waicutta Taiwalliset ajaturet, puhet, ja Työt, hän on murhellinen sy-

Kom.B 172r«< 1:4» perilliftr, sijhcn

hänen- sisällä asuwaisensyndins ylitze, hanonsiwiä syd11t.5-3-10, dammcstä, HZn isoo ja janoo wanhurscautta, hän on laupias,
rauhallinen, puhdas ia karsima; nämät caicki owat nichcn autuain ihmisten omaisudet, jotca wijmein tulewat autuallifesti siihen ijancaickisten Cunniaan ja aututeen Cunnian waldacunnasa,
sijben täydelliseen Elämään ja Jumalansa nautitzemisem ijancaik-

kisesti.

Seiyemännexi, nijn autuallifeen tilaan ia Säätyyn cuin

yxi käändynyt Sielu tämän Hengellisen Syndymisen cautta
ta.
tulee, nijn ahkeran hänen myös pitä oleman siitä, että hän taSyndymisesä on seisowainen ja rysywainen: sillä me tiedämme sen, että rämä armo ja autuallinen Säätx caittan pois
cadorecca, niin pian cuin ihminen langea johonguun ehdolliseen
syndijn ja pahuteen: ihminen cadotti pois hänen cansaluodun
hän langeis syndijn jälken Luomisen,
hengellisen elamäns,
Qen.177,8. nijn
taitaa wiclä nyt tapahtua; Nicodemus oli uudesta Syndynyt ymbärinsleickauxen Sacramendisä, waan oli sijtä pois
llangennut, sentähden hänen piti jällens wastauudesta syndyman
Pawali,
Jumalan P. Sanan cautta. Nijn walitta P. Synnyttä
että
wllens suurella kiwulla wastauudesta
täMi
hänen
Nel,. 6: 4,6.
Galatereitl', ioN ilman epailemätä olit langennet jällens cuolemcm
2?el. 2: 22. alle,siihen
asti ettäChristus jällens heisämuotons sais. Ia cosca nain
pahoin taoahtu, nijn tarwitan sijhen taas yri uusi Svndyminen,
ja
yri nijn langennut ihminen saapitaas kaändymisen
mon Jumalan tykönä, nijn ei hän mahda ihmedellä sitä, jos
sitten hänen Synnyttämisens kipu ja waiwa tulee sitä
xi ja cowemmari) jota kelwottomammaxi ja sopimattomammaxi
hän on tehnyt itzens tähän armoon hänen suuren langemurens ia
Syndins cauttä. Sentähden sijs olcat pysywäiset si/nä

Taitan cado!»

sa

se

cosca

'

se

cosca

rascamma-

armosa>
jo-

Y
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johon te cutzutut oletta, ja alkät käärikö teltan enämbi mailman
sastaisuteen, ettei se wijmeinen tulis teille pahemmat cuin se ensimmäinen, sillä silloin se olis teille parembi ollut, ettet te olis. 2?«t.,!2Ä,«1.
wanhurscauden tietä tundenetkan,cuin että te sen tunsitte, ia poic-'
kMtts pois siitä pyhästä käskystä, joca teille annettu oli.

,

Naista caikista Rackat Sielut, me nyt näen», mitkä osat siihen autualliseen uuteen Syndymiseen tulemat ja nntkä autualliset waicutuxet siinä tapahtuwat, ja cuinga corkiaan ia autualliseen tilaan ja säätyyn yxikäändynyt Sielu tämän Syndymisen cautta tulee. Nyt me tahdomme lyhyesti catzella- Mistä Kystmys:
meillä pitä oleman wisiysja wacuutus meidän autudes-, Mistä ihmi»
tam, ectä me olemme iye työsä autuat Jumalan edefi? nenLaitaa lie»
Wastaus: Tätä tietoa ia wiHiyttä meidän autudestam,emmeme tä/ ttläha»
taida saada, Ensixi, siitä Luonnollisesta Syndxmijesta iaSu- »n auluM
gusia, että meillä owat Jumaliset wanhemmat eli Esi Isat ollet, silla ej yxikan lumalinengan wanhin taida synnyttä mailmaan, muita cum wihan Lapsia luonnostane; Niin petit it2.
silla että he olit Abrahamin SiemenesiEj luonnolla
ta ia
wastan Johannes sanoi: älkcic ajatelco it- festa Syndy»

muinen
zens Juvalaiset
Sugusta, jota

sellänne sanoa: Abraham on meidän I/am.longatahden myös »l2t.misestä.
3:9.^
P. Pawali teke eroituren nijden wälillä jotca owat Abrahamin

Siemensihän jälken, ia nijden jotca owat Lupauxenjälken! K<,ln.y:6. z.
ja osotta että ainoastans ne olit oikiat Lapset, jotca Lupauren 2«l, 4.23.
jälken olit, se on, uscolla siihen Luwattuhun Messiaxeen turwaisit ja hänesä pysyit. Toisexi, ej Nlle tämä wi§iys myöstan siitä,
että me olemme

sen näkxwäisen Seuracunnan ulconaisesaxh-,EjSeuracuu»

texdesä ja osallisudesa. Tunnustam sen oikian opin, pidämme nanulcon.yh,
sitä ulconaisia Jumalan Palwelusta, käymme kirkos, nautitzem- lepdesta.
me Sacramenttia, olemme Castetut, ia nijn edespäin, ei, sil äludalaisetkin kyllä nautitzit, autuden walicappalia ia olit palamat heidän palweluxesans, waan ej sentähden kelwannet Jumalalle, mutta heitettin pois hänen easwons edestä, silla he olit
wailla sitä sisallistä uscon ia uuden Syndymisen yhteyttä, jbuga
he osotit heidän lumalattomasa ia wääräsä elämäsäns. Col- Ej T3W
mannexi, ei tule tämä autuden wiiMs myöstan erinomaisesti nijs.
ta ulconaisijta hxwisiä Töistä, joita kyllä Pacauatkin ja uleocullatut taitawat melkisn nähtäwästi usiasti tehdä, waan ei sen

S

wuo-
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wuoxi ole autuas, sentähden

se

ulconalnen «laman muoto ej okyllä
le
ulottuma tähän wacuutuxeen, waan siihen pita wiela enämbi tuleman. Neljännexi, waan jos me tahdom olla witzit
ja ottameidän amudestam, nijn meidän pita wisiiys
ja
Syndymisestäm:jos
meidän
man,
uscostam wastauudesta
Waan
u seosta ja nimittäin me näemme ja löydämme tykönäm meisä jotakin sen,
uudesta Syn> callaista, joca iye Jumalasta tullut ja syndynyt on, ja jcdymisestz. ca ej taida ihmisen omasta luonnosta tulla ja syndyä? Tähän
Cusa on uscal» tulee sijs, Ensixi: yxi palawa uscallus ainoastans Jumalan
lus.
armon päälle liksuxesa. Sillä nijncuin meidän uusi Syndymistm tapahtu Ewangeliumin Sanan woimalla ja Christuxen
ilmoituxesta,ja ej Lain opcturesta eli töistä; niin
sijtä myös
se, että se uusi Luondo joca sijtä Ewangeliumillisesta Hengestä on tullut, on nijn sowitettu, ettei se ihminen enämbi yhdestakän muusta autudens Turmasta ja uscalluxesta tahdo tietää, cuin
Christuxesta jonga Cuolemasta ja ylösnousemisesta hän elämäns
saanut ja synnytetty on. Nijncuin P. Pawali hänestäns
<3»1.2: 20. Mutta minä elän, en sillen minä, waan Christus elä mi-

se

saaman

seuraa

sanoo:

nusa:
sillä joca minä nyt e!an lihasa, sen minä elän luma<
lan pojan uscosa, joca on minua racasianuc, ja annoi it-

zens minun edestäni. Minä luen caicki wahingoxi sen ylöns
Christuxen lEsuxen minun Hikßranl Tundemi,

e11i1.z.3,9. paldisen

sen

suhten, jongatähden minä

olen

caicki wahingoxi lu-

kenut, ja ne raiscana, pidän, että minä

>

Christuxen woittaisin, ja hanesa löyttäisin, ettei minun wanhurscaudeni
Laista olis, waan joca tulee uscosta Christuxen päälle/ ni«
mirtäin, se wanhurscaus joca lumalalda uscolle omistetan.
Tämä wisiiys ja mercki nyt on Perustus cZickijn nijhin muihin
jotca tästä 'eurawat. loinen, Merki ja todistus meillä on; caikkein
mailinalllsten cappalden ylöncaye, ja Taiwallisten asiMailmMsttn yltzncatze. ain arwosa pitäminen. Sillä mistä siemenestä itzecukin on syndynyt, sijnä hän myös kijnni rippuu, sitä hän myös racasta ja
hywana pita: yxi luonnollinen-ihminen racastaa lihaans ja hänen
lihallista menoans, joca hänellä sijtä lihallisesta syndymisestä on,
tytyy sijhen mielelläns,eikä tahdo muusta mitan tietää; mutta joea ylhaldä hengestä syndynyt on, hän tietää ja tundejo mihingä autualliseen säätyyn hän on synnytetty, ja on maistanut woiman sijtä, sentaMn hän myös taitaa ainoOans nijtä nakymät-

ts-
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tömiä ja taiwallista arwosa pita,ja caiken tytymifens ja onnens
ja ilons ainoastans nijsä ja nijden namitzemisesa etzij,ja ylöncatzoo, jarickana jaraiscana pitää caicki ne maalliset ja mailmalliset
nijden suhten, ja nijn halaja alati tulla eroitetuxi pois tästä tur- col. 3!l, 2.
meluista, nijden iMcaickisten Tawarain namitzemiseenlic.

2:

13.

Colmas,mercki ja todistus meidän aututeem, meillä on Jumalan
Rackaus. Se on yxi mahdotoin a- RMns
Jumalan sydämmellinen
Lapsilla
aina ole yxi totinen Rackaus wanhemsia, ettei totisilla
Luonnongin
bains tygo
waldacunnasa. Paljon enämmin on nijlylöswalaistuilla
lä
ia uudesta syndyneillä Jumalan Lapsilla yxi
palawa Rackaus heidän Isäns tygö Taiwaisa, joca Rackaus
myös waatii heitä mieluisella ja lapsillisella cuuliaisudella caickia
Isän kastyjä pitämään ia seuramaan, sentähden se seisoo: Jocainen cuin uscoo/ että lEsus on Chrisius, hän on lumalasta jynoynyr, ja jocainen cuinracasta sitä joca synnytti, hän 11ak.5'.1,z.
racastaa myäs sitä joca hänestä syndynyc on. Sillä tämä
on Rackaus Jumalan tygs,että me hänen kästyns pidämme, ja hänen kästyns ej ole rastat. Josta suuresta sitten myös
wuotaa se Neljäs merki ja todistus meille, nimittäin: Lähin,, Lahimmals«l
Rackgus.
maisen wilpitöin Rackaus ja erinomaisesti nijden uscowaisten:
niillä luonnollisillakin Suculaisilla ja weliillä on werefä yxi
lattu woima ja taipumus yhteen kessinäiseen Rackauteen, joca
sidet wahwistetan heidän walilläns sen jocapäiwäisen cansakäymipation enämman tietämät nejotsen ja harjoituxen cautta; nijnharjoitta,
ej ainoastans sitä yhteissyndynet
ca Jumalasta
owat
tä rackautta caickia ihmisiä cohtan,
he myös tahtomat
olla heidän Isäns lapset joca on Taiwais, mutta myös sitä blul. j: 45.
erinomaista weljellistä Rackaucta Jumpan totissa Lapsia cohtan, jotca he tietäwät syndynen samasta siemenestä, joilza he sydämmestäns racastawat, heidän ylitzens iloitzewat, ja heitä suuresa arwosa pitäwat ehkä cuinga suuresa alhaisudesa, waiwasa

sa-

ja köyhydesä he muutoin eläisit mailmasa. sentähden P. JohanHannes s«noo: Me tiedämme, että me olcmma euolelnasta
elämään sijrtxt/ sillä me racasiamme jwelijä. Tehrat puh,
taxi «idän sielun, toruden cuuliaisudes Hengen caucra, welwilpittöin olis/ ja olcat kestenan
jelliseen rackauteen/
palawaises rackaudes puhtaasta i>dämmeftä, Nijncuin ne

soca

S

2

joe-

18, 19.

P. Colminaisnden
jattens syndyner owat/ ej catowaisesia/waan caromattomasta Siemenestä, elämästä Imnalan Sanasia, joca ijancaickisesti pxsyy. Nijncuin sitä wasian, ne mailmalliset ihmiset heidän rackaudens eroittawat ja sowittawat ainoastanssen
ulconaisen näön ja muodon Men,josta P. Jacob puhuu ja sanos:
älkät muodon cayomises pitäkö uscoo meidän Cunnian Herran lEsuxen Chrisiuxen päälle: silla jos teidän Seuracundaanne/ tulis jocu mies, candain Culda sormusta, ja
l,
kijldäwällä
I«2i 3>
waatella puetettu: ja mxös tulis köyhä rxxsyillä.
cayoisitca
te
sitä, joca kiildawis waatteis on, jalanolIa
1?et.1!«2.2)ijor.ca

sitra hänelle: istu täsä hxwasii: Ia sille köyhälle sanoisitte:
seiso sinä siellä, taicka istu täsä minun jnlwoisani. jaNijnecteette
te sitä oikein ajattele, waan te tulette duomarixi/

eroituxen-eikös Jumala ole tämän mailman köxhiä
walinnut, jotca uscosa rickae, ja waldacunnan perilliset owat? Ia nijn edespäin, taincallainen rackauden eroitus on merki sijtä lihallisesta rackaudesta, nijden tykönä jotca luonnollisesa
mercki
syndymisens tilasa wiela eläwät ja waetdawat.
>ja
todistus, on caickein lihallisien himoin wiha/
Mallisien
H5
moin cuylel- minenja
sillä jotca Chrisiuxen omat owac,
taminen. ristinnauliyewat lihans, himoin ja haluin cansa. Jos me
6315:24,25. hengesä elämme, nijn
xvaeldacam myös Hengesä. Cuuden,
Sanan ja
Saerament» nexi, tulee tähän wielä Inmalan p. Sanan ja Sacramenrttm rackaus» tein Rackaus ja ahkera harjoitus: Sillä itzecukin racastaa sitä
mistä hän tullut ja syudynyt on. Ia nijnJuurta ja Lähdettä
Lapset
luin Jumalan
näistä calleista wälicappaleista uudesta syndyntt owat; nijn he myös suuresti nijtä racastawat,/a nijsta alinopahan

maisen wahwisturen

ja

wacuutuxen itzellens ottamat,

cusa

sila

wastan, joilla ej ote halua näihin calleisijn wälieappaleihin, nijn
ettei he tahdo eikä sitä P. Castetta arwosa pitä ja muistella, eikä HERran callista Ehtollista ahkerasti nautita, eikä Jumalan
Sanaa mielelläns cuulla, nijllä on se sangen paha mercki heidän uudesta Syndymisestäns, josta he itzellens turhaan ajaturia
1k«t,2!2,3.
tekemät- -Semähden siis, aina halaitcat sitä terwellistä Sanan riescaa.< nijn cull, älken chndynet lapsucaiser, errä te
sen cauctss caswaisiree. Io« te muuroin maistanet otetta,

että HHRra on suloinen.

Mij-
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seta

wijmeiseri/tulee tähän autuden wacuutuxeen

callis jqtijwas

wieläcans R«ewxe»
uudes- hamitus»

palawan Rucouxen harjoitus. I)xi

syndynyt Jumalan Lapsi, joca kyllä näke hänen tarpellisudens, ja cuinga heicosa ja sawisesa astiasa hän canda hänen Ta-«
waratans, ej taida toisin cuin Lapsillisclla cansapuhella jarucouxella alati Isäns edes maata, ja häncn eteens tarpeens wetää
nomattomilla huocauxilla, joita se sisällä asuwainen Hengi hä-

sa-

nesä alati waicutta ja matcansaaua, sillä että te olettaLap, a»l. 4, s.
set, lähetti Jumala poicans hengen teidän sxdämmihin
joca huuta: Abba, racas Isä. Nämät nyt owat ne erinomai-

set merkit, joista me taidamme olla wiAt ja wacuutetut meidän
autudestam, joisa caikisa osotta itzens Pyhän Hengen Todistus
meidän sydämmisam, sillä se Hengi todistaa meidän Hengen,,K°m.F!14,16,
cansa, että me olemma Jumalan lapset. Cusa ei myös lA
ta' merkejä löydy, sijnä ej ole wielä yhtän uutta Syndymistä
taicka elamätä, waan cuolema ja cadotus.

Päätös.

§WUämät owat Rackat Sielut nyt ne asianhaarat, jotca
WM dän sijtä autuallisesta wastauudesta Svndymisestä

mcipitcl

tietämän ia oppiman. Ach'. cuinga monda löytyy Mä,
jotta kyllä tietäwat puhua wastauudesta Svndymisestä, waan ej
tiedä eikä ymmärrä
wuori itzs Työsä ja Totudesa, eikä itze
TarpelCoettelemisesa mitan tästä suuresta Salaisudesta ja
tisudesta, Luonnosta ja woimasta? Ach! cuinga moni pitä hänen
uuden Syndymisens ja coco autudens ainoaftcms sijnä, että hän
tietää itzens olewan Casietun ja sijnä wastauudesta synnytetyn,
ja sitten nautitzee ynna
yhteisen soucon cansa Seuracunnan
wapauxia ulconaisesti Sanasa ja Sacramenteisä, eikä enämbi ky-

sen

sen

sen

sy yhdengän Casten Lijton pitämisen, uudistamisen, eli muun
totisen menon jalken Christuxes waan elää rohkiasti ja turwallisesti siinä wanhasa lihan menosa ja syndymisesä, mailman yhtw
sen Vjmuodon ja esimerkin jälken. Waan Racas Sielu, muista 6»l,
se: Christuxes lEsuxes xmbärins leickaus/ eikäesinahca 5:

6.

mitän kelpa, waan usco> joca rackauden cautta työra tekr, 260,. 5: 17,!
ja jos jocu on Christuxes/ nijn hän on uusi Luondocappale.
ieick. us kelpaa, jos sinä Lain pidät: mutta jos
Fmbävins
nijn sinun Mbäpins leicksspxes on esi-!Kom. «i 2;.
siua olep

S

3

na-

P. Colminaisuden

142

jos sinä olet Castettu, ja sijnä sijhen
Syndymisen
arwöon ja säätyyn nlöscorgoautualliseen uuden
lapsexi
nijn
perillisen,
ja
on hywä ja suuri
tettu Jumalan
armo
nimittäin
jos
sinulle,
sinä
seisot ja olet pysywäiJumalan
lehdysä
Lupauxest;
lijtosa
ja
maan jos sinä
nen
P. Casten
et enä seiso sijnä lijtosq ja syndymisesä joca sijnä on tahpahtunut, mutta olet ehdollisilla synneillä ja likan töillä itzes sijtä pois
eroittanut,nijn ej sinulle enZmbi mitän kelpaa, waan sinä olet jällens cuollut ja ijancaickisen cuoleman alainen, nijncuin
joca macaa wielä esinahasans, ja ej oleckan Castettu ja uudesej wastauudesta Syndyminen ole jocu
ta synnytetty. Muista
tyhjä
josa
ej muuta mitan olis, cuin ainoasi
rxö,
että,
se,
me
olemma
tans
wedellä castetut, cutzutan Christityixi,

nahaxi tullur. Se on,

se

sen

se

se

se:

nautitzemme Sanaa ja Sacramenttiä, silla nämät caicki owat
osittain wälicappalet meidän uuteen Syndymiseem, osittain hedelmät sijtä. Mutta itze uusi sxndxminen on xxi Sisällinen Toimitus, waicucus
uudistus ihmisen sydämmesä, josa ihmiarmoin tuleman, elämälsen itze työsa ja totudesa japitä Jumalan
lä Jumalan Tunnolla
uscolla lahjoitettaman, muutettaman
Christuxen tuondoiseri, ja coconans uudexi ja toisexi ihmisexi tuleman cuin han luonnostans on, toisilla omaisuxilla, toisella mielellä ja elämällä cusa tämä Muoto ej ole, sijnä se ulconainen
uuden Syndymisen wälicappalden nautitzeminen ej auta eikä
hyödytä mitan, waan enämmän duomitzee ja on cuoleman ham
cuolemari. Ia waicka tosin sijnä autuallisesa Syndymisesä, meidän nykyisen heicon tilam jalken, ej taida tapahtua nijn täydellinen muutos, ettei sitten enämbi meildä mitän puuttuis, nijn
olemme me jo ennen cuullet, että yri uudesta Syndynyt ihminen on nijncuin se Lapsi joca Den syndynyt on, joca maicka se
alusta on hcicko ja caswamisen cautta wasta pitä täydellisemmäxi tuleman, nijn cuitengin on hän nijn muodoin jo cohta täydellinen ihminen, ettei haneldä mitän puutu hänen olendo-osis»
tans; hänellä on Sielu, hänellä on Ruumis caickein hänen iäsenittenscansa: nijn se pita myös oleman, sen uuden hengellisesti syndynen ihmisen cansa:sijnä pitä cohta oleman ja owatcaicki ne osat, jota yhteen touseen hengelliseecn ihmisten tulemat: sijnä pitä oleman totinen Jumalan Tundo ja walkeus, sijnä pitä oleman totinen usco, totinen elämä Christmes, totinen Rackaus, ja totinen
.

uudi-
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uudistus caikisa ihmisen menoisa, joisa hänen sitten pitä ainacaswaman ja täydellisemmän tuleman sijnä jocaväiwäisesä uudis»
tuxesa ja parannuxesa. Ia mitä hänelda wielä tasa puuttu sen
sisalläasuwaisen Synnin cautta sen hän saapi Chrisiuren täydet,
lisydestä, jonga manhurscaus ja täydellisyys jocapäiwä niille uscowaisille tygöluetan, jotca Christuxesa todella waeldawat, ja ej
johonaun ehdolliseen syndijn lumalatans wastan.
eoscannijnsuostu
nijllä
Ia
totisesti wastauudesta syndyneilla Jumalan Lapsilla on caikin muodoin yri Totinen meno ja TocuuslEsuxes/ r?ll. 4:2 i«
jotca ej tee Lain Töitä mjncuin ne ulcocullatut Cdristityt waatimisesta ja rangaistuxen pelwosta, eli. oman cunnian ja kijtoxen
tähden, waan
ta Hengestä,

sen sisalläasuwaisen
hengen waicutuxesia, mieluisesja uuden Syndymisen woimasta, nijn että
uscon kirjoitettu
,1". zi:3H

Jumalan Haki on

heidän sxdämmeens >a mieleJumalan hengen waicutus teke heidän mieluisexi juoxemaanHEßran kässyin tiellä iloisella mielellä. Täsä sijs tulee itlecungin coetella itzens todella hänen hedelmistäns, sillä Puu pila aina tuttaman hänen hedelmistäns: sijtä ilmanduwat, Juen», ja

ia.
malan Lapset ja perkelen lapset:locainen cuin ejteewanz:2:29,:29,
hurscautta, ej se ole Jumalasta/ ja jsca ej racasta hänen
weljeens. Jocainen cuin wanhupscautta teke
on syndynyr Jumalasta. Mutta foca syndiä teke/ hän on petkeles- llnk. z. z.
tä. Ia joca
walkeudes olewans, ja wihaa weljens, lI°!»,2:A
pimeydes.
on
wielä
hän
Ia waicka tosin nijllä totisillakin Jumalan Lapsilla/ on
usiasti syy peljätä heidän uudesta syndymisestäns,
hehuomaitzewat heidän heickoudens, ja näkewät ettei he taida nijn
cauwas tulla heidän caswamisesans ja hedelmöitzemisesans cuin
pidäis,ja että he usiasti tulewat tekemään sitä pahaa, jota ejKom. 7: ly.
he tahdo, jc» pois jättämään hywän jota he tahtomat, nijn
cuitengin nijn muodoin cuin heisä aina löytyy totinen wiha ja
mielicarwaus caickia syndiä wastan, ja totinen halu sijhen hywäön, ja he cans sydämmestäns murehtimat
ylitze nijn pian
cuin he huomaitzewat heidän epähuomiosta jotaan wastan ajatustans la aicomustans tehnen Jumalan rackautta wastan; nijn
Jumala myös wedattä laidan heicouttans, sillä ej heickous waan
huoruus eroitta awioffässyn säädyn, ej heickouden wiat maan
ehdolliset synnit eroittawat meidän Jumalasta; Hän on yrißa-

se

sanoo

cosca

se

sen

sen

cas
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cas Isä, joca tietää Lastens luonnon ia ojenda heitä jällens cosca
he horjahtuwat: Nijncuin Isä armahraL.apsians;nijn Hchrr(123i13'14'
armahca pelkäwäisians, silla hän tietää mingacaltainelt
teco me olem,ja muistaa meidäm tomuxi.Minä tahdon hei»lal. 3:17. tä armahra, nijncuin mies armahca poicaans/ joca händä
palwelee. Ia jos hän cans sijna tilasa curitta lapsians,nijn se
hywäxi, sillä Jumal? curitta Meirä meidän tarpexem/
ll«b 12!9 lv, on heille
pxhxdens saisimme. Ia wijmeinpalkitzee sitten
että
mehänen
l».
caicki sijnä ijancaickisesa uudesa Elämäsä, cusa meille wasta tay,
dellisesti ilmoitetan mikä suuri autuus ja elämä se on, johonga
me jo täällä synnytetyt ja corgotetut olemma, cosca me saam,
,!«,!,. I» 2.
me tulla hänen calraisexens ja nähdä hänen nijncuin han on.
Autuas sijs >a pxhä on se jolla on osa sijna- ensimmäisesi
2O', 6.
xlösnousemisesa, hänen päällens ej pidä sillä toisella C«0lemalla yhtän walda oleman. Amen-

»uesus.

Ach! Rackahin Wapahtaja "ZVsu Chrisie; Sinä
meidän ijancaickinen Isäm, ja esicoinen weljistä,me kijtäm
Sinua/ rtta Sinä tahdoit ihmisen Lapseri yhdestä waimosta sxndyä, sen päälle että me Sinun cauttas lumalan
Lapsixi luettaisin, ja Sinun weljixes ja nijn olisimme yh-

den Isän Lapset ja Sinun Cansaperillises. Ach! että cuirengin caicki iye työja ne samat olisit; jotca Sinä sitä warten Lunastanut, ja sijnä p. Castesa siHen armoon corgor,
tanut oler. waan cuinga Harmat owat ne jocca sencalja tilasa wiela seisomat/ ja cuinga
laisesa Lapsen
nijtä
jotca sinun Pxhät waicutuxcs
monda on sitä wastan
ja omac jällens uudesta Satucahurtanet,
owae coconans
tananlapsexi rullec? Armahda cuirengin irziäs wielä sinun
Cansas päälle, jongapidäis sula uudesta sxndynelstä lapsista seisoman/ ja anna sinun Sanalles/ joca on elämän Sana/ paljon woimaa, että sijtä jocapäiwä monda Lasta
wasta uudesta syndyis ja lisännyis. Ia anna täsakin sinun
H»uonefts ja Seuracunnasas joca sinun nimees canda sinun
Sanas runsaaiii asua. Täytä Sinun Hengelläs ja armollas ainian sekä ooeccajar että Sanancuuliat, ja anna heis sinun walkeudesas jaSiunauxesas edestuodän sinun
ja
da, sanancuuliat corkiat ja alhaiset M aina cuuliaises-

arwosa

san

r 45
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wastanotta/ että nijn calckein heidän uudesta Syndy.
misens ja uudisiuxens woimallistsii edesautetuxi tulis. A

ti

löspidä cans yhteisesti caicki Sinun lapses sijnä arinoja/ ja
älä Mi kenengän langeta sijtä Mldesta Sxndxiniscstä sij,
h«n wanhan tacaperin. Jaa, wahwisia tänm sinun. Sxnjocapäiwä
ja wahwem-dxmists meisä ja anna
walosasja
wotmasäs. Anna lneitte meidän
maxi tulla sinun

sen

caswaa

wocuutus meidän aasien oikeudesta»,, sinun henHedelmistä cocö meidän elin,
Zes todistuxen cautta/ ja
aicanam. Ia wie meitä wijmein sisälle sijhen luwattuun

sielusam

sen

cunnialliseen perindöön/ että me näkisin,/ miri sinä meidän
tehnxt olet/ ja Sinua ynnä sinun Isäs/ joca mxös meidän Isäm on, ja pyhän Hengen cansa, joca on meidän

Lapsudemme ja Perindömnie pantti/ ijancaickisesii kijttäi,
sim ja ylistäisiin' Amen.

Ensimmäinen Sunmdai P. KolmtnmsudmWwW
Esipuhe.
ole yrikän Tietamättömys nijn Lapsillinm ia waaraW
nen coco mailinasi,, cuin se, jolla yxi Järjellinen ihminen
ej tleda hänen Toiccens maalia Määrää ja Syxtä.min- Onsll«riwa«<

ettei tieti
Darähden hän jotakin tel?e taicka jättää; sillä tämä pita o? «amaalians:
pitä
jonga
ensimmäinen asia
hänen
tietämän, että hän
jttten sim paremmin ja wijsammasti taidais käytta
itzens eaikisa
muisa asioisa; cusa tama
poisa,

tieto on
sima ej tule yxikM
ca ockem ylospidetyi?,, eikä yxikän asia oikein toim,tetuxi cuinwir-se
pldms, mutta ihminen ainoastans päälda-ären teke 'mitä
hän na-

se

ke multtengin tekewän/otcon oikein eli wäärin, ilman ymmäraiatusta, elka myös sitten taida edeswastata hmien töi<
tans
ni,sta peraan kysymys tulee, ihmistcngän edes, paljon
wchemmm Jumalan edesa. Mutta on wielä pri suurembi,a

rystä la

cosca

T

se

mi,

.
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wiheliäisembi Tietämättomys, costa y?i ihminen e, tiedä hänen
K,uo>niftns ja olenilsens ja elämans »naalia, taicka Spptä
mingärahden hän on xxi ihminen täsä mailmasa? Caicki
Luodut cappalet, pienimmistä suurimbijn asti, hengelliset ja hen<
longa caicki gettomät, he tietämät heidän.maalins,määräns la paickans joluodut tietä»
hg tarcoittawc»t,ja jota cohden he pyrkiwät ja kaändäwät it<
juoxila täyttämästä, johonga luonzens eikä lackaa sicä Luonnon
jos
do heidän asettanut on,
wielä coco nlailman woima panis
wesi ja maa, he
itzens sisä wastan: Elemendit, Tuuli,
pyrkiwät nijn tasaisesti heidän maalians cohden, ja itze työllä o»
sottawat Syyn heidän luomiseens nijn uähtäwästi, ettei coco
mailmi ole woimallinen heitä toisialle wieMaän cuin heidän luondons heidän päällensonpannut, cucas taitaa estää, ettei walkia
polda; tuuli puhalla, mesi casta, ja maa alas päin pidä? sluringo, cm ja Tähdet, he tietämät heidän juoxuns,nousuns jo laskuns, eikä luowu sijtä mailman loppuun asti; Meri rictää ja pitä hanen aicans: wirrat heidän juoxuns: Linnut tietämät ilmasa

se

asua

ja ajustan>s'wisun w><arin pitää;M'i kiwi jos cuinga corkialle
heitettäisin, tietää alas päin pyrkiä hänen maalians ja maata cohden. Caicki nämät owat luonnosa nijn sywäldä istutetut ja perustetut, ettei tätä juoxuataida yxrkän woima estää nijn cauwan
cuin coco luondo jällens tydiään raukee ja puuttuu.
Maan Ach, ainoastans Ihminen, nijn suuri nijn lewia
«°«l,
ja toimituxisans,
cuin hän muutoin on caikesa hänen
" elää yhtä lärjellistä elämätä maan päällä, ej hän tahdo tietä
hänen maalians, eikä Syytä mingätähden hän on ihminen, ja
mitä »varten hän on tähän mailinaan pandu ia asetettu, ia nijn
seurawaistsii ej myös tiedä mitä hänen erinomaisesti tasa ajasa
pitä tekemän, mitä tarcoittaman, ja mikä hänen Pää asians on
täällä maan päällä; jonga cuitengin ennen caickia muita luondocappaleita pidäis oleman ulottuwaisen j walmin tätä käsittämään, ja tähän kijnni tarttumaan. Totisesti, on tämä tietämättömys yri Syy, minWtDden nijn monoa Adamin Lasten seaja
on ollut ia wielä nyt on täytetty , niin monella erytyrellä,
pimeydellä ja secoituxella- Jos me nakifim, että walkiasia
tupeis wetta satamaan, ja medestä rupeis walkia palamaan, että Calclt merestä rupeisit maata codden riendämään,
metzä linnut wedes uimaan, wirrat rupeisil ylöspäin pyr-

'tietä.

menosans

'.

ki-

PäiwM.

147

knnään,ja yri ylösheitettp kiwi rupeis ilmasarippmnaaneikätahenämbi alas tulla, Hiin totisesti caicki ihmiset hämmästyisit
ja huutaiftijo nyt ön coco luondo nurijnkään!dynvt,ja cocomailma ylös alaisin callistunut; mixemme me.myös siis paljo «mämmin ihmittele sitä, cosca me näemme että järjelliset ihmiset n>jn
patäs pahkaa kynsin ja hambain riendäwät wastoin Heidän maaliansa jonga Luoja on heidän etehens pannut?
hän
Oli muinen yri wijsas-Pakana Diogenes,
waelsipipimeyttä,
ccms
waicka
hän
hänen
aicaistansa
itze
catzeli
meydesä, eikä tietänyt sitä oikiata maalia, cuitengin että hänellä oli simrembi Luonnon Walkeus cuin muilla oppimattomilla
pakanoilla, otti hän walkicm eli Soiton katecns ja kawi
ia cosca hänelcanfa keskellä puolda päiwää etzein ymbäri catuja,
dä kysyttin, mitä hän etzei?nim hän wastais, että hän eyei ihmisiä; se on, sencallaisia ihmisiä jotca yhtä järjellistä ja inhimillistä elämätä olisit elänet ja edesans pitänet. Se P.Dawid, cosca t>an jtutkisteli mailman nurjaa ja järjetöindä menoa hänen
aicanans, ej tainnut toisin cuin puhjeta näihin sanoihin: HERracayoi Caiwastaalas ihmisien lapsia/ nähdäxens/ jos jo? Mutta he omat Caictt
cu pmmärräis, eli eyeis
ja
caicki owar kelwottomat, ej ole xxikän
poikennet pois,

cosca

sen

joen hxwaä ceke/ej ainoacan.

Hän etehens asettelee näisä sanoitämän asian nijn,Mnans cuin Zumala cj itzeckän olis tätä
ennencuin hän catzoi alas Taiwahastans ja mett
usconut
kitzi ihmisten elämätä täällä maan päällä.

sa

tosi, että tosin moni Christitty
Ia waicka se on
tämän meidän aicaisen suuren walkeOem seasa cuin meille nyt
sijnä Chrisiillisesä opisa paistaa, joca wäkisingin jo on tuckinut iton tainnnt tulla tietämään, mikä häzeNs monen Sydämmehen,jota
hänen täsä mailmasa pidais tar,
nen suurin Maalinsa on,
coittaman, ja että hänen pidäis Jumalansa cansa jällens
distetrn tuleman; nijn on itze ?Nuoto cuitengin millä tawalla
hän sijhen tulee, ja wälicappalet mingä cautta hänen maali käsittämän pitä monelle wielä aiwan tietämättömät, Jaa, waicka
wielä nämntkin olisit tämän walon aicana monelle tullet is
nijn cuitengin itze halu
ja pyrkiminen tämän
tietyn,
tykönä
maalin perään, on ihmisten
emmmitten nijn heicks

se

l4: 2.z.
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ja wähainen, ettei se Tieto joca heillä tästä on paljon hyödytä
heitä, eikä ole wärti tiedori cutzutta. Niin että »xi ylöswalaistn
Sielu, cosca hän oikein tätä asiata catzelee jamerkitzee,nijn hän
kyllä mahtaa otta Soiton kätehensä, ja käydä ymbäri maita, ja
etziä custa hän löytää ihmisen joca on itze työsä fen oikian maalin
käsittänyt, ia Jumalansa cansa yhdistetyri tullut, nijn että Christus on hänesä jongun muodon saanut, ja hänen walkeudenson
tullut loistamaan tämän pahan ja äpärän Sugun keffellä. Ejkösta
ole tosi? että waicka tosin monella olissin murhet sijtä, cuinZa hänen pidäis Jumalan lapseri tuleman, nijn ej cuitengan
ole tämä hänen ensimmäinen ja ylimmäinen murheens waan st
caickein jälkimmäinen, nimittäin jos hänellä on aicaa ja tilaa etziä nijtä hengellisiä jotca Jumalan yhdistyxcen culjettawat nijn
Hansen tekee,waan ne maalliset jamailmalliset asiat ainakin en-

sen

se

tisti pitä wälttämättömästi edeswÄlwottaman ja suurella kijwaudella ia monen ylöncatzomisella toimitettaman. Eiköstä enin osa
ihmisistä sckä suurista että PKnistä, ole nijn sywälle waipunet
alas maahan ja nijhin maallisihin asioihin (jotca ej cuitengan ole
sen määrättömän ja puutttimattoman Sielun oikia elementi) waan
hekuitenginnijsä nijn määrättömällä halulla kijnni rippuwat,yxiylpeydes,toinen hecumas, colmas rickauden rackaudes, etteihe eikä Lain
jylinällä eikä muulla rangaisturella enämbi taida anda ilziäns sijtä ylösnosteta ia pois peljätettä? aiwan turhaan
kerscaa itzens sijtä, että hän on sen oikian maalin käsittänyt ja

«501, 3: 3>

Jumalan cansa-yhdistetyxi tullut, nijncauwan cuin hänellä ej 0le wielä eikä oikiata Jumalan Tundoa, eikä uscoa, eikä Rackailtta, eikä Jumalan cuwa ja muoto loista hänesä muilleckin nähsilla waicka tosin
itzesäns ja olennosans on näkymätöin muille ihmisille, nijn on cuitengin näkywainen hedelmisäns ja Christuxen elämän feuramisesa josa Jumalan Lasten
loistaa muittengin ihmisten edesä, ja todistaa hänestans cuSydämmes on ja
Ach l cuinga monda tietä ne huu
kendelewaiset Adamin Lapset ylssajattelewat itzellens, että kävdäxens ja saauttaxens sitä oikiata maalia, yri luulee aiwan kewiästi
tyhjällä ajatuxella hallitzewaisten Syndein ja lumalattomuden
Rickaan miehen
käsittäwans tämän maasiwusa ynnä
lin ja Taiwaseen tulewans, toinen taas pitää tämän tien ylön
rascafna ja madotouma, ja nijn llhtahana ettei sille oleckan y,

usco

se

sa

sen

se

asuu.

cansa

rit<
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tittämistä, mutta paremmin cohta pois heittää caicki tyyni; Colmas taas walitzee itzellcns yhden erinomaisen tien, joft hän yhpatweluren
pyhydella ja
dellä erinc.illaisella teko

itze walitulla'

muodolla, joca tämän sotiwaisen Seuracunnan mitan ylitze käypi, luule saauttawans tämän maalin, ja
Corkeimman Hywl?,
yhdistetyxi tulewans. Ia nyn enin
den
mailmaa ab
nakin jääpi hänen tietämättömyteens ja juoxee paitzi hänen oikiata maalians ja corkeinda hywyttans; johonga wielä cans tulee se, että suuri
ihmisiä tällä mailman lopulla, owat yhden alinomaisen huolimattomuden ja synnin harjoiwxen cauttss
jo nijn cauwas langennet heidän oikiasta päälle tarcoituxestans
ja maMans, että jos jocu heitä nyt tahdois sille oikialle tielle
ja sitä oikiata maalia cohden wiedä, joca ej taida Millan muulla cuin Catumuxen, uscon, ja uuden elämän tiellä käsitet-.
tä, niin he luulemat silloin heitäns"jo toisialle ja määrälle tielle
ylipuhuteldawan, sillä he näkemät
että tämä tie on coco mailman yhteistä tapaa ja muotoa mafian, joca ej tchddo mitan
tietä sijtä uudesta ja ylöncatzotusia Christuxen muodosta ja menosta»
Ia nijncauwan cuin ihminen myös tahtooja olla yhdistettynä tämän
mailman ja hänen iloisen hecumallisen
lihallisen elämäns cansa, nijncauman hän myös teke itzellens turhaan ajatuxia jostacufta totisesta yhdistxxefta Jumalan hänen corkeiminan lixwy.
dens' cansii, /osa cmtengin
ainoa yhden järjellisen ihmisen
Päämaali ja onni pitä seisoman; yxi sencaldainen ihminen on
jolla kyllä tahto ja cans asia on että poicki meren
nhncuin
mennä, maan ej cuitengan millän muotoa tahdo luopua maasta
eikä maata tacansa jättää, jonga cantta myös sitten coco matca tulee pojes estetyxi,ia coco maali jota cohden hänellä täysiäfia oli, jääpi käsittämättä ja saauttamatta.

sen

cansa

osa

osa

sen

se

se

-

Tänäpäiwänä Rackat Sielut, meille sijnä P. EwanZeliumis etehen afetetan yxi Ricas mies, joca ej tiennyt muusta maalista mitan, cuin lihan pyynnöstä, silmäin pyynnöstä jK
ylpiDä elämästä, joisa hän hänen corkeimman onnens ja maalins luuli käsittänens,sihen asti cuin hän toisin sai huomaitaCuos
lemansa jalken Helwetisä, ja wasta hiljan sai wijsahaxi tulla,
mutta ilman caickia muutosta enämbi hänen duomitun tilans
päNe-Ach Surutöin/cofcsss Sxnnistä wckar/Cuings c<mwan sxnnis murhetHinna mscat? Ach hera/ herä, aica on

3

3

jy
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se

jo rull', wicl tahro Jumal laupias olla sllll. Nijncuin
sijs on aiwcm suuresti tarpeliinen meille., tuta ja tietä meidän

sywää turmelustam josa ihmiset onneens jamaaliansnijnkimdiästi etziwät, että me sijtä sila pikemmin tietälsim pyytä ylöspyrkicf ja
ulospaästä; sentähden me tällä erällä tahdomme Jumalan armosta sima Rickahasa miehesä speilctta ja eatzella yhtä luonnollista

hänen luonnollisesa tilasans
ihmistä
nen täytyy
huckua

ja turweluxesans, josa

hä-

ja cadoteturi tulla, jos ej
wälttälnättömasti
ha'n armon aicana siitä itzians ylöspyyda ia Parannusta tee. Johon me pyydäm armoa lEsuxen omallaRucouxella, Sydämmestäm sanoden: Isä meidän joca etc.
Sen P. Ewangeliumin kirjoitta P/Lucas.

Lug. 16:

vers. 19.

aicaan, sanoi lEsus Pharistuxille; oli yxl
r;cas mics joca waatetti hanens Purpuralla,
ja calleilla lijna waatteilla, ja elijocapaiwä ilos hercullisesti. 20. Oli myös kerjäjä, nlmcldä Laza-

rus,

makais, hänen portins edcs, täynnäns pai«
sumitik: 21. Ia pyysi rawita nijstä muruista, jotta
pmoisit. Mutta koirat myös
rickan miehen
tulit, ja nuolit hänen paijumans. 2,2. Nijn tapahdut että kerjäjä kuoli, ja mietin EngUeildä Abrahamin helmaan: kuoli myös rikas, ja haudattin. 23. Kos-

ka hän helwetis waiwas oli, nosti hän silmäns, ja
näki Abrahamin taambana ja Lazaruren hänen heimasans. 24. Huusi hän, ja sanoi: Isä Abraham, armahda minun päälleni ja lähetä Lazarus kastamaan
sormens pää weteen, että hän jähdytäis minun kieleni: Sillä minä kowin waiwatan täsä liekis. 2.5. Nijn
sanoi Abraham: Potkan, muista ettäs sait sun hvlväs elaijäs, ja Lazarus sitä wostan pahaa. Mutta
nyt hän lohdutetan, ja sinä waiwatan. 56. Ia paitzi

kal^t-
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>sl

kia, näitä, on meidän ja teidän wälillän suuri juopa Wnitetty, että ne, jotca tahtomat tääldä sinne
teiden tygönne mennä, ej he woi, eikä sielda tänmkkän tulla. 2.7. Nijn hän sanoi: Minä rukoilen sijs su
nua,M, ettäs lähetät hänen mlnun Isäni kotoon. 23SM minulla on VM weljcä, todistamaan heille, ettet Hetan tulis tähän waiway siaan. 29. Sanoi hänelle Abraham: Heillä on Moses ia Prophetaat,kuulkan
3O. Muna hän sanoi: E) Isa Abraham,

heidän tygöns, nijn he parannuxen tekisit. ;i. Hän sanoi hänelle: Ellei he Mosesta
ja Prophetaila kuule, nijn ej he myös usto, jos jocu
kuolluista ylösnousis.
Tästä P. Ewanqeliumista me tällä kerralla tahdomme cahclla: Sitä rikasta miestä/ nijncuin yhtä rvlyellaista Speliia ja Mftmerkia yhdestä
ihmisestä, jocaelaaluoynon tiiaLuonnollisesta
jawrmeluresa
sati täytyy cuolla llancalcksisti.ja
iosa hämn walttämattömasi
cadotttuxi tulla/ jos ej armon aicana Parannus tule.
O HENra auta, O HERra anna menestyä! Amen
jos jocu kuolluista ments

cuin me annamme itzem tutkistelemaan itze Pää
siata meidän puhcstam tällä erällä, niin on tarpellinen
että me ensisti selitämme wap. Christuxen, seka päälle
tnrcoieuxen tämän hänen puhensa cansa Cwangeliumis,
myös ne puhen parret joilla hän taso. Phariseuxia puhultele;
Sillä nijncuin wap. Christuxen päälle tarcoitus täsä
liumisa oli st: että näyttä ja Phaxistustcn eteden asetta nijden
Jumalisten ja Jumalattomain erincaldaista tilaa tämän elämän
perästä, «oca
erincaldaistn tilan päälle joja he elämät
stmaa myös teroitta heille täsä,
tasa mailmasa; nijn hän jasitä täydellisesti
rahpahtunen sanojchden
lorisen
Hsitcain
man caurra, nimittäin tzjhen 23 wärsyyn chi Cwangeliumis,
,

sillä

1.0

gMnus
,

'
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sillä cosca ne ahneet Phariseuxet

pilckaisit lEsusta hänen werylitze
nijn
Mammonasta,
hän tahdoi peljätta heitä yh,
tauxens
jotcaldella totisella Historialla, nijden Personain
oli käynyt, joista
udalaisilleckin tietyt olit, cmnga heidän

cansans

i

<

hän sen toisen nimiltä omaldanimeldäjocaej muutoin wertauresa
l<uc«l8:i, 2. tapahdu: osittain taas hän tasa puhuu esimalaureu ja
werttwxen
sijtä23wärsystä loppun asti, jolla hän nijllä maallisilla cappalcilla etecnasetta nijden tulewaisten asiain menon nimKlzz. 25: ;2, enin cosca lEsus sanoo: että se Ricas mies, nosti ylös silmäns,
laPuhenpaz-, >näki Abrahamin, pyysi kielensä castetta, puheli, ia nijn edespäin:
rtt.
joilla wap. Chrisius tahdoi sowitta itzens meidän ymmärryxem
jälkensä nijllä tasa elämäsä tawallisilla sanoilla ulosmaalata sen
tulewaistn mailmau menon, nijncuin se myös Raamatusa itze
l.uc.

24:39.

inhimillisellä muodolla, Silmät, corwat ja
Jumalalle tygöluetan
muut jäsenet, jotca cuitengin pitä ymmärrettämän yhdellä Jusopiwaisella muodolla. Nijncuin myös cosca täsä sanotan,
malalle
l

että Abraham ja ricas mies puhuttelit toinen toisiansa, ej se pidä
ymmärrettämän että se on tapahtunut josakinwillisä Camarisa helwetin rajasa,eli kijraas tulesi nijncuin sijtä Pawilaiset undanckkewat, waicka cuitengin he jollakin salaisella ja ulcona ruumista
olewaisille Sieluille samaisella muodolla taisit nähdä ja cuulla
toinen toifcns. Ia niin sijs caicki Christuxen Puhe oli sowitettu
tämän wertauxen päätarcoituren iälten, joca oli: että näyttä nijden uscowaisten ja uscottomain erincaldaista tilaa sijnä tulewaise-mailmasa, ja että Wap: Ehristus tämän Köyhän Lazaruxen
autuallisen cuoleman, nijn cuin myös sen Niekan Miehen ijancaickisen rangaistuxen eteenasettamisen cautta, tahdoi wetaäjapeljättä ihmisiä pois ahneudesta, hecumasta ja ylpiästa elämästZ,
!9i2Z,Z1.,yhteen totiseen Parannureen ja Jumalan pekohon.

sa

'.

Toisexi me siis nyt merkitzem, ja kysym: misä asiasa ta<
Rickan mä Rikas mies on yxi nähtawäSpeili jaCsimercki yhteen LuonMiehen cado- nolliseen ihmisten, jonga sima tilasa wälttämättömästi pitä helluxcen.
wettijn waipuman ia lykättämän? Wap. Cbrisius täsä emwmaisesti nimiltä Colme asianhaaraa tästä miehestä:, ensixi, että hän
oli Ricas, Toisexi että hän waaretti iyens purpllrall<? ja
2.

Syyt

callcilla liina warceilw, Colmannexi, että hän, eli jocapäiwä
ilosherculliststi. nämatnyt wap. Christus edeswetäa nijnmiu

Eolminaisudm Päiwästä.
4

l

eodisturexi tämänRickan miehen luonnollisesta tilasta, nijnmyos
SMi mingatähden hän tuli helwettijn. Että sijs lEsus edes- Ahne«
nijncmn
tuopi tasa, iknsixi, tämän Rickan michen
yhden soimun ja todistuxen hänen ahneudestans, joca myös sitten oli Syy hänen cadotuxeens, ftn me*selwästi näemme sijta,
ja enimmitten puettä wap. Christus täsä
wäärydellä
joca
koottu ja saatu
huu sencallaisesta Rickaudesta,.

wäärastä Mammonasta v. 9. ja ic>. ja
gatähden myös se seisoo: että ne ahneet Phariseuxet sentahden
pilckaisit lEsusta v. 14- Josta myös taas wap. lEsus sitten
otti tilan että tämänRickaan miehen esimerkillä joca nyt helwetlsä oli peljättä heitä pois ahneudesta, ja sijtä cadottawaiscsta
Wckvuden rackaudesia. 30iscxi> että Christus edestuopi taja
tämän Rickan miehen, vaatettamisen Purpuralla ja calleplpexdesians
hilla lijna waacteilla, nijncuin todisturen hänenpäätämme
sijta,
joca cans vli Syv hänen cadotuxeens, sen me
vli, nijncuin sijta

Slpcyi

että purpura oli ainoastaus yri Cuningallinen puku ja waatet, v-m. S ls.
jolla?ämä Ricas mies waatttti itzens yli hänen säätyns, nijncuin myös tämä callis lijna oli nijn hieno ja callis cuin culda ra. B:iL.josta loca ja ricat poispoldettin walkiasa nijncuin cullasta, joholu
ga pufuun ej hälMä yhtän muuta syytä ollut, cuin ylpeys ja
turhan cunnian pyyndö, jolla hän tahdoi olla suurembi ja näköisämbi muita ihmisia ja caikilda tulla cunnioiteturi: tolmannext
että hänen hercullinen elämans jocapäiwäisesä ilosa taas edestuodan täsä nijncuin yri todistus hänen Hea»masians, joca Httunx.
myös oli syy hänen cadotureens, se on selwaitzesäns, jaP.Pawali sanoo sijtä: joca elää hecumasa/ se on eläwälda cuollut. llim. 5:

Nämät CoKns Svndiä sijs, ahneuden, ylpeyden, ja sn?.
euman, wap. lEsus täsä nyt nimitta sijtä Rickahasta- mielestä, niincuin Syyt hänen cadotuxeens, jotca myös owat ne samat/ynnit, joihin caicki muutkin synnit joita ihmiset
harjoittamat, taitan sisällesuljetta, ja joista ne muut uloswuota-

wat ja lewiäwät itzecungin ihmisen luonnon-ja taipumuren jälken, joista P, loh. sanoo merkillisesti: Taicki< cuin mailnms owat, Uhan himo, silmäin pyyndo, ja elämän coreus, ej ole
Ijästä, waan mailmasta,ja mailma catoo/ja hänen himons.
Ia nijncuin sijs nämät samat Synnit owat se, räMän mailman
U
Col<

2:
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Epäjumala, jota coco mailma nijn kijndiasti
palwelee ja racastaa,joca myösej ole tätä Ricasta miestä ainoast
tans helwettijn lykännyt, josa chän nyt ja ijancaickisesti saapi huu<

minä waiwatan täja liekisä: mutta myös wielä tänäpäiwänä»
kin monda lukematomda ihmistä?olca ej tahdo tuta ja huomaa
ta heidän turmeldua ja duomittua tilaans josa he elawät ja rohsyndiä ja pahuutta harjottawat, syöxaä sijhen tuliseen
klasti caickia
järween ja ruoppaan, josta ej ena yhtän pääsin päiwää ole toiwottawaa eli odotettawaa; sentahdenine sijs tästä nyt otamme tilan, oikein juurta jaxain läpi catzella wielä lähemmäldä.
taa

ihmistä, hänen lnonnollistsa
Yhtä Luonnollista
josa

tun

hänen walttämättömästl täytyy
meluxesans,
molla cadotetuxi tulla.
NMnTur.
lnelurem on §MHe tiedämme Rackat Sielut, cuinga rastaan ja sywän Lan<
gemuxen se wiheliZinen ihminen teki ParadW, coscahan

Jumalansa käskyn, ja sillä poistuhlais ja cadotti
autuden josa hän eli,
Taidon ja wijssuPyhy<
den
hänellä oli ymmärryresa, nijn myös
den wanhurscauden ja Rackauden joca hänellä oli Tahdosa,.ja
caicki muut sanomattomat Taiwan Lahjat, joilla Jumala hänen
caunistanut oli. Ihminen teki täsä yhden cMian calwan ja
waiheturen, että han Jumalan Cuwasta tuli Satanan cuwai,
seri ja callaisexi, tuli wijsahasta tyhmaxi, Pyhästä pahaxi ja
autuaasta yhdexi duomituxi ihmiseri. Ia nijncuin Ihminen on
cocoonpandu cahdesta cappalesta ja osasta, nimittäin; Sielusta
ja Ruumiista/ Sielu taas hawaitan cahdesa Pää-omaisudesa
nimittäin xmmarryresä ja Tahdosa (jotca kylls owat käsitetä
täwät yhdeldajärjelliseldä luondocappalelda joca wcwhangin catwedosa canTmmeldnon zoo itzeensä pain, ja ajattelee Mitä hän jocaHengen
daa ja harjoitta, jos hän ej muutoin tahdo järjettömän luonbocappalen wertainen olla, ja tietclmätöin caikista nijstä suurista
kahjoista cuin hänesa owat, ja jotca myös jällens parattaman
ja uudistettaman pitä hänesä jocapäiwä nijn että
on suuri hapiä/ jos emme me talla corkialla Jumalan Seuracunnan ijälla
jo ymmärrä ja tunne nijtä cappaleita joita me pWm cannamme.)
rickoi

sen suuren
joca

sen suuren

sen suuren

se
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sanon

siis,
mincl, ihminen on tahjottettu: Sielulla
ja Ruumilla; Sieluja taas, on ymmärrys ja Tahto, nijn owat
myös caicki nämät nyt osalliset tästä sywästä Turmeluxesia ja
Langemuxesta. Ia nijncuin Sielu oli erinomattain Pää is- Sielu Paii
tuin josa Jumalan cuwa, nimittäin ymmarryxen wijsaus, ja tah- Guin.
don Pyhyys ja Rarkaus loisti; nijn on myös nyt jällens
ma Sielu pää istuin sijtä turmeluxesi« ja Synnitl myrkystä joca Jumalan Cuwan siaan tuli ihmisten: nijn että ymmarja tietämättsmys Mmärryl.
rxxesii nyt on yxi syngiä «a- cauhia Pimeys
yxi
wakewä
Hengellisssä
on
omaßacTchto.
asioisa,
Cahdoia
caikisa
kans ja caikellainen wääryys.Ruumis ccms on nyt tullut wää- Ruumis.
ryden asehexi, jayhden wälicappalexi jonga cautta st turmeldu
Sielu harjoitta ja ilmi tuopi ja toimitta caicki hänen pahat Hu
mons ja haluns,Aa waicka tosin moni
hän harjoitta cai- Sielu r>w
ja
syndia,
että hän nizlla synneillä tahtoo mincauttatl»
kellaisia Pahutta
tydyttä ainoascans hänen Ruumistans, ja ej Sielua ja ettäsie-- le jpudia
lu sentähden taitaa racastaa Jumalala ja hänen kässyäns;
nijn ej cuitengan yxi fencaldainen ihminen wielä ymmärme.) nijncuin

se

se sa-

sanoo:

cosca

rä omaa rakennustans, s, hän ymmärrä wielä mikä Sielu ia hänen woimans on, ej hän ymmärrä sitä, että
Ruumis ilman Sielutta on cuotlut, ia että Sielu anda
Ruumille elämän, lijcunnon, ja caicki Työt, ja. etlä Sielu
ilmi »tuopi caicki hänen himons ja haluns mnoastans Ruumin
cautta, joca ne tekee nakywäisexi; ja nijn Ruumis on Sielun wälicavpale jonga cautta hän edestuopi ja toimitta caicki hänen
myrkylliset aiwoituxens ia haluns, Sielu sijs on HERra,Ruu«
mison Palwelia,joca sanoo, että hän synnilläns etzij ainoastans
Ruumiinsa Hywää,ja tytymista, hän ej wielä tiedä, mikä wahwa Sidct on Sielun ja Ruumin wälillä, ja mikä Sielun oikia
omaisuus on ja woima? nijncuin esimerkixi: Jos yxi ihmi-

nen hänen Svndeins cansa etzis ainoastans Ruuminsa tytymista ja hywäq, nijn ej hän lastis ja waatis Ruumistansa nijn moneen waaraan cum hän cuitengin teke usiasti: nijncuin yxi ahne ih-

minen hän yhdm vuoliäyrinwoiton tähden monda kertaa anda
Ruumius tulla caickein suurimbaan waaraan, ennen cuin hän se»
woiton voisheittä, etzijkö han täsä sitten Ruumin taicka Sielm
tytymista? yxi ylpiä ja corja ihminen han Gasti wuowaaßuu,

U

2

miint
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miins tappeluxeen ja murhaan,
teillä mailman muodon jälken, nijn että Ruumilla on suurimai-»
maja kipu sijtä, ongos tämä sijs ctziä Ruumin tytymistä? vxi
Hecumallinen ihminenhän huorudella ja juomisella metää päällens taudit, kiwulloisen Ruumin ja monda muuta waiwaa, on<
gos tämä etziä Ruumin hywää? ej; Sielu cm se joca näitä caikkia teke, ja waati Ruumin näihin töil)in, ja teke monda kertaa
Ruumille suuren Makiwallgn, ainoastans sentähden että hän sais
oman himons ja rackaudins edes ja mallan päälle pääsemään.

Ia nijncuin nain Synnin fa Turmeluxen Päänstuin on
myös

7«. ,7:

Z,

.

Ztat.isr zg.

ihmisen Sieluja, joca
ustasti Sydämmexi cutzutan Raamatusa, ja on täytetty caickinaisella Synnin myrkyllä nijncuin
Jeremias sanoo: Sxdän on häjx ja pahanelkinen cappale y,
liye
cuca taitaa sitä euckia? Sxdämmestä ulostulewat pahar ajatnxet, murhat/ salawuoceudet, hnorudet
warcaudet, määrät eodistuxet japi!3a3, sanoo P. Matheus;
nijn myös, cosca me nyt tällä kerrulla-aimomme catzella yhtä
luonnollista ihmistä ja sen turmelusta erinomaisesti tämän P.E?
wangeliumin ja Rickan miehen tilan Men, nijn emme me tab
la erällä erinomattain tule ivtze käymään nijtawicoja ja sitä
jhulisesä

on bänen ymmarturmelusta joca yhdesa luomMMa
ryxens puolesta, josta olcon tällä kerralla kyllä merkitty, että
tiedämme, että ihmisen ymmarryMi pää wiea on: yme
st'Ngiä
Pimeys ja tierämättölnxs caikisa autuden asioifa;
xi
mutta me nyt tahdomme erinomattain tutkistella
luonnollisen
ihmisen Turmelusta hänen Tahtons puolesta, cuinga sywä
ja mikä woima sillä on, että wallita yli coco ihmisen, ja
Nvt MM on,
hum erine» witta itzens moneen sanomattomaan myrkylliseen ia cuolettaw<w
maifesti Tah- feen hedelmään ja Syndijn. TW me sijs merkitzem seurawat>
Zon turmelw set asian haarat:.

sm

sen

se

xesta.
ihminen hänen Tahtons puolesta, eroitti itzens
loca eris coconans Cosca
poislumllwsia hänen itze puoleensa, ja nyt ejainoasJumalasta.
myös cmckia sitä joca hänen hiwojans pas
Ia vacastaa ,tans itzians, mutta pitää
edesauttq,
sen eorkeimman Hywyden edestä; nijn
Nyt i^i«ns. rahitten
ejhän taida toisin cuin myös racasiaa itzians ja hänen omia his
mojans ylitze lumalata, jongatahden hän myös caicki hänen
Msstunns käyto)?eNs ja tecous tchmisens ia jättämiftns ainoastans
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tans sinnepäin kaändaä ja lanoitta, että hänen oma Hecumans,
Cunnians ja, Hyodytyxens aina tulis edesautetuxi, ja hän nijfa
Ilman wapg,
hänen onnens sais nauttta ja käsittä. Ia nijncauwan cuin ihmi- utja
orjudrs.
wapaurca,
mut-,
ej
nen elää täsä tilasa, nijn hänellä olexhtän
l(äln. s: 16.
jaa, hän on coconans cuollutSynta hän on Gxnnm
nisä, nijn että st on turha, jos minä wielä tuhannesti yhdelle
sencallaiselle itziäns racastawalle/ihmiselle sanoisin, että hänen piracastaman nyncnin sitä oikiata'lmnalara yliyen

ra Corkeinda Hymyttä, sillä

sinä

racastaa.

sen

hän sydämmesäns pitä
myös yrinäns tarpcllisesti

jonga

sitä hän
tosi, että Men ihmisen

corketmbana Hywytenä,

ymmärrys luonSe on kyllä
nongin tilasa ennenkäändymistä taitaa tulla ymmärtämään, että se
cappale jota hän nyt racastaa, olcon se omaCunma,taickaßic- Seeoltlä ym,
kaus eli hecuma,- ej ole jocu totinen ja Pysywämen Hywä, paljon wähemmin se Corkein Hywä, waan ainoastans yxi
nen walhe- Hywä: ihminen taitaa cans ymmärryrcsäns etedens
asetta monda wälicappaletta ja- rangaistusta, jonga cautta se hillimätöin Tahto tulee wähän tacaperin webety>'i hänen tyhmästä
rackaudestans, josta ne wijsat Pacanatkin owat aiwan ihmellisesti kirjoittanet ja sen cansa hicoillet; waan cuitengin se paha
Turmeldu Tahto ej ainakan cauwan tottele nijtä ymmarryxen
eteen asettetemisia,mutta rippuu kijndiästi kijnni hänen taipumuxisans, ja racastaa tasaisesti sitä halua jota hän on ruwennut kerran Wwänä pitämään. Nijn että st yxivindainen Tahto usiastz
hallitze ylitze itze ymmärryxengin, ja wahimmäxikin estää ymmärs
ryxen nijn tarckasti tutkimasta yhtä asiata cuin se olis tarpellinen, josta cans ymmärrys wijmein tulee mm huolettoman, ja
laiscaxi ettei st witzickän enämbi Mikein ajatella ja ongeen otta
jotacuta kelwosta asiata, mutta jääpi wijmein pimeyteen ja tietämättömyteen caikesta sijtä,joca cuitengin wälttämättömästi tiet-,
tämän ja uscottaman pidäis merkillisesti sanoo Salomo Wijs. k°
4: 11. että pahuus käändaa xmmärrxxen, se on, wssicka ymmärrys tulis monda asiaa oikein tietämään cosca hän otzais sen
oikein tutkiaxens ja ajalellaxens, nijn cuitengin
luonnollinen
estää senja wäändaa toisialle,
Pahuus ja oma
että ymmärrys catzelee cans asian toisin cuin se on itzesäns. ja
myödytta itzens Tahdon halun jalken. Näin suuri on nyt ihmiU3

ss

sen

m
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sen

Tahdon Turmelus, nim että caikista naista näkyis, ikänäns
cuin ihmisen Tahto olis Svnnin Langemuxesa langennuc suurembaan wiheliäisyteen ja turmeluxeen cuin ymmärrys, sitä te
nämmän nytkin
kasitta ja tiekäyttääja
tulla,
hywäxens
tämään
cuin Tahto taitaa seurata
Mutta itzs Pää asia ja Päätös Ma cmkesta tästä edälläkäywäisesta puhesta nyt seuraa on se, että me tästä näemme,
mikä on itze Pää wka ihmisen tahdosa jälken Langemuxen: niOma rackaus mittain Oma-Rackaus W se Pääwica nyt Tahdosa, joca on
Pää wica s>> yxi juuri ia lähdet caickijn pahoin taipumuxijn ja Sondein ihns. misen tykönä, jolla hän caicki hänen työns ja aiwoituxcns käändaä ja tarcoittaa, ej Jumalan sen corkeimmanHywyden päälle,
waan ze päaLens, hän tekee itzens ja oman cunnions ja hyödy?
veut. 8l 17. tyxens ipäamaalixi
jota hän cocotta caikesa hänen menosans ja eV,n. 4:2?.

lnmäsäns.

se

Maan cofta me täfä

sanomme, että

oma Rackaus on

päawica nyt ihmisen Tahdofa, nijn emme me ymmärrä sitä
luwallistaja synnitömda omaa rackautta, joca on caikille luondoEi se luwalli cappalcille cansaluom, jolla heidän pitä holhoman ja edescatzo,
«n.
o<
man itzens, joca itzesäns ej ole syndi, sillä ej yxikan
maa lihaans, murea holhoo ja elättää sitä. )?xi tyhmä
Ssarn. tir. hänen omaa lihaans, sanoo Salomo. Ia tämä rackaus eli hol47 6.
hominen tulee ej ainoastans Sielulle, mutta myös Ruumille, sillä waicka muutamat Pakanat, jaa wielä muutama Kircko IsisSietäkin, owat pitänet ja catzonet Ruumin ainoastans
lun Carsinari ja rangaistus paicari eli fangihuonexi johongaSielu olis lykätty langemuxens jälken, sota myös Raamattu näkyis
Se cuolewainen
ikänäns cuin wahwistawan costa hän
maallinen asuinsia rasittaa
ruumis waiwaa sielua, ja
David: wie minun
Wijs.k,9!«s- mielda joca paljon ajattelee. Nijn
cuitengin
ej ole tämä vuye
ulos
Fangiudesia.
Niin
i4«-«> sieluni
selwä itzesänS niinmuodoin cuin Jumala Luomisesa ej andanut
Ruumista Sielulle joxicuxi Fangihuonexi ja carsinan, muttatyö-yhden ihanan asilinfian ja walicappalexi niin moneen
hön ia toimitureen; Ia waicka on tosi, että tosin Ruumis
nyt tämän Sielun turmeluxen cautta on cans tullut cuoleman
josta Pawali halaja irti päästä, ja W totisesti nyt
Ko«. 7: «4.

se

se

sanoo:
sanoo

suureen

o»
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on Sielulle monda rasitusta nijncuin Salomonin

cosca

ja

Dawidin

Ruumis sijnä wastauusanoista cuulimme, niin cuitengin,
ic«l.AlH
desiä syndymisesä ja kaandynusesä pitä jällens
Templiri
pitä
ylösnouja
ja
asuinsiaxi,
cans sijns suurefa
Zen
semiseja tuleman osallisexi siitä Taiwallisesta cunniasta ja kirc-

että holhottaa ja cunmas pidetse cans wäärtti
säilytettä,
nijncuin P.Pawali sanoo:
Jumalan asuinsiaxi
Kom lz: 14.
waan ej

kaudesia,nijN on

kää

ja

haureureen.
holhorcat ruumista»!
Cosca sijs «e nyt puhumme omasta Rackaudesia nijnWaanst ftm
cum pää nnasta ia Synnistä ihmisen Lahdoja/ nijn
lä ymmärräm, sen synnillisen halun ia Rackauden ihmisesä, jol-'nillinen onM
la hän caicki käändää itzeensä päin, ja panee itzens ja oman cunnians ja hyödytyrens pää maalixi ja tarcoitureri caikisa hänen
töisäns ja menoisans. ja ulossulkee Jumalan hänen ajaturistans
ja rackaudestans. Tämä oma Rackaus on nyt juuri ja Lahdet
nijn moneen sanomattomaan syndijn mailmafa, ettemme sitä tai,
da kyllä ulos sanoa ja walitta. Cuinga suuri woima ja myrcky
täsä omasa rackaudesa ja Tahdosa on, sen me muitten seasa sii-

täkin näemme: että cosca yxi ihminen racastaa jotakin cappaletta,
ja sitten ej saa edes Tahtoans sijnä, mutta se tulee jollakin muotoa estelyxi wastoin toiwoa, nijn me näemme cuinga yri semallainen ihminen tulee kiuckuisexi ja kärsimättömaxi ettei hän saanut Tahtoans edes, nijn että moni sijnä tilasa hirttää ia murhaa
itzens ennencuin hän otta hywäxi sen että hänen Tahtons näin
tuli estetyxi: nijn me näemme cans cosca yxi sencallaisen ihmisen
rurmiS langea johongun kipuun ja tautiin, niin hän cohta tangoa sencaldaiseen kärsimättömyteen ja epäilyjen ettei hän taida
tulla aicaan, ainoastans että oma rackaus silloin tulee estetyri ha,
nen himoinsa täyttämisesä.
«n äiti
Waan ehkä nain tästä fywästä /a pahasia omasta Rac» Tämä
jolla on 3 Si,
uloscuohuunijncuin
yhdestä myrkyllisestä Lähteestä nijn,kiääja äpärä»
kaudesta nyt
monet sanomattomat tmpumuxet ja synnit joilla coco mailma
täytetty on;nijn cuitenqin me täsä nyt catzelem tätä omaa Rackaucra nijncuin xhtä äitiä/ jolla erinomaista on Coln»e paa
Sikiatä ja Txeärtä Ma hänestä ulos puhkcwat ja taas <tzens ulos lewittawät, nämät owat: Hecuma, Ahneus/ ja ylpeys. lotca P. Johannes käsittä myös caicki yhteen cosca

hän

se

sanoo: «icki cnin mailnmb Hlvat;

tä.

himo, Silmäin Il°b>2! lH
Pyyn-
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pxMdö/ ja iklamän coreue, ej 6le Isästä waan mailinasta-. Nsmat W owat ne Päci Sikiät ja äpärät /otca nyt tästä
myrkyllisestä, aicistä ulostulewat,joita me nyt

pikäydä ja Aittaa.

cansa

Ensiri; Lihan himo. Lihan Himon
me ymmärHecuman, joca oso-tlaa itzens Huorudesa,Haureudesa,ylönl,)ömises, ylönjuomises ja caickinaises irstaisudes. Näihin Syndeihin macaa yhdesci hecumallisesa ihmiftsä yxi sywa Siemen,
joca sitten wchwisiun ja ylöskehoitetan canftkaymiststä miesten eli waimoin cansa, ruista, juomista, ja mailman esimerkeistä.
Ia ni,n stjs yxi Hecumallinen ihminen tahtoo yhdistyä näitten
Sondein cansa, ja etzij hänenSttlunsa onnea lepoa jg tytymis)
tä haurcudes, huorudes, syömises ja juomises; sillä
ihmi>
«en on pois oadottauut Sielustans snrtotisen Eorkeimman Hy-

l!0

Wan

tahdom lyhyeldä lcl<

himoja rän:

wyden,

nijn, hänen
Jumalan
ja

etziä sitä

tydyttais. Wacui cuitengin

se

hän Menssen
on yxi mahdotoin

josa

rauhoittais
asia, että näisä synneisä coscan löytä se oikia Sielun lepo jaran-^
.ha: sillä ej silmä suuru costan näkemästä,-eikä corwa c«scnn>
cuulemnsta. Liha ej ole ainoasians willisä silloin cosca se halaja
ja pyytää jotakin, mutta myös silloin cosca se rupee js kylländymään sijhen mitähän saanut on, ja cosca omatundo rupee hända rauhattoman tekemään sitten cuin synnin häkä juomisen eli
haureuden jalken on yli mennyt, nijn ej hän saa taaskan lepoa
ennencuin hän menee jällens hänen endiseen iloiseen elämääns ja
ajaa pois ne rastat ajaturet, hauscan wäen seasa,korttin lyömisellä, juomisella, syömisellä, ja muulla hecumalla, Jota mämmin
hän sitten juopi sitä enammän hän janoa; jota enämman hän
himojanshayttä,sitä enämbi halu hänelle tulee, että hän wijmein
tulee willijn ia nijn häwyttömä),-l',ettei hän enämbi hapiäckän yh,tän synd>ä,sijhenasti cuin hän sima wijmein waipuu ja cadotuxeen

B.

2?«e. 1: 4. langea. Tämän Hecumallisen elämän cutzuu P. Pietari: mailman
i)uK.2:>7. cacowaisexihimori.lNailmacaroo ja hänen himons sauooP.

oft. 4:

ll^

Johannes. Yri taincallainen hesumallinen ihminen, hän liehacoitze itze cansans, ja on paljon taipunut Suruttomuteen, eikä tahdo cuullella Mon-chengellisiä asioita; ianimcuin hänen ymmärryrens ej ole nijn aiwan teräwä, sillä wijna ja juoma eli haureus on heicondanut hänen Pääns ja aiwuns, ja polttanut eliimenyt pois mehu» ja ytimen.hänen werestqns ja luistans; nijn
hän
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hän

Myös cnimmitten pitä siri, että itzecukin elää

hänen "uffol,

lans, ja että itzekukin tulee autuaxi hänen opillans ja Religionillans olcon mingacgldainen tahtons: Ehkä cuinga coco Raamattu sen näyttä että ainoastans yxi Tie on Tanvaseen yxi autti axtekewäinen oppi, ja yxi usco, ja caicki mailmalliset himot pitä,
poiskielttämanjaristinnaulittaman, ja yxi uusi ihminen Herralle

uhrattaman itze työsä

ja

,totudesa.»

>

Toinen Sikiä ja äpärä joca tästä myrkyllisestä anista
SilmM
omasta Rackaudesta uloswuotaa, on -Silmäin Pxxndö, jolla Py»ndö.
me ymmärräm erinomattain Nhneuden Synnin, silla tämän
Raamattu usiasti tygölukee Silmille: nijn sanoo Salome: Ej hä- Sanani, kir.
nen Silmans täytetä ikänans Rickaudesta. Htlwerri ja 4-8cadocus ej tule ikänans täyteen, ja ihmisen Silmät owat, Sanani, kirj.
'

txtymattömät:

cansa

me ymmärräm, 27: 2a.
joca yhdellä ihmisellä taitaa olla Ia ahnaus.
ja Rickauden ja Tamaran jälken,

tämän ahneuden

sen määrättömänIarijstan
halun

rämän mailman
niin että me syystä catzclem tätä ahneutta niincuin ybtä määrät
toindä taipumusta ikuisen Tahdosa, jolla hän coco hänen ajatuxensjaSydämmcns käändää jali/tta nijhin maallisijn tawaroihin sen warjon alla että ne owat wälttamättömästi tarpelliset
hänelle, joisa yxi sencallainen ihminen myös etzii hänen Sielunsa

lepoa ja tytymistä, waan ej cuitengan coscan löydä, sillä jotaenämmän hän saapi calua allens,sitä enämmän halu perään syttyy;
jongatahden me tämän taipumuxen myös taidamme cutzuamäci,
rättomaxi, nijn että me yhdestä ahneesta ihmisestä mahdamme
sanoa, cuin yhdestä wesitautisesta, että jota enämmän hän juopi
sitä enämmän hän janoa, taicka että minä mahdan tähän otta Samu. kire
Salomonin Sanat: Joca rahaa racastaa/ej hän ikänans rahaan suut». Yhden asian minä täsä wiela' tahdon muistutta,! 5: s, 3.
me nämät Colme Syndiä panemme toinen toisens rinnalle: mitäHecumaan tulee, nijn sijnä yxi ihminen on nijden Järjettömäin luondocappalden wertainen: mitä ylpeyteen tulee, niin
teke ihmisen itze Pirun callaisexi joca ylpeydens tähden lykattin alas helwettijn: mitä taas ahneuteen tulee, nijn sijnä näyttä
'

sen

cosca
se

wiela pahemmaxi itzens ihminen cuin luondocappalet eli itze Piru, silla
me tämän asian oikein catzelem, nijn meidän tay'
tyy tunnustaa, että ahneus on yxi sencallainen wica joca ej sowi
eikä luondocappaleille eikä hengeille joilla ej ruumista öle, mut«
t« ainoastans ihmisille HZnen sywäsä tUMeluxesans.

cosca

,62
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Ia merkitzemme me wielä tästä synnistä sen, että Ahneet ihmiset owat cahtalaiset: toiset owat ne, jotta alinomaiset»
la mnrhella ja pyrkimisellä yvtä ja päiwää cocoowat rahaa ja tawarata allens, että he sitä paremmin saisit elää arwosa ja cuw
niasa tasä mailmas: toiset taas olvat ne, jotta tosin »vähemmän
sen perään pyrkiwät, mutta cuitengin sen saadun tawaran canfa
owat niin wisut ja kijndiät, Mei he siitä coscan rastitze tehdä hywää eikä itzellens eikä lähimmäisellens, waan he luulewat että se
sn heidän omans josta ej he ole welcapäät kellengän hywää tekemään, cusa cuitengin se caicki onlumalan oma ja Laina, ,MZa hän on andanut ja suonut heille coetuxexi cuinga he sen käyttämät taalla Jumalansa Cunniaxi ja lähimmäisens hywaxi, josta heidän rastas lucu ja tili wiimein pitä tekemän. Ach! cvinga
monda on tehnyt itzellens tästä yhden hirmuisen Epäjumalan, jota hän racastaa ja palwelee, ja sen cansa wijmein waipuu hellvettijn Täsä synnisä Nyt cans erniomaisesti stn pahan oman
rackauden woima itzens hirmuisesti osotta: cuinga monda on
Mä, jotta cosca heidän pitä wähäisengan wahingota kärsimän, nijn he itkewät ja parkuwat, eikä anna itziäns millantawalla lepoon enämbi saatetta? cuinga monda on nijtä, jotca tarpettomasti andawat itzens suuriin waaroiyin rahan tähden/ eikä tee
itzellens omaatundoo sijtä, jos hän monda wuotta olis poisa
HERran huonestaja ja autudens walicappalcista, ainoastansEj että
ole
hän saapi rahaa tawarata ansaita ja allens kääriä.
yhtän muuta

28>

,

ihmistä

nijn työläs ja

mahdotoin ftatta

sijhen oi-

kiaau Tundoon ja Parannuxeen cuin yhtä ahnetta ihmistä: hänellä on nijn monda syytä ja estettä jolla hän teke hänen haluns
luwalliferi: hän sanoo: Raamatusa seisoo, että meidän pitä M»
tämän itzem otzamme hiellä. Cuingas minä taidan anda wairoaisille ja muille jos en minä pyydä alleni, ja niin edespäin.
Mutta nijncuin Laistuus ja joutilas elämä on vxi suuri syndiitzesans, cosca ihminen anda turhaan mennä sen callin a/an jota
meidän pitä täällä nautitzemau ja käyttämän meidän Luojamme
Eunniari, Sielumme ylösrakennuxexi, ja Ruumiimme rcnvinno.
ri ja holhomisexi, nijn että yri laista ihminen on sen weli joen wahingota teke;nijn taas sitä wastan ej ole ahneus toisialda wähembi Syndi,
ihminen siitä cutzumisesta jonga Jumala on hänelle suonut hänen oikiari tarperens ja ylöspitämisezens, teke itzellens Epäjumalan, ja M etzij ainoastans omaa rac,
kaut-

cosca
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isz

kauttans, cunniatans ja hyodytystäns; otzan hiki,sijnä mitasa cuin
nyt on, on pandu lumalalda meille synnin rangaistuxexi,
Le». Z; i^.
tähden ej meidän sitä pidä enämbi käyttämän Synnin edesauttamisen ja oman rackauden harjoituxexi, waan meidän pitä meidän otzamme hien ja työmme alla ajatteleman, että tämä lyön
rasitus on Synnistä alcuns saanut, ja rucoileman Jumalala, ettei hän anna
enaolla meille kirouxexi, waan yhdexi laillifetyöxi
ti cutzumisem
Christuxen cautta, ja jos Jumala sijnä tahsiunauxella, nijn meidän pita
ruvsahammalla,
too siunata meitä
ja
palweleman,
sillä HäM
hänen iastnillens täällä hywää tekeon meille wahmgM ja kirouxexi, Jaa, jos
män, muutoin
sinä wielä sinun ahneudes cautta tulisit cuinga rickcchaxi, ja si,ta
andaisit cans kirckoihin Schoulibin ja waiwaisille, oman cunmas

se

sen-

sen

se

tähden,

nijn

se on

ainakin yxi kirottu calu, eikä hyödytä sinua,

ej HERra tahdo uhria wäärastä ja ahneudella cootusta caSaar«. ?in>
lusta; nijn että joca rickaucta racastaa,,ej hänellä pidä
5: S.
ikänans hyödytystä oleman.
sijs
näemme,
cuinga
hnpiällisesti
Näistä caikifia me
M
Me -ihminen pettä itzens, cosca hän nain eatowaisisa cappaleisa
<tzij hänen Sieluns onnes ja lepoa,
owat Pakanatkin kyllä
Nähnet josta me wielä cohta
cuulla: sillä mikäs on pysymättömämbi jo catowaisembi cuin-Rickaus ja Tawara? Mika
on sopimattomambi Sielulle lepoa toimittamaan cuin Rickaus?
he wähimmän luulewat, nijn he huomaitzewat ja nakewät
P. Jacobin Sanat todexi ylitzens: Te Rickaat/ ickekäcjaul- 5«. 5!1,2, 3»
wocat teidän wiheliäisi>ttän, joca teidän päällen tulewa
<on, Teidän rickauden owat sadannet/teidän waatten oTeidän cutdan ja hopian owar ruostunet/
ja nijden ruoste pitä olelnan teille todistuxexi, ja pitä spömän teidän lihan nijncuin tuli. Raffe sijs nijtäcuin Rickaat täsä mailmas owat, ettei he ylpeilis, eikäpanis coi-'il,'m.s:is.

Mä

saamme

sen

cosca

woans caeowaisen rickauden, mutta iLlawän Jumalan
Yhdellä taincallaisella ahneella ihmisellä josta me nyt puolem,
on yxi aiwan köyhä ymmärrys että oikein duomita
hunet
hänen autudens asioista, sillä elatuxen murhe ja Rickauden rackaus on ottanut ja wiettänyt häneldä pois ciuken ajaan, ettei hänellä coscan ole ollut tilaa otta oikein eteens yhtä kelwosia asiaa
lutkwens, jongatähden hän myös luotta itzens ainoastans sen
päälle-

V»

«l-
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ulconuisen Jumalan Palweluxen päälle, käypi Kirkos, nautitzes
Sacramentia ja anda wallistä, Kickoon ja waiwaistlle jotakin>
ettei ihmiset pidäis hänestä aiwan pahoin ajatteleman, sijhen asti cuin hän wijmein wasta hiljan huomaitzee itzens hirmuisesti pe<
cuinga <?iwan turhat sijs owat
7. tetyxi ja cadotetuxi. Ach!
/

kl.zZ:

6,

ly:

«4-

caicki iHmisec, jotta cuitengin nijn suruttoinasii eläwar, he
menewär pois nijncuin warj", ja tekewat heillens huckan
Suuren murhen, he cocowar ja ej tiedä cuca sen saa. Totisesti, ej wap. Christus ilman syytä sano näitä Sanoja: Toci2Z. sesta sanon minä teille: Ricas rulee työlasti Taiwan waldacundaan/ huokiambi on Camelin käydä neulan silinan lä-«

Jumalan waldacundaan. loeca
iTim.A^io. ricastua tahtomat, langewat kiusauxeen ja paulaan/ ja
mdnijn txhmiin ja wahingollisi/n himoihin jotca ihmisen
wahingoon
upottawat. Sillä ahneus on
r,ov. 28:20! caiken pahuden cadoruxeen
juuri.
Colmas Sikiä ja -aparä ,'oca tästä kirotusta ällistä oz..»
Elämän
Rackaudesta ulospuhkea ja Syndyy on: Elämän coreus.
reusjaylpeys Jolla me taas yinmärräm xlp
>a turhanCunnianPyy!,,
nön/ jolla yxi ihminen corgotta itzens ja pitä paljon itzestäns,
ja lukee itzens onneiilsexi coska hän saapi jongun cunnia-palaisen
mingä tähden yxi ylpiä
yhdellä eli toisella tawnlla; ja caicki
ja turhaa cunniata pyytawä ihminen monda kerta anda itzens
waraan ja wahingoon, ej cle wärlti mainitta. Naila
nyt yri ylpiä etzii hänen Sielunsa lepoa ja tydynämistä, waan
ej
löydä, sillä iota enämmän hän saapi cunniata, sitä ipaisuu, eikä
mäarätoin Sielu
nämmän hänen
amakan
i-kunäns kyiläansä nijsä nakywmsisä cappaleisa.
piye, cuin Ricfan tulla

/

se

suureen
coscan

se

saa

Tämä ylpeys puhkea ulos erinomaltain cahdesa asiasa:
Ensixi, että sijnä on muitten ihmisten ylöncatze wahimmäxikin
itzestäns
Svdämmesa. Toistri, että yri ylpiä ihminen pitä paljo
ja etzij cunniata cmkella tawalla, cuuldele mielellans että händä
kehutan ja ksjtetän. ja tämä mysstaas onyxi määrätöin taipu-

mus

yhden

ihmiscu Sielusa

ja Tabdosa.

Ne asiat, joisa nyt yri ylpiä ihminen tahtoo näkyä suuremmaxi ia varemmaxicuin muut ihmiset, owat moninaiset: muulamat etziwät. cunniM tyhijsa lapsillisisa menoisa, ermomaisisa

waattt-
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wMetten patsisa, ruuminfa,cauneudes ja wäkewydes, cunnia-ni,
misä ja muisa semallaisisa: muutamat taas etziwät cunniatans,
suurisa lahjoisä, ymmärryresä ja opisa, josta on tosi cuin P. l <?or. I,
z.'
Pawali sanoo: lieto pnisucta.
ylpeyden
ja
syndi
turhan
Ihmellisellä muodolla tämä
cunnian pyyndö puhkea ulos itzccungin ihmisen ja Säädyn
Caillsa Säs»
nch wälista julkisemmcsti wälista salaiscmmasii; jaa, moni caic- dyiss.
kein suurimman ulconaisen nöyryden ja nöyryttämisen cautta etej
zij ja tarroitta coickein suurinda cunniaa ja kiitosta, ja
nijn hänen Sydämmens sijtä wihastuu ja tulee nuhän siia
rjan; Jos me sijs itze Säätyjä mailmas catzelem:-nijn eri tawalla tämä ylpeys ofotta itzens yhden Soramichen tykönä:
joca hänen woimans, miehullisudens ia urhollisudens tähden tahtoo cummaretta ja cunnioitetta »litzecaickia muita:
yhden mailmaUisen kästylaisen tykönä, sillä että hänellä on
walda muita kastea, Esiwallan aseturia ja lakein muitten edesä
seliltä, nijn hän
tähden odotta ja tahtoo yhtä erinomaista
palwelusta
ja arwoa caikilda ihmisildä; eri tawalsuurtacunniata
ylpeys
tämä
la
ototta itzens xbden kauppamiehen txkönä:
jocatahtoo cunnioitetta ja palwelda hänen rahans ia
ejaMns tähden, että moni häneen tarwitze turwata rahan ja muun
tarpeen tähden. Eri taivalla taas tämä syndi puhkea ulos sijna
Hengellisesä Gäädysä:wälistä julki ylpeydes ja hallituxes muitten ylitze yli määrän, wälistä taas yhdes erinomaises nöyryden.
muodos monen tykönä, jolla he sitä suurembata cunniata toisilda
on tosi/ että caicjällens odottamat ja cotzowat. Ia waicka
killa Säädyillä pita oleman hänen oikia Cunnians ia arwons,
sillä muutoin cuin ej sitä olis, nijn sijtä tulis monda secoitusta
ja ej ainoastans itze Jumalan käffyläisten mutta myös heidän
wircons ja toinzitustens jaa itze lumalangin ylvncatze, jocatahtoo caikisawiroiscunnioteturi japalwelduxi tulla, josta niin moni
kelwotoin sais tilan harjoitta hänen pabuttans ja hillimättöm»ttäns;longatähden Jumala myös itze käffee cunnioittacaickia Säätyjä ja ihmisiä mailmasa: waan me täsä nyt puhumme
sijtä ylpeydestä, jollii ne lihalliset beidän cutzumisens ja wircaiM
etziwäl ainoastans omaa cunniaans ja ylistystäns ja ej-lui
malan cunniata ja kiitosta. Meidän pitä pitämän meitäm siinä
ja cunnmsa,ej ylpeyden jamuitten ytönmytzmi,
Masa

se

cosca

saa

sen

se

l

runsaan

cansa

arwosa

X

3
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se

sen

cautca/ Mä
ainakin on cuoleman Syndi, waan yhden
pxiwacaiseu/ pyhän ja wilpittömän elämän cautra, josa
Christuxen Nöyryys aiwan hywin sian saapi. Yxi suurikin Herra, jota nöyrembi hän on caickein cansa, sitä
cunnipidetän, Rackauden cansa; waan yxi yb
ja
handä
pia ja tyly HERra, hän tosin kyllä cans saapi cunnian,waan
silmäin edesä aiuoastans, sillä muutoin hän sydämmesä ylöncatja pahoin puhutan hänestä joca paikasa. Sanalla sanotzotanylpeys
tu:
on yxi cuolettawainen Syndi joca Saadysä ja ihmisesä, ja ej tuo ikänans hywää loppua myötäns, nijncuin eocs
kyllä näyttämät. Mutta NöyRaamattu ja caicki Historiat
ryys
yhden
Cuningangin,
nijncuin me Dawidista
caunistaa
ja
näemme,
jaa,
»Kk ll! 29. muista
Christuxen oma efimercki on kyltäydellinen
opettamaan meitä täsä asiasa, ja
lä mottuwainen )a
johdattamaan hänen Seuramiseens nisn hywin täsä cuin muitakin meidän Christillisydem welwollisuxisa ja hywisä awuisa.
Mutta wielä taitaa ylpeys ja turhan cunnian pyynds
säilyä ja hallita yhden Talonpojangin takin alla; jzca täsäkin Säädysa on sijtä luonnosta että hän ylpeydeldä walittan,
jos hän wahängän enammän tietää ja taitaa cuin jocu toinen, taic,
yiitze höyhendelee ja
ka on rickahambi muita, nijn hän kyllä
taitaa ylpeillä, pramata ja kerscata sijtä ja ylöncatzoa hänen laeikä ymmärrä sitä, että oikia Hengellinen oppi
himmäisens:
ja Tieto ej ylöspaisuta ketän, nijncuin
lihallinen wijsaus ja
ja
teke,
nöyryttä
tieto
waan
teke ihmisen alhaisexi hänen sydämjota
ja paremmin minä tunnen itzeni ja
enammän
mesäns: sillä
sywan
turmeluxeni,
minun
ia sitawastan Jumalan ja hänen Pyhydens, sitä enämmin minä
syyn nöyryttä itzeni ja tuta
että minä olen ainoastans tomu ja tuhka ja en mitän HERran
edesä; josta me kyllä näemme, mikä eroitus on
oikian Tai,

asa

suuremmasa

arwosa

se

sen

sen

sen

se

se

saan

sen

sen

wallisen Tunnon, ja sen luonnollisen Lihallisen Tunnon wälillä,
nijn että täsäkin asiasa yxi P'!U taitan tuta hänen hedelmistäns,
ja mistä lähteestä hän on tietons saanut, joca nain erincaldaisela waicutuxesa itzens näyttä. Waan wielä cans yhdellä erinomaisella tawalla tämä ylpeyden syndi hallitzee siznä waimollise-.
ft SäädysH, ja waickatäsä Säadysä tosin löytyy monda wiecasta Ewan tytärtä, nijn ej he cuitengan woi eikä saata heidän
turhaa cunliiMlls M paljon edesMta/ joMn wäkewyden.
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miehullisuden, suuren opin ja muun cautta; senlähden he pyytä?
wät saatta itzians arwoon ja cunniaan yhdellä erinomaisellaruumiinsa caunistuxclla, waatetten corituxella ja caickinaisilla silmU
loistawaisilla käytöxillä: jaa, caicki Lapparij joca ej maxa nimiäns,
ja jonga päälle yxi kelwos ihminen ej tahdois astua jalcaans, on
usiasti heille yxi suuri walicappale, mingä cautta he onnellisesti
taitawat heidän cunniatans ja arwoons edesautta, jolla he myös
monen huikendelewnisen ihmisen Sydämmen ja mielen taitawat
päällensä kDndä jakääriä. Erinomattain ontällämailman lopulta yxi nijn suuri ia fanomatoin turhuus caickinaisisa uUsisa waatetten muodoisanijn corkialle wallalle pääsnyt meidän Christittym
ftasa, ettei yxikcin opettaja woi olla kyllä ulottuwainen enämbt
heitä tasa asiafa oikaisemaan ja toiselle tielle saamaan. Me tiedämme sen, että waattet owut saanet alcunsa Synnistä jaLangemuxesta. Me tiedämme sen cans, että Pää maali ja Syy
waatteisin, on ensisti se: että niillä piti peittettäman meidän alastomuden ja häpiäm jälken langemuxen, toisexi: että meidän
nijllä piti warjeleman meidän ruumin, wilua ja kylmytta wastcm.
joca nyt tämän tietää ja oikein ymmärtä, nijn se cans huokiasii
taitaa nähdä, että caicki mikä tämän maalin ja Syyn ylitzekaypi, e» se enämbi ole sen syndisen Ruumin tarpexi, waan amoaft
tans sen ylpiän Sielun tydyttämisexi ja mielen noutexi. JK
waicka moni sanoo: ej sen ulconaisen päällä seiso mitan, kyllck
Sydän on senlähden nöyrä ja puhdas, on kangas takin alla
monda kertaa suurembi ylpeys cuin stlki caapun alla; waan tasa
pitä liettämän, jos se on yxi suuri syndi että ylpeys asuu yhden
kangas takin alla, nijn se on wielä suurembi syndi ja caxikertainen syndi että ylpeillä ja ralleilla waattehilla kehoitta ylös sitä
turhaa cunniata tykönäns,ja nijllä pyytää kelwata mailman lapsille yli muitten: sillä sen taitaa yxi sokiakin nahda,etteisemääratoin waatetten coreus taida olla ruumin tarpexi, waan että
ihminen nijllä tahtoo kelwata mailmalle ja itzellens, cninga monda wiatoinda sielua waotetten koreuden cautta on tullut kehoitetuxi haureuteen ja duoruteen, sen taitaa moni esimercki kyllä omeidän Esiwanhembaim aisotta? Jos me muistelem ainoastans
coja ennen 4 eli 5a wuotta, nijn silloin wielä ei ollut tämä waatetten ylpeys niin suuresa mäaräjDcUlN nyt sin wijmeisen Sodan jälken silloin jos jom osti itzellens yhden Mä päiwajstn
wgap
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»vaatteen, nijn sitä taisi hän coco elinaicans pitää ja nautita /a
wiela lapsetkin hänen jälkens, waan nyt pitä muutettaman jsca päiwä pian toisen callaisexi, ja joca Cuucausi uudesta ostettaman, jonga cautta, ensixi, waldacunnnan raha ja ydin tulee
ulcomaille tuhlatuxi ja waatteisa turhaan culuteturi, toisexi, meidän aicaisem ihmiset näyttäwät ja täsä ilmoittajat heidän Sydämmens
turhuden ja halun että mailman muotoinen
caikisa olla. Meidän jotca pidäis oleman oikiat Christityt, ia
Christuxen Seurajat, pidäis ulcomaille audaman esimerkin mei-

se

suuren

dän yriwacaisesta >a tasaisesta elamästam, mutta

B,am. >2'. 2

ej

heildä otta-

caickinaiseen antiCbristuren cauhistuxeen,eikä tuhlaman heille caickia meidän omaisuttam ja maamme hywyttä mrhain ja kelwottomain cappalden edestä. Pawali
sanoo: alkät sowircaco reicän tämän mailman muodon jälken. Jotca sanat ilman epäilemätä saawat siansa täsäkin asiasi», nijn hywin cuin caikesa muusakin mailman menon poiskieldamisesä sekä ulconaisesti että sisällisesti. Tästä asiasta on wärtti
catzotta ja seuramisexi käytettä mitä Pawali wielä kirjoittaa:
Ttmoth.2: 9/ 10/ Hebr. n: 37/38. ja Pietari-' l Pct. 3:3,
Esaj.
man esimenkejä ja, yllytyxiä

!

4,

;:

4>

5.

3: 16/ 26.

Caicki nämät ylösluetut cappalet joista me nyt puhunet
olem, owat siis walicappaleet sijhen wahingolliseen ylpeyteen i«
turhan Cunnian pyyndöön,. joilla sencallaiset ihmiset pyrkiwatsen
jalken, että aina suurena olla, joca cuitengin on sitä oikiata noyryttä wastan. Ia tämä on se cuin Pawali sanoo: olla Röxckiä hsänen Sxdälnmesäns: longa tähden he myös cutzutanxlöspaisuneixi, että nijncuin yxi paisuma ylösaja ja paisuttacoco ruumin, niin ylpeys myös ylösaja Sydammen että caicki puheet työt jakäytöxet tulewat suurexi ja lewiäxi sijtä. Ia jos jocu
opettaja eli muu tahdois ojenda taincallaista ylpiätä ja paisunutta ihmistä josakinasiaft,nijn hän cobta heittä wihat hänen päällens ja tahtoo costaa hända', sillä hän pitä'itzens ylönwijsasna että opetetta muilda ja sois että ennen coco Rijki ja waldacunda
pidais secoituxeen tuleman cuin yxi hiuxi hänen pääsans, ha»
heittää muitten silmD usiasti: et sinä tiedä ihmisten tapoja,
nijncuin minä joca olen caswanut ja elänyt ihmisten seaja:
waan cutka <a mmaäcallaiset ne oikiat ihmilet owat ja pita-oleman,sen näyttä P. Pawali
cautea ohän

cosca

sanoo: uscon

wac
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109
wac mnutamat pxhat miehet ja waimot, ricki rewitxe/
surmatut, waeldanet Lammasten tn wohten nahoifa, köxmatlma oli mahdotom. Ach! sitä suurhac ja
miehistä,
ta todistusta nW
ettei se ylpiä mailma ollut wärtti ia mahpitämään
nijtä
ja
dollinen
ccmwan ylöncatzomaan halunsa jälken»
nyt
sijs
R. S. owat mamät Sikiät ja a»»
Taincaliaiset
parät jotca tästä kirotusta nitistä: omasta Rackaudesta, owat
sijnnct ja syndynet. Maan ej näitten Pää mestari ja Isända
Piru wielä tyky sijhen, että hän nämät Sikiät ja Synnit näin
ainoastans ihmisesä synnyttä ja asetta caswandoons; mutta hän
wielä tahtoo cans tehdä ja saatta heidän, heidän oikiaan täydellisyteens, siihen asti cuin he saaultawat heidän oman maalins
mäaräns >a Loppuns: Merkitze sijs Racas Sielu, cuita trappuja ja ticapuita myöden nämät äpärät ja Synnit tulewat heidän täydelliUeens ja maalijns, ja catzele tntä hämmäsiyxen ja

pelwon

cansa:

37-- 33.

Se ensimmäinen suuri ja itze Porton cbhtu täsä on On Porton
cohtu/ joca
perisyndi ja sen cautta curmeldu Liha jaweri, josa tämä synnyttä/
cas»
Synnin Siemen macaa
kylmettynä, jolla myös on yxi waa/jacanda
mahdollisuus ja taipumus synnytetyxi tulla ja hedelmätä teb- hsbelmZn/
da. Tasa nyt Piru asetta ihmisen etehen tämän mailman epäjumalan: Hecuman, rickauden ja Coreuden, yhdexi syötöxi, jolla hän nostaa ylös hänen ajaruxcns ajattelemaan ja cat- Ajattelee.
zelemaan, cuinga hywäxi nämät näyttämät, ja coco mailman taitamat tydyttä ja heidän hywydelläns ilahutta; joca on se ensimmäinen trappu alaspäin tälle Sikiälle, josa piru hänen etehens
maalaaSynnin nijn ihanaxi ia suloisen ja piscaisexi cuiy yhden
höyhenen jonga yxi tywen ilmakin taitaa ylösnostaa ja pois puhalda, ja josa cuitengin coco mailma nijn paljon iloa ja onnea
löytää fanautitzee. Sitten coscaPiru on saattanut ylösnostaa ih,
misen ajatuxet sijhen, että he rupewat wijpymääntäss,nijncau- Halaja.
wan, cuin he itze Halun käsittäwät sijhen syndijn joca hänen
taipumuxens
parahiten yhten sopi, nijn hän on jo taas silja
loin toisen rrapun alaspäin pääsnxr hänen Sikiäns
hywän algun mielestäns tehnyt.
Tästä taas hän pyrkij edespäin ja kehoitta ihmistä Suos- Suostu».
tumiseen, että hän suostuu tähän haluun, ja päältä tykönans si-

cansa

la »Yt täpttärens)«

cansa

sm

täyttämisellä HMM sammutarens;/la

V

ty-
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tasa Piru jo Colmannen crapun päälle on saathänen Sikiänst. Tasiä hcln nyt aina lassee alaspäin, ja
ihmistä itzs Työhön ja coimeen saattamaan tätä jo aiTilee.
wottua ja suostuttua syndiä, ja chn pian cuin se ön sitten Tehty itze tyssa ja täytetty, nijn silloin
onnellisesti eli paremmin kirotusti ilmi saattanut hänen, apärans
ja kärmeen Sikiäns, ia M hän jo silla neljännellä
ke alaspäin kyllä caucana.
Cosca nyt Piru on näin cauwas saattanut hänen Sikians
menestyxen
cansa, nijn hän sitten rupea taas pyytämään
suuren siihen, että usiammasti
rata jo tehtyä työtä ja Syndiä
Harjoitta ta> .handa
tydyttärens;

tanut
yllytta

tekemään jakertoimaan, että se tulis hänelle Tawart ja harjoitus
xexi ja cosca hän on saattanut ihmisen tähän harjandumaan että
Tarpexi. Syndi ,o on tullut tawaxi hänen tykönäns, nijn silloin hän on
ihmisen jo saanut melkian alhaisen trapun päälle, joca on se wijdes
trappu. Tästä ej pirulla olle enämbi työläs saada tätä tawallista
SnndiZ ihmisen tykönä itze Carpexi, että hänen täytyy tehdä tätä Syndlä wijmein sen wanhan Tawan tähden, joca nyt jo on
wijmuuttunut Luonnos, sillä wanha tapa ja harjoitus
MuuttuLuon-'mein Luonw)xiz niin että
yhden Juomarin täytyy juoda, sillä hänen harwltuxens c'' U' niin wäkewäxi tullut, ja hänen werens on
waxi.

jo nijn

ettei istui? enämdi muutoin aicaan eikä ole enämbi muutoin
Multa mmm täytyy juoda, hänen curckuns aina
cuolja <ai:oa, fijden asti
c_uin hstnen tasa
cans
Nijn
on
Cuolema.
Srmuä
on
sillä
Cu»lem^l.
nij: m ahckitten ja l)lpsitttn
että heidän myös täytarpellisesti ja walttämättömästyn l/n wanl>linTapans
li tebdä heidän tawallista syndiäns, josa he nyt owat sillä wijja helwettijn,
meiscllä trapulla, ja tälMvät langeta cuoppaan
päälle
pitä
joca on
maali ja Mäurä cuin Synnin
Ach! Sinä myrkyllinen Siemen cuinga kirottu Sikiä sinusta tulee, cuinga petollisesti si,s sinun !uu!du ja maatattu hywydes joea on'Aijn ihanari ja muklaxi näyttänyt ihmisille, nytt muuttuu
ijancaickiseri haviaxi, w«jwari ja cuolemari?
Tama on nyt
cuin P. Jacob myös
lo«:itten kiusaan/ costa hän omasta himosta wietellän /
I,e. l!l4,!5. ja hncmMn;Sirte coscst himo on sijttäM, nijn hän jym

masta

se

cansa
so

seuraman.

se

se sama

se

sanoo:
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Sxnnin mutta coMGyndi on taxtettx/ nijn sesxnnxttz

tuolelnsn.

Täsä me wielä sanalla sen merkitzem: että se ensimmäis
nen ja toinen trappu, nimittäin sisalietulewaiset ajaeurec »<!>«
lu cans usiasti lumalangin Lapsia käsittä m kiusaa, wacm he
tästä

jällens tacaperin pyörtäwat, ja Jumalansa turwijn juoxeuscosa ja Rucouxesa, jolla he woittawat tämän
waaran; mutta ne jotca tästä alaspäin wielä pyrkiwät suostumaan syndijn,silä tekemään ja harjoittamaan, he ei enämbi
ole armon tilasa,waan waipuwat helwettijn, jos ej armon aicana muutos ja Parannus wälijn tule.
Että nyt näisä nimitetyisä Synneisä ja tämän mail- 'Sen
man Colmipäisesä Cpäjumalasa, macaa näin suuri Cauhistus ja nalkinPäf«'
owat
duomitzewainen woima cuin jo sanottu on, sen owat pacanackin» nähnet
taitanet nähdä ja kasitta, jotca sentahden myös owat sekä Hecumata, että ahneutta, nijn myös ylpeyttä, suuresti wihannet ja
että taincaldaiset Pakanat pitää oleman täsäkin
asiasa monen Christityn duomarit wijmeisnä Päiwäna: Ensixi,
mitä Hecumallijeen iklämään tulee, nijn me näemme monda
Pakanata, jotca simresti owat wihannet Juopumitta, nijn ette,
juowuxijn ,uonet, nijncuin erinomattair
he ikanäns ole
nijlla Pythagorealaisilla on se nimi ja kijtos ollut; nijn myös owat he wälttäNet Huorutta ja Haureutta nijncuin yhtä Luonwastan Sotiwaista Svndia, jonga Myös P.Pawa
li nmM Epistolasans Romarein tygö Lug. i: v. 26.27.
Toisexi, mitä Ahneuteen tulee, mm owat aiwan hywin Pakanatkin nähnet tämän Synnin pahuden ja turhuden, jonga tähden myös Sozomenus yxj, wijsas Pakana, on cailen wijsauden
y.
eul.
maalixi pannut sen: että plöncayoa Rictaucta. Nijn sanoo Tul- De
oKiic. lik»
lius: ettei ole yhtän suuremba merckiä ia todistusta yhdestä turhasta ja ylöncatzottawasta Sydämmestä, cuin racastaa Rickautta,
eikä sitä wastan witzimbatä merckiä yhdestä hywäntapaisesta Sydammestä, cuin rickautta ylöncatzoa. Nijn on monda muma Pa<
kanaa nijncuin Seneca Romis, ja muut aiwan merkillisesti tästä puhunet. Colmcmnexi, mitä taas xloexteen tulee, niin on
sille wijsaalle Aristoteleelle sama oma Rackaus jo nijn wasta»
'

>

wat catumuxesa

hacgistri tullut, ettei

se

hän woinut sitä kärsiä mainittawcm.

sanoo Peftenninus Niger: Corwa

V»

joca mielelläns cuuldele

nijn l

itziäns

sil-
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silmäin edesä kehuttawan, on aiwan turhaa cunniaa täynnä, kielii, joca tähän työhön itzens lainaa, mahta olla aiwan wielastelia

sa-

ja lichacoitzia,ja buomio joca täm.ln yli langeteta», muuttuu
ja nauruun muitten tykönä.
Waan mitä me Christityt larwitzcm palio näitä PakaWaan Raa< nain esimerMä catzoa? Eikös meillä ole
p. Raanmrru ja
mattu
o,na Sana/ joca aiwan selwästi meille ssotta ja sileteen asetta nämät Synnit ja. heidän Cauhistuxens jaduomions? Cuitengin on se yxi suur» hapiä, että meidän jotta nyt
elämme nijn corkialla lumalanSeuracunncm ijällä, ja nijn
ren walkeuden-aicana, ej pidä wielä tietämän sitä, mitä Pakanat owat tiennet ja cauhistunet ainoastans Luonnon walkcudesta. Eikös
ole suuri häpia, ettei meidän wielä pidä oikein tie?
ja
tämän
tundeman meidän Sywää turmelustam (Vielusa ja
ymmärryxesa ja Tahdosa ja ej moni wielä tiedä miymmärrys
ja Tahto ongan, ja misc» heidän eli Hywydens
kä
eli Pahudens seisoo, waicka he nijtä itze päällans alati candMva t
ja harjoittamat? totisesti, Aijncauwan cuin sinä wiela racastat ja
ehdosta harjoitat näitä „Syndejä, nijncauwan et sinä wielä tunne oikein omaa turmelustas. Sentähden sijs on
oikian
Christillisyden alcu ja juuri, että ensisti tuta hänen luonnollisen
Pahudens. ja turmelurens, ja sitten Jumalan arMon ja Racjälken sitten pyrkiä
kauden lEsuxesa Christuxefa, /a
Lunastuxen osallisilleen joea on tapahtunut lEfuxesa, että nscclla sitä wastan ottamaan ja seuramaan yxinäns tätä ojennusnuoraK.

laiseen tirfcumiseen

se

suu-

se

se

sen

sen

sen

sanoo

selwasti,ensixi Herumasta: loca
Raamattu W
elaä
on
eläwäldä
cuollur. Ej huormrcliäin,
hän
Hecumas
,Mm. 5". L.
pidä Taiwaan waldajuomaritte»
eikä
falawuotelsten/eikä
t Qo,-. 6' io.
perimän.
Toisexi,
cundaa
seisoo ahneudesta felwasii: ah<
iv. neus on caiken pichuden juuri. ?lhneus on epälumalan patwelus. Ahnet ej pidä Jumalan waldacunda perinmu. Col>
Mnnexi )?lpexdestä taas seisoo selwästi HERra wihaa xlpeiica>-.6:i0. tä Silmiä?
loca iyens xlendä fe aletan. Jumala on yll>lov. 6:17.
peitä
»asian.
Nlat. 23: 12.

se

I

l>ec 5

Paatos.

?.

UH

nyt tästä sinä Surutöin Sielu Mika Siklck tasia
Porton Cohdusta puhkea ja syndyy, ja mikä loppu Mä

on
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on; Hän hautoo Basilijtuxen munia, ja cutoo hälNlnähakin wcrckoo, jos jocu syö hänen mnnians, nijn hänen täy-! 25 z? 5 5.
txy cuolla, jos mxös ne ricotan, ntjn niistä tulee kxMrme.
palcka on cuolema, ja etts
locos sinä nyt ustot, että Synnin
pahan ctaman päälle seuraa paha loppu? Jos et sinä tätä wielä tahdo uscoa, nijn catzele wielä tanäpäiwälAtätä Ricasta miestä, joca nyt huutaa helwctisä, mikä elämä ja loppu hänellä oli?
ja »lpeydes, eikä usHän eli ja iloitzi täällä Henimas, chneudes
Synnin
piti
että
oleman
cuin
connt
tosi
se
woimasta ja helwetistäsaarnattin, waan luotti itzcns sen päälle, että hän oli ym>
bärinslcicattu, ja nautitzi suruttomudesans Jumalan Seurakunnan wapauxia, piti sen ulconaisen Jumalan palwcluren, ilman
parannusta ja poiskieldämistttä tämän mailman syndisestä metsosta: waan nyt hän näke sen, ettei hammähäkin wercko kelpaa n
is e.
waatten, eikä sencallaiser rxoc kelpaa peittexi/ eikä Jumala
anna itziäns pilcata ja tydyttä sillä ulcocullatulla palwelurella,
costa ihminen itze työsä >a elämäsä palwelee pirua ja Syndiä ja
smlla ja tunnustuxella ainoastans lumalata. Hänuscoonytstn>
että Jumala on wanhurscas, ja että Syndi euolttta, ja ettei
ybtän Sanaa mene tyhjään sijta, mitä HERra on sanonut ja

uscoa

puhunut: hänen täytyy nyt
sen, sillä hänellä on nyt usto ha,
yen ka'dcsäns,se kiwistelce nyt hänesä, ja synnin woima nytpolt-.
ta ja paistaa händä. ?lch! cuinga wiyeliäinen Hecuma ja ilo on
se, joca lyckä ihmisen näin sanomattomaan ja puttumattomaan
janoon, pijnaan, cuumuteen ja waiwaan? Ach cuinga köyhä Rickaus
on, joca puuttu nijn rastasten tyhjyteen ja waiwaifuteen, ettei hän
wesi siemendäkan ijancaickisesti wirwotuxeylpeys
ja coreusse on joca asetta ilMisen nijn
xens? Ach! mikä
ja
alafiomari turwattomaxi mjden helwetin PöwelemH Piruin
tiehen, iicmcaickisexi helwetm paistixi ja kekälexi?
Ajattele Rams Sielu, niitä jotta owat cuollet ennen
Wua mai-lman alusta aina tähän asti, jos he olisit ollet cuinga
suuret cuinga Rickaat ja cuinga onnelliset mailmafa, mitäs
nyt caikesta fijtä on, jos he
heitä nyt enä autta, ja mitä heille
owat Synnisänsä cuollet, ja ej ole eroittanet itziäns pois tästä
mailman onmsta armon aicana?Ricas mies hän huutaa nyt alinomaa: minä waiwatantäsä liekisä.HänHädisäns rucoilee weljeinsäkiN edestä, että sillakän helpotusta sagda pijnastcms, sillä ej hän
ruckaudesta rucoillut weljeins edestä, jota ej enämbi ole nijllä
dtloV 3

se

saa

>

se
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duomituilla hengcilla, waan hän rucoili pelwosta, silla hän tunsi sen että hänen waiwans helwetisä lisandyi nijn usiasti cuin
hänen weljens harioitit sitä syndiä, jonga hän heille opettanut oli hänen esimerkilläni.
Jos et sinä sijs tahdo anda Jumalan Hywyden wetäa
nijn anna sijs Helwetin cuumuden ja puutParannuxeen,
sinuas
tumaltomuden pchätcä Sinuas pois sieldä: ajattele mikä Hel«
wetti on? Se on yri Pohjatöin larwi, joca palaa tulesta ja
tulikiwestä ilman määrättä: Se on M kiehuwa kattila, jonga
Jumalan wanhurscaus ja wiha on sytyttänyt joca polttaa hamaan alimmaiseen helwcttijn asti: Sillä cuoppa on jo eilen
ja se on mxös tunmgalle walmisiettu, kxlla
3O: zz. walmistettu/
ja
sxrvä lewia: Siellä on asumus,Tuli ja paljon puita, Her,
ran Hengi on sen sytyttapa nijncuin tulikiwisen wirran.
ajattele mitkä asujat siellä owat? Ia mitkä Kekälet? Piruin lauma, ja elawät ihmiset, jotca parcuwat, myrisewat ja ulwowat ilman lackamata, lapset repiwät wanhimbiansa jotca ej ole heitci
varemmin opettanet, yxi soimaa toistans: Sinä olet Syy mirs. 49:^15. nun cadotuxeheni, Sinusta minä olen oppinut Syndiä tekemään
ja helwetin tietä waeldamaam ye macawat helwetis nijncuinlambaat, ia Cuolema calwaa heitä,mutta ej coscan lopeta. Ajattele mikä näitten helwetin kekalitten muoto on? alastomus, itcu ja

hammasten kiristys, he. riopuwat Haje4etuilla käsillä ja jalwoilla
ammolla suin ja särpäwät täysin suin tulda ja tulikiwiä sisällens.
Ajattele wielä mitkä heidän aiatuxens owat helwetisä?
Ach sitä endistä aicaa joca nyt on poisa, cosca minua locapäiwä kutzuHn, huuttin ja waadittin elämän tielle, Ach! cuinga tyh<

cosca

cuinM mieletöin

minä silloin olin
armon aica edesäni
oli. Ach! että minä olisin ollut coco mailman jalkaporeläisäni, nijn minä olisin tullut tundemaan itzeni ja eu
rasna
nyt olis helwetisä tasä liekisä. Totisesti lisää tämä endifen ajan
muistutus sanomattomasti nijden duomittuin kipua helwetis. A<»
jattele wielä cans mikä Loppu ja ijancaickisuus helwetisä on?
5: 12. Ruumenet voltta han sammuttmnattomalla tulella. Ne
mä

tarjona

Jim. tir. 20. pica
12.

seen.

tämä

päiwaa ja yöra ii>lncaickisestl ijancaickiwuoren ,cuin
Jos me taidaisim ylösajatella nijn
mailma ilmansa
on, hiedasta cocoon pannun, jsyxi

cansa

suuren

liw

ColminMlden MiwiW.
candais yhden hiedan jywäisen ainoasians
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joca tuhanperästä,
nijn
kerta
wuoden
taicka
tuhannen
wuoden
nen
tuhatta
wuorl wijmeingin puuttuis »a loppuis; waan tämän helwetin
waiwan ijancaickisuus ej puutu coscan, waan woi< achwaiwa
wasta alca taas, eo>t luulit ollees waiwas suurimmas.
waatij, että hän nain ijan»
wanhurscaus
Ia Jumalan
waiwoillanljtä
duomituira rangaisee/ Ma nijncaicklsilla
puurrumatoinda
cuin he owat sica
lumalara täällä Sxnja heillä oans on ollut xxi puuttumatoin halu ia aicomms täsä edes pyrkiä/ nijn he cans syxst
tä puuttumattomasii rangaistan. Sijs wäris, wapis, an
catk' carwas nosta/ ain muistain cuinga lu»nal julinasi
costa, Gxndlsill helwetin waiwas waikias, ja cadoruxen
cuopas cauhias. Ach Surutöin,
synnistä lackar/
cuings cauw«n
murhecoinna macaat? Ach! hera,
herä aica on jo tult', wiel tahto Jumal laupias olla sull.

lindu sijtä

se

sen

coscas

Amen.

Ach! Sinä Suuri ja wanhurscas lunmla, sinun RUtsU5
tygös me huudam sywydesiä/ja waliramme meidän Sydäm,
mem wihelläistä tilaa Sinun edesäs. Sinä olet luonut
meidän
Sinusa, mutta me olem Satanan wiec»
kauden ja oman eorrelemattomudem andanet lykätä meitäm pimeyteen ja syngiaan exyryxeen. Sinä olit luonut
meidän pyhixi ja puhraixi nijncuin Engelit, mutta meolem meidän lungemuxem cautta lykännet meitäm caickinaisijn Syndeihin ja Saastaisilleen, että me nyt wierittelem
meitäm tämän mailman loasa ja caikes pahudes ilman määrättä, emmekä taida sijtä itziäm ylösnostaa, mutta enämmin
ja enämmin sijhen waiwum, ja tydytäm meidän turmeldua
liham ja werram, lihan himois, Silmäin pyynnöie ja esämäncoreudes; nljneercmme me taida Sinua meidän Cor-»
keinda hywxrsä,n räsä syngiäsä turmeluxesam oikein tuta, emjällens yhdistctyxi:
mekä halana tull olkein Sinun
pitänyt
ijancaickiststi
olls
mcidän
oleman
ja sijnä
täsä tilasi
polseroiretur
ja
tuleman
cadoteruxi
Sinusta caikesta autttdesta, jos rj Sinun armos oljs meitä ennättänyt ja löytänyt wälicappaletca meidän ylösrakennuyeem >a aututeem.
Ach! s>ywä Ium«lB, jooa armahdat caickin sinun tecojas,
älä
-

cansas
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älä anna Sinun Rättes teot cadotetuxi tulla, katkaise
176

poik-

ki Synnin ja cuoleman paulat joihin me käärityt olem, ja
anna meidän rura ja nähdä cäinä meidän wihtliälsydein/
että me sijtä oikein nöyrytetpxi tulisim meidän Sxdämme,
säm jakehoieetuxi Sinua caikella todella eczimään ja Sinun
armoos>lurwanm<m; Jaa paranna Sinä meidän Isäm icpuhdista se sinun poi,
ze meidän paha
cas wcrellä caikesia saastaisudesia ja sijta mxrkxlliftsta 0masia rackaudesta, ja xlösrakenna jällens Snnln cuw.is ja
waldacundas nicisa woimallisesti,
sinä meitä johs
poicas
datat Sinun
ansion osallisuteen «ston cuutta/joca
on maxanut caicki nieidan Spndim ja ulosseisonut kiroumeidän edestam, nhn mxös sitten jocapäiwä cuoletat
meisä caicki lihalliset himot ja halut, että se paha Sannin
Ruumis turmelduxi eulis, nijn ettemme enä tästedes
dia palwelis. Cuule meitä meidän Isäm liksuxen tähden,
nijn me Sinua Uistäm ja Sinun armons mlisiam ijancaickisesii. Amen.

Moinen Sunundai P. Kolminaisuden

PäiwW
Esipuhe.

tWlaye»/

Minä seison owesa/jn colcutnn; fas joen Minun
ääneni cuulee/ jnawaa owen,stn rxgö niinä tohdo»
sisälle mennä, /a pitää ikhtollista hänen cansans,ja
hän Minun Cnnsani. Nain suloisilla ja rackahilla sanoilla,
haluns, että
Taiwallinen ylkä lEsus, osotta hänen
pitä
yhteistä
yhdistettyä
yhtä
ja
meidän
IlMollista
Hxoc. z: 20» mestys kirjan Lug. ja v. 22.
3
han
Ensistä suloinen ia Rackaudesta palawa lEsus,
jotan erinomaista ja Merkittawata asiaa edestuoda,
tasa aicoopanee
sijhm «teen cohta yhden wassrwottamisen ja ke^
nhn han

se

suuren

se

cansam.
cosca

hov

boitus
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sanan: cayo, jolla sanan parrella muutoingin usiasti
sij-'

Raamatusa ihmiset ylöekehoitetan tarckaan waarin ottamiseen
tä mkä puhutan, sen asian painon tähden jota silloin edespawnan. Nijn sanoo myös tasa wap. lEsus, Cayo.se on, näe ja 47.
ymmärrä Sielun silmillä ja ymmärryxellä, mikä asia se on
cuin minä nyt sinulle puhun, ja Mikä mies st myös on joca
nyt sinun tygös puhuu nijn yftäwällisesti,ja aicoo tulla sinun tyZös/ja jo colcutta sinun owes päälle?
i:e> Cago siis, Minä seison owesa. Minä, joca olen lEfus
Amense uscollinen ja totinen Codisiajä, se Jumalan Luon- 3'3-6.
docappalden alcu, sekä jo Luomisesta, että sitte uudesta svn-'
nyttämisen puolesta, Joca olen A ja O/alcu ja Loppu,
ca on/ joc.a oli, ja ,oca tulewa on, Caickiwaidias. Minä «'!.6: Is<
seison owesa, Ach! eikös se ole suuri Cunnia meille, ja yri suuri
IF.
nöyryttäminen lEsuxen puolelda, että hän tulee ja seisoo meidän owem edesa, ja tahtoo sisälle ikänäns cuin se jonga pidäis
lupaa anoman saadaxens sisälle tulla. Ihmiset yhteisesti ajawat pois lEsuxen heidän ylpiällä ja saastaisella elämälläns,waan
hän tulee senwuoxi ja tahtoo sisälle/ ja halaja ainakin yhdistyä ihmisien cansa. Hän on totinen ja yri Pyhä Jumala, joca nijnmuodoin on yri culuttawainen Tuli caikille jyndisille ihmisille,
josta meille nijn wähän lohdutusta taidais olla sijnä päälle catzannosa;waan nijn muodoin cuin se pohiatoin ihmisten Racastaja on totisen Ihmisyden, ja inhimillisen Luonnon päällens ottamisen cautta tehnyt ihmiset hänen suculaisixens ja welijxens, ja
fijnä cans sowittanut heidän Jumalan cansa, nijn muodoin hän
myös mieluisesti tulee ja seisoo ihmisten owen edesä colcutta, >a
tahtoo sisälle. Jaa, hänen haluns tulla sisälle ihmisten wgs
on nijn suuri, että waicka he usiasti hänen wihoittawat, sekä julki suruttomudella, että caickinaisella ulcocullaisudella ja petoxella,
-

nijncuin hän täsakin watitta Laodicean Seurgcunnan yli; ettei
he ollet eikä palawat eikä kylmät, waan penstat, ja mjn itze työ-'V.15: 16,17alla, wiheljäiset, raadolliset, köysä olit heidänja rickaudens luulon
hät, sokiat
alastomat, jonga tähden hän tchdoi heitä ulos oxenda suustans; nijn :uitengin hän sittcngin halaja tulla, ja itze
työsä colcutta heidän owens päälle sisälle pWärens, jota hän
teke wiela aiwan suloisilla ja ystäwällisillä sanoilla: Minä macaan,ja minun
ston Minun yjtarya-

Z

><i
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5/

z. ni ääni joca colcueea. Awa minun eteheni/ minun Arman?

minun silaren, minun kxhkxlaistn, minun ihanaisen. Nim
syytä sij,
että sijs Jumalan ja lEsuxen puolelda ej ole
hen, että ihmiset wijmein Jumalasta coconans poiseroicetuxi ja
X 5 65: 7. eadotetuxi tulewat, waan he owat itze syy sijhen, ja itze he sul21im.2.'4. kemat owens kijnni lEsuxen edestä2:0 Waan mika'sse owi on jonga läpi lEsus tahto»
Dwm edes. sisälle? on ihmisen Sielu ja Sydän ja caicki
woimat,jotca owat- ne samat, joiden cautta caicki Jumalalliset waicutures
pitä sifälletulons saaman, jotca nyt luonnollisesti owat kijni sul,
17.
jetut lEsuxen edestä,
sijna sisällä asuwaisen caickinaisen M
l!sn. s.- 5^
ja
tyhmyden
cautta. Jaa, ej tasa ole Ruumistan
huden
suljettu
lEsuxen colcuttamiststa, sillä myös pitä tuleman
ly. ulos
Templiri
ia hlwnexi, josa cans owat Corwat ja SilJumalan
mät, joiden caUtta Jumalan Sanan cuulemisesa ja lukemisesi
lEsus sisälle tulee. Tämän owenedesä nyt lEsus seisoo, jonga
on,
Np!>. ;! 17., seisomisen
Hänellä sitä suurembi tosi ja yxi wacaisuus
hän myös tahtoo
owensisällä itzetyösä ja totudesa.
?. Ia nijn siis
»acas lEsus Seisoo, minä Seison,
Seisoo:
sanoohan. Se on yxi erinomainen Sana, coscä
Jumalasta
jotan erinomaista ja
notan, että hän seisoo, ihmiset myös
tekewät.
pmnawata Toimitusta heillä on, nijn he seisoalda
Jumalasta sanotan erinomaisella painolla: lumala seisoo Jumalan seuracunnafa/ nijncuin yxi yxiwacmnen ja wanhurscas
35. ssK^i.
HERra ja duomari. Israelin lapsista taas seisoo, ettei heidän,
pitänyt unhottaman sitä päiwaä,
he seisoit HVRran edes
lleut. 4: iO. Horcbis/cuulemas erinomaisen arwon ja ahkeruden
Her?l- 68: l. ran lakia. Jumala seisoo roisina ns wihasa/ hänen wihollift
tens hajotnrexi, ja hän on se duomari joca seisoo owen edes
ja otta waaritt ihmisten töistä. Waan täsä nyt hän seisoo ar?
mosil, sula armo etzimisellä ja colcuttamisella paästäxens sis
sälle sieluun, waicka tämäkin seisominen ihmisten 'ylöncatzen tähden wijmem taitaa muuttua wihan seisomisexi ja duomioxi. Ia
tämä armo-seisominen jolla lEsus seisoo ja odotta, näkyis olewan nijncuin jocu alhainen jaorjallinen työ,japalwelewa toimitus nijncuin
hänestä nmutoingin seisoo, että hän on tullut
palwelemaan, ja andamsan Hengens L.unastuxexi monen e<
UK«» 20! 28» dejtä,
nyt
nuncum

coscan

se

sen

sen

".

sumun

cosca

cansa

se

asua sen
se

sa-

cosca

sen

se

cosca

se

cansa

se

hsn

CuitenM

~

asuu

hamn vlendamisens ia

cuutli-
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onnnians Säädysä, nijn ej se ole jocu orjuden palwelus enambi
waan se hywä lEsus taitaa samalla taiwalisella tawalla wielä
alati seisoa meidän autudexem, cuin hän myös Rucoilee meidän'edestä.n, ja tosin nijn seisoo, ettei hän ole pieninen suuttumaan ia peräti poismenemaännijncuin mailman HERrat, joshandä ne ajattelemattomat sielut ej cohta sisälle päästä- waan hän
seisoo, wijpyy ja odotta, että hän sisälle laskettaisin.

wielä sijhen jätä, mutta HZn ja ColaM.
ssracas lEsus
owesa,
ja colcutan, sanoohan.
seisoisansjocuColcurea. Minä seison
pian arwata että hän
jocu
seisoo,
ewen edes
taitaa
sen
Cosca
jos
sijn»
sisälle,
tahtoo
waan
hän
siwusa wielä Colcutta, nijn hän
pyytä
jaa, cosca hän colcuttamise»
tulla,
sisälle
fitä wisiimmästi
mjncuin näisä Sanoisa se
aanens
wiela
cuillua/
siwusa
anda
myös lEsuxesta seisoo, nijn, hänen yxiwacainen tahtons tulla sisälle on sitä selwembi. Waan milläs tawalla siis se hasydämmem
päälle?
käy4. Jaa, ej

Se
owen
oikian Colcuttamisen, yxi yhteinen omantunnon
eolmctaminen, joca todistaa sielusa ihmisen töistä, ja omain ajatusten cautta,taicka candaa itze päällens,eli syyttömäxi teke.NijniK«m. 2» z^
M moni caickein suruttomingin sielu täytyy wastcm tahtoansahämmastyxen cmsa ulosseisoa omankin wastanotta ja
tundons soimut, todistuxet, duomioN/ja uhcauxen, cosca se ainoastans oikein pääsee ylösheramäan ja wircans tekemään,josta asiasta
eli omantunnon suuresta woimasta ja waicutuxesta Pacanatkin Catzo/ No«.
owat tiennet pahon kirjo.itta. Tasa ilman epäilemätä lEsus teke cans t)änen työtans, mjncuin omantunnon HERra ja sen
Puhdistaja hänen werens cautta. Johon tulewat cans caicki ne
Hywat ajatuxct cuin taitawat langeta sydämmeen monda kerta,
että pidäis minun niin ja nijn tekemän, kändämän itzen toisten
menoon, ja nijn edespäin, jotta caiFi owat lEsuxen colcutu,
xet sydämmen owen psälle. Waan erinomaisesti, on se oikia
saarna,
Colcuttamisen ääni, Jumalan pxhä Sana ja
joca myös cohta ulostulkitzee
mitä, ja mitä warten hän
cutta: ja tosin ensisti, Lain Saarna joca on lEsuxen was>
ra, jolla hän lyö sen nuckunen omantunnon päälle, että se tu23- 2>.
lis waarin ottamaan seka lEsuxen äänestä, että omista asioisi 5".
rl,

luisa lEsus colcutta meidän
pi edellä

sen

suuren

-

sen

sen

tans. Nijn että sijs,

cosca kijwaat
Z

2

opettajat

Saarnoisans cowain 6?K.62-5! 6,I<z.
Paraw
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saarnain cautta nuhtelemat syndejä, nijn tiedä se, et,
Parannus
ta se on lEsuxen colcutuxen ääni, joca hänen sauwallans lyöpi sinun omantundos päälle, joca tosin kipiätä tele, waan cui130

10K.6:6;.

i««-l

3°

'

2-«
'

'

tengin on terweyden haawa, ja walmistus, ymmärtämään
sitä oikiata yljän aändä Ewangeliumis. Tähän Colcutuxeen

tulewat wielä, caickinaiset Rangaisiuxet ja Jumalan duo,
mioin esimerkit/ joisa omatundo ftapi speilata itzens muitten

'

'

langenneitten ihmisten langemuxesa ja wahingosa, yhdeM coettelesyyxi omasta tilastans. Tähän tulee cans Ristin sauwa,
on lEsiyen ase, wetämään ihmisen ajatuxet yhteen cocoon, jo ottamaan parembi waari asioistans, nijncuin me näem
Cnningasten, Manatzen, ja Nebucadnesarin, ja monein muitten

esimerkeistä.
Waan ej tDa lEsuxen Colcutuxen äänestä wielä sswi ulossulkea sitä ihanata Emangeliumingan «Vaarnaa, joca on yljän
lEsuxen oma erinäisin ääni, jolla hän hänen Rackaudens ja
Hywydens eteen asettamisella ja ylistämisellä, etzij Sydämmiä
woittaxens ja awataxens hänen asumasiaxens. Nijncuin wielä
öl. 2: 8 caicki muutkin Jumalan Hxwat Työt meitä cohtan owat häHH> 14: 17. nen armo colcmuxens ja äänens Sydämmen owen päälle, joilla Hän wetää ihmisiä puoleens, ja että he tundisit Jumalansa
armon, josa ne Hengelliset Hywät Työt ne suurimmat owat)
jcr tosin cans HERran lEsuxen caliis Ehtollinen, iosa Hän, sitä näisäkin Sanoisa tarcoitettua Ehtollista erinomaisella Taiwan tawalla, meidän anda harjoitta ja nautita. Tämä lEsuxen, seka Seisominen, että Colcuttaminen nyt tulee sijhen Edellä käxwäiseen Pxhän Hengen armoon, josa Jumala sekä sisällisesti että ultonoisesti, cutzuu,ja ylösherättä sen macawan sielun hänen syndins unesta, Taiwan waloa ja armoa wastanottamaan, josta me olem Helundm Päiwänä cuullet. Waan
Toisexi, Mikäs mudän welwollisudem sijs täsä on? Mei,
Meidän pitä
enuleman hä« dän pitä ensin,
«anens, ja toisexi awaman
»en äindäns. owi hänelle. Ensimettä CuuUa lEsuxen aanda,se on,Jumalan Pyhää Sanaa, se taitaa jollan muotoa seisoa ihmisen omasakin woimasa, että hän käypi kirkosa cuulemäs ja oppimas Jumalan Sanaa että hän luke sitä cotona,ja corwijn lassee caicveut. 5: 2Y.
ki mitä muallakin Jumalasta opetetan ja puhutan,joca on caic1: 21» kein
welwollisuus Jumalan joca aicaist» käskyn jälken, waicka

Colminaisudm Päiwästci.
ka se on Jumalan oma työ ja waicutus, että' ihminen cuuliaisuden osotta sitte sille cuuldulle Sanalle, ja ej aseta itzeens Sanan woimaa ja waicutusta wastan, sillä cuinga se taitaa tulla au- rs.

115: ,z.
autetuxi,
hyljä
tulla
waan
Laehdollans
tetuxi
itze tahdo
kärins neuwon? ja meidän pitä myös cuuleman nijtä muitakin
Omantunnon sisällisiä muistutuxia, sekä julkiRangaistusten esimerkeistä, että caikesta muusta Ristin tilasta, »a nehywaxens käyttämän;
mutta wiela sitä enämmän sijtä cmldusta Jumalan Pyhästä Sajoca aina meidän corwaim edes soipi, ja s«. i: 25.
nasia waarin ottamannijn
Sanan Cuulijsta
tuleman totisiri Sanan Cekijxi, sillä
walmuotojn Sana ej auta meitä mitcm. Täsci tilasa, nyt
misiawaisen p. Hengen armon alla, sielu ia ymmärrys tulee
opetetuxi ja ylöswalalsiuxi sillä eläwällä Jumalan ja lEsuxen
Tunnolla, m>n myös itzens ja oman turmeluxens tundemisella,
hänen totisexi parannuxexens ja käändymisexens lEsuxen tygö
ja hänen äänens alle, josta sitte
Toisexi,että sielu cans,
Ia awaman
silla samalla, awaa owens, lEsuxelle sisälle tulla. Täsä nyt ej owen
hänelle.
ihmisen oma woima taida mitan tehdä, waan Jumala rekecaicnijn
ej
ki; ja waicka tasä seisoo: että ihminen itze awa owen,
se' rs. 119: 18.
ole
wuoxi muuta cuin että hän päästä lEsuxen sydämmeens, ?Kil. 2: iz.
ja sallij hänen mainitta
ej ole
la nijn tämä awaminen,
äänen ja Sanan
muu, cuin sen
lEsuxen
wastanotetun
i6> 14.
waicutus sydammesä, jolla itze Jumala, mjncuin Lydian sydaW

joca

ej

sen

seuraa.

se

sen

saman

niriu/nwnn,y""lnmen/iSM oicumnnn

wunrm

eil« layl-

se sana hywäxens, nijn että sijta caswa se eläwajaau,
tuartekewä usco lEsilxen päälle, ja yxi lapsillinen ja pysywä luottaminen yxinäns
armoon ja
lämään

sioon, caickia syndiä

Jumalan

lEsilxenan,

uhrausta wastan. Tasa tilasa nyt
armon alla, alca todella rakendamaan hänen Majcms ja asumasians, sl!na jo ylöshera- kentec.
letysä ja walmistetusa sielusa, nijn että nijn pian win se autuaxtekewä usco lEsuxen päälle on waicuttttu HERran Hengeldä
fielusa, nijn Mia cans se suuri Taiwan Tawara lEsus, jonga
me nvt merkitzem
Colmannm, menee sisälle owesia, Nljncuin se seisoo: Niin lEstis
jos jocu Minun ääneni cuulee/ ja awa owen, sen txgo minä Tulee sisälle.
tahdon sisälle menns. Tämän lEsuxen autuallisen sisällemenon cansa sftlnun, nyt se
uuden SyndMisen pM
Z3
Toimi-

se haluisa lEsus sen

ja lain

IBt
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täytetyxi sieluja, nijn että nijn pian cuin usco on
Toimitus tulee
sydännnesä,
nijn lEsuxen wanhurscauden pucu
lvaicutettu
päälle
puetan, ja nijn hänelle itze työsä exsille uswwalle sielulle
yöluetan ia omisietan wanhurscauden ja Elämaxi lEsuxen
pyhä ansaittu wanhurscaus, ja sitä wasian poisluetan ihmiseldä
caicki hänen syndins ja duomions, nijn että hän totisesti onwanhurscas Jumalan duomion edes lEsuxen wanhurscaudella joca
nyt on hänen omans. Täsä tilasa näin ihminen luodan uudexi

luonbocappalexi, hanesä npt asuuChrisiuxen Hengi, ja Cbrist
mieli, josta cans cohta
Christuxen waellus/ ja
caiken synnin ia ikens ja mailman totinen Pois kieldäminen. Ia
tämä on myös se, cuin lEsils näitten suloisien Sanains edel-

seuraa

ruxen

Ll. 55:

l.

I<^,r.6:>7.

lä neuwoo Laodicean pensiän Seuracunnan ostamaan häneldcins
ilman rahatta, nimittäin, Culdaa tulella selitettyä/ja waleiat
wattet, ja silmäin woidecta. Tämä nyt on sen autuallisen
lEsuxen sisälle menon woima ja toimitus sielusa, jonga cautta
myös sillä samalla yri hengellinen corkia xhtexs j«
tulee raketuxi Jumalan ja ihmisen walllla/ nijn tttä he tule-

Jumala olennosans asuu ja elaa sijNeljanneri, Mikäs sitte on tällä hywalla Taiwan wieIa pitää EH- raalla pääasiana, cosca hän nain on ottanut sisälle sydammen,
tollW. ja yhdistänyt sen itze cansans, ja kaandänyt sen hänen luondoisexetts? Minä tahdon pitää ikhtollista hänen cansans/ ja
hsn minun canjani, sanoo hän. Ia niin ej lEsuxen sisalletule1minen ja asuminen ole Hyödytöin, sillä jos Prophetan Elisan
2»»z.i3<2i., cuollut Ruumis taisi ylösherätta yhden cuolleen ihmisen cösca se
sattui häneseen, cuinga paljon suurenwia ja cunniallisembia töitä
ej mahda se sieluja asuwa lEsus toimitta? ja cuinga se mahtais
toisin olla, cuin että, nijncuin lEsus on meille caiken autuden
toimittanut, nijn hän saman autudens cans möytäns tuo hauen asumasians, ja anda sielun tuta yhden totisen sekä waeuuturen eccä Esimaun sijta autudesta/ nijn että hän jo saa,
rl: 34: 9. pi maistaa ja nähdä cuinga suloinen HVRra on. longa tähden wap. lElus taincallaista autudens tundoa ja macua sieluja,
ej ilman syytä ulosmerkitze Ehtollisen ja toisinans häitten nimci«

NpK. 3: 1?- wat yhdexi
L»l. 2'. 22. na sielusa. Waan

ja

wielä

la. Jolla lEsus erinomaisesti myös ilmei anda hänen suuren
Cytxmisens ja Ilons yli sencMiscä uscowan sielun tilan, jo-

Colminaisuden PäiwM
fa hän

nyt

on täytetty

>

RackaudelJumalan Tunnolla, ufcolla, Hengellä

la, nöyrydellä, Synnin wihalla, ja nijn

Christuxen

ia

mielellä, joihin-lEsus Mielelläns tytyv, ja iloikee stncallaisen sielun cansa, Rackautta harjoitta sen sielun cansa, nijncuin ylkä
morsiammens ccmsa, jaa, ickee sen sielun cansa cosca seßistildaja
mailman waiwoildarasitetan,ja wahwistaa hänen kärsiwallisydes !62t. 10! 42.
ja toiwos, eikä njjn jätä palkitzemata yhtä pienindä wess piftra18: 5'
ta joca Hänen Nimens tähden käytetän toisen hywäri. IhmiEhtol,
sen puolelda myös sitä wastanej seoleseisoo että hän pitä
ulossanoma,
muu cuin vxi
lista lEsuxen cansa. Joca
toin lohdutus ja wastanocettu wacuutus Jumalan armoft
ta ja yhteydestä, ja sijtä Sowinnosia cuin nyt on tehty jawahwissettu Jumalan ja Ihmisen wälillä, sen Colmannen usconortikuluxen jälken. Ia nijncuin lEsus waicutta ja and a hänel- I ?et. 2: z>
«?.

6: 5Esimaun hänestans ja auludestans, nijn hän sttä nyt itze työ- Heb.
es.
25.6.
hywäxens lEsuxen rindain alla,cuulcat,
sa nautitzee ja käytta
es. 4> 22.
ja
hywää, ja teidän

le

nautircat sitä
cuulcat minua>
sielun Ll. 55: 2.
loitcan lihawudes. Jumalan P. Sanan ja sen P. Ehcollihartaalla nautitzemisella tämä wieraspito tusen Sacramendin
enämmin
ja
enämmin runsaaxi ja hyötyisexi sielulle, jolee aina
tä lähemmäxi lEsus aina nijden cautta yhdistyy sielulle,nijn etl<3: I".
tä hänellä pitä yldäkM oleman; josa myös sen Hengellisen
alla tämä Ehtollinen tulee
Jumalan Hasien Ilonharjoituxen
ja
nijn
että nijncuin ne Jumamakiammcm,
sitä mieluisamman
?s. 68! 7»
lattomat ja wasiahacoiset aina asuwat cuiwasa ilman loh- rl.
dutusta, nijN nämst lEsuxen Morsiammet asuwat wiheriöitzewän 23: 2.
nijtun keskellä, josa he rawitan, nijncuin sxöttilar wasikathei, rl. 1: 3.2.
4:
dän autudensltksuren sijpein atta,ja juopumat hänen huo- rl. 36:9:10.
nens runsaasta rawarasia, sijtä elämästä lähteestä jonga siwusa he asuwat, ia nijn he lEsuxesans iloiyewat, ja heidän rl. 69:33.
jxdämmens elää. Johon cans tulee hxmän oman tunnon codis, rrov.i?:
15.
tus, joca on jocapäiwäinen
Josta sitte seuraa
yxi urhollisuus mailman ylonandamaan,ja sotimaan lihan ja mail-,
26.
man hecumalusta elämän muotoa wastan, joisa ej heillä enambi 1>5.73:25>
yhtän macua ole, sillä cosca ainoastans Sinä HERra minulla olet, nijn en minä e'nfinsän Taiwasta eli maasta tottele, waicka wiela minun ruumin ja

sielun

waipuis/ nijn

sinä Jumala euitengin olet aina minun sxdämmeni uscallus,

ja
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>

ja minun osan. Jota wijmein seuraa Caritzan Haisa Taiwaisa,
ijancaickinen Ebtollinen, Jumalan taydellisesä nautitzemisesa
seijancaickisesti.
Ach! sijs sitä autuallista lEsuren Sisälle mlemista, ja sen päälle fturawaista Ebtollista! Ach! autuas on se, joca
awaa lEsuxelle owens, ja saapi sen oikian maun hänen Ehtob
puolella
ja täydellinen:

8, 3-

23:

on asia aina walmis
lisestans! lEsuxen
hän seisoo, hän colcutta, hän äänens ilmoitta, hän tulee, hänellä on Ehtollinen- walmis ja yldäkylläinen. Waan ach! että Adamin lasten puolella aina ja aina on puutos, syy/ja wica.
lEsus seisoo, ja he nuckuwat; lEsus colcutta, ja he unia nä27.kemät mailman herumasta; lEsus äändää corwisa, ja he corwans kijnni tuckiwat;
tulee, ia he pois juoxewat; lEja
tarjoa,
hyljnwät.
Waan ej sitä sull tarisus Ehtollisians
he
na ijcm. Wielä muutos caupan päälle kerran tulee, ja yljän ääni/
soipi toisialle, että owi suljetlin. En runne minä teitä. Ach!
cohtanse hetki nijllä sanoilla eteentulee.
Merkittäwä on sekin cuinWap- lEsus näisa Sanoin

j

>tzt. 25: l«>.
ii,

1waiwaista

12.

l>s. 66: 4.

sa sanoo:

Jos wcu awaa owen. Totisesti näyttä sen, sekä coco
Raamattu, ettäjoca aicaisetcoettelemurtt,että ainoastans locuu
on, ja ej monda, jotca awawat lEsuxetle owens, waan paras
hyljäwät coco hänen Ehtollisens.
ja
suurin
paiwaises
P. Ewangeliumis meillä myös on suuTämän
ejimercki
sijhen
cuinga
ri
ahkerasti ia monenkertaisesti
kuhni
ludolaisia hänen Ehtollisellcns ja uuden Testamendin runsain
armo-tawarain nautitzemiseen, waan caicki ja enin osa esteli itelämän estehillä, ettei he pääsnet, yri, pelzens tämän maallisen
loldans, toinen caupaldans, ia colmas naimisitdans. Itze Ehtollisen asioista me olem kimittänet 20 Sunnuntaina P. Colmin
Päiwasiä, sentähden me nyt siitä jälkemmäisestä aiwom puhua,

>l2c. 22 > 14'

-se

armoa sijhen lEsuxen Rucöuxella anoden.-Isa Meidän/jom lc.

Sen P. Ewangeliumin kirjoitta P. Lucas.
Lug. 14.

MH

vers.

i6:

aicaan, sanoi
rl Ihminen oli walmistanut

wertauxcn:y-

suuren EhtolMn,
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ja cutz:ii monda. 17. Ia lähetti PalweliansOhtollisen hetkettä, sanomaan cutzutuille: Tulcat, silla caicki owat
walmistetut. 18. Ia he rupelsit järjestäns caicki heitäns estelemään. Ensimmäinen sanoi: Minä ostin pellon,, .)a minun pitä menemän sitä catzomaan, minä
rucoilen sinua, sano minun esteeni. 19. Toinen sanoi:
Minä ostin wijsi paria Härkiä, ja menen nijtä coettelemaan, minä rucoilen sinua, sano minun esteeni.
2«». Colmas sanoi: Mwä olen Elnännän nainut, ja
en taida sentähden tulla. 21. Ia palwclia palais, ja
sanoi caicki nämät Herrallens. Nijn Perhcn Isändä
Mene nopiastt Cauwihastui,ja sanoi
ja
cujille,
ja
saata tänne sisälle walpungln catuille
ondnwatja
waisetja raajarlcot,
soklat.22. laPalwelia
tehnyt,
nijncuins
olen
minä
HENra,
sanoi:
ja wielä nyt siaa on. 22. HENra sanot Palwelialle:

Mene maanteille ja aidoille, ja waadi heitä tulemaan,
että minun huoneeni täyteläisin. 24- Mutta minä sanon teille: Ettei vxikän nM miehistä, culn cuHuttin, pidä maistaman minun Ehtollistani.
EwanZeliumisa, eteenasetetan meille lEsurelo
lMßäsäda,Pyhäsä
yxi Ihminen, jo«m oli walmistanut yhden suuren Eh-

tollisen, ja Palweljajns cautta cutzui sijhen wieraxi monda, waan sangen turhaan, Mei wierat tulleet, waan annoit estää Ihmln».

itzens pois sijta:
Ihminen täsä, on Iye Jumala, joca lEsuxelda u- Kl2t. i6:».
cutzutan, Hänen suuren Rackaudens veut. zz: z.
siasti Ihmiseri ia Miehexi
tehden ihmisia cohtan, ja hänen mieluisen haluus tähden olla el.
z.
ihmisten cansa, joille hckn nijn Ehtollista walmistaa ja halajaa
wieraspitoo pitää heidän cansans,waicka hän tietää'ja näke että
CMise»
wierat owat tuimat ja cangiat.
Mlmista».'
«heollinen tasa, ej ole erittäin se Pyhä Ehtollisen
Sacramenti, sillä Jumalan Sana, ja ne Pyhät Sacramendit
smt enämmin se astia ja Fmi joisa ja joiden pMa Jumala
Aa
ha-

Toinen Sunnundai P.
hänen Ebtolliftns Herkut meille edescanda ja jacaa, waan EHwllinen on tasa, Se runsas ja rikas uuden Testamendin armon
m caickein autuden Tawarain mitta, cuin lEsuxen Lihaan Tulemisen cautta tuli coco maitmalle, nijncuin on, lEsus Christus,
hänen Tundemisens, ansions ja Lunastuxens, Jumalan Rackauden sulistus sen rautta, Pyhän Hengen runsas ulos wuodatus, uusi Syndyminen, Syndein andexi saaminen. Lasten oikeus, uudistus, walo, rauha, ilo Hengesch ja tulewaisen Elämän
386
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»Tul. 1;: iZ. esimacu, jotca

caicki,

sen

Pyhän Sanan ja Sacramenttein caut-

ta, nijn ruunsaasti uudesa Testamendisa nyt ihmisille tarjotanja
eceenpannan, ja itze työfä nijstä osallisexi teddän caicki ne jotta
ja osallisuteen itzens ondn tahlowat. Nämät
lEsuxen
nijn cauwan
caicki olit nyt w<.lmistetut, nijn muodoin cuin
jo luwattu ja odotettu Metzias nyt oli tullut mailmaan, ja itze
cauttans ja hänen oman Ruumins uhramisella, caicki täytti ja
toimitti mitä siihen Jumalan Ehtolliseen, mailman hywäxi ja
autudexi tarwittin. longatähden myös tasa cutzman. Ehrol?5 2: 2
nijn muodoin cuin caicki tämä tapcchdui wijmeisina ai,
lisixi,
IQ,I. 10, I!.
coina ja uudes Testamendis,
suhten cuin ikanans cuin, aamu-ruoca eli pito, tapahdut jo Luomisesa Paradijsisä" Jumalan
o»l,z:io.6ic. Euwan ja muodon istuttamisesa ihmiseen. Ia tosin on tämä
Buuri Ehtollinen, seka itze Hercuinja Tawarain Mölesta, että nijden cutzuttuin wierasten paljouden puolesta, jaa, itze Isännän puolesta joca
on walmistanut, ja
autuden puolesta

uscoon

se

se

sen

sen

sen

cuin sen cansa tarcoitetan ihmisille lumalalda- Ia on se cans
meille sangen lohdullinen asia, että lEsus Ehtollisen nimen al,
la, eteenafetta meille meidän Christillisydem, jolla hän ofotta
cuinga autuMnen asia se oikia Christillisyys on itzesäns caikille
nijlle jotca sen oikian
ja maiston sijtä saawat, waicka se
cangiarl
näkyy,
ja
nijncauwan cuin se synnin logas
lihalle cowaxi
macaa ja wierittelee.
Tälle hänen Ehtollisellens on nyt Jumala andanut cucl'! 147: 20.
ja tosin monda, ja erinomaisesti ensin Zudalal3»a
wieraita,
Ron,'.)! Z.
set, jotca jo ennengin cutzmut olit Prophetain cautta, yli caicHic. kein muitten, waicka ej cuitengan Pacanotkan aiwan coconans
«p.
ulossuljetut ollet, nijncuin me muulloin tasa kirjafa sijtc, cuulem.
l>2s3sc.öcreN,
Maan täsä se Taiwallinen Isandä ja Cunmgassai, ja omacn
saanut, ja wiela nytkin saapi, paljon walmisiaa, huutaa, ja uhdä
tyo-

Colmiuaisuden PaiwtW.
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työtä turhaan. He rupeisie cmkn estelemään iyens; ja nijn, ej
he tahtonet, se oli lEsuxen, ja on wiela caickein totisten Cutzujain walitus-wijsu ja wirsi, mailman loppuun asti. Sentähden
me tästä asian Haarasia tahdomerinomattain tällä erällä waarm
otta ja puhua niinmuodoin cuin se Caxi kymmenes Sunnuntai
P. Colmin: Päiwöstä, erittäin selittä täsä kirjasa, saman Ehtollisen awaruden ja sen menon/ Haicren nimen alla sen Ewangeliumin johdstuxenjalkencuin silloin on. latulewatne molemmat asiat ja wieraspidot pää asioisans melkiän yhteen, sekä ne
Häät, joista silloin puhutan, että tämä Ehrollinen josta nyt
puhutan, nijn että eroitus uäkyis olewon ainoastans sijnä, että
Häitten cansa annetan tietä, se yhteys joca tahpahdui lEsuja Inhimillisen Luonnon watilla, jonga cautta
xen Jumalallisen
myös
weren oikeuden cautta Jumalan yhteyteen pääsit
ihmiset
tulemaan, johon nijn sijnä samas Ewangeliumis myös wieraita

ahkerasti cutzutaan: WaancämäniLhcollisen cansa

näkyisenam-

män tarcoitettawan, sen io tapahtunen yhteyden päälle lEsuxen
Sikiämisesa, ja silte caickein joICsuxelda toimitettuin ja ansaittuin armo Tawarain päälle. Nijn että nämat molemmat sijnä
yhten tulewat, että Jumala sekci Häittens, että Ehtollisens cautja yli puhuttelewaisten
suloisten
ja
ahkerasti cutzuu waatij ihmisiä

ta, nijncuin

NM
M osallisilleen,

wieraspitoin cautta,

lEsuxen calli-m Lunastu-

totiseen uscownautitzemjseen caikista nijstä arcuin
mo-tawaroista
lEsus cuolemallans meille toimittanut on.
nijn
me
Josta asiasta
saamme cuulla sinä jo nimitettynä 22 Sunnuntaina P. Colmin. Päiwästa. Ia sen tädden nyt catzelem,
nijden wiheliäisten ihmisten tyhmyyttä, jotca sen maallisen ja ca,
towaisen, jaa cadottawaisen, menons tähden, nijn surkiasti pois
hyljäwät caicki Jumalan Armo-Tawarat. Nijn että sijs meidän
ja

tutkistelemisem nyt pitää oleman.
Sm Maallisen Ihmisen mielestä/ ja menosta,
jolla hän teke jyens mahdottomaxi, caickein
Jumalan armo-lllawarain osallisuteen.,
O HERra auta: Amen.
wap. lEsus täsä P-Ewangeliumisa,juttelee nijden Cutzuttuin Juvalaistenkäyttämisestä Jumalan Cutzumisia wasW hänen Ehtollistllens,nijn han sanoo, ettähe caikin estelit

lyhyt

Aa

2

it-

23:27.
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El fen Ruu, itzens, yxi hänen Peldons oston, Toinen hänen Härkäins caupan
millisen Elä< wlmas hänen naimisens cansa, joiden cautta he myös itze tysmänliarjotus sä tulit paitzi HERran walmisiettua Ehcollista ijancaickisestiznijn
itzestans esiä ej meidän pidä ajatteleman että Pellon wiljeleminen, caupan
keton Eht«l> laillinen teko, eli naiminen, itzestäns
ulossulkewat ketän Jumala»
llftlda. srmo tawarain
sillä kaicki ne tulemat sen Ruumilli»
osallisudesta:
fen Elämän harjoituxeen tasa mailmas, jota vaitzi ej nyt cucan
taida olla, eikä Jumala myöstän.sitä tahdo. Nijncuin menäem,

että

se

caickein

ensimmäisin

ja

luonnollisin maallisen cutzumise»

harjoitus meidän Esi Isallam on ollut Maan wiljeleminen; mj»
myös Carjan caitzeminen
nautitz.eminen josa mvos heidän
enimmitten
seisoi;
kaudens stlloin
niincuin cans Naiminen jssa
ajan
«jän
jalken
heickouden
sallei ussamman waimon
2««8. 5:26. Jumala
?«<!«., 3:7, otta cuin hänen kaffyns oli, siihenasti cuin suurembi walkeus ja
minä.
itze Christuxen walo tuli mailmaan. Näisä caikisa,
ej ole itzesans syndiä eikä syytä ulos sulkemiseen Ebtollisesta, cos?
ea ne wiattomasti ia laillisesti Luojan ordningin ia Tahdon jälken harjoitetan. Waan nijmuin Jumala on jo Luomisesta,
Maallisin ja Taiwallisen Elämän, jota ihmisen piti harjoittaman
ParadW, yhteen sitonut yhdellä pyhällä yhteyden siteellä, niin,
että ne molemmat piti, cj maan ja mailman, waan Jumalan
palwelureri ia cunnioittamiferi kaytettäman, ja
ruumillisen «-

sen

>

sanon

sen

sen

lämän har»oitus piti sildä Hengelliseldä Jumalan Elämälda hallittamanjasowitettaman kusjans palweluxexi; nijn seuraa si/tä sijs
fe, että cofta nyt
sama
lumalalda cansaluotu, ja Christuxel,
jällens
ylosrakettu, yhteyden Side on pbicki eatkaistu
da cans
sen ruumillisen ja hengellisen elämän wätillä, niin että coco Ruu-

se

min elämä käymän ainoastans ruumin synnillisexi holhomisexi ja
ja ulcona sen Hengellisen Christuxen
Pirun palweWexi, ilman
nijn
llisuutta,
Elämän os
silloin ej se taida toisin olla, cuin että
fencallaincn waära Ruumillisen elämän Harjoitus utossulkee ihmija hämn armotawarains osallisudesta.
sen coco Jumalasta
me
melkiän
lawialda saamme cuulla, Colmen wljkon
ta asiasta
Perästä, s. Sunn. P. Colmin. Päiwästä.
myös tasa ymmar
Ia tämä on se, cuin wap.
B,
hän sanoo, että ne Cutzutut estir,'tzens pois coco EHtollisesta, beldän Peldons, cauppans ja waimoins tähhen, se on,
tosca he Mä ruumillisia cutzumisens har/oitux»a, Peldoo, caup-

cosca

pa^

Colminaisuden PäiwW.
paa, naimisia harjoititMä maallisella mielellä, että he ainoastans
ja yxinclns niisä chcit heidän corkeindo onneens, ja
siwusa
ylZncatzoit caiken Jumalan etzimifen, yhteyden ia palweluren,
nijn ej myös he ollet mahdolliset hänen Ehtollisellens sitte enäntt
bi ijaucaickisesti. Jolla colmella Estelemisen muodolla, Pellon,
caupan jaNaimisen nimellä, ja wcZarinkäyttämisellä, wap. lEcolmi-päisen Epäjunijn, pää asiMesti anda ymmärtä
malan, jota mailma nijn walitettawasti ja yhteisesti palwelee, cuin
M, Lihan pxxndö/Silmäin vyyndö, ja iklämän coreus,taic« Wa<wft
joista me edesmenneenä Sun- maallinen li»
kn, Hecuma/ ahneus, ja
puhunet
olem, ja owat ne samat maal, ha« ylieli.
nuntaina melkiän awaralda
jolla yxi maalja
lisen lihallisen mielen waicutuxet
hänen
linen ihminen caicki
tumallisetkin cutzmnisens harjoituret ijob. 2. ls.
köyttä ja sowitta ainoastans itzeensa päin, ja Lihans alinomaisexi tydyttämisexi, taicka Herumalla, eti ahneudella, eli ylpeydeljälken cuinga cungin turmellun luonnon taipumus on. Ia
lä,
tama on
cuin Pawali
»occa Lihgn jalken owat, a- Kom. 8: Ik
jattelewat nijtä cui» lihan owat.
tosin caicki
Taincallaisen lihallisen M Maallisen mielen
tuowat mailmaan, joca on yxi furkia
ihmiset syndymiftns
perindö Adamin lapsilla nyt luonnollisesti, nijn eltci joca näin
lihasta Syndxnyt on, se on Hiha> ,a nijn caikin muodoin li- s<»b. z: s.
hallinen, wäära, jumalaloin, Hengeewailla ia kirottu joca
na humalan Hengen nuhdella iycns/ sillä hän on liha. Ia 6«n. 6: z.
waicka jocu ulconainen hywa awu eti teco toifinans hänesä näkyis, nijn ej ole se muu cuin syndi, sillä caicki cuin ej ole
Noln. 14:23.
«osia, on syndi, ja
me tiedam, että Synnin loppu ia
palcka o» Cuolema, ellei armon ajalla ihminen totisen käan- K°m,6:2;.
dynusen alla tule Spnnxtetxxi uudesta xhreen Hengelliseen
OlHnman Msuxesa, ja sijnä lahjoitetuxi Christuxen Hengellä ja Mielellä, joca alaspainaa jahillitzee sen itzewallmsen Li«
han maallisen mielen ja menon. Ach! anna Jumala, ettei mei,
enämbi cuin monda nähtäwätä ninnus merckiä
dän
fiftä maallisefta mielestä, seka käytöxis, Puheis. Tawois, waattwMisten hatjoituxes, ja ccco ikmisten meteis ja
nes ja elamas. Jolla silmät on nähdä,se n'ke sen,ja huocaasen locs ,s,tta
Vti l<l hämmästyy maan l srwnten järjetöindK tyhniyttä heidän!
SisD

sen

sen

sus

sen

se

sanoo:

cansa

se

se

us-

sen

seasam

cansa

maallisesa mnosans

jg

töimesans.

Aa

3

Maan

liststi.
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Waan catzelcam nyt yhden maalllsen mielen tunnus
merkejä, joista ne maalliset ihmiset witzisti taitan tutta, sekcl Sisällisesti, että ulconaisesti, että me sitä paremmin ymmärrän!
sen maallisen mielen Pahuden ja catowaisen ja cadottawaisen
IZO

lopun:
Nisden Tai»
Ne Sisälliftt Maallisen mielen Tunnus merkit/
mallisten y, owat, Ensixi/
Taiwallisten Hywxtten ja Tawarain
löncatzesa. ylöncaye, /a halpana pitäminen, jotca cuitengin
Raras
suuresta armahtamisesta on lahjoittanut meille hywaxi,
Jumala
ja hänen Poicans cautta toimittanut meille, ja sijnä Pyhäs Eja ihanan
wangellumi« meille lahjaxi tarjoaa, yhden
ja
yxi
ja
pysyy
joca
nimen
alla,
on
arwamatoin
Gtztollisen
totisesti
pohjatöin caiken armon ja Hywyden ulosjaco lumalalda ihmisten autuderi.
owat täsä EhMerkitze sijs wielä, mitkä Tawarat janehalpana
pitä häihminen ylöncatzoo
tollisesa cuiu wiheliäinen xhtepden
p.
tyhmydesäns?
Ensin,
coco
Colminaisuden,
Caikistaamo nen
Tawaroisia. ja iye Jumalan cansa, joca taincallaisen Ehtollisen cansa taritan sielulle, eikös
ole
wiheliäisen maan Tomun ja ihmisen
ja
että
Pyhän
autuus,
corkein onni
olla totisesa yhteydesä
ja
nautita
Händä
hänesä
elää ja
Häncsä iloita?
Jumalan cansa?
löydämme
ja
me
caiken
cuolla? tasa lumalasa
sanomattoenämmäN) cuin hullu mailma turhaan etzij caikesa mailmasti
«11.1'
man hecumasa, cunniasa ja ylöllisydesä. Silla Jumala on caickein olendoin olendo, caickein Elämäin Elämä, ja caicki caickisa,
josa meillä caicki Lohdutus, wirwolus, ilo, elämä, woima, walo
ja harjoija autuus on. Josta
P. Dawid kyllä tiesi
rs. iz:
tetun uscalluxen
kerscata: Jumala, Sinä olet minun lu,nalan. HVRra on minun callion, caickia heickoutta wastan.
Minun Linnan, ja Perusturen minun uscolleni ja Toiwolleni
rl. »8:2. helwetin woimaa wastan, Minun wapahtajan caickein wihollisteni ja oman lihani käsistä, Minun Jumalan, ja corkein
hywydeni, Minun wahan, caickia kiusauxia ja tulisia nuolja
tan, Minun kilpen ja mixun autudeni Sarwi, ja Minun
warjelluxeni. Ach! mitkä tyhmät sijs owat ne,, jotca luulewat
syyn, ylsncatzoa ja halpana pitää taincallaisen
heilläns olewan
yhteyden
ja osallisuden? Heidän ylöncatzens saautta
Jumalan
pi»n,
että
heidän itzens
he syyllä tulemat itze ijankaickisen y-

se

runsaan

-

se

se

sen

se

cansa

se

sen

sen

suuren

se

sen

was-

lön-
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Toisexi, Se joca meilöncatzen alaisexi Piruin cansa. Waan
dän tähän autualliseen Jumalan yhteyteen toimitta ia itze työsä on meille sen ansainnat, on Ilksus Christus Jumala ja
ansions, ja
Ihminen/ joca hänen jasuuren H.unastuxens/
tehnyt
on
caurra
meitä
cansa
mahdollisen
Soroitramisens
xi tulemaan jällens sen Pyhän Jumalan yhteyteen,!oca nyt on
pääasia ja hercku täsä Pyhäsä Ehtollisesa, josa sen uuden Testamendin Edustus ja arwo pää asiallisesti seisoo. Tämä nyt on
yhteyteen Jumalan cansa ja autuuteen, sen
Perustus caickeen
cappalen
jälken, jn nijn itze ansaitzemisen puolesta
Toisen uscon
joca tämän Perustuxen ylöncatzoo ja ohitze menee, hän totisesti 0hitze menee caiken hänen ajallisen >a ijancaickisen totisen onnens

suosin sulkee Taiwan owen edestäns, ja walitzee helwetin itzellens. Mutta wielä Colmannexi, nijncuin tämä
lEsus hänen ansions ja Cuolemans cansa myös on toimitta?
ja autudens, ja mieli

uscon

sen

cappanut meille pxhan Hengen/ joca
colmannen
len jälken, sekä erinomaisen Tygölukemistn cautta, että woimallisen waicuruxen cautta, itze työsä saatta ja wiepi meitäleLunasturen osallisuteen, ja nijn totiseen yhteyteen Jumacansa,
lan
waicuttain meisä lunmlan Tunnon, Caeumuxen,
Uscon/ Toiwon, uuden Elämän/ Rackauden/ nöyrxden, ja
caiken Christuxen mielen, Mailman ja iyem poiskieldämtcansa; josta sitte seuraa, että nijn pian cuin
sytytlettyon
sielusa, ja Syndein andexi andaminen julistettu sielulle, nijn
sangen monda lihawata ja runsasta armo-Tawarata taas ilmandu sielulle, nijncuin wacuutus ja Todistus aasien oikeudesta,
pyhän lu.
Hengellisesta xhdisiyxesiä
Jumalan tykönä,
ja
Ijancaickisesia Taiwan perinnöstä lEsumalan cansa;
xen cansa, jota hänen Lapsens jo täällä itzecukin mitan jällen cuin lEsus näke heille soweljari, saavi rocistla Vsimausa
maistaa ja nautita. Nämät nyt owat ne Hercut joita tasa Ehtollisesa uuden Testamcndin lihawuden ja luwalun runsauden
jälken meille wielä nytkin joca aica tantan ja ulos jaetan, joica
cuitengin ne
aina seisomat walmistettuna meidän edesam,
tyhmät Adamm lapset halpana mielestäns pitäwät ja wierowat;
syyn tähden, ettei he taicka oikein käsitä heidän
ainoastcns
ylönwijsastclialla järjelläns näiden Tawarain totista corkeutta ja
luondoa, taicka
maallisen elämäns harjoituxen alla ej olecos-

suxen

sen

usco

sen
sen

sen

sen

mn
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can tulleet saamaan sitä oikiata maistoa jamacua heidän sielufans nijstä Taiwallisista ja näkymättömistä asioista, waan paljon
enammin owat jo käsittänet suuren mielicarwauden nijden tygö,
sen syyn tähden, että se itzewallainm tiha sen maallisen menestpxens alla on tottunut hänen omaan synnilliseen wapauteenS,
joja sen Taiwallisen mielen ja elämän meno ej sowi yhteen sm
lihallisen menon cansa,nijn muodoin cuin sijna edestulee monda

carwasta

ja catkerata juomaa lihalle, monda kiusausta, waiwaa,
wainoo, armon tunnon caipausta, ristmnaulitzemisia ja cuoletta,
mistä, jotca caicki owat lihalle esteexi ja mielicarwauderi, waicka ne itzefäns tämän nykyisen tilan jälken, owat meille sange»
tarpelliset, ja meidän hengellinen Terweydem sen niin nyt wa«,

tij ja tarwitzee. Joista niillä totisilla-ia harjoitetuilla Jumalan lapsilla ja hänen Ehtollisens jocapäiwäisillä wierailla ft oikia näkö,
macu, jo coetus on, jongatähdeu ej he myös tottjele mitänmailnian muodoista ja menoisia, eikä nijden maallisien ihmisten hal<
pana pitämisestä, sillä he tietäwät, mitä he uscowat, ja owat
witzit ja wahwat asioiftns, nijn ettei he tarwitze waihetta heidän culdaans kijldäwätä ja ricon-alaista klasia wastan, eikä heidän taiwallista Tawaratans maan locaa wastan, olcon Peldo,
cauppa,eli naimiset taicka muut catowaiset. Näin suuret ja corkiat armo-Tawarat sijs maallinen mieli ylöncatzoo,ja on tä-

se

mä se ensimmäinen Tunnus merki yhdestä maallisesta mielestä,
että halpana pitä näitä Taiwallista Tawaroita, nijn ettei hck»
catzo nijtä sen mahdollisen, että todella kerran ajattellackannij,

den päälle, paljo wähemmin ongeen stta mitä nijstä cuitengin
nijn oppinesti ja yliwoittawasti puhutan ja saarnata». Ia nijncuin sencallaisten ihmisten ajatuxet aina owat täytetyt ja sisälle
otetut turhista mailman asioista, nijn Rietas Hengi caus nijden
cautta aina istutta heihin enämmin ja enammin huonot
xet nijstä näkymättömistä ja totisista Tawaroista ja Rickaudest»

se

IHescsP.

lEsuxesa.

,

.

.

osotta sitte semallainen maallinen mieli wielii
Naamatunpi- itzens/ sekä haluttomudesa että Laistudesa/ ecta silmätäckän
HaÄana kerran todella sicä Pphää Raamattua-joca cuitengin on jll
tamifts: pysyy
se ainsa siunattu JumalanEwangeliumin
Tawarain inwentariumi ja altne
jonga
Tamarat kätketyt
ta,
sisällä caicki callit
Mgiststwat
pgfemlyjn
OMt. MW
cMlssiset mailmalheille
llstt
Toisepi/
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N
sijs ih- va«n.
8»zz»

liset, lihalliset ja riettat historiat ja kirjoituret, ongo se
met jos sencallaiset wijmein tulewat epäilemään cowP/Raamatun Totudesta, ja häwäisemään sen Salauxia?coscaej he coscan ole tehnet itzens tuturi Raamatusa, eikä nijsä ihanisa kirjoisa jotca Raamatun Totudet caicki owat oppenella kynällä ja
jarjestyxellä jacanet witzeihin osijn ja articulmijn coco mailman
yliwoittamiseri ja palweluxexi. Totisesti, ej ole se ihme, waan
yri wanhurscas duomio lumalalda, jos sencallaiset Jumalan
Pyhimmän Sanan ylöncatzojat,
ja tyhmään mieleen, nijn ettei he nähden enämbi nae, eikä cuul< «p. n: z»
len enämbi cuule. Pellollans, caupallans, ja huonellans, kyllä!
wijsat ja suckelat yli muitten, waanlumalans Tunnosa jaPab
weluxcsa, tomppelit, tyhmät, sokiat, ja paatunet ja nijn cabotuxsn alaiset. Ach! HERra armahda heidän päällens, jotca nijn
mieli suosin wetäwät Pimeyden itze päällens, ennen cuin he sti-

na huckuwat!

Tästä sitte

seuraa

Colmanneri/ että,

senkaltaisilla Ju- la' halulla»

malan sekä armo-Tawarain, että Pvhän Raamatun ylöncat-- nmdcs niiden
ote ikawöiyemxstäkän eikä halua jostus Taiwalliste»
zoilla, ej
tulla osallisexi iye työsä nijstä Taiwallisista Tamaroista, peräön.
wacm jos sencallainen maan orja tiedclis olewan hänellä josan
Masa woittamista raha äyriä eli enämbi, nijn hän päälle ajaturens ja sydammens nijn iffee, että hän sentähden on walmis
ylönandamaan cocoTaiwaan,lumalan palweluxet, ja muut autudens edeswalwomiset, ja nijn edespäin. Josta sitte seuraa, et<
lei he
tuleckan sijhen tilaan, että he asetaisit itzens sijhen
lärjesiyxeen, ia niiden wälicappalden totiseen käyttämisten, jotca se suuri Ihmisten Racastaja Jumala on asettanut ja eteen
kirjoittanut, hänen Taiwallisten armo-Tawarains kasittämisexi,
ja pelasiamisexi Saatanan ja
maallisen elämän orjudesta.-

coscan

sen

coscan

sen

Tästä sitte wielä Neljän nexi tulee, että
maallinen mieli, caiketza woimasta xlönc<ztzoo caicki ne,
jo todella maasta xlösnosnet omat sijhen Taiwalliseen

Ia muitte»
jumalisten y»
me, löncatzes.

noon IMsures, ja pitä heidän caiken mailman narrina ja lungiona muitten mailmallisten ihmisten rinnalla, joca on aiwan iCor.4'9»!»»
yhteinen tapa ollut caickina mailman aicoina, ja wielä on, nijn, 13.
muodoin cuin ne molemmat Siemenet ei Anäns sowi yhteen,
Bb
nimit.
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nimittäin Jumalan ja Perkelen, waan aina owat toistans waft
ja
ja lopusta.

erincallaisesta waicutuxesta caswannosia,
Wijde»„exi waan ei tasa wiela kyllä ole, että se maallinen mieli näin xloncayoo ja halpana pitäcaicki ne Taiwal,
listr, cuinmejo cuulim, mutta hän wielä Toisialda cans sillä
samalla, suuresi? arwola pltä ja haluisestl Racajiaa nijra
maallista Hxwpxria. Joita maan ja mailman racastaita>a palwelijta myös lEsus erinomaisesti tasa P. Ewangeliumis tartan,

mckaudes.

roitta, että he sen cautta eroilit itzens pois, la wijmein cans coconans tulit ulossuljetuxi Jumalan Ehtollisesta ja sen nautitzemisesta: Yri
hänen parahan Taiwaans ja onnens
elämän,
pita,
haureuden, juopumisen ja muun
edestä
hecumallise.n
yxi
elämän:
ahne,
hänen peldons, carjans, rahans ja
iloisen
Rickaudensmenestyxen >a käsittämisen: yxi xlpiä taas, coreudcn,
turhan cunnian, ja lihans liehacoitzemisen mailman turhisa nimisä ia muija joisa hän cunniata etzij ja tarcoilta. Waan mikä
Juuri näillä mailman epä Jumalilla on, ja mikä myös loppu,
on melkiälläperustuxella edesmennenä Sunnuntaina selitetty,
nijn elten me nyt tarwitze sitä kertoa. Se on tosi, jonga me
jo edeldcikin olem seisottanet, että Pellon ja maan wilielemiset,
carjan caitzemiset, caupat, ja naimiset, taitan Jumalan Ehtollisen totisilda wierailda cans ilman sy,mittc« harjoitetta, niinmuodoin cum ne sen Ruumillisen elämän lailliseen harioituxeen tu.lewat, josta me olem mualla puhunet. Waan mikäs on
se syndinen liha ja maallinen mieli nyt ej tee laillisesta, laittomasi, hywasiä pchaxi, ja luwallisesta luwattomaxi, ja nijn fynnixi
ja cadotuxen ansioxi? cosca hän sen siteen irti catkaisee, jonga pila oleman sen ruumillisen ja hengellisen, sen maallisen ja Taiwallisen elämän walillä. Jumala on rakendanut luonnosa yhden
ihmellisen siteen sen hengellisen Sielun, ja fen maallisen Ruumin walillä, ettei ne ikänäns ole eikä sodi toisiaks wostan,waan
aina yhtä toimittamat. Mixei sijs se sama autuallinen side cans
pidä woimas pidettamän meildä, jonga Jumala jo Luomisesta
on pannm sen Ruumillisen Maan-elämän ja sen Hengellisen Taiwawelaman walillä, johon me myös. lEsuxelda jällens seka sielun että Ruumin ccmsa Lunastetut ja Pyhitetyt olemma? Se
totinen onni ja autuus seisoo sen hengellisen elämän nautitjocapäiwäisesä harjoituxesa, mizemisesa lEsuxesa, ja

se

Oom. 5

sen
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sen palwelem,
Ruumillisen elämän ylennäm sen yli? ja sijnä synja nhn eroitam ne pois toisistans jotca
diä Pirua
yhdes pitä oleman, ja sen cautta turmelem coco sen ruumillisengin elämän, ja tulem poislykätyxi coco Jumalan osallisudel)
ta ja Ehtollifesta, cosca en me sen ruumillisen elämän harjoitumitan Jumalasta ja hänen tahdostans tietää, waan
xesa tahdo palwella
oinoastans
itzeem sondia ja virua meillem ijancaickija
wahingoxi
Mikäs tyhmyys ja pimeys se sijs
cadotuxeri?
seri
jawillitzee? Näin sijs nijden lu,

xi me

sijs

ja

ihmisiä nain houcaitzee
wallisten maallisien cappalden ja töitten Rackaus Jumalan rinnalla, ja maallisten Hywytten käyttäminen yhdexi esteexiJumalan Ehtolliselda ja armo tawarain etzimisestä, on yxi epäilemätöin tunnus mercki ia todistaja sijtä maallisesta Mielestä, josa
maan-palweljat wälttämättömästi maahan waipuwat ja tucahtuwat, ja sen cautta ulosjuljetan coco Jumalan Edtollisclda cunWngin waldacunnasa. Ach! woi sijs sitä maan harjoitajata,
jolla ej ole osaa Taiwcnsa, jota warten hän cuitengin maan päälon,joca

le luotu on- Waan wiela me merkitzem.
tuudennexi, että tämä maallisten hywytten rackaus ilitzens,
sitte Sielun erinomaisesa halusi? ja ahkerude. lachkeroitze»
moitta
tulla oftlltstxi/ nijstä maallisista tawaroista/cunni<, mises nijtä
asta hecumasta, rahasta ia muusta catowaiscsta, joidencans hän
tahtoo yhdistctyxi tulla. Ia waicka Jumala sanoo, että meidän
pääasiallisesti vita eylman lunmlan waldacundaa ja Klac, s! ZZ.
hengellisen elämän rawindota ja menestystä, nijn se maallinen
mieli cuitengin Christuxen ojennus nuoran toisin wäändää/ja panee coco pääasians ja caiken mielens
maallisen hywydeu
päälle, sitä saadaxens ja nautitaxens, ja jätta nijden Taiwallisten tawarain peränkysymisen wijmeisexi, jos mjn tila ja aica sopij, jonga cautta niin maallinen mieli harjoituxen cautta
päiwä päiwaldä
ja wahwistuu, ja taiwallinen mieli, ja
perään
wähenee,
lauhtuu, ja wijmein peräti
halu taiwallisten
muu ja muuttuu sula maari ja maallisexi,pois Taiwaasta jaTaiwan osallisudesta. Tästä me nyt wielä merkitzem.
Seiyemännexi, että nijncuin sencallainen maallinen mieli caickinaisten seka tumallisten että luwattomain walicappalden,
cautta etzij ja ahkeroitzee lulla nijden maallisten bywptten osallisuus Jaonnenslulemisesnijdell
teen ja Yhteyteen, nijn pitä mxös iye txM hänen para. nautitzemiseft

-

sa

,

sen

sen

se

caswaa

se

Bb
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,
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hana onnenans sen/ cosca hän on saanut niitä maalla
sia hxwyxxiä, ja luke sen onneltomaxi jocaej niitä saa eikä halaja, taicka tulee jongun tilan cautta poiseroitetuxi niistä maallisista- Vxi sencallainen mieli, ei tiedä cuinga hän iloitzee sydäm»
hän saa niitä maallista cuin han halaja, nijn etmestans
jos
tä Pyhästä Raamatusta cuinga hywää hänelle ilmoitettaisiN/
jawhannen Taiwasia luwattaisin, ei han sitä cuitengaN nijn
wana pidä, sillä ej hänellä ole macua sijtä tawarasta,eikä hän käsitä sitä pohjatoinda eroilustajoca cuitengin totudesa on nijden
catowaisten ja catomattomain walillä. Tästä sitte seuraa wielä
Ia nijden cans se, että sencallainen maallinen mieli, luee ja picä ne ihmaallisten ih<,miset wasta oikein ihmisten edestä/ jotca näin tietäwat ja
misten seura»
!

taicawar mailmaa kaxtta hxwaxens, caikes mailman muodos, ja tietäwat waarin otta nijden lihan ,'älken tarckain ihmisten kävtöxistä, caickinaises hecumas, corcudes, ahneudesja muus
turhas ja carowaises menos. Totisesti, ej heidän rinnallans ole
eikä Christus -eikä Pawali mitän heidän mieleians, waan ylöncatzen ja unhohtuxen alaiset.
Taincallaiset, nyt, ja wielä usiammat, owat yhden maaljulman ja
lisen mielen sisatliset tunnusmerkit, sillä cuca taitaa
awaran Perisynnin myrkyllisen woiman ja omaisudet caicki oikein ulosmaalata, nijn ettei wielä suurembi ja lawmmbi ole?
David se usiasii tutkistelee sitä, ja kijwastuu ja kijwandu sen pahan jydammen myrkyn ylitze joca sijnä maallisesa mielesa itzens
nijn surkiasii ulospurkaa,ja painaa coco ihmisen maan sisälle, hän
?l. 49.7.
he luottamat/ nimittäin sisällisesti, tawaroihins, ja
kerjcawac
paljosi., rickaudesians nimittäin sydämmens
resti
12.
ylöspmsumisella nijstä; hcidän sxdämmens ajatus on että heidän huonens pira ijancaickisesti pysxmän,ja heidän majans sugusta sucuhuu, ja heidän nimens cuuluisaxi tuleman
ly.
maan päällä. Gillä hän kijttä sieluans hänen elämäsans,
ja he xlistäwät sinua, jos sinä hxwäa iyelles teet. Heidän
'ylpeydens on corja, heidän silmäns paijurvat lihawudesia,
9»10,ii.ö«. ja
he tekemät mitä ainoastans heille kelpaa-senrahden noudatta heitä yhteinen canfa/ ja nijn edespäin. Sen yli myös
paheni
Mixi Jumalattomat
hän
lobi/uuresti
elämät,
tulewat
?°,
manhaxi/ ja lisändywät tawaras? heidän
z<zl>. 2l:
Sonnins paäsietän, ja ej ksj' määrin; heidän lehmäns poi-

mises.

sen

se

sanoo:

suu-

'.

'.

cosca

sanoo:

kimat.
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kiwat, ja ej ole hedelmättöinät-he riemuitzewat trumbuilla
ja candeleilla, ja iloiyewar huiluilla. H>e wanhenewat hxräpaxxes helwecrijn.lor,
wisä päiwisa/ja menewar silmän
pois
mene
meidän rxkööm/ en me
ca sanomat Jumalalle:
nijn
:c:
maa ainakin on heidän
Ia
tahdo tiera sinun tietas
elämäns paras osa, ja sen paallehauta maasa, ja sen päälle hel-

sanon

wielä, cuca woi ja ulottu ulosmaa-»
wetti. Waan minä
lamaan caiken
maallisen mielen sisällisen pahudcn, joca nijn
monispahudenhedelmis myösulconaisesti itzensulospurkaa?waan
ej tasä wiela Wä ole: Se maallinen mieli osotta itzens wiel»
ulconaisisakin tunnus merkeisä julkisesti:

sen

!

l

maalllne»
Sen maallisen mielen ulconainen Tunnusmerki tapah- Se
mieli ofott»
tu, Ensin: puheisa ja Sanoisa. Sillä se maallinen Mttli itzeni/
e< ticdä eikä taida muutoin cuin niistä puhua ja jutella, cuin lU!conaisesti,
hänen sydämmesänsowat rackchimmat, Suu puhuu sxdämmen Puheisa.
,2: Z4,
kMxdesiä/ ja paha ihminen edes cuo pahasta tawarasta
35.
paho»a. Ia waicka tosin moni kielewä ulcocullattu ja Lain orja,taitaa toisinans hengellisistakin puhua, lijatengin tämän oppen»
nen walkeuden keffellä cuin nyt on Christicunnasa caickinaisis

kirjois ja ja harjoituxis; niin cuitengin ilmoitta jengin keffella
pian sille näkemälle silmälle itzens heidän sydämmens meno,
ja ej
taida heidän puhens cauwan yhtä pitä, ettei
käänny itzeens
päin. Niin että yri Hecumallinen
mielellans mainitzee hywift
ta päiwistäns, tääramisistäns, haurellisista asioista ja muista: yxi plpia omista suurista töistäns yli muitten, ja muitten puutos
xista ja wioista, nijn myös sijtä coriasta mailmasta »a cmkesia
turhudesto: yxi ahne taas caupoista ja muodoista rahaa saadaxens josa hänellä enimmitten aina tahtoo walitus yli olla,
ettei caupat ole sijnä woimasa cuin ne pidais oleman tawaran
toimittamisexi, ja nijn edespäin. loisa caikisa, be näiden capCunnian ja Rickauden Tarpellifuden nijn corc
lialle aina ylös wetäwät, ettei nijden toimituxen tähden
olla niin tarcka omatundo, eikä Jumalan Palweluxen harjoituxe,
sa, eikä
cansgkaymises ja elämän muodos. Johon tulee,
että myös, yijncuin täsäkin Ewangeliumisa seisoo,
lumalata pidais etzittämän ja palweldaman, nijn heillä owatwnhwat
ja wastftn sanomattomat esteet, taicka pellostans, taicka cmipaft
Bb 3
tans.

se

se

sen

saa

muusa

cosca
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tans, taicka talons hallituxesta, nyt hänellä ej ole tilaa, nyt
ei aikaa, nyt ej woimaa, nyt ej soweliajsutta, ja nijn edespäin
josta sitte seuraa, että myös.
KäylöM
Toiseri; Caicki
ihmisin Txöt ju Toimi,
ja Töisä. tuxet todistamat nähtäwästi hänen maallisesta inielestäns: yhden
HecumaUisei, ihmisen, knytöret owat kewiät,
haurelliset, hänen Cansakäymisens on haureusten, juomaritten
ja iloisten cansa, komispeleisa ja caickinaisis svnnillisis hauscuttelsmisis, joca elämän muoto on hänen eikia Elementins: Yxi
xlpiä/ caikisa tilöisa
yli toffensa,ja näyttä paremmaxi ityli toisen nijsä cuin mailina nyt paremmaxi catzoo: yxi ah,
ne itze työsä suuren pahennuxen cansa, sekä Sabbathin päiwina'
että muullam, näyttä itzens kijwaxi ja wäsymättömäxi hänen
toimesans ja juoxemisesans mailman perään, ja nijn edespäin. Ia
nämät nyt owat Tunnusmerkit yhdestä maallisesta mielestä ihmisten seasa, jota ihmiset niin mielellans, nijn kiiwasti, nijn al>kerasti,,a nijn wasymattömästi tacaa ajawat, ettei sijnä ole toista päätä, ja cohta, ej enämbi woi nakyäckän paljon
Tai-

sen

-

zens

wallisen mielen

tunnusmercke»ä ihmisten scas,

sen

sen

maallisen menon waldimisen tähden. Ach! nouse sijs HERra/ ettei ihmikl'I?- i 4 set sais waldaa-anna heille opettaja, että he tundisit iyens
_.

_

ihmisixi. Sela.

'

Maan cuingas caiken tämän cansa nyt on asia? ,'ocos
caicki
siihen puuttuu, että maan ihmiset näin yhteisesti sitck
Maallisen
H"„^p«,zm
maallista mieldä harjoittawat sisällisesti, ja ulconaisesti, nijden totisten Jumalan lasten alinomaisexi, murhen, pilcaxi ja ylöncat-

se

nyt

zeexi? Ach! ej se sijhen suingan puutu. Ewangeliumisa seisoo:
sanon teille: Vcrei yxikän nijstä miehistä cum
Mutta minä
pidä
maistaman minun ikhtollistani. Sijna on jo
curzutrin
kyllä rangaistusta täälläkin heillä, ettei he, Jumalan Ehtollisella istuisans täällä hänen armo-Tawarains kessellä sin; maistaa
saman Ebtollisen herckuia itze työ ja, se on, ej saa totM macua ja osallisuutta nijstä, paljon wähemmin totista Rawindota
sielullens, nijncuin ne totiset mailman poishyljäjät sekä maistajat. 5:6.
wat totisesti HERran hywyttä siinä, että myös Rawitan sild»
rs 17: l«l< runsaasti niin että he juopurvatja bengesä iloitzewat sijnä.
Josta seuraa, että sencallaisilla maan palwelijlla on pa"^5: 5- ha ja Ralcharoin
Hmaeundo, joca ainakin mirhaa heidän
-

?'

wij«
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wljmein, ehkä- cuinga he sitä n»t pyytämät ja saattamat ajaK
nucutta ja tydyttä, sillä heidän omarundons on polvin raudulla merkitsy. Ia hänen oma pahudens todistaa ja duomiyee hänestä", ja pcha omacundo aina pahemmin päin-!

4:2.

ajuttelee.

lostataas sitte se seuraa, että Jumalan wanhurscaus
totisesti m«caa sencallaisen maallisen ihmisen päällä'/
seuraa hänen candapaillans, sillä cuinga Jumala sen

ja wil?a
ja alati

taitaa karsia, että hänen maalliset Hywydens pita nijn surkiasti

kaytettäman epäjumalan palweluxexi, ja esteeri hänen walmistetun Edtollisens nautitzemisesta? sentähdrn se myös seisoo Ewangeliumis: ja pcrhen Isandä wlhastui. Jumalan wihan duoHI.
miot macawat heidän päalläns jo cohta taalla hengellisesti, että
hän sencallaisilda pikallisildä
tacaperin hänen armons jota he nijn ylpiästi pilcannet owat, ja'vi6. Dom. IV,
ylönanda heidän paatumuxen alle, josa he maan logasa wierittelewät tuhannesa raudattomudesa ia enämmin ja <nämmin wieranduwat pois Jumalan tawarain seurasta, pilckawat caickee
ja coco Jumalan Palwelusta, ja caickia pyhiä aJumalisuutta
julkisesti
häwäisewät sijhen asti että synnin mitta taytetysioila
?.

xi tulee, ja wiban mitta cans

taydellisexi, upottamaan h/eitä sijhen

näkymättömään menoon ja cadotuxen säätyyn ijancaickisesti.
Jaa, se on cans Jumalan wihgn duomio, cosca häN salli ne
maalliset mielet menestyä, ja hyötyä taalla mieldäns myöden, ja
sillä sitä sywemmalle waiwutta itzens maahan, josa he toiwo»
tuxens jälken saamat täoctä itzens maan rawalla, j« cartutta syndia synnin päälle, ja wihaa wihan päiwäri, josa wiheliäisesa tilasa se olis suuri armo, jos Jumala jongun erinomaisen picaiTaudin eli wasioin käymisen coutta, ennen cuolematans, pelsen
jattais heidän mielens ulos ja ylös maasta, ja sen cautta temmais heidän Sieluns, nijncuin kekälen tulesta, toisiin ojaturijn,
että he laivaisit ensin kärsiä jongun hajungan nijstä taiwallisis-

käsittä sitte halrm nijhin, ja saada armon totiseen käändymiseen maasta Tmwaseen.
Nyt sijs, Rackat Sielut, ylös maasta, ylös maasta, ennen cuin maa awaa kitans, ja nielee teidän, ja siinä maallisesa
mielesänne tucahmca teidän M haittaa hänen poweens,tulen sySa-,1«.22!59'3<
töxi ja syötöxi. O/ Maa, Maa, Maa, cuule
ta, ja

naa.
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Rirjoittacat

se mies/onnetromaxi,
pidä

caickena hänen e-

onnee oleman. Waicka
sillä hänellä
sijna'
luulee
olewans
hän
onnellisen
moallisesa onnesims, vijn on
cuitengin
nijn cauwan cuin hän maacaickein
onnettomin
se
hän
ja sen cautta anda estää itzens pois Taiwan
sa rippuu,
ftlda ja lumalans etzimisesta. Eikös se ole suuri tyhmyys maan
ihmisillä? että he caicki Jumalan Hywydet maasa tekewat synnixi ja cadoturen syyn itzellens, jotca cuitengin totiseri hywäxi
M Taiwan käsittamiseri ihmisille annetut owat Luojalda? caicki
linaicanans,

ej

mitä he wiljelewat maasa, Pellot, carjat, ruat, juomat, cunnian, tawaran, ja caicki, nijn he käyttämät fynnixi ja epäjumalan

palweluxeri, ja nijn

woimalliseri esteeri itzellens

pois

Taiwaas-

ta. Jaa. caicki Jumalan Ehtollisengin Tamarat, ja caicki walicappalet joiden cautta nijden Taiwallisten Tawarain osallisuus
meille anr.etan, nijn
maallinen mieli kayttä synnixi; Caicki

se

Palweluxet, ja Sacramendit se täyttä ainoasians synhumalan
peittexi;
nin
HERran Sabbathit se maallinen mieli erinomaisella halulla käyttä, ej sieluns ylöndämiftxi Taiwaseen, waan
maallisen mielenscaswattamisexi ja wahwistsmjsexi mailman
cadottawaiseen menoon, caupan tekemisis, juomisis, kortti speleis,
huorin tekemisis, turhis ja lihaa kehoittawmsis coreuxis ja
caikis liballisis cansa kaymisis, ja wielä julmis kirouris »a
wannomisis, joca on myös yri erinomainen Pirun ja epäjumalan palwelus, pirun suureri cunniari ja iloxi. Ach! ethalu
tei sencallaiset mielet taida eikä tahdo uscoa, että
Bt 6,
on cuolema,ja että heidän loppuns oncadotus/ ja heidän wa«zans on heidän lumalans/ ja heidän cunnians jourlill. 3:19. tuu heille hapiäri, jotca maallisia racastamnt. Ach! sijs,
ylös maasta, ej maa meitä ainostacam silmäm ja sydammem
syndiä
ja kirousta täynnä, waan jos
on
aula,
sillä maa
nakan
v.20.
meidän menom on Taiwais jo tasa maala ollesam, nijn me
myös Taiwan ja maan HERran lEsuxen yhteyteen ia cunniaan tulem. Sentähden sijs älkäm catzelko taicka nautitco yhtä
maan ruohocan, ej yhtan yrttiä, ruocaa, juomaa, peldoo, rahaa,
eli jotan maan. luotua ja luondocappaletta, ilman mielen ylöndamäta ike nijden Luojan tygö) ja sowittamisia hänen cunniarens
ja palweluxexens, että me minyhdesa siteesä ja sen maallisen ja
Taiwalliseu elämän yhteydesa sijhen yhteen catsmattomaan elä-

maan
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maan rawituxi tulisim, sen yhden Jumalan ijancaickiseri cunniM ja hänen nautitzemiscxens cunnian waldacunnasa. Wiela
on aica nosta ylös maasta, wiela nyt Jumalan ääni soipi: Tul,
cat caickt owat wal«nistetur, Jumalan Pöytä seisoo wiela
raketluna meidän edefam samain Taiwan Tawarain cansa cui»
ludaiiustllakin.lnuinen, fa wiela paljon runsammasti, Waan
muista se, cj sitä full tarita ijan. Yxi hetki ainakin on se wijmeinen hetki, cvsca wieras faapi olla owen takana ja tyhjään cau<
wan kyllä cokuttss, ja wijmein ainakin ftuuttl!M2ttomaan häpiäan
waipua- Ach! autuas sijs on st, jolla Jumalan pojan mieli

sen

että me
totisen tunnemma. Autuas on se,joca taitaa
cayo,
todella
minun Todistajani on Taiwais, ja jo- fol,. l 6
minun
on
tundee,
ca
corkeudes. Amen.
Rackahin Jumala ja Isa, ole alinomaa kijtett)>et- Rucous.
ta sinä wielä sinun pxhän Ehtollists pöxdan pidät rakcttuna meidän cdcs.un nij.n
mitasa, ja annat nijn
ahkerasti wielä cuyua ja huutaa meitä, meidän pelloldam,
caupaldam, jat.iloldam, sinun Taiwal!isien Tawarais osallisuteen ja totiseen nautiyemiseen, että me sinun TaiwaMsen Rawindos ja Vanas woimaUa/ tulisim sinun canyhdistetxxi ja Taiwan, mielisixi tehdxxi. Zlchlettä me
olem nhn txhmasticoco sinun Taiwallisen menos hxljannet/
ja
maallisen uloswalinnet, ja sitä nijn akerajti nxc pal,
welem j<: harjoitam meidän wahingoxen». Awaja sijs caikki maalliset silmät näkemään todella sitä maallista turhutt«
ja catowaisutta/ ja waicuta meisä st Taiwallinen Christ
tuxen mieli joca meisä cucahutta ja poishäwäisee
cadsttawaistn maallisen mielen. Anna Sinun Ganalles woima
cowa sydän, ja caickein sinun armotawa»
xliwoicra
rais corkeuden sekä wanhurscari tekemisesä e«a pphittä/
misesa nijn/ eteen asetta meille, että caicki iye työsä tundee
cuinga meidän aucudem ainoastans
päällä
wac
seisoo, ja nijn ej kellan olis syxrä estellä iyens pois sinun eh>
tolliseldas nijden maalUsien tähden. Tuule meitä Iksuxen
on/

sanoa:

runsaasa

sas

sen

sen

se

sen

sen

tähden. Amen.

C

«

Kol-
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Paiwastä
Esipuhe.

erinomaiset,', oudollaiseri >a ikanans cuin

se

MW

cosca
mennesa

suuren

«»K

,12,

Jumalan

Pyhytta wastan sotiwaisexi/ näkyi muinen
naiminen
jonga Jumala hänen pyhälle Prophetallens Hosealle,
paällepani,
»oän kasti hänen naida hänen wircaans siporton, ja porcon lapser orta lapsisälle jonga xhdencuitengin,
alla
me
me asian läyemmätda catzexens,
lem, löydämme yhden
Jumalan armomeuwon ja Salaikäffy
soipi
macawan:
näin: Cosca HiLßra rupeis
Itze
suden
puhumaan/
Hojean
caucta
hosealle: o,
ensisii
sanoi
ta porto awioxes, fa porton Lapset: silla maacunda car-3. caa pois HERralda huoruteen. Ia han meni, ja«otti Go>
merin Diblaimin ryrtaren/ ioca tuli rascaxi, ja sxnnxtti
hänelle poj.in. Hos. i: v. 2.3.

cosca

Muutamat tosin sanomat, että tämä amoastans on
ilze tyosä ole coscan tapahtunut, waan
amoastans sillä tahdot wertauxesa ludalaisten eteen a«

i:c>

Hoseas nai ollut xxi wertaus,joca ei
Porton.

Jumala

fetta heidän Hengellista huoruttans ja luopumisians Jumalasta:
Muutamat taas sanowat, että tämä ainoostans on ollut »muni eli näkö Hosealda, josa Jumala myös tahdoi sitä samaa
huoruutta heille soimata ja maalata Hosean cmitta: Muutamia
la taas owat toiset luulot ja arwauxet tästä asiasta, jotca caicki
sotiwat sekä Raamatun totutta että luntalan Pyhyttä wastan.
Waan mikä packo on meillä täsä mennä ulos Raamatun sel,
lvistä ja puhtahista sanoista? Sillä Prophetan selwä puhet, Jumalan Myn kertoiminen Porton nimi ja caicki muut asianhaarat, taja osottowat sen, että tämä on yri totinen historia ja että Hoseas totisesti otti awioxens tämän Porton, ja sai myös
Lapsia sen cansa, joiden nimet cans selwasti nijsa seurawaisisa
warsyisa ulosnimitetän heidän esitMlaustens cansa: Jolla nijn
Jumala tahdoi, ej amoastans Sanoilla, waon myös yhdellä erinomaisella esimerkillä nuhdella Israelimeitä, että he wijmeingin

sitä
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sitä silwemmästi olisit tullet ymmärtämään, seka JumalanRackauden woiman, että heidän eiämäns saastaisuden Jumalan edesa. Waan
....

...._,.„

Tasa taidais

se

jocuKysyä? lkikös
ollut Sxndi
se oli
tä naida yhtä porttoa/ erinomaisesti xhdelle HiLßrran Jos
SM?
prophecalle, joca muilleckin piti esimerki oleman puhcausitä, etWastaus: Emme me taida
desa ja
tä on Syndi, naida yhtä taincallaista syndijn langennutta
toiwo, että hän on parandanut itwaimoa, cosca hänestä on
yhden
elamäns
ja
muuttanut: waan pidämme me
zens sitten
2.

sanoa

se

se

sen

cösca Hoseas tasa teki sen
laillisen naimisen edestä, erinomattain
päallepanon
käskyn
ja
oman
Mm. Ia waicka
Jumalan
poiskieltty,
naida PortoPapeilda
<a
Lewitailda
oli
tosin
ja ja muilda miehilds maattuja waimoja että heidän niin piti 1.«5,2,:7.,4
caikisa oleman HERralle pyhitetyt; nijn ej cuitengan tämä Laki tullut nijlle muille Säädyille, silla jos Jumala.olis taincallaisen naimisen caikilda muildakin tahtonut poiskielda, nijnjaej hän
sitten olis tarwinnut erinomaisesti pappeja täsä nimittä muista poiseroitta waan olis andanut caikille yhteisen kiellon sijta nainyt Hoseas ej myöskan ollut sijtä Lewitallimisesta. Ia nijncuin
nijn
Säädystä,
oli hänelle sitä luwallisembi taincalsesta

se

laiseen naimiseen itzens andaa ja
tarcoitusta sen cansa toimitta-

Jumalan aiwottua neuwoa

ja

3. Mitä sijs itze Jumalan paätarcoituxeen j< esi- Oii Esim»».
tulee/nijn coco Esimaalaus lausludala«>
malaureen rämän naimisen
ftn huoruteen
sijnä:
nijncuin
Hoseas
Jumalan pyhä mies /a ase,
seisoi
ia luopumisemaalats täsä iye Jumalan, ja nijn oli itze Jumalan siasa ja«en
heidän mie<
nimesa ludan Seuracunnan edesa: waan tämä porero jon- hestäns.
ga hän nai, ulosmaalais ludan Seuracunnan /a
,at, joca oli Jumalan Morsian ja oma Seuracunda, ja Jumala oli hänen miehens v. i6. loca oli kihlannut tänmn
morsiammen iyellens. v. ly, 20. Nijluuin nyt tämäHoseau
waimo, ennencuin Propheta hänen nai, oli tehnyt itzens sastaisexi ja häpiMiseri hänen haurellisen elämans cautta, mutta cuitengin
wuori naitin Prophetalda waimoxi,
toiwon alla,

cansa

sen asu-

sen

sen

hän tästedes hänen elämans ja tapans olis parandanut ja
muuttanut; nijn samalla muotoa myös se Pyhä Jumala oli päätettä

Cc

-

tänyt

Colnms Sunnundai P.
tanyt otta tämän ludan Seuracunnan hänen omarens ja morfiammexens, ehkä hän oli monella-saastaisiidclla ia huorudella itzens saastuttanut, ainoastani että bän olis endisestä pähudestans
todella luopunut, ja parandanut itzens, nijn myös hänen endisen
clamans muuttanut. Työläs se kyllä woi olla tälle Pyhälle
helle awiorens otta taincallaista pahoin cuuluwata waimoa,
jonga hän cuitengin mieluiststi teki, nöyrästä cuuliaisudesta ha,
nen Jumalana tygö; waan tällä Jumala tahdoi näin myös osotta sen, että waicka halläkm olis aiwan monda Syytä ollut,
204

peräti poishyljätä tämän ylpiän ja tottelemattoman Hudan mw
san; nijn cuitengin oli hänen Rackaudens woima nijn suuri jft
palawa wielä heitä wastan, että hän olis mielelläns caicki hei'
dän s»ndins andexi andnnuf,jos he waan olisit tahtonet myödittä itzens sittengän yhteen Parembaan mieleen ja elämään.

Maan

näin jo oli tätä woimoans cauwan
cosca Heseaslapsia
saanut, nijn näkyi

sen cansa
se
ikänäns
euin tämä waimo olis sitten taas langennut ja juosnut hänen
syndijns ja sastaisuteens,ja sen cautta tehnyt iftens uuwicapaäxi
ja mahdottoman caikeen rackautten ja wastanotdesta
tamiseen enambi hänen mieheldans; riutta cuitengin cosca wiela nytkin taisi olla toiwo hänen parannuxestans, nijn Jumala
sentahden wielä kassi Hofean ötta tygöns tämän tvoiminsja janoi: mene wielä, ja racasta sitä salawuoteist<t wnimoa ja
aicaa pitänyt ja

3?i>3;

poreoa: nzjncuin HERra racastaa Israelin lapsia/jotca cm,
tengin käännyit muucalnisien lumalain t)>gö,. ja racasta,
wac wijnaleilm. Pidä sinus minun tygöni monda paiwää/
ja älä huorin tee/ älä toiseen rxhdx nijn minä tahdon mxös
sinun tygös iyeni pir/.
Ia niin sijs mmä Hosean waimo asetettin tasalumalalda
Seuracunnan esimalauxexi ja speilixi, hänen henZellisesa huorudesans, sekä ennen että jälken hänen naimisens;
Jolla hengellisella lmorudella me ymmärrän, sekä ludalaisten
«palumal n P'i!w.luxen, että caicki muut Synnit joilla he e,
roitit itzens pois heidän lumalastans: Sillä nijncuin
joca
yhdellä
palwelee,on
oikein
ahtahalla rackauden siteet
la
cautta, nijncuin myös awio,
hänen canlans
«vafi keMaM puhtaalla rackaudeila itzens toinen tMens pitä-

se

wät;

ColminmsuVen PaiwlW,

2.05

sitä wastcm, joca jotakin muuta enammän racastaa cuin
lumalata, hän sadutta itzens wieraalla rackaudella ja seke huorin handa wastan, ja nijn catkaisee poicki sen awio-lijton siteen
joca on rakettu Jumalan ja ihmisen wälillä. Tämän yli
ta Jumala usiasti ja soimaa ludan Seuracunnalle hänen huiwät;nijn

5:27.

ja haureuttans, ettei hän tahtonut pysi)wäinen
rackaudesans, waan annoi itzens wieraseen
pul-tah.-fa
olla hänen
rackauteen, »osta Jumalan täydyi wiimein ilmoitta heille hänen
rijdelkät teidän äitin cansa,rij«canemiftns heistä ja
delkät: sillä ej ha'n ole minun emändän/ engä minä ole ha- 1i<,1»2t2,».
nen miehens. Silla heidän äitins on huorin tehnyt, ja st
joca heidän siitti, käytti irzens hapiallisesti ja sanoi: minä
tahdon mennä racastaj<n»i, jälken, jotca minulle andawat v. 5,
leipää, wettä, willoja pellawita, öljyä ja juomaa. Ia nijn
lErusalemi joca oli ludan maan ja Scuracunnan äiti
watti huorran lapsia, jotca nijfä maallifisa ainoastans etzeit heidän tytymistäns ja onneens, ja sijnä siwusa caickinaisella epäjumalden palwe!uxella eroilit itzens pois coconans heidän oikiasia
miehestans. Sentähden sijs,ej sinua tarwira rien.u>yemaan
Hsrael, eikä öyckämään nijncuinCansat: sillä sinä olet
ttos. 9» I.
xin rehnyt sinun lumalataswastan, jollaZ porton
eyit. Jaa, että ludan Canfan sitä paremmin piti eteens asettaman Jumalan wihan ja exoittamisen pois hcistä, nijn hänandoi nW Colmelle Hosean .Pojalle myös sencallaiset nimet, joisa heillä piti oleman yxi stlwä esimalaus ja ennustus heidän tulewaisesia tilaflans ja poiehyljämisestäns: nijn että waicka Jumala wielä kassi
ensimmäisen Pojan cutzutta Ifteclixl jollaUot z: 4.

kendelewaisuttans

sanoa:
/

cas-

scn

hau cmdoi merkitä.että hän tahdoi etziä ne wiattomat weret
Jehun huoneen päälle, ni»n cuitengin anda hän cohta sen toisen
lapsen nimellä: Lo Rxhama, heille tietä sen, ettei hän enämbi V. 6.
tahtonut heitä armabta waan peräti pois heittää ja wielä ccus
ColmanNtN lapsen nimellä-ammi, anda heidän sclwäfti
sen
ymmärrä, ettei he enämbi ollut hänen Cansans: Silla ette s.!
le minun <funsan nijn n minäkin ole reidän.
32-45cuittngin, ennsncuin Jumala, joca alati paloi
rackoudesia
häncllcns jo mm cauwan aicaa omistettua morfwnda wc.stan, coconans ylönandoi hänen, NM hän wiclä
nitzuu händä tMns, ja tarjsq Mio-rackaumns hänelle,
>

nhn-
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nijneuin hän sen syyn tahdin myös Mi Hosean usiamman kerja jällens
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ran racastaa

otta

sen huikendelewaistn waimons,osot-

taxens sillä, että hän myös oli walmis wiels
heitä, ainoastans että he sittengän olisit stisowaiset öEßran lijtosa ja rackaudesa. Merkillisesti puhuu Jumalalasta hänen ha-

l«.

3:».

lusians niitä poislssngenneitakin wastaan, cosca hän sanoi Jeremialle: tosca mies eroitta waimons tykööns, ja st menee
pois hänen tyköäns j« otea toisen miehen: ottaco hän hänen
jällens?eikö maa nijn saastutettais? Mutta sinä öleehuorin
tehnyt sinun monen ystäwäscansa: mutta tule cuirengin jäl-

lens minun tygöni, sanoo Herra. Joilla sanoilla Jumala selwästi
osotta, että hänen rackaudens ja armons paljon awarammalda kaypi ja ulottu, cuin ihmisten seasa keffenäns taitaa tapahtua: nämät Sanat me tahdom lyhyelda selitta: Cosca mies eroitta
waimons tykööns, st on, cosca mies löytää jongun syyn minb
gätähden hänelle on sallittu eroitta pois waimonitzestäns(waicka ei han huoruteen olis langennut, silla silloin olis hän pitänyt kiwitettämän) joca eroitus piti tapahtuman yhden laillisen
v«ut. 24: I erokirjan cautta, nijncuin Jumala sijtä oli itze asetuxen tehnyt,
ölac. 19: 8 ja sillä myödittänyt
itzens hänen Cansans sydämmen Cowuden
jalken, waicka hänellä olis syy ollut coconans estää caicki awioft
kassyn eroitus joca tapahdui ulconä huoruden Annista: nijn ortaco hän hänen sitten enä jällens? eikö maa nijn saastutetetais? on, olisko se fowelias että se mies enä nais sen jo
sitten toiselda maatun waimon? joca asia sotij Jumalan Lakia
ja Pyhyttäwastan,että maa tulee sencallaisten secannusten caut«
ta saastutetuxi, ja Jumalan wiha ylöskedoitetuxi, joca tahtoo
että awiostassy pita cunniallisesti pidettämän, ja caicki eroitus
sijtä wäldettaman
suuret ja oikiat syyt löydy eroituxeen,
nijncuin Jumala myös taincallaisen eroituxen wanhasa Testaheille, cosca se ero kirja
mendisä tahdoi tehdä sitä rascammaxi
todistajan
lämäollesa, ja sen jalken
v«ul. 4: 4. piti tapahtuman usiamman
coconans pois kieltin enambi ottamasta sitä eroitettua waimoa.
että mies ej enambi saa
Waan ehkä se nyt nijn pita oleman, puolisotans;
ja
niin cuitengin
pois
hyljättyä
eroitettua
otta sitä
ylitzekäywan
caiken
ihmisten
HERra osotta hänen Rackaudens
rackauden mitan: nijn että waicka Israel oli itze huoruteen monen cansa langennut, joca on »xi waWmätöin Syy eroituxeen,
HUjN

se

cosca
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niin cuitengin HERra ej ainoastans tahdo jckllens wastanotta
sitä lanssennutta-Israelia, sillä ne Syyt, mingä tähden ihmisille
on poiökleltty sen eroitttml cansa ensmbi yhdistyä, ej taida Jumalaan sopia, eikä hänesa sisä saada; waan hän itze wiela cutzuu
ja usiasti händä tyaöns huutaa, ja tahtoo yhdistyä hänen cansans:
ientäl,den Hän kysyy heildä, jos he taitawat edes anda jotan
erokirjaa jolla Jumala olis heidän hyljännyt cusa on teidanäitin erokirja? jolla minä olen hänen hyljännet? cayo/ te <5letta teidän syndein tähden myydyt, ja teidän äitin on tei, ec
dän ricosien tähden hyljätty. MiriMinä tulin, ja ej ollut
siellä ketän?Minä huusin/ja ej xxikän wasiannur? ongo mi-

nun käteni lyhendynyc nijn/ ettei hän woi teitä pelastaa?
js eikö minulla ole woimaa wapahta?la nain sijs Jumalan
armo ja armahtaminenMto ja sen uudistamiset, Rackaus ja sen
alinomaineu ulosjacaminen sanomattomin kerroin ylitzekäypi caifen sm armaktamisen,lijton ia Rackauden uudistamisen cuin ihmisten wälilla taitaa tapahtua. Eikö se hywä Isa tiedä millä ja
c.uinga monella tawalla hänen pidäis istuttaman hänen huikendelewaisen morsiammens mieleen ja ymmärryxeen, tämän hänen
palawan tahtons ja haluns hänen wastanottamisens ja liittons
uudistamisen jälken hänen cansans, wiela sittengin cosca hän o»
hänestä poislangennut ja wieraseen rackauteen itzens secoittanut:
ludan Seuracunnalle hän tätä hänen rackaudens halua tahdot
eteen asetta Prophetan Hosean naimisen cautta, mjncuin me jo
Ewangeliumisa Hän ettcnasetta sitä
cuulim:
ja
samaa monella esimerkillä wertaurella,cuinga hän on walmis
Syndisiä wastanottamaan: mjncuin yhden ihmisen cautta, jolla
on sata lammasta, cuinga wiriästi hän sitä cadonnutta etzi! sijhen
asti cuin hän hänen löytää, ja saa iloita sen ylitze: niin myös yhden waimon cautta, joca sitä cadonnutta penningiäns wisuDi ett
zijsijhen asti cuin hcin löytää hänen »a taas saapi iloita
ylitcolmas esimercki ja werze: Ia wiela siinä samasa lugusa, onyxi
taus, yhdestä IsW, joca iloiten jällens wastanotta hänen tuhlaja Poicans cosca hän tunsi ricsxens ja pyörsi itzens I«
tutkistelemiseen sijs pyydäm armoa lesänsä tygö. Tc incallaiseen Sydämmestämsanoden:
suxen omalla Rmouxella
Isä meidän

sen

joca lc.

Sen

sn

l. 2,
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Sen P. Cwangeliumm kirjoitta P. Lucas.

m vers. i.
aicaan, tulit lEsuren tl'gö, caicki Publicanit ja synoistt,
Lug.

cuulemaan

hänoä.

2.

Nijn

Pharistnxet ja kirjan oppenct naptsit, jaftnolt:
Tämä syndisia wastanotta, ja st)ö heidän
3.
Nijn hän janoi heille tämän wertaurm, sanoden: 4.
Cuca on tcistä
ihmincn, jolla on sata lammasta,
jos
ja
hän yhdenginnijstäcadotta, eikö hän jätä yhde,
xän kymmendä ja yhdexän korpeen, ja menee jälren, joca cadonnut oli, sihenasti että hän
löytää?

cansans.

se

sen

sen

Ia cuin hän ftn löytää, nijn hän panee sen olallens,
iloiten. 6. Ia cosca hän tulee kotiaus, mjn hän cocoon
cutzuu ystäwäns ja kyläus miehet, ja sanos heille: iloitka: lninun kansani: silla minä löysin minnlambaani joca
5.

sanon

cadonnut oli. 7. Minä
teitte: nijn myös ilopito
oleman taiwaas yhdestä syndisestä. joca hänens parandaa, mämmin cuin ybdexästä kylnmenestä ja yhdexastä hmstaasta jotca cj parannusta tarwitze. B.Tmcka cuca waimo on, jolla on kymmenen penningitä,
jos hänyhdenHin niistä cadotta, eikö hän sylytä wntilätä, ja lncatse huonetta, ja etzi wisusti, nincauwan

sen löytä. 9. Ia cosca hän ien löytänyt on,
cocoon cutzuu hän ystäwäns jakylläns waimotja sanoo:
iloitcat minun cansani; Mä minä löysin penningmi,
jonjza minä cadotin. lo.Nijn myös, sanon minä teille,
cuin hän

pitä ilo oleman Jumalan Engelelllä yhdestä syndisestä,
joca hänens parandaa.

erällä me tabdom otta erinomaisesti tutkissessarem sen

Seitzemännen wärsynEwangeliumista:

le: nijn myös ilo pitä Hlenmn Caiwais yhdestH

s^ndi,
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h>ndisestZ/

jsca hänens parandaa, eimmmin cuin xhdcras,
kymmenestä
jn yhdexasia hurscasia, jotca ej parannusta
ta
tarwiye. Ia nijncuin näisä Sanoisa on enimmitten coco Ewangeliumin päälle tarcoitus sisälle käsitetty, nijn mesijtäcatzei
lem:

Coco CaiwKtt halua ja iloa! yhden

SMisin

yliDe/ joca itzens paranda/'sa exyxisians tacapeM
O HERra auta ja anna me-

Mstyä!

wap". lEsus:Minä ftnsn teille. IMHän
sanoo.
näyttä
sanain päälle, joita hän nijsä edelläcohta. oli nijden
käywäisisa
puhunut, cosca Phariseuxet ja kirjan oppinet napisit sen Me, että HZn SMdisiä wastan otchjasoi
hetd.w cansans: sillä me näem, että monda Publicania ja
Syndistä, joidenga Sydämmet

Jumala oli »voimallisesti liicut<

tanut ja ylösherättanyt, annoit itzens wap. lEsuxen tygö, händäcuulemaan,jahänen terwellisistä neuwoistans waaria ottamaan:

Waan tätä armoa, Phariseuxet ja kirjanoppinet, jotca ainay-'
xin tahdoit olla japidettä wijsasna ja corkiana yli caickein muitten, cj tahtonet suoda tälle köyhälle Cansalle, waan pahastuit
suuresti, että wap. Christus joca piti itzens yhtenä suurena Pro<
phetam, tasö teli hänen wircaans, armoons ja Säatyäns wastan, josa hänen piti itzens vlönhywänä pitämän, että taincallai-

stnttuuluisan ja

julki ftndisenCansan

cansa

pitämään causakay-

mistä, jollahan nijn taisi wetaä päällens pahan luulen ia puhe»

muitten parembain ja paremmin ylösharjotettuin ihmisten tykönä, nijncuin Phariseuxet ja kirjan oppenet
Tätä wastan
siis wap. Christus itzcns <deswastaa, taincallaisia pilckaita wastan/ ja osotta heille, sen, ettei hän tasä muuta tehnyt cuiu
joc« Hänelle hywin sowei ja hänen wircans myös häneldä waadei, nimittäin: että xlöseyia ja wastanoeca nijtä exyneitH
sxndisirä, heidän käändymistans edesautta, ja sen xlitze jy,
dämmellistsii iloita. longa asian wap. Christus nyt wielä selitti heille, colmellaisella wertauxella; ensixi, xhdesiä «hmiststa,
joca jos hm yhdennän lambaan cadotia, ej säästä yhtun waiwaa ia työtä, enncncuin hän sm on corwesia jälley.s löytänyt,

sen

Dd

j«
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iloita saanut: Toiseri, otta H.m wertauren xhdesia

wckllnostNs joca samalla muotoateke hanencadonnenpenningins
ecnsa, ja iloitzee sen yli hänen ystawains cansa cosca hän sen
löytänyt on: Colmannexi, otta hän Estmerkm xhd«M isästä,
joca hänen cadonnen tuhlaja Poicans iloisesti jällens wastanotta ja envjsista edustuxisians osaliiseri teke: Joilla wertauxilla
wap. lEsuo tahdot selwäsiinayctä,ia wähemmästä suurembaan
paatta: että jos nyt ihmiset e; säästä mitan wcnwaa ja työtä että nain omansa jällens ylösetziä, waan
enämmän ilöitzewat

cosca he sen kadotetun cappalen <all?ns owat löytanet; cuinssa
paljon enämmin mahta Jumala ja Engelit Taiwaisa iloita yli
yhden Syndiftn, joca nijncuin exynyt Lammas, on jällens löytty ja helwetm Suden kidasta ja kynsistä utossaaiu, sille oikialse,
le Parannuxen ja amuden tielle? Josta myös sitten

seuraa

että cans itze Chrisius hänen Isclns esimerkin jälken iloitzee, cosca yxi Syndinen, joca muutoin jo on ollut cadorureen waipumas, jällens totisen parannuxen caulra tahtoo palaita,ja sentähden myös hänm mielellätts wastan että ja oikialle tielle johdatta; niin että sitä wasian Pharifeuxet täsä aiwan suuresti exyisja
waarin menit, costa he tätä Chrisiuxesa nuhtelit, jolla he ainoasi
zans seN näytit, ettei heillä wielä ollut Cheistnxen mielda,waan
olit cancana sijtä totisesta käandymisestä. Tama fijs nyt oncoco
maai ja tarwitus Cyristuxen puhestaja wastauxesta, jongawoima enimmittm nW. «dellänimitetyifä ftnoisa ja warsyscl on käsitetty.

ZH! ic/.

.-

.

„

Waan mitä M lahemmaxi He asiaan tulee,nisn wap.
Minä, joChristuxen Sanat nain ftiwatt Minä janon reille.
ka mjncum ainoa Po» a Isan helma sa olen, joea hywin tiedän ia ymmärrän, «uiäW en Sydammens ia haluns on: minä, loca olen se Pi.'pheta> jonga sundun Isä onhanenSanaw
sa endanblt, leca teille puhun caicki mitä hän on minulle käskenyt, min että I,ä caicki nämäf,Mltä Minä hänen nimeensä pu'hun tahtoo maalia ia itze lyösä cantz macltn ulos niilda, jolca ej
sitä cuule. Mma, Il)css, mjncuin fen saman Isan Poica, olen
samasta sydammesiä'ja nmiestä cum HänZm, ia Osan Paranen enambi waaia mm
nuxen nijldä
be,dän Syudcms et<"stä, ji'lcu io minun tygödimaxoa
NiNändyMMfttt I«a, Ulina, Mg nnn hywiss läfä cuin caikifa

ColminaisMn PäiwastH.
sa muisakin asioija asetan itzeni teitä ja oaickia niitä wastan, jotca amoastans sitä ulconaista Lain euuliaisutta tacaa ajawat, ja
sf tahdo wastanotta ni;cäeatuwai.sia syndisiä; Sanon teille,
Uijncuin se myös tasta jo teidän tteen asetetusta wertauxesta uloswuotaa: sillä ette te ,sitn taida kieldää, että yri sencallainen ihminen,
hän yhden nijn suuren ctzimisen ja murhen perästä on jalcosca löytänyt
lens
hänen cadonneen lamdaans, oikein ja syystä iloinijn
paljon suurembi syy mahtaa minulla ja coco taitzee sen yli,tze;
joucolia
olla iloita ej jongun järjettömän Lantbaan, waan nijn
wan
callijsti ostetun Sielun yliP, jeea synnin exytyrestä palaja ja paranda itzens. Ia cosca wap. Christus sanoo: Nijn pitä ilo oleman Taiwms )c. nimittäin nijncuin sen Lambaan yli joca corwesta ylösloytty on; nijn silta myös on nähtäwä: että' yri käändymätöin ja autuuden tieldä exynyt syndinen, on ikanäns nijn
ja wielä paljon suuremmas waaras cuin yri exynyt Lamsuures joca
ej tiedä eikä taida itziäns autta, eikä myös tiedä Paimas/
mendans etziä ja löyts waan täytyy corwesa waipua, nälkään
cuolla ja pedoille saalixi jäädä. Joca wertaus myös caikjsa hylpin sopij itze Christuxeen, joca muutoingin Raamatufa usiasti
meidän eteem asetta itzens nijncuin yhden pminenen,joca
Paimenen Työtä on meille osottanut ja aina osotta, nijn että
cosca emme me tainnet Hända etziä, nijn hän etzi meitä, otta
olallens, ja hänen woimansa eautta saatta meitä hänen
ylitze,
sacoscaosallisuteen; Ia jasitten wielä sydämmellisesti iloitzee senarmonhänen racas
meidän autuuttam halajawainey aicomiedes sen syndisen tykönä. Waan

sens tappi

Toisexi, mikä nyt on iye tälnän Calwan ilon Syp/ Taiwan il>
ja asia mingä xli ban iloiyee? Nijn pitä ilo olenzan Taiwais, Syy/ on yx
Vhdestäjsyndisesta/joca hcinens paranda,
wap. Chris- Syndinen.
tus: ja nijn
yli
jonga
ftndinen on
taincallainen
»lo Tmwasa pita oleman. Se mahta olla nijn suuri Syndinen

sesama

sanoo

han tahtoo, hän on mahtanut maata hänen Svndins unecuin hän on tahtonut, hän mahta olla nijden julki syndlsten ja Publicanein wertainen, soisia Christus tasa erinotti tilan tahan vuheseen: nijn ettemme me tarwitze
omaisesti
tata ajatella a,noastans nijsta syndisisia, jotca ej ole nijn julkiset
,a nakölsat,waan cacksta jotta owat sen Pyhän Hengen ja Engelit
Dds
cuin

sa nijncauwan

4:
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Zetit Taiwaifa mnrhellisexi tehnet, ia taiwaasta poiscadonnet, joi-'
fa coco Taiwas jällens tahtoo hänen ilons saada ia löytää.

sen

pila oleman, jonM
Maan miWacallaistn Syndisen
Taiwas, tahtoo iloita? Taiwais pitä oleman ilo, yhdestä
syndiststa josa,4yens paranda,
Chmstus. Ia niin, M ej
Taiwais iloita yhden Syndisen ylitze niincauwan cuin hän siM»
erylyxesä waeldaa, sillä sencallaista syndistä
nisäns macaa ja
ja ehdosta exywmstä coco Taiwas murehti ja wieroo, waan hän
iloitzee ybdestä Syndiftstä, joca hän-ns psranda ja anda.Pau

zoca panmbss yli nain

sanoo

sen

händäns corjata, parannuxen haNesa waicutta M
totisexi Lambaxeus jällens tehdä.
paraunue sijs
oleman se fania yhdefa syndisesä,
jonaa cautta «inoastans hän tuke hänen Paimenens ja coco
Biwan yhteyteen ja ilon tilaan jätlenssaatettixi/parannus on
se »xi lieja jonga cautta ainoastans yxi Mä,
ftndmeU'taitaa tulla Jumalan
Kanen
armons
«llette paranna teis
ofallistttsen:
l,mr. !L z->5-

Tic. L^ll^2» menmHEstlxen

N?.t. V

pitä duckan tuleman. Nijn ettei
tän nijn seld.:n
tarpellinen
'tmwahalla, ettei Parannus ole ww
auriNFo" ole nyn
lä torpellisembi yhdelle syndi,el!e. Waan mingäcallaisen taman
pica oleman? ej tama Parannus seiso sijnch että
Parannuxm
ainoastansnijsa
Ominen
ulconaisisa Töisä wähän muuttaa hänen
endistaMmätäns, niin että han waroitta sen, ettei jecu saa
soimata dändä ioxicuxi julki warcahaxi, huorinttkiäxi, noidaxi ia
mruxj. Sillä taincullaista ulconaista parannusta joca seisoo ainomuutamain juMsyndein pcisheittämisesä, Chrisius alati
nuhteli Warisenxisa, jotcg e, pitänet syndinä muuta cum
ainoasians ne mlki nabtäwät synnit, nimcuin esimerkixi:
ej Ke. v>Met sylwiua Mjdelta- kästyä wastan, cuin
yoassans lm Wkisen murhan -ia tappamisen: eikä myös
syndina sitä cuudetta
wasion, cuin ainoastans
»ulki

sen

IMs osotti hei!l<! selwasti sen, että caicki Ma ja wihainen, pu"e oli yxi cuoleman syndi sitä wijdettä
huoruden: waan

wap;

caick, ijvallmen catzemmm yhden waikäffyäwastan, nijn,
mon,päälle, oli
l« wndl sitä cuudctta kassyä wasiatt,
lnsndo ja 0' ja nijn edespäin. Sstntobden s,!s, ws y,n syndmm tahtoo si,hen
mc>isnus:c3cV tilaan tulla, josa roco Taiwas ilochemall Mä !>änen ylitzens, nim
jhmt-ck muu»
yxi rolinci, 4a täysi parnunus sekä
häM M
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Sisällisesti että ulconaisesti. Sillä nijn sekä coco meidän cmwaati,etta myös
tudem ja uudisiuxem oikia luondo ja meno
puben
parsi,
selwästj
Christuxen
nimittä yhden
itze
tapabtu »xi totinen Meranoja/
fe on, mielen ja GMammen muucos ia käandxmitten yhteen
toiseen tilaan ja elämään cum ennen on ollut: Sima pitä
tapahtuman yxi totinen Siirtyminen ja käändymys Luonnon
ä,a.26: iz»
säädystä nijn armon Säätyyn, Pimeydestä walkeuteen ja Sata?"
nan mallan alda Jumalan tygö: Ia nijn yhden syndisen totimuutaman cappalen eli
fesa Parannuxesa ej tapahdu
elämän
muodosa,
muutos
wacm sijnä vita
wistisä
tawm
«osakin

sen

tapahtuman

mumos;

coco Ihmisen sekä sisällinen että lllconmney
si/s sen Parannuxen pitä ensisti alea,

man Spdammesiä ja Nielusta, joca on Synnin pacmstuinja ,5".
sillä S?dän on xxi paha ja häjpnilkinen cappale xlirze'
caictia, cuca sen raitaa tutkia? Sydämmesä ja
fa sijs pitä sen syndiseu sielun todella tundemcm ja näkemän hä-

pesä,

nen exytyxens, cuinga cauwas hän on Jumalasta exynyt ja eroitettu hänen fyndins cautta, ja cuinga suureftwiheliäisydesaja
cadotuxela hän sentahden nracaa; sillä on fe caickcin suurin
lvHeliaisyys ja onnettomus Taiwan ja maan Malilla, eitä olla
«roitettu pois Jumalasta hänen corkeimmosta Hywydestäns, >ow
ga päälle ej ikänans taida muu seurata cuin se ijancaickinen cadotus ja poislyckäminen Jumalan Caswoista sijhen
ja wlheliaisyteen;'waan yrl totinen Sydämmen
hclwezinwaiwaon
ja elämän Parannus amoastaus taitaa meidän sijta päästää; cosca
siis Sydän ja Sielu Me ja oik°?jn tunde hänen hirmuisen exylyrens, pimeydens ja caickinaisien sisällisten ia ulconaisien sym
deins paljouden, ja omstundo ylösherää, että st rupee cauhisiuniaan Jumalan wihan ja Lain jylinän edes> jawapjsemaanLain
duomion ja uhkausten alla, jsca sanoo: kirottu olcon icki joca
ej, t-äxta calckia mitä L.ais kirioirerttt on, sillan wasia
yl-'rl,
pia Sydän ntpee pchmiämään ia ne corkiat Libanonin puurra
Pewat talttumaaN/Nljn, eccä Sydän rupee jtzeens oikein kamidymään jahäncn menoons lähemmäldä,'a suuremmalla ufcollisudella
tutkimaan ja ylöscaiwamaan;cufa ej hän silloin löydä muuta cuin,
myrckyä, saastaisutta, wiheliäisytta, pahutla, ja
päälle duoja
r«pee
epäilemään
miota cuolemata. Täsä lilasa wasta Sielu

17! 9.

se

se

sen

Dd
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hänen
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hänen tilasicms ja catzomaan ymbärins, jos josakin jotan apua
löydyis? ongo cusan yhtän Marita tätä kipua ja yaawoitettu»
sydandä wastan? Ia jota mamman nyt, se taincHllaista Sielua
etziwä Paimen ZEsus, pitä ia wijwyttä tätä Sydända täsä
tunnofa pelwoft jamurhesa,jotasywemmalle hän sen tasa wiepi helwettijn ja Jumalan wanhurscauden ttmdoon, sitä paremmin hän tulee tundemaan itzens ja Känen cadotetun tilaus, sitä
paremmari Christilyxi hän tulee, sitä yriwacaisemman wihan
hän käsittä caickia syndejans wastan, sitä puhtammaxi hänen sydämmens tulee peratun omasta ja synnin rackaudesta, sitä edemmäxi hän tulee wieroi,ttturj pvis mailma-sta ia itzestäns, ja turwandumaan toisen >a totisemman Isan ja Isännän tygs, cum
hänellä ennen ollut on- Mutta cailen tämän tuscan ia työn alla ej tarwitze y>i näin sywatle alettu ia nöyrytetty sielu sencäh,
den wiela anda itziäns iohongun peräti epäilyxeen ludaren canwaan hänen pitä ylsspyrkimän sen Paimenen tygö ioca hända nyt etzij ja curitta ulos hänen iorwestans ja eryristäns, sillä
taincallaisille sieluille se on aiwottu hywäxi cuin itze Christus
sanoo: aneuar owar ne hengelliset waiwaiser/ sillä heidän

on Taiwan waldacunda. Autuat owat ne murhellisec/sillä he
Waan cosca taincallainen muutos
nyt jo on alcanut tämän syndisen sielun cansa, ja hän on ruwennut sen oikein täsä hänen alendamisescms näkemään, cuingch
Tarpeellinen hänelle nyt yri Läkäri ja Parandaja on, nijn mahla !)än silloin erinomaisesti mieleens ja fijben hawoitettuun sydämmeens johdattä mailman yhteisen Läkärin ja Paimenen
lEsuren sywät weri-Haawat, kärsimisen ja cuoleman, joiden alle hän oli annettu meidän Svdeimme tähden jotca caicki hän
myös täydellisesti candoi ja uhrais omasa ruumisans Ristin päällä, ja ulosseisoi meidän edestäm ja meidän siasam caickein meidän Syndeim kirouren ia rangaisiuxen/ja nijn sowitti meidän
Jumalan cansa, ja awais meille jallens Taiwan Portin ja owen: Täsä totisesti se peljästynyt ja synnistäns luopua halawainen
sielu, löytää yhden
Lahten caickia syndiä ja saastaisutlol'. 4:14. ta wastan ja cosca awoimen
hän hänen Parandaians waicuturen ja etrc 55: i. zimisen alla todella rupee
halajamaan, isomaan ja janomaan tämän
Lähten wettä, se on osallisuutta pyytämään tämän lEsuren ansiosi, ja wanlMscaudesa,jongaalle hän coconans nyltUManduu

saawar

sen

la

ja
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heinää itzensMn ej se rackaudesta japalawa Paimen myösmen-anturhaan
himoons, janomistans

na tätä

hänen

isomistaus

nä, waan aukaisee Haawans hänen eteens, todistaa hänen el. 53! 4. f,
sydammesäns: Minä, Minä/ cannoin sinun cuormas /a salraudes/ ja rangaistus macais Minun päälläni että
L 5 43: -5.
la Rauha Slis. Minä, minä/ pyhin pois sinun pliyekäymten muista sinun syndejäs. lostl lases minun tähteni, jatydyttä
sen cuiwan sielun, että hän wainomisesa niin lEsus

hanesa yhden curwallisen uscon ja u;c«lluxen hänen pääl-i
andä caicki hänen Svndins andexi ja woimallisesti wa>
armostans, ansions osallisudesta ja fyndein andeM
hänen
cuutta
faamifesta. Ach! cuinga totinen ilo sijs tasa ja tästä mcchta nyt
syttyä sen cadonnen Lambaan tyköns, cosca hän nain on tullut
oikein tundemaan hänen oikian Paimenens ja sen iallens löytänyt? he iloiyewar, ja heidän sxdämmens elää, sanoo David,,rs. 69: g).
totisesti se ihminen tasa on saanut uuden elämän,uuden muodon,
uuden ilon ja caictt uudet, ja tunde wasta wbimalla todexi sen
5! 6.
cuin Christus sanoo: aueuar owar ne jorca isowat ja janowar
wanhurftatttta, sillä he tulewac rawicuxi/ ia Jumalan arwanhurscaudella puetetuxi,ja cocomosta wacuuteluri, lEsuxentchdyxi:
waan ej wähemmin oleile
nans uusixiluondocappaleixi
ja
sotajoucollc,
coco
Taiwan
cosca se cadonnut
Paimenella
itze
Lammas on niin suuren etzimisen ja murhen perästä jallens löytty ja lammas huoneseen saacu, se cadonnut Penningi tilalle saatu, ja se tuhlaja Poica paremmasa mielellä löytly, josta asiasta me cohta saamme lahemmalda cuulla: waan mitä nyt jallens
tähän ylöslöyttyn Lambasten, eli Parannuxen tiellä jo olewaiseen
syndijeen tulee,nij«cuin, hänen cansans nyt on yxi nijn suuri muucutta

lens,

tos tapahtunut ja alcanut cuin me is cuulim: että

hän

jo cau-

histuu endista syndins menoa, että hänetzijnyt ainoastans lEsuxen
uscon kautta hänen wanhurscauttans
«nsiosa ja wanhnrscaudesa
ja autuuttansi niin ej se muutos wiela sijhengan
waan
tämä uudistus ja mumos caswaa joca paiwa nijncauwan cuin hän
elää sekä sisällisesti että ulcona,sesti: sisällisesti, caswaa Raclauden
tuli alati Jumalan tygö,,onga hän nyt on uscolla omaxens saanut, ja tämän us ons jocapäiwäifellä harjoiturella sitä rackautta
caswatta ia wahwemmari teke, josta wuotaa yri sydammcllinen
Kählmnmlsengin Rackans sydammesä/ jota hän nyt racastaa

us-
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uscollisesti hänen lumalans tähden joca mcitä caickia myös on
yhtäläisesti racastamtt. Tästä wuotaa wielä yri alinomainen wihaja mielicarwaus cCickia syndiä ja ptchutta wasian, jota hän
nyt todella wälttäa nijncuin yhtä kärmtttä ia miuhajata. Waan
ej se wielä tähängän puum, mutta cosci näin Sydän ja Sielu
sisällisesti on muutettu, uijn siitä sem>aa sillä samalla cans ulcs-!
naisisti muutos coco sen ihmisen elämäsä: hän puhella ja- ty216

«2t.l8!8,

9

ölat.
16.
2 Col. 7: l
,

öllä cunmoitta lumaiatans, palwelce ja tcke hywää lähim-',
mäisellens, on ylösrakendawainen ja totinen pufteisa, töisä,
cansakaymisisä, waatteisa, ja caikesa menoscms. poiskieldä itzeM
oman rackaudens, ja caiken mailman syndisen menon. Ia cosca itze Synnin juuri Sydämmesä on alaspainettu'/a Sydän
on Synnin rackaudssta puhdistettu ja eroitcttu, nijn silloin owatjo ne ulconaisctkin! ruumin jäsenet ikanäns cuin poicki hacatut, ettei ne enämbi tee mitan pahutta eli waäryttä Jumalan
räffyjä ja lähimmäisen rackamta wastan<waan hänen walkeu,
dens nyt loistaa muittengin ilmnsten edesä, jotca näkemät hänen
hyM työns ,a sijtä tulewat kchoitetuxi Jumalala kijttämaän.

Taincallcnnen

se

sijs nyt pitä oleman syndistn Parannus
Taiwais, cusa ej taincallaista Parannusta ole, cuin me nyt sen uloömaalannet olcm, sijna
lammas wielä exyxisä ja cadocuxen alaisna, nijncauwan, cuin hän
taicka coconans waipuu hänen cadotureens, taicka tämän edellä
osotetun Parannuxen cautta tulee ylös löytyxi /g toiselle tielle
yli ilo pitä oleman

macaass

saateturi.

Ia nijn siis

on 110 Taiwais xhdesiä sxndijesiajo,
waan tasä me taas merkitzem sen: cosca
tasa puhutan että Taiwais pitä oleman ilo yhdestä syndisesta jo,
ca itzens paranda, nijn ej se ole ymmärrys niin, ikanäns cuin
ej Taiwclsa olis iloa ustamman syndisen ylitze, cosca he. parandawat itzens, waan ainoastans yhden, mutta se pitä nijn ymainoa löytyy, joca todella paranda
itzens ja anda käandäaitzens Jumalan tygö, nijn sekin nijn dv,
win Jumalalle kelpaa, että hän sijläkin ja sengm ylitze jo enämman iloitzee cuin han taitaa iloita yli nijden 99 jotta ej parannusta tarwitze. Mutta cusa taas usiambi loydyis jotca pamndais
itzens, nijn Hna taas 110 olis sen suurembi /a corkiamhi. loca HZnens

paranda:

ca
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ca on sitä suuremman lohdutuxexi. ja iloxi nijlle lumlaisille ja jo
kaandyneille Jumalan lapsille, että waicka he sen näkewat, että
enimmitten coco mailma macaa hänen käändymattömäsä menosans, nijn he cuitengin owat sijtä wacuutetut, että jos prikan ai-

noa on tuhannen seasa,joca oikian parannuxen teke, watckacaicki muut macaistt heidän catumattomudesans, nijn cuitengin se«
kin yxi on lumalalda cohta nijn corkialle ylösotettu, että hän
sydammellisesti iloitzee hänen löytämisens ja tulemisens ylitze Jumalan tygö, ja eroitta sen pois muitten lugusta hänen näky,
,
mättöman Seuracundans yhteyteen.
s«
Colmannexi/ Maan, misnsta sijs tämä ilo pitä ole- .Taiwasa
' ilo M»
ja
syndisen?
paratun
nijn piman, xli sencallaisen löytxn,
tä Taiwais ilo oleman :c. sanoo wap. Christus: Cutka nyt ns
owat jotca Taiwaisa iloitzewat, sijtä seisoo v: 10. nijn mxös,pi,
ta ilo oleman Jumalan ikngelelllä xhdestä syndisestä) joca,'EngcklM
hänens parandaa. tknnelit ne owat Taiwalliset Henget, jotca
nijncuin he Jumalala täydellisesti racastawat, nijn racastawat
he myös ihmisiä Jumalan tähden, erinomattain cosca he näkewat heidän Parannuxens ja kaandymisens jonga cautta hekin tulemat osallisexi sijtä samasta taiwallisesta autudesta josa he asu,
wat. Cosca myös ne P. Engelit racastawat heidän lumalanS
Cunniata yli caickia, ja he sen nakewat, että yhden syndisen Parannuxen cautta Jumalan cunnia tulee suuresti edesautetuxi,
nijn ej he taida myös toisin cuin iloita sen ylitze.
Cmtengin, ej ole iye Jumala myöskän ulossuljettu taf, Jumalalla.
ta ilosta, josta cans erinomaisesti
seisoo, «ttä hän on Taiwais, Josta myös se P. Raamattu sanoo: HERra iloiyi teille hyrvää tehdesans. Sillä nijncuin se hywä ja Racas Isä veut.23!6).
sydammellisesti racastaa ihmisia ja heidän aututtans, nijn syttyy
hänen tykönans myös yxi suuri tytymys ja ilo sijtä,
Hän
näke yhden syndisen andawan itzens parannuxen tielle jolle hän

se

cosca

sitten taitaa sitä runsammasti uloswuodatta hänen Rackaudens ja
cosca silla samalla hänen Tahtons ja neuwons meidän autudestam tulee meidän tykönäm täytetyxi- Nijncuin se myös tapahtu ihmisten tykönä, että cosca he näkemät
sen hywin edeskaywän mitä he mielellans tahtowat M he sydammellisesti iloitzewa.t ja riemuitzewat sen ylitze,
E e
VM
hywydens rickauden,

Äscllwaisiw».
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Mutta emme me tästä ilosta taida ulossulkea myöslM
nijts uscowuisia Jumalan hapsia/ taalla maan päällä, jotca
jo totisesti Taiwaisa, se on, yhdesä Taiwallises menos ja elä,
owar ia elämät, ja Taiwallista
mas taalla armon
yhdistettynä
mieldä candawat
Taiwan Jumalan ja heidän IsanS
myvs

cansa:

sen

jotta nijn ej taida
muutoin cuin totisesti iloita
ylitze,
yxi syndinen paranda itzens, joca ilo tulee, osittain
sijra Rackaudesta jolla he Jumalaans
ja tietä-,
wät semallaisen Paramuxen hänelle sangen hywiu kelpawan,ja
myös hänen cunnians
cautta edesametuxr tuleman; osittain
cans ilo syttyy heisä sijtä rackaudesta jolla he omaa H.ähimmäistans oacnst«wae, jolle he taincallaisen autuden mielellans suomat; jaa he iloitzewat heidänMens, heidän iyensZkm rähven, sillä he pitämät heidän autudens sitä suuremmaxi
sijtä osallisexi tulee. Mailtuleman, jota usiambi heidän
ej
lapset
sitä,
pidä
hywäna
paljon petosin
usiasii

cosca

se

masa

rillisiä

sen

cansans
cosca
tulee, sillä sen cautta heidän perindöns

perindöön
wahenee. Waan ej tamäTaiwallinen Perindö ikanäns wahene,
jios wielä monda millionia ja tuhansia cansil pyhää sijhen tulis,
ni n cullakin on sen wuoxi yhtä paljon cuin hänellä olis yxingin ollut, waan paljon enämmin sen uuden autuden perillisen
cautta tulee mmttengin autuus enätyn, nijn muodoin cuin heidän ilons sen cautta tulee uudisietuxi Jumalan Cunnian edesauttamisexi ja lähimmäisens ylöskehoituxexi; josa ilosa myös on yxi nahtawa todistus sijtä yhteisestä heidän Syndymisestäns Jumalasta, ja sijtä uudesta luonnosta iosta he nyt omat osallisen
tullet.
PyW5 Tab
la, mitä wielä nijhinjo Taiwasa Cmmianwaldacun«aas. nasi? asnwaisijn pxhisn rulee/ nijn on se asia meille nyt enimmitteu salattu; waan cuitengin nijncuin se on yxi yhteys ia osallisuus sen sötiwaisen ja woittawaisen Seuracunnan walillä, sekä sen yhden oikeuden puolesta ioca heillä molemmilla on siihen taiwolliseen perindöön että myös sen yhden päänjaHaldmn puolesta jonga alla he asujat owat, niin myös sen woittawaisen Seuracunnan yhteisen Vsirucouxen puolesta sen sötiwaisen Seuracunnan edestä; nijn ej se taida toisin olla, enin
että heidän ilons myös Taiwaisa tulee aiwan suuresti lisätyxi,
he tietämät Taiwan joucon caswawanja Wndywun maan
päal-

cosca

yhteen
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päällä, ja Jumalansa Cunnian .aina tulewan corgotetuxi ja cmkellä tawalla uioslewitetyxi.
Waan mitä M itze tähän asiaan Mee, nijn st
niin pirä 110 oleman Cmwais. Mitä sijs iy« Ill,nal<mn ru,
lee, jonga me sanoimme myös iloiyewan yhden Mdifen parannuxen ylitze, nizn me siitä merkitzem sen, että tosin taincallaiset
nimet ja muutoxet cuin erinomaisesti ainoastans ihmisille tygötulewat, nijncuin ilosa, murhesa ja
scncallcnsesa lijcutuxesa,
ej «rcasti sanoin sowi itze Jumalaan, sillä Jumalan tykönä ei I2c. 2! 3?.
ole yhtan muutosta eli lijcutusta nijncuin ihmiscsä-laa, taincallainen ilo, waicka muutoin yhden ihmisen tykönä näkyis olewan yxi täydellisyys, nijn cuitengin itze Jumalasa olis yxi
waiawus i'a puutos, nijn muodoin cuin caicki lijcutuxet siinä
puuttumattomasti tandellisesä Jumalasa todistaisit jestakin muutoNsta ja puutoxesta hänen tykönäns» Mutta costa me sanomme
Jumalasta sen että hän iloitzee parannuxesta, nijn on nhn paljon, että kelpaa hänelle hywin, ja hän tytyy mielelläns ihmisen
catumuxeen ja Parannuxeen. Waan mitä nijhin Pyhijn lknge<
leihin ja Ihmisiin lulee,nijn heidän tykönäns yxi totinen ia
täydellinen ilo löytyy, se on,vxi scncallainen lijcuttls, jcuga caut>ta he yhden erinomaisen nuelisuosion
tundewat yhden
asian ylitze, jota ej he muutoin olis tur.denet. Jolla ilolla myas
sitten on hänen waicutuxens ja hedclmcms, nijn että yhteisesti,
cusa Enaelit eli Ihmiset näin iloitzewal, nijn he edestä lumalata sydämmellisesti kijttäwät, ja jos he
iollakin tawalla
muittengin tykönä edes autta taitawat, nijn he
tekewät iloisella ja haluisella mielellä. Ia mitä erinomattain nijdinp.lkn<
geleihin tulee, niin on tiettäwä, että nijncuin he heidän PÄweluxens mieluisemmasti tekewät niiden catuwaisten cuin catumattomain tykönä, ja waicka ej he tosin ilman wälicappaleita
taida ihmisen sydandä muuttaa, ja siinä waicutta, joca työ ainoastans itze Jumalalle tygötulee,nijn cuitengin taitawat he ih,
misille hywiä ajatuxia sisälle lytätä (nijncuin Pirutkin taitawat
sisälle anda jotakin pahaa, nijncuin me naem Dawidista ja luda- l^l>l.2i:i.
xesta)a nijn
yxi syndinen käändyy,tahtowatne hywatEn- M.lZ'.2.
sijta
yli on, heidän muistuttamisillans
gelit,
ilosta cuin heillä
la sisälle andamisillans sicä aliettua hywäämyösheisä mielelläns
edesautta ja wahwistaa. Jota
myös y ne Jumaliset Ih<
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se

se

se

se

sen

sen
sen

se

cosca

sen
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miset tacaperin jätä, että ilosta heidän lähimmäisens ijancaickisen onnen yli ylöskehoitta ja wahwistaa heidän welijäns sijnä autuallisesa tilasa. Waan erinomaisesti seuraa tästä ilosta sekä Engelein että ihmisten tykönä se että he täsä Jumalan pohjatöin220

da Hymyttä, armoa, wanhurscautta, totuutta, wijsautta ja woi»

maa ihmettelewät, julistamat, ylistäwät ja uloslewittäwät. Josta sitten seuraa se,että nijncuin Syndein ja pahain töitten caut<

tuli häwäistyxi mailman la ihmisten seasa,
taincallaisen Parannuxen cautta, hänen Cunnians ja nimens
sitä enämmän ia suuremmalla kijtollisudella tulee muitten tykönä
pyhitetyxi ia cunnioiteturi
Neljälmexi, Nijncuin sijs, nain
ilon coco Taitykönä, waicutta ja matcaan saatta, ainoastans yhwan
ioucon
Wiela enam' den syndisen totinen Parannus, jaa wielä nijn suuren; että
Tmbicuin yli 99
Hurscaan. wais on suurembi ilo xhdestä syndisestä joca iyens parsndtl,
cuin yhdexastä kymmenestä jayhdexajtä Hurscaasta/ jotca ej
P<,ra»tnust.? rarwiyej niin on sijs tarpellinen että me wiela tämängin Taiwan ilon määrän ja mitan tutkistelem, cuinga taitaa tapahtua, että Jumala enämmän iloitzee ainoastans yli yhden
syndisen parannupen cuin nijn monen wanhurscan ylitze, jotca jo
cauwan aicaa owat lumalans palweluresa ollet ja monda ristis
mailmas ulosseisonet? wastaus: Se on kyllä tosi, että näitten
Sanain oikia ulostoimitus, on monelle rascahaxi näkynyt jongatahben myös, muuttamat owat naiden hurscasten
ymmärtänet ne Pyhät Engelit, joista kyllä on tosi, että ne ej
tarwitze Parannusta, sillä ej ne myös ole langennet pois Jumalasta. Waan ei cuitengan ulostoimitus tähän sowi, silla
Engelit owat ne samat, jotca näin iloitzewat yli syndisen paran»
nuren maan päällä, cuin me jo cuullet olem. Muutamat taas
ymmärtäwät täsä nijden hurscasten cansa, ainoastans ns teco-hurscat eli ulcocullatut, joiden luonnosta puhutan Luc. 18: 19. nijn
että Cbristuren puhen ymmärrys olis tämä: Taiwais ou enämbi ilo yhdestä sencallaisesta syndisestä cuin Publicani oli joca itt
totisesti paransi, cuin 99 Phariseuxesta, jotca ej luullet tarwitzewans Parannusta: joca ymmärrys kyllä taidais cans edeskäydä. Waan cuitengin ej ole meillä täsä yhtän syytä itze sel2! 24

ta

nijn

Jumalan Nimi

suuren

se

se

cansa

se

zens

wistä sanoista
sillä mikä ihmet se olis? että Taiwais
M suurembi ile yhdestä totisesti käändymsta, cuin yhdexästä kym-

me-
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menesta ja yhderastä petollisesti käändyneistä, ja me tiedämme sen
cans kyllä, että sencallainen ulcocullattu hurscaus on yxi cauhistus HERran edesa, eikä ole wärtti yhtän iloa j« riemua. Sentähden sijs on paras, että me pysymme yrikertaisesti itze Christuxen stlwisä Sanoisa: ja nijn hywin sen yhden käandynen syndisen, cuin nijden yhdexänkymmenen ja yhdexängin hurscan cansa>jotca ej tarwitze parannusta, ymmarram ne käändynet, jotca
jo itzetyösä owat Jumalan armosta uscon cautta wanhurscari
tullet, jotca myös cans jo uscon woimalla waeldawat Elämän
wanhurscaudesa, ja sitä uudesa Syndymisesä annettua woimaa
käyttawat heidän jocapaiwäisexi puhdistuxexens ja parannuxexens, ja nijn owat totisella Christuxen wanhurscalidella puetetut
cautta, josta he todistamat myös Christuxen wanhurscan
uscon
ja Pyhän elämän seuramisesa. Waan täsa me nyt kysymme:
eikö sijs taincallaisec wanhurscaac parannusta tarwiye?
sillä me luemme cuitengin meidän Catechismuxesam: että se

carumuxen ja parannucautta upotettaman, ja cuoletettaman, ja jocapäiwä
ylösnouseman xxi uusi ihminen :c. nijn on itze Chrisius opetwanha Adam pitä joca päiwaisen

xen

tanut Isä meidän Rucouresa kaicki wanhurscatkin rucoilemaan:
anna meille andexi meidän Syndim etc. Mistäs sijs se nyt
tulee,että wap: Christus tasä sanoo: ettei ne wanhursiat ear-

se seisoo cans

Manatzen rucouresa: Si,
nusta sille wanhurscalle Abrahamille Isakille ja Jacobille,
joeca ej ole Sinua wasian sxnhia cehnet. Wastaus: ej Raamattu ole sentähden itziäns wastan, waicka hän muutamisa paicoisa teke Parannuxen caikille ihmisille yhteiftxi, ja muutamisa
taas ej. Sillä meidän pitä tietämän se, että nijucmn Syndein
ja Syndisten wälillä on suuri eroitus, nijn on myös Parannuren wälillci yxi erinomainen eroims:
wiye parannusta? nijn

nä olet

wanhurscasten Jumala, et sinä ole pannut paran-

v. 5.

Toiset ssjsowat ne Ehdolliset ja haliyewaiset synnit/ CohtalsW
joitane wiclä kaandymättömät ihmiset harjoittamat, loiden
Synnit.
ej
HallltzewMt
taida
armon
tilasa,
joca
ihminen cofcan
seisoa
waan
niitä
alainen, ja coconans Pirun
teke hän on cadotuxen ja
wallan alla, silla joca syndia teke/nimittäin ehdosta ja aico- i iob. g:«.

se

cansa

misesta, hän on Perkelesta. Toiset taas owat ne ufcowaistm

Ee
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laheisollden '.ja Jumalan lasten combastuxet, 'otca tapchmwat wHmn deidän
Synnit.
ltahtoansa Maiwmustans Maiju uesta, ajattclemlittolnudesta, eli
Muusta tapmurmaiststa tilasta <u epäbuomi'st..,jc'tca sl)?i?i!t uloswuolawat
asuwaisesta Perlsynn-siä ja loy:vwät ai<
lsisällä
jo
käändyncitten
Aijden
noastcms
Jumalat! loste,!,tykönä. Nämät
Synnit,
cans
heickoudet tosin owat
wam: cuilengiN/ nim muoidoin cuin ne tapahtumat wastan Iltmalan Lasten tadtoll j>, mjMheidän
comusta, ja nijn owat beisä enambi )'rt
pita Perisynnin myrkyllistä woimaa kärsimän ja
cuin jocu aiwsitcu Ceko ja ryö heidän tykönäns; mm sentäh-den ne myös ej ulossulje heila armon tilasta, eikä sanunuta su
ta' autuartekewäista uscoa heildä, silla el he anna waldaa tykönans näille synneille että ne johongun h Mureen pääsisit heidän
tykönäns, waan wihawHt nijtä ia sotiwat nijta' wastan todella,
käyttämät uscon harjoitusta ja alinomaista Ruousta,heidän hy-

wäxens caickia Lihan yllytyxia wastan, niincauwan että he wij<
mein woittawat ja woiton saawat. Namät sijs jotta tasä tilasa
Hläwät, owat tosin cans Svndiset, waan sencallaiset Syndiset
jotca

coconans

owat eroitetut nijsta

toisista ehdollisista Syndisis,

-tä, Mncauwas cuin taiwas on eroitettu maasta. Sentähdcn sijs
znyös namät toiset cutzutan Seisowixi Axndisixi, nimittäin
Joista wnela,«ammon ja uscon tilasa; waan ne toiset cutzutan Langenneiri

Cahlalainen S)»ndiG'i/ jotca macawat cuolluna
muMns.

heidän

synnisans ja lange-

Tästä nyt cahdellaisesta eroituxesta, joca on Syndisien
walillä, seuraa myös yxi Lahdellainen Parannus, nimittäin toi»
nen nijden Langenneitten, ia toinen nijden Seisowaisten SvnEnsimmäinm'
nijdln Lan> disten Parannus: Langenneireen sindistsl, parannus sijs
genneitten. «n se. cosca yri ihminen joca taicka e< ole wielä ollutkan coscan
armon tilasa Jumalan tykönä, mutta aina on maannut >a pysynyt hanenluonnollisesa käändymäctömäsä tilasans, taicka, jos hän
jo kerran armon tilaan on tullut, waan cuitenain sijca jällens
ehdollisten syndein cautta pojslangennut, ja siitä sitten jällens
Toinen uijde» Jumalan tygö on tullut kaatyrija paratuxi. Waan Seisowaift
Seiftwaisten cen Syndisten parannus on se: cosca yxi >o alusta ja ennen
uscowaisten. kaandynyt uscowainen Sielu, joca wiela cans seisoo sima enssm-maiiesä käändymisesans ja armon tilasa, iocapaiwa todella Sotij
Mä häntsä rippuwaista lihaa ja werta wastan, ja itze työsa alas,
>

Parannus.

pai^
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pmnaa hänen lchans himoja »ayllytyxiä, Pirun ja mailWM Osallcandamisia ja esimerckeja, huveaa, camu ja itkee nijdew Btze>
rucoileeiocaväiwä nijta wastan, ja jocapäiwä itzens nijstä puhdit
taa ja eroitta. Tämä on nyt se jocapäiwäinen Parannus josiV
me cuulim Eatechismuxesta, että wanha Adam pitck
waisen catmnuxen ja Parannuxen cautta upmettaman ja cuoletettaman, ja jällens jocapäiwä ylösnouseman yxi, uusi ihminen:c.
Namat molemmat, sekä niiden Langenneimn, että
ten Syndisten Parannus, tulee yhteen sijna, että molemmisa pila oleman Parannuxen Pää-osat: Caeumus ja Usto hänen hedelmäins
sijna niM on eroitusi että ensimmäinen .Lancsenneirten parannus, on xxi uudesta
uudexi Jumalan ihmistxi ja aseexy on yri wasta uudesta Syw
ensimmäinen siirtyminen Luonnon »aadysta armon jäätyyn sitten cuin ensimmäinen Casten
lijtto ia uusi Syndyminen Synbein cautta on ricottu facadotet,
tu: waan tämä Geisowalsten Syndisten parannus, on yxk
locnpaiwalnen ulldisiaminen, puhdistaminen ja wahwistamlnen sijnä armoja ja liftola/ jonga osallisuteen he sijna ensimmaisefa Parannuxesa owat tullet. Mma eroilus on yhdelle
Chnstitylle aiwan tarpellinen tietä hänen Christillisydens harjoituxesa, seka joca tilasa, että erinomattain sijna jocapäiwaifesa o,
mantunnon coettelemifesa, että hän witzixi, tietää jos hän en»
simmaisengan Parannuxen wielä on oikein tehnyt eli ei, taick<r
ies han on ssjtcl poislangcnnut jällens jongun ehdollisen Synniw
cautta, ja nijn jos hän witzisti on siinä tilasa, että hän tietää ja,
taitaa hywaxens kaytta nijta lohdutuxia joitane jo totisesti kaändynet Jumalan lapset jocapajwaisesä Paronnuxesans heillens omisiawat ja hywaxens käyttawät.
Mitä sijs nyt, nijhin totisim ja armosä Seisowaisijn.witze ftä en»
Chrisiittyin tulee, nijn owat he ne samatjoista seisoo: ettei hc'fimmWäPa'
tarVlyl- Parannusta nimittäin sitä ensimmäistä Largenneit- rannusta.
ten syndisten Parannusta, jota Jumala siinä P. Raamatus anoo erinomaisesti nijldä lumalattomilda, sillä ne
siisowaiParannuxen jo tehnet, joista on niin tosi, että
set owat
ne wWburscat, nijncuin Abraham, Isac ja Jacob, ej
Wann emien»
enambi taincallaista Paraunusta, waicka he cuitengin tarwiw! gin sitä loista.
wat sitä toista jocapäiwäista Jumalan Lasten Parannusta ja uu-

se

cansa:waan

se

se

se

se

sen

se

/

sen

se

armosa

dis-
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dlsiusia< Ia niin sijs caicki ihmiset tarwitzewat, jos ej enämbi
niincausitä ensimmäistä, nijn cuitengin sitä toista Parannusta,
wau cuin he täydellisesti tulewat pelasteluxi Synnin rauhatta
nuldesta ja myrfyttämisestä. Ia näistä raitista nyt wuotaa se, että wap. Christuxen Sanain oikia ymmärrys on tämä. Taiwais
on juurembi ilo yli yhden seucallaisen syndisen joca muinen on
maannut lumalattomudesa ja cadotuxen duomion alla, ja sijca
on andanut itzens wedettä ja kaättä sille oikialle Parannuxen
tielle, cuin 99 wanhurscasta,jotca ej tarwitzeckan sitä ensimmaista
waan nyt jo seisowat sijnä toisesa jocapaiwäisisä Parannuxesa.
Wcmn tasa nyt taas tulee meille yri kysymys: Eiköstä
jotca
ne
seisowar sijnä jocapäiwaisesä uudistuxesa, ja aina
orvar uscolliser ollet heidän lumalans pälweluresa, ja o-?
wat monda Ristiä ja wainoa Jumalan nimen tähden ulosseisonet/ mahdais olla Jumalalleja IlMens paljon raccuin ne jorca caiken elinaicans owat hänen mielF
,kammat/
Mingltöhden'
däns
wihoittanct ja hänell nimeens hawaisnet, ja sitten
Jumala iloit»'

txgöns owat tullet ja andanet kaandaä iyens
<
ensmmänlästenhänen
yhdestä pa« Wastaus: et sinä tarwitze Racas sielu, näistä sanoista sitä päät?andawaisesia,'ta,eikä
nijstä seuraa,M se P. Jumala racastaa yhtä hywin
'. owat
nijta
encimmän
"ja
wielä
seisowaiset ollet hänen pab
yu wanhurs,
nijtä
jo
cuin
oasta
ensimmäistä Parannusta
weluxesans,
sitä
casta?
tarwitzewat. iWaau sitä w en taiwais sanotan olewan suurem^
syndisteN ylitze, että Ensiri,
bi ilo nijden wasta
wijsaus,
Cunnia,
caicuwaldiaisus ja armo, enämman
Jumalan
nijden
langenneitten
eli wasta kaattawain syndisjulisteturi
tulee
nijden
jo
ja wanhurscastcn
käändyneitten
cuin
Parannuxesa,
ten
<

jtt
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se

vlöspitämisesä heidän wanhurscaudesans: silla sitä cunniallisembana cuitt me itze Luomisen Töyn pidämme,
Jumala caicki tyhjästä loi yli sen cnin hän nyt kaicki woimasa pitä ja
litzee; sitä Cunniallisembi on myös seuusi Svndyminen ja yhden
paatunen syndisen käandäminen, cuin sen wanhnrscan ihmisen y-löspitäminen hänen wanhurscaudesans: Josta se Hywä Jumala sitä suuremman Moren ja Cunnian woittaa sentähdenmyösP.
on ar„,o
Pawali sanoo: Cusa spndi on suureri tullut, fijnä jasuurembi
armo
ylönpnldistri
z«m. 5:««.
tullut. Mutta cusa
wäkewämbi
on, siinä vIM Jumala N» enämman hänen Rackauttans, h„,

cosca

wyt,
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wyttäns ja caickiwaldiaisuttans. luinula on caickl epauston
Me sulkenut, että Han caickia armahdals. Ia ni/n Hänen
ja awcckaminaxi tuli?.
Laupiudens julistus sitä
Yhja
den Marin konsti
Taito tulee sitä cuuluiftmmaxi, siitä
ja cuoleman taudisa macawaifen sai,
hän taitaa yhdesä
raan terweri saatta, cuin siitä
hän yhden terwen ihmisen
terweydesäns
ylöspitää. Nijn myösCoiainoastans taitaa hänen
paljon
yxj
äiti hän
enammin iloitzee siitä,
seri,
hänen lapjoca on cuoleman kielis ollut, ja josta hän on monda une<
toinda yota ja waiwaa pitänyt, Mens paranee, cuin caikisia muista lapsistans, joidenga yli hän ej ole tarwinnut murehtia. Nijn
on meidän Jumalan» ja Isam cansa, Hänellä on oliut paljon lniettcarwautta yhden syndifen catumattomasta ja Jumalattomasta menosta, ja on enammän ahkeruden ja armon hänen
käändymiseens aldisna pitänyt: sentahden Hän myös sitä enämmäniloitzee'costa Hän näke hänen aicomisens ja ahkerudens woit"
tawan menestyxen ihmisten tykönä. Ach! että ihmiset cuitengin
taidaisit ymmartä ja nähdä cuinga ansaitzematoin ja suuri tämä
Jumalan armo on, ja cuinga hän ej olis welcapää sitä mjn w
fiasti heille tarjoamaan ja ikänäns cuin tuckimaau, cuin Hän cui«
tengin teke. Ach! cuinga onneloin on ihminen joca tata nijn
usein tarjottua armoa wijmein ainakin paitzi tulee, ja silloin sitä kyllä caipais ottais, waan ej enämbi tarjota eikä anneta, silla ej sitä suli tarita ijan. Waan Lolmanneri, wielä tapahtuu cans yhteisesti, että ne jotta owat mscahista ja pitkällisistä synneistä rastan synnyttämisen waiwan cautta tullet ylösnostetun ia,käätyxi,ne samat myös sitten sitä ahkerammasti ja wakaisemmasti heidän lumalatans palwelewat, cuin ne toiset, jotcaej ole nijn
rascaisijn langemuxijn joutunet.'sillä heidän endiset syndins nakywät heidän silmäins edes sitä suuremmaxi nyt, jotca myös sitä enämman heidän nöyryttäwätjatekewät heidän sitä tarkemman ja
waroittawammaxi,
he wahingosta owat wijsahamman tullet;
nijn että
he nyt muistelemat sitä arwamatoinda ja ansaitzematoinda suurta armoa, jonga Jumala osotti ja piti aldisna
heille heidän pitkällisen catumattomudens alla ja aicana, nijn heidän rackaudens sitä enämmän nyt Jumalala wastan st)tt»y,joca
myös sitoo ja waati»'heidän sijhen,että he nyt sitä enammän aati'sen Mlle tekewat työtä, cuinga. he jällens laivaisit wisus-

suuremman
rascaasa
cosca

sen

cosca

cosca

sens
se

se

sa

se

cosca

cosca

Ff

ti

sen

22s

P.

Colmas Sunnuntai

ti sen Nackan Jumalan mielen noutajia hänen iloans heisiä lisätä, jota enammin he ennen owat hänelle murhetta ja mieli
carwautta saattanet ia toimittanet: Ia nijn sijs/ racasiaanxt
K«^7;47. xi suuri syndinen
sitä enämmän jällens, jota enämbi
jä'hänelle on andexi annettu. Ia
sencallaisen Parannucayo:
xen päälle myös yhteisesti cuin P: Pawali
sama, että te otetta humalan mielen jalken murhellisetollet mingä ahkeruoen on teidän tykönänne waicurtanut/
.lninga
ii.
7:
edeswastauxen/ wihan/ pelwon halun kijwauden ja
coston ? Se Jumalan tygö käändynyt sielu, costaa nyt hänen endistä lumalattomuttans, yhdellä sitä lumalisemmalla elämältä ja ahkerudella, yri joca on ollut ennen Juomari, hän costaa
nyt hänen luopumustans raitiudella ja pyhällä cohtullisudella: jo,
m on ollut ennen ahne,hckn costaa sitä nyt armeliaisudella jacatowaisten cappalden y!öncatzella: joca on ollut ennen Huorintekiä, hän, cosiaa sitä nyt Puhtaudella ja Mhydella: joca on ollut ennen ylpiä, rijtamen, walchtetia, noita, taicuri, ja Sabbatin rickoja, hän cosiaa nijta nyt alhaisudella, rackaudella, totudelw, lumalans totisessa palweluxella ja pyhittämisellä, ja nijn edespäin. lotca waimtuxet ja harioituM caicki owat sencallaifet,
joilla sitä wahwembi Perustus lastetan yhteen pysywäiseen ia totisem Christilfisyteen ja pyhään elämään. Näistä sijs Rackat
Sielut, cmkista. me nyt näem, että taincallaisten syitten tähden
taiwais on suurembi ilo yhden Syndisen Parannuxen plitze, cuin
Mlden 39wanhurscan ytitze,joca caicki cuitengin tapahtuu ilman
Odettäckän Armon ja onnen wahennystä nijlda wanhurscahilda
Jumalan Lapsitda, nijn että Jumala on molemmille ja cgikille
caicki caikisar Minä ot n luonut, rauhan rauhan, seka cauHLRra, ja olen heidän paranKL,
iZ^ kaisille että lähiMe,
danue.
tVijdennexh mjncuin me nyt Rackat Sielut, caikesia
tasis Jumalan, Ra alino!M,isesia eyimisestämyös
hänen cadonneitten Lammastens ja pmningins iälken, että
hänen
wi
meinain
iloftans. Sen ylitze
cadonnen
Han
sambaan ylöslöytaä ja tygöns saapi, jo pldäkyllä naem Jumalan
sanomattoman mmhen 'g pohjattoman halun yhden syndisen
käändynnsm jaParaimuxen iälken; nijn näemme me nsyös wiela

se

seuraa

sanoo:

se

se

,

sanoo

cssca

ftn

saman Jumalan HMn erinomaisesti meidän

sen

suu-

mm; aiwan
mer-
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merkillisesti ja selwästi asetettawan sijnä Colmannesa wertauxesa,
hatulla jällens wastaan l,ue. »f!
xhdestä Isästä joca erinomaisetta
poicans,
tuhlaja
josta Christus pu- ii 24.
otti hänen cadonnen ja
jälken.
Ewangeliumin
Lugusa
Ps»
loca asia, nijn- Tuhlaja
huu tasa samasa
josta.
ja fydämmen lijcuttgwa, nijn ej

se

cuin se on aiwan lohdullinen
myös taida ilman kynelitä perustuxen
tuckisteldaa ja muiseteenmaalaa
meille colmenlaiss
sijnä
wap.
teldaa: Silla
lEsus
sydammet: Ensixi, xhden sxudisen käändxmättömän fydäm,
men: Toisexi xhden catuwaisen sxndisen särjetyn fydämmen
ja ColmanneM xhden Isan eli Jumalan armahtamaijenl
sän sydämmen. Ensixi siis. Tämän Tuhlaja Pojan erofynjl
poislangemus hänen Isaftäns/ ulosmaalaa meille yhden
hän erkani pois Isam
disen käändymättömän sydämmen;
hywin
ja
tuhlais wijmein caiken hahuonesta, otti perindöns, eli
ja
Perindöns, niin että hän tuli wijmein hänen Tawaraus
tään, «a täodyi rawalla täyttä hänen watzans. loca asia eteew
maalaa meille meidän Langsmurem Jumalasta ja meidän Isas,
täm, jolla me Synnin cautta caikin olemme

cansa

cosca

,a Tawaram,nimittmN
wanhursccmden, Pyhyden,
Lasten oikeuden ja cocs
Jumalan Cuwan jonga jälken me luodut olim: ja sitä wastan
näiden herckuin siaan walitzimme itzellem tämän mailman rawan
ja caike« syndism menon, että sijnä tytymistmn etziäxem, ja silla
meitäm täyttäxem, jonga cautta me wijmein olem joutunetMe»
nähtawä, josta ej
hätään ja wiheliaisyteen, cuin nyt caikille on täytyy
sijnä tilasa
myös
ylösautta
taida itziäns
waan
vxikän
jällens
ja
armon
tulla,
ellei
aicana
Isän lemhuckua cadotetuxi
bi ja armo tule löytyri ja woitetuxi. Waan Toisen sen catuwaisen syndisen särjetty sydän, eteenmaalatan meille taas näisä
sanoisa: Mutta cosca hän mielens «nalrci, sanoi hän cuinga monella minun Isani palcollisilla on exllä leipää, ja minä cuolen naitan? Minä nousin ja käxn minun Isäni txgö/ ".
ja sanon hänelle: Isä/ minä olen sxndia tehnxt Taiwasta «7, is.

tuhlannet meidän Taiwallisen Perindöm

wastan/

ja sinun

edesäs. Täsä osotti hän hänen totisen

catu-

misens; että hän malti itzens ja rupeis ajattelemaan hänen tyhcuinga hän Jumalan Lapsesta oli
myttans ia wiheliäisyttäns
nijncuin
tullut
saastaisen Siaxi ja Luondocappalexi, maallisen ja
mnoastans maata cuin sica tongimaan; mutta muistutta itzellens
,

FfH
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silla samalla hänen endisen tähtöns ja sucuns, ajattelee hänen Ifans paalle,catuu ja tunnustaa hänen syndins ja sanoo: Isä minä olen spndiä
Caiwasta wastaan, ja sinun edesäs,
ja nijn Jumalala ja ihmisiä wastan rickonut ja
mahdottomani
tehnyt »tzeni caickeen hywään heilda enämbi. longa mahdottomudens han myös selwästi tundee ja tunnustaa: Minä en ole sillen mahdollinen
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sinun

pojares cuyurea. Waan tasa cuihänellä wielä oli ustallus hänen I-

odotti hän sen, että
tygo, jongatähden

tengin

smjs
hän myös nousi ylös, ja mmi hänen lygons, ja rucoili hända, että waicka en minä ole enämbi mah,
dollinen cutzutta ja wastanotetta sinun Pojares, nijn tee minua
cmrengin nijncuin xhden sinun palcollisisias. Ia nijn hänellä oliwitzitoiwo sijlä, ettei hänen Isäns ollut coconans hända
hyljawa ja tacaperin lyöwä, waan armosta armahtama hänen
pMens. Mutta Colmannexi,lumalan IsawSydän ulosmaaUtan taman
tätä hänen Poicaans
wastan: Mutta cofta hän wielä taambanaoli, näki hänew
Isäns hänen. Ach! cninga tarcat ja awoimet silmät omat meirl. 32: 3» dän lumalallam nijden erynein ja cadonnein easten perään, hä«
odotta jo edeldäpäin että hän sais olla armollinen, hält
rs.zc>:lB,i9. 'eaikcti armahta
sinua costas himoat, hän wastan sinua nijn
pmn cuin hän sen cuulee, ja näke hänen radon nentapfens taN 3 655 2„ caperm tulewan. Mmacocoran käteni coco päiwän, wastan
ottamaan sitä cadonnulta fyndistäja holhomaan hända. longatähden myös, nijn pian cuin hän näki tuleman taambana hänen,
armahti han hänen päällens: hänen Sydämmens rupeis
elämään ja tahdsi ikanäns cuin pakahtua laupiudesta hänen Poicaans
mastan. Minun fydämmeni hnlkce laupiudesta hänen
2Q.
sir. ZN
cohtnns että minä caieeti armahdan hända, sanos HER,
35. ?9i 8. ra. Sentähden ar,nahm hän nopiasta iyens hänen päällens ja ilosta lewitta sydämmens hänen eteens, ja
rackaudesta rauhatom ja ki«huwa Isan sydän, ej andannt hänelle enämbi aicaa ja ajatusta jos hänen piti händä wastan ottaman eli ej, waan hänjuofienlangeis hänen caulaans ja maltan otti Poicans, ja andoi hänelle Suura: seka hänen
Isällisen rackaudens todisiuxexi wielä hänen Poicaanla cohtan,
että pojalle tohdutuxexi ia macmltnreri hänen armostans, nijnil. 66: N , cuin «iti poicaans lohdutta/ nijn minä tahdon teitä lohdun

se

22Z
ColminMiden PäiwM.
dutta,ja teidän pltä lohduturen saaman lerusalemis. Aa Is«
andoi tuoda ne varhar waattet, ja puki ne hänen päallens:
Joca waate on, lEsus ja hänen wanlwrscaudens, jolla se parandawa syndinen puetetan ja Isälle Mens otollisexi tehdän. Ia

>

wielä andoi Sormuxen hänen räeeens: joca on se Pjcha u 14,
wca on meidän perindömme pantti meidän F.unas- k?k.
tuxehem, että me hänen omairzens slisim, hänen cunnians
I! ZL.
kijroxexi. Jolla sormurella nijn Isa on meitä lukinnut oma- K
meidän
pandin
Hengen
sxdammihim
sitä
xens, ja andanur
suuremmaxi wahwistuxexi siitä jallens annetusta Lasten oikeudesta.
Maan Hän andoi wielä kengät hänen jalcochms: joca 01,!' l r«t. I: f.
wahwistawainen armo, yhteen uuteen käymiseen ja waellureenn es. 84: 12.
seelämän
tiellä, ettei hänen enämbi pidäis nijta harhoja askeleita
noudattaman- Ia päatöxexi wielä: tuocat se sxotett? wasicka, 23<
ja rappacat se, ja sxökäm jariemuitcam: Silla t.:ma minun
poicanolicuollur/ ja wircois jallens: hän oli cadonnut,ja
on taas löMtx: ja he rupeisic riemuitsemaan, ja tosin paljon
/>'.

sen

Pojan joca aina oli cotona ollut, ja naulinnut hänen Isäns hywytts. Tämä ilo sijs oli coco Taiwan ja
Engelein pito ja riemuitzeminen yli sen löylyn ia Parcmnuren,r 5 63: 4^
tielle saadun syndisen. Ach!- i3j nijn corkial meri nuosee, eil'
nijn sxwää sxwxttä, ej nijn wirca ki;rust juore, että HErvan hxwxttä, näihin raittuis wcrrata, jonga aina armiasc
osotta, Jos on spndi angar aiwan, cuiteng' woitea
armo Taiwan. Ach! cuinga suuri on sinun Hywydes, cuinga
palawa on sinun Rackaudes HERra, että sinä nijn ahkerasti
etzit sinun cadonneita lambaitas, nijn ustasti kerroit sinun cutzumises heidän tyköns, ja pidät sinun armos aldifna nijlle tottele-

enämmin cuin yli

mattomille

lapsille.

siis sinä Syndinen, etkös tiedä että Jumalan
hxwxM wetää sinua parannuxeenicaicki hywät Työt mitä ikänäns Jumala osotta ia jacaa meille jocapäiwa »a joca hetkin
ns tarcoittawat sen päälle, että hän saattais meitä ParannuNyt

sitä warten Hänen Sanans ja sen Saarnaminen meills
jöcapaiwa soipi, että hän meitä sen cautta etzis, cutzuis, ja wedäis wijmeingän Parannuxeen: sitä warten hän tydyttä meitä ruunnllisella tawalla: menestyxellä, rualla, juomalla, wilja wuosillc»,
«rweydellä, tmcka myös etzij taudeilla, wastoin käymisillä, nälkää
xeen;

Ff
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wuosilla, jodilla, tuli paloilla ja muilla, että hän niillä ainoasMns wedäis meitä Parannuxeen: hän mielelicins tahtoo caikella
hywydellä ylipuhua ia woitta ihmisiä tygöns, ennen cuin Hän
nmä cowembia walicappalsita talkoo edesotta. Sentähden sijs siliä Syndmen, älä sen päälle luota, että Jumalan Hywyys on
suuri ia pitkällinen, nun että sinä sen tähden uloswijwytät sinun Parannuxesja lyckät sen sixi wiimeisexi työxestäsa mailmasa, Sillä me tiedäm cuinga monda owat sen cautta itzens hirmuisesti pettänet ja wijmein caikesta hywydestä tullet ulosfuljetuxi. Jos HERra on hywä ja Laupias, niin hän on myös wanhurscas ja wihainen hänen hywydens wäärin kayttäjlle ja ylönratzoille,jonga wiha palaa hamaan alimmaiseen helwettijn. Muista se sinä Syndmen, joca wielä synnisäs macat, että ft aica kerran ja sinun tietämätäs tulee, coscakirwss on pandu jo Puun
juureen walmiri, ja »ocainen Puu joca ej caswa hywä hedelmä,
ta, pitä poicki hacattaman ja tuleen heitettämän. Ia silloin se
soipi näin: Nijncuin HERra ennen iloiyi teistä, teille hxwää tehdesäns ja enändäisäns teitä, nijn hän nxt iloiyee
Veut. LF-sz. teista hucuttaizans ja cadortaisans teitä, jäte ftöstän maasta pois, Niin silloin minä mxos nauran teidän wahinZo,
tan, ja pilckan teitä/ cosca teidän päallen tulee le jota te
?10v.!!2658 puratte, stlloin he minua eyiwär warhain ja e? löxdä minua. Että minä cuyuin «itä, ja te estelitte teitän: minä
'. 24.
cocotin käteni, ja ej prikan ottanut sijrä waaria. Ettäs sijs/
sinä jonga minä olen walinnut minun Morsiammexem, sencaltäisen julki huoran töitä teet,! Sentähden sinä portto,
42. cuule 4»ERran Sanaa: ettäs nijn mielelläns annac rahaa
ja julistat sinun häpiäs hnorudes caucta, nijn minä tahdon
43.
wihani sinuun/ ja täyttä minun kijwausammucra minun minä
mabdaisin lewäca, ja en enä wihas
teni sinuun, että
tua: ectes muistanut nuorudes aicaa: waan kehsitit minua
näillä caikilla: sentähden tahdon minä mpös panna caicki
sinun tpös sinun pääs päälle, sanoo H'LRra HERra. Ach!
Rackat Sielut coetelcat sijs teitän, jos te olette sillä oikiallq
tiellä eli ej. Ej siinä ole kyllä, että me ainoastans
Parannuxen
kijndiästi ripumme fijnä ulconaisesa Jumalan palweluxen muodosa, ulconaisesa teco pybydesä ja muusa ulcocullatusa meuosa,
Mä ej hämmähäkin wercot kelpa waatt^i/eikä hänen tees«6
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cons peitrext/ silla heidän, Txöns owar wäärär T)'öt, fH
heidän käsisäns en wäkiwalda: heidän jatcans juoxewae
pahaan: Heidän ajatuxens dwat waärät ajatuxet, heidän
teisäns on wahingc» ja häwitxs, Nijncauwan cuin pahat
ja caswannosans
Puusta nähtäwasii uloskaywät
hedelmätnijncauwan
juuresta,
ote
waan caatuV
e/ Puu
felwä
owat,
wijmein maahan ja tuleen hcitetän. Ach! cuinga pahon pahoja hedetmitä wiela meidän feasam nahtäwasti ja julki caswaa
ja caswatetan: ahneudes ylpcydes, Turhas cunnias, hecumas,
petores,

luma,
haureudes, juopumifts, walhes, rijdas,
lan Sanan ja Sacramenttein ylöncatzes. Totisesti nijncauwan
cuin namat hallitzcwat maafa, nijncauwan ej ole wiela Paransitä iloa meistä, cuin hän hänen
nusta tehty, eikä Jumala
alinomaisella cutzumisellans ja etzimisellans meilda tarroitta. Nijn
fijs, tänäpän jos te cucktte HERran äänen, älkat paaduttako teidän sydandan, neuwocat teitau keffenän iocapäiwä, nijncauwan cuin Tänäpan sanotan: ettei jocu teista synnin petoxen Ll.
eauttapaaduis. EtzikätHEßraacosca hän löytä taitan: Rucoilcat handä, cofca hän läsnä on. Wiela nyt on aica cucas tieTanäpän puuttuu, sentähden aica paras on Parannus,
si
la silloin canda/coscJumala meille armons sijhen anda. Amen,

saa

cosca se

HVRra lumata, ppha Hengi, joen nhn ahkerasti
caurea
sekä sinun Sanas ellä sisäll«sten muiftuttamisies
eyitja cuyut nijtä cadonneira lambaira sinun txgös/ jon<
ga waicutus se myös pitä
että meidän se totinen
parannus ja käandxmrs pitä tekemän: 2lch! waicuta se str/ jdtca mielH
ma woimallisesil caickcin nijden

sxnnisänjä aj.llnlcmtlrtonwsti ja ehdollisesti edesheidän
pxrkiwät, anna heidän tum heidän wiheliälfydens, ja
löeherätä xxi baluheisä heidän parmmuxens jakaändxmK
pimexdeftä m n walkeuteen, ja satananwallan
sens
myös heitä sijhen tdris
alda Jumalan txgö;
seeu uscoon heidän Sxndeins an'exi faamiseri.
Jaa, an>
na«neidä<i caickezn xhdesä l,l,noma,sesa parannuxesa sinun
Pyhän Cttlwos ede» wa<!dt?, >a sijnä meidän casiem lupausta ja Ujkcoa StktM harMtta waan anna että Meidän

5.
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parannuxem on totinen

ja sijtä oikiasta luonnosta, ja et.
me pettais iyiäin jolla culla petollisella parannuxen warjolla/ waan sen totuden oikeilla parannuren hedelmillä osotaisim ja todistaisim/Sinun Cunniaxes Lahimxlösrakennuxeri, ja meidän culzumisem ja uloswamäisem
liyemisem wahwistamistxi, IVsuxen Christuren meidän
collistn wapaheajam cautta. Amen!

temme
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A/D

tVeljet/ albat olco Lapset Caidosa: waan olcat

lapset pahudesa. mutta

olcatTaidosa Tähdelliset.

,

Nain Corinthereja Taydellisyteen heidän Taidosans
waatij /a neuwoo P. Pawali, i Cor. 14: v. ic?.
Me tiedämme Rackat Sielut, että caikesa elämäsa,piCai?ell« elä»
mällä on ha»,lpitä oleman yxi witzi ijän mitta ja määrä, ennencuinse pääsee
nen mittaus
tulee.

kapsus/

Ensisti/ Sijnä Luonnollisesa elämäsä, pita oleman
hänen roisi mittaus ja osans,ennencuin se Täydellisexi tulee, nijncuin esimerkixi: sijnä on ensisti, Lapsuus eli Lapsuden ikä; Toi<

!

täydellisesi

Täydellisyteens; nijn cuin

,

ennencuin se

sexi, Nuoruus; colmannexi, Miehuus; ja Neljänneri, wanwaicka tosin itze elämä olendons puolesta jo
huus.
nijsä pienisNn Lapsisa on täydellinen, nijnmuodoin cuin Sielu
cohta jacaa Ruumille hänen elämäns ja lijcundons, että hän on
totisesti elawä ihminen, nijn cuitengin ej ole tämä elämä wielä
täydellinen, eikä hänen caickein omaisuttens puolesta, nijncuin siinä tarpellisesa Tiedosa ja muisa Töisä cuin yhdesä järjelljsesä ja
taydellisesä elämäsä pitä oleman, eikä myös hänen ikans puolesi
ta, joca caickein naiden nimitellyin trappuin läpi wasta pitä tay,
dellisexi tuleman. Ia mitä sijs ensisti, Lapsuden ikään tulee, nijn

me
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me tiedäm, että sijna ej ole wielä niin wahwistunut Järjen ym<
märrys »a harjoitus, että silda laitaan jotaan täydellisytta waatla josan Tiedosa eli muusa Teosa, waan sillä ijällä lapsia wedätetan enämmän hucuttelemisella ia suloisilla ylipuhuttelemisilla,
cuin cowalla waatimistlla ja pchättämisellä, silla se ikä ej ole
wielä ulottuwainen kärsimään eli wastanottamaan pacotusta.eika
wäkinäista oppia ja tietoa. Toisexi, nuoruden Mä, tosin jo ih- Nusruui.
misen luondo karsii suuremman waatimisen, sillä silloin jo Järki tulee soweliammaxi oppia wastanattamaan,laniin cuin luondo
on silloin hänen hullumallans, ja huikendelewainen, nijn myös
walmis caickeen pahaan juoneen; nijn iKminen
sentahden
silloin pannan opettaitten waatimisen >a witzan alle, josa se dilli.
mätöin luondo tulee asetetuxi, ia opetemxi caikella tarpcllisella
tiedolla, että hän sitä täydellisemmäri aseexi sitten tulis Känen
ikä, josa Mch«u<.
elamasäns. Jostajasitte Colmannexi seuraa, Mlehudenharjoitettu,
wasta se opetus curitus joca Nuoruden ijällä on
paremmalla ymmarryxella tulee toimeen saatetuxi ia ihmisen hy<
wan käytetyxi,nijn että ihminen tällä ijällä jo tietää tehdä hy<
wää jawalttää pahaa, ej witzan jacurituxen pelwon tähden, waan
siitä ymmärryxesiä jonga hän jo ennen on käsittälcht ja opetuxen
cautta saanut sijtä eroituxesta joca on senhywän ja pahan wälillä. lolda ijaldä niin cans jo waaditan suurembi tieto ia täydellisyys syystä, cuin niildä tmlluilda lapsilda, ja hillimattömildä
nuorilda. Ia cofta tasa ijäsa jo nain suuri eroitus on uijstä muista, nijn taitaa itzeaikin buokiasti arwata, mitä
nimittäin, yxi sencallainen Toihuden hasa ihmiseldä
mi joca elähtäneillä pita oleman, Täysi Tieto ja ymmärrys cau
kisia asioista, täydellinen myös elämän muoto nijden muiden suh,
teen ja rinnalla.
Toisexi, Ia niincuin siis ihminen sijnä Luonnollisesa Elämäsä taincallaisten trappuin ja astelitten cautta tulee hänen
täydellisyteens, nijn me näemme, että Jumalan armon-walda-, lum?lan
myös, on Jumalan Seuracunda hänen ylösrakennu- seuraculmck
la myös sn
pideldy hänen ikäns jälken, ennen cuin se on hänen oiki>, hänen i?äns
xesanstäydellisyteens
aan
taitanut tulla. Nijn me naem, että ensim ennencuin
mäinen Seuracunda mallman algusta nijn Mosexeen asti, tuli häne»
pideldin lumalalda niincuin piscaiset Lapset, ioita Jumala pu, lindellisv»
huiteli nijncuin ymmärtämättömiä lapsia, karsti ja wedatti pal- teens:

se

<

cunnasa

Neljäs Sunnundai P.
jo heidän heickouttans ja ikanäns cuin läpi sormen catzoi usiaft
li heidän cunfans, eikä silloin wielä ollut Jumalan Sana ,a
Laki kirjoihin pcmdu, ilman epäilematä sen pitkän uän tähden
cuin ihmisillä silloin oli, josa he taisit mies mieheldä helposti cul"
Ma jälkentulewaistens päälle Jumalan ilmoituxet joca itzens
silloin ustasti heille näytti ja heitä puhutteli, mutta sitte, Mostxen ajasta thristuxeen asti, cosca Seuracunda tuli ikänäns
cuin nuorudens ikään, ja ihmiset tulit hillimattömäxija carjaa"""
Jumala waadei ja asetti hänen Seuracundansja eowan
Eak/tässä'
alle, nimittäin nijn monein Lakein Säätyin
opettajan
asetusloinen Joulu
joilla sen aieainen mailma oli täytetty, nijncuin me
alle,
MwH ten
,

näemme Mosexen kirjoista jocapaicas, Josta myös P. Pawati
merkillisesti puhuu, cosca hän sanoo: nijncauwan cuin Perillinen
on lapsi, ej ole hänen ja palweljan wälillä eroitusia/ waic<
kahän on caiken CawaranHVßra,waan han on esimiesten
V5545 »,2,3. jahaldiainhallus/Isäldä määrätrxxn aicaan asti. Nijn myös
Eatzo cant
?oul»n aaM»

Mna.

me,cosca me olttnma lapset nijn me oliminawaaditut orjureen
lttconaisten saätxin alla. ja nijn sen aicaiset ihmiset elit suuresa orjudesa ja waatimisesa, nijn monein asetusten alla, joiden cautta
heidän piti ikcms jälken cowilla witzoilla spetttuxi ja tiel«

Waan sitte, cosca Christus ja uuden
walo sisälle puhkeis/ nijn tuli coconans kirckas ia suloinen hallituren muoto sisälle, nijn että
malarupeispitelemän ihmisiä nijncuin nijtä jo täydellisiä elitaystcaswaneita lapsia, joita ej enämbi wilzalla ja wäkisin pacoteta
lohongun hywäan, waan heildä nyt enämbi catzotan cuin nijldä
wasta opin alla olewaisilda, nijncuin nijldä jotca jo täydelli,
owat snurembata waloa naulinnet, coco Jumalan
sen ijän allamuodon,
läpi caickein aicain ja ikäin nähnet, itze Cdxishallituxen
opin
ja
elämän esimerckia catzellet, ja Pyhän Hengen run,
tuxen
sagtetuxi tuleman.
Teftamendin ikä ja

sen

hu-

sen

ja nijn owat jo täys
saan uloswuodattamisen edustuxia naulinnet;
wapaudm
cuin nijl-

cansa
sen
ja
Esimiesten Förmyndärein
paicasa sanoo: Murra cosi
samasa
alla. Niincuin fe P. Pawali
wai,
poicans
aica
räptettz'/

dellisen Lasten oikeuden käsittänet

la lapsllla on, jotca ej enämbi ole
la

'.

4» 5-

oli

läherri Jumala

sxudxnen

mosta, luin alaisexi tehdyn-että hän ne jotca <ail, alaiset
Lunastais, että me hänen Hapsirens luettaisin, nimittclm sencallaisixi. lapsiri jotca jo owat wapat Esimiesten waati»

MP
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misssta

ja orjubesta, ja

mieluisella hengellä lapsillifesa cuuliaisu-

desa palwelewat heidän Isaäns. Ia nijncuin sijs tasa Seuracunnan ijäsä uuden Testamendin alla Christuxen Lihaan Tulemia
sen ja sen kirckan Ewangeliumin Saarnan cautta, on suurembi
walo Scuracunnalle tullut, ja suuremmat armon Lahjat ja mitta; niin siitä myös uloswuotaa suurembi welwollisuus nijden ijällis- 5/l. 24 39,
len Lasten >a Christitlyin tykönä, että heidän pila edemmaricas- 4<> 43waman sekä heidän Tiedosans jaTunnosans jota ej he nyt enämbi tarwitze ylöscaiwaa nijn monein esimalausten ja cuwausten alba cuin ennen, waan caicki nyt macaa kirckasti heidän etteens
ulosmaalattuna Raamatusa ja opettaitten suusa, että myös taitamat he nyt suuremdia asioja aican saatta Christuxen omanelämän selwästä esimerkistä, ej nijn ymmartäin etts laki nyt enämmän waadcis cuin nijlda wanhasa Testamendisä, sillä Lailla on
yri waatimus aina, waan sen itzecukin tietää, että enammin yhdeldä taysicaswanelda lapselda waaditan, ja enämmän se cans
kaitaa aicaan saatta, cuin yxi wasta caswawa heicko lapsi, etten minä mahda sanoa, että ilman sitä nijn aina enämmän sildäwaaditan joca enämmän tietää ja jolle enämmän uscottu on, cuin sildä joca wähemman tietää ja wähemman uscottu on. Ia tämä 48.
oli myös Perustus sijhen, mingä tähden Pawali näisa sanoisa
waatij Corinthialaisilda, ettei heidän enämbi tämän walon alla
pitänyt oleman Lapset ymmärryxesa ja taidosa, wacm heidän l co?. lZll.
-

pici oleman täydelliset

taidosa

ja nijden hengellisten

asiain

ym-

marryxesä, sen walon jälken joca nyt heille ilmoitettu oli tällä
Seuracunnan ijällä, sen runsan Ewangeliumm Saarnan cautta; josta taidosta myös piti se hedelmä uloswuotaman, että, sen
cautta se oma lihan suckelus joca nijllä lihallisilla wijsahilla on
sitä pahaa tehdesä viti alaspainettaman ja häpiciän saatettaman,
l
,6:
mm että heidän piti oleman lapset ja yxikertaiset sitä pahaa y- K°m.
losajattelemaan ja tekemään nijmuin ne wiattomat lapset, wlca
ej muallecatzo, waan amoastans heidän IsänS eli aitins tahdon
ja kassyn pNlle ja sitä halajawat täyttä.

Colmannexl Ia
/

Seuracunda ja

nijncuin nyt yhteisesti nain

hallitus on hänen
senja trappuin

Jumalan

Taydellisyteens saateltu
witzin ijän mitan
cautta; nijn on se wielä myös e,
rinomalsesti cans SijnäHengellllesäkin Jumalan lasten <eG g2
ls<

ly.

Nijn M

se

zz6

NelM Smuulndai P.

cnns siinä Umäsi?, että sillä on hänen caswamistns, jossa Jumalan lapset
e> ckanäns cum trappu trapulda uudistumat ja wahwistuwat, siihen
lä,näsä. asti ettahe wijmein miehin jatäydellisin tulewat.Sentähden se sei<?,!,
4 19. soo Jumalan Lapsista: että heensistä Sxnnxcecänkiwulla,Sit1 r«. 2:2» te he, nijncuin ajtcn syndxner lapset
caswawar. Sen jäl<
«cal. z-1, 2.
nimenin Lapset ruokitan riesialla/,niincuin nejotca ej
wielä woi waftanotta wahwaa ruocaa, waan sitte, he jo owat
2t
wahwemmat lapset/ ja nuorllkaljec jotca jo waeewämmät
omat/ jalstt, nijncuin P. Johannes
jo owat tay,
14dellisee nljn että wahwa ruoca heille sopip nijncuin niille
joilla tottumisen cautra owat harjoitetut mielet hywäa ja
«ek.
14., pahaa
eroieramaan. Ia nijn owat täxder miehet Chrisiuren
kl>d.4:,z.
raxdelllsen warren nuran jälken. Ia waicka tosin näisa Sapuhutan sijta Täydellisydesiä, joca pita oleman
noisa.enimitten
meidän pmmarrxxesäm, sen Taiwallisen Tiedon ja Tunnon kaja caswamisefa, jonga Tunnon pita wahimmärikin mm
taydelllsexi tukeman meisti että itzecullakin on nijn suuri Tieto
jalundo,jocaon utotruwainen chrxttämään uscoa jaßackautca meisa. lohonza wielä tulee cans se että jota suuremmat
Luonnon lahjat Jumala itzeculleckin andanut on, sitä corkiam«SunnPaaft malle hänen myös pitä Tundons ja Tietons pyytämän caswatta, jos han muutoin ei tahdo sen pahan palwelian cansa wicapciaxi tehdä itzians sijhen, että hän on teiwistäns maahan calwanut; minä sanon waicka nyt näisä sanoifa enimitten puhutan
taincassaisesta Taidon Taydellisydestä ymmärryresä. nijn ej sillä
sen
wuoxi ulossuljeta, waan enämmin fisällesuljetan se Täydellisyys, joca Jumalan Lapsilla pitä oleman heidän raheonspuolesta, ja osotta itzens siinä jocapäiwaisesci caswamisefa Pyhyden
za uudisturen armosa ja Christuxen muodon paällepukemisesa,
sillä sepä se on maali jota caickr Tieto tarcoitta, että sen cautta ibmifen pidäis tuleman sitä täydellisembään harjoituxeen Pyhästä ja puhtasia elämästä, sitten cosca hän on silla' täydellisellä
IMuxen wanhurscaudella tullut puetetnxi; muutoin ei se caickein
taydellisingän Tieto mara mitän, ellei se siihen Toimeen ja Työhön itze elämäfä tule saatetun, jota se Taiwall-inen Tieto meille opetta, osotta ja meilda waalij, sillä jos te nämät tiedätte,
s«t>»lzsi7. «utuar olerra te, jos nijtä teette. Nijn että siis se Täydellisyys joca meillä pitä oleman ymmärryM ja Taidosa, on ai,

noat-

Eolminailuocn Paiwästä.
noastans yxi edellakäypä asia, jonga cautta ihminen tulee walmiftetuxi ja soweliaxi tehdyxi,että sekä kasitlämllän sitä kallista leja sitä hywäxens käyttämään, että myös
suxen ansion Täydellisytta jälken
itzens sowiltomaan ja hänen tay,
fitte sen saman lEsuxen
ajamaan
ja seuramaan sen mitan jälken
Vellistä elämatäns tacaa
tapahtua.
longatähden myös sijnä
taitaa
cuin tafä heickoudes
Taydellisydcstä
usiasti puhutan, ja
P. Raamumsa taincallaiscsia
ne uftowaistt myös fijhen ueuwotan,etlä he
caikellalnmattm tahdolla täxretyt>Tämän päiwaisesP.Ewangeliumis wap.lesus myös puhuu niistä welwollisudeista ja har/oi,
luxista jotcanijdentotlstenChriftittyinTäydellisyteentulewat,jota he
tacaa ajamat täsä mailmasa;nijncuinLaupiudesta,josta hänsanoo:
olcat Laupiat, nijncuin teidän Isangin laupias on, niin myös
lähimmäisen duomitzemifesta, andexi andamisesta ja andeliaisudesta foisa hän soimaa Phariseuria, että he olit Sokiat näisä
kaikisa, jaosotta sen, että sitte wasiä opetuslapsi on täydellinen,
cosca hän on nijncuin hänen Mestarins.
Tästä asiasta me saamme lahemmaldä cuulla sen P. Ewangeliumin tutkistelemisesa, johonga me pyydämme armoa ja ylöswalistusta, lEsuxen omalla
Rucouxella, sanoden: Isä meidän :c.

Sen P. Ewangeliumin kirjoitta P. Lucas.

vers.

Lug. 6:
;6.
sanoi lEsus hänen opetuslapsia
WWijhen aicaan, Laupiar
nijncuin teidän Isangin
lene: olcnt
Laupias on. 37- Nlkät ruomitco, ettei teitä duomitats: Alkät sadatclco, ettei teitä sadatellms. andexi
andacat,nijn teillenqin anvexi annetan. 38. Andakat
nijn teille annetan. Hrwan mitan, likistetyn, sullotun,
ja ylitzcwnotawan he andawat teidän helmanne: sillä
juuri sillä mitalla, jotta te mittatte, pitä muutkin teille mittaman. 39. Ia sanoi HMe wertauxcm Taitako
sokia toista sikwta talutta? Eikö he molemmat hintaan langee?4o. Ej ole opetuslapsi parembi Mestaritans,

'

2<;3
tans,

N-liäs Simnundat P.
mnttu kosta opeuslapsi on nijncmn hänen Mesnijn hän on täydellinen. 41. Wai tuln.qas rais»

can natt

silmäs, multa et yawaihe lnalkaa
omas silmäsäs? 42. Eli cuingus raidat sanoa Wchelless Wcljen pidä minä oran ra-stan
ja et
näe malkaa omas silmäsäs? Sinä ulrvkullatu, ota
ensin malka omasta silmästas, ja katzo sitte, jos taidat
wcljcs

otta raistan weljcs silmästä.
Talla eräll l me tahdomme tutkistella, nijden Chris
tittyin Cäydelllsyttä täsil mailmasa ja misii
seisoo. O HERra ama,O HENra mma menestyä!

se

ClmsiittVln

slcman
M
taydMset

'm«l!l

wap. Chrisius tasa P. Ewangeliumispmuu
Maostalisydestä,
nijn hän ensin edeldäpain nimiltä ja y!ösluet-

Täydet

telee muutamia

uscon hedelmita,
»otca osottawat itzensläharjoituxesa,
silla caicki uscon he-

bimmäisen Rackauden totisesa

delmat ja hywat Työt sisälle suljetan Rackauteen ja sen hara»l. 5: 14. ioittamiseen, josta ne caicki uloswuotawat ja semähden myös
lz- io. Rackaus cutzutan lain Täyttamisexi eli Pää summaxi ja sisäl2:8.
lepidoxi. Sentahden hän sijs
le.
ensisti: Olcöt
Laupmdch.
oikian Racteidän Isangin Laupias on. Se on
ja
on
omaisuus,
cosca
se
kauden totinen luondo
että
ihmisen sydämmen täyttänyt ia /isalleottanut, nimittäin silla tawalla, että
Pyhä hengi onsijnä käandywäisesä Sielusa waicuttanut senelawan
lEsuxen tygö ja cautta ylöslämmittänyt hänen
sydämmens Jumalan palawaan Rackauteen ionga hän nyt
collans käsittänyt ja omaxens saanut on, uijn silta ej taida toi,
sin cuin wuotaa myös lähimmäisen päälle yri sisällinen sydämmen
Rackaus,
hän tietää että Jumala myös meitä cciickia
on yhtallaisesti racastanut, joca sisällinen Rackaus wältämättömästi ulospubkea sijhen ulconaiseen harioituxeen, niin että halas
taydellisyja
ulconaisen puhen ja työn cautto tulla hänen Laupiuden
tykönä,
ja
teens
oikiaan toimeens lähimmäisen
caiken
ja hywyden osottamisesa hända wastan puhesa ia työsä. Pharistuxet he tuulit Lain tayttäwäns silla Rackaudella,
he ainoat)
"

se

sanoo

uscon

cosca

sen

sen

sen

us-

sen

se

cosca
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ulconaifesti nähtäwata hywcka
«ijlle köyhille ja muille, ja erinomaisesti osotit rackaMta ja laM
piutta heidän ysiäwitäns wastan, waan wap. lEsus tasa Luguja Laupius seiso sijnä, että me
sa osotta, ettei se oikia Rackaus
ystäwitam
ja niitä jotea meitä ra,
ainoastans racastam meidän
eastawat, ja ettei sijtä ole yhtän kiitosta, sillä sen taitawat nesyndisetkin ja Pacanat tehdä, että he racasiawat nijtä ja tekewät l<uc.6!g»^
nijlle hywa jotca heitä racastawat- Mutta hän sitä wastan
ta heidän eteens sen oikian rakkauden omaifuden ja luonnon,
ja sanoo: racastacat teidän wihollisian/ ja hxwää tehkätja 5.35

noastans wihisä tiloisa teit

jotan

lainateat, ja älkäe mitän sijtä eoiwoco, nijn te oletta xliin,

maisen Pojat>la panee wiels yhden corkian ojennus nuorm
heidän eteens jonga jätken heidän pitä fowittamcm heidän Rac-

kaudens ja

lau,
sanoo: olcat Laupiat nijncujn teidän IfänZin
ja

on. Sillä hän on Laupias kiittämättömiä pahoja
cshcaan. Nijncuin hän myös cosca hän samasta asiasta puhuu
Matheuxen tykönä, samalla tawalla sanoo: racasiacar wihollisian, siunatcat nijtä iorca tettä sadattawae/ tehkät
hxwin jotcareitä wihawar. Rucoilcac nijden edestä jstc<?
pias

teitä wainownt/ ja wahingoittawat/ ereä te olisitta tei-,
dän Isänne pojat joca on raiwais: sillä hän scldi aurinZons coitta nijn pahain xliye cuin hpwäingin, js anda sa<
taa nijn määrille cuin wanhurscailteckin. Stlla jos te racast
ratte nijtä jotca teitä racastawat, mitä teidän sijtä palckaa
sn? eikö publicanit mxös nijn tee? o.cae sijs tähdelliset,
nijncuin teidän Taiwallinen Isan

täxdellinen on: Ia

mj»

Christus panee täsä itze Jumalan, esimerkixi meidän Rackaudem ja Laupiudem harioituxeen, nijn että nijncuin Jumala yhtäläisesti teke hywaä caikille, ja on täydellisesti racastanul tvihollisiansakin, andain ainoan Poicans heidän edestäni, nijn meidän
pitä myös racastaman ja laumutta osonoman caikille ihmisille
ilman eroitusta, jos me tabdom tämän Isän poj.t ja täydelliset lapset olla; Ia tosin pitä
sisällisen Nackauden sijnä ulconciftsa laupiudcn harloituxela osottaman itzens
andeliaiandacat, nijn teille annesuden
ni»ncum Cdristus
tun/ hpwän miran llklsietxn, sullorun ja xliyewuorawan,
jolla niin wap. Cdristus anda ticta, että meidän pitä coco fydsmmem ja Tawaram awojona ja aldisna pitämän meidän la'^

cansa

sen
sanoo:

suuren

him-

lbm^

««

5:44-43»

himmäistäm

sen

Neljäs Snnmmdai V.
Nljlicuin Jumalakin meille teke, ia wiela

uscollisuden edestä jonga me räsä osotam.ne lahimmnstam
wasta!!,ta!>too runsaalla mitalla ylitzewuolawaMi palkita meidän
a!,nc>t u on, täydestä sy<
Nl2t. 6:4. helmaam, ja ftngii,

dammestä maxaa, <äll?ns caikllle jul?lsesii. Ia taincallaisclla
Rackauden ia Laupiuden ossttamisella Jumalan oman esimerkin
»alken me nijn ymmärrämme,
totisen ja wilpireöm.m varkauden harioituren ionga ne totiset Jumalan lapset taitawat
täällä osotta lahimmäistans ja caickia ihmisia wastan, ej yhdesä
l'
micasa Jumalan rinnalla, waan cuitengin Christuxen totisesa
seuramisesa, nijncuin Christus monesa paicasaßaamatus wertaa
nijden uscowaisten työt hänen omain töittens cansa, waicka cuitengin nijsq eroitus on. Nijn sanoo hän lohanneren tykönä: jos
te minun tWyni pidätte, nijn te pxsytte minun rackaudesani, nijncuin minä pidin Isän taMn ja pysxn hänen rackaudesans; cusa ej meidän pidä ajatteleman, että me taidamme racastaa Christusta nijn täydellisesti, min hän racasia a Isäans
»aan cuitcngin pitä meidän coriscsti ja rayvc!la
racastaman, nijncuin Christuskin racastaa; ej suulla eli tunnustu,
xella ainoastans, taicka että me yhden osan rackaudestamjaam,
mc mailmalle, ja sen toisen osan Jumalalle, ej, waan meidän
pitä racasiaman työllä ja totudella, jacoconans Jumalan ja sen
hywan rackaudesta sisälleotetut oleman: lapsucaiseni älkam rallaa.) zz.
castaco sanalla eli tielella/ waan txöllä ja totudella.

sen

«

.

Samalla muotoa myös, wap. Cbnstus täsaEwangeliu,lähimmäisen^,mis Mhuu, Lähimmäisin duomiyemisesta ja
duonntzcmi<L!,ta/ josa taas opetuslapset pita heidän Mestarians seuraman,
fa.
ia wihaisia eli waariä duomioita lähimmäisens yli walttamän,
josa asiasa myös Christusitze on ollut meille yri elawä esimerc<
ki, cosca hän totudella duomitzi caikista ihmisistä siunais niitä
jotca hända wihaisit, ja rucoili heidän edestans. Jota täydeilisytla Chrisiuxen opetuslasten myös pita tacaa aiaman. nijn muodoin
cuin wuotaa sijta edellisestä Christuren Mysta, cuin me jo äsken cuulim,nimittäin totisesta Rackaudesta ja Laupiudesta. Tain»
callaista halutoinda duomitzemista pita Cbristittyin sitä enammän
waroittaman, cosca heillä kxllä on itzesäns duomiyemista ja
parandamista,nijncmn Cbnstus täsä
cuingas näet rais'

se

sanoo:

ca»
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can sinun weljes silmäsä, mucea et hawaiye malcaa omasa
silmäsäs?ej wäp. Cdristus näillä sanoilla tahdo sitä, ettei meidän coscan pidä lahimmäisiäm ojeudaman, taicka hänen wicojans hänelle sanoman ja ilmoittaman, ej, waan hän tasa nuhte- l.uc»i7:z.
lee nijtä ulcocullatuita ja ylpeitä ihmisia, jotca aina tahtowat etuziä wicoja lahimmaisens päälle ja pahoin heitä muitten edes
lossaatta, ja itzens ainoastans puhdasna pitä, waicka he itze paljo
suurembainricostenjawicain alaiset owat. loca ymmärtämatöin
ja ylpiä tzuomitzeminen lähimmäisestans, tygötulee nijlle sokeille ja ulcocullatuille cuin Phariseuxet olit, waan sitä wastan
on nijden täydMisten Christittyin omaisuus se, että he ojendawat ja duomitzewat heidän cansaweljens töitä suurella rackau- 6,1. <5
della, hiljaisudella, totudella, ja andexi andamisella jos he heitä wastan owat mitan erehtynet ja rickonet, nijncuin myös Christus erinomaisesti painawalla sanalla täsä sen tiettäwäxi anda,
cosca hän sanoo: andexi andacat, nijn teillengin anderi anne,
tan. Se on- irti laffecac teidän lähimmäisen hänen ricores- «e^sXvsss
tans, josa taas Jumalan oma Täydellilyys meille esimerkixi Catzo tDH
muistutetan,joca myös mielellans ja täydellisesti irti laskee caicki syn» sanasta kyntu
päiwa»
diset heidän ricoxistans cosca he ne tundewat,nijncuin Cuningas lsuSaarnaa.
irtilassi senpalweljanjoca oli i«Qoo leiwiffätä welcaa caikestahä- i»l,t. iz: 27.
nen welastans. Jaa, caickia armotoinda ja ajattelematoinda lähimmäisens duomitzemista wielä pitä itzecungin sitä enämmän
wälttämän, cosca ihmiset ej ole kyllä soweliat kaikista asioist

sitä oitiataduomiota sanomaan ja pitämään/waan he sijnä pian erywät, erinomaisesti nijncauwan,cuin he ulcona armosta
ja siitä oikiasia Rackaudesta owat. Nijncuin wap: Cdristus täsä

ra

myös sen saman syyn tähden sanso: Taitaa co sokia toista sokitalutta? eikö he molemmat hautaan langee? ej ole opetus lapsi parembi mestaricans. Hän näillä sanoilla nuhtelee
huomioita, jotca pidit itzens ym,
Phariseusien ajattelemattomia
ja
märtäwäisna puhdasna caikista, ja soimaa heitä Sokeiri ja
Sokiain taluttaixi jotca ej tainnet eikä itzestäns eikä heidän opetuslapsistans oikein duomita, waan he itze ynnä opetuslasteni
langesit cuoppaan heidän pimevdesäns. longa päälle hän
cansapäättää
ja sanoo: Mutta cosca opetuslapsi on, nijneum
sitte
hänen Mesiarins/ nijn hän on Täydellinen, se on, cosca o,
p«tuslapsi on opetettu hänen Mestarildans hänen ymmqrryxens
jälHh
ata

Neljäs Sunmmdai
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on tullut hänen Mestarins cansa,
hän on täydellinen eli sowitetcu Mestarin jälken,
ehkä hänen Mestarins ej itzeckän ole täydellinen, waan Sokia,
joca yhteen sotiaan taydellifyteen myös on opetuslapsens saattanut, ja sijnä molemmin cuoppaan langewat, sen Luuldun ja
petollisen taydellisyden causa, Jota wastan sijs wap:lEsus seka tasa Ewangeliumisa että monesa muusa paicasa, osotta mingäcallaista Tclydellisyttä
jalken, ja
nijn silloin

5««5

i>Mr.;-48.

P.

meidän pitä tacoa ajaman? nimittäin Jumalan omaa Pphytta ja Esimerckiä, nijncuin me jo cuulim Christuxen sanoista: olcac Täxdellistt/ nijncuin reidän Isän Taxdcllinen on. o!cat laupiae/ nijncuin teidän Isängin Laupias, on/ ja nijn edespäin: Ia cosca me caikin tunnustam meitam Christuxen opetuslapsixi, ja hänen meidän Mestarirem, nijn
pitä ilman caickia epäilystä myös meidän nijncuin opetuslasten
ja sowitetut meidän mestarim jälken/
oleman
jos me tahdomme hänen caltaisexens tulla ja cansaperilliseMs
yancaicklsesti.

Sentahden sijs

m? nyt tasia cotzelemma, Cdrisi
tittym Täydellisettä tasa mgllmasa/ ja misn

se seisoo?

!

lts
Lnsisti, perustus siihen Täydellisyteen, cuin
Perustus/ mi» meilda Nyt waati on, lumallin oma Capdellisxps, Jumala
,<» eers
xi Jumala
mpös
on
meidän
algusia
,hän
waatijTänhel»
lisyttä? silla endiselda tiedämja olem aina cuullet, että Jumala alusta loi ihJumala on misen niin täydelliseri Sielun ja Ruumin puolesta, ettei hänelLuonut ihmi,lä mitan puuttunut, waan hän taisi sillä Taydellisydellä JumasenTaydcllise, lan edes
seisoa ja ijancaickisesii autuaxi tulla; silla ihmisellä oli
ti.
Täysi
silloin
Tieto jawijsaus ymmärryxesä, Täydellinen Pyhyys
7: IQ.
I,ev. 18: 5.
wanhurscaus ja Rackaus Tahdosa Täydellinen puhtaus ja yhja Täydellinen omMunnott
2O: 11. ten sopiwaisuus eaikisa kaytöxisä,
Kl2t. 19:16. Rauha ja ilo siclufa: ja taisi nijn täydellisesti Lain pita M
täyttä ijancaickisexi elämaxens. Waan ehkä cuinga täydellinen tämä ensimmäisien ihmisten Tieto, Jyhyys ja wanhurscaus
oli, nijn ej se ollut cuitengan wiela siinä ylimmäisesä mitasa ia
mäaräsä johonga ihminen olis taitanut tulla jos hän olis ollut
seisowainen sijnä tilasa, waan hänen piti
«hsä ja wie-

caswaman

Colminaisuden PcUwM
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la täydellisemmäri tuleman, nijncuin esimerkixi: hänen tietons
ijan>
oli tosin nijn corkia ja suuri, että hän caicki tiesi mitä
tarwittin,
piti
cuitengin
waan
hänen
caikisenautuden käsittämisexi
nijsä luonnollisisa asioisa ja muijakin, tutkistelemisen, ja coetteleja wahwemmaxi tuleman; nijn myös
misen cautta,
jaßackauden harjoituxesa ja muisa aPyhyden
samalla muotoa
se,
cans
ettei ihminen silloin wielä naulinnut
johon
tuli
wuisa;
nijn usiata ja täydellistä Jumalan catzelemisia ja cansapuhetta ic«,t.lz:l«<
caswoista nijn caswoihin joca edustus wasta sijhen ijancaickiseen
elämään tulewa oli. Nijn oli myös tosin sekä Synnin että Cuoleman Nimi ja woima ihmiselle tietämätoin ja tundematoin,
waan cuitengin puuttui häneldä wielä julkinen wahwistus sijnä synnittömäsä jacuolemattomasa tilafa, johonga hän wasta olis tullut hänen pysywäisydens ja woittons cautta nijden ensimmäisten kiusausten ylitze, jos hän olis nijsäjosJumalala totellut ja
ej Pirun haucuturia cuullellut. Jaa,
ihminen olis luotu
taydellisexi,
nijn hän sille cans
cohta
ebdottomastl
lumalalda
olis ollut ehdottomasti langematoin, joca asia taas olis ollut yhden täydellisesti Järjellisen luondocappalen wapautta wastan, silJärjellisen luondocappalen täydellijyttä wastan, Catz, tM
lä sotij
että ollawailla sitäwapaata tahtoa, ja olla lijckumattomasti si-'Loppiaiisaar»
dottu johongun witzijn asiaan ilman oman tahdon ehdollisutta nasa.
ja wapautta. Ia näin siis se Pyhä ja wijsas Luoja näki Me
määrälliselle luondocappalelle ihmiselle soweliaxi ja ulcttuwaifexi,
Casivamisen ja coeturen caurca Mdatta handä sijhen ylimmäiseen Täydeliisyden mittaan ja määrähän, niincuin sijnä
Elämäsä ihmisen Tieto Caswamisen cautra niiden pohjattomain Jumalan hywyttcn tutkistelemisesa harjoitta
hänen taydellisyttans. Joca ej cuitengan ollut nijden Pyihmisten täydellisyttä wasian, waan he olit wuohäxi luotuinTäydelliset
Jumalan Tunnosa »a Pyhydesä, nijn että
xi totisesti
sijnä
tilasa olis taitanet Jumalan tahdon kyllä täyttä ja ihe
jancaickisesii autuat olla, jos he ainoastans sijnä olis seiscwaiset
ollet, jakäyttänet
lumalalda annetun kässyn ja Lain heidän
hywaxens, josta he sitte wielä elämän Puun ja muitten wälicappalden nautitzemisesta olisit täydellisesti tullet wahwisteturi
heidän synnittömäsä ja cuolemattomasa tilasans.
nyt ihminen, hänen wapaan Tahtons waaWaan

sen

caswaman

se

se

sen

sen

sen

cosca

Hh

H

rin
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on rin käyttämisen cautta, poistuhlais synnin langemuxesa bänm
synnin coulla Paradisillisen Taydellisydcns, ja
cautta teki itzens tyhjäxi cai«»dotettn.
Pyhydestä
Tiedosta,
ja wanhurscaudesta.
ulottuwoisesta
kesta
Täydellisen
Sentähden sijs, jos me tahdomme jallens tulla
ja osall-isuteen nijn pita meidän jallens TäyJumalan yhteyteennijncuin
me usiasti Raamatusta
näem, että
dellisen tuleman,

Maan

rkil. 2:
öcc.

sen

sen
sen

Taydellisyttä waati» cailMa nijldä zotca tahtowat
15. tuaxi tulla. Tämän Täydellisyoen armon on nyt meille toimittanut jällens wap. IHsus Christus/ hänen täydellisen ansions

Jumala

ja Lunasturens cautta, niin että caicki jotca tämän lEsuxen ja
hänen ansions osallliudesa nyt owat, ja siinä eläwät, ne myös
2.
Täydellisin luetan ja ylösotetun. longatuhden me
Sentähden lumalalda
nyt
catzelem, cuinga monenlainen ja mingäcaldainen
Toisen
2.ard Ulsxxs p,r<t oleinan joca mcitdä liye waaditan/jos
teen taas t«r>
witan.
me tahdom Täydellisin Jumalan Lapsin ia nutuin jällens tulla?

se

Vnsistä, fos me tahdom sijhen oittaan Taydellisyteen

MmZiryren Christuxesa jallens tulla, niin sijhen tarwitan ensin, xxi uloctu>
Tieto ja Töy< mainen
TaiwMisen opin ia runnonTäydelllsyysMiinnrrxxe-X
deNfyys.
Sillä yxi Sokia on oppimatoin ja taikamatoin ihminen,
cuinga dän taitaa tawtta taicka muita eli
seka lEsuxen
käsitetyn lEsu,
Taydeltisyden osallisuteen
cautta, että
yxi autudestans tietäxen totiseen Seuramiseen? Totisesti langee
mätoin Sokin cuoppaan ja menee paitzi coco tietä cadotuxeen.
Tieto m oppi
Sentähden siis tähän tarwitan iällens yxi witzi TäydelilDeen.
ymmärryxesä, joca on alcu sijhen Christilliseen
yxi perustettu ja uVäsä Tirdosa-Pitä oleman wähimmaxikin pyhistä
ja
lottuwainen Tundo Ill,nalasta hänen
oniaisuxist
tans ,<t C. hdojtans, sijnä pitä oleman ylitzewoittawainen tIM
do synnistä »a sen mxrkyrtawäiscfta W cadotrawaife»t<t
woimasta, sijnä vita oleman Tundo meidän aueudem pernft

sa.

se

uscon

sen

luxitta, nijncuin Jumalan armosta, lEsuxen Lunastuxesta, ja
Pyhän Hengen cutzuw?i csia ja Tygötukewaisesta armosta; siinä
pitH olemaa tundo meidän anludem wäticappaleista: Sanasta ja
»ani den woimasta; sijnäpitä wielä oleman
totinen tundo meidän aurudem ocdningista ja lärjästxxestä:
«iMtiäin, Catumuxesta! u!'cost., ja Pyhästä Elämästä, josa
lärjestyxesä me taidan, amoastans taydellisixi Jumalan Lapsixi
tull«.

ColmtncMdcn PäiwcM.
tulla. Jaa, nijncuin me nyt elämme Christuxen
ja Mmbudcn ijullä, josta ainsta se seisoo, ena silloin.
25. ,<i: g>
lm?<?n oleman
Nimittäin nudesa Testamcndisä, pitämedellä
0N
»ljuculn
meri
niin
herran Tu"doa/
Chrisiittyin welwollisuus jo tällä Mä, ettei heidän nijncuin ne
ZstensyndMt Lapset pidä ainoastons Tietämän niztä ynkcrtai<
waan heidän pitä myös
fimbia uscon kappaletta Eatechifmuxesta,
sijtä runsahasta Jumalan Sanan ja Raamatun Lähteestä jo taitaman nlosammulda niicä sywembiäkin Salssuria, heidän Siewaloxi >a ojenlmsnuoraxi, ja lumalans silunssitä
tä suuremman cunmoittamiseri ja ylistämiscri, silla caikille se su
ja caickia mitä sijnä on- Ia
sanottu, cutkicat
yhtäläinen
ymmarryxen mitta Vl. HY.
ej
waicka tosin caikille ole annettu
ja lahja kasitta caickia salauxia täydeltistsii, riju cuitengin
pitä wähimmärikin itzecungin todella coetteleman cuinga cauwashanonulottuwainen ja cuinga korkialle Kän taitaa tulla nii-

den Taiwallisten asiain kasittämisesä yhden wiriän tutMleWsm
ja Rmouxen alla. Ia nijn sijs ej meidän aina pidä oleman
Lapset, eikä aina Nuoret, mutta myös Isät, ja TäydelliIZ, 14.
joilla
owen
cauesopij/
ja
ruoca
Heb.
joille
tottumisen
wahwa
5:14.
set/

ta harjoiretut mieler/ hywaä ja pahaa eroittamaan. Nijn 2?«r. 3:
16
totisesti P. Pawali hänen Epistolisans Romareille ja Hebrereil-

15,,

I Cdl 2i 6.
le aiwan wahwaa ruocaa ja suuriaautuden Salauria meidän cal.
2: 2.
teem asetta, ja anda wahwan sy»n ja käffyn caickein tteen nij. Catzo tästä 5
ta ahkerasti tutkia ja niiden ymmärryxeen itziäns pyytä. Ia on Suiw. Paas,
se aiwan tosi, ettei yhdestä aiwan lyhyeM ja vMrtaisesta eli oppimattomasta tiedosta eli pnhesia ja saarnasta taida cucan saada nijn ulottuwaista Tundoa hänen aututeens cuin st tarwitaw
ja st asia on wärtti, eikä taida omstundo nijn tulla ylitzewoiteja puhesta cuinsijläjotuxi yhdestä tärkistä ja lvhy<sta tiedosta
lapitutkittu
ja silmäin etehen
ea juuresta japerustuxen cwsa on
ymmärtää, micuinga
asetettu. Silla
uusisyndymiien
ja
ja
kä se oikia Parannus,
usco uudistus on, el«maan minua ihiäni Sielun ia
len minä ole oikein tullut
Muumin puolests, ja c'- .lnattain minun Sieluni omaisudeia:
ymmärrystä ja whtoa, aimga si)wäldä ne turmellut owat, ja cuinZa tyhjät ne ewm caikesta hywW,ja cuinga ne myös jällens
Vartittaman muuteltMlan ja sijhen oikiaan Tandellisytten ja

Hh3

IE-

NelM Sunnundai P.
pitä? nijn myös, cosca jocu
waarä opettaja eli Christitty tahtoo wetää minua cpäilyxeen
meidän opistam ja uscostam taicka sen Christuxen lotisen
seuramisen tarpellisudesta, cuinga ta.dan minä ne tacaperin
ajaa ja sitä oikiaa Totuutta heitä wastan
jos ej minulla ole ulottuwainen Tieto Tundo ja
taiwallisista totuuxista ja Salauxista? ja niin
T
on se sangen merkittawä cuin P. Pawali Ephesereille muist'.:tta
Saarnawiran opettamisen tarcoituxesta
hän sanoo: errä me
caicki rulemma uscon ja Jumalan pojan tunkemiseen xhtexdes Täxdepl miehexi, Christuxen täydellisen warren mitan
Men, "tem me sillen lapset olis/ joeca horjuisim ja calcklnaiseloa opetuxen tuulclda wietelläisin/ ihmisten coiruden ja
cawaluden mutta, joilla he meitä
saadaxens

lEsuxen osallisuteen saatettaman

cosca

«»?,.

4:13.

14: 15.

peccä. Mutta olcam toimellistt rackaudes ja casws,cam caikis Hanesä joca pää on/Christus. Jumalan P. Sana »n
yxi sywä caiken Tiedon ja wijsaudenLäbde, josta wuotaamon,
5/r «4:39. da ojaa krxdimaihin/ja ojat tulemat suurixi wlvroixi/ja wir,
rat isoixi meriri, sentahden meidän pitä sijtä meidän ymmär42.
ryxem ja sydämmem täyttämän, nijn että me sijtä otamme ja
toimitamme itzellem Perustetun Tiedon, ensistä,
oikian 0v«gm«'l«. pin ja
arriculuxista ja pää osista, Toisexi, meidän ikiHol»l»2 lämämojennusnuorista Colmannexi, nijsia Hengellisista waicueuxista meisä, cuinga meidän Pyhän Hengen waicutuxen alpitä totisiri uusixi luondocappaleixi ja Jumalan aseixi ja a?' suinstoixi tehtämän ja tuleman, nijn että meidän pitä Christuxen
woimalla Sikiaman, Svndymän, cuoleman ja
6 2.
ja ylösnouseman yhteen totiseen uu5,1/2:
ristinnaulittaman mailmalle
yhteen
ja
n,0m.6:4. teen elämään,
tcnwalliseen menoon siirtyt oleman. Nä6. mät caicki nyt tulewat nijden Christittyin
2!
Lxk.
Tiedon Taydellisyteen
ymmärryxesä, joista heillä pitä ulottuwainen käsitys ja Tundo
oleman, jos he tahtomat Christuxen Täydellisyden osallisuteen tulIa nämät
Jumalan taydellisydellä täytetyt olla.
Vfli. 3:19. la ja caikellaTäydelllsixi
ymmärryxesa, ej Jumalan rinnalla, waan
nyt cutzutan
muitten ihmisten suhteen, joilla ej ole nijn perustettu ja ulottuwainen Tieto heidän autudestans. Ia waicka tosin ei caicki ja
«inomattain ne joillayxi rastas ja cangia ymmärryxen ja muiston lahje» on,taida tulla Mm toiwocettawaan warteen jämittään

uscon

!om

cansa uscon

sen

taan
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täsä tunnosa ja tiedosa, mjn nytten cansa Jumala tytyy

heidän wiattomaan heickouteens ja haluuns, cosca cj he jonZun
oman ehdollisen laiscuden ja huolimattomaiden eli ylöncatzen cautta, ole wicapäät heidän puutoxeens ja »xikertaisuteens; Ia Pyjohdatta heidän siihän Hengen woitelemisella ia waicuturella
ja
tarpelliseen
yhteyteens,
nijn etlEsiixen tundoon hänen
hen
ja
kelpawaisesa
ta he ainakin ulottuwaisesa
Jumalalle
mitasa
saaroat cuta Cbrtstuxen Rackauden joen caiken tundemisen Ibiäen.
yliye käx/ja sijnä jocapäiwmsesä coettelemisesa ja ristin Schoulusa sitte sitä enämmän tulewat sisällisesti opctetuxi ja harjeitetup Jumalan Sanan ja Rucouxcn ahkeran käyttämisen alla.
sinä s Sunn. Paasios puhunet oJosta asiasta me pidemmälda
lem. Waan ehkä cuinga tarpcllinen tämä Taiwallinen Tieto Jumalan Lapsille on, jota he sentMen myös ahkerasti tacaa'r5,«19:46.
72.127.
«jawat ja cocowat itzellens nijncuin yhtä suurta Taiwan Lahjaa' 57. 162.
ja Tawarata, jota ej millän maallisella tawaralla taita maxetta Jok. 17: 3.
eikä sijhen werratta; ni,n cuicengin on nct täsä elämäsä caicki
meidän Tietom ehkä cuinga oppenun ja corkian Doctorin tykönä se olis, puutoxen alainen ja wajawa, sillä me tunnemme lClll.lZllL.
täällä ainoastans puolittain, ja nijncuin speilista tapauxefa; jongatäbden myös meidän täsä Tunnosaaina ja alati cocs
elinaicam pitä caswaman sekä ennen käandymistä, että me tiedäm»
me Cbristuxen Taydellisyteen turmamme panna, että myös
ken käändymisen, cofta me o otem Chrifluren Täydellisyden osallisuteen tullet, cusa Pyhyden harioituxen alla Christus hänen 5011. 14! 21,
aina cnämmin ,a ~»/:'niin ilmoitta iyens ja
coetuxen cautta caswatta heidän Tictoans ja Tundoans että he
aina täydellisemmin tulemat ymmärryxes ja Jumalan Isän, <?ol, 2.'
ja Cdrisiurcn salaisudcn tundemisesa. Minä sanon, nijncuii? siis
».

on wajawa ja puutoren
se caickein corkcingin Tieto ja Tundo
alainen sen suuren heickoud en ja turmc'u?-cn täbden josa me e,
mjn

lämme tasa mailmasa,

emme me siVö taida myös

sen syyn

tähden caikella meidän tiedollam Jumalan edes mjn Täydelliset
olla että, me sen cansa yxinäns
hänen edesäns seisoa >a
Täydellisin luettu, waan se Pyhä Tieto ja tundo jonga me
taalla taidamme kositta Irmalan P: Sanasta, on ainoastans
ft iarpellmcn Wa!'«pp.lecautta me taidamme sekä
tulla näkemään meidän tpy.pdem ja pumoxem, että' myös tulla
etzimään

Neljäs Suttnundai P.
«tzimaän osallisuttasW oikiasa Täydelllsydefa, joca nyt yxinans
lumalalda Täyden edestä ylösotetun ja jolla me taidan, autus2.
tulla, joca on
Ns.
li. xi
Toisexi, fe TxgöluettU Christuren Täydellisyys j<t
Christuxtnty»
göluetlu täy> .wanhurscaus. Joca nyt on Pääasia meidän taydellisexi tule,
dellisyvs/jsca' miseem/ että me thristuxen omalla ja meille ansaitulla TaxF» Pää asia dellispdellä ja wanhursiaudella tulemma puetetlyi ja
delllsexi tehoxxi. Me tiedamßackat Sielut, ja cuulemma sen s
Sunn. P. Colmm. Päiwästä, että Christus on ollut se Täyjoca meidän Lihasam ja luonnosam on meidellisesti wanhurscas,
dän siasam ja meille hywäri caiken wanhnrscauden täyttänyt, sillä nijncuin ej Jumalan edes taida seisoa yxikan wanhurscaus
z: to. joca ej ole Täydellinen, waan jocainen on kirottu joca ej taida
,

,

243

<:«!.

täyttä, ja me nyt synnin cautta olemme nijn turmel,
coco
»am,z:Z,4. lut ja caiken woimcm poiscadottanet, ettei yritän taida Lakia
täyttä; Sentahden piti Jumalan pojan meidän Lihan,
paällens ottaman, ja fijnä jpndisis lihan hahmos duomiye,

z

man syndi Lihas synnin cautta, että se Lain wanhurscaus
metsä caxtetyxi tulis/ jotca emme lihan jälken waella waa»
Hengen jälken. Ia nijncuin Christus sijs on meidän siasam lain
tirouxen täydellisesti ulosseisonut, ja caiken Lain meidän edesicim
2?or.
täyttänyt; nijn onse wanhurscaus myös se sama, joca uscowaisille nyt
tygölukemisencauttatuleehywaxi, niinettä ChrisiusonLainLop«
«,am, ;!22. pu, jocaiyelle
wanhurscaudexi, ja Lain wanKom. IQ: 4.
taytetxxi
tullut Christuxen cautta
nam meifa
c«p. 8: 4' hurscaus on>hywäxi
jälken
nijlle
Hengen
jotca
caikille
waeldawat ja ej lihan.
Taydellisyteem, »onon
meidän
nyt
Tämä wanhurscaus
Pääasia
ga cautta me, ensisti, Jumalan edes Täydellisesti wanhurscaixi lueran, nijn pian cuin me Chrisiuxen wanhnrscauden osallitullet, nijn että meolem«
Cal. 2: 12. silleen uscon cautta catumuresa olem
ma Hänesa Täydelliset, joca caiken Herrauden ja Esiwalla«
pää on. ja Hän on saattanut iyellens Seuracunnan/jolltl
5:27. eej saastaisutta eikä rxppxä ole, waan on pphs ja laittamatoin, nimittäin Christuren tygöluetun Pyhyden cautta joca jo
Castesa meille omistettu on- Ia wiela Toisexi cosca ne uscowai,
set owat puetetut tällä Christuren Täydellisellä wanhurscaudella,
nijn sen cautta tulee myös caicki se muukin, nimittäin tiedon
M Mmgn täydellisyys jota he tacaa MMt M mailmasss,
p«h«
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pyhitctyxi ja Jumalalle otollisen tehdyxi, nijn että waicka heilda nijsa paljo puuttuu, nijn cuitengin he, tämän Christuren heille tygöluetun Täydellisyden tähden ja cauttaainatäydellisixilapsixi
luetan jaylösotetan, nijn että he cans täxdellisesä roiwosa

wat pyrkiä

sitä iiancaickista Täydellisyttä cohden. Ia tämä Chris- ir«.«.>i z.

wanhurscaus ja Täydellisyys, jonga camta nyt
Täydellisexi tulewat, on paljoa suurembi
Lapset
caicki Jumalan
ja awarambi cuin Täydellisyys joca Adamilla ja Ewalla Pajolla ne
radisisä oli, sillä Christuren wanhurscausyli ja täydellisyys
Täydellisyden
käypi
puetetan
lawialda
nyt
cuin
uscowaiftt
yxi määrällinen Luondocappale wasianotta ja candaa. Ach!
watcam sijs todella ja yxinans tähän lEsuren TaydeUisyteen
uscosa, nijn me totisesti hänesä Täydelliset
olem, eikä ilman tätä caicki muu meidän sekä tietom, että Elämäin täydellisyys mihingän kelpaa, waan
me ne panemme ChrisiuxenTaydellisyden rinnalle, nijn ne häpiäan tulewat ja puuttuwaisexi löytän.
me yxinans tämän Christuren Täydellisyden osalliMutta
ja seisomme, nijn silloin se puuttuwainengin ja
pysymme
sudcsa
wajawa tulee täydellisexi luetuxi sa kelpawaistxi hänen mitasans.
longatähden myös tästä Täydellisydestä.
tuxen tvgeluettu

se

sen

cosca

cosca

sen

Colmannexi, uloswuotaa,
Pxhän Vlaman
Jumalan lapsisa, joca laitaan cutzua, aljcttn elämän Elämän

dellisyys

täydellisx)'3,ja wälttämättömäsii seuraa sijtä edellisestä Christu-t äydchjlVys.
xen Täydellisydestä, nijncuin uston wanhurscaudesta seuraa eroittamattomasti Vlämän wtlnhurstaus. Caicki nämät colms
Täydellisyden muotoa rippuwat nijn kiinni toinen toisescms,ettei
ne coscan taita eroitetta toisistans, waan yxi seuraa toisesta: cusa ej ole sen autuaxi tekewäisen Tiedon Taydellijxxs, se on,cuja Tundo Christuxesta ja autusa ej ole se ulottuwamen Tieto
destans Jumalan Sanasta, sijnäej taida myoskän olla Chris- ignan »ull,
turen ansaitun Tciydellifpden oftllisurta/eikä haluakan sen "siä«.
i°: 14.
iälken: Cusa taas ej ole Christuxen osallisutta, sima myös ej taitäydellisettä
pxhxträ
joca
eli
da olla vhtan elä<nän
lumalalle kelpaa. Waan cuitengin ehkä cuinga yhteen nämät caicki 0wat sidotut keffenans, nijn ei sen wuori nijta pidä yhteen secoitettamon, paljoa wahemman yhdencallaiseri tehtemän, mutta itzecupidettamän: nijncuin ensisti, meidän x»n>„ärkin pitä eri

arwosa

Ii

rxxem

Neljäs Sunnuntai P»
ryxem täydellisyys eli eieco, meidän pita pitämän nijncuin se
tarpellinen wälicappale jonga cautta me tulem tietämään meidän
puutoxem caikesa hywäst, ia johdatetuxi lEsuxck tygö,
suuren
josa me amoastans sen täyden Taydellisyben ia wanhurscau25«

käsitämme: liksuxen ansaittu ja meille uscvsa rxlöluetTäpdellijyxs, meidän pita taas catzoman, nijncuin se jonga cautta me ainoastcms ja yxinäns täydelliset olemia ej mingän muun cautta Jumalan edes: pyhän elämän Caydelllsxxs
eli totinen harjoitus,. pitä taas meidän catzoman amoastans
nijncuin uscon hedelmä ja waicutus meisä, jota emme coscan saa
asetta sen edellisen nimittäin Christuxen Täydellisyden rinnalle, sillö silloin me cohta Chrisillxen wanhurscauden Täydellisyden ikänäns cuin soimaisim puutoxen alaisexi ja wajawaxi, waan
den

ttt

meidän

nwn

pita

tätä meidän elämam sowittamista Christuxen

jalken, catzoman nijncuin meidän welwollisen kijtollisudem,
niin myös lapsillisen cuuliaisudem harjoitusta ja osöttamista meidän Isääm wastan. Ia että
Tygöluelun Christuxen Täydellisyden, ja meidän Elämäm aljctun Täydellisyden wälilla on
vxi suuri ja croittamatom side, me näemme sijtch että sillä autuaxtekewäisellä uscolla on ni,sa molemmisä tekemista sillä
costa seisoo, ettei se amoastans Christuxen ansion omistamiselja wanhurscairi Christuxen
la tee meitä lumMn edes
<3,1. 5r 6. tygöluetulla Täydellisydella; mutta että se myös ceke »ncisä a,
RaiN'. >3-iQ. latt työrä Rilckauden cautea, jocn on lain täyttänyt. Jaa,
ne owat nijn yhteen sidotut, ettei Lain wanhnrscaus taidetulla
meisä täytetvxi, eli tygöluetuxi meille Christuxelda>jocajos me waelzr 4.
jälken ja ej hengen. Waan eroitus
näitten wä-

sen
sen

us-

se

lillä on, seisoo erinomattain

näisä: Christuxen

Täydellisyys

se ty-

göluetan meille, mutta- P. Elämän täydellisyys on yxi meisä olewa ahkeroitzeminen ja harjoitus: Christuxen Täydellisyys käypi
edellä, waan tämä
Se toinen kelpa itzestäns Jumalalle,
waan tämä ainoastans
toisen tähden: Se toinen on suurem-

seuraa:
sen

bi sitä cuin meillä Adamisa oli, waan tckmä on wähembi: Se
toinen on corkein ia Täydellisin, waan tämä on wissin mitan ja
määrän sisällä: Se toinen täyttä Lain täydellisesti, waan tämä
on puuttuwa ja heicko; ja nijn edespäin.
Waan mitä nyt itze asiaan tulee, se Täydellisyys jonga

meluMlon lapsille sanomme tygötulewan heidän Llämäns

puo-

lesta
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lesta,Raamatun puhen parren jälken,waicka se onheickoja waiiawu/
nijnej sesen wuoxi ole jocu tyhjä uni eli warjo, eikä jocu lendäwä aja- Ac. scc.
!>lema»
tus ainoastans, waan sijnä on ja pitä oleman yxi Totinen meno Pitä
totinen
l»i
ah<
Christuxes, sijnä pitä oleman totinen Christuxen seuraminen, totinen
keroltzeminnl.
pitä
opetuslapsi
totisesti
oleman Sowirettu
Christuxen muoto, cusa
seihänen Mestarins jälken: Sentähden se Raamatusa
täydelliset nijncuin Isa täydellinen on. Olcon kar- lac. i: 4.
soo: olcattäydellinen
työ/ että re täydelliset ja coconaiser o- c»i. 4:' 12»
simisella
täydelliset
te
alisitta caikella Jumalan tahlisitta. Että
dolla täytetyt. loisa paicoisa se sana Täydellinen uuden Testamendin alcu kielen jälken merkitzee nijn pal,on cuin, sowitra 7-5^.25
yxi asia hänen toimeensjapääh>änsell loppuuns, hänen nne»
rans ja mäarans jälken, nijncuin se Jumalangin Rackaudesta
4: IKk
seisoo, että se on tullut meisä taydellisexi silloin cosca se on hä.
nen rarcoicuxens käsittänet mcisa; nijn että sijs olla caydel»
linen ja täyttä Lakia, on nijn paljon cuin saatta ja sowitta
totiseen toimeen ja tarcoituxeen tykönans Jumalan tahdon jouga hän Laisans on meille
ehkä ej sen täydellisen minijn
jälken,
cuitengin
yxiwacaisesa
tan
ahkeroitzemiftsa ja Lain
pitämisefä. Nijncuin myös wanhan Testamendin alcukielesa tämä sama nimi ja asia, yxiwacaisuden sanan alia tietä annellln
seisoo wanhan Testamendin uscowaisista että
tan, nijn cuin
he olit wagat ja wacaiset: Noach oli hurscas ja waca mies, 6en. 6: 9.
17:1.
Abraham, waella minun edesänt/ ja ole waca. Jacob oli Lug.
Lug. 25-27.
ja
Mwacainen mies. David waelsi xxikertaisudeZ wacuudes. i l<e3 9:4.
Job oli waca mies. Minäwaellan wiatcomudes, sanoo David itzestäns. Nijncuin myös itze Isumala hänestä sanoo: Minun r1.26: 11.
palwelian David piri minun rastpni, ja waelsi minun jäl- I Kez. 14! z.
keni caikella sxdämmellä. Ia nijn sijs täsä Jumalan Lasien
täydellifyden ahkeroitzemisesa, pitä oleman yxi totinen yxiwacaisuus, yxi totinen Jumalan kastyin pitäminen ja waellus Jumalan jälken caikella sydämmellä, jongatähden se myös wielä seielämään sisälle tulla, nijn pidä kaffyt. Caxt, ««. 19i17.
soo: ja tahdot
täkät se cuningallinen i!.aki/ Racasta sinun lähimmaisias I»c.
z.
nijncuin iyias. Olcar Lain tekiat. Jaa, Jumalan Lasten pi- I»c. 4: ii.
tä tasa harjoituxesa tuleman ylonpaldisixi, ractauden pitä li' 2 Cor. 4: 15.
sändxmän ja hyötymän- rvaeldacar hanes ja olcat hänesä
2k«.l;8.
jliuritetut ja rakeeut ja wahwistetue useosa/ ja olcat run,

se

«:

saae

6i>l. 2! 7.
?l">.

1: 9.
10.
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laat fi>nä kijraxen cansa. lkccä teidän Raelauden enämmin ja enämmin pldäkylläisexi tulis caicsinaijes y<nmärrxxes
ja tundemises, Ceidan picä waeldaman-että te täxdellisemlnäxi tulisitta, lkj nijn, että minä sen jo käsittänyt olen,
eli jo tähdellinen olen: mutta minä ahkeroiden sunrefta, et)

sen

>tä «ninä
mxös käsicäisin. Nijn monda sijs cuin meistä
täydellista on, ajatelcam nijn,cuitengin crcä me yhden mi15, !6. tan jalken
sijnä wacllamme, johon me jontttnet oie>nma.
nijn
fijs, nijncuin Jumalan Laki ia Cbristuxcn esimercki.on
Ia
totinen ojennusnuora Jumalan Lasten elämään; nijn heidän
myös pitä totisesti siinä waeldaman/ totisesti oleman lu,nalan seurajat, ja cuuliaiser lapset
jälken joca meidän cucte
pphä,
ja
on
olcat
on,
mxös pxhär caikisa teidän
zunllt
menoisan. Coco ihmisen pitä totisesti oleman Jumalalle anneltu ja uhrattu Siclun ja Ruumin puolesta: sillä nijn
sei,
poican,anna minulle sxdämmes, ja sinun silmäs pi?l»v 2;! 26. rakon minun tieni. Andacatmpös teidän
Jäsenen wanhurfRam. 6 19.
pxhxteen. Ia andacat teidän Ruumin
cautta
3.oni. l2! I>2. elawäxi, pxhäxi ja Jumalalle otollisen uhrixi'la älkät so>
tvitcaco teitän tämän mailman muodon jäl3en,waan muutreitän teidän mielen uudisiuxen cautta. tkttä teidän
Hengen/ Sielun ja Ruumin nuhtetoinna pidettäisin meidän HERran lEsuxen Lhristuxen tulemises. loca on ust
24collinen/ ja sen myös taxträ. Ia waicka tosin tämä caicki tapahtuu täällä fuuresaheikoudesa,nijncuinyhdesä Lapsesa jolla toheickousin jo totinen elämä ja lijcundo on, waan
desa, joca pita caswamisen cautta wahwisiuman ja täydellisemmaxi tuleman; nijn cuitengin nijn muodoin cuin me wastauutästä
Catzo
desta syndymises jo olem tullet totisiri ja eläwixi Jumalan Lapnijn pitä meidän myös uudistuxen tilasaosottaman että
Joulun aamu
jaarnaa.
meisä on totinen elämä Christuxesa ja hänen jälkens meidän lijja waelluxefam, sillä ;os me Hengesä elämme/ nijn
l?2? 5' 2'5.
waeldacam
mxös hengesä. Niitä Hengestä jimdxnyt «„ ft
Zob. 3: 6. on
HenZi, ja sen häncsä eläwän Hengen hedelmät edesruo,
cuin cwac: Ractaus, ilo/ rauha, pitkämielisxx?, xstäe5i.5'24» pi/
wpxs, hxwxxK/ ulco, hiljaisug' puhtaus. Ia nijncuin nyt
näin Coco ihminen on uhrattu humalalle palweluxeri ja uhri,
xi; M mitä iye Töihin tulee zotca Lain ojennusnuoran jällen

se

sen

se

soo:

suuresa

cunnosam

teh-

ColmtnMden PäiwcW.
tehtämän pita, pitä caicki meidän Tekelmsem ja lartamtfew
mxös tarcasti lowitett<m,>:n Lain jäeen/ nijn että se on P
xi totisesti aljettu xhtalaisxxs Jumalan Lain eli Christuxet
Elämän ja meidän elämäin wälillä, ja etten ms nhtan kässycjoHERran Laista ehdollam ja tahdollam ylitzckäy ja rico, sillä
ta ehdosta ja ilkiwatt<tisudesta jotakin tekee, se pilckaaHlkß
raa,jasefielupitä häwicertäman. Niinettä cusa ej taimal<
lainen totinen Pyhydcn harjoitus ole, sijnä ej ole myös usco,
cuollur/ josta asiasta me pidemmäl- M. A 2s«
sillä usco ilniun Töitä onpaiwän
aamu saarnasa. Sanalla sapuhunet
dä
olem Joulu
seisoo, cnsisti: TotiseTäydellisyys
nottu:
ja
caickia,
ylitze
Lähimmäisen wilptttöRc-ckaudesa
sa Jumalan
nijn
myös
Elämän yxiwacaiseja
Rackaudesa,
Christuxen
mäsä
seuramisefa, sekä tasa Rackaudes, että nöyrydes, puhtaudes ja
caikisa muisa Christillisifa awuisa; Coisexi: totisesa Synnin wi<
hasa ja ehdollisten Syndein walttannM, nijn myös ahkerasa
Sotimisesa heickoudengin syndejä ja lihan himoja wastan, johon
-

wielci cans tulee yxi totinen Tundo meidän puutoxiftam, ja ettei meidän Pyhydem ole sen wuoxi mitan Christmen Pyhyden
ia Taydellisyden suhteen waan meidän pitää alati Chnstujonga cautta
xen taydellisyden osallisudesa itzem kijnni pitämän,
me taidamme amoastans seisowaiset olla, ja jongatäbden meidängin heicko täydellisydem tacaa ajaminen yxinäns Jumalalle
kelpa: Cotmannexi, seuraa tästä, yxi torinen iyens ja mailman poiskieldaminen, jota Christus nijn usiasti teroitta ia hä- öl«.ie: 24.

nen opetuslapsillens muistutta. Taincallaisesta Cbristittyin Ta>
dellisydestä sanoo D.Gerhardus näimnijden wastauudesta ftnveneitten Taxdellistxs ei fejso siinä räxdellisefä Hain taxttännsesa/ waan Christuxen Täydellisen wanhurscauden
uuden cuuliaisuden yxiwacaisudesa, oman

6ce.

eomm.

puursxens tundemisesa, ja muitten suhten, eocisesa juoxu- Fit. e. 5.
hän wie- »57la ja ahkeroiyemisesaräyd<llisxden jälken.NijN
la: Pitää luinalan Sanaa, ej pidä ymmärreccämän, L.oin
w<?an Ewangilirmin jälken: Se on hänen k<P'yns/ että me
Ch« istuxen päälle, ja Racastamme meiräm kestenäm. IIuK.PÄA
Ia nijn tämä ahkerus ja harjoitus ej pidä tuleman Lain pelwoft
ta ia waatwisesta,waan Ewangeliumillisesta Hengestä ja lapsia
lifestä halusta Christuxen ja hänen cuwans ja muotons jälkeä
Ii ;
NiD

sanoo

uscom

Neljäs Smmundai

Augustinus: Hymaarvu on silloin Täydellinen
sanoo P. sxndynesä,
siinä uudesta
cofta sen raydellisyceen myös rulee
puutoxens
ja Tunnustus noyryo<nan
Cundeminen
ha!«en
Nijn
desa.
sanoo Doctor Arndt tästä: I«>nalan lasten Ta>
dellisyys ej ole jocu corkia, suuria hengellinen/ taiwMinen
ilo ja hartaus, waan se on yxi oman tahoon,
poiskielda>ninen, ja
tyhjydens
Nijn

.

äe H»n6Us.
122.

P.

Cunnian
oman
tundeminctt,
alinomainen Jumalan tahdon tekeminen, palama R?ck-»us
ver. Lähimmäisen tygö/ ja sydämmellinen cansakärsiwällisyys.
OKI. nov. «cl.
Summasa: yri sincallainen Rackaus joca ej mitan
?> 657- l>l«f.
'.ajattele ell eyi, waan lumalata yxinans, nijn paljo cuin
mahdollinen on tämän elaman heickoudesa.
'Waanßackat sielut, ehkä cuinga suuri welwollisuus tämä
Nyt on Jumalan Lapsilla, ja ehkä cuinga ahkerasti he myös tätä
juorua edesäns pitämät heidän lEsurens täydellisen elämän jälken, ni»n ej tule ainakan heidän Pyhydens ja elamäns coconans
taydellisexi täsä mailmqsa, waan heidän täywy tuta ja tunnustaa
tykönäns sekä
Heickouden/ että moneucallaisen puncoxen, yxi Jumalan lapsi cutzutan Täydellisexi, nijncuin yxi Handtwärckäri cutzutan Mestarixi waicka ej cuitengan yxikän Mestari
täydellinen hänen konstiscms iilman suurta puutosta. Sen-

suuren

me nyt catzelem
Colmannexi/ Nijrä puuteria cuin Jumalan Lasten
toisä ja Pyhyden harjoituxesa löytywät: Sillä waicka
ne wastauudesta jyndynet seisomat armon tilasa, ja ej ainoastans
sijnä wastauudesta Syndymisesä ole lahjoitetut uudella woimalla,
mutta myös uudisturen tilqsa, sen cansawaicuttawaisen armon
ja hyötyä sijnä hengellisesä ecautta, taitamat merkillisesti
lamäschnijn täytyy heidän cuitengin huomaita ja tuta tykönäns,
cuinga se turmeldu luondo aina heitä wastan hackaa ja sotij,josta heidän tykönäns tulemat monet Puutoret, kiusauxet ia lihan
ja Hengen Rijta. Ia tästä si,s seuraa se, ettei yxikän Jumalan
Lapsi taida nijn cauwas saattaa täällä hänen uudistustans,että
hän coconans ilman synnitä ja wiata olis- Sillä ensisti/waic<
ka tosin Perisyndi hänen taipumustens cansa nijn paljon tuleenlaspainetuxi Jumalan Lapsisa, ettei se heisä hallita ja waldna
pitää tarwitze, nijn ej taida se cuitengan coconans ulosjurieikä ole ihminen ulottuwainen uudisturen tilasa wastanottama««

Waan esikisa tähden
löytyy Puu»,
' hywisa
los.

caswaa
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tumaan tämän suuren turmeluxew allaniin täyöellistä' muurvstw
cuin se pidäis,eikä poisriisumaan sitä synnin: ruumista,,niM ettw
täytyy-Perisynnin juw'
hän silta coconans wapa
ren tykonäns candaa; josta sijs nijven' Pyhaingiw tykönä' alinos'
maiset walituret ja huocauxctowat' minä tiedän, ettei minm
sa, se on, minun lihasani mitan hyrvää asu/ sillä rahto mi-i
nulla on/waan täyttä hywää, en minä sitä löydä:. Minäl 24.
,Wobi 4: lA
wiheliäinels ihminen, cuca päästä minun tästä
Rijdas,
pyhäin
myös
ruumista? Tämä näkyy Toistxi,
niiden
Ldt. 12: I.
ta jn Sodasta joca heillä on alatilihän yllytyxiä wastan,
silla cusa Sotawielä päällä seisoo, siinä ej ole woitto wielätäytzellincm Ia waicka tosin me uscon cnutta rvoiramme/ cuitengin cosea wihollinen jällens kertoo hänen asselens ja' on rauhatoin,nijn täytyy heidän taas uudesta mennä camppaus paikan
päälle ja sovasa aicans wiettaä ja culutta. Tämän näyttä n yöss
Colmnnnexl, Raamattu stlwäsiy cosca hän sanoo, että se
dellinen tila wasta tulee tämän Elämän perästä, sillä raällä? l 5011, z: 2.,
meillä owar ainoasians hengen uutiset, ja caicki meivan tie- Kom. 8: 23.
13:9.
töin ja tecom on ainonstans puolireain. Sanalla sanottu:JosgiCo,-.
iM.i:z.
petämme
syndiä
iyem,
nijn
me sanom ettei meillä ole
me
ia ej ote toruns meisä. Ia- waicka se sama P. Johannes wiVi«
la sanoo, että jom Jumalasta syndxnxcon, ej se tee syndia,,
3: K'.
sillä hänen Siemenens pysyp hänesä-ju ej hän raida syndrä
rehdä sillä hän on Jumalasta syndynyt; nijn pitä meidän tasä se tietämän; toinen asia se on; että eehdä syndiä.ja toinen
osia se on, että synöi on «neisä: lumatatl Larsilla on Synnin
juuri- powesa nijncuin Johannes näisä edellakäynaisisä sanoisi
sanoi, waan ej he sin wuexi tee sxidiä, nimit-äin ehdosians
ja tiedosians, sillä nijn pian cum ban ehdosta syndiä tekee, niin
hän on ulcona armosta ja wastauudcsta syndymiftsta jalleus wihan'
ja cadeturen lopss.
Waan tätä wasian taitaa moni wielä scnoa,ja sillä caickiss lanZcmuria syndijn lnwcllisiri tehdä, cosca Salomoni sanoo:'
wcnhurscaslc»iZeelt!ycmänk'rranpälA?ae ,a
r'10v.24:i6:
sentöhden sijs ne wanhurscaltin ttntcwat ujiosti langeta lietenä
syndiin ja nosta Meni? wccn, nijncnin se on rvalitettorvo asia,
>

/

että monda ni'tä

estelewät heidän

lcplyy jctca

taincalloisilla Macmciun sanoilla

nijn ilta moni vlikcttaimn opettt»a-

-k in
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kin taincallaisilla sanoilla on tainnut lohdutta hänen Sanan cuulioitans Ripisä ia mualla, itänäni cuin ihmilellä olis lupa nijn
usiasti paiwäsä lahiaxi langeta ehdollisiin syndeihin ja ulostoimitta ne ainoastans jongun heickouden edestä; nijn pita sijs itzecukin

näisä Sanoisa se merkitzeman: ensisti': ft sana Paiwäsä/ joca
muutamisa wanhoisa kirjoisa löytyy, ej seiso eikä ole yhdesäkän
alcu Raamatusa, waan ainoastans se seisoo nijn: wanhurscas
langee seiyeman kertaa. Toisexi: ej Salomo täsä puhu lange-

syndijn, waan langemuxesta hätään, onnettumuteen ja
ahdistuxeen, nijncuin ne oppinet miehet sen merkinnet owat, et,
tei Salomonin kirjoisa cusan sitä sana langeta löydy eikä ymmärretä syndijn langemisesta, waan wahingoon ja muhun hätään, nijn että sijs Salomonin Sanain ymmärrys on tämä:
kertaa, st
wanhurstas langee hätään ja ahdistuxeen, seiyemän
on, usiasti ja nousee Mens, Jumalan ihmellisen pelastunen jaa,
wun cautta. Ia waicka tosin tämä Sana Langeta toisinans

muxesia

si

12.

uuden Testameudin kirjoisa löytän Lmgemuxesta syndijn, nijn on
cuitengin
aiwan sopimatoin ja mahdotoin asia, että yxiwanhurscas aina langea ehdollisiin cuoleman syndeihin ja sentäbden
on wanhurscas, joca on caickia totuutta ja Raamatun selwick

se

todistuxia wastan.

Waan, nijncuin nyt muutoin, cuin me jo ennen olem
puutosten «laiset heimuodoin euin sekä heidän Tietoa o»
dan Tilans
ainoastans puolittain, ja yhdestä speilistä tapauxesa, että myös
paljo estetän Lihan alin<
heidän Tahtons Pyhyys >a Rackaudens
pääse
ettei
taipumuxista,
iohonaun coconaiseen tay-omaisista
he
täydellisesti,
niin
sitä hxwäa jora
cehda,
eikac.nda
K5m.7i15.19 hettchtonmt;ni»n
näyttä tamäpuuros wieläcans ermomaisella
tawalla itzens Jumalan lasten Töitten coetuxesa luinalan
Pphän L.ain rinnalla, sillä eipä yxikan Työ e!i Teco taita
ej se caickein tarcutzutta täydellisesti hywaxi, nijncauwan cuin
yhteen
seka sisällisesti että ulconaisesti tule ja JumalanLain
z1»t.5.'44>48- kimmasti
luondons puotarcoituxens, maalins, muotons
cansa
hänen
B,
veut.
puolin
yhtäläisyys
täysi
caikin
lesta, za ni,n ej ole jocu
Jumalan
32.
Lain ja meidän Töitten, wälillä, jota Täydellisyttä ei taida M
mailmasa yhdengän Pyhimmängän tykana löytyä, ehkä cuitengiu st heidän uscoUinm ahkerudens waicka
on wajawa uscM
tqh-.
l

<?0l.

iz.y. cuullet,

Lapset owat suurten
Jumalan
puolesta, nijn

se
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cadotusi«
tähden kelpaa Jumalalle, nijn ettei ole nxt xhtän
ej
waella
jocca
ja
owat,
lihanRa», At,
ni>sä
Ilksures Chrisiuxee
-

«vaan hengen jällen, Waan
Uleljännexi/ nijncuin Jumalan Lasten Taydellisydesa
tsincallaiset monet Pulltoxtt löytywät; nijn löytywät beisa myös ja
wielä monet muut heickoudet itze cullakin hänen Mns za mittans HeickoAs.
iälken, cuinga cauwas ja pitkälle hän on joutunut hänen Chrift
tillisydens tiellä ja matcalla: nijncuin me jo esipuhesa cuulim,
s: 2.
että se on eroitus nijden Den syndyneitten eli käandyneitten Las- »5«.
1501,.2:i3»
ten ja nijden nuorten, ja Isäin eli täydellisten wälilla- joista cui- «el,
14.
lengin itzecungin täytyy hänen Heickoudens tuta ja candaa; namat Lpli. 4:14.
ruogoxi
suiyewaja
I2Z
erinomaisella tawalla cutzutan. Särjetyri

«».

xi kynttilän sxdämmexi, joita Isä erinomaisella halulla tahtoo
ylössytyttä ja wahwistaa sijhen oikiaau waloon ja woimaan.

I l

Waan taincaUaiseen Heickouteen Jumalan Lasien Mona onmonda Sxxtä: nijncuin ensisii: me tiedämme, että xhdelä kaändxnesä ihmistsä on caxi luurea ja ikänans cuin
caxi Siemendä, joista hänen Txons uloswuoeawat: xxi '68,1.5:17.
«n F.iha, Coinen on Hengi; toinen on se wanha, toinen on kolll. 7:17»
toinen on se ulconainen, toinen on se sisällinen 18-23.
se usi ihminen; hywää
nyt se uusi ihminen teke hengen woimasta
ihminen. Sitä
joca hänesä asuu, waan nhncuin hänesä wielä liha asuu, joca tosin
jo on alaspainettu hänen hallituxens puolesta, nijn cuitengin taitaa se hänen sisällä asumiselians estää sen, ettei se uusi ihminen
pääse sijhen woimaan ja täydelliseen toimeen joca häneldä waaditan ja hän itze halajaa hänen uudistuxexens,waan hänen ta>
tyy tuta hänen heickoudens täsä, nijncuin Chrisius sanoi opetus,
lapsillens;
tosin on aldis mutta liha on heicko.
««.HS:?!.
/

ki on hengellinen, ja coconans hengellistä täyttämystä waatij,
waan minä olen lihallinen synnin alle mxxty/ ja Nijn täy- Roni.?: ,<.
dyn lihan taipumuria ja heickoutta candaa ja kärsiä nijncauwan

cuin minä elän. Toisexi: on Syy taincallaiseen Heickouteen
cans, yri suuri xxikertaisuus, ja welwollisen tiedon ja coe-

ruxen puueo» xmmärrxxesä ja elämasä. Colmannexi onmonda kertaa moni Jumalan Lapsi itzeckin Syy hänen heickouteens,
cofta hän ej ole nijn walpa» ja earcka ainawaaria pitämään
iyesiqns, eikä nijn palamalla hartaudella aina käytä wälicappaKita,
Kk
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teitä, Sanaa, Sacramenttejä, ja Rucousta hänen wahwistuxexens cuin hänen nykyinen tilaus nijn monen waaran ja wlhollifenkestelläwaatij,on canshuomaitzematoin usiasti wälttämään ccckkia waaran tiloja, lihallisten ihmisten puheita ja esimerckejä,nijncuin Galaterit sentähden Pawalilda nuhdella», että he nijn walmit ja picuistt olit cuuldelemaan wääriä Apostoleita.wieläNelzc°nn:3. jännexi/ langewat heidän päällens usiasti sen sisällä osuw isen
Lihan äckinäiset päälle carkamiser endisen harjoitetun Synnin
wäkiwalda, jonga cautta he usiasti heidän ajaturisans ja töisäns
nijn secoitetuxi tulewat ettei he itzeckäu tiedä mitä he tekemät,
waan täytywät sencallaisia kiusauxia hywaxi otta, nijncauman
cuin Jumala itze ojeNdaa heitä, ja osotta heille sin, ecea h.men
20°r. 12:9> wonnans Oil l>eicoisa wäkewck. Näistä sijs tiloista Jumalan
Lasien heickoudet uloswuotawat, jotca sen tekemät, ettei he ikänäns pääse sijhen Taydellisyteen heidän uudistuxesans cuin Jumalan Laki waatij, waan se on ja pysyy ainakin totena: moninaisifame pttncumkne caittn. Waan cosca me nijn sanomme, et,
-lN",
ta ne Pyhätkin owat näin suurten Puutosten ja Hcickoutten alle annetut, nijn emme sitä coscan nijn ymmärrä, että nämät
Puutsxet ja heickoudet
käsittäwat sisallans yhtän Ehdols
lista ja tähdellistä Syndiä, nijncuin ne lihalliset ihmiset aiwl
heidän Pahudens ja ehdollisetkin, syndins tahtomat heickouden
synnixi ulosroimitta ja käändää, ej, Wäheickouden Syndejälöytsyndynein Jumalan lasten tytänainoastans
könä, jotca totisesti elämät Christuxcsa, waicka heickoudesa, nijn
cnitengin totisesa Sotimistsa syndiä wastan ja caickein ehdollisten syudein wälttämiftsä. Wam ne Jumalattomat ej taida
tehdä yhtän heickouden syndiä eftkä ne picnixikin nakyisit, mutta
caicki heidän syndins owat cuolettowaiset ja cadottawaiset, mm
muodoin cuin he owat ulcona uscosia ja lEsuxen ansion osallifudesta/ja ej todella sodi syndiä wastan eikä pyydä alaspainaa sitä. Ia nijn sijs beickous tygötulee ainoastans niille totisesti elä?
Wille ihmisille, jota emme me taida sanoa nWä Zumalattomift
2! l° ia
cocon ms owat cuollet heidän synneisans ja
csi.»
jongatähden myös neHeikotnn Jumalan lapset iolca äsken syndynet owat, niinmuodoin cllin he jo owat Hengelliset ja
Christus asuu heisä,nijn ej he yhtän m''i' tee chdoskms jatäydestä tiedostans Jumalala eli WmmWans wastan, waan jos
ttztK

coscan
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se

tapahtuu caickia heidän ajaja
tabtoans wastan picajsudesta ja huomaittustans aicomustans yli
jonga
he myös sitte
he
huomaitzezemattomudesta,
murehtimat,
sydämmellisesti
catuwat, andexi rucoilewat cohta
wat, ja sitä ahkerammasti sitä wastan sitte jällens sotiwat caiken
jotan ricosta

heildä

tapahtuu, mm

cosca

elinaicans, sijhen asti niin he woiton

Naista caikista me

nyt

sen

kasittäwat.

näem Rackat Sielut, misä Cbris-

tittyin Täydellisyys seisoo tasa mailmascss nimittäin, Jumalan ja
autudcns ulottuwaisesa ja elawäsä Tunnosa; wap. lEsuxen Täydellisen ansion osallisudesa; ja Christuren pyhän elämän totisesa
Seuramisesa ja tacaa ajamisesa. Se kessimmainen, nimittäin,
Christuren tygöluettu Taydellistxs, on se sama, jonga cautta me ainoastans Täydelliset olem Jumalan edes Christuxesa.

Waan meidän ymmärryxem Tieto Jumalan Sanasta on puut,
tnwainen, waan cuitengin yxi autuallinen wälicappale Christuxen ja hänen Täydellisydens osallisuden tulemiseen; nijncuin myös
meidän Elämäm täydellisyys ja sowittaminen Jumalan »alken, on
wajawa ja heicko, waan cuitengin yxi totinen uscon hedelmä ja
todistus meidän osallisudesiam Chmstuxen cansa, jota Jumalan
Lapset suurella ahkerudella harjoittamat heidän lEsurens ractullaxens hänen caltaisexens. Waan cuitengin
kaudesta ja halusta pyydä
niin, ettei he sillä
lEsuxen Taydellisyden rinnalle astua,
eli ansaita, taicka luule taicawans lakia täyttä, mutta että he
sillä heidän lapsillisen cuuliaisudens ja kijtollisudens osotaisit lumalatans wastan alati tuten heidän puutoxensja huogaten heidsn heickoudens ylitze, nijncuin Pawali hänestäns sanoo: en minä tiedä mitan cansani, se on, en minä tiedä ehdollista syndiä
minusa hallitzewan Jumalala eli lähimmäistäni wastan, mutta
en minä sentähden wanhurscaxi eehcx ole. waan HERra
on se joca minun duomiyee, nimittäin minun sydämmeni uscon I
ja tilan Men, josa minä lEsuxen Taydellisydesä kijnni ripun
ja pidän omantundoni saastatoinna cuolettawaisista töistä, etten

<'

,

uscoa

poiscadotais ja
ulossammutais.
näin: miWaan täsä taidais jocu sanoa:Pawali
nä kerskan iyiäni mielelläni minun heickoudesiani. Sentähden sijs Jumalan Lasten heickoudet ej oleckan Synnit,
2
tulemat heidän taydellisyteens josa he taitamat kerscata itziä «Cal.

minä Christusta

K k

»

sanoo

was-

,:;<?,

l2:l«.
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wasiaus: Cairki heickoudet owat totisesi, synnit, jongatahden myös

JumalanLapset sijnä jocapaiwäisesä parannuxesa nijtäandexi anowar ja pois rnsuwat. Waan näisasanoisa Pawaliej puhu,Ma hengellisesta heikkoudesta ja syndijnlangemuxesta,jonga yli hän aina watitta ja sijtä päästä halajazmuttatäsä hän puhuu sijtäruumillisesta heickoudesta, jota hänellä oli mailman ahdisturista, suurista töistä ja taudeista ja muista lihan pistimistä joista hän oli heickori tullut, waan nijden alla nntengin tunsi Jumalan wahwisiawaiftn woiman, ja
ylösrakennuxen ia kehoituxen sitä suurcmbaan ahkeniteen
26, 27: sieluns
cutzumijesans,,
jongatahden hän myös kerscaa nijstä ja sanoo:
«Oor. !2>: 7« hänen
Minä
itoiyen
heickoudes/ ylöncayeis, hadisa, wainois M
12.
Christuxen
nhdistuxis
tähden: Ma cosca minä heicko olen,
nijn minä wäkäwäkin olen.

sanoo.

Rackaus on Lain
Jaa, sinä sanot wielä,Pawali
täxttmnys, senMden sijs me taidamme meidän RacastamiselVai. z' 14. lam taydelliftxi tulla? wasiaus: ej fe P. Raamattu cufan tygölue Lain täyttämistä mjlle Ehrisiityille
articuluxen jälken jo-

sen

ca sisalläns pitä Pyhittämisen ja meidän uudistuxem, waan ss
caicki tulee Jumalan armosta Ehrisiuren cautta, joca meille tayVellisydexi tygöluetan, mutta ftn Raamattu opetta, että Rackaus
on se corkeinLain sisallepito ja cucka, ja joca siinä waeldaa hän
pitä Lain, ja sillä todista että hänellä on usco ja uscon cautta o-

fallisuus Christuxen
M<w»tzl IZ;

Kom.z: 24.

Taydellisydesä, jolla nijn laki tulee taytetyxi.

sanoo

wiela: nyt Mwät,usto/irol>
Waan P. Pawali
waan
Rackaus on suurin niis»
wo, Rackaus namäe cotme:
jolla minun Chrifon
cuin
ra. Costa siis Rcickaus
useo
suurembi
pita,
Täydellisydestcl
tuleman
turen
osallisexi
sentähden »ninä
Rackauden cautta myös taidan olla täydellinen?
kaus on suurembi usioa, hänen iiancaickifen puuttumattomudens
puolesta sima tulewaisesa elämäfä, cusa Rackaus e/ ainoajlans
päälle seiso alati, mutta
wasta faautta ja kasitta hänen
ylimmäisen mittans ja täydellisydens. Silla usro ja Toiwv tule*
wat enimmitten tähän elämään, jvsa he catzelewat niitä näkymät»
lomia ja tulewaisia asioita, mutta cosca me siellä waellam catzelemisesa ja ej uscofa, nijn niiden tulewaisten asiain ustommcn ja
toiwo owat jo heidän maalins käsittänet, ia muuttunet lumw/

lnn cahelemiftxi ja

nautitzrmiseri sijnä ylimmäisesq

ja puuttumab
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tomasa Rackaudesa ja Jumalan

26<

Taitaa

yhteydes

nijn muodoin täfakin elamäsä olla suurin,cuin st onje
hedelmä ja todistus, ja ft näensimmäinen ja wiimeinen
harjoitus
Jumalala ja ihmisia cohtan,
köisin JumalanLasten
ja nijn hänen cuwans paraRackaus,
joca
on
fa itze Jumala,
ej
myös
yhtän
jota
taida olla,'
ilman
hitten meisä loistaa:
nijncuin me usiasti muulloin cuullet olem. Ia wiela on Rackaus
ja toiwon tarcoitus ja maali, silla usolla ms käsitän» lu,
malan ja Toiwosa me odotam,eltä me Rackaudesa tulisimlu«
malahan täydellisesti yhdistetyxi ja lijtetyxi.
Sinä sanot wiela: Johannes
Jos me racasiam
pyspy
meijä,
ja
nijn
toisiam,
hänen rackaudens on
Jumala
täydellinen meisä, ja sijna rackaus taycetän meisa. Sentähden siis Rackaus teke meidän jo täällä taydellisexi? Wastaus:
Se totinen Rackaus ilmoitta meidän jo taalla taydellisexi nijn
muodoin cuin
wuotaa ulos uscosta jolla me olem Ehristuxen
Taydellisydestä osallifexi tullet, waan ej Rackaus tee meitä täydclliseri itzestäns Jumalan edes, nijn muodoin cuinej yritän taida Rackautta täydellisesti ja ilman puutosta harjoitta. Waan

Rackaus

uscon

uscoa

uscon

sanoo:

se

erinomaisesti puhuu sijtä Rackaunaisä Sanoisa P. Johannes
racastaa,joca
meitä
tulee mei<a lävtetyxi siljolla
desta
Jumala
loin, cofca me uscolla hänen wastanotam ja annamme hänen Rac. ;V.
kaudens saada sian meisä, meidän totisexi osallisudexem Chris,
tuxen cansa uscon cautta, josta me tulem hänen rackahixi lapsijotca hänen uscosans ja rackaudesans waeldawat uscollisesii
xens
loppun asti, ja silloin on Jumalan Rackaus saanut tarkoituxens
me
ja
tunsimme uscoimme
meisa sentahden Johannes sanoo:
rackauden jolla Jumala meitä rakastaa. Jumala on raks«n
kaus, ja joca rackaudes pxsxx/hän pysyy lumalasa,ja lu,
turwa

Namät

meidän taas

piti

nyt owat

etra meillä olie,'. i 6: i/^
>

mala hänesä: sijnä raxterän RackauH meifä,

<

Rsckat Sielut, ne astanhaavnt, jotca

tietämän

ja oppiman, sijtä

se P. Raamattu
nijncuin me jo

tittyin Täydellisydesta, josta

amualliststa Chrisnijn

ustasti

puhuu

muistutta,
cuullet olem. Ach! c«cas
on, joca todella ahreroitzce, sekä ymmärta tamM callibin harjoiluxen ahkeruden, että itze työsc, pyrkiä sizden Kiydellisyden mitMan ja mämän, Jota Jumala meildci täällä waatijja johonM
myös
Kk 3
ja meille

sitä

I«i 11.
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myös ne uscollifet lapset taitamat hengen waicutuxen alla tulla
ia joutua? Se on tasa asiasa nijncuin monesa muusakin Christillisyden töimesa meidän aicanam, että yxi osa yhdeja suruttoTäydellisyden päälle, ei ahkeroitmasa luottamisesa Christuxen
eikä täydellisemmäxi tulla häncn elamasäns ja
caswcm
Christillisydensharjoituxesa;
yhdellä

zeckan

toinen

osa

taas luulee

erino-

maisella omalla pyhydelläns ylitze tämän elämän mitan taitalvans lain täyttä, jolla he Christuxen ansion Täydellisyden wähendäwät ja häwäisewät; toiset taas duomitzewat coconans caiken
ahkeroitzemistn täydellisyden jälkcn, ettei se olcckan tarpellinen,cosca Christus on caicki täydellisesti maxanut caikein edestä, jolla sekotuxella se wiekas wihollinen piru on nijn paljon woittaNut, että enin osa mailmaawaeldaa ulcona >a paitzi sekä Christuxen aw
sion ja täydellisyden osallisutta, että caickia totista ahkeroitzemista
Christuxen Tundemisen jaSeuramisen jälken, waan wietta yxi
osa hänen aicans suuruttomisa ajatuxisa ja luuloisa hänen autudcstans, toinen osa taas epailewäisisci ajatuxisa caikesta maddottomudesta joisa nijn molemmin puolin se julma wiholline»
hänen woittons pitää ja iloitzee Adamin Lasten tyhmyden ja cado,
tuxen ylitze. Waan nijncuin meillä Rackat Sielut Mäkin asiasa
on selwä Jumalan Sanan ojennnsnuora meidän edesam, nijn
pyytäkäm >a ahkeroittam siis todella myös waeldaa tämän xh»
kKll.

dcn mttan jälken johon me joutunet olemina, errä me xxi-

z: is. mieliset oliftmma. Cuinga wieras ia murhellinen asia se on,
tahdo coscan casivaa ia wahcosca yxi ästen syndynyt lapsi jaejtacaperin
wistua, mutca cocoon cuiwettu
caswaa? wielä murhelyxi
synnytetty ei
hengellisesti
on,
lisembi asia se cosca
Jumalasta
hyötyä
eikä
uuden
ihmisen osasa, eikä
misän sen
tahdo easwaa
uscosa,
eikä
»eikä
tunnosa,
lEsuxen
lEsuxen totisesa
Jumalan
muodosa ja seuramisesa, waan sitä wastan wahwistuu hänen pi-

meydesäns tietamättömydesans, suruttomudesans, ja mailman
ole hanesä yhtän elämuodosa ja caikisa lihan töisä. Totisesti ejpysyy
mätä, waan hän on eläwäldä cuollut ja
cuolemasa. Ach
fijs, olcam eoimelliser rackaudes
caikis hanesä,
4:15. joca pää on, Christus. Waeldacat nijn/cuinga te luma,
lalle kelpaisitte/ että te täydellisemmäxi tulisitte. Ia uudisiKel.4:l tacat teitän teidän mielenne henges, ja pukeko väällen uusi ihminen joca humalan jälken luotu on, totises wanhurs,
caudes

caswacam

,
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caudes ja pxhxdes. Mutta xiirzen caickia pukecat päällen epk,.4!2?,2<1,
Rackaus, joca on täxdcllispden side. Ia olcat täydelliset,
nijncuin teidän
lsän Cäydellinen on. Amen,
HERra lEsii, Amen!
Ach! Sinä Racas Isa, joca meidän alusta Käxdel- Rncous»
lisixi sinun oman cuwas >älken luonut olet/ ja costa me

sen callin lahjan/ Sxnninja

cottelemattomudencautca,pois

ruhlaisim, annoit sinun poicas ulos meidän edestäm/ joca

on Sinun jällens sowictanut täydellisesti/ Lain täsdellisesti täxttänxc ja caicki meidän cdcstam ulosseisonut: nijn että me nxc jällens hänen cauttans täxdellisixi sinulda luetan
ja ylösorecan,
me catumuxesa ja
hänen ansions
ja Taxdellisxdens txgöiyem turmamme ja luotamme: Ach!
täxta meidän heicko l« pimiä ymmarrxxem Ginun ia meidän
itzem elämällä Tunnolla, että me sinun w.ilkeudesäs taidaisim pxrkiä ulos pimeydestä, ja sekä erzia ettäja käsittä
oikian Taydellisyden sinun poicas
hänen anme
yxinäns
jongn
cautta
sions osallisudesa
totisesti puhtat ja täydelliset oiemma ilman sastaijutta ja
ryppyä Pyhäc ja laittamattomat; ja anna meidän myös tahyölya caswc?a,ja hedelmälsa autuallisesa ofallisudesa nijnmenon,
liseni tulla/ että coco meidän
seka sisällisesti että ulyxinäns
on
rämän
meidän Mestarin» ja
sowitettu
conaisesti
pääm jälken josa Jäsenet
Khdesä Ruumisa caiken ykdisipxem cautta cuin sijhen l«sandy)>,sen waictttuxen ja
määrän jalken cuin cullakin jäsenellä on, omaxi rakennuxerackaudes; että me nijn caikella
tahdolta/ 2p1i.4'15»i6.
xens
ja wanhurscauden hedclnnlla täytetyt, joccalEsuxen Chrisruxen cautra mcisä capahtuwat, alati uscolliftdesa ja ppsinun cdesäs waellaisin», >a mirä nitildä lnei
hasa
rilam
,älken puurru, liLjuxcn Täydellisydesta
dan heicon
jällens s.usim arnion
sinun cunniaxes, ja seliz ijanTäydelllsyden
caicklsen
kasittäinisexi. Amen.

cosca

uscosa

sen

uscon

caswawar.

menosa

P. V-

P. Johannes Castajan Päiwä

P. Johannes Kastajan eli Wchu Marian Päiwa.
Esipuhe.
minun armaani/ minun ihanaisen, ja Tule.Sil,
MAs>use
lckcayo, Talwi on culunut, ja Sade lac<"nnlr, ja

poismennye: Cuckaiftt owar puhjennet ulos kedol«>
la/ kewätonrulluc,ja Touco-meecinen cuuluu meidän maa,
läm. Fijcunapuut puhkewar/, wijnapuuc cocoistawar/ ja
c»ntic. 2: andawae hajuns.
Noufe minun armaani/minun ihanaisen,
w-lzja cule. Nain suloisesti Taiwallinen ylkä hänen morsiandans,
ja se nyt ulospuhkewa Elämän Puu hänen oxians, cutzuu sen
chanan kewan edustusten nautitzemiseen, Corkia weisun LUg. 2: v.
10-1;. Nijncuin Kuningas Sqlomonin Corkias weisus,on y,
xi salainen ja corkia eteen asetus ftjta suuresta Edustuxesta joca
lEsuren morsiammella Seuracunnalla ja sijnä itzekullakin
waisella, «inomattain nyt uudesa Tesiamendisä, on hänen yljäsans, Jaascms, ja Elamans Puusa lEsuxesa, hengellisen awioskassyn ja yhteyden cautta joca heidän walillans rakettu on
!'
,a
Ql
"'
uscosa; nijn pitäwac erinomaisesti nämatkinylösluetut
P. Sanat
sencallaisen «dusiuxen asianhaaroja sisällanS aiwan runsahasti:

se

nsco-

sen

'

«

"'

"-

se

Ensin, Luonnon N)aldacunnasa, on mjn asia:
lalwi ja ke<
wät/Lu»nnon Costa
ihana ja lammin auringo Svxyllä hänen luonnollisen
ja
juoruns
puoleldam
maäräns jälken, pakenee ja sijrtyy
Maldacunna^
sa. Etelän päin, mjn Ma auringon poismenosta meidän
kylmä ja surullinen Talwi edestulee, jonacaicki ne uudut jottaauringon wedol«
la ja woimalla ilmaan ylösnousewat maasta, ej enambi lastennu
ja muutu wedexi ja sateext nijncuin kesällä auringon lahembäna
olles meitä, waan juoxewat yhteen Lumeri taicka yhteen juosneexi wedexi. Jolla sitte lylmä Talwi kätkee ja peittää coco maan,
ja caicki
wiheriäisen pugun ja caunisturen, poisleickaa
wannon caikista maan ruohoista ja cuckaisista, kätkee ja tappa
caicki matelewaiset ja turilot maan poween ja puitten racoihin,
peittg ruanpois linnuilda ja ajaa heidän muille maille, carcotta

se

se

sen

se

cas-

ea-

ja Mehu Maria.
2.55
calatrannalda ulos meren sywyteenjaMimbiin cuoppijn, ia nijn
tekee caicki nijncuin autiari ja surulliseri; täyttä ilman ja maan
ja erinomaisesti meidän pohjan perampitkällisellä Pimeydelläpä

meidän ottamaan ja lainamaan sekä walkeutta että lämmindä tulelda ja tulikiwelda sytytetyistä pmsta ia kynttilöistä, ivck<
cutta cans yhden hirmuisesti cowan ja pitkällisen wilun ja kylmän ilmaan ja maahan, jolla hän ajaa Ihmiset ja juhdat seinäin
sisälle, ja pedotkin corwisa luolijn ja maan racoihin, ja niin on
Talwi caikin muodoin surullinen, cowa ja waiwalloinen. Waan
ja suututtaman Talwen perästä, sen
cosca wijmein,auringon
sen pitkän
hywästä työstä ja lämmittämisestä, ja lu<
lähestywäisen
men poissulattamisesia, maa ylöslämbiä ja auringon cuumudeft
ta edesautetan hänen luonnollisijn waicutuxijns ja caswandoous„
»ijn silloin caicki hengettömäin ja hengellisten joucko jällms wirrkene, nostaa ylös pääns lumen alda, ruolemasians wirwo»
tetan, ja yhteen ihanaan lijcundoon ja elämään asetetan caicki se
cuin johongun caswandoon, lijcundoon jaelämään sowelias on: caicki matelewaiset edesmatelewat maan kätköistä ja rawoisia, caic-!
ki ruohot ja cuckaiset edesastuwat wiheriäiseen ja monen carwaifeen pucuun, Calat sanomattomas noituxes ja parwes uiwat ylss meren pohjasta maan rannoille auringota cohden, Il<
caicki Linnut laucuelewat ja hellällä äänellä wisertäwät ja
tuojaans kijttäwät, Maan päällä caicki Eläimet ja eläwät uuopetta

masa

destaelämäänja maata wiljelemäänalcawat, Ihmiset ja pienet lap- "rr.ss:lo>l4»
setkin ulos Camareistans ja pesistans pyrkiwät sitä ihanata Kewättä ja kesää nautitzemaan ja hywäxens käytttämään. Ia nijn
seilahutta
ihmellinen sen suuren Luojan Mestarstycki auringo täyttä ja
coco mailman hänen ihanalla ja eläwäxtekewäisella walÄ
keudellans ja Lämbymällsns, ja wielä tällä pitkällä Pohjan perällä sillä runsaudella ja siunauxella yli caikein muitten maitten,
että hän täällä coco yöt muuttaa Paiwixi, jakeski yönäkin pita
itzens esisä suuren ihastuttamisen cansa, jota ihmettä Cunnmgatkin ja oppenet Taiwan tutkiat owat himoinnet catzella, ja sitä
warten tänne caucaisildamailda owatmatcustanst näkemään mei<
dän suurta edustustam fijnä asiasa heidän suhtens. Ia nijncuin
on näin asia sen ihanan kewän ia kesän waihetuxen canse nyt kylmän
ja pimian Talwen perästä/ Luonnon waldacunnasasa; sennijn
on se t<ms asia.
Toiti

»66

P. Johannes

Castajan

Päiwä

weifaja
Toisixi/fijtä Armon waldacunnasa/ Se wi/sas
joca
ja
on
on
Salanwn,
Talwen
kefän
waihetuxesta
ali«
dacmmM»
nomaaLuonnon waldacunnasa, tehnyt yhden ibmellistnja ihanan

Urnwlr wal«

V

205^652:

sowituxen Chrisiuxen armon waldacundaan:
Tesi«mew»
dis, jsca oli Chrisiuxen armo-waldacunnan Talwen
erjuden sääty edusmiesten alla, silisin oli Seuracunnan kirckaus ja
caswando kätketty fa peitetty ikanäns cuin lumen alle nijdmmonellaisten säätyin, esicuwain, esimalausten ja warjo-menoin allaf
ja waicka tosin lEfuxen Seuracunda ja wijnamäki silloin totft
festi eti ja caswoi ludan maasa, nijn oli ft cuitengm nijncuin
yxi fencallainen krydimaa, jota ne suuret HERrat Talwengiw
ojalla lumen aicana sisällä buoneisa pitawat, ikänäns cuin wieran lämbyman ia caswattamisen alla, itze auringon taenUianaja caucana oltes,jocasitte itze auringon lähestymisen cautta kewalla wasta
sijhen oikiaan loisteseen ja easwandosn tulee. Sentähden ftP.Pa<
wali myös ftn ajan cutzuu yön ja Plmeuden «jari, Ma Tal,
wen ajalla pisin ja surullisin on, ja uuden Testamsndin, päiwä,
xi, joca ej enämbi nijden asetelluin kynttiläin ja tulden walvlda,
waan che auringolda fetwästi ia kirckasti toisietan walaistan ja

tammitetän- Min taitaa meille Talwm aica cans muistutta,lH<
sriZi lmsen Sucumnnan wihetiäffytta, johon hän Synnin langemuxen
cautta on joutunut, ja tullut Lain cowain uhrausten alle;, nijw
rs.
cuin myös nijta suuria wainoja joita? Jumalan Seuracunnan
?l i4<:rl »7. nijldä jumalattomilda Tyranmilda ja muilda on pitänyt
ulos
«en. 7:4, 12
rl, 80:6.7,14, seisoman; jonga tilan assa yxi rascas Vade,. se on, Jumalan
tviha, lain kirouxet, ja ihmisten nmsat kynelet heidän tustisans ja
wainoisans, owat heidän wiheliaisydeys sitä suuremmari tehnet
ja heitä alas painanet. Waan cofca se ihana Rewät, ja uu,
Ven Testamendin itäwöitty- aica Ualle puhkeis, nijn Uöin Talwi itze auringon lambymätdä ja loistelda pois culutettin ja Syy
cnickrjn kyneliin ja murheseen tuli poisotetuxi, alcu tähän kewajälken Prophetain, ilman epailnnätä tapahdui, Johannes
ZH«.z:i»2 3. castajan mutta, joea oli s< ensimmäinen kewä-lindu ja Touconijncum toucometmettine.n uuden tesiamendin kewaällä: ja myös
Pyhä henjonga
muodos
tinen on yxi ckr kyhkyisistä,
gi on tahtonut ilmoitta itzens; niin werratan Johannes syystä
cans semallaisem kyhkyiseen ja Mettiseen, seka hänen asumisens
zqhdm comesa ja ersmaasa, fttg haness Sagrnans tHden PaR«,NS

ran?

ja

Mchu Maria.

ja uscosta Ewangeliumin suloisen Sanoman cansss,
öliypuun Khtia Hernijncuin
kyhkyinen candoi
jolla hän,
arckijn,
eli
coco HENran huomen
Seuracunnan iloxi, erinran

rannuresta

suusans

omaisesti ilmoitti sitä nyt ylimennyttä Manhan Testamendi»
Talwen ja sateen aicaa, Taiwan wandacunnan lähestymisen
cautta. losa ft P. Johannes oli se aamurusco joca loisti edellä
sen oikian coiton ja itze auringon lEsuxen ylsstulemisia. Tämä
uuden Testamendin kesä Cuckainen lEsus, oli nyt jo Wejana L5.,«

i.

Neihy Marian cohdusa, ja puhkeis ilmi muutaman cuucauden
perästä hänen Syndymisens cautta; nyt se caunis Saronin
eucka, joca synbyija caswoi Saronin ihanan laxou paallä Na»
ihana omenapuu, ja N-iniän Puu, 5. ?.
zarethin paicoisa, ja auringons
jaLämbymäns myotans walaisejolla oli itzella hänen
ja
maan lämmittämään sitä eowaa talwi-mailmaa kesaxi, ia oli itminä, Hän hänen sisälle puhkemisens
ze se auringo, nyt
ajoi caiken pimeyden ja warjo- mepois
cautta,
ia Tulemisens
non, ja muutti ehto-ja yön-ajan kirckaxi Päiwaxi ja ihanaxi kesän, hänen P. Ewangeliumins canft; ja nijncuin auringo on
Nijncuin meri joca palaa Tulesta ja cuumudesia, nijn JElus ott
oikia Elämän Lähde ia meri josta wuoti ja aina wuotaa ola» 2,cK.
14:H.
wät wedet lErusalemista, seka kesällä että tallwella, coco maan
wijna
ja
ja
tarhan tuorebuttamisexi runsaari caswattamisexi. Ia
nijn sijs on
callijn wapahtajan lEsuren Tulemisen cautta
uudesa Testamendisä, wanhan Testamendin Ehton jawarjonaiorjuden meno, nijn myös caiken Surun ja itcun syy
ca, ja
»voimallisesti poisotettu; nijn että Jumalan wijnatarhasa, fijcuna puut owat puhjenner, ja sitte cuin ne ensimmäiset puut ja
easwot ludalaiset itze Elämän Puun taitoit ja tapsit, ja sillä

se

sanon

se

sen

sen

istuttamiseen ja holhomiseen
itzens mahdottomiri enämbaan
sijrsi
wijnamäesa, nijn Jumala
hänen wijnamäkens mualle ja
nyt
lvielä, nijncuin meidängin keffellam
ymbäri mailman, josa
wijnapuut
cucoistuwat ja hajuns
Jumalan suuresta armosta,
nijn
että siinä Jumalan armosta oasmaa ja hedelandawat,
möitzee monda uscowaista ia eläwätä oraa sijnä callijsa Elämän
»ijnapuusa lEsuresa, hänen P. Sanans ja Sacramentteins
wi-'rl. 27:
waicutuxen cautta, nijn että Jacob, juurtuu/ja Israel
täyttäwät.
pijrin
maan
ja
ja
cucoisiaa,
hedelmällä
hoittaa
(«rwet j<» erämaat iloiyewat, ja se aulia sia on iloinen, M..ZK!
teit

LIH

ja

6.
l.
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ja cukoistaa nijncuin cuckainen. Sillä ne wanhat orsat ca»Ti». 5:^7. donnet, ja cayo/caicli ownt uudexi tullet. Ge uusi, ion-

ga

HERra on

tehnyt, on nyt edes tullut, ja tiet owar

'

rehdpt corpijn, ja wirrat erä maihin, nijn että
män Lahtehesta,WUoraa monda ojaa
39.
24:
wat fuurixi wirroixi) ja wirrat suurexi merexi.

42.

OH>l Z;

tästä Elä-

Josta ne

wasynel saawat uuden wonnan että he menewät sijwilla ylös
nijncuin cotkat, ja ej wäsy. Ia nijn
on sinun ijam
caickinen walkeudes ja sinun murhe päiwäs loppuwat/ja
sinun Cansas on^ninunistutuxeniwesat ja käsialani/ minul.le xlistöxexi/ ja he cuyuran wanhurscauden puirr/ HERran iffmramisen ylistöxexi. Ach! ajatelcam siis meidän aicam
«utMtta, jona meille niin paljon hywää annettu on, ja
itze tahtoo olla hänen wijna tarhasans, meidän walkeutenam, auringonam ja Elämän Puuna, ja caswatta meitä Hänestäns ja
hänen kyljesäns Elämän lapsixi ja oxirilNäin sijs lEsuxen Armon waldacunnafa Talwi on culunut, ja Sade poismennyt.
losa wielä cans meille tulee muistuttis, että nijncuin tälläkin
kesän ajalla wielä wihollisetja ketut wijnamaen turmelemista nytpahan
kin caikella woimalla etziwät, nijn että ne uscowaiset
mailman,< pirun, ja lihan rauhauomuden alla wielä saawat kyllä paljon ja usiasti tuta Talwen, Sateen ja monen rajuilman
woimaa; nijn cuitengin anda Jumala heidän taas nautita sen

se

V.,

lA,

25. 25: H

sen

täMkin, cosca hän hänen lohdutuxeb
wahwisiamifellans heila ilohutta, ja sowitta
eaiken heidän murhens heidän sieluns totifexi hywaxi, ja pois wieroittamisexi mailmasta, jonga cautta he tulemat walmistetlvi,

ihanan Wn hedelmitä

jo

lans, awullans ja

cosca

he uscoft seisowmstt

owat,,

sittt.

Colmannexi,, Cunnian wawacminajH, jalkelr täma<
mailman Talwen ja Sateen niiden wanhurscasten ylösnousemi-

wsstanottamaan sitä
sesa
wihoittawata pucua,

ulossanomatoinda ja täydellistä kewän
kesän caunisiusta, ja Metzu Marian cucoisja pukemaan heidän pMens catomattomuden.

,

tusta Taiwasa,
Silloin wasta seka tämän pahan mailman ja caiken murhen ja
waiwan Tnlwi, että myös se Talwi jonga alle cuolemasa nijden
p
Kl. N^Le-., yhäingin ruumit wielä maan powesa käymän ja heidän turmeWens ulos mädandämän! pitä, yhtä haawa tulee muutetuxi ke-

im

jH

färi

ja

MeHu MarA

ihanaxi mctzu mariaxi Taiwaisa, cnsa
siellä tarwiye

pidä oleman, ej he myös

2 Ky

ej enambi yöeä

ej luonnoWlla tawalla,, eikä myös few
catzelemistlla ja nautilzemisella cum täällä tapahtu, waan Jumalan ssirckaus waUsiaa häwes ja häne»
Malkeudens on Cariya.

ringon

eallaistlla

uscvn

nouse

minun Arm<?<M,mftmn thanaZ!,
Sentahden sijs,
jn
stn, cule. Se Taiwallinen ylkä täsäkin caxin kerroin cutzmr
hänenmorsiandans tätä kesän aicaa nautitzemaanjnhywäxens käyttämään. Morsian on lEsuxen Ssuracunda, ja erittäin sijnä
jocainen ustowainen sielu; jofa hän itze on ylkä ja Elämän Puu.
Sen yhteisen Morsiammen,Seuracundans, Hän yhteisesti myös
holhoo, cutzuu ja ylospitaä Sanans ja Sacramentteins

niinmuodoin cuin hän caickein edestä on Hengens
ja kaikille on Elämäri tullut, ja elämän ja sen ihanan kesän
lille toimittanut

suuren

armoMwarain

paljouden

cansa,

»ongai

osallisuteen hän
i
ne useowaiset owat hänen erinäiset morstamens, ja erinomaisella
tawalla ja ufcon yhdistyMä Jäsenet hänen lihastans ja luisians/
jayxi hengi hänen cansans, hänen armaans,ja ihanaisens. Ach!'
nouse sijs, ja tule sinä lEsuxen morsian. Nostam tänäpänä) ja
tulcaw caikin tyynnr, Metzumarian ja Elämän cuckia ahneesti
poimimaan meidän Elämäm Puusta lEsuresia, hänen kedosans
ja wijnatarhasans meillem elämäm hajuxi ja autudexida meitä, nijn me tulem,O Raeas ylkäm, Isa meidän joca
myös caickiauscollifesti cutzuu ja halaja- Waan

Sen P. Ewangeliumin kirjoitta P. LucaS^
Lug. 1: mrsi 57. :c.
Elisabethin synnyttämisen
MHahän
synnytti Pojan. 58.

mca täytttttn, ja

Costa hänen kylällisens
ja langons mulit, Ma HENra oli tehnyt suuren laupiuden hänen canftns, ilotHtt he hänen kausans
59. Ia tapahdut kchdexandena pälwänä, että he tulit
lasta vmbärins leiclamaan, ja kutzuit hänen Zacharias»
3l 3
hä-

r.
lr,,

Castajan Pälws
Hänen Ijans Imelda. 60. Nijn nmsuus hänm äitins,
waan hän pitä kuiMtaman JoZa Moi: Ej
hannes.
la he sanoit hänelle: Ei ole Mäu sinun
sugusas, joea kutzutan sillä nimellä. 62. NM hewijt270

P. Johanna

talsit hänen IMens, millä nnncllä hän tahdot hänen
kutzua. 63. Ia hän anoi Taulua, ja kirjoitti, sanoden:
Johannes ouhäuennimens. Ia jokainen ihmetteli sitä. 64. Nijn kohta aukeni hänen fuuns ja hänen ties
leus, ja puhui, Lijttain Inmalata. 65. Ia pelko tuli
kalkkein heidän kytällistens päälle< Ia kaikcs ludeau
mäkikanfts ilmannuit kaicki nämät tegot. 66. Ia kaikki jotea tämän wulit, panit sen heidän sydämmihlns,
sanoden: Mingäs luulet tästä lapsista tulewau? Sil«
lä HENran käsi oli hänen kansans. 67. Ia hauen Isäns Zakarias täptettin Pyhällä Hengellä, ja ennusti
sanoden68. Kijtttty olkon HERra Israelin Ilimala: sil<
lä hän on etzinyt ja lunastanut hallen kansans. 69. Ia
on meille korgottanut autuden sarwen, Davidin hänen
huonesa. 7Q.Ntjnkuin hän on muineu puhunut hänen Pyhäin Prophetains stmn kautta. 71. Wa-

palwcliaus

pahtaxeus meitä meidän wihollisildam, ja kaikkein
kädestä, jotka meitä wihawat. 7-. Ia osottaxens laupiutta meidän Isilleni, ja muistaxens Hänen pyhää
lijttoans. 73. Ia sitä walaa,jonga hän wannot AbrahamiUe meidän Isällem meille andaxens. 74. Että,
me lunastetut, meidän wiholliftem kädestä, händä pelkämät palwelisim. 75. Pyhydes ja Hurfeaudes hänen
edesäns kaikkena meidän elinaikanam. 76. lasinäPoi»
täinen pitä kutzuttaman ylimmäisen Prophetaxi: sillä

sinun pitä käymän HENran kastvon eteen, walmistamaan hänen teitäns. 77. Ia andamaan autuden tun«
»on hänm tansallens, heidän syudeins andexi saamistxi.

fa Metzn Mariaa
Meidän lumalam
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OiupinVM
jolla
etzmyt
on
koitto
ylhäldä.
meitä
kautta,
79. Nelistämään nijta jotka pimeis ja kuolon warjos isttMat<,
ja ojendamaan meidän jalkam rauhan tielle. Fov Ia
ja asui korwes,siM
Lapsi kafwoi ja wahwislni
jom
tulis,
hamn piti IsraelM
henafti että Miwtl
kansan ttem tuleman.

fext.

78,

se

MVlwan herään

se

ajatcldawa ja merkillinen on
Todistus',
Wap. lEsus andaa Johannes Castajasta, ja hä- «Kr. ii:
nen wircans menchyxestä,näillä sanoilla: caickein nijden
jorca
waimoista jyndynet omat, ej ole xhtäkan
seas/
renibata Johannes Castaztara tullut. Mutta euitengin
euin wahmon Taiwan waldacunnas^/on hända suureinbi.
Mutta hamasta Johannes Castajan päiwästä, tähän asti-,
kclrsij Taiwan waldamnda wäriwatdaa, ja watewat repi»

MW

,^

suuse

wat

heillens. Joista sanoista me merkitzem
senEnsisti,
Johannes Castajan

xlostulemlsen: Täsa
lohanneren Tulemista»
lEsus ej erinomaisesti ymmärrä joca
mailmaan hänen ftndxlnisens mutta/
tosin cans oli erinomainen ia yli sen luonnollisen slMyttämisen määrän, Zachaeian ja Elisabethin wanhalla ijalla;waan hän erinomaisesti täwirss catzeteejosaja anda tietä lohannepen Tlllemisen hänen
caans,
Johannes erinomattain oli suuri, nijn ekteiyhtan
wap:

7,

lK'

propheeara ollut suurembara hända/ itze wiran arwosa ja
toimituxesa josa Johannes yli muitten taisi omalla sormellans
osotta sitä lEsusta jota muut Prophetat esimalauxifa ja lupauxisa ennustit; hän alcoi cans itze lyvsä faarnamaan.sttä
wangeliumita, jota Prophetat ainoastans olit ennustanet saarnattawaxn jolla hän cans nijn ikanans cuin lukitzi
wanhan
Testamsndin Talwen ja pimian warjbMenon, ja aukaisi ikanans'
cuin owen sijhen uuteen Testamentijn ja senkirckauteen,nijmuin !«21. 3: l.
myös oli lEsuxen lähinen edellä jubxia, jota cunniata ejmuil<
hän Prophetaille
tapahtunut; jaa hänen arwons ja suurudens
te
wielä sijta on merkittawä, että' hän M äitins eohduft Pyhaldä
Hengeldu täytetty hyppäis ja todisti Christuxesta, josa hän ylitze
käwi Isachin ja OanMlin jotta cans olit ylösherätetyt hedel-

sen

«72

3H«t,.K:iH.
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P. Johannes Castajan Paiwä

tMtömW ja ijällisistä waimoista; johon wiela cans tuli se, että
tapahdui se cunnia että hän sai Castaa itzs lesulohannexelle
johon
Johannes tunnusta hanens niincuin ihmisen suuren
xen/
mahdottomnden, ja tarpellisuden castettaa lEsilrelda,waancuitengin piti sen toimittaman lEsuren kaffyn päälle. Ia nijn siis
oli Johannes se suurin Prophetain seasa nijn monella tawalla,
ia erinomaisesti hänen wirasans, ja tosin ej itze opettamisen puolesta parannuxesta ja uscosta syndein andexi saamisista ,'a
uscon hedelmistä/ silla ne owat aina ollet Pää asiat Seura,
cunnan sisällä opettaitten Saarnoista, waan sen kirckamman,

käsityxen ja walon puolesta, »osa ne
runsamman ja selwemmän
uudesa testamendis nyt chettin jo lohannexelda saarnamaan
itze sen nijn monella tawalla ennustetun Messiaren lasnaollesa ja
täytetysa
nijn

Mä

hänen Tulemisesans, josa
Johannes oli yri
palawa ja paistama kynttilä, joca itze auringon lEfuxen walosta oli ylössytytetty ia sijtä loisti mailman edes, ilman esimalausta ja warjon wälillä olemista enämbi<
Waan nijn suuri cuin Johannes Castaja oli yli muitnijn
Prophetain,
ten
Cbristus, että cuitengin wähin
Taiwan waldacunnas oli hänoä suurembi. Lutherns, August
tious ja moni muu, ulos toimjttawat nclmat sanat itzelEsuxesta, joca sekä Phariseusten duomiosa oli ylöncatzottu ja halpa,
ekli< «t 6,7. että itze työsä hänen alendamisens säädysa oli caickein palwelja
rl. 22.7. orjan muodosa, waan cuitengin siinä
siwusa oli suurin caikift
Ll. 5;: ~
yhdesä
ja
Personasa,
ta,
ihminen
corkem opetJumala
itze
»l«.;: n.
ja
joca
Propheta,
ylkä,
taja
ja
on yli caicSeuracMnan
Pää
Jok. 1^25,27.
kein jonga kengän rihmoja Johannes tunnusti hänens ej olewan
mahdollisen pistämään. longatähden myös oli tarpellinen et,
ta lEsus nyt osotti lohanneren opetuslapsille
eroituxen joca oli hänen ja lohanneren walillä, josa opetuslapset
tahdoit pitä heidän Mestarians Johannesta suurembana. Joca a,
sla on aiwan selwä ja tosi itzesäns. Waan tätä wasian muutamat luulewat
olewan aiwan cowin sanotun, että lEsuxen
piti cutzuman itzens sixi wähimmäxi hänen waldacunnasans, silr( «2: 7. lä waicka hän tosin oli
wähin ia ylöncatzottu mato mailmasa
ja
waldacunnasa, nijn cuitengin oli hän suurin
waldacunnasans eli Seuracunnasans, josa ej hän taida
M st wahin. IM he owat M tähän selityxeen näistä sanoista

sanoo

se

se
se

se

sen suuren

sen

sen

se

se

omasa
coscan

ia Mehu Maria.
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ta langennet, että ne wahimmatkin Phariseurista, Taiwan wal'
on, kircon ja Seuracunnan hallituxesa/ olit itze
dacunnasa,
mielcstans ja cans muilda yhteisesti pidettin suurembana

se

cosca

taas selittämät tämän niin, että
tasa e-,
puhutan, nijn
Prophetaista
caickein wähingin Erinomaisesti
wangeliumin Palwelja uudesaTestamendisa,waicka ej personans
cuitengin wircans puolesta, on smirembi Johannesta, cosia hän

Johannes. Toiset

se

sitä suurta Sowindo wircaa ja »o toimitettua Lunastusta ja co«
cs uuden Testamendin autuutta, Jumalan kirckaudesta lEsm -2 Qar.
xen Christuxen caswoisa coco mailman hywäxi niin runsaasa
walosa julistaa ia toimitta, iota mittaa ei tainmtt olla ennencuin
jälken Pyhän Hengen uloswltodattamisen Christuxen ylös-astumisen jälken; silla Johannes walmisti ainoastans Tietä lE-

4: s.

suxelle hänen opettamisellans, joca oli suuri edustus yli Prophetain wanhas Testamendis, waan me taidamme nyt sijnä wirasa
eteenafttta caicki ne hywydet cuin lEsus toimittanut on, suuremmast» mitasa ia runsaudesa silla uloswuodatetulla werellä
priscoitta ja puhdistaa sielut, ja syöttä ja juotta heitä lEsuxen
ruumilla ja werellä jota lohanneren wirasa ej wielä ollut. Josta me msn mahdamme sitä kijtollisemmasti tuta uuden Testamendin onnen ja Cunnian.

l.uc.

10:

24.

Waan Toisexi,me

raan menestyxestä

ja

«erkitzem sanalla, Johannexenwihedelmästä: murta hamasta Johannes

Casiajan paiwasta/ nijn tähän asti/ kärsij Taiwan waldacunda wäkiwalda ja wäkewät repiwac sen heillens. Cosca
nyt Johannes Casiajan ajasta Chistuxen wircaan asti ei näy tapahtunen jotan erinomaista lisändymistä ja tungoa Jumalan
waldacundaan, ihmisten kaändymisen cautta, waan se wasta sitts
edespäin Christuren wirasta ia Helundain jälken wielä enämmin
tapahdui,nijn owat muutamat opettajat ottanet sijtä syyn selittärens nämät Sanat näin, että lohanneren paiwistä eli hänen Castamisens ja opettamisens ajasta, tähän asti, se on Chris-

wircaan asti ihmeitten ja tunnusmerckein cautta, Taiwan
waldacunda eli seuracunda, kärsij wakiwaloaakirjan oppenilt>a ja Phariseurilda, jotca repiwätcaiken wsllan
yli tyköns,
ja omain saatyins ja asetustens jälken
halljtzewat/ joiden silmis
Mm

turen

sen

sen

i„i,
?.
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