
mis nijn Johannes ej ollut mitan- Joca asia cuitengin lumwlan tahdon ja järjestyxen jalken pidais coconans toisin oleman,
ja jos he, nimittäin Phariseuxet, täsa tahdoisit silmäns awata,
ja Prophetaita tutkia, niin he pian näkisit ja ymmärräisit, et-
tä caicki propherut ja laki owae lohannexeen asti ennusta,
net, ja jos te tahdotte orm hänen waftan/ nijn hän onse Elias joca tuletpa oli. Jolla sijs on corwat cuulla st cunl-
.co». Tämä selitys näky olewan melkiän fopiwa ja etuisa näi-
hin sanoihin- Maan cuitengin owat enin osa yhteisesti nämät
Sanat nijn selittänet, että cohta lohannexen ajasta ja uuden
Testamendin alusia, cofea se nijn cauwan ikäwöitty Messias il-
mandui mailmaan,ihmfetsMludeasta että Pacanoitten seastarupeisit etzimaän sen walkeuden osallisutta, joca sitte ajan päälle
wielä joucottain tapahdui, sillä siunauxella, että he ennen cuolit,
cuin Christuxen poiskielsit, niin että Taiwan päälle taitaa tapah-
tua wMwalda sisällisesti Sydammen halun, anomuxen, rucou-xen ja erinomaisesti urhollisen uston ja ulconaisesii hew
Zen, tawaran ja caiken ylösuhramifen cautta lEsuxen Tunnus-
tuxen ja Totuden edestä, johon sen ihanan Canaan maan wä-
kinainen sisälle otto yxi esimalaus ja cuwa oli. Josta myös
Christityt cutzutan Sotamiehixi ja kilwoittelijxi, jotca alati soti-
wat,cuolettawat wibollisians mailmaa, lihaa ja pirun waldaa ja
todella etziwät; nijncuin jo ne wanhat st,
ta autuallista wakiwaldaa harjoitit warjo-menon ja esimalausten
alla, lohannexen aicaisit suuremmalla yxiwacaisudella, ja sitte
Christuxen Men täydellä wakiwallalla ja toimella nijncuin ulos
opetetut ja harjoitetut uscon kilwoitteljat; joca edustus sen P Lu«
tberuxen ajasta myös meidän Pohjan maallam HERran poh,
jattomasta armosta on suurella siunauxella tapahtunut; Ach! ettck
me wiclasijnä lilasa seisoisim, sitä sotaa harjoittaisim, cuinga pal-
jo me sillä woittaisim, ja cuinga amuat me meidän Canaan
maafäm olisini ,a eläisim! Me wietam nyt Rackat Sielut,
Johannes Castajan ja Metzumarian Paiwäa jollaZacharias hä-nen poicans syndymisestä otta erinomaisen tilan ja syyn, sitä nyti
cohm tulewata ja ulosputcahrawata witzaalsain cannosta,,ja he-Helmöitzewära wesaa Marian cohdusa, ja meidän Elämäm Puu-
ta lEsusia ja hänen suuren Lusastuxens salaisutta ja runsautta,jutistmnaan ja ylistämään. Tehkqm sijs wakiwaldaa tämän ihanan
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ja makian Puun päälle, »a imckäm mehua tästä Puusta, ja nau-
titcam tänäpän siitä runsaita ja autuallisia hedelmita meidän i-
jancaickisexi elämGem. Nijn <ttä me meidän Metzumarianam co-
co luonnon waldacunnan consa, joca «yt hänen wiheriäses cau-
nistuxesans iloitzee, paljo enämman nijncuin järjelliset sielut, ar-
mon waldacunnafa, iloitzem ja huwitam meitam meidän onnel-
lam, cosca me catzelem nyt:

IGsusia/ mjncuitt sitä totisia Elämän Puuta ja
Cuckaista/ hanm rvaldaculmasans, O HER-
m auta, ja anna menestylU

cuin me taidamme tulla juuresta catzelemaan sitä cm
wottua Elämän Puuta, niin on tarpellinen että me tas,
ta P. Ewaugeliumista otamme itzellem tilan ja syyn sii-

hen, Zacharian Kijtoswirren lyhyestä seliwMa, josta me sijstah-
dbm merkitä seumwaiset asianhaarat:

Ensin, Nijncuin se Pyhä Zacharias näki hengesä ia
tiesi hänen nyt syndynen poicans lohannexen olewan senluwa-
tun mailman Messiaxen edellä juoxian »a tietä hä-
nen eteens; nijn han fijtä otta itzellens fylm ylistämään, ei nim
hänen Poicans lohannexen onnea ia cunniaa joca hänelle siinä
tapahdui että l»an yli caickein muitten lai olla lEsuxen ja mail-
man wapahtajan edellä juoria, cuin paljo enämmin itze lEsu-
xen nykyistä ilmestymistä coco mailman Lunastmeri, elämaxi ja
autudexi. Ia on se täsa ennen caickia merkittäwä asianhaara,
että Zacharias ta'sä hänen kijtoswirresäns perustaa hänen puhcns,
yhden Lijeon ja roalalla wahwistetun Lupauren päälle täl-
tä asiasta, josta hän sanoo v. 72, että Jumala näitä hywiä
töitä oli tehnyt, muistaxens hänenpxhää lijrtoans,ja sicä wa,
laa, jongahän wannoi Abrahamille meidän Isallem meil,
le andaxens. Nyt, me tiedam, että sen määrättömän Ju-
malan, ja sen määrällisen Luondocappalen wälillä ej taida cossan
itzestäns olla yhtään lijton syytä, oikeutta ja sidettä, niinmuo-
doin cuin luondocappale ilman sitä on caicki welcapää hänen Luo,
jallens, ja Luoja cans hänen ehdottaman waldans cautta taitaa
paällevanna ja waatia hänen luondocappaleldans ja Walaldanssen ylimmäisen culckaisuden ja palweluxen; wa«n cuitengin onsen suuren Luojan sowitus ja myöditvs hänen waldans toimitu-
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xesa ollut ihmisten puoleen nijn myöteliäs ja etuisa, että hän ai-
na on tahtonut Lljron muodosa ja siteesä waatia hänen cuu-
llaisudens ja palweluxens heildä: Sen Ensimmäisen Li,tcn teki
Jumala jo cohtc. Luomisesta ennen Langemusta Mamin cansa,
nijncuin coco ihmisen sucueunnan Pään cansa, joca seisoi coco
ihmisen sucucunnan siasa ja personasa silloin; josa Lijtosa Lupaus
Jumalan puolelda oli se ijancaickinen Elämä, Lain täydellisen pi-
tämisen ehdon cansa, jonga ehdon Adami ihmisten puolelda sitä
mieluisemmasti taisi hywaxi otta, cosca hän ilman sitäkin oli wel-
capäälumalans Laille ja Tahdolle täydellinen cuuliaisuus osot--
tamaan,sen täydellijen woiman perästä cuin hänelle myös siihen-
Luojalda annettu oli. Ia että näin Jumala Lijton muodosa >a
siteesä käytti itzens Adamin cansa, hywydens ja rackaudens
jalkcn niitä järjellisiä luoudocappaleita wastan, sen me näem, il-
man muita sijcä solmusta, jolla hän soimaa Juvalaisia, että he-
kin olit taxnet xliye Jumalan Lijcon nijncuin Adam. Ia

I.ev. 18: 5'

Os. 6i 7.
Töitten Lijtts»tosin oli tämä liitto ennen Langemusia, yri Töitten Lijcco, se-

!ka sen Luonnollisen sydämmeen istutetun jalken, jollain
misen piti Racastaman Jumalala caikesta sydammesta, mielestä
ja woimasiq, ja Lahimmmstans nijncuin itzens; että myös sen
silloin aseecrun Lain jälken, sen hywän ja pahan tiedon Puunsyömisestä, Cuoleman uhcauxen ja rangaistuxen alla. losa sekase ihana paradisi oli yxi näkywäinen mercki jamuistutus sijtck
onnellisimmmasta elämästä jonga ihmisten piti sitte Taiwaisa saa
man, että myös tkläman puu sijnci oli yxi woimallinen pantti

Lupauxen päälle, jonga cautta ihminen taisi cuolems-
toinna Lilyttä itzens sijhen tulewaiseen elämään.

<lkolina.

Nyt, Adami ia häncsa coco ihmisen Sucucunda, hcknen
järkens ja wapaN Tahtons waärinkayttämisen cautta, (sillä il-
man wapaatta Tahdotta ej ihminen olis ollut täydellinen järjelli-
nen luondocappa!e:)rickoi sen ensimmäisen lijton, omasta wapaasta
tahdostcms ja wihollisen petosten kuuldelemisen cautta. Silläluma-
la ej tainnut jollan ehdottomalla woimalla estää Adamin Tah-
too tasa, niinmuodoin cuin se oli sen järjellisen Luondocappalen
wapautta wastan,ja Jumala cans andoi hänelle täydelliset wa-
licappalet, woiman, käffyn, ja uhcauxet, langemuxen walttämi-
'sexi, ja muutoin sitte cans itze Lision luondo olis tullut muute-
tuki ja toisialle kmtyxi, Semähden sijs/ cosca Lijtto näin oli ih-mis^
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mistxi pois Inmalasta ijancaickisesii, cadotuxen ja Cuoleman al-
le; nijn se jydämmestä Laupias ja Racas luoja, hänen wihansa-
kin alla, ej tainnut olla ilman armahtamisen ajatuxia, ja muo-
don ylösajattelemata, jolla hän jällens olis tainnut sen wiheliai-sen ja cadotetun ihmisen Sucucunnan ylösautta>a osallisuteens
johdatta. ' '

longatahden Jumala sijs, cohta Langemuren jal-
ken, ylösrakensi jällens yhden Toisen Lijton, ej enämbi Toit,
ten Luttoa, sillä sitä täyttää e» ihmisellä ollut
ej haluacan, waan oli cuollut caickijn; waan han raken-
si ylös yhden Armon Lijton, josa ihminen ej enambi kelwan-
nut seisomaan edusmiehenä toisella puolella, hänen pcchudens ja
cuollen menons tähden. Waan Jumalan oma Poica Toinen
Persona lumaludes astui ihmisen Sucucunnan eteen ja otti
deidän asians päällens Jumalan Neuwosa,etta otta inhimillisen
Luonnon päallens, ja sijnä nijncuin Totinen Jumala ja Ihmi-
nen yhdesä Personasi,, Lunastaa mailman ia Sowitta sen Ju-
malan cansa jällens, josta se seisoo: cayosemics, jonga
on wesa hänen pitä rakendaman HERran Templin jäl-
lens. Tästä Neuwon pitestä ja Lijtosta, ne ihanat autuden ni-
met, Armo, ja owat alcuns saanet, jotca nyt owat
meidän Elämäm ja autudem Perustuxet, ynnä Pyhän Hengen
Tyyölukemisen cansa, josa meille nijn on tapahtunut armo ar-
mosta, Ia armon ylönpaldisuus ccnkella tawalla, lEsuxensen
paremman Testamendin Toimittajan cautta jälken Mostxen, jo-
ca esimalauxisa sitä Lijttoa muistoja piti.

Armon Mo
6,en. z:»5.

3l. 31..

HI I.
2,c!i. 6: 12.
, Lim. z: 15.
llebl. 3: 4.
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Tämsnautuallisen Lijton nyt se suuriihmisien Racasiajalu-
mala Toimeen ja woimaans asetti cohta, wahwain lupausten
ja Waiain cautta, ihmisten autuderi uscon cautta jo wanhasa-

kin Testamendisä; nijncuin cohta Adamille, sen siunatun wai.
mon siemenen lupamisesa, kärmen pään ricki polkemisexi; joca
sitte mies polwen jälken tuli uloslewitetyxi Noachin asti; ja sit-
te taas 3lbrahamllle, ej ainoastans Lupauxen, waan myös Lij-
ton nimen cansa wahwistettin, ia malalla wacuutettin luma-lalda, ja wielä xmbärins leickauxen Sacramentin, Smetilllf!
lujotettin, nijncuin tämän armomLiiton wälicappalella, josa cans
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el. ,32: n<
i.yxi todistama esimmaus piti oleman sm Lifton Engelin lEDxen miehudelw

Sitte Mosexen aicana, Lain julistamisen cautta Si^nain wuorella, se tosin edestuli nijncuin Töitten-Liiton näköjal-
lens, /osa Lain waatiminen nijn angarasti, nijn monen muu»
Saadyn cansa, ylosteroitettin ia ihmisten eteen asetettin; waan
cuitengin oli siinäkin Lainandajan Jumalan Pojan erinomai-
nen päälle tarcoitus armon ia Ewangelinmin päälle, jongatäho
denHän myös sijnä cutzuu itzens. Meidän lumalaxem, joca 0-

Sana, ja tahdot Lakms, nijncuin opettajan cautta
ja ajaa ihmisia Lokarin tygö; nijncuin hän wieläcans nijden monencallaisien asetettuin Saatyin ja uhrein caut-

ta tahdoi ihmisten mieleen ja muistoon asetta sen tulewaisenMessiaxen Tunnon ja uscon, jota heidän nijn piti nijsa usconsilmillä aina catzeleman ja uscosa nautitzema-n. Josta me sijs
niin näem, ettei Lain julistaminenSinain wuorella, ollut armon-
Lijttoa ja Ewangeliumita wasian Lain andajan Tarcoituxen puo-
lesta, joca tahdoi meitä nyt autuaxi tehdä ainoastans hänen ar-mons ja ansions cautta ilman Töittä; waan cuitengin piti hä-
nen Lain ulosandaman, silla osottaxens, ensin, cuinga tarpellinen

ja Lunastaja oli niille Lain kirouxen alla macawille
ihmisille: Toisexi, mikä oikeus hänellä wielä oli waatia täyttä

ihmisilda, waicka he woimansa sitä pitä-
mään olit lcmge«uxen cautta poistuhlannet, jolla ej Jumalasen wuon oikeuttans cadottanut: colmanneri asettaxens se ih-
misien sydammistä ikänäns cuin jo pyhitty Laki jällens hänen en-
diseen kirckauteens: ja nijn, sekä walicappalexi Synnin tunVoon
nijlle käändymättömille, että nijlle kaandyneille Pyhän Elämän 0-
jennusnuoraxi. Ia neljänneri; on se meille sitä suurembi lohdu-
tus, että se joca andoi ulos lain/ itze cans meidän siasam jamei,
dän edestäm täytti stn, ja nyt on meidän wälimiehemja dus-
marim wiimeisnä päiwänä, autudexi caikille nijlle cuin hänen
päällens uscowat. Tämän Lupauxen ja Liiton Jumala sitte aina
edespäin ylöspiti ja ihmisten autudexi Messiaxen cautta käytti,
Esi Isäin ia Prophetain cautta, cosca se nain Mosexen wälit-
tamisen cautta wahwistettu oli jällens, waicka erincallaisesa hal-
lituxen muodoja sen aicaisen Seuracuunan lapsillisen eli orjalli,se«
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sen ijän fälken cowan Lain jyristämisen nijn että sille taas
ne wanhat, nimenin David, Esaias, Daniel, Zacharias ja munt>
nijncuin oman silmänaköns jälken hengesa, aiwan ihmelllsisti jai
pienimmisäkin asianhaaroisa, jo monda sataa wuotta ennen, cat«
zelewat ja tunnustamat sitäLuwattna ia nijn wahwan Liiton caut-
ta wahwistettua Messiasta, aina sijhen asti cuin l>än itze työ-
fä mailmaan tuli ja syndyi. Ia tämä nyt on fe cuin Zacharias
tasa kijtoswirresäns weisaa ja ylistää, perustain itzens Jumalan
Utön ja walan päälle.

ec.sz:k«.

Nota: Waan täsä taidais focu sanoa ja kysyä: ml-
xi Christuxen Tuleminen lihaan nijn cauwan, ia aina 4-220
wuotta sijtä ensimmäisestä Liitosta ja Lupauxesta wijpyi, en-
nen cuin bän tuli, nyt wasta mailman lopulla? Wastaus:
en me epäile, ettei Jumalalla wGt ja painawat syyt sii-
hen olleet, waicka en me hänen käsittämättömän wijfaudens
fywyden tähden taida caickia kasitta: Jos Jumala olis csh-
ta Lupauxen jalken andanut Mesiiaxen synvyä, nim olis jo
tähän asti tainnut sencallainen Pää-lupauxen Täyttämisen'
witziys ihmisten pahuden cautla poiscadotetta. Erinomattain'

losca ihmiset aina tahtomat olla mielullisemmat epäilemään
nijsta hengellisistä opin ja autuden asioista cuin mailmallisista.<
lawaaräinChrisiusten paljous olis tainnut wijmein
ta coco asian muullakin, nijncuin Mahomet teki Idän maal-
la. Ia itzecukin näke kyllä, cuinga tarpellinen se wielä nyt-
kin on, että uudengin Tesiamendin Tecoja lEsuxesta ja A-,
postoleista ja heidän opistans ikänäns cuin uudesta ylöswal-
eaista, osotta ja wahwMa nijtä wääriä edes tungcwitG
oppeja wasian, cuinga paljo suurembi waara sitts olis ol-
lut jos ne nijn monda tuhatta wuotta ennen olisit tapah-
tunet. Jolla nijn Jumala tahdoi edescatzoa meidän wijmei-
fiä aicojam sen Päa Lupaux n täyttämisellä. Waan <M
wälilla Jumala eansans ludalaisten kessellä sewLupauxen alinomaakertoi ja ylöspm tchreisa ja muisa,, jongss
cautta he taisit yhtä bywin autuaxi tulla sen saman Mes-
fiaxen uscon cautt?. Johon näkyis tuleman cans se, että sit-
te cosca ne endistn ajan pieuct Hallituxet, joisa usiasti ,',)'
muutaman perincuuleman sisällä taisi olla usiambi cumns

caswoit jpurimmixi wtilloixi ja cocouxixi, ja sen caut-
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ta ihmisten cansakaymiset kessenäns tulit uloslewitetyxi,ym-
bari mailman, phn taisi cans se oikia oppi soweljammasii

saatetta Wielä, Jumala tahdoi, että ennen-
euin Lääkärin piti tuleman,nijn piti ensin Lain alla,» cocs
ihmisen Sucucunnan Tauti ja sen pahuus oikein ilmoitella,
man: Ia että Ikäwöitzeminen lääkärin perän olis tullut si-tä palawammaxi: ja sen jalken 110 sen yli sitä corkiam-
maxi'ja runsammaxi elc.

, Mitä sijs nyt itze asiaan tulee, jota se P. Zacharias ta-sa weisaa ja yljstaä, tästä jo uloeputcahtawasta ja nyt Marian
cohdus jo olemasta Metziaxefla, nijn sijtä hän sanoo ensin/että
HERra nyt oli RyilM ja Lunastanut hänen Cansans. Tä-
mä ej ollut jocu wihan-etziminen josta cans muutoin usiasti pm
hutan Raamatus, että Jumala etzi ihmisiä wihasa heille ran-
gaistuxexi ja cadotuxexi; waan tämä oli yxi corkein armo eyi-

<ZeMI4: 2.5»
6, 7. Ke-

r,ov. Igt lz.
Islla lun»a«
Ia Etzi jaLu«,
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rl. 89-32:3;.
Vl. lo: 5. ö«c.

minen ja lähestyminen sen suuren Lupauren täyttämisellä, josta
ihmiset jo lähes epäilemään ja sijhcn pitkälliseen odotuxeen suut,
tumaan rupeisit, cosca ej yhtän Prophetatacan heillä niin isoon
aicaan enämbi ollut. Tämä armon Etzicko aica nyt myös ensin
tapahdut Juvalaisille, Mchiaren Svndymisesä heistä ja heidän
kestelläns; jolla samalla myös jo alcoi ftn luwatun suuren lu,
nasturen Toimitus ja Txö/ joca oli Jumalan Lupausten tar,
coitus, ja sen suuren Lijton hedelmä mailman autudexi; tämän'
Lunastuxen piti tapahtuman yhden witzin hinnan jamaron caut-
ta/ nimittäin- hengen ulosandamisella ihmisten edestä Kuma<
!an wanhurscauden täyttamisexi joca oli sen uuden lijton weri,
eli weren Liitto joca cuolemalla piti wadwistettaman. Johon Lw
nastureen myös tulee se työllinen Tygölukeminen ja osallisuus
Christuren Ruumin uhrista ja ansiosta, ja Nijn täydellinen «Va-
pahtaminen Perkelen wallan alda.

l?«.»: 12.

Vl»c. 2«: 28'
I lim. 2: 6.
Ueb.l)'.2o»
2»cK. 9.11.

Ia «orgolti
heille auluden

Sarwen.

Toiseri, ylistää tasa ZachariasMetziasia ia Lunasiajata,
nijncuin yhtä aucuden Sarwee ja perustusta: jolla lEsus oli
asetettu meidän autudem nijncuin se wake-
wa ja woimallinen waldacundans edesascisoja ja Päämies, >a
Pirun waldacmman cukistaja. Sillä nijn sarwi raamanisa mer,
kitzee woimaa jawakewvttä ja Cunningallista waldaa,iocasowite-
tan Cln-istuxeen hänen hengellisesa waldacunnasans, hänen ,nää-
iättömän woimans tähoen jonga hän hänen Papiliisesa, Pro-

phe-
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phetallisesa ja Cuningallisesa wirasans on osottanut sen totisen
autuden Toimittamisefa, ilmoittamisesa ja lacamisesa: hänensuuren cunnians ja tNajesietins tähden, johon hänen inhimil-
linengin Luondons corgotettu on sen Personallisen yhteyden caut-
ta lumaluden luonnon canft: hänen armons ja hengen Lah-
jat,, runouden tähden/ jolla hanefa nijncuin Taiwan woide-sarwesa se kallis woide öljy on layttawä, jolla caicki ujcowaiset
hengellistxi Papeixi, Prophetaixi ja Cuningairi woidellan.

Colmanncxi, Zacharias tasa ylistää Handä, nijncuin yh-
tä Coiecoa ylhälda joca nyt oli ihmisia etzinyt; Mctzias ja
lEsus taitan werrata Coiroxi eli xlöskaymisexi cahdella ta-
walla, ensin, auringon coiton ja ylösnousemisen rawalla y-
li sen pinnan jawarjon alla Macawan maan, joca tähän erino-
maisesti sopij, nijn muodoin cuin lEsus wanhurscauden aurin-
goxi cutzutan, ja mailman walkeuden ja kirckauderi, joca wan-
hasa Testamendisä nizncuin maan alla salattuna loisti nijneuin
auringo yön aicana, wähemmasc» mitasa cuin Paiwallä, josa
hän cuitengin osotti waicutuxens sekä walaisemisesa että lammw
tämisesä sen pimiän maan hywäri, jotca häneN uscosa nait ja
wastanotit; waan nyt hänen ylöstulemisens cautta Syndymi'
sesä mailmaan ja Maan pätllle, nijn hän caicki teki Päiwari ja
hajotti yön pimeyden pois nijncuin sen ihanan kesän aicana.
Waan ej wähemmin taita täsä tämän ylöstulemistn cautta can-
sa ymmarrcttä, se maasta ylöspurcclhsawa caswo, jolla ta
walla lEsus oli wesa, ja kannot
ta ja le wesa hedelmöiyewa hänen iuurestans ja puhkewa
Davidin Sarwi, Davidin lyanhurscas hedelmä, H'krranra-
tas ja callis wesa.ludan Sucucunnasia ylöstullut. Josta
nim Jumalan Poica Maan päälle tuli, ja Davidin siemenestä
miehudens otti ia oli maan caswo,ej coconans maasta mncuin
ne luonnolliset maan caswot, waan ylhalda, jonga juuri Tai-
waisa oli. Ia täsä päalleccchcmnosa lEsus cans nyt todella E«
lämän Puun nimee tulee candamaan, oxillens elamäxi ja autudexi.

lTieljännexi, Zacharias täsä wicla nimiltä kiitoswirre,
säns ja perusturen tähän Lunastuxeen, cosca hän sanoo:
Meidän lumalam Sydclinmellisen laupiuden cautta. Ju-
malan Sisällysten ja Svdämmen sisällisestä armahtamisesta ylisen wiheliWn ihmisen Sucucunnan on se tapahtunut, että hän
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lähetti Poicans mailman Lunastuxexi; Silla mimm sydämmell
halkee Laupiudesta hända cohran että minä caik.tiarmah,
danVanda,, sanoo tosin rakastaa cuii»
häneehnyt on, jaarmahtaa caickia, sillä hänellä on rvoi-
ma yli caickein, waan erinomaisella Mllisella rackaudella ja law
piudella hän kasitta ihmisia ja tahtoo heitä wapahdetuxi heidänwihelimsydesiäns.

Waan wlela N)ijdennexi / se P. Zacharias hänen kii-
tos wirrefans, edespanee Maalin ja Tarcoicuren Jumalan se,
ka Laupiudesta että pojan Tulemisesta, Costa hän sanoo:
että me Lunastetut meidän rvihollistem kädestä, handä
pellamät palwetisim. pyhxdes ja hurscaudes hänen ede-sans caickena meidän elinaicanam. Se ensimmäinen Pää
Tarcoitus, ja cans Hedelniä Jumalan Laupiudesta, Liitosta ja
lEsuxen Tulemisesta, on ihmisten Lunastus ja wapaus wi-

Llmastaxens,
meitä.

"- 74: 75>

hollisten Pirun ja Synnin wallan ja orjuden alda, ja heidän
Sowittamisens sen wchoitetun Jumalan cansa; Jolla nijn tainän
,in«illnan pää mies on uloshcicecrp, ja nmitma joca cans
on wihollinen hänen pahudens ja wainoins cansa, on duomittu
ja woicerru ynnä sen päämiehen Pirun cansa, jolla me nijn

olem tästä nxkxisesta pahasia mailmasta, lu,
matan ja meidän Isäm ccchdon jälken. Josta fitte seuraa se
Toinen Tarcvitus meidän Lunustuxestam, strä me Lnnasterur,
ja sttte cosca me jo itze työsä sijtä Lunastuxesta osallisexi tullet o-

>tem, sen Tygölukemisen cautta uscolle, ja Syndim andexi saa-
net, silla muutoin en me ole foweljat sitä palwelusta tekemään
cuin nyt seuraa, händä pelkämät palwelisiin, pyhydes ja
Hurscnudes hänen edejäns caickena meidän elinaicana>n.
Tämä,Jumalan Palwelus, ja Pyhyden harjoitus seuraajawuo."

l2l Zl»

Q2I. 1: 4^

dspalwe!igm

taa ulos si,ta suuresta Lunasiuren armosta, jota warten me myös
otem ostetut Jumalan omaisuderi. Sillä sincähden on hcw
caickein edestä cuollut/ ecrä ne jotcn eläwat, nimittäin us-
con cautta nyt lEsuxen cuoleman osallisudesa. ia, sijnä Kengeb
lisesä etamasa, ez nxcena eläis waan hänelle, jo-
en heidän edestäns cuollur ja xlosnojnur on. nijn pal,
wetisit jocn irzens andoi »neidisn et-
tä hän meitä caikesta wäarpdestä ja iyellens e-
rmomaifexi Cansäxi puhdistat», ahkerari hxwijn töihin.
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Ia näin lEsuxella on Siemen soca händä palwelee. Jätö-stä tapahtuu tämä Palwelus, ensin pelkämät, ilman oriallista
pelwotta, waan cuitcngin laplllisella pelwolla ja waroituxella
langemUxcsta ja Isans wihoittqmisesta: tämä palwelus tapahtu
Hänen edesäns ja caickena nijncuin Jumalan
won edesa, e> ainoastans kirkosa ja ybteyxis, waan jocapmcas,
joca aica, jacoco sydämmella, suulla ja wöllä. Ia nijncuin Me-
la se P. Zacharias canstäsä muistutta nijrä prophetain cant-
ea tapahtuneita puheita ja Hupauxia, jotca nyt lEstl-xen Tulemisen cautta Lihaan caicki taytttyxi owat tullet; nijn
taidamme me myös tätä Lupausten ja Ennustusten Cäyrrä-
mistä catzella nijncuin yhtä Tarcoitusta ja Hedelmätä lEsuxen
Tulemisesta jolla Seuracunda sen pitkällisen ikäwöitzemisen pe-
rästä sai sitä enammän nyt iloita sijtä nutudesta, nijncuin se sei-soo: wi>wytecrx coiwo waiwaa spdcindä/ waan costa se tu-
lee, jora hän roiwoo, se on elämän pyU' Waan wiela

cis.2:2;.rs. 2: ii.
rl»i. 2? 12.
l.uc.L: 6.
?s. 1!°:?.
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Ew.v; 72.72-
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Cuudennexi, Zacharias tasa eoestuopi myös walicap-,
palet joiden cautta me tulemma totiseen osaUisuteen sijtc» lE-suren Tulemisesta ja Lunasiuresta, cosca hän sanoo: sinä Psicai-
nen pitä eutzttaman xlnnniHistn prophetaxi: fills sinun
pita käxmän HERran caswon eteen. Valmistamaan hänen
tieräns. Ia andamaan autuden Tunnon hänen Cansallens,
heidän sxndeins andexi saamisexi- Tämä walmistus nyt ta-
pahdui Jumalan Sanan Saarnamisen cautta Parannuresta ja
uscosta, josta se pimiä maa ja Ccmsa tuli saatetuxi heidän autn-
dens Tundoon ja sen wastanottamiseen lEsuxesa, ilman jota
Saarnata ja sijtä seurawaista elawätä Tunnotta, ej ydtän IE»suren osallisuutta, ej syndein andexi saamista Taida olla, e,ka
myös seurawaisesii oman tunnon oikiata rauhaa, eikä totista Ju-
malan palwelusta ja Pyhyden harjoitusta, sillä lum»ll<,n ar,
ngo räikille ihmisille rerwellinen on ilmestpnpr, I>IZ. joca
dpetta meidän caiken Jumalattoman menon hyljamaän, ja
mailmalltser himot ja räsä mallmas siwiasti ja hurftasti
ja jumalisesti elämään. Janiin sijs Jumalan Sana ja sen ope-
tus, on se autuallinen walicappale, seka Jumalan elämään Tun-
doon, että Jumalan ja lEsuren käsittämiseen uscolla, niin myös
Pyhään ja lEsuren muotoiseen elämään ja wa«llureen.

N n 2 Mmst
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Namut nyt owat, Rackat Sielut ne asiat, joisa mei,
dan Elämäni seisoo, ia joista Christuxesa uloswuotaa
cmcki meidän, sekä Hengellinen eitä ijancaickinen Elämäm.Sen-tähden sijs nyt catzelcam opixem:

IMsusta nijncuin Mläman puuta ja Cuckaista,
hänen waldacunnasans/ meille antudexi.

me caikin macaisimme pimeydes ja cuollon warjos,
pois ajetut ja ahdistetut Elämän Puusta ja coco elä<
mästä, Synnin cautta, wihelMnä ja cuolluna chnneis ja

ylitzekäymisis, wihcm, cadotuxen ja helwetin alaisna; niin ylös
puhkcis ja tuli meille, yxi siunattu maan wesa ia hedelmä, ja
silla samalla Taiwan Coitto ja walo ylhäldä, Jumalan Poica
lEsus Chrisius, ja puki hänen Taiwallisen pucuns päälle maal-
lisen ja inhimillisen waamn, ottain ihmisen Luonnon päällens ja
yhdistäin sen Jumalallisen Luondons cansa, että Hän nijsä mo-
lemmisa Luonnossa, nijncmn totinen Jumala ja ihminen yhdesa
Personasi», olis tainnut Lunastaa meidän, ja saattaa meitä jallens
Elämään, ja nijn olla meille yxi totinen iktämän puu.

Nyt, me tiedämme, että muinen Jumala asetti Pa,
radijsijn xhden Elämän puun keskelle Paradisiä, jonga naw
titzeminen oli woimallinen ihmisen luonnollisen Elämän alinomai-ses cuolemattomudes, terweydes ja woimas siihen ijancaickiseen
Elämään Taiwaisa,vlöspitämään ja säilyttämään.Ia taisi cans
täsä Puusa olla yxi merkitzeminen jostan corkiammasta asiasta,
<ttä se silla samalla oli yxi cuwa sijhen olendo- wijsauteen ja E-
lämän Puuhun Jumalan Poicaan,joca on Juuri ja lähde caic-
keen, sekä luonnolliseen, että hengelliseen, nijn myös ijancaicki-
feen elämään. Waan cosca sitte Ihminen hänen Langemurens
ja ylitzekäymifens cautta, teki itzens cuoleman ataisexi, nijn sencansa ihminen cohta myös tuli waille sitä hengellistä ja iiancaic-

kista elämätä, Elämän Puu cans ynnä coco Paradisin cansa
tuli ihmffeldä poissuljetun ja otetuxi, jaa itze Jumala caiken e-
lämän Lähde tuli ihmisestä pois eroitetuxi, ja nijn ihminen jäi
cuoleman alle caikella tawalla. Tämän päälle nyt, Jumalan suu-
resta armahtamisesta. Jumalan poica, lEsus ilmandui ma»
ilmalle jällens Elämän Puuxi, jos» nyt on totisesti ia prinäns

mei-
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meidän Elämäm, ja meidän autudem Juuri ja Perustus: Ni»n
ettei nxr xhdesäkän roises ole auruurta/ eikä myös ole
muma nimee Taiwan alla ihmisille,annettu, josa meidän
pitä autuaxi tuleman. Sillä muuta perustusta ej taida
yrikän panna/ waan sen cuin pandu on, joca on Ilssus
Christus. Ia nijncuin Adamis caicki cuolewat, nijn myös
caicki pitä Christuxcs eläwäxi tehcämän. Ia nijn hänes
on elämä/ silla Minä tulin, että heillä pitä Elämä oleman,
ja xldät>llä oleman.

HH.4!11.
icorzill.

1«K. i: 4-,

On si)s tämä siunattu lEsus Christus, meille nyt E-
lämä ja Elämän Puu, Ensin, hänen callijsa kunasiuxesans:Tätä Lunastusta meidän fijs tulee catzella coco hänen awarude»sans ja trapuisans: Se ensimmäinen trappu hänen Lunasiuxeens,
on Hsnen Miehuden orramisens/ jolla se ylistetty JumalanPoica, Ihmchden yhdellä niin pyhällä ja puhtalla
otti paällens, ettei itze Pirullakan sitä wastan ollut sanomisia.
Jolla hän nijn cohta andoi meille sen suuren ja suloisen weljen

110
Lunafiure»

l«ns.

Johon tulee
miehuden ol»

tammen.

ja Suculaisen oikeuden hänen tygöns, että me nyt hänen we-
rens cautta, ja sen inhimillisen luonnon cautta jonga hän meidän
lihastam ja werestäm otti paällens ja yhdisti lumaludens cansa,
olemme hänen weljens jasuculaisens, ja totiset oxat Wä Puusi
ea. Nijncuin ne «vanhatkin jo muinen wanhas Testamendis sen«
callaisella Suculaifen ja Langon nimellä itzeens huwitit ja usconshänen paällens osotit.

kpl,. 2: !Z.Nei».2:11,14.
,5.1,2,

l<ev. «5: 25.
19:25.

Se toinen trappu hänen Lunasiuxesans on hänen Py-
hä opetus wircans, joca sen päälle fowitettu oli, että caicki e-
kvtyxet fa wäärat käsitöxet niistä taiwallisista totuuxista, joilla ja
joisa Piru waldacundans tahtoo wahwistaa, piti tuleman cukiste-tuxi ja tyhjäxi tehdyxi. longa päälle ilman epäilemäta lEsuscatzoi, cosca hän sanoi opetuslapsillens: Minä nam Saranan
Taiwasta langewan, nijncuin pitkäisen tulen. Andarens tie-
tä sen wchingon, joca pirun waldacunnalla piti oleman lEsuren
wiran toimituxesta; jonaa lEsus caikilla hänen ihme"töilläns,
ja erinomaisesti Perkelitten ulosajamisella nijsta nillmillisesti ja

hengellisesti riiwatmsta lukitzi. lofa cans se Colmas trappu, sa-.
tanan yliwoittamisexi, oli lEluxen kiuftus corwefa Perke-leldä, josa se häwytöin Hengi miehullisesti tuli »liwoitetuxi,

lMtengin nijn, että hän ikanäns cuin täysin nahoin wie«
N N 3 lä
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la paasi ulos siitä; ja jallens kenoi hänen wainons astelet sillä
pimeyden hetkellä, cosca lEsus yrtitarhas hänen joucoldanstijn-
ni otettin. losia sitte seuraisi.uc.2»:sz.

Se Nelias Trappu siinä suuresa Lunastuxesa ja Pi-run woittamisesa, nimittäin, hämn knrsimisens jaCuolemans/
joca cans oli pää asia hänen Lunasiuxesans, että meidän wap.
lEsus meidän ja coco ihmisen sucucunnan synnistä, nuolemastaja Perkelcsta nijn Lunasti ja wapMi, että Hän meidän siasam,
humalan wanhurscaudelle, hänen cuuliaisudellcms jakärsimisel-
lans, täyden teki, ja nijn pelasti meidän, niin monencallaisista
siteistä ja caikesta pahasta, anstons puolesta ja cautta. Ia näinse waliimes, Jumalan ja ihmisten wallllä/ihminen IH-
lstls Chrisius, andoi iyens Hunastuxen hinnaxi caickein e<
desta. kerralla oinan werens ecutta/ mennen pyhään,
löysi ijancaiclisen Lunastuxen. Täsä Lunasturesa owat nyt

ensin, pelastus catkesta pahasta, seka Synnistä,
että Synnin Run Mistuxesta meidän siaan, astumisella ja

Kärsiminen
ja cuslem».

Kc>m. Z!24,35
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emken sen kärsimisellä ja Tekemisellä, cuin meidän olis pitänyt
karsiman ja tekemän; nijn myös Täyden hinnan maramisella
Jumalan wanhurscaudelle, josa eihywät Sanat eli esirucou-
xct eli muut konstit taiimet aulta, waan sijnä piti M räydel,
ylinen kärsimä ja tekewä Cuuliaisuus oleman, ja weren hiw
da, itze Jumalan weri ja cuolema: Toisexi, on tasa paäcappa-
le, caiken Hywän Coimirus, ja wapaus eli asetus Jumalan
Lasten wapauteen, armon-säätyyn, caickein Taiwallisten Tama-
roin perimisen oikeuteen, wanhurscouteen, Jumalan osallisuteen
ja ja ijancaickisen Elämän perindöön. Nämat caicki

käsittä sisälläns lEsuxen Lunastus hänen kärsimisesäns ja Cuole-masans. Josa hän oikein on ollut meille yxi Elämän pääruh-
. tinas. Waan cosca me wielä lEsuxen Lunastusta catzelem eai-
kesa hänen sima On se wiides trappu wiela,
hänen Cunniallinen ylöndämistns, jolla hän hänen woitolli,ses yläsnousemisesans helwetm ja cuoleman woitosa ylösnieli, ja

.caicki wallat julkisesti osotti cukisianens, ja woiton juhlanuijden
yli teki, hänen cunniallisella Caiwaseen astumisellans josa hän
fcmgiudet fangiri otti. loKon wie!a tulee hänen Majesterillinen
Istunustns Isäns «ikalla kädellä, josta hän Pyhän Hengens
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lähetti, Ewangeliumin Saarnan cdesauttamisexi, jaPiwNVOl-
dacunnan cnkistamisexi mailWcm loppuun asti.Josta wielä seuraa se wiimcinen, hänen tulemifens
duomiolle, omains täydellistxi pelastuxexi, ja Pirun ja caickeinwihollisten ytimmäisexi cukistamisexi helwettiin. Nämät caicki me
nyt taidamme käsittä lEfuxen Lunastuxen muo-don cuin ne sijhen Toiseen uscon areticuluxeen tulewat, jale-sus nijsa caikisa on meille Elämän Puu autuderi-

VMmeinelr
d»u«w.

Tämän Lunasiuren ja awaran wapahtamisen Toimitus,
tuli nyt hywäxi, elämaxi ja autuden io wanhasakin Testamen-disa, hamasta Langemuxesta asti caiMe uscowaisille, waicka le-sus itze työfä toimitti Lunasiuxens Teon wasta 4noo wuottajäl-
ken Langemilen, sillä Christus oli eilen ja tanapan ja mxös,
ijancaiclisesii. Cariya, on rapeltu ma ilman alusta. Sillanijn pian cuin JumalanPoica Jumalan Taiwallisesa Neuwonpitesäoli päätetty ia ylösotettu mailman totisexi Lunastajan, nijn
pian cans hänen Lunastuxens cohtil oli woimallmen caickein ih-
misien wapaudcxi synnistä ja cuolemasta, ja autudexi nijlle M
cst sen uscosa sentähden owat ne wanhat esi isät,
myös Qoölin ja Langon nimellä heidän ufcons lEsuresta todis-ja uhreins alla aina Händä uscosa catzellet, muistellet ja
Mmaxens naulinnet, ja halulla cchta )älken lupauxen
Siemenestä, sitä Miestä HTRraa ikäwöinnet ja odottanet, jos-'
ta meillä aiwan paljo Raamatusa wahwoja todistuxia on« la,
nijncuin fijs nyt lEsus nain monencallaisesti ja »voimallisestiElämän Puu meille hänen Lunastuxesans, sen Toisen uscvn cap-
palen jälkeni. nijn on Hän cans wielä meille

Toisexi, Elämän Puu, iye pyhirtamssesa, sen cvlmam
nen uscon cappalen jalken losa hän Lunasiuxens toimitta nmlä'jocapaiwä, Ayhän Hengcns alla ihmisten hy<
wäxi, elämäxi ja antudexl, sekä Txgolukemisen että wai-
curux<n muodolla,ja wielä muulla Lunastamisen tawalla., Nijn-
cuin esimerkixi: lEsus omistaa ja käyttää hänen Lunastustans ihmis-
ten clämäxi ja autudexi> Pyhän Hennens cautta joca Hänestäuloskäy ja, >onga hän meille sitä warten lähettänyt ja ansainnuton, sillä tawalla, että hän ensin, Euyuu SananS cautta ihmisetsekä ulwwilM että sisällisesti, tämän suuren Lunastuxens Tun-

doon,
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P. Johannes Castajan Päiwä
doon, peranajatlelemiseen ja wastanottamiseen, »olla hän nijn
wai.utca sielusa stn etciwan Tunnon ja läsilöxen tästä armosta
ja autuden perustuxesta. Josta sitte uloswuolaa ja syttyy sydäm-
mesä yxi torincn halu za lkäwöiyemmc» sencallimja täydellisen
Lunastuxen osallisuden perään ia sen wanhurscauden perään jonga
lEsus meille sen cautta ja cansa toimittanut on ja tahtoo meil-
le Maa. Tästä sitte Pyhän Hengen waicutuxen alla caswaa yxi
turwa ,a uscallus ja nin lapsillinen luottamus ja nsco lEsu-
xen hänen auluallisen Lunastuxens tygö,losa cohta sielulle tulee
itze tyosä Cygölucruxi se Lunastus ia coco lEsuxen wanhurs-
caus, niin että se ihminen Jumalan duomiosa totisesti wanhurs,
caxi luetan, jolla nyt lEsuxefa on täydellinen lapsen oikeus
caickim Jumalan armo-tawaroihin ja ijancaickisten elämään, joi-
den omistaja ja nautitzia hän nyt jo itze lyösä ja todudesa on.
Täsa sitte se hyotyisa ja oxans caswattawa Elämän Puu ja
wijnapuu lEsus ei jätä hänen autuallista toimitustans wielä sij-
hen, waan nijncuin nijsä edellisisa Toimituxisa jo on yxi totinen hen-
gellinen yhteys jayhdistys rakettu ja tapahtunut Jumalan jaihmi-sen walillä, nijn että Juuri; »varsi, ia oxat nyt tekewät yhden
puun, ja owat yxi puu; niin sijs se siunattu Puun Juuri lE-sus hänen orillens, jorca ej caida iyestäns candaa hedel«nä,
tä, ettei he wijnapuus kiinni ole, andaa ja jacaa mehun ja
woiman iizestäns candamaan paljon hedelmärä. Nijn että
nijncuin Juuri on Pyhä, nijn owat oxat myös pyhät; he o-
wat Pyhät sekä lEsuxen Pyhyden Tygölukemisen cautta, että
myös Pyhyden totisen harjoituxen cautta heidän juurens woi-
malla, jolla he nyt pelkämät palwelewae händä/ pxhydes
ja wanhurscaudes, hänen edesäns caickena elinaikanans. Ta-sa tilctsa ja uudistuxesa, lEsuxen Lunastuxen woima osotta
itzens joca paiwä pelastuxeft: Synnin halliruxesta, silla että te
oletta wapahderut synnistä, nijn te oletta wanhurscauden
palweliaxi tullet/ettei syndi enambi hallitze jaole mallalla sijna cuo»
lewaisesaruumisa, jawaicka heidän caswons tasa elämäsä ia heickou-
desa ej ulotu siihen ylimmäiseen taydellisyteen, nijn cuitengin taita-
wat he pitää itzens wapaana ehdollisesta langemuxesta ja eriämi,
sesta juuresians,josa se heittokin oxa aina taitaa wiheriöita cas-
waa jawahwisiua, ja totisisa hedelmisä osotta ja todistaa yhdisty-
restans Juuren cansa ia caswosians sijtä. Ia nijncuin seka se

autu,
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autuallinen Tygölukeminen että stn ojkian uscon ja uuden E-lämän waicurus/ on Jumalan oma työ sielufa, nijn seisoo co-
co meidän elämäm myös nyt sijnä, että thristus elää meisä ja
en me iye, ja jota me nyt eiäm llhasa, sen me eläm Ju-malan pojan llscofa. lc.

1121. 2! b».

lEsus on wielä erinomaisella tawalla ja walol-
la, Elämän Puu hänen uscowaisillens ja orillens, hänen oman
pyhän Elämans Esimerkillä/ jolla hän on jättänyt heille e-
läwän esicuwan hänen Seuranuseens ja sen totisen Pyhän s!a«män muotoon, siilä minä annoin teille esicuwan, että te
nijn tekisitte, cuin minä tein teille. Ia nijn lEsus on meil-
le tälläkin tawalla, Tie, Tocuus, ja Elämä. Ia on luma-
lalda tehty meille wijsauderi/ ja wanhurscaudexi, ja Py-
hyderi/ ja F.nnastuxexi. Sillä Jumalan wuori o» hedel-mällinen wuori/ corkia wuori on se hedelmällinen wuori'
josa stn wanhurscan hcdelniä on Elämän puu, nijncuin Sa-
lomo sanoo.

Esim«kisans.

ZnK. »3:15.

Jol,. 14:6^
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rs. 68i »6.
rrav. li: IV.,

Wiela on se siunattu autuden Juuri lEsus Elämän
Puu meille cans, Ristisa ja waiwasa. Yxi Puu tulee hänentäydellisyteens monen pahen sään talwen kylmän, m muun was-
tuxen cautta; nijn itze lEsus Elämän Puu Ristin Puun pääl-
lä täydellisen tuli, meille elämän, nijn myös me oxat lEsuxenRistin osallisudeja täydellisexi tulem, ja soweliairi syrnille ja ma-
ilmalle suuttumaan, että Chrlsius on lihasa meidän edcstäm
karsinve, nijn warusiacat te myös «itän sillä mielellä: sil,
lä joca lihasa kärsij se lacka synnistä. Ia waicka Jumalan lap-
silla nijden moninaisien sisällisten ja ulconaisten wihollisten täh-
den, on ulcona sota ja sisällä pelco; nijn cuitengin toimitta,
lEsus hänen Lunastustans alati heidän woitoxens, että he hä-nesä saawat yhden woiton toisen perästä. Ia hän päästää
heidän sijrä suuresta cuolemasia, ja wielä tästäkin edes'
päästää. Zosa wielä caickia Ristiä, waiwoja ja puutoria was-
tan.

Ristisa

l6: 24.
II.

2 601

25". i:

lEsus on meille yn hvolyisa Elämän Puu, ja Elä-män Leipä, hänen Runsahasa Rawinnosans, hänen pyhäl,
lä Sanallans ja Sacramenteilläns: Hänen Sanattans, jo-
ca on ja Hengi hän jocapäiwä opetta, walistaa, wah-
wistaa ja Lohduttaa meitä/ Ma on elämän puu nijlle jotca hä-D l> yecn

l 5.
lolsahanra,
wltz?ejawch<
wiitaa meilä.
I»!'. 6 63.c>l, 14:6,7.
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neen rupewat. Ia H3Rran Laupius/ joca sanasa meille
paiwä NmoitetaN ja taritan, on parembi cuin elämä.

3lch! mikä Elämän mehu, macaa siinä lyhykäises coco Ewange-
liumin Summas, cosca se oikein catzotan ja nautitan: nijn ra-
casti luinala nmilmaa, että hän ulosandoi hänen ainoan
poicans, nijn etkä jocainen cuin uscoo hänen päällens, ej
pidä huckuman, maan ijancaickisen elämän saaman. T<Wköyhätkin, iotca caickia mailman armoa ja apua waillao-
wat, saawat yldäkylläisen sieluns rawinnon, elämän ja ilon, cos-
ca he sen oikein ymmärtämät ja catzowat, ja uscosa hywäxens
käyttämät. Se Pylä caste, on se Elämän Lähde josa me j»
syndymiscsta olem tämän lEsuxen Elämän osallisuteen sisälle o-
tetut, ja istutetut eläwixi oxixi tähän Elämän Puuhun, uuden
Syndymisen peson cautta, jollaarmolla me taidamme wielä jo,
capäiwä caickia cuoleman muotoa, maston mirwotta ja iloitta mei-
tam, niin että meidän sxdämmem elää. Sijnä pyhäs lth-
rolllsts taas me erinomaisella Taiwan Leiwällä rawitan ja wah«
wistetan sijhcn Elämään joca meillä on lEsuxes, cosca me sitä
oikiasa catumuxes ja uscosa usiasti nautitzem, sen hengellisen joca
oicaisen ufton nautitzemisen siwusa: jolla me monoa olemma y-
xi ruumis, jotca xhdestä leimasta olem osalliset. Ia joca
sxö minun lihani/ ja juo minun wereni, hän on minus,ia
minä hänes. Nijncuin Elämä 'lsä minun lähetti/ ja minä
elän Isäni tähden: nijn Myös se joca minua syö, hän elää
minun tähteni.

Ia wiela cosca se wijmeinen Paha, Cuolema stautta
meidän, nijn on silloingin lEsus hänen uscowaisillens yxi ihana
Elämän Puu, jonga nojasa ja turwasa orat yletän luurensja
Paäns cansa uuteen istutus paickaan, ja päästctän irti caikesta pa-
hasta ja cadoturen maarasta, joca on se oikia H.un<:stuxen päi-

Jumalan Lapsille, jolla caicli puut käsillän- xhren lyö-
wat kijcosia weisamaan, cosca he nyt näkewät lEsuxen Lunas»
turen toimituxen tuleman hänen ylimmäiseen mittaans, heidän
Surtymiferens Hläman meden wirran siwuhun, joca wuoraa
Jumalan ja Cariyan istuimesta/ jonga cadun kestellä, ja
molemmilla puolilla wirtaa, seisoo Elämän joca
daa caxiroista kymmeniset hedclmac, »a anda hedelmans
nakin cuucautena, jg puun lehdet pacanoitten terwe^de-

li.

.
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Cuolemasakin
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ri. losa ej yötä ole, ej kynttilätä eikä auringon walkeutta tar-
wita, sillä itze Jumala walaisee heitä; sijna on täysi kesä alati, ja
kypenet hedelmät oxisa; siellä owat silmät soweljat catzelemaanJumalala ja wanhurscauden auringota, ja sitä ihmellistä Elä-
män Puuta hänen inhimillisesä Luonnosans kessellä Parodisia; siel-
lä owat Corwat soweljat luulemaan Elämän weisuja ja soitto-
ja ja ihmellisici ylistöriä Cunniasa; siellä on Sielu sowelias käsit-

tämään ylkäns ja syleilemään Elämän Puuta, cusa oxat owat au-
ringon callmset ja loistawaiset, cadut rullasta, ja asumus itze
Zumalan huone jaistuin. Ach! cuinga autuat sijs owat ne sielut,
jotca jo täällä owat totiset eläwät oxat täsä Elämän Puusa?
jotca jo täällä owat istutetut puut tämän Elämän wesi ojan ty-

könä, ja cmdawat hedelmäns ajallans, etbei heidän lehtens wari-se: jotca täällä wiheriöitzewäl, lumalans Tunnosa, uscosa, us-
con runsahisa hedelmisä, rackaudesa, pudtaudesa, nöyrydesä, py<
hydesä ja caikisa Christillisis awuis, nijncuin palmu puut, jacas-
wawat nijsä, nijncuin Cedripuut Libanonis. Ia owat istutetut
HERran huonesa-ja wesoiwat wielä wanhudesans, nijncuin he-
delmälliset wihannot: Ia owat nijncuin caswatettu
lähde josta ej coscan wesi puutu: totisesti, on heidän hedelmälli'
sydens fijnä uudesa Taiwan wijna tarhasa heille ijancaickisen
hyödytyxen tuowa, ja muuttuwa täydellisexi cucoistamiseri Pm-'nosa, wijftudesa, Pyhydesä, Rackaudesa, wanhurscaudesa ja i-
losa Jumalan coswon cdes ijancaickisesti.

?5 l: ~

Ul 58: ii.

Näisä caikisa nyt, Rackat Sielut, lEsus on meille
näin Elämä ja Elämän Puu, caiken Elämän Juuri ja Perus-
tus, Elämän Pää Ruhtinas, Elämän Leipä, Elämän kirja, Sa<
ronin cucka, ja caicki caikisa. Josa me nyt tällä Metzumarial-
la jakesä sydämmen päiwällä nijncuin muulloingin aina catzelcammeidän Clämätäm ja mituuttam, ja stjnä iloitcam, ja hänelle us<
com hedelmiläedescandacam; nijncuin coco Luondo woiman wal-
dacunnala nyt iloitzee, wiheriöitzee ja hedelmöitzee ja elämästäns
kerscaa.

50K. i: 4.
2!?.

iC"!-. zi ll

2: l.

Wiela nyt Jumalan suuresta armosta, tämä Elämän
Puu lEsus seisoo ja cukoistaa keskellä meidän Pohjaista Para-disiäm täsä maallisesa Taiwasa jaSeuracunnasa, ja asuudän stasam Hänen walollans, hänen auriugollans, Elämän sa-

Oo nal<
es. z»^-w-
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nalla ja Sacramenteilla. Waan mistäs se tulee sijs? että Israel
nnt wielä on tyhjä wijnapuu, ja pira hedelmän iyelläns.
,Hänkyndaa lumalattomutta, ja nijrrää waäryttä/ja syö
wnlyen hedclmitä. Mistä se on? ettaoxat owat enimmitten
poislacastunet ja cuiwettunet, pois pudonnet puustans? Ia itze
Puu seisoo ilman oxittaMidcn pahain ylöncatzen alla. Nijncuin
totisesti, lEsus hänen Pyhän Sanans ja can-
sa, sildä suruttomalda ja itze wijsalda mailmalda aiwan suures-
ti ylöneatzotan, halpana pidetän, oman pään jälken ojennellan,
ja palwellan. Ia nimcuin orat näin owat poislangennet Puus-
tans lEsuresta, nijn owat he cans,kessenävs toinen toisillens
cuollet ja awuttomat, nijn ettei yxikän tahdo mitan toisestans
tietä, ej ote rackautta ihmisten kessellä caicki on muuttunut wi-
haxi, waaryderi, walh.exi, armottomudexi, pilcaxi, ja jumalatto-
mudexi. Olisko se sijs ihme jos Jumala ajais meidän jällens
pois siitä Elämän Puusta ja sen nauitzemisesta, ja pehattäis w
tos coco Paradifistu, ja siirtäis Puuns toiseen maahan, josa se
paremmin ia estämata taita oxia caswatta, ja hedelmita edes-
woda. Ach! HERra, älä cuitengan wielä pakene pois meilda,
ja a'tä anna sen endisen Tatwen pimeyden jakylmydenmntä e-
nambi saauttaa jocameidän esi isillam ennen on ollut. Anna ta,
mau fijcuna puun wielä tämä wuosi ja aica olla, nijncauwaß
luin se, wielä taittaisin ymbarins caiwetta ja sonnitctta, coetu-
xexi/ jos hän sitteckän hedelmän tekis.

O liksu Christe jalo, Sa kirkas pmssehem/ ai»
kylmä luonoom haudo/ ja asu tykönäm! Sun rackaudes
tuli/ ann palaa sydämmes, ll.uo meihin uusi mielis pois
murbet poista mxös! Sä Saronin caunis cucka/ cucoistus
laxosa/ mun sielun awuil cruuna/ tee eaitawax rarooifa,
Sun Casiees hand' Sionist, ain caunist casiacon/ sie
min ruusu Libanonisi/ hajuns hycoän andacon. Ann mm?
tääl caswon? canda/ n?acons mxös lijoira; meill
tahdoisic anda/ maan meren siunata, ann astetes cillcku
raswasta/ meit ruoki Sanallas, Suo maistam sit' ain ma-

nijn ficlu on autuas. Amen.
Sinä tLlamän Rlchtinas Chrisie, foca olet

ilmStttannc irzcs meille nijncuilt ft totinen tklämän puu,
josa lneillä sinun Lunastuxes cautta le totinen elämä ja au-

c>k. l»:i»i3.

sne.izS,9.
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tuus on, jonga me myös yxinäns taidamme
uscon cautca yliwoicra caicki wlholltset, ja xaswaa Sinusa
hcdclmallisixi orixi ja isiutuxixi sinun wijnamäesis: 3lch et-
ten me ole tätä armoo ja autuutta oikein tundenet/wast
tandttaner ja käyttänet! Elämän puu on meille annettu/
waan me pysymme sen wuoxicuolemasn lääkäri ja lääkitys on
meille suotu, waan me pysymme sen wuori aina fairafna;
lunastus ja wapaus synnistä ja sen rangaistuxista on meil-
le toimitettu, waan cuicengin me macam synnin fiteisafllorjudes?, ja caickinaisten waewain alla;Coitto loisia;
le ylhaldä/ waan cuitengin waellamine me pimeydes,
Ach! racas IlLfn, xii caiken sinun ansairzemattoman «r-
-mos, anna meille myös wiela se armo, etten me nijdell
sokialda luulolda petetyxi tulis jorca luulemat Sinun ole-»
wm heidän Elämans ja autudens/ nijncauwan cuin he
wiela ehdollifcja pimeydesäns pahudesans wierittclewäe
ja on halu jumalattomudesans edespyrkiä, Cllfa ej cuicen<
gan costan taida olla yhtan osallifntta walkeudella pimey-
den cansa/ eikä Chrisiuxella Belialin canfs. Anna meille
sijs Catumuxen armo/ ja tee meitä osallisexi uscosa sinu«3
tallista Lunasiuxestas meidän totisexi wapaudexem ja pe-
lasiurexem synnistä ia sen etten me tästedeslyndiä palwelis. Mä anna ineidan olla nijdenjoucosta,jots
ca cosin wapahdettin ja woimallisesii uloswietin Egyptif-
ta wapaureen, waan cuicengin jallens corweft caicki maa-
han lyötin, ettei heidän sydämmcns ollut oikia sinun tyF
Zös. Ach! liksu, en me laste sinua, ennen cuin sinä fiu-
nat meitä! asu ja ole Vielä meidän feafam sinun p. au-
ringos walon ja iklämäs cansa meille alttudexi. Ia kaan»
nä caickia sinun puolees jotca ej wiela tunne sinua, ja an-
na meidän caswaa ja hedelmöitä sinusa sijhen
elämään. Amen, lVsu. Amen t

<M-O o ;
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Wijdes Sunnundat P. Kolminaisuden
PmwM.

Esipuhe.
Ihminen elä ainoasi.:»» leiwästa'/ mutta jocaiyesta,
Sanasta cuin Jumalan Suusta lähree. Näillä Sa,
noilla Wap. lEsus, cohca hänen Casteens ja sisälle-

wihkimisens jälken, hänen suureen Sowindo-wircaans, wastaa
Perkelen kiusausta wastan, Mach. Ev- Lug. 4. v. Joilla sa-
noilla, nijncuin Jumalan okialla sotaaseella. Hän Pyhästä raa-
matusta, tacaperin lyö ja ylitzewoitta Pirun tuliset nuolet ja
klusauxet, leiwän puutosta wastan:

Itze tämän kiusauxen muodosta, ja sen woitosta, me
cuulemme «Insimmaisenä Sunnuntaina Paastos, sentähden en
me nyt sen asian haaran cansa tahdo wijpyä. Waan itze näis-
ta lEsuxen Sanoista merkitzcm seurawaiset:

1. Leiwän cans usiasti ja yhteisesti sijnä Pyhäs Raa-
ymmärretän, caicki se, cuin täsa mailmas, Ihmisen ruu,

min ja ruumillisen elämän ylöspitämiseri, nijn myös sen wirwo,
turexi tarwitan. Nijn että tasa ymmärryxesä, Leipä ja Ruoca,
Rawindo ja Elatus owat, yhtä caicki, olcon se lihasta eli calas-
ta, riescasta, juomasta eli muusta Ruumin tarpesta; josta myös
'V- Pawali sanoo: en me ole leipää keldan ilman ottanet, waan
tMä ja hiclla.la sulkee caicki näihin sanoihin tklatus jawaat-
teet: cosca meillä on elatus ja waattet, nijn txtykäm nij<-
hin. Samasa ymmärryxesä se Sona Leipä myös ymmärretän
itze Christuxelda, sijnä Neljännes Isä meidän Rucouxes, cos-
ca Hän opetta meidän rucoilemaan: Anna nieille tänäpän mei-
dän jocapäiwäinen leipäm. longa nimen alle cans taitaa tul-
la, caicki muu Ruumin tarwet,waimon,ystäwäin, cunnian, jamuun
puolesta nijncuin P. Lutherus hänen Catechismuxcsans sen st-

I6«. chz 4.

»«ut. «- 3.

m« «l"u«.

<,?kel 2'«'

.l-run.6:z.

><B 6«n 23:' 20.'
4:22.

Waan ej ilman erinomaisia syytä, «akyis, sekä wap.
lEsus, että muut Jumalan miehet Raamatusa, Leiwän ni-
mellä ulosmerkitzewan caiken Ruumin Elatuxen ja Tarpen: sil-

la
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lä se totisesti näkyy olewan yxi erinomainen Jumalan Hywydcn
TunnusMercki ja ihmet, että Leipä taitaa elattä <a rawica coco
Ruumin, nijn että ybdesa Leiwän palas taitaa olla rawindo räi-
kille Jäsenille coco sijnä ulconaisesa Nuumisa, ja woimn eli me-
hu siitä jacaa itzens ulos coco Ruumisten; ilman sitä, että sesama aine ja Siemen josta Leipä leiwotan ia tehdän, on runsas
ja ulottuwa eli söwelias sekä ruaxi,että juom«xi, että muuxi kei-
toxexi; cusa sitä wastan muut maan caswot ja yrtit owat ilman
taincallaista yhteistä hyödytystä, ia yhden eli toisen jäsenen eli
paican hywäxi ainoastans ihmisesä, taicka terweyden eli muun
tcirpen puolesta tairawat langeta ja kaytetyxi tulla. Ia nijn on
Leipä yxi yhteinen Rawindo ja elatus, jonga tähden Wap.
lEsus myös, ej ilman salaisuutta ja erinomaista päälle catzan-
dota sen asian haaran päälle, cutzu Itzeens, lkläwäri Leiwaxi,
joca elattä ja ylöspitää coco ihmisen, Ruumin/ Sielun ja Hen-
gen puolesta; ja sillä jo anda meille yhden erinomaisen syyn a-
jatella ja mieleem johdatta eli ongeen otta, sitä yhteyttä jocapi-
tä oleman sen Ruumillisen ja Hengellisen Elämän wälillu ih-
misesä. Nijncuin taincallaisesa päälle catzannosa myös ilman e,
päilemätä, näisä nimitetyssä Sanoisa, wap- lEsus Perkelen kiu-
sausta wastan stisotta sen, että ihmisen tosin luonnollisesti elamcm
pitä Leiwän woimalla ja rawinnolla, waan cuitengin, e/ainoasi
tans leiwästä, murra jocaiyesta Sanasia cuin Jumalan
Suusta lähtee. Tästä me sijs merkitzem:

,lol>. s! 35.

2. Että Jumalan Sana, on se ionga pitä sille luon-
noliiselleckin leiwälle andaman siunauxen, että myös taitaman sen
luonnollisen leiwän puutoreja yhtä Kvwin ihmisen rawita. SiK
lä me tiedäm sen että, Jumalan Sanan ja kästyn woima se-
kin on jo Luomisesta, että Maan Siemenellä ja caswolla, nijn-
cuin silla yhteisellä luonnollisella wälicappalella, »n yxi rawitze-
wa ja ylöspitäwä woima ihmisten elämaxi ja terweydexi. Waan
ettei Jumala ole hänen Sanans woimaa sulkenut ja ahdis-
tanut ainoastans sijhen siemeneen eli Leipään, sen me näem fel-
wästi nijsä esimerkeisä, joisa Jumala on ilman Leimattakin yhtä
hywin rawinnut, hänen erinomaisen Sanans ja Siunanxens
woimalla, monda ihmistä hänen tarpesans ja näljäsäns.- ntjncuin
Israelin Lapset, Mosexen, ia Eliaxen, jaa, ej ainoastans rawin- '
»m heitä rualla, waan myös waatettanm ilman wälicappateita,

«inoaf-

Waanluma,
tan Sanan

siwusa.
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djfli 9,20.21.
22. ainoastans Pyhän woimalla, niin eitei he tarwmnet

tumitta itzellens waatteita Neljänkymmenen wuoden sisällä. Ia
niin sijs ej ole leipä itzesans se sama, joca ihmisen rawitzee ia elät-
ta, sillä jos ej Jumalan Sana ia Siunaus sima olis,"nijn ej sii-
nä olisyhtcin woimaa enämmän cuinkiwesäkan eltä elätta,waan
HERrasta Jumalasta on se hedelmöitzewä ja caswaltawa woi-
ma caikisa, ja hän on se sama, joft me elämme, ja lijcumme
ja olemnm. Silla jos me ainoastans niille luonnollisille »väli-
kappaleille ja nman-caswoille itzestäns tygöluem caiken elättämi-sen ja rawitzemistn woimcm, niin me totisesti tulem HERran
duomiosa wicapääxi Epäjumalan Palwelurcn syndijn, jota
ej se Caickiwaldias ja Pyhä HERra, cciickein Luotuins Täy-
dellinen Tekia, Elättäjä ja ylöspitoja karsi, niinmuodoin cuin
hän yxincms on caiken Elämän Lähde jo itze luomisesta, ja wie-
lä on se sama. Ia nijncuin tämä asia meille jo juuren Lohdu-
tuxen anoa caickia eteen tulcwata puutosta wastan ruan eli waat
ten puolesta, cosca me uston Rucouxella pidam itzem kiinni Ju-
malan Sanasta ja Lupaurcsta, jota Siunaus totisesti aina seu-
raa yhdes laillises Cutzumises; niin taidamme me ilman sitä saa-
da tästä myös yhden erinomaisen tilan ja syyn otta wisun tut-
kinnon alle, sitä yhteyttä ja Sidettä joca on ja pitä oleman,sen Ruumillisen ja Hengellisen Elämän, ja sen ylöspitamisen
walilla. Sekä sen luonnollisen, että hengellisen Leiwän nautitze-
mistu cautta.

s.

ä,3.1?:28.

el. zs: 10.

M> «: 48.
Me tiedämme sen luonnoffisesti, että, siinä RuumiNssisaElämäsä, Ruumille silloin hywin käy, cosca Sielu hänen Pe-

rustusiens ja rawindons muodon jalken on tytywäinen itzeens,
nijn että jos Ruumilla toisinans puutossin olis, nijn Sielun me-
nestys ja onni sen puutoxen palkitzee ja kärsittäwäxi tekee, nijn
muodoin cuin Sielu on Ruumin HERra ja waldias; cuinga
paljon enämmin ja paremmin ej pidäis siinä ruumillisesa elä-
mäsä, sekä Ruumin että Sielun sitte menestymän ja hyötymän,
cosca se sen Hengellisen Elämän cautta, Jumalan sen Elämän
Lähten, cansa, yhdistetty ja lijtetty on lEsuresa, josta caicki to-
tinen Siunaus ja menestys tulee coco ihmiselle ja hänen elämal-
lens? josa tilasa tapahtu, että cummallakin Elämällä on yxi in-
hana ylöskehoitus toinen toisesians, että yxi järjellinen ja »valais-
tu Sielu, cosca hän työtäns tekee, maata ja muuta wiljelee hä-

Kq: Mli»
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nen cutzumisesans ja tulee sen cautta rawituxi, ni/n siitä haunijn-
cuin Luonnon Kirjasia tulee opetetuxi ja johdatetuxi Luojansa
Tundemiseen, Palweluxeen, ja ylistyxeen joca jo on hänen mi<
tasans Sielun ruoca ja hengellisen Elämän rawindo; ja taas
toifialda, cosca Sielu tuleerawituxi Jumalan Sanalda, nijn sij-
ta Ruumille on suuri helpotus. Siunaus ja menestys, nijn myös
johdatus oikiasa jarjestyxesä hänen cutzumisens töitä toimit,
lamaan, että se tulee hänen totiseri terweydexens, elatuxexens
ja menesiyrerens.

Tänäpän me naem, sijna P. Ewangeliumis, cuinga
V«p< lElus, hänen opetuslastens ruumillisen Cutzumisen työn,
sekä pyhittä, että siunaa hänen Sanallans ja Saarnallans,nijn
että yhdesa xhdisieexsä T<simituresa / seka se Ruumillinenettä Hengellinen Siunaus sangen merkillisesti tuli yli näitten
Calamiesien;sentahden me tahdom myös sencallaisesia asiasta täl<>
la erällä waarin otta, jäsen tutkistelemiseen itzem sowitta jawal-
mistaa,lEsuxen omM Rucourella, sydämmesta sanoden :c.I-sa meidän:c.

Sen P. Ewangeliumin kirjoitta P. Lucas.
Lug. 5: vers. i.

tapahdut, cosca Ccmsa lungi Hauen tygöns,
tuulemaan Jumalan Sanaa, että hau sellot
Genezarethin Meren tykönä. 2. Ia näki ole-wan caxi wenhettä meren tykönä, joista kalamiehetolit lähtenet, ja pesit heiden wercojans: 3. Nijn hau

meni yhteen wenhesten, joca oli Simonin, ja kasti hä-nen wahän maasta uloslastee: Ia hän istui ja opetti
Cansaa wenhesta. 4. Ia cuin hän lackais puhumasta,
sanoi hän StmoniUe wie sywälle, ja heittäkät werc<
kon apajalle. 5. Ia Simon wastaten sanoi hänelle:
Mestari, me olemma kaiken yön työtä tchnct, ja en lui-
taan saauet, mutta sinun sanas jälken. mina cuilen<
gin heitän ulos werkon. 6. Ia cuin he sen teit, sulUP P he
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he suuren kalan paljouden, ja heidän werckons repeisit.
7. Ia he wijttatsit kumpaneillens, jotca oltt toiscs wen-
fees, tnlemaan ja auttamaan Hettäns. Ia he tulit, ja
tävtit molemmat wenhet, nijn että be rupcistt wajo-
maan. 8. Koffa Simon Pietari sen näki, hänlEsuxm Polwen tygö,sanoden: HERra, mene pois
minun tyköäni, stllä minä olen jyndinen ihminen: 9.Sillä hämmästys oli hänen käsittänyt, ja kaicki jotca
hänen kansans olit kalan jaalijn tähden < jonga he saa-
net olit. 10. Nijn myös Jacobin ja lohanmxen Zcbe-denxcn Pojat, jotcaolit Sinwnin kumpanit. Ia lE-ftls sanot Simonille: Mä pelkää, tästedes sinä suatihmisiä, ii. Ia he wedit wenheens maalle, ja ylönnn-
nott kaikki, ja sturaisit händä.

P. Ewangeliumissa me wap. lEsus pal-
Cansan päälle tunkemisesta, asetti itzens laarnamaanCalamiesten, ja erinomaisesti sen jo ennen cutzmun Pie-tarin wenheseen, josa hän sen Ruumillisen Elämän ja sen elät-

tämisen Tomituxen yhdisir yhteen/ sen Hengellisen Elämän Ra-
witzemisen cansa, Hänen Pyhän Sanans jn sijtä seurawaisen
Siunanxen cautta. Nijncuin Pietari sitte jälken Saarnan ja si>
ta saadun Sieluns rawinnon, myös Christuxen Sanan päälle
heittä ulos werckons, paremmnsa toiwosa ja Sjunauxesa cuin
he yöllä ennen tehnet olit.. Jonga päälle wielä sitte seurais yxi
merkittawä asianhaara, että Wap. lEsus samasa smnatusa
Toimituxesa, ne Ruumilliset calamiehet jaerinomaisesti Pietarin
ulosmerkitzee jay!öscorgottna,Hengellisexr Calamiehexi hänenseu-
raeundans ylösrakendamiseft ymbäri Mailman- Ia nijncuin tä-
mä erinomainen runsas Calan saalis oli yxi esicuwa sijhenrunsaaseen siunaureen, jongaPietarilla ja muilla Apostoleilla pi-
A oleman Ehrisiuren Hengellisen calnmpyydön ja Ewangeliu-
min Saarnan Toimituxesa, monen sielun lMtamiseri ja kaän»
Vamiftri! lEsuren Tundemisten >a wastanottamiseen; nijn on se
Pyhä Mamattu cnns aiwan usiasti tahtonut, nijstä ruumillisistaMistä M nijden toimituxW,, otta wertffilxet,, nijhm Hengellisijn:-

nijn

lot-^

Aan i9>

Wijdes Sunnuntai P.HpA



nijn että niincuin siinä Ruumillisefa Elatuxen pyydosa pita ow
man Calamiehet, kylwäjat,Huoneenhaldiat, peldomichet jamuut
sencallaiset; nijn myös Hänen Hengellisesä Sieluin pyydösäns,-
eli Seuracundans rakeNnuxesa, piti samalla muotoa oleman sen-
callaiset Tvämiehet, nijncuin jo wanhasakin Testamendisä Pro-phetailda samoilla nimillä samat asiat tiettä annettin, joilla Me
wap. lEsus itze lihans päiwina usiasii hänen Taiwallisen oppins
edesandoi ja selitti: Sentahden se seisoo: Carzo, minä lähetän
mond>lCalamiestä, HERra/ heidän pitä heitä ongi?
man; ja sstte lähetän minä monpa Meyä miestä, jocca

H!«e. »»:

?«». »6: 16.
ztac. 4: 29.

heitä picä eäsittäinän caikilla rvuorilla, caikilla cuckuloillÄ,
ja caikisa kiwiraunioisa. Nijn myös Chrisiuxen Seuracunda
werratan nuottaan ja wercoon, jolla paljo Caloja, se on sie»
luja saadan humalalle, ja nijn edespäin. Taincallaisia puhen
parsia on se wijsahin Jumala ilman epäilematä maininnut selkiäsä päällecatzannosa meidän sekä beickoudem, että ylöerakennu-
xem puoleen, että me nijstä Taiwallisista asioista, cosca ne sen-

dw^i«2,4?:9

bl»t. 13:47.

callaisten maallisten wertausten alla ja cautta eteen asetetan, M
paremman waarin ottaisin», la sywembään muistoon kätkisim,ja>
nijn edespäin. Waan erinomatcain me sen tasa nyt merkitzety,
että cosca Raamatusa nijn mielellans ja usiasti, ne Ruumilliser
ja hengelliset asiat ja toimituret yhden nimen ja wertauxen alla
meille edespannan, ja yhdesä Toimituxesa myös, sekä sen Ruu-
millisen että sen Hengellisen Elämän ylöspitammcn ja rawindo
edeswalwotan, nijncuintäfäkin Ewangeliumisa me sen näem, ja jo
sijtä wähaldä olem cuullet; sentätzden me nyt W, sen johdaturen
jälken, tällä erällä tahdom Jumalan Nimesä catzella:

Sitä Sidettä ja yhteyttä/i'oca «n/ ja vita «-

leman/ sen Ruumilllsen ja Hengellisin Elämän
wälillä, sika jo Luomisesta, ettästtteLunas-tuxesta, ja pyhittämisistä.

O HERra auta, ja anna MenestyW Amen.
cuin me itze Pää-asian tutkistelemiseen tu'em, nijn

me sanalla merkitzem: että sen Ruumillijen elämän can-sa, en me täsä ymmärrä, sitä luonnollisesti synnilda tur-
PPH mel-

2Z5Colmtnaisuden PäiwM.



meldua elämätä, jolla ej taida olla osallisuutta sen Hengellisen
Elämän cansa,joca vita poisrijsuttaman ja cuoletettaman. Waan
me ymmärräm, Ruumin maallisen elämän, niinmuodoin cuin
ft Sieluns yhteydesä, maastansa hän asuu, elättä itzens /a jo
Luomisesta sijhen asetettu, ja Luojan myös cunniaxi aiwoittu on
jolla pitä oleman totinen yhteys sen hengellisen Elämän cans >'o-
ca Jumalasta on/ ja lEsurelda meille toimitettu on, ja Py-
haldä HengelHa Sielusa waicutetan, jos sen Järjellisen luondo-
cappalen pita yhtä totista Elämätä tasa mailmas pitämän, ja
wijmein sijhen ijancaickisten Cunnian Elämään tuleman.

Costa me nyt sijs aiwomme puhua sijtä Siteestä j»
yhteydestä, joca on, ja pita oleman sen Ruumillisen ja Hengel,
lisen Elämän wckillä, nizn me ennen caickia panem eteen, yhde-
xi tijckumattomari Perustuxexi sijhen, sen epäilemattömän Totu,
den että yxin Jumala on caiken iLlnman juuri ja alcu/ Jos-
ta caicki Elämä tulee, Johon caiken Elämän harjoitus pita tar-
coitettaman, nijncuin hänen oikiaan luureens, Maalijns ja
Täydellifyteens. longa päälle se myös pitä sowitettaman, hä-
nen Tundemisexens, Palweluxexens, Cunniaxens ia ylistyrexens.
Sillä ainoastans me Elämme lijcumme ja olemma,
Sinun tykönHs on lLläwa Lähde. Minä olen chläwan me-
den Lähde, jaElawäinenwefi-Lahde, jongaihmiset heidän
ruumillisen etämäns harjoituxesa niin mielelläns hyljäwät, ja
caiwawar itzellens kelwotcomiacaiwojn. Jumala on yxi Ju-
mala, ja caiken yhteyden Jumala, joca caicki on yhteyden siteel-
lä sitonut, hänen cunniaans julistamaan,hänen Tahtoans toimitta-
maan, ja hänelle palwelurexi elämään. Semähden on se mah-
dollinen, että me nyt catzetem, sekä sen maallisen, että sen Tai-
wallistn Elämän yhteyttä:

Jumala o»
caiken E!ä«
«nnnZuuri

~«

klie!-.2''i;'7«1.'17:13
E°i. 3: li.

I« Aomises,
la. .

lknsisti/ Ennen Langemusia, /o itze Luomisesta.
Me tkdäm, että ihmisen Rmmiis ensin lumalalda luotin,
maasta, maallifexi, cuitengin caunixi, ihanaxi, ttrwexi, raitin ja
sangen konstillisexi ja soweliaxi asumasiaxi sille ainettomalle Sie-
lulle, jaa, itze Jumalalle. Ia waicka tosin itze akuns puo-
lesta meidän Ruumin, on,nijncuin nOen jarjettömaingin luotuin,
maasta luotu; niin cuitennin on Jumala Moseren cautta »o a-
lusta andanut merkitä, sen suuren eroituxen joca oli järiettömäin
luondocappalden ja chmisen Luomisen walillä maasta; sillä eläin-

dm
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den Luomisesta Moses, kirjoitta ainoastans lyhyeldä näin: ja Ju-
mala sanoi: tuocon Maa eläiiner lains jätten-ja se
dui nijn. Waan cosca Moses rupeis kirjoittamaan Ihmisen 6«n. li «4.

Luomisesta, nijn hän sen asian eteen asetta, nhncuin sencallaisen,
josa lumaluden Personat ensin ikänäns cuin neuwoo pidit nijn-
cuin yhden suuren ja merkittämän asian yli, ennen cuin hän sen
loi. Sentähden sanoo sijta Moses: Ia Jumala sanoi: relMm ih-
minen meidän cuwaxem, meidän muocom jälken. Nijn et-
tä täsäkin asianhaarasa me jo naem, yhden perusturen sijhen yh- '
teyteen, jonga ihmisen elämasa piti oleman, sen ruumillisen, ja
sen hengellisen elämän walillä, joca hengellinen Elämä luma-
lalda erinomaisella Taiwan tawalla annettin ihmisen ijancaicki--
sexi hywäxi seka ruumin että Sielun puolesta. Totisesti, jocaih,
misen Ruumin luomista maasta järjellisillä silmillä catzelee,jasen
ihmellistä rakennusta sisäldä ja ulcoa, nijn ej hän taida toisin

V. «6.

cuin hämmästyä sen yli, ja werrattomasti ihmedella sijnä se»!suuren Luojan pohjatoinda Suurutta, ymmärrystä, wijsautta,
woimaajaHywyttä, joca nijn taitawasti ihmisen, Ruumin wal-
mistanut ja rakendanut on, nijn suurijn toimituxijn, ja että sen
piti oleman sowelian yhden hengen ja sielun huoneeri ja asuma-
fiaxi nhn monencallaisisa maallisisa ja taiwallisisa toimituxisa.

Waan ehkä nyt se suuri ja wijsas Luoja näin ensisii
loi, sen ihanan ja ihmelisen käsialans, nijn loi hän sen
cuitengin nijn, ettei sijnä ollut yhtän Elämäta itzestans, eikä ft
tainnut itzestäns seisoa eli lijckua, mutta sijhen piti yhdistettaman
yri Hengi eli Sielu, jonga piti Ruumin, elämän hallitzian ja

r<. 139:14.
l<B.l col.!5:

35'44.

holhojan oleman, Josta Moses puhuu merkillisesti, eroittaincum-
mangin, ihmisen Ruumin ja Sielun alun, näillä
sanoilla: I" HERra Jumala reki ihmisen maan romusta,
joca tapahdut Ruumin puolesta, jasitte puhalsi hä»ensiera-
mijns eläwä» hengen, eli elämäin hengen. Tämä hengi, jonga
mala puhalsi siihen jo luotuun ruumiin sierameen, erinomaisen elä-
misen cansa, oli nyt pääasia ihmisen elämD, tämä oli nijncuin
vxi ulos wuoto Jumalasta itzestä, ej cuitengan Jumalan olennos-
ta joca on ulosiocamatoin, sillä sitte olio Jumalan olendo lan-gemuxesa langennut syndi/n, joca on sopimatoin asia mainitac-

I.uc. 2z: 46.
7. 58-

6en. 2: 7.

kin; waan cuitcngin jacoi Jumala tämän puhaldamisen cautta
ihmiselle jotakin ikananscuin omistane, jonga woima osottiit.,P p 3 zens^

,V«suc» De/»
linZ.obs. lacr.
p3«.2! Pl4<3.
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zens ihmistsä enämwan cunz ainoastans yddesä elämasa, nijncuinse seisoo, että se M elxnnäm hengi. Ej Jumala olis tarwinnuttyhjää ruumiilistaelämätä puhaldamisen cautta andaa ihmiselle e-
nämman cuin järjettomilleckän, joiden elämä Kiullanseisowan ai-
noastans sijnä hicnoft ja tarkimmasa weresa, woan se olis tain-
nut seurata itze ruumin luomista nijncuin muisakiN luondocap-
paleisa. Mutta cosca Jumala erinomaisen Puhaldamisen cautta
tahdoi ihmisen ruumille Elämän anda, ja tosin, nijncuin se sei-soo, Elämäin Hengen, se on, Sielun josa usiamdi Elämä piti
oleman cuin muilla luondocappaleitla, sentädden seuraa siztä että
ihmisen elämän yli caickein muittenpiti oleman erinomaisen cor-
kian, runsaan, monenlaisen, jaa, itze Jumalan luondoisen ja cu-waiseni nijncuin se myös sijtä selwästi seisoo: Ia luniala loi
ihlnijen omari cuwaxens, Jumalan cuwari hän sen loi.
Ia mahdamme me niiden Elämäin cansa,sen maallisen elämän si-wusa ioca järjettömilläkin on, ymmärtä sen Järjellisen elämän
Sieluja, hänen suurten omaisuttens, ymmärryxen ja Tahdon,
ja caickein muitten woimains cansa johon cans erinomoisesti
tulee se hengellinen elämä eli Jumalan oma Pyhä cuwa ja
muoto, joca oli täsa pää asia, ja sen järjellisen sielun ylimmäi-
nen cruunu,caunistus ja walkeus. Tästä suuresta ja corkiasta yh-
teydestä joca nyt näin tapahdui, sen maallisen Ruumin, ja sen
Hengellisen Sielun walillä, itze Jumalan sekä luomisesta että e-
rinomaisesta Puhaldamisesta, ihmisen totisexi Elämäxi yli caic-
kein muitten luotuiN/tuli myös se suuri edustus ihmiselle yli caik-
kein muitten limittäin Cuolemattomus, joca oli yxi erinomai-
nen Sielun ja Hengen omaisuus, josta myös se maallinen
Ruumis osallisexi tuli, ia sen cautta ylötyxi erinomaiseen Tai-
walliseen arwoon janijden nakymättömäin yhteyteen ja osallisu-
teen, joca lahja sitte piti, Elämän Puun nautitzemisen cautta
säilytettämän Eunnian Elämään Jumalan omasa waldacunnasa.

Waan nijncuin me mualla täsa kirjasa olem puhunet,
seka sen Järjellisen Sielun omaisudeista, että sen Hengellisen E-
lämän menosta jaeans Elämän Puusta, nijncuin Pääsiäis Pai-
wänä, Ensimmäisnä Sunnuntaina P. Colmin, Päiwästä, Met-
zu Mariana ja muulloin; niin me ne asianhaarat nyt ohitzeme-nem,ja ainoastans sen näistä jo sanotuista merkitzem, että cämäsama tklämäin ando, Min sildä Luojalda eapnh.

H.e?. il.
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dui ihmiselle yli caickein muitten luotuinnijn rockinsa jw a-
tvarasii nncasa, oli nxt se cnsimmäwen fa ylimmäinen'Juu?
rija perustus fichen siunattuun Siteeseen ja xhteyceen jo»
ca piti oleman sen Rmmnlllsen fa hengellisen iklä»nän
lilla ihmisesi/ caickein hänen Vänläms harjoiruxesä. loffss
sitte seurais yxi alinomainen »a ihana jayhteen cocottawa yhteys
la harjoitus caikisa ihmisen sekä osisa, ettc» Elämistä seka luotta
nollisesti että hengellisesta

Nijncuinesiuterkixi; Jos Ruumis halaja eli tarwitzee jö-'
tan rawindora, ruocaa, cli muuta,nijn se cohta on Sie-
lun asia,joca ottaosan siitä itzellens «ta pitää neuwoa ruumins
ylöspitämisexi, ja sitä wasian jos taas Sielu halaja ja himoiv
zeejotan, nijn Ruumis on walmissijncr palwelemaan ja roimem
saattamaan Sielunsa tahdon. Totisesti, on se wielä nytkin nijlle
caickein tcräwimmilleckin Päille ia Luonnon Tmkiille luonnosa
yxi kasittänläröin ja ulosammuldamatoilt asia ja Salaisuus:'
cuinga ja millä taivalla se tapahtuu, että Sielu ja Ruu-
mis heidän erincallaisen luondons jälken cuitengin taitawat nijir
yhtä pitä ja tehdä caikisa menoisans? he owat itzcsäns aiwan e--
voitetut toisistans itze olennosans ja luonnosans, Sielu on hem
gellinen ja ainetoin, Ruumis on ainelilnen ja maallinen maasta,
ja cuitengin he nijn mieluisesti ja tarcasti tulemat yhteen heidän!
toimitnxisans ja waicuturisans, että Sielu cohta tundee ja mer-
kitzee micki Ruumins lijcutuxet ja wähimmälkin muutoxet,iaa,
josyri piscamm neulan eli tikun nenä ainoastavs pistää sormeen
eli lihaan, nijn st on cohta Sielulle suuri kipu, waiwa ja rau>
hattomns sijtä, nimcuin taas sitä wasion: Ruumis crhra itzesi
taus on walmis aina täyttämään ja toimeen saattamaan caicki
Sieluns halut ja himot. Näitä asioia ne mailmallisct wijsat o-
wat tutkinet, coco mailman alat läpi waen ej wielä ole toista
päätä saautcaneet nijsta, eikä saauta wastakon, niinmodoin cum
luonnon salaisudet ja waittltusten muoto, pysyy sille cchttÄlle ja
määrälliselle lärjelle, nyt »alkcn Langemuren pimeyden, ulostut-
kimatoin ja käsittämätöin, lulnalan M Luojan omasa Ticdosa.,

Woan sijnä on kyllä nyt m >!_'e, cosca me Cbristityt
Chrisiuxen Schoulusa, on yli mailinalllZen wysauven schow
lun, sen, ticdämlw, cuinga ihmisin Sielun osain ja omaisutterl

meno
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meno jatila on ollut ennen LangemOa, cuinga se nyt on jalken
Langemuxen, ja cuinga sen pitä oleman vlosrakennuxen ja uu-
distunen tilasa jällens; ja cuinga itze työsä cans on yri suuri si-
det ja yhteys, seka luonnollisesti, Sielun jaRuumin walilläcai-
kisa heidän toimiturisans, että myös sen Ruumillisen ja Hen-
gellisen Elämän walillä josa Luojan rakennuxen ja myös ilmoi-
tetun Tahdon jalken on ollut ja wielä pita oleman yxi yhdistet-
ty tmcoitus ja maali caickein meidän sekä Sielun woimain ja
osain, että meidän Elämäm oikiaxi täyttämisexi ja sowittamisttxi, sen suuren Luojan Palweluxeri ja cunniaxi.

Waan cosca me nyt puhmn sijta siteestä ia yhteydestä
ioca jo alusta oli sen Ruumillisen ia Hengellisen Elämän walillZ,
Nijn me sijs sijna wielä kysym: Mikä oli ennen Longemusta, V«
lacus caickein näiden Elämäin »löspitämisexi. Johon me lyhyeldä
wastaam:Sen hengellisen Elämän Elatus oli itze Jumala, ja
hänen waicutuxeiis sielusa, alinomaises Jumalan kunnon, Rac-
kauden ja pyhyden caswattamises ihmisen Sydämmesä, jonga
nautitzemisesa myös Sielu alati tuli rawituri ja tydytetyxi hänen
ijancaickiseri iloxens. Se Järjellinen Sielun lklämn taas, sai
ikänäns cuin hänen Elaturens ja Rawindons, Jumalan suur-
ten käsialain tutkimisesa ja ongimisesa Luonnon kirjasta, sillawaicka ihmisellä ennen Langemusta oli Täydellinen ja ulottuwai-
nen Tieto, erinomaisesti, hänen autudestans, ja sen sailyttämisexi/
nijn ej cuitengan se Tieto ollut ehdottomasti Täydellinen erino-
maltain nijsä luonnollisisa asioita jaLuonnon salaurisa, joisahänen
nijn piti caswaman, ja wähwistuman Tiedosans seka Tutkistele,
misen että Coettelemisen cautta ja nijn ikanäns cuin rawitzemanhänen lärkens sencallaisilla Luojans Lahjoilla Luonnosa. Se
Maallinen taas Ruumin elämä, sai Elatuxens maasta, jofa ih-
minen mieluisella jarasittamattomalla Työn teolla Edenisä Pa-
radijsis huwitti ja ilahutti itzens, ja Ma nautitzi rawinnorens
maan hedelmilä suuren siunauxen canft, jonga cautta hän aina,
sekä ruumins puolesta tuli soweljammari lumalatans palwele-
maan Sielun hallituren alla; että myös hänen maMsen onnens
ja hyötymifens yldäkyllaisydestä, tuli kedoitetuxi »Vielusans ja
Ruumisans kiittämään ja cunnioittamaan hänen Pyhää Luojaans
ja HERraans. losq caikesa me nijn naem yhden ihanan siteen
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ja yhteyden caickein sekä Elämäin, että Sielun ja Ruumin wa-
lillä, yhdesä yhdistetysä tarcoituresa Jumalansa, ja hänen pal«
weluxens ia Cunnioittamisens päälle. Ia waicka tosin, nijncuin
me jo affen cuulim, Sielu ia Ruumis itzestans owat eroitetuj
luonnosans ja olennosans, mjncuin hengellinen ja maallinen cap-
pale,nijn ej ne sen wuoxi ole toistans wasian,waan Jumalalda
sencaldaiseen yhteyteen asetetut, että mitä Sielutekee ja waicut-
ta senTundee ruumis,ja sen iälken liickuujaitzens ojendaa; mitä,
ruumis, jällenskarsii, sen tietää jatundee sielu nijn että ainakin seLuojalda ylösrakettu yhteyden Sidet caikin muodoin tuli caiki-sa Sielun ja Ruumin osisa, ja caickein Elämäin barjoituxesa /
ylöspidetyri ja wahwisteturi, sen yhden Luojan ja Jumalan yh-
dencallaisexi ja yhtäläiseri palwelurexi. Ia nijn sijs caicki oli,Jumalasta, caicki lumalasa, caicki Jumalalle, ja hänen cunni-arens yhdesä siunatusa siteesä ja yhteydesä, cu<a se hengellinen
Sielun Elämä oli soitto ja walo caikisa, ja caiken Siunau-xen juuri ja alinomainen lähde ja uloswuoto sen ruumillisengin
elämän hywäri. Tämä nyt on se Paras mailma, josa caickinäin yhdistetysä siteesä ja taiwallisesa yhteydesä käy ja käytetän'sen yhden Jumalan Palwelurexi ja cunnioittamisexi, Sielun ja
Ruumin, sen ruumillisen ja Hengellisen Elämän puolesta. Waan
ach! mihingästämä yhteys wijmein puttui?Ach! mikäs tämän
yhteyden ja siunatun siteen näin pahoin ratkaisi? caicki nyt cui-
tengin on irralla, caicki yhteys hajotettu, Ruumin elämä wallit,
ze yli hengellisen elämän, tussin hengellistä cuulukan eli näkyy e<
nämbi cusan. Pimeys, pahuus, sekaseuraisuus, syndi, cuolema
ja caicki cadotus ja pericato wallM. Sentahden catzelcam nyt
lyhyeldä.

ricu« «H kor»
mzn», pen«»

teiil» eli, iso
m»l»ill«, pe»

n«rr2>,l!l«,
mol>lli«.

6«n 1:27.

Cotzs lasticans Ruumin

Coisixi, sitä cauhiata SxndijnLange»nusi<l, /a ihmisel-lissn Elämän, taicka paremmin Cuoleman, tilaa jälken Lange-
muxen: Nijncuin Sielu- oli se pakistuin josa se Hengellinen
Elämä eli Jumalan Cuwa caikes wanhurscaudes ja pyhydes
asui ja loisti, ja se wapa ihminen hänen Sieluns suuret ja iha-
nat woimat, nimittäin ymmärryxens ja Tahtons, sallei sen js
Jumalasta poislangcnnen Pirun haucuttelemijen ja wccastelemi--sen alle, nijn että hän korwijns otti Pirun tarvettomia eteena
sttuna, ja niistä sai tilan eoailyxen alle wetaä Jumalan käskyn
M kieldpstä puusta, nijncuin myös hänen Tahtons wapaue-

Oq ta

Iscs kongs,muxes cal»
letti».

30/Colmilmisudcn PcwvcW.



Wijdes Sunnuntai P.
ea waarmeäyttämaan, nijn että hän mielistyi Pirun walheisim
,a rupeis himoitzemaan sitä kicltyä palaaja sijtä cans langeisit-
ze siihen julmaan syndijn ja Jumalan Sanan ja kastyn ylitze-
kaymiften ja rickomiseen: nijn tästä myös cohta seurais se cuului-sa ja kirottu Syndijn Langemus, ja sen cautta yxi coconainen
ja hirmuinen eroitus Jumalasta, caikesta hywydesta ja coco au-
tudesta. Tasa tapahdui yxi hirmuinen cauppa ja waibetus Elä-mästä Cuolemaan, Taiwaasta Helwettijn, Jumalan ja Pyhäin
Engelein seurasta Perkelein seuraan ja yhteyteen.

Ensin sijs, coco se Hengellinen Vlamä soca luma,
lasta oli, hänen oman pyhän mielcns, wanhurscaudens, wijsau,
dens ja pyhydcns jälken, se tasa surkiasa caupafa tuli coconans
poiskadoteturi. Ia waicka tosin se Järjellinen Ruumin ja Sie-
lun elämä wiela jäi iälielle, nijn että ihminen sitteckin wiela eli
yhtä ruumillista clämata, ymmärsi, tahdoi, söi ja joi, ja niin
harjoitti caickia maallisen elämän harjoituria; niin oli cuitengin
«aicki hywyys ja caicki ne Taiwalliset omaiiudet, ja coco Juma-
lan muoto, armo yhteys, nyt sijta coconans poisa, ja sen sia-sa sula cuolema ia pimeys ja pahuus. Cuolemattomus ihmisesa
nyt muuttui cuolewaisuderi, walkcns pimeydexi, wijsaus tyhmy-
deri pyhyys pahuderi jaHumalan cuwa Pirun cuwari. Ia nijn
tästä waandyi ja käändyi tasa caicki sula pcchari ja pahuderi, ja
se wiheliäinen ihminen tuli kiedotuxi yhteen hirmuiseen waäryden
siteseen ja pahuden nuoriin, caicki itzeensä päin, caicki cadotuxe-
xens, caicki Pirun palweluxeri caicki helwetin syötöri ja ansioxi.5,z». z: »6.

Se JärjellinenSielun Elämä,waicka sijnä oli wielaym-
marryxen ja Tahdon harjoitus, niin caicki sengin harjoitus nyt oli
ainoastans nichin maallisiin, mailmallifijn ja synnillisiin asioihin sowi-
tettu, että ylös ajattelemaan caickinaisia pahoja juonia, Jumalansa
wiboittamiseri, lähimmaifens wahingoittamisexi, ja itzens lydyt--
tämisexi caikesa synmllisesä omasa rackaudesa, josa tilasa ihminen
ei nyt taida eikä eroitta hywaä pahasta, eikä racasiaa muuta
cuin walhechywaä sen totisen hywan edestä, Ruumin Elämä
taas oli niin turmetdu, ettei se taida toisin nyt cuin wahmgoans
eohden pyrkiä, ja Sieluns turmeldun hallitnxen alta wäarin
täyttä itzens caickinmsttn ylöllisyteen ja poicki puoliseen menoon.
Tämä elämä nyt pitä oy<m hiettä ylöspidettäman Jumalan
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kirouren jälken, jota kirousta nyt ne ahneet ihmiset miclelläns
käyttäwät itzellens ahneuden luwaxi ia wapaudexi, ja
että se on Jumalan armonckässy, että meidän pitää otzan hielläelättämän itzem, ja nijn ottawat siitä tilan caicken ahneuden ja
wäärvden harjoittamisen. Tosi se on, että se oli Jumalan käsky
nijn Langewuxen jälken ja sen tähden, armofa, mutta
wihafa, pitäkö meidän sitä sijs käyttämän wielä synnin ja ahncu,
den tilaxi? ja .ej paljo enämmän meidän cowcm Langemuxem
muistutlamlsexl, että meidän nyt synnin tähden pila mm rastan,
xassttawan,ja cuolettawan työn ja hicncautta sitäwiheliäistä nm»
min elamätä ylöspitämän ja hautaans säilytttamän, josa cuiten-
gin Jumalan lapsilla lohdutus taitaa olla,ej naisä snnoisa eli ta-sa kaffysä, waan lEsuren ylösrakennuxesa, joca on hänen wi<-.
attoman Työns ja hikens cansa pyhittänyt a Jumalalle otolli-
seni tehnyt meidän Työm ja rasiturem niin enä se nyt taitaa ol«
la yxi laillinen cutzumisen Työ meille, cosca me sitä harjoitam
Jumalan mielen jälken ilman ahneutta ja wäärin käyttämistä.

Ia nain sijs nyt on caiken ihmisellisen elämän causa
mailmasa. Se kirottu hajotus joca Langemuxesa tapahdui nij-
den ybdistettyin elämäin wälillä on nyt caicki hajallisexi tehnyt
ja toinen toisistans eroittanut, Se Hengellinen cnolema nyt wal-

litzee caikisa, kiroo ja cadotta sen ruumillisengin elämän, josta seu-
räwat sijnä Ruumillisesa Elamäsä caickinaiset taudit, waiwat,
wahingot, wäsymiset, tytymattömydet, kärsimättömydet ja itze
cuolema. Sen hengellisen Elämän siasa nyt se hengellinen cuo-
lcma ikänäns cuin caswatta hänen cuolettawaisia elämätäns, yh-
destä kirotusta Siemenestä ja kirotusa siteesä, yhdestä synnistä
niin toiseen; josa perisynnin Siemen sieluja sijtta himon ja halun
caiken pahan tygö, himo synnyttä Rackauden, Rackaus Tvön ja
toimituxen. Työ harjoituxen, Harjoitus Tarpellisuden
wältämattomasti tekemään,ja Tarpellisuus wijmein wälltamattö-
man cuoleman ja helwetin. Ia nijn coco luonnollisen ihmisen e-
lämä nyt on jocapaiwäinen cuolema ia cuoleman harjoitus, ja
cuoleman wälttämätöintie jota myöden ihminen cuolemaan
eldaa. Summasa sannottu: se luonnollinen ihminen nyt, coco hä-
nen Ruumillisen Elämäns, se cn, Sieluns ja Ruumins raken-
vuren ja nijden yhteiset toimituxet täyttä, ej Jumalalle, waan

t! <l jtzel-
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itzellens, ja sen luonnollisen synnillisen elämans casws.ttamisexi
ja holhomisexi caikisa osioisa, mjncuin esimerkiri: cosca han teke-
lyötä niin hän sen teke oman rackaudens ja abneudens e-
desauttamisexi; cofca hän syö, niin hän sen teke ylöllisyde-
Ms, cosca hän M, niin hän sen teke hulluttamisexi ia wa-
hingoxens; cosca hän waateta itzens, nijn hän sen teke lihans
liehacoitzemisexi turhas prameudes ja coreudes, ja ej nijden syit-
ten tähden cuin lumalalda owat asetetut, nimittäin, sen alasto-
man ruumin sekä peittämisert että lämmittämistxi. Ia nain caic,
ki nyt on wääryden sitellä niwottu, caiken onnettomuden cas-
wattamisexi silna Ruumillisesakin Elämäsä, cosca se Hengellinen
Elämä ja sen harjoitus, ja siitä seurawainen siunaus, on pois
ihmisestä, jonga puutoresta wastan sanomattomasti Ruumingin
Elämällä owat monenlaiset puutoxet ja kirouxet, mjncuin se sei-soo: Ce kylwarre paljon, ja wahän wiette aitsaan: te sxöt-
te, jaet ce rule rawiruxi: te juotta, jaet te saa kyllään: te
werhorta teitän, ja et telämbxmäri tule, ja jocarahaa an»
saiyee hän panee sen läwillisecn cuckarson,Cayocatsijs cuin-
Za reille käx. Totisesti on sen Hengellisen elämän eroitus sijtä
Ruumillisesta Elämästä syy taincallaiseen kirouxeen ihmisten sea-sa. Ia on se sama eroitus jo kyllä saattanut Adamin lapset suu-
ren häpiän ia alennuren alle, cosca he näkewat että ihmisen tilamonesa asianhaarasi» on nöyrembi ja pahembi cuin järjettömäin
luondocappalden,sekä taudcisa ja kiwulloijudesa, että ruocainwa-
litzemisift, ja wielä Ruumin waatettamisesa, josa se wiheliainen
ruumis ej taida enämbi hänen luonnollisella iho-lämbymällans
«icaan tulla mjncuin muut luodut, waan täytyy sijnäkin wieralla
werholla peittä ja lämmitta itzens, suuren Langenntren waarancansa sen itzewallaisen ja ylpiän lihan tähden, joca tyhijsswaat-
teisakin etzH turhaa cunniata ja mailman mielisuosiota, ehkä
hän on tomuja tuhca ja sen tähden cmckeen alhaisuteen welwol»
linen. Min monet wiheliäisydet nyt owat sijnä RuumillisesaElämZsä, cosca se on hajotettu ja pois eroitettu sijtä Hengellises-
tä Elämästä M Jumalan yhteydestä. Ia waicka tosin niillä lu,
maisillakin heidän Hengellisen Elämäns harjoturen alla, tämän
yhteisen synnin turmeluxcn tilasa, stn kijnni ripruwaisen
risynnin cautta, on heidän Ruumillisesa Elamäscms monda wai-
waa, puutosta, tautia ja waiwMtta, nijn on se cuittngin coco-
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369
nans toinen p.iällecatzando heidän waiwains cansa nyt lEwxe,
sc», joca on caicki Keidän waiwans omalla waiwallans pyhittä-
nyt, ja kiromen käändänyt heille siunauxexi, ja waiwat autual-
liscxißistixi ja walicappalexi jonga cautta se wanha Ihminen e-,
nämmin>a enämmin tulee alaspainetuxi,sielu mailmastapoisluowu-
tetuxi, usco jakärsiwällisyys harjoitetuxi,ia ihminen sitä paremmin sen.
callim Rucouxen ahkeruteen saatetuxi. Nijn että totisesti seu hen-
gellisen Elämän harjoitus Jumalan Lasien Ruumillisen Elaman
waiwat japuutoxet tekee siunatuxi ia heille hyödyllisexi ehkä cuin-
ga rascaxi ne muutoin nakyis itzesäns. Nijn että se tasakin tulee
heidän päällens todexi: cosca ulconainen ihminen turmcllan,
nijn se sisällinenpäiwä paiwaldä uudistetaan. Ia nijncuin tä«-
mä asianhaara nyt tulee itze ylösrakennuxen tilaan, losa
malan Lapset sitä Ruumillisia Elämätä harjoittamat, sen Hen-
gellisen Elämän woimalla, ja sen vhteydesa, sentähden me nyt
eatzelem . .

Saorn. klr.
9: «i.

il! 2g-
el. 127: O.

2c,1.4- »f.

3:0 Sidettä sen ruumillisen ja hengellisen elämän wälil-
la xlöerakcnnuxen Cllasa: Täfä se synnin cautta hajotettu sl->
det ja yhteys sen ruumillisen ja hengellisen Elämän wälillä, jäl-

Perustus »w
teen yhteytti»

lens pitä tuleman uudistetuxi ja ylösraketemxi, jos me tahdom-
me Taiwais wijmein cansa yhdistetyt olla. Ia nijn-
cuin Jumala jo Luomisesi, pani siunatun Perustuxen tähän yh-
teyteen, että Hän cohta sen maallisen ja järjellisen Elämän jon-
ga hän andoi ihmiselle, caunisti ja yhdisti sen Hengellisen Elä-
män cansa, joca seisoi Jumalan cuwasa ja muodosa; nijn sitte
taas cosca tämä pyhä yhteys ja side synnin cautta oli catcaistu.
Jumalan poica Ilksus Chrisius pani uudenperustuxen tä-
hän, hänen Ihmisxdens ja miehudens ottamisen calltra/
Jolla Hansen maallisen ihmisen luonnon yhdisti Jumalan luon-
non cansa, ja sillä ylöscorgotti sen ihmisellisen luonnon sijhenTai-
walliseen tilaan ja cunniaan, ja nyt on Jumala ja Ihminen yxi
Persona simä yhdes lumaludes.Tämän ybdistyren cautta nyt Jumalan Poica totisesti
astui sisälle siihen ruumilliseen elämään, sitä nautitzemaan ja san-
gen suuriin Toimituxijn jota hän myös sitte itzetuö-
sä harjoitti, cli maan päällä, söi ioi,tcki työtä ja niin edes-
päin, waan cuitenain niin, että Hän sillä samalla pää asiallisesti
harjoitti sitä TaiwMstz Elämotäns caikm wanlMscauden ja
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Pyhyden tmMmises, nijn myös caickinaiscs muus bengeAses
toimicuxes, nijncuin Saarnamises, Pybain Sacramenttein aser-
tamises ja kayttamises ja muusa, ihmisten hywaxi ja sen Hmgel<
lisen elämän ylösrakendamisexi. longa saman ruumillistn elämäns
Hhteydesä hän myös sitte Lun.isti ja Pyhitti ihmiset oma,
xens, ja sijnä täytti caicki cuin tarwittin Cunnian-Eläman an-
saitzemiscxi, ja sen käsittämistxi Taiwasa.

Niin että siis, lEsu? Christus nyt on meille seka Pe-
rustus, että Esimercki, siihen yhdcsä sittesä jällens harjoitetta-
waan ruumillisecn ja hengellisten elämään täsä mailmasa: ja uijn
Hän on ja pysyy caiken Elämän Lähde, caiken yhteyden Juuri
ja Side, josta caickein Elämäin yhteys ja side jällens ulostulee
ja wuotaa, johon yhteyteen Han myös nijtä maallisia Adamin
lapsia caikella tawalla, hywällä ja cowMa ajaa ja waatij,nijn-
cuin se seisoo: Minä tahdon teidän tulla rviyan alle/ ja waa-
cia teirä L.ijron sicecllä, ja nijn sen ensimmäisen lijton woi-
malla saattaa teitä jällens siihen pyhään skesecn ja yhteyteen cuin
alusta oli Jumalan ja ihmisen walillä. Jota yhteyttä se racas
Jumala myös toimeen saattaa meisä, niin pian cuin me synnym-
me tähän maalliseen elämään meidän äitistam, nijn että, min-
tuin me sijna luonnollisesa Syndymisesa saamme sen ruumillisenelämän, nijn hän cohta sijnä pphäsa Cnsieesa, uudesta synnyt-
tä meidän sijhen Hengelliseen Elämään Jumalasa, ilman jota
se maallinen elämä ej olis meilleparembi cuin järjettömille luon-
docappaleille, waan wielä wiheliäistmbi ja cadottawambi syn-
nin tähden, joca sen maallisen elämän lopetta sijhen ijancaicki-
seen cuolemaan, josta ne järjettömät cuitengin wapaat owat.
Ach siis, sitä siunattua sen Taiwallisen yhteyden sidettä joca nyt
meillä on lEsuxesa Christuresa!

Necl,. 20<z7°

ic«,r.6N7.
Lpll. 4: 4. Nyt ej nmlla ole tilaa, läpi juosta

cuin owatsijhen sijteseensen ruumillisen jaHengellisen Elämän wa-
lilla> nijn cuin owat: Ensin, itze Luominen; Toisexi, Christu-
xen ihmisxxs; Colmannexi, Chrisiuxen esimercki; Neljänne-
xi, Lunastus; wijdennexi, pyhittäminen ja st yhteinen Cut-
zumus;Cuudennexi, xhdencallniset nimet, iotca sowitetan mo-
lembijn sekä luonnolliseeen että hengelliseen elämään Raamatus;
johon wielä cans tulemat caicki JumalanLupauxet/ nijn myös
«hcauxee ja tvly«,uM, jotca caicki sen paalle uloskaywat, et-

tä



tä ihmiset sen ruumilllsen eläirans maan pMa tulisit- käyttä-
mään iallcns Luojans cunniaxi ja autudexens sen hengellisen Elä-
män yhteydesä, cuin meillä nyt on lEfuxesa;
«yt tahdom merkitä ainoastans seurawaiset asianhaarat tästä a-
siasta: Nijncuin Ensin, caicki El«mä ja caickein Elämäin yhteys ,

nyt täsä tulee ulos Ilksuxesta/ jahänen yhcexdcstäns. Sllla
nyt on meille se ainoa, Tie, Totuus ja lklämä. lE-sus on Elämä olennosans, ja myös waieutuxisans, jaa, coco hä-

nen Lunasturesans ja Pyhittämisesans. Hän on meidän 3lä-
,nam/ ja pitkä iram. Caicki caikisa. Hänestä» hänen cauteans >
ja hänesä owar caicki, joca nijn sen Hengellisen jaRuumilli-
sen Elämän on jällens ulosftlittänyt hänen hajotuxestans ia sij-
hen ensimmäiseen yhteyteen toimittanut.

ICsuM.
jok. 14: 6.

5ol».i: 4.
Ueut. ;c>: 20.
01.3. II-
«,om.n: z6.

Waan ennen caickia pitä ensin Luonnon elämä, /e onse synnilda turmeldu elämä, pois cuoletettaman ja pois kieltämän,,
joca tähän asti caiken totisen elämän tucahMtanut on,ja sen ruu<
millifengin elämän harjoituxen käändänyt pois Jumalasta, se pi-
tä, sanon minä, pois cuoletettaman, jos me tahdom lEsuren e-
lämän yhteyteen tulla ja sen yhteydesä sitä Ruumillista elämätä
totifexi hywäxem käyttäjä harjoitta. Sillä josRuumis sen luon-
non turmellun elämän jälken elää hywm caickinaises hecumas
eli muus lihan menos, nijn se on hengen jälken cuollut; mutty
jos se lihan elämä on ristinncmlittu ja cuoletettu, nijn' Hengi e-
lää,se yxi on sen toisen cuolema; Jos Hengen pitää elämän, nijn
pitä Ruumin hengellisesti cuoleman ja elawari uhrixi Jumalalle
ylösuhrattaman-

Htt. 4: 22»
23.24.

Kom. Il!F.

Wielä nyt jälken Langemuxen, st luonnollinen Side
Sielun ja Ruumin wälillä seisoo, että ne molemmin yhtä pitä--
wat heidäntoimiturisans,'niincuin me jo edellä otem cuullet,nijn
että sijs ihmisen wielä pitä nyt sitä Ruumillisia elämätä elämän
ja harjoittaman mailmas, nijncauwan cuin cuolcma Sielun ja
Ruumin siteenpoicki ratkaisee ja hajottaa. Waan nijncuin tämä
Elämä nyt on turmeldu, nijn ettei sitä cukan taida totisen hy-
wäxens käytta utcona sen hengellisen Elämän osallisuutta ja yh-
teyttä; sentähden on sijs caickcin Järjellisten Lnotuin wälttämg-
töin wclwollisuus se, nijncuin coco se totinen onni myös sijnä sei-soo, että be pyrkiwät sen hengellisen elämän osallisuteen lEsu-xesa, ja sitte yhdistetysä menosa ja tilasa harjoittawat sitä Hen-
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gelWja Ruumillijla Elamatä. Caicki järjeneutkimisit, Luon-
non kirjasta, pita täsa oleman yxi iohdatus ja ylönnns Luolan
selwään Tuudoon ja palweluxeen, armon kirjasta eli P. Raa-
matusta, josa molemmat pita phtä pitämän ja tarcoittaman lu-
malan cunnioittamisexi. Coco Ruumin Elämä pita Jumalal-le uhrattaman, ja Lähimmäiselle, ja omari totisexi hywarens,
ej Pirulle, ej synnille, eikä itzellens pahan lihans holhomisexi.

En me taida kyllä ulosmaalata, cuinga monencallaises-ti se suuri ja whfas Jumala, on andanut meille ymmcirtä sensiteen ia yhteyden joca nyt ylösrakennuxen tilasa totisestipita oleman meisä sen ruumillisen ja hengellisen elämän wälillä:
Me tiedam, että ihmisten Tvot ia toimituxet owat monencal-
laiset mailmasa, nijncuin esimerkixi: Luonnolllset, owat, syödä,
suoda, tutkia, puhua, ia nijn edespäin. Mailinalliset taas, os-
taa, myydä, sotia, hallita, palwclla, »a nijn edespäin. Tnwal,
liser taas, eli jotca ihmisten tapoihin tulewar owat taicka hy-
wäin eli pahain awuin ja töiden harioituxet. Nonsiillisec taas
owat, maata wiliellck, käsi-töitä harjoitta, luotuin luondoja catzel-
la, ja nijn edespäin- Hengelliset taas owat, caicki Christillisy-
den toimituxet ja harjoituxet. Waan cosca me caickia näitä cat-

o,'vlle»

2«!äci2les.
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zelem wielqawarammasticaikisa ihmisellisen elämän osisa »a toi,
mituxisa, nijn en me taida kyllä ihmedellä sitä yhteyttä ja sidet-tä cuin se wijfts ja Pyhä Luoja on caikisa tarcoittanut ja ym,
märtä andanut maan eläwille ja asuwille nijden cahden elämäin
walillä: Jumala andaa mailmas itzeculleckin hänen Cutzumisens
josa 'hänen pitä elämän ja elättämän itzens, nijn että tosin yri
tarcoitus cans sijna on, sen Ruumillisen Elämän ylöspitäminen
ja menestys, sillä jos ej Sielun ja Ruumin maallinen elämä o-
le woimasans, terweydesäns ja soweliaisudesa tekemään ruu-
min töitä yhden Terwen Järjen johdaturen alla, nijn ej silloinsen Hengellisengäu Elämän meno tule oikein käsitetyn ja raketu,
xi. ej cuitengan sen Ruumilliftn Elämän menestys ole
pää-afia eikä pää-tarcoitus ihmisten Cutzumisim wailmasa, mut-
ta nimcuin Jumala on luonut ihmiset corkiambata elämätH
warten mailmaan, nijn hän myös caikilla cutzumisilla ja ruumil-
lisillakin toimiturilla larcoitta jotan corkiambata ja erinomattainsitä yhteyttä joca pitä oleman ruumiWen ja hengellisten, maal-
listen ja Taiwallisten wM«.

Me

Keinuin 8«»
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Me tahdom nyt esimerkiri, catzella sen Ruumillisen E-
laman menoo, ensin, Ihmisten Curzumisten puolesta wHeihin
Säätyihin. Toisexi, sen ruumillisen Elämän Vlaruxen puolesta.
Colmannexi, sen Caswannon puolesta, jcisa me cohta saamme
nabdä yhden ihmellisen Siteen sen Ruumillisen ja Hengellisen
Elämän wälillä, ja cuinga se wijsahin Luoja sula nimillä jo anb»
merkitä Tarkoituxens sijhen pyhään fiteseen ja yhteyteen: Ensin,
nijden maallisten Cuyumisten puolesta, nijn me naem »en,
että samoilla Nimillä cuin caicki ne ruumilliset toimituxet, Cut,
zumiset ja wiraat nimitetän mailmasa, sanailla nimillä luma»
la myös ulosmerkitzee sen Hengellisen Elämän Toimituxet ja ar,
mons waldacunnan asujat ja asiat: Siinä mailmallisesa Elämä,
sä owat, esiwallat, duomarit, Sotamiehet, Cauppamiehet, Pel-
domiehet, Calamiehet, Isännät, Palweljat, Miehet, waimot,
Neitzyet, ylkämiehet, Morsiammet, ja niin edespäin. Samoil,
la nimillä nyt Jumala myös merkitzee caicki hänen ArnMwal-
dacundans asujat ia eläjät, ja anda sillä meille yhden erinomai,
sen syyn perään ajatella, mikä sidet ja yhteys sen Ruumillisen ja
Hengellisen menon ja elämän walillä pitä oleman: iksimallat ja
duomarir, Jumala cunnioitta omalla nimelläns, että hän cllt»
zu heidän lumalixi, sen suuren Toimituren tähden cuin hänm
heille usconut, omasa siasans, seka Luonnon että armon walda-cunnasa. Eikös tasa nyt jo ole yxi suuri side ja yhteys nijden

'!?5 5»: 1°

cahden walillä? Nijden maallisten Sotamiesten ja
ten nimiä Jumala usiasti Raamatusa mainitzee, sen Hengellisen
Elämän harioituresa, wastan niitä hengellisiä wihollisia. mixis
Jumala näitä tekee? eikö Hänellä näisä caikisa ole päällecatzan--
do sen yhteyden päälle, jonga pitä oleman maallisten ja Taiwan
listen walillä, ja cuinga oikiat Sotamiehet myös pitci oleman
hengelliset Sotamiehet, Pirua ja syndiä, ja coco helwetin woi«
maa wastan, ja itze tyssä nekin ylitze woittaman. Nisn se on
wiela, nijncuin Luonnon waldacunnasa owat, cauppamiehet,
cauppa, ia woitoc/ nijn on myös armonMaldacunnasa Chrift
tuxen suusta, samat wirat, joisa ne hengelliset cauppamiehet pitää
hywiä Pärlyjä itzellens toimittaman, ja lumalalda annetulla
LeiwiMäns sieluin woitto HERrallens toimittaman. Nijn D-
wat cans armon waldacunnasa jofa sitä hengellistä elamätä
harjoiteta»/ Peldomiehet, txlwäjät, Calamiehet Meyämie,

R r het,
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het, joilla tietä annstan se totinen hengMen elämän harjotussen ruumillisen siwusa, joita ej nyt ote caickia aica felitta, ia
mmttoin asia on selwa itzesans. Nijn owat si<nä wielä Isännät,
patiVelfat, Cyömiehcr: Nijn owat sima äitir. Sisaret ja
-weljer Ch.ristnxella, josa myös Jumalan Seuracunda yhteen
waimoon werratcm ioca onrascasna. Sijnä owat wiela,lM/

Morsiammet, ja Nciyxet; Siina owat, Pai-
menet ja Lambaat, ja owen w«reia. Jaa wiela, itze
lan Isällisyys ja meidän Aasten-oikeus ej ole wähin yhteyden
Side sen inhimillisen jaTaiwallifenElämän walilla. Etten minä
nyt mahda mainita, cmnga Jumala itze cutzuu itzens Hopinfe>
päxi jocapuhdistaaLewin pojat, ja walajaxi joca Sawefta nijn
suuria käsialoja tehnyt on cunniaxens. Ia nijn edespäin. Jaa,
coco Taiwan Tawarae sawisis asiiois edescannetan meille.

««p. 25t !4»
Hl-lt. 50.,

6cc.
Ick. Z: 29. '
>I2«. 25:' I» !
Nl. 62: 5. '

64:
HCsk, 4:7. <Eikös jo näisä cnikisa ole meillä yxi smiri johdatus ja todistus

fijtä siteestä ja yhteydestä joca pitä oleman sen ruumillisen ja hew
gellisen Elämän waAä? ej Jumala ilman syytä ole yhteen ni-
womit yxillä nimillä motcmbain elämäin ToimitUM ja cutzumi?
Ka. Waan ej täsa wietä ole kyllä:

Toisexi,, catzelcam nm, ftka sen Ruumissisen että Hew
gellifen Elämän Varusta jaRawindota, mikä sidet ja yhteys
taas tasa on molembain Elämäin walillä: Se suuri Luofa on sm
-nijn laittanut, että caicki Elämät pita> yhden caswawan, syn»
nyttäwcm ja hedelmoitzewän Siemenen caucta, ylösherätettä?
män, elatettäman »a ylöspidettämän, nijn että caicki Luondocap?
palet Siemenen cnutta Elämän saawat, ja sen eautta myös sit-
te elawat. Eläwitten Siemenestä tulemat sekä toiset Eläwät, et-
tä Gatus, nijncuin riesra, liha ja muu. Maan siemenistä taas
tulee leipä, -juoma ja caicki muu rawindo ihmisille. Eikös täss
taas ole M suuri Side ja yhteys fen Ruumillifen ja hengellisen
Elämän walillä? Siemenen cautta ft Hengellinen Elämä myös
meifa seka fynnytetan että kaswatetan ja ylöspidetan, joca Sie-
men on Jumalan pxha Sana, jota itze wap: lEsus nijn m
siasii mainitzi, ja itze myös sitä Siemenda uscollisesti uloskylwi
Sieluin uudesta synnyttämisexi ja elättämiseri. Nyt, me tiedäm,
että Elatus sen Runmillisen Elämän ylöspitämiseri, on Maan
Siemenista ja Eläinden Siemenistä, joista caicki tulee, nijncuitt

wiM/ Mma,riesta, öhu/ vaateet ja, muut. Samoile

M2MNASS'
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la sanoilla taas Raamattu sen Hengellisengin Elämän Elatuxen
ulosmerkitzee ja nimitts: lEsus cutzuu itzens selwästi, Elämän

joca Jumalan Sanan Siemenestä meifä syndyy, ja
caswatta eli elätta meidän ijancaickiseen elämään. Tällä leiwallä
Hän tänäpän rawitzi ne ruumilliset Calamiehet, jotca nyt cans
piti tulenian hengellisixi Calamiehixi. Manna, oli muinen cor-wesa yxi erinomainen Ruumin rawinds, waan sillä samalla cans o-
li yxi esimaalaus ja muistutus Chrisiuxeensijhen totiseen elämän lei-
pään, josa nijn kans oli yxi suuri Sidet jayhteydenmuistutus senruu-
millisen jahengellisenElämän wälillä. Juoma joca wedesta jamaan
siemenistä yhteen keitetän, on sen ruumillisen Elämän wältämätöin

zo!,. 6:47,5!.

Rawindo, niin on Christus Sielun Juoma ja se Elawä wc-
silahdejoca cuohuu ijancaickiseen Elämään. Nijncuin cans sewe-'
si joca Calliosta Israelin lapsille uloswuoti, sen ruumillisen ja-
non sammuttamisen siwusa,oli EsimaaalusChrisiuxeen, sen
gellisen elämän wesi-lahteseen.Nijn on wiela, sen hengellisen E-
laman Elatus, Riesca, nimittäin Jumalan Sana. Ia ölju eli:
woide, Pyhä hengi, nijn on sijna Hengellisesa Mmasä wiela,'
waarter ja werho, euin on itze Christus uscolla päälle puet-
tu. Ia nijncuin wielä sijnä Ruumillistsa Elämäsä on kynttilä-'
nä, Auringo/ niin on siinä Hengellises,wanhurscauden Au-
rinko Ilksus. Ia wiela, walicappale joca sijnä ruumillises e-
lämas wastan otta walon, en Silmä, nijn sijnä Hengellises E»
lämäs onusco,joca näkee ja nautitzee Christuxen elamaxens. Ianäin sijs se taas täsakin Elatuxen menosa yxi ihmellinm sidesen ruumillisen ja hengellisen elämän wälilla on. losa minä wie-
la mahdan mainita, werkolt januoeawwetämisen, joca myössen Hengellisengin Elämän hywäxi lEsuxelda nimitetän. Nijn-
cuin wiela monda muuta asian haaraa tasa taidais edes tulla, nijn-
nunNihlamisista jaHäistä, jamuista, jos aica niin myöden annais.

Colmanuexi wielä, Casivannosia, cans wähaldä tasä

M, 4: »4'

I?el. «: ~
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11. 2Z! 5.
?s. 45- 3°

ö!»c.2H!I2.
<?«!. Z: 27°

g. iz.
4: 2.
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, «Np. z: 56.
2O: 23»

l ket. 1: z.
«el». II!l5«
MHt. 13:47.
01. ,: 19.
Nllae. 22: 2»

1,57.
muiftelcam: sijnäRuumillisesa Elämäsä seuraa Syndymisen pääl-
le caswaminen, jota wap. lEsus taas sijnä Hengellises E-lämäs ulosmaalaa ruumillisilla eli maallisilla Sanoilla, että yxi
hengellisesti eläwä ia caswawa ihminen Jumalan sanan Sieme-
nen woimalla caswaa caickinaises Tundemifes, msuxijahywaxi
Puuxi, jocacandaa hywia hebelmitä, satakertaisesti; josa tilasg
ft hengellisesti elqwn ihminen, lapsesta wchwistuu nuorucaisexi,

R k 5 Us
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siitä taas täyderi michexi, ja isäri,ja nijn edespäin jaa, wielä
'itze Cunnian.tLlämään tulewaisesa mailmasa, tämä sama lu-malalda rakellu sidet ja »hteys pitä ulottuman, nijncuin myös
monda nijstä edellänimitetyistä nimistä ja Toimituxista, tule,
wat caickeen Colmeen, Luonnon, Armon ja Cunnian wal-
dacundaan, nijncuin; xlkä, Morsian, neiyy, häae, wijna,
wesilahdec/ waleiat waarcer, perindö/ ia muut, joifa taas
on yxi erinomainen muistutus siitä siteestä cuin pitä oleman caic-
kein Elämäin wälilla. Waan ach! anna Jumala että se nijn
meisä olis!

>poc. 19: 7.
«»?. 2l! 2.

11. 55: l.
«s. 54-17-

Näistä caikista mahtaa nyt yxi silmä, ja
jo enämmin yxi Jumalan Sanalda yliwoitettu Sielu, nähdä
mikä side ja yhteys se totisesti on ja pitä oleman sen Ruumil-
lisen ja Hengellisen ia ijancaickisen Elämän wälillä, seka, jo
Luomisesta, että nyt lEsuxen ylösrakennuxen cautta, hänen se-
kä Lunastuxens että Pyhittämisens woimalla. Me olemma sitä
warten lEsuxelda Lunastetut ja nijn callisti ostetut, ja sitä war-
ten myös Eutzutut ja hänen omaxens jo Casteesa Pyhitetyt, et-tä me Hänelle nyt coconans eläisin, caiken meidän elämäin, ja

Waan cuingas se taitaa elää Cbristuxellejoca coco hä-
nen ruumillisen elämäns ainoastans ruumille/ mailmalle, synnil-
le jaitzellens elää, caickinaises lihan menos ja mailman muodos?
totisesti ej sijnä ole ybtZn osaa sijnä Hengellises lEsuxen Elä-
mäs, waan sielun ia ruumin cuolema ja ijancaickinen cadotus.
Ia wieln caicki Jumalan Lupauxer, coco Raamatusa, käuwät
ulds sen päälle, että caicki sen Ruumillisen Elämän Siunaus,
totinen onni ja Menestys, rippu sijtä Hengellisestä Elämästä jasen oikiasta harjoituxesta; nijn että jos meidän pitä, meidän ruu-
millisesa elämäsäm saaman siunausta, onnea, rauhaa, ruocaa,
woittoa, nijn se caicki lumalalda aina ainoastans silla

9

r1.8r:i4,16i
17-

r1.4«:i8,i9i
rs. i: 3.

kn»v, 21:21.

i ehdolla: Jos me cuulem HiLßran äänen. Jos minun Can-san cuulis minua, ja Israel Minun «isäni käwis, nijn hei.dän aicans oliV ijancaickisesti pxsxwa. Ia minä ruockisinheitä parahalla nisulla, ja rnwiyisin heitä hunajalla cal-
liosta. lTlijlle jotca Jumalala racastawae, caicki cappalet
xnnä pmchaxi täandywät. Ia joca wanhurscautta fa hx.
wyttä noudotta, hän löxtä ela'm«n. Erinomaisesti sanoo P.Mwnli> merkillisesti. tW:: sinuns lumalisutecn, sil-
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läruumillinen harjoitus w«hnn kelpaan murea Jumalisuus
on larpellinen caikis jolla o» sekä nxkxisen että ru-
lewaisen elämän lupaus. Jumalisuus ej ole muu, cuin sen
Hengellisin Elämän jocapmwämen harjoims, jonga Christuxen
Hengi on waicuttanut uscon cautta sydämmesa, ja Ehristuxen
esicuwan jälken ofotta ja harjoitta itzens Christuxen mielesä ja
hänen ufcollisesa seuramifefans, m tämä sen ruumillisengin elä<
män teke siunatuxi ja Jumalalle otolliseri.

Nyt sijs, Rackat Sielut, jolla <m korwat cuulla, niin
cuulcan. Itzecusin ihminen mailmasa nijn suurella ahkerudella
Karjoitta sitä rMmillista elämatä, josa ej mvni cuitengan itzec-
tan tiedä mitä hän tekee, ja mikä hänelle sijtä wijmein on? ei<
tös st ole tyhmä asia,että otta warjö itze olennon edestä? nijn
myös, että watita sen catowaisen yli sen cntomattoman? Ctta si-
nun ruumillinen elamäs cohtaraukee ja catoa tyhjään, sen sinä
kyllä tiedät, ja cnikifa luovuisa jocapäiwä näet, waan mixis sen
Catomattoman hyljät ja poiseroitat? Ach! cuinga aiwan euc-
harowux caicki ihmiset, jotc» cArengin nijn
elHwäcchemenewär nijncnin waris M tekemät heillens hur-
tan simren murhen, he cocowal/ ja ej tiedä cuka sen saa.,

sijs näitä te, jorca Jumalan unhotatte, et--i
ecn minä temmais ioffus pois, ja ej olis wapahtajata. Ia >
ällät turwatco nijhin cuin e, niitän ole. '

el. 39-' 6. 7.

rs. 50: 21.
l>c 61: 11.
6?l. II! 22,

Luonnollisesti se on nijn asia, että cosca Ruumis on ter-
we, nijn se hal«ja ruocaa ja rawindota, ja sen tähden caNs <e«-
ke työtä, sillä ilmau hän huckuis. Waan sitä wastan, colca ej
Ruoca lystännä, nijn ej ole ruumis silloin terwe, waan hänen
täyty pian waipua ja cuolla; nijn on totisesti my'ös Sielu silloin
kipiä ja wiallinen, cosca hän ei tahdo eikä taida nautita hänen
elatustans. Waan mikä lyhmäse on, joca wieroo ja hyljääilman
tarwettaruan ja rawinnon hänen ruumins ylöspitämisexi? Nyt,
Jumalan Sana ja Sacramentti owat se wälttamätöin Sielun
Ruoca ja rawindo) ja cuitengin ihmiset nijn mielelläns wicrowat
nijtä. Totisesti, on silloin wicn sisällä sydämmesa, josta seuraa cuo-
lema Jos sijs sinä nyt tunnet ja tunnustat
JumalanPyhän Sanan ja Sacramendit sinun autudes ja hen-
gellisen elämG wälicnppalexy mixis sinä sijs wiem nijtä? roti,
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M
sesti, seisoo nijden oikiasa ja ahkerasi» nautitzemisesa,coco sen hen-
gellisen lEsuxen Elämän woima ia wahwlstus, cosca sinä aino-
«stans nautitzet nifta totisesa catumuxen ja uscon järjestyxesä, ja

jongun tyhjän tawan tähden ilman parannusta ja uudistusta,
josta duomio ja cadotus wälttämättömästi seuraa.

Jos nyt sinä cuinga hywin hyötyisit sinun ruumillifenelämss puolesta, terweydes, rickaudes, cunnias ja muusa, ja sehengellinen elämä on poiseroitettu sijtä, nijn caicki sinun ruumil-
linen mencstyxes on sinulle wahingoxi. kirouxexi ja cuolemaxi, sil-

jo«gun elämä sijnä seiso, eträ hänellä paljo calua on,
«li muuta ruumin menestystä. Ia mitä se slrte autta ihmis-
ta, jos hän woittais caiken mailman, ja sais sielullens w«?Z

eli micc, lhminen anda sieluns lunastuxexi? Ach!
että sinä nim surkiasti rewit irti, ja mielisuosin hajotat Jumalan
siteen jayhteydm, jonga hän on pannut Hänens ja Sinun wälille,
hänen Elämäns ja sinun elamäs wälille, sen nnimillisen ja Hengellisen
elämän wälille, sinun maallisella elämalläs, ylöllisydcn, ahneuden,
hecuman ia muun wäärin käyttämisen cautta. Sinä halajat ja
pyydät täällä tehdä sinun elämäs täydellisexi, ruuniin muodot-
toman holhomisen cautta, jonga sinä cuitengin sillä hajotat, ja
eroitat pois sijtä oikiasia elämästä ja lEsuxen yhteydestä, joca
on st yri CarpelKnen min lEsus tahtoo, jota David myös
tucoilee: kijnnitä minun jydammeni sijhen yhteen/ettsa minä
finun nimees peleäisin. on Jumala, jolle meidän pitä elä-
män, ja yri ssjs pitä myös oleman tarcoitus ja maali «likellä
meidän elämalläm, hänen cunniaxens ja palwelurepens.

Ack! että se on tosi, että cocs meidän maam ja walda-
cundam hawitys ja suuri alennus on tullut sijtä, että Ruohiuja
Suomen lapset owat kylländynet Jumalan Mannaan, jonga
hän nijn runsaasti on andanut sataa Taiwostans yli meidän I<sän maam, nimittäin, hänen P. Sanans ja walkeudens; niin
että totisesti Egyptin Liha-cattilat, ja ulcolaisten elämän muodot
paljo paremmalle maistawat nyt meidän aicaisille Christityille,
cuin Jumalan Pyhä oppi ja Sana joca on sen rocisen Elä-
män xlösrakennuxesta Chrisiuresa. M! HERra mihin ai-
coin Sinä olet meitä säästänyt! walkeus on tosin suuri, waan
Pimeyden woima näkyy wielä suuremmaxi sitä Pyhää walkeuttatucahMMaau, ettei se pääse sydändä wslcaistmaan.

Waa»
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Waan mikäs on cuitengin oikia syy tähän? Ensin ot?
yxi suuri puutos perusteeusa Tiedojs ia ynmiarrxxesä Ilr-
malan Vanasta ja Tahdosta, min että se on suuresti wali-
tettawa asia, että tällä Jumalan Seuracunnan wanhudcn ijät-
la ja pitkälliftllä uuden Testamsndin walsn ajalla, paljon ja ai-
wan paljon löytyy nijden lihan jatken ymmärtäwäistengin feasG
llijta/jotta ej wielä tiedä eikä taida oikein selittää mitkä owae

meidän ej taida yh-
tän totista Cbrisiillisyttä elj Hengen elämätä olla. lofa nijn ar>
wan Harmat nakewat eli tietämät stn,cmnga tarpellinen, jamif<
ta luonnosta ja woimasta, se Eläwä lumalans ja autudenF
Tundo on/ mikä se auxeuartekewä nfco ja sen woima on,
mikä nijstä fturawamen Elämän pxhyys ja sen hengellisen e>
tämän harjoitus on. Tästä tietämattömvdesia taincallaisisa paa-
asioifa, nyt wuotna ulos monda pimeyden hedelmää; sillä mitä lMwää taitaa olla odottamista yhdestä kyndämättömästä maasta,
muuta euin ohdackeita jawest-ruhoja- Ia waicka moni mailmat-
listen ihmisien cansakäymifen cautta, on lihan ja mailman muo-
don jälken kielewäja aiwangin wijsas otewanans yli muitten sen?
yhteisen elämän menoisa, nijn ftfama luulon wijsaus cuitengiw
itze työsä hncutta ja «potta heidän, nijn että he huckuwat ja
upponduwat omaan wijsauteens, cofta jocu oikia coetuxen
laicka jocu. painama toimitus, takka kiusauxen hetki eteen tulee:

Taincallaisefia lietämättsmydesta nyt tulessa lewiäaM
los pimeys ja pahuden caswando, sekä maifa ja
«ttä Taloisa ia huoneisa, nijn että Mies ej taida iohdatta eikä
opetta waimoons, Isä ej lapsians Me totiselle lEsuren ja auZ
tuden tielle; waimo taas pyörittä Evan cawatudella sen yxiker-
taiftn miehen mihingä hän tahtoo mailman mielen ja turhuden jäl-
ken, Lapset cans wanhembans yli olaan catzowat, jos he wielä
ulcona cotoons mualla maalla wähängän owat ollet näkemäs
nykyisen mailman tarckaa turhulta>nijn silloin wanhemmille
nambi ole mitän sanomista lapfians wastan,waan täytywäthäwe-
ta heidän edesäns. Eikös tämä ole suuri pimeys, ja yri eves-
tacainen meno Christittyin keffella? Toinen fty sijhen, ettei Im
malan Pyhä Sana ja oppi, eikä ftn Hengellisen elämän meno
»yt maista millengan, meidqn ChristityillM, on sen Rnumitli-
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sen Elämän menestys ja myötäkäyminen, ja mxötäkäxmisenwäärinraxträmxs. Jostaseuraa suurj iyewallaisuus oma mie-
li walda, tuimuus, ,a ylpeys ihmisten tykönä. Totisesti, entä-
män, nykyisen turmellun elämän meno ni)N, ettei Cdristuxen seu-
racunda ikanäns ole tainnut, eikä taida, cauwan menestyä, hyö-
tyä, eli caswaa ruusuin ja cuckaisten päällä, mjn ettei hän pian
langee mailman locaan ja mailmallisuteen, waan oriantappurain
päällä ja aaldoin kestellä sePuu parhain hyötyy jacaswaa. Tästä
myötäkäymisen itzewallaisudesta sitte pian seuraa ja ilmoitta itzenS
monda sanomawinda pimeyden hedelmäta: että sencallaiset itze-
wallaiset asettamat itzens duomiyemaanrohkiasti caikisia ihmisis-
tä ja asioista, jota ej he itzeckän ymmärrä, eikä heihin mitanwaa<
ranna eli tule, waan itzecungin pidäis pysymän hänen omasa wi-rasans ja cutzumisesans, yxi waimo hänen rukisans eli tutisans,
suutari hänen lestisäns ja nijn edespäin. Tästä itzewallaisudesta tu,
lee wi?lä,että sencallaiset tuimat sielut, xlöncayowar caicki muut
heidän rinnallans, ylöncatzowat caiken sen, cuin yrikertainen, y-
xiwacainen, oppenut, ja ymmärtäwäinen totudesa o», jaa cai-
ken Chnstuxelda ovetetun Poiskieldämisen, ia hänen seurami,sens. Ia sitä wastan taas, ihmertelewät, siunalewat japal,
welewac heidän omaa menoans, ymmärrysiäns, turhuttans, ja
turmelustans. Totisesti, olis tästä meillä suuri syy kysyä, jos Ju-
malan lasten,rucouxesansikan pidäis anoman eli toiwottaman myö-
täkäymistä itzellens? wahimmäxikin se on tosi, että myötäkäyminen on
usiamman turmellut cuin wastoin käyminen, ja wastoin käyminen
on monelle ollut tila parannuxeen, waan myötäkäyminen cadolu-

Catzs Ett.
phanin Päi<
wän Saarna.

xeen.
Nyt päätöxsxi, me sanalla tahdom eteen asetta mailman

Lasten ruumillisen elämän muodon ja lopun, täsä pahuden siteen
sä: minqä tähden mailman lapsi nijn mielisuosin hänen ruumillis-
ta elamäräns harjoitta ulkona, ia ilman sen hengellisen elämän yh-
teyttä? wastaus: sillä hän on ulcona Jumalasta. Mixihänonulcona
Jumalasta? sillä hän on ilman Jumalala. Mixi hän on ilman
Jumalala? sillä hän ej elä Jumalalle, waan itzellens, ia nijn on
cuollut. Miri hän on cuollut? silla hän on ilman Christuxetta jo,
ca on elämä. Mixi hän on ilman Christusta? sillä hän on ilman
uscotta. Miri hän on ilman uscotta? sillä hän on ilman Cftris-
tuxen Tunnotta. Mixi hän on ilman Tunnotta? sillä, taicka hänej
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ej ole paremmin opetettu wanhemmildans eli opettaildans, taie-
ka ylöncatzoo hän mielisuosin lEsuxen Tundemisen. Mixi hän
ylöncatzoo lEsuxen Tundemiftn? sillä hän pitää sen pahimman
mailman sen parahan edestä, hän pitää walhe-hywät sen totisen
hywan edestä, ja sen ruumillisen näkywäisen elämän, hän pitä
parembana cuin sen hengellisen näkymättömän, josta sitte seuraa,
että jota ei hän tunne, sitä ej hän myös tiedä halaita. Waan
ongos tästä sijs lohdutusta cuoleman hädäs? ach ej- Mixei?
lä he owat hyljännet sen eläwän weden lähteen, ja caiwawat
kelwottomia caiwoja, joisa e» wesi pysy. Ia synnin palcka aina-
kin on cuolema. Waan mikäs on se cuolema? Eroitus
lasia ja caikesta elämästä, ja yhteys caiken pahuden jaPerkeleincansa helwetis ijancaickisesti. Ach! sitä kirottua cuolettawata sidet-
tä, joca ulcona sen hengellisen elämän osallisuutta, nijn wälttä-
mättömasii wiepi helwettijn.

Waan taas toisialda: mixi Jumalan Lapsi, on ahkera
jatarcka sm hengellisen Elämän yhteydestä, caswannosta, jawis-
siydestä, sen ruumillisen elämän harjoituxen siwusa? wastaus: sil-
la hän onlumalasa. Mixi hän on Inmalasa? sillä hän elää lu-
malasta. Mixi hän elää Jumalasta? sillä hän on syndynytJu-
malasta. Mixi hän on syndynyt Jumalasta? silla hän on Chris-
tuxen osallijudesa. Mixi hän on Christuxen osallifudesa? sillä hän
on Christuxen uscosa Mixi hän on Cdrjstuxen uscosa? sillä hän
Tundee Cl)ristuxen. Mixi hän tundee Christuxen? sillä hän on o-
petuxen jälken, etzinyt, löytänyt ja wastaan ottanut Christuxen,
nijncuin Jumalan Lahjan syndeins fowinnoxi, ja Esimerkin elä-
mäns ojennuxexi, sekä itzens poiskleldämisesä, että lEsuxen
seuramilesa. Mitä hänellä sijs on lEsuxesta pää-asiallisesti? E-
lämä ja autuus. Ongos se lEsuxelda toimitettu Elämä mo-
nenlainen? on Cahtalainen: Armon, ja cunnian waldacunnasa.
Misäs se Elämä seisoo täällä armon waldacunnasa? Ensin uu-
desta Svndymises, Toisexi, uudistuxes, jocapäiwäises hengellisen
Elämän harjoituxes, sen ruumillisen elämän harjoituxen siwusa.
Mikäs on se Ijancaickinen Elämä täällä jasiellä? se on, totinen
yhteys Jumalan cansa lEsuxesa, ja hänen totinen natitzemi-sens, täällä uscosa, ja siellä ijancaickisudesa. Ach! sitä sijwollista
siunattua sidettä' joca lEsuxen ja Taiwan yhteyteen niju iha-
nasti j« pyWi johdatta ja corgotta. Wedä siis lEsu meitä

O s i»t«
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32.2
sitä tietä myöden sinun tygös ja sinun cunniaas, nijn me
rem! Amen!

Nucous. Ach! sinä suloisin Racas Jumala ja Isä, joca mei-
dän olet asettanut tähän mailmaan, että cämän »naallisen
Rllumin majasa sitä ruumillista elämätä harjoittamaan si-
nun Cundemisefts, sinun ja sijnä autuallises
lffengclllsts Glämas, jonga lEfus meille toimittanut ja
zacanut on! ja pyhä sinun lapsisas Maicurca jaylös-
pitää. Anna meille armostas andexi meiban ryhmydem^ et-
tä me sen maallisen ja synnin caurca turmellun luonnon jolA»
datttxen ja yllyrxxen jälken/ enämmän sitä maallista «lämä-
tä olem racastanee ja harjoittanet, cuin sitä hengellistä; o-
lem caicki jen ruumlllisen elämän harjoicuxet sowittcmec
ainoasians sen wiheliaisen synnin ruumin syöttämisexi ja
wahwilramlsexi, ja ej sinun cunniaree; ja wielä, caikisa
meidän Cuyunnsem TöifH/ en me ole sinun Sanastas waa,
ria ottanet/emmekä sinulda siunausta eyinet, waan enäm-
män iyem jaoman coimempäälle luottanet. 'Josta me syys-
tä mpös olem saanet ruca monda puutosta, caipausta ja
kirousta meidän edesoreamisijain. puhdista meitäRacas

lEsuren «verellä cmresta sielun ja ruumin hengellises-
ta ftastaisudesta, ja anna meidän aina muistaa, etten me
eärä ruumillista elämätä warcen luodut ole. Että me
sitte sitä kijwammasii ja ahkerainmasti caikella Siellln ja
Ruumin woimalla< sinun henges yhreydes, eyisim nijcä
cuin ylhällä owat, ja ej nijra cuin maan paallä owat. Ia
wiimein sinun cunniasas yhdistetyttä sielun ja ruumin elä-
mällä uudes yhteyden sicees Sinua ijancaickisesti ejttäa ja
ylistää saisim. Amen/ Hikßra IVsu Amen.

Marlan-Ctzicko-Pälwa.
Esipuhe.

AWanZen merkilliset owat wapahtajan lEsuxen sanat, coscaWM Häns<Uloo:locainenculn relee minunljani Tahdon/
cuin
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cuin on Talwais/ han on minun weljen, ja sisaren/ ja
äiein. Mach. 12: v. so. Joista Sanoista meidän tulee merkitä
seurawaiset asianhaarat:

K!2t. I«:

i:oSe on caickeinluotuin, ja erinomaisesti caickeinjar-!
jellisien luondocappalden wälttämätöin welwollisuus, että heidän
mittans jälken tehdä jatäyttä heidän Luojans Tahtoa ja Wyä.la
nijn cuin tämä welwollisuus on joLuomisesta Luondoon istutettu,
nijn taitaa myös luonnon Laki jongun opetuxen tästä andaa, nijn
muodoin cuin se/ cuin taitan Jumalalta ruea, on ihmisille
tiettäwa:silla Jumala sen heille ilmoitti. Waan cuitengin,
nijncuin tämä Tieto JumalanTahdosta, nyt jälken Syndijnlan-
Zcmuxen ia Jumalan cuwan poiscadottamisen, on sangen pi-
miä ja ulottumatoin näyttämään meilleselwästi Jumalan Tah-
toa hänen oikian Palweluxens muodosa, josa Pocanatkin owat
tundenet heidän puutoxens, ja exytyxens, ja sijnä langennet wää-

Jumalantah
loa tchdä/l,!.

l« caikille

Kam. l! 19.

rijn teihin ja palweluxijn,nijncuin se seisoo, ecra waicka he tun-
sit Jumalan, nijn ej he cuitengan xlistänet hända nijncuin
lumalata- waan wilpistelir omisa ajatuxisaus/ ja heidän
jlärjetöin sxdämmcns on piminnxe. Ia cosia he iyens wij-
saxi luulit/ ni/n tulit he tyhmäxl; Nijn sijs, tarwittin tähän
yri erinomainen Jumalan Ilmoitus, josta me sen suuren Luojan
Pyhän Tahdon ulotluwaisesti taidam käsittä ja kiinni saada.
Tämä nyt on se Pyhä Raamattu/ Jumalan Pyhän Tahdon
täydellinen Saarnaja ja tulcki, joca sen luonnosakin opetetun
Palweluxen muodon seka' wahwistaa, että walcaisee ja setittä, ja
sen puutoxet täydellisesti palkitzee, ja nijn sen totisen Jumalan tah-
don hänen oikian Palweluxens muodosakirckaasti meille eteen a-
sttta.

5.21.

22.

Waan mikäs siis erinomaisesti on, että tehdä Juma-
lan Tahroa? Sen P. Lucas seliltä, cosca bän nämät samat
lEsuxen Sanat nain ulostoimitta: Minun äitln ja weljen o-
wac ne/ jorca Jumalan Sanan euulewat, ja tekemät sen.
Nijn että sijs tehdä Jumalan Tahtoa, on nijn paljo cuin, luul-
la Jumalan Sanaa, ja tehdä sen jällen.

Me cuulimme jo, että Jumalan Sana ja se p. Raa-
mattu, on se sama, josa Jumalan Tahto meille täydellisesti e/
teen asetctan jaselitetän; Tämä Sana nyt sanoo, että Jumalan
Tahto on se. että meidän pica- näkemän Jumalan poica/ ja

S s 2 usco-

l.ue. z; ,».
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uftoman hänen näallens/ ja/ se on Jumalan t)'ö/ että me
uscomme sen päälle/ jonga hän lähetti. Ia nijn sijs usco
lEsuxen päälle/ on pää osia tämän Jumalan Tahdon Tun-
demifesa ia Tekemisesä.

Nyt, nijncuin usco lEsuxen päälle on pää asia meidän
Chrisiillisydesäm ja Jumalan Tahdon täyttänusesä; nijn tulee tä-
fä tietä se, ettei tämä uscv taitaa catzelda yxistäns tyhjäsä nimesiettä se on usco, waan usco waatij sen, että händä pitä catzel-daman caikisa hänen eroittamattomisa asianhaaroisans ja osi-sans, nijncuin Ensistä hänen alujans ja Si3iämisesäns. Toise?
xi. hänen olennosans. Ia colmanneri: hänen! HeoeKnöiyemife,
säns ja waicutuxisans.

Sijhen ensimmäiseen, nimittäin ftn elämän ufton al<
kuun jasiittämiseen tulee: yxiulottuwainenja penistettu Tundo
ihmisen tilasta sekä Ennen että jätken Langenwxen, Synnin ca-
dottawaisesta woimafla, nijn myös Jumalan Rackaudesta lE-suxesa Christuxesa, ja coco Lunastuxen työstä. Josta nijn seuraa
Synnin ja itzens totinen tundo, murhe sen ylitze ja pelco cado-
tuxen edestä, ja wielä cans yxi johdatus ja syy juosta lääkärin
lEsnxen turwijn, hänen Lunasiurens osallifutta etzimään. Tästä
nyt se sama lumat<m stma sanoo, että se on Jumalan Tahco,
että caicki Toeuden eundoon tulisit/ ja jocainen iyens pa,
rannuxeen kaännäis.

Siihen Toiseen, nimittäin sen Eläwän uscon olendoon
tulee se, että se on yri wahwa uscallue, yliyewoittamus/ Depäilemättömxs nijstä toiwottawista, joisa IVsus Chris-
tus itze Pää asia, keskus ja Maali on, caiken onnen ja autu,
den alcaja, andaja ja Päättäjä meisä. Tästä nyt se sama Sa-
na taas sanoo, että se on Jumalan Tahto, että «ne uscomme
Hänen päällens, nijncuin me jo cuulim, loh. 6:4G, ja coco
Raamattu sekä Ennusturisans, Esimalauxisans> että myös ka°9
kyisans on täynnäns tästä Jumalan Tahdosta.

1«K.,6,'29«,

2-. zz: ie.

Ne!,, ii; i.

2Q'2Z.

Sijhen colMandeen, nimittäin uscon Hedelmoiyemt,
s"" ju waicutuxeen tulee/ että fe on alati txöm tekemä rac-r
kauden cautta-/ Pyhyden harjoituxesa ja lEfuxen totifesa feu-ramisesa. Josta myös se Pyhä Sana Sanoo, että se on Iu-

Cahto, teidä» pphxden., Ia lumM anda ijaneaic-
kism

Valiz: 6.
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kisen elämän nijile, jseca sitä caeomaroinda menoo pxeawät
karsinusclla, hywisä Töisä.Josta me nijn näem, että fe elawa usco joca on Sum-
ma ja kestus Jumalan Tahdosta ej ole jocu tyhjä nimi
na, waan se on sangen awara, taiwallinen ja hedelmöitzewä cap-
pale ja sisällepito coco meidän Christillisyoestam ja sen oikmsta
harjoituxesta.

,
.....

2605.5: is>

2-Q Tästä, ja taimallaisesta Jumalan Tahdon TekiDa,,
nyt wap. lEsus sanoo tasä: että se on hänen wcl,ens,ja
sarens/ jaaitins: merkilliset ja painawaifet cunnian-Sanat nijl-
l« jotca Jumalan Tahtoa uscollisesti tekemät.

Että olla lEsnren weli jasisar, ej stnäkyis olewan Nijn,
«iwanouto asia nyt meille, jotta jo nijn rmsasii opetetut otem
lEsuxen Miehuden ottamisen Salaisudesta, että Hän siinä on
tullut osallisen meidän luonnostam/ lihastam ja wereMm,
josa päällecatzannosa hän myös wanhasa Tcstamendisä cutzuttin
)3.angoxi ja Goelixt, fonga piti meitä weren ja snculaisuden oi-- l
keuden cautta lunastaman; Ia nijncuin nyt tämä weliellisyys 10-
ca on tapahtunut lEsuxen P. Syndynnsen cautta Neitzy Ma-
rian cohdusa lEsuxen ja meidän wälilläm, on Perustus ja juu-
ri caickeen meidän Lohdutuxeem ja Den ofallisutecn cuin meil-
lä uscon cautta nyt on lumatasa; nijn wuotaa tästä cans se e-
rinomainen salainen hengellinen yhteys »a yhdistys, joca sijnck
henaellifesä Syndymisefä sielufa raketan, ja uudistuxen tilasa jo-
capaiwä harjoitetan Jumalan lapsilda; jonga päällecatzannosa se
Racas lEsus myös taitaa cutzua »e uscowaistt hänen welijxens
ja siftrirens, nijncuin hän myös heitä usiosti morsiammexens cut-
zuusemähden se seisoo: silla ne caicli phdesta ownt' seka se jo/
ca pyhittä/ etra ne jotca pxhitetän: ej hän
mxös hnpee heica welijxens cnyua. Jotca owat hänen li-
hastans ja luisians. Ai hengi hänen cansans. Ia nijn
xxi hänen cansans monin muodoin, jaxhdes tsxdellifer, nijn-
cuin Raamattu puhuu.

Maan wielä, että olla lEsilxen äiti, nijncuin näisä
fänossa myös seisoo, se näkyis olewan oudombi ja mahdottomam-
bi asia sekä käsittä että uscoa. Niin se Racas lEsus corkialle
ylösottaja cunnioitzee nijtä, jotcaJumalan Tahtoa racastawatja
tchwnt, siMjosca nnnua cmmioitztwar, nijtä minä tahdon

S l 3 mn-
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cunmolrca, Neitzy Maria erinomaisesta cutzumisesta ia luma<
lan neuwosta oli tullut lEjuxen äitixi, joca totisesti oli hauelle
yxi suuri cunnia, niin että hän sen tähden oli se caickein suurin
waimoin stas. Waan sillä tawalla cj taida jocu muu cutzutta
lEsuxen äitixi, silla ej lEsus enambi ruumillisella tawalla tai-
da eli tarwitze syndyä. Nijncuin hän myös näisä Sanoisa, ej cut-
zu hänen ruumillista ja luonnollista cnliäns ja Suculaistans hä-
nen äinrens ja welijxens ja sisarixens, waan ainoastans ne/ jor-
ca rekervät Jumalan Tahdon Caiwais.

Mutta mikä mahta olla Svy ja Perustus taincallaiseen
puhenparteenja nimittämisten? ilman epmlemätä se wuotaa uloS,
nijncuinne edellisetkin jonimitetyt mmet, sijtä salaisestakiindiästä ja
totisesta yhteydestä, joca lEsuxen weren cautta rakettu onluma,
lan ja ihmisen wälilla, johon myös se tutkimatoin lEsuxen mie»
huden ottaminen on Perustus ja juuri. Ia cosca yxi sielu uscon
ecutta on tullut osallisen lEsuxen Miehuden ottamisen hedel-
mistä, ja totisesti yhdistynyt Hänen cansans yhdexi hengexi; nijn
sijta yhdistyxestä seuraa ja uloswuotaa myös omaisueren osalli-
silus, niincuin Christuxen Personallisesta yhdistyxestäkin wuoti ja
seurais omaisutten osallisuus molembain Luondoin walilla. Täsäomaisutten osallisudesa tapahtu se, että lEsuxelle omisteta» ja
tygöluetan se, joca itzestäns ihmiselle tygotulee; ja taas ihmiselle
tygöluetan se, joca lEsuxelle tygotulee; nijncuin myös, että se
autuden toimitus joca tapahtuu uscowaisen luetan yhdexi
ja yhteiseri toimituxcxi lEsuxen cansa, nijn että cosca lEsus
waicutta sielusa hänen Jumalallisella tawallans,jäseuscowainen
sielu sijnä siwusa ihmillistllä tawalla sen' uudesa syndymisesä an-
netun woiman cautta, nijn se caicki luetan yhdexi toimituxcxi mi,
ta ne molemmat yhdistetyt tekemät. Sen edellisen jälken, nijn
sijnä hengellisesä Syndymisesä, tygöluetan näisäkin Christuxen
Sanoisa meille se cuin itzesans lEsuxelle tygotulee, että me olem
hänen äitins ja synnyttaians stn lEsuxen cuwan ja muodon
tähden, cuin uudesa Syndymisesa meisä ylösraketan ja ilmoiie-
tan, waicka cuitengin itzesäns lEsus on se sama, joca meitä P.Hengens cautta uudesta synnyttä SanasanS. Nijncuin tämänsaman omaisutten osallisuden muodon jälken myös muutoin raa-
matusa lEsus sanotan synniri, ja me taas wanhurscaudexi, ja
NM edespäin. Samalla tawalla sen jälkimmäisen osallisuden
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muodon jälken, cosca Jumalan lapset uudisturen tilasa harioil-
tawat sitä sima henyeb.ses Syndyinises saatua Gämat.i,nmNe
luetan yhdexi ja yhteisexi toimituxexi lEsuxen ja sielun wolllla,
sentähden se seisoo: Minä elän,ensillcn minä, waan Chris-
tus elää minuja; sillä jota minä nxt elän lihasa, sen minä
elän pojan uscosa. Nijncuin me tästä asiasta pi-
dcmmaldä näemme Ruumin Saarnafa joca on tämän kirjan
lopusa.

6«l. 2! 2«»

Cosca sijs nyt näin, yri uscowainen sielu lEsuxcn o-
masta ryhastä Suusta sencallaisella nimellä, että han
on lEjuxen äirl; nijn owat myös Christillistt opettajat toincal-
laisista puhen parsista ottanet itzellens tilan ja s»M, stn uuden
Svndymisen salaisutta ja muotoa ulostoimitta maan sencallaisilla
sanoilla cuin luonnollisestakin Syndymiscstä mainitan, että Chris-
tus meisa sikiää, syndyy, elää ja nijn edespäin, nijncuin
matlu cans siihen selwan johdatuxen ja syyn anda, seka naisa jo
selicetvisä Sanoisa, että usiasti mualla, cosca se sanotan, että
Christus saapi muocons meisä, elää mcisä, ja taas toisialda,
me synnymme Jumalasta, puemme päättein Christuren, »a
nijn edespäin jotca caicki pitä hengellisestä Syndymiscstä ulos-
toimitettaman.

. .

U»c. ,2:50.
N2I. 4: ly.

Ia waicka tosin se Persona, joca tasa Pyhasa Syndy-
misesä uudesta syndyy on ihminen, ja ej Christus, nijn että me
oikein stmom, että ihminen syndyy Jumalasta; waan cuitengin,
cosca täsä tapahtu yxi sencallainen sondymmen; joca lawialdc» yK
kay caiken luonnollisen syndymisen mitan ja muodon, ia tasa ta-
pahtu yxi corkia yhdistys cahden Personan wnlill»
jota ej tapahdu siinä luonnollisesa syndymisefä; nijn sentähden
myös syyllä yhtälaiset nimet ja nimityxet molemmille annetan,
nijncuin ybdistettyin cappalden omaisuus luonnollisestickm, se on,
että he pukemat päällens toinen toisens luonnon ja omaisudet.

Niincuin sijs, ej yxikän syystä taida epäillä sijtä, että
Christus totisesti on/ asuu ja elää uscowaisesa sielusa, ja caswaf-
ta hänen cuwans ja muowns sijnä; nijn ej cucan myös syys,
tä taida epäillä sen jaman afian rorudesta; joca tamcallaisten
puhen partten cautta tietä annetan Nijn että sijs meidän enänt-
min pitä itze asian päälle catzoman cuin Sanon partten, ja cu-sa oikia käsitys itze asiasta on, sijna myös sanan parret pian ka-
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sitetän ja itze paa asiaan fowitetan. longatähden me myös nyt,
mjncuin muallakin, cusa me Christuxen hengellisesta Sikiämises-tä ja Syndymisestä weisä, puhlim, caicki sencallaiset puhen par-

ynnä sen P: Raamatun cansa, ymmärräm ja ulostoimitam,
Ma corkiasta uuden spndymisen, ja sen Hengellisen xhdistp-
xen päacappalista ja Jumalan Pyhäin waicutusieu luonnosta ja
muodosta sijua uudesta syndywäsä ja jo syndynesä sieluta, jolla
vxi syndinen luonnollisen syndymisens säädystä totisesti sijrtyy ja
yndyyyhteen uuteen elämään, tulee uudexi ihmisixi, ja uuderi
lusndocappalexi, josa lEsuxen Elämä, cuwa muoto totises-ti on ja loistaa tuman syyn tähden myös,ej meidän pidä taincal-
laista, sekä Raawatusa perustettuja, että kircko-Isilda mainittuja
Sananparsia poisduomitzeman ja hyljämän, waan ne oikein P.Raamatun ialken selittämän, ja totiseri hywarem käyttämän, et-tä me totisesti olem sen Pyhän syndymisen tilasa ja lEsus to-
tisesti elää ja asuumeisä, ja että meidän elämäm muoto JumalanTahdon tekemisela ja sen alinomaisesa harjoittamisesa, anda mei-dän omalle luonnollem toiwotettawan todistuxen että metämän Syndymisen cautta ja jällen, totisesti elämme
sencallaisesa elamäsä, cuin se Taiwallinen Syndyminen Myötans
tuo ja waicutta.

2^"'s-1?-sLp"

Tanäpan me cuulem, että Neitzy Maria, joca oli wap.'
ZEsuxen, sekä ruumillinen äiti, että myös hengellinen, Jumalantahdon uscollisesa tekemisesä, meni Elisabethin tygö hända ter-
wehtamaanja etzimaan. Ia nijncuin tämä Pyhä waimo oli ras-casna lEsuxesta Engelin ilmoituxen jälken; nijn hän oli myös
täytetty ZEsuren Hengelda uscon cautta lEsuxen ja sen hane,sa nyt Anneen Metziaxen päälle, josa tilasa hänen uscons ej tain-
nut olla joutilasna ja ilman waicutusia, waan hänen, sekäElisabethille puhumaan sitä armoa, cuin hänelle nytcocomailman
hywari tapahtunut oli, että myös monda muuta uscon hedel-waicutusta Elisabethille jacamaan,iosia meille ta-
manpaiwainen P. Ewangeliumi erinomaisen ylöswalistuxen ja
tledon anda. longa tutkistelemiseen me sijs pyytäkäm armoalEsuxen omalla MoMlla, sydämmesta sanoden: IsZ meidän

kl. lls: lv.
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Sen P. Ewangeliumin kirjoitta P. Lucas.
Lug. 1: v. 39.

Päiwinä, nousi Maria, ja meni kirusti ylös
MWmäkl kyliin, luran Caupnngijn.4o. laluli Za<

charian huoneseen, ja mwehti Elisabeth! 4i.latapahdut, sitte kuin Elisadtthi kuuli Mariaan terwe-
tyxen, hyppäis lapsi hänen kohdusaus. Ia Elisabethi
täytettin Pyhällä Hengellä. 42. Huusi suurella ää-
nellä, ja sanoi: Siunattu olet sinä waimoin seas, ja
siunattu on sinun kohtus hedelmä. 4?. Ia kusta st
minulle tulee, että minun HENrani äiti tulce minun
tygöni? 44. Sillä katzo, sitte kuin sinun ternthtyxes
ääni tuli minun korwiymi, hyppäis lapsi ilosta minun
kohdusani. 45. Ia autuas olet sinä joca ustoit: silläne täytetän, kuin sinulle owat sanotut HERralda.
46. Ia Maria sanoi:

47. Minun sielun snmesti ylistää HENraa, sa
minun Hengeni ilolHce lumalasa minun wapMaja-
sani. 48. Että hän katzoi Ptjkans nöyryttä, katzo,
tästä edes pitä kaikkein sukukundain minua autuaxikutzuman. 49. Sillä se woimallinen on suuria ihmei-tä tehnyt minun kohtaani, ja hänen nimens on py-
hä. 50. Ia hänen laupiudens pysyy sugusta sukuhun,
nijlle jotca händä pelkäwät- 51. Hän osotti woiman
käsiwarrellans, ja hajotti korjat heidän sydämmcns
mielestä. 52. Voimalliset on lian kukistanut istuimel-
da, ja korgotti nöyrät. 55. Isowat täytti hän hywy-
oellä, ja rikkat jätti tyhjäxl. 54- Hän korjais Israelinhänen palwclians, muistuin omaa laupiuttans. 55.
Ntjnkuin hän on puhunut meidän Isillem, Abraha-
mille, ja hänen sicmenellens ijankaickiscsti. 56. Ia Ma-
ria oli hänen tykönäns lähes kolme kuukautta, ja Maiskotians. T t Sen

329EtMo-Päiwä.



johdatuxen »älken cuin tämä P. Ewangeliumi meille
«W anda, ja me jo Esipuhesa cuulim, tahdoin me talla ker-

ralla catzella:
Cundo merkejä ja Hedelmitä sijta ihmisistä, joca

henZelliseUä tawalla onChristuxenäitl. Taicka
yhtclsemmällli puhen parrella sanottu: Mitkä yh-
den Jumalasta uudesta syudynen ihmisin Hi-
kat Tundo merkit ja Hedelmät orvat- O Her-ra auta ja anna menestyä! Amen.

yxi totinen Hengellinen Syndyminen Jumalasta on,
ja totisesti meisa pitä tapahtuman, jos meidän pita jäl-
lens tuleman sijhen Langemuxen cautta poiscadotettuun

Elämään lumalasa, sen näyttä se P. Raamattu sangen usiasapaicafa, ja itze Elämän ruhtinas lEsus sanoo sijtä: VUei jocu
medestä ja Hengestä, ej hän taida lumalon walda-

cundaan sisälle rulla. Cusa hän myös coconans eroitta sen
pois sijta luonnollisesta syndymisestä, sanoden: Mitä lihasta syn.
dxnxt on, se on liha: Ia mitä Hengestä sxndxnxt on, se
0,1 Hengi. Tästä Taiwan salaisudesta ja armosta, me näemme
P, Colminaisuden Päiwän Saarnasa jongun selityxen, ja olem-
me cans nyt wähän cuullet Esipuhesa sen luonnosta ja menosta
josa me myös osotim, että se sama Ayha Syndyminen, sen kiin-
diän ja korkian siteen jayydisiyxen tähden cuin sijna tapahtuu Ju-
malan ja ihmisen walilla, toisinans tygöluetan Christuxelle coscahän muotons ja cuwans meisa rakenda ja nijn muodoin äitin
nimellä meitä cunnioitta; ja toisinans taas ja yhteisemmästi o-
mistetan ihmiselle, jonga totisesti täsa pita Syndymsn luma-

Fok.z: 5.

v. 6.
i>K. 3:9.
Krcc.l.23

Mailla sen
HengellljN!

sMnen.
Tawa autuallinen Syndyminen, hänen muotons

puolesta cuinga se tapahtu, en tosin tutkimatoin ja ulossano-
matoin, nijncuin caicki muutkin Syndymisen muodot. Sillä cu-
ca luonnon tutkia on se,jocawielä nytkän tietää oikein ulosmaa-
lata sen Luonnollisengan ja yhteisen Sxndpmisen menon
ja sisällisen muodon hänen pää«asianhaaroisans?totisesti, pysyy se
heille Salaisutena ijancaickisesti. Nijn on myös wap. liksuren
Sxndxminen N. Mariasta yxi ijmcaickinen Salaisuus, jota

Enge-
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Engelitkin halajamat curkistella. Samalla muotoa on se myös
tämän Hengellisen sxndsmistn cansa, josta itze Christus sanoo:
Tuuli puhalda cufa hän tahtoo, ja sinä cuulet hänen hu-
muns, ja et tiedä/ cnsia hän tulee/ caicka cuhunga hän
menee: Näin on jocainen/ cuin hengestä sxndynxt on. jo!,.;: z:

Nyt, waicka en me näinkäsitä itze tämän autuallisen syn-
dymisen muotoa meisä, nijn ej sen wuoxi sowi kenengän sen sa-
man Syndymisen Totuutta ja olendota poiskieldää, enämmän
cuin nijden muittengan Syndymisten totuutta ej sowi kenengän
järjellisen ihmisen poiskieldää ja tyhjari tehdä: sillä joca Tahtois
poiskieldää sen luonnollisen yhteisen syndymisen totuden, cuin jo Ôn st emien-

kin totinen.
ca pmwa tapahtu ncchtawastl, se olls tyhmä ia jar/etöm lhnw'
nen; ioca taas lEsuxen Syndymisen totuden N. Mariasta pois-
kieldais,han ilmoittais julkisesti sillä, hänen tietämättömydens sen
P. Raamatun totudesta, ,a sen Historiallisen Totuden tunnus
merkcistä, ja nijn coco Jumalan Hallituren muodosta sekä wan-
hasa että uudeft Testamendisä: nijn myös, joca tämän HenZelli<sen syndymisen totuden poiskieldää, hän ej myös ymmärrä Raa-
matun Salaisutten menosta micän eikä sijtä yhteydestä, jocaluou-
nollisestickin pidäis oleman Luojan ja järjellisten Luotuin wälillä;
josta cuitengin ne terwe-järkiset Pacanatkin owat sangen
murhetta pitänet, ja heidän corkeimman onnens ctzinet osallisu-
desa ja yl>te«desä Jumalan sen corkeimman Hywyden cansa,
ehkä he Jumalan ilmoitetun Sanan pumoxesta, ej ole itze sen,
muotoa oikein käsittänet cli saauttanet. lanijncuinnyt tämä suu- leccviclivam.

ri Hengellisen Syndymisen Salaisuus hänen muotons puolesta
on ulostutkimatoin ja pyhä; nijn on se cuitengin hänen ulostoi-
mituxens puolesta sangen awara ja runsas, nijn että se sen P.
Raamatun ulosammuldamattoman wijsauden jälken, monen iha-
nan puhen parren ja nimen alla taidamme jutella tästä Taiwan
salaisudestg. longatähden me myös nyt, cosca me jo ennen
Christuxen Hengellisestä Sikiämisestä meisä, olem puhunet Paast
ton-aicaisna Marian Päiwanä, tahdom catzells/ sencallaisen hen-
gellisen Christuxen Siittäjän ja äitin, eli wastauudesta syndynen
humalan Lapsen Tunnusmerkejä ja hedelmitä, sen P. Mariansa Elisabethin Esimerkin jälken. Ia waicka nämät uuden syn-
dymisen merkit jo P. Colminaisuden Päiwanä enimitten selite-Tt - tyt

Ehicko-Päiwä.



Ioc« taftlo,
»3a Clnlsin,
xen M/ eli

nnt/ hänelläpitä olla/nijn
cuinMariall,

oli.

ChrisiuxcN'
Hengi

tyt owat, sen jälken cuin sen Ewangeliumin selitvxen muoto sil-
loin waadei; nijn tahdomme me cuitengin lähemmäldä wielä si»
ta asiata catzella,nijden asian haarain jalken cuin tämaP.Ewcm-
gclmmi meille edesanda.

Senrähden me nyt selwemman lärfesiyxen tähden, tah-
dom sen hengellisen Syndymisen merkit jacaa, colmeen osaan, ni-
mittain, että sillä, foea Chrisiuxen hengellinen äiti on, eli uudes-
ta Syndynyt on, hänellä pita Ensin: Christuxen hen,
gi. Toisexi: thristlipen mieli. Colmanneri Chrisiuren waellus
Caicki nämät me löydam Mariasa lEsuren aitisä, nijn myös
Elifabethis.

M, Neitzy Marialla, nijncuin Elisabethilla, o-
li Thristuxen Hengi. Christus on yn olennosa Pxbän Hen-
gen nijncuin Isängin cansa, loca myös cutzutan Jumalan hen-
ge>'i, ja Chrisiuren Hengeri, että hän myös Christuxesta uloskay,
ja on Christurelda ansaittu meille. Jolla Hengellä myös Christ
tus ihmisydens puolesta woideldu oli ilman mitatta ja maa-
ratta, nijn että sen cautta hanesa caicki wijfauden ja taidon

katkecxt olit, ja coco Jumalan Taydellisxxs ha-nesa "s"l rnumilliststi. Tämä nm on Chrisiuren Hengi, joca
myös Cdristityillä ja Cbristuxen tunnMailla pitä oleman, silla
jolla ejole Chrisiuxcn Hengi/ ej <e ole hänen omans.

7"'n, 14: 26.
16:7.

Ls, 6>: l, 2»
?l. 45-8.
Q01,2! 3 9

«OM. 8:9»
Tämä sama Hengi oli myös lEsuxen äitillä Mari-

scka sen erinomaisen Cutzumisen ja neuwon puolesta, jolla
hän nyt oli walittu Jumalan Pojan äitiri, ja Pyhä Hengi hä-nesa oli siittänyt Chrisiuxen; että myös sen yhteisen armo-cutzu-
misen cautta, josa caicki wastauudcsta syndywäiset tällä samalla
Hengellä lahjotttan, heille ylöswalistuxeri, uston waicuttamisexi,
ja asumiserl. Tälda Hengelda nyt se Pyhä Neitzy täytettin,,
waicutettin jo johdatettinnijn moneen pyhään ahkeruteen, loimel-
lisuteen ja me cohta Ewangeliumisia pidem-
maldä cunllss saamme. Samalla Hengellä oli myös se Pyhä
lklifabethi, joca nyt oli Johannes castajata rascasna, täytetty,
nijncmn se seisoo: ja lklisabctht raxrettin pphallä Hengellä,
nimittäin erinomaisella tawalla, Marian tulemisesta, että tule-
waisia D jo nijtä suuria Marian cohdusa tapahtuneita asioita
Mstamam ja ylistämään, jota ejhcm tainnut tietä ilman erinomais-

K°lii.3:i4.

i.u<7.l: 41.

ta
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?;?

ta Hengen ilmoitusta ja walaistusta. loca erinomainen lahja
ja Hengen mitta, oli nijncuin yxi uloswuoto siitä waicka cj wie-
lä syndynestä cuitengin jo siinneestä Jumalan Pojasta Marian
cohdusa. Nijn että Jumalan Poica lEsiis sen jo täsäkin näyt-
ti, että Hän ott tullut Mailmaan ihmeitä ja tunnus merkejä te-
lemaan ja hänen Hengens lahjoja runsabasa mitasa ulos jaca-
maan. Nijncuin me sen cans erinomaisesti naem, sen pistaistn
lapsen Johannes Castaja» erinomaisesta hyppämisesta ja
iloiyemiststa aicins cohdusa/ nijn pian cuin Maria terroehti
ja huoneseen tuli.

Tästä lapsen erinomaisesta liicunnosta, soca sen nyt sijn-
nen lEfuren lähestymisestä tapahdut', ja Pyhäldä
waicuttttin hänen äitins cohdusa. Engelin ennustuxenjä!ken,me
merkitzem myös sanalla sen, että ne syndymättomätkin lapstt tai-
tamat olla soweliat wastanottamaan Pyhän hengen ja hänen wai-
cutuxens, ja nijn sen uscon. Nijncuin totisesti ta-sa lohannexen erinomainen hyppäminen oli todistus hänen nm-
nostans, uscostans, ja ilosians lumalasa. loca asia meidän tu-
lee merkitä nijta wasian,jotca pois tieldäwät lapsslda caiken us-
con, sen syyn tähden, ettei heillä wielä ole täysi Järjen harjoi-

!W.l,uc. i:

tus. Maan, waicka tosin lohannexen esimerki sli erinomainen,
nijn ettei meidän lapsisam yhteisellä tawalla taida sencallaistaus-
con cohdusa tapahtua; nijn cuitengin me tästä esimer-kistä sen näem, ettei se ole jocumahdotoin asia, waan taitaa ta-
pahtua, että pienet lapset owat soweljat Pyhää hengee wastan-
ottamaan hänen waicutustens cansa, waicka ej heillä ole täysin
Järjen ia ymmärryxen harjoitus. Nijn että sijs sen syyn täh->
den me taidam sanoa, ettei täysi Järjen harjoitus ole wältta-
mättömästi tarpellincn uscon käsittämisexi. loca on selwä tästä e-
simerkistä, jaenämbntä enmetahdockan päälleseisoa. Waan cosca

,V!ä.?ess<?.

Kinssuicur in»

nyt P. Raamattu itze, uscon tygölukee nijlle pienille
Math. 18:6. sentahdcn en me mahda epäillä sen asian
ta, että cosca se oli mahdollinen Jumalalle tehdä silloin, nijn
hän sen cans wielä työsä teke ja toimitta niisä pienisä lapsisa,
sitä enämmin, cosca sencallaistt piscaistt wahemmin tietäwät sei-soa wasian Jumalan wmcutusta cuin ne wanhat, Waan
kiikänl nyt.

23-

K«r'"'
Toisixi, Neitzy Mariassa oli> ei ainoasians ChrisiuxenTt 3 Hengi
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Hengi, mutta Hänellä oli myös Christuren mieli, joca wuotaa
ul.s siitä edellisestä. Mikä Cdristuxen Micli erinomaisesti on ol-
lut, sitä sn me taida nyt caickia nlostoimitta, waan tahdom
cuitengin muutamia asian haaroja siitä merkitä. Pää asia tasa
on se, että nimcuin Christus itzesäns on yxi Taiwallinen, hengel-
linen, ja pyhä olendo; nijn hänellä myös on ollut ja on, yxi tai-
wallmen, hengellinen japyhämieli.P.Pawali sanoo erinomaises-
ti, että Christuxen ajatus ja mieli seisoi sijnä, että hän alensi
iyens-otti orjan muodon-nöxrxtti iyens, oli cuulininen /ja
nijn edespäin. Scntähden me siis myös sen ensisti merkitzem,

Christuren mieli seisoi, xhdesa toeisesa ja sisällisesäpois-
kieldämisesä caikesta siitä cuin oli ulcona Jumalasta ja wastan
Jumalala. Hän pois kielsi caiken turhan cunnian, turhudcn, ja
omans etzimisen. Han poiskielsi ja sisällisesti ylöncatzoi caiken
mailman ystäwyden, coreuden, lihalisen muodon, ilon, rickauden
ja hecuman, ja alati candoi yhtä sisällista mieli carwautta ja
pyhää wihaa caickia syndiä, caickia pahaa ja itze Perkelettä was-
tan. Tämä nyt oli Christuren micli hänen Poiskieldamisesans.
Waan wielä toisialda Christuxen pyhä mieli osotti itzens sangen
monesa todistuxesa ja woimasa, nijncuin

20
Christxxen

Mieli.

rui. 2:5,7,3,

riivanve

t°l, io« 20
Nl»t

rs. 4?: 8.

rosin,e.
1:0 Me Mahdam Mea tähän Wsixi, Hänen corkian,

taiwallisen Tierons ja oppins,josa hän ainoasians mielistyi, sij««
nä yxinäns etzei hänen tytymisians ja iloons, sitä ajateli, tutkis-
teli, ja siinä halais caswaa ja wahwistua; silla waicka Christuxen
Jumalallinen määrätöin wijsaus, jolla myös ihmilen luondo oli
täytetty, ej tainnut caswaa ja lisändyä, nijn caswoi cuitengin hä-
nesä se wijsaus, joca hänen alendamisens ihmisellisen menon jäl-
ken, erinomaisesti oli hänen inhimillisesä mielesäns ja ymmärryxe-
säns. Täsa oli sijs lEsuxella hänen sisällinen haluns ja suosions
ja tytymisens, jongatähden hän usiasti sitä muistutteli muille:
Minä tunnen Isän, ja nijn edespäin.

2:0 lEsus oli se täydellinen wanhurscaus japjHyys,
sekä hänen olennosans, että myös hänen sisällisesä menosans ja
näitten taiwallisten omaisutten harjoituxesa; seka itze puolestans,
että meidän siasam ja meille hywäxi täyttäin caiken wanhurf-cauden, ej ainoasians ansiosans, mutta myös esimerkisäns, caic-
ki meidän sekä Sowinnoxem,että Teuramisexem. Jaa Hän on
wanhurscas ja Pyhä hänen duomioisans jaLupauxisans, nijncmn

Ma-

CatzofSunn.
Paastos.

t,uc.2'.40i52.

ls. 7:15,16.
Nedr. 5:8»
s°b. s: 55-
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3,5

Maria tc?sä nyt weisaa: Hänen Nimene on pxha. Woimalli-see hän cukisti-ja nöyrät corgoui. :c.
3:2 Wielä Christuxesa asui sisällisesti, ja loisti cans hä-nestä ulos, yxi puhdas Rackaus hänen Isäns tygö, palawa

Rackaus caickein ihmisten tygs, joca oli itze Syykin hänen suu-
reen karsimiseens ja cuolemaans, josta wuosi ulos yxi haluinen ar,
meliaisuus ja armahtaminen caickia tarwitzewia wastan, nijn-
cuin Maria myös täsä weisaa: Hänen Haupiudens
gusta jucuhun. Hän muistaa omaa laupiurrans. Jaa,hän ra-
casti wilpittömasti ja muuttumattomasti caickia hywää, hywiä a-
wuja, lumalisutta, totuutta, ja mitä Jumalan P. Laki ja Tah-
to sisallans pitää ia waatij. Wielä

.

'.43:52.»°

5». 54»

4:2 Christuxesa asui sisällisesti, sula Totuus ja totinen
meno/ jolla hän caickia walhetta, wäaryttä, wilppiä, petosta ja
«lcocullaisutta, sekä sydammesa, että suusa, ja töisä, wihais ja
duomitzi, ja duomitzee ijancaickisesti.

5:0 lEfuxesa oli yxi alinomainen uscaUus ja uscalluxen
harjoitus hänen Isäns tygö, ja coco Tahtons heittäminen hänen
Isäns Tahdon alle, ja ej oman, ahkeran ja wiriän Rucou-
ren harjoieuxen olla.

v.
53: ".

3:3<

6:° lEsuxesa oli ja asui, suuriNöxrxxs ja alhaisuus,
siwexs ja hiliaisuus/ josta myös seurais yxi
siwallisyxs caiken ylöncatzen, pilcan, ja kärsimisen alla

?:<? lEsuxesa asui myös, Rauhan ja ilon Hengi jol-
la Hän woideldu oli, ja jolla Hän hengesä taisi iloita caickeincorkeimman/ipunsakin alla Langa-Perjandaina, ja cutzua sen hä-
nen hää Päiwäxens ja sydämmens ilon-päiwäxi. Näisä caikifa
nyt Christuxen mieli seisoi, jonga hän on meille selwasti ilmoit-
tanut hänen P. Sanasans, ja wchwistanut omafa elämäsäns,
meille hywäri ja seuramisexi.

Neitzy Marialla oli myös totisesti Christuxen mieli, jos-
ta hän monda todistusta ia yedelmätä taisi edesando, Nijncuin
esimerkixi: Että Neitzy Maria oli eoeinen poiekieldaja mail-
man turhudesia, synnin rackaudesta, lihan ja weren hallituxesta,caikestacoreudesta, korckeudesia jakorckeista ajatuxista, mailman he-kumasta, tawarasia ja muusta synnin menosta, sen osotti hänenulconainengin menons jatilans. Waicka hän oli Cunningallises.
t»Sugusta,nijn han jo oli sen poisunhottSnut, ja eli alhaisesi, ja

ylon-

11:23.
5;: 7.

n. 45:»»

c2Ntic.3:n.

Nijneum
Marialla,li

Ehnsluxen

«Ms'
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ylöncatzotusa säädysä suuren tytymisen cansa. Jaa, waicka hän
nyt taas oli corgotcttu Jumalan Po;an äitiri, ja sen cautta oli
.caickein suurin ja corkein caickein waimoinseas,nijnej bän sen wuoxpitänyt itzens ylön hywäuä, matkustamaan ja käymään Elisa-
bethin tygo liki 24 ja nijn edespäin. Joca caicki
wuoti hänen uscostans, ja Tunnostans joca hänellä oli Juma-
lasta ja sekä nijstä näkywäisistä että näkymättömistä, nijsta cc>to<
waisista/ että catomattomista asioista- Josta me siis merkitzem:Että silla Pyhällä Marialla myös oli suuri Tundo
ja Tieto Jumalasta, Mchiaxesta, ja caikista autuden asioista,
ja yri palawa ja sisällinen halu, mieli ja tytymys lumalans
Tundemisesa, ia caswamisesa siinä lunnoja; jonga tietons ja tun-
dons hän selwästi todisti ja näytti sekä hänen oman alhaisudens
tundemisesa ja tunnustamisesa, että myös hänen haluisesa rien-
dämisesans Elisabethin tygö cohta lEsuxen Sikiämisen jälken
eKimäänChristillisten cansapuhetttn mutta wahwistusta hänen tic-
dösans ja uscosans, jonga hän myss merkillisesti siellä sai, että
myös wielä, hänen ihanasa kiitoswirresäns, josa hän nijn oppi-
nesti ja hengellisesti tunnustaa ja julistaa Jumalan suuria omaisu-
xia ja sitä armoa, joca nyt oli mailmalle tapahtunut Christu-
ren ihmisexi tulemisen cautta. Ia waicka tosin Neitzy Maria
jo lapsudesta oli caswatettu lumalans ja autudens tunnosa, ja
sen cautta oli Jumalan lapsi uscosa Mesiiaxen päälle; nijn piti
cuitengin hänen tundons caswaman ja wahwistumon, sillä jota
enämmän ihminen caswaa tunnosa ja Jumalan walkeudesa, sitä
sywemmän juuren saapi itzellens, ja sitä rohkiammaxi ja
kijndiämmari cans tulee uscon turwa ja luottaminen, ihe cuole-
mangin ahdistuxesa. Johon totisesti ej ulotu tyhjä Historialli-
nen tieto japramaus, jolla lihallisetkin mielet taitawat kyllä kers-
cata Christuxesta, waau sijhen tarwitan yxi elawä uudesa Syn-
dymisefä wmcutettu, pyhitetty ja corgotcttu tieto, nijn muodoin
cuin se eläwä Jumalan Tundo ja oppi ej taida sopia yhteen ih-
miseen, nijncauwan cuin hän on wielä synnisä cuollut. Sillä cuin-
ga Lazarus taisi nähdä mitän ennen cuin hengi ja elämä häne-
sä ol»? silmät tosin hänellä wielä olit pääsä cuollunakin, waan
ilman näötä ja waloa, nijn taitaa Jumalattomillakin olla silmät,
se on, historian tieto, mutta, ej heille olle sitä oikiata näköä ja
walkeutta ennen cuin P. Hengi käändxmises saapi silmät awa-

tss
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ta ja taiwanwalollawalistaa- losawasta st endinengin lapsuu-
desta, opetuxen cautta, saatu Tieto, ja historiallinen tundo, saa-
pi stn oikian walon, jci sielun silmät sen yläswalaistun näön,
oikein ymmärtämään ja hywäxens käyttämään sen endisen books-
tafwin tiedon, :c. eatzo Hslund. Päiwää tästä.

Tästä Neitzy Marian suuresta Tiedosta ia Tunnosta, nyt
wuoti ulos cans vxi lkläwä usto Jumalan ja lEsuren päässe, ia
nijn yri lapsillinen uscallcis ja luottamus sen päälle, nijncuin P.
Elisabethi täsa myös ylistää Marian uscoa: auruas oler sinä joca
uscoir. Nijncuin usco on meidän puoleldam se ainoa wälicappa-
le jonga cautta, ja käsi jonga cansa, me caicki Jumalan hywät
työt wastanotam ja nautitzem, mjn että nijn paljon cuin meil-
lä on uscoa, nijn paljon me myös lumalalda saamme; nijn oli
erinomaisesti sen P. Marian puolesta hänen uscons wahwuus
nijn corkiasii ylösotettu, että hän sm cautta myös ylösotettin
Jumalan Pojan ruumillisexi äitixi,ja yhteen sencallaiseen siunat-
tuhun säätyyn ja tilaan, josa hänen uscons sitä enämmän taisi ja
tiesi edes anda itzens coco mailman watori ja ihmettelemiseni,
caickinaisisa urhollisisa hedelmis ja hedelmöitzemisis, nijncuin me
täsä Ewangcliumis ja mualla yldäkyllä näem, jota ej nyt ole
aica caickia läpikäydä ja seliltä.

Uscos.

Tastäustosta>senP. Marian tykönä, ulostulit ni n monencal-,
lOset hedelmät ja waicutuxet; nijncmn, se sisällinen wanhurst'
caus ja Pxhpxs joca uloswuotaa lEsuxen ansaitusta ja tygö<i
luetusta wanhurstaudesta, nijncuin hedelmä Puusta. Se P,
rla oli totisesti Jumalan edes wanhurscas ja Pyhä, seka hänen usicons cautta, jolla lEsuxen wanhurscaus ja Pyhyys oli io hä-
nen omans ja hänelle omistettu wanhurscaudexi; että myös hä-
nen uscons harjoituxen cautta, jollahan totisesti rakastl ja har-
joitti kaickea wanhurscautta ja pyhyttä, totisen wihan
caickea syndia ja puhutta wastan. Tästä nyt uloskäwit ja scu-

Manhurscan,
des.

I?om. 6 "llin

taisit sijnä pyhäsä ja phhitetysä sieluja, monet muut uscon He.'
dtlmät jc> woimat; nijncuin: yxi Palawa sisälllnen Raclaus
Jumalan ja lähimmäisens tygö. Cuca mahdais epäillä sista, et-
tei Maria sydämmellisesti Racastanut hänen lumalatans, josta
hänellä nijn suuri tieto, tundo ja ylöswalistus ol>? jaa, totisesti,
tusa ej ole nijn suuri tieto ja tundo Jumalasta ja hänen autu-

Uu deft
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destans, ettei siltä tunnosta caswa eli seuraa yxi totinen Juma-
lan ja lähimmäisen Rackaus, ja totinen wiha caickia syndiä waft
tan, se tieto ja tundo ej ole mahdollinen cutzutta oikiaxi Juma-
lan tunnoxi.

li.

Tähän tulewat wiela myös muut ihanat ufcon hedel-
mät, jotca toistit Mariasi», nijncuin hancn sisällinen Nöxry,
dens, jolla han tunsi hänen suuren alhaisudens ia mahdotto-
mudens caickea Jumalan armoa wastan;piti itzens myös alhaif-
na ja nöyränä muitten ihmisten suhten, nijncum se on Juma-
lan lasten omaisuus, että he aina itzens alhaisembana pitawät
cuin lcihimmäisens, ja toisens parembana cuin itzens.

Nöyrybes.

?Kil.«: 3.

Toludes.
4: «l.

Tähän tulee, Totuus, ja totinen meno Christuxes/
jofa Maria myös loisti ja taikes hänen menosans sen ofotti,
nijncuin me hänen historioistans Raamatus sen näem. Tähän
tuli armeliaisuus ja Cansakarsiwälli»'yp», jotca myös muit<
ten hywäin awuin siwusa täia pyhitetysa sielusa loistit, joita caic-
kia ej nyt ole sica ulosselitta. Tahcln tuli wiela erinomaisesti/p. Marian sisällinen Hengen ilo, ja sielun xlistös Her,

Töistä, joca nijn runsaasti puhkeis ulos Suun Myxeen j»
lijtoreen, nijncuin Christus myös itze aiwan usiasti tydytteli itziänS
hänen Isans cunnioittamisesa ja ylistämisefä. Tämä hänen hen-
gellinen ilons ia kiitoxens tapahdut lumalasa hänen wapah-
eajasans/ nijn että waicka Jumalan lapstt ilsitzewat, mamman
yli itze Jumalan jahänen Pyhanja Majestetillisen otendons jacunni-
ansjongahän meille ilmoittanut on, cuin nijn hywamtöidencuin hsn
meille tehnyt ja jacanut Jumalan hywäin töitten yli taitawat
Jumalattomatkin iloita ja kijtosta tchdä. Nijn ej ole cuitengan
Man Jumalala wastan, että myös iloita hänen hvwisä tsissnS
ja nijsta otta syyn hänen kijtoxeens, cosca se «inoastans tapahtu
oikiasa järjestyxess, ja me caikisa enämmän catzom Jumalan ja
hänen cunnians puoleen, cuin meidän itze puoleem, niin etten me«inoastans silloin iloitzelumalasa ja ylistä händä, cosca hän meil,
le hywin teke, waan yhtä hywin silloingin eofta han näkyis kat-kewckn itzens pois meildu, sillä Jumala on aina kijtoren mah-dollinen ja meillä on aina syy hänesa iloita, seka hywänä ettH
pahana päiwanä. Näifä caikisa nyt neitzy MariM oli ja loistiChristuxen mieli ja ajatus: Waan wlela

coi-

ArmMM»
des.

HengelWs
ilos.

"""

E«tzo Joulu
Saarnaa,

Mattan



Colmanneri, tällä Pyhällä Jumalan Pojan äitillä, o<
li Myös ja loisti hänesä nahtawasti, ChristNxen waellus ja e-
lämä/ Joca ej ollut muu, cuin sen sisällisen Christuren mielen
ulconainen harjoitus jatoimitus itze Puheisa jaTöisa, sillä Suu
puhuu sydammen tyllydestä/ja hywä Puucandaa hywät he,
delmät. Josta myss, hywä ihininen aina tuo edes hywaä
hänen sydämmens hywästä tawarasia. Nijncuin Neitzy Ma-
xia nyt oli rafcafna lEsuresta ruumillisesii, jaa, <ans hengelli-
sesti, sen jälken kuin me tästä asiasta jo edeltäpäin puhunet olem;
nijn hän myös käweli rascasna caikella muulla hedelmällisydellä
jocatästä armosta taisi uloswuotaa, hän oli täynnäns ja rauhatom
caickinaisista hywistä toimituxista, hywästä aicomisesta, ja muus-
ta hengen ahkerudesia. Sillä nijncuin nijlla Jumalattomillaei myös olerauhaa, waan oroat alati, nijncuin lainehtiwa
meri, joca ej taida tywendyä / ja jonga aallot heittämät
logan ja mudan. Ia heisa cans on heidän Siemenens joca

z.'c>Marialla «ll
Chrlstuxen
waellus.

»l«t. 12!' 34^
35.
7: IK.

21.

heisa waicutta, caswaa, /a synnyttä caiken pahuden ja onnetto-
muden niincuin se seisoo: he owac onnetomudesia rascaat/ja
synnyttämät ruscan. <!>e haurowat Basilistuxen munia, ja
cucowat hämmähäkin werckoja, joca nijtä syö/ hänen täy-
tyy cuolla, ja jos»e ricotan, nijn nijstä tulee kxykärme. Hsn
sijctä onnettomuden, ja synnyttä waiwaisuden, ja heidän
wayans tuoperoxen. Cayo/ hänellä on pahaa mieles,hän
on onnettomutta rascas, mutta hän synnyttä puuttumi-
sen. Ia nijn se paha himo sikiää, ja synnyttä synnin, joca
synnyttä cuoleman. Ia se paha ihminen näin aina edeseuo
pahaa hänen sydammenspahasta tawarasta; Nijncuin nyt,sanon minä, jumalattomilla heidän myrkyllisestä Synnin Sie«
menestäns on taincallainen kirottu hyötyminen ja chkerus mail-
man rauhattomudexi ja pahennureri: nijn on Jumalan lapsilla
heidän Siemenens, se Pyhä Sana, joca waicutta alati, caswaa,
bedelmöitzee, ja teke heidän ahkerari ja rauhattomari sijnä hywä-
sä. Nain wuoti sijtä pyhästä Christuren mielestä Marian tykö-
nä, vri pyhä ahkerus, toimi, ja rauhattomus että puheilla
ja Töillä ilmei tuoda, tunnustaa, ja todistaa sijtä cuin hänesä si-
sällisesti asui ia waicutti.

Tästä sijs wuoti ulos, snsixi, yri Jumalinen ja
pyhä Cansttkäyminen, joca coconcms tapahdut sijna mieles ja'
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aicomises, että sm cautta sekä tehdä että saada rakennusta ia
hyödytystä sielulle, nijncuin Christus itze myös teki, hänen cansa-
käynnsisans mailmas. ja olis toiwotettawa, että samancallaisten
smtten tähden nytkin Chnsticunnasa cansakäymisiä harjoitcttaisin
miehildä ja waimoilda, joca tapa walitectawasii to on puuttunut
ja muuttlmut lihallisexi ajan kuluxi, turhoin jaaritustenkortti spe-
lein,uutten muotoinjawaate/parttelr oppimisexi ja harjoittamisen
xi, joca wijmem ilman epäilystä' on langewa heille sangen rasca,
xi ja edeswastamattomari.

Coiftxi, olit tafä Christillisit cmisnpuhee, mistä juu-
ressa cansakäyminen uloskawi, siitä myös kansapuhet wuodit,
nimittäin Christuxen hengestä ja mielestä, josa pää asia oli Ju-
malan hywista Töistä lEsuxesa Christuxesa, nijncuin Marian kip
toswirsi osatta. Minä nscon sen lähden minä puhun, ftnooDa»
vid,sllu pl,hnu srdämmcn kxllvdcsta, sanoo itze Ehristus. Ach!'
jos miehet ja waimot yhteen tullesans sencallaisia puheita hengel»
lisistä asioista ja sielun kehoiturcsta johonmm hywäan, mielellans
puhelisit kcskenans, cuinga pian ia siunatusti yri hohtawa hijli
taidais Htyttä ylös toisen, että siitä ennen pitkää suuri tuli ja
Loisto tulis monen hywari ja autudexi! waan walitettawasti on
tämäkin welwollisuus muutettu nyt miehildä ja waimoilda yhde?

stmnin tilari, että he cocoon tullesans, panettelemat wiattomia
ihmisia, wahlehtelewat, pahoin caickr wäändäwät, ja panewat it-
zens rohkiosti duomitzemaan ihmisistä ja asioista, ej heihin
»vaaranna, ej heidän cutzumisens waadi, eikä he ymmärrä jakä-
sitä oikein, monen wiattoman sielun mielicarwauderi ja kärsimi-
M wastoin Christuxen Sanaa ja kassyä. Tästä asiasta catzo pu
demmaldä Toisena Päästäs Päiwäna. Colmannexi, Mariasa lois-
ti yri suuri toimellisuus, hänen Terrvedxxesäns, joca ilman e,
päilemätä oli täynuäns toiwottista, siunausta ia waloa,cosca sillä nijn suuri waicutus oli, että lapsi Elisabethin cohdu,sa cohta hyppäis sijtä terwedyxestä, totisesti cusa taincallaiset ter,
wehdyret ja siunauret tapahtuwat nijldä ihmisilda jotcaMarian

,'cansa Pyhälda Hengeldä waicutetan, nijn ej ole ne woimatto-
mat, josta asiasta me taidaisim saada rilan moneen opetureen,
waan ej aica sitä tMä kerralla salli! Neljännexi, oli P. Ma,
vian ihana kijtoswirch yxi merkillinen tunnustus ja todistus oi«
Aan Ehristilyn elämästä ja wmlluxesta täsä Milmasa„mä ft

pu
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pitää oleman, yxi alinomainen ja työllinen Jumalan kiitos
kijt to lii suden harjoitus Jumalala wastan, josta ihanasta welwol-
lisudesta ej myös nyt ole aica puhua, woon löytyy se 14.. Sunn.
P. Colmin Päiwästä. Lybyeldä sanottu: coco Neitzy' Mariarr
waellus ja elämä, oli Pyhäldä Hengeldä waicutettu, Christuxen'Mielestä uloswuotawa, ja itze työsä ia teosa loistawa, mailman,
ftnnin ia itzens Poiskieldämiscs, Jumalan Sanan ja uscons
harjoituxes, wanhurscaudes ja Pyhydcs Rackaudes ja Nöy y'
Kes Totudes, armeliaisudes, Rucouxen ja hengellisen ilon har-
joituxes M Jumalan ylistyxesja kijtoxes. Nijn että hänen, Hen,
gens, Sieluns jaruumms olit coconans Jumalalle udrixiy-
lösuhratut palweluxexi. Näitten Sanain silitys lue 12, Sunn.
Saarnasta Men P. Colmin. jälkim- esipuhesa.

NcK, iZt Is-

?. 47-

Opin-Kappale
MMyt sijs, Rackat Sielut, nijncuin Neitzy Marian
WM löydyit tainccillaisct suuret ja loistamat tunnus merkit ja

hedelmät, jotca osotir bänen olewan totisen lEsMN
Hengellisengin äitin, taicka wastauudestalyndynen Jumalan lap,
fen; niin samalla muotoa pitä.caikilla muillakin oleman samat
merkit ja hedelmät, jvtca tnhtowat olln wastauudcsta syndynet
Jumalan lapset, ja Christuxen Hengelliset aitit. perustus jcs
juuxi tähän sekä roelwollisuteen että harioituxeen, on se pyhä
uust-Sxndyminen/ josams totisesti olemma uudesta synnytetyt,

uudesta E„w

Ucolla lahjoitetut, ia itze Christuxella ja hänen wanhurscaudel,
lans puetetut, ja nijn, uudello hengellisellä Elämällä Christuresa
caunistetut ja lahjoitetut. Tästä Perustuxesta ja pyhästä Juures-
ta ej taida toisin cuin yxi pyhä caswcmdo tulla, jonga päälle to-
tinen Rakennus pitä rakettaman, jcca itze Perustuxen jälken
sowitettu on, ia sen päällä aina ja alati caswaa ja hyötyy yhdexi
rakennurexi jahuomxi HENralle. Sentähdensijs seseisoo:lss
me elämme waeldacam mxös 4»eng<"- Sib
lä jorca, lihan jälkrn owat, ajattclcwae nijra cinn lihan
owat> mutta jorca hengen jalken owat, ajattelemat: hen.-
gellisia.

Se on, cosca me nyt nain elämme Christuxen ansion ja
wanhurscauden ja elämän osallisudesa uston ccMa joca si^M

U u 3, Py,
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Mhäsä uudesa Syndymisesä totisesti wairutettu on. niin meidän
pitä myös coco meidän waelluxesam osottaman se, hengen hedel-
misä ja töisä, että Chrisius ia hänen hengens itze työsä on ja
asuumeisä. Sentähden M tästä seuraa se, ettäNijncuin Neitzy
Marialla, niin meilläkin Mä alati oleman.

Ensisti, Christuxen hengi, joca meitä hallitzee. Sillä,
jolla ei ole Christuxen Hengi, hän ej ole hänen omans,o-
wat selwät Raamatun sanat. Meidän pitä se sama Hengi jo-
ca meille sima autuallisesa uudesa Syndymisesä annettu on, ja
jolla me sijnä woideldut olem, tykonam alati säilyttämän, uudis-
tuxen tilasa, Jumalan P. Sanan ja Sacramendin wiriän ja
hartaan käyttämisen ja nautitzemisen cautta, meidän jocapäiwäi,
sen uudistuxem ja parannurem waicuttamisexi ja edesauttamise-
ni, Jumalisen ja Christuxen mielen jälken sowitetun elämän al,
la ia siwusa. Silla nijncuin Pxhä Hengi Marian cohdusa sijt<
ti Christuxen, joca Chrisius wielä nyt elää ja ijancaickisesti; nijn
pitä hänen myös meisa sijttclmän ja synnyttämän Christuxen ja
hänen elämäns ja muotons ia cuwans, ja sen saman cans, mci-
sä säilyttämän loppun asti. Sentähden sijs tämä Christuxen
hengi alati meisä pitä oleman ja asuman, ilman jota totisesti
Pirun Hengi ottaa asumasian sielusajatoisialle vian rakennuxen
käändää. Sillä ej sijnä ole kyllä, että.Pyhä hengi, sen Edellä-
käxwäisen armon alla colcutta jydämmen owen päälle, eikä

l. '

Chrijwen
Hengi.

Rom. 8: 9.
1 601. 6:17.
2 <s«>l. 6.' 6.
l )ok. 2.

20.27.

Noin.z: 11.

Catzs Helnn,
dai päiwaä. 'wielä sijnäkän että hän walmisiawaisen ja waicuetawaisen

armon alla, waicutta uscon ja Elämän, waan hänen pitä myös
sen cansawaicuttawaisen armon alla, alati uudistaman mei<

.ta, caickinaiset hengen hedelmät meisä waicuttaman, ja Todift
taman meidän hengellem että me olem Jumalan totiset lapset.
Tällä tawalla nyt meillä pitä oleman Christuxen hengi. Jostaseuraa sitte, että meillä cans pitä oleman.

Toisexi Christuxen mieli, jos me tahdom oikiat Chris-
tuxen äitit, eli wastauudesta syndynet Jumalan lapset olla. Tä-
mä wuotaa sijtä edllisestä, sillä Christuxen hengi waicutta Chrisiu-
xen mielen. Sentähden täxccakär minun iloni, että teillä
olis M mieli, sen yhden pään Christuxen mielen jalken, ja culla-

> ei» olcon se ajatus, cuin Chrisiurella lEsnxella oli/ sillä
meidän menom on Taiwais josta <ne odornm liksust<t
'Chrisiusta. Tämän si)yn tähden on sijs aiwan tarpellinen, että

«am. 8! »4»
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3^3
me ftn P. Marian cansa, ahkeroitzem olla Christurcn mielen
jälkeen, mailman ja synnin ja iycm roriset poisfleldäjäc, joc-

ca nijden taiwallisten perään pyrimme, ja ei maallisien, ahkerow
c.W caswaa, hyötyä, ja wahwisiua alati Jumalan ja

Tunnosa ja wijsaudesa; ach cuinga tyhmät owat
ne mailman wysat, jotca sen maallisen ja mailmallisen wi,fau-
den, asettamat sen hengellisen wijsauden ja lEfuxen Tundemisen

7.
1/«
"' ?"

.
_.

' '

rinnalle, M wielä sitä ylemmaxi, heidän ylpeydens ja pimeydens
loppu ej ole caucana: Tähän tulee se tarpellinen caswammen ja
jocapäiwäinen wahwisius uscoja j<l lapsillistla usmllnrcsa le-suren päälle/ silla joca ej usco st cadotetan. Uscoreomus, on
ensin: Tietämattömys lEsuresta ja Jumalan Sanasia; Toisexi
Epäilys Jumalan Sanan totudesta; Cotmanneri: Luottamus jow
gun luodun cappalen päälle enammän cuin Jumalan: nijn sitä
wastan on taas se oikia usco: Perustettu Ti-eto ia Tundo Ju-
malasta ja autudesia; wahiva Suostumus ,a ylitzewoittaminenomasa Tunnosa Jumalan Sanan jaLupausten totudesta; nijn
myös lijckumatom lapsillinen uscallus ja Luottamus Jumalan
armon ja lEsuren ansion päälle. Cosca siis ihminen hänenkään-
dymisens ia uuden Syndymisens jälken, edelläfanotusta juuresta,
tundee ja löytää tykönäns taincallaisen lapsen-uscalluxen myötä-ja
wastoin käymises, ainoastans hänen lumalans armon ja lEswxens ansion päälle, nijn se on ensimmäinen mcrcki hänen uu)

desta sxndymisesians, sillä se wanhurscas elää hänen uscosi
tans, ja ej töistans jotca ainoastans todistawae nscosta, ja nijn
pian clnn ihminen rupeeomihin toihins luottamaan, nijn han ca,
dotta pois wisiiyden hänen uudesta Syndymisestans ja raken<
da hiedan päälle. Esimercki uudesta syndyneen ihmiseen on Pa-
wali, jocacaicki piti wahingona jaraiscana/ h<m Chrisi
tuxen woitcais ja löxdxis Hänesa, ettei hänen wanhurstau-
dens otis laisia/ waan uscssta Chrisiuxen päälle, nimit-
tain se wanhurscaus jsca lumalalda nscolle omisietan.
Tästä nyt pitä wuotaman ulos se unsi G!än,ä, joca oy
Zen ja Chrisiuren mielen jälken sydämmellises Rackaudes, Ju-
malan ja Lähimmäisen tyaö; wanhurscaudes ja pxhxdes
tises NHprxdes, Coeudes, armcliaisudes, hengellises iios
ja Jumalan alinomaisia cllnnioicramises.Taincallainen Chris-
tuxen muli pitä totisesti cMlla oleman, jotca pitä oleman Chris-
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tuxen hengelliset aitit, eli uudesta syndynet Jumalan lapset.
BW tulee nyt

CollNllNNen,"Chrisiuxen waellus ja elämän muoto, joca
itzestänswuotaa ulos Christuxen Hengestä jg mielestä.Sentähden se
seiso», joca scmoo iycns Hänesä ppsywän hänen pira wael?
daman, cuinhängln waelsi. Nijncuinhan on/ nijn olemme
mxös me täsä mailmasa/ja pitä nijn oleman, jos metahdom
hänen eqldaisexens cunniasa tulla. Lyhoeldä, lEsuxen waellus sei-
soi sijnä että Han Teki caickla bxwää,jakärsei caickia pahaa.
Ach! tehkäm myös me niin, että mekin taidam sanoa lohanne-xen cansa: me reemme mitä hänelle kelp?«. Nijn on sijs wäl<
tämattömästi Tarpellinen, että yhden 'Christityn ulconainengin e-
lämä on Christuxen muodon callainen, Cansaeä)»misis,Ca!lsa,
puheis, ja muisa Tiloisa, että yxi Pyhä loiste ja yxiwacaisuus
loistaa Christittyin ja Jumalasta Syndyneitten, käycöxisä, Puhei-sa, Töisch waatteisa, ja caikisa, joilla Pahennus ja maallinen
Mieli tnitaa waldecyxi, ja Christuxen mieli harjotetuxi tulla.

3.

»vaellus.
I )ok. 26.

lkil. 1:27.

l Z! 22,
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Hpödxtxs tamcallaisesta Pyhästä Christuxen Henges-
tä, mielestä, ja waelluxesta on, että sen cautta meille annetan
witzi todistus Lasten oikeudesta Jumalan tykönä. Ach! mikä
armo ja corkeus se on, että olla Jumalan totinen Lapsi. Jaa,
sencallaiset owat Christuxen Morsiammec-, jaa wielä, Chris.
ruxen äicic ja Neitzyellistt aitit jotca pitäwät itzens wapaana
taikesta wierasta rackaudesta ia palweluxesta. Ei Maria olis ol-
lut autuas, jos hän olis ollut ainoasians Christuxen ruumillinen
äiti, waan sijhen tarwittin, että hänen piti oleman myös hänen
hengellinen aitins, se on, hänen piti oleman uudesta syndynyt
Jumalan lapsi. Ach! autuas ainakin on se, joca on taincallaineu
Christuxen äiti, sisar, ja weli, han on cans hänen rinnallans
cansaperillisna Cunnian waldacunnasa, sijnä puuttumatlomasa
Perinnösä Taiwaisa. Kyllä caicki. E, lEsus tahdo lahjaxi pal-
welda ja seuratta meilda, hän sen runsasti palkitzee yli caiken an-
sion ja määrän.

Nyt sijs, RackatSielut Pyrkikäm sen perään, että me
Christuxen hengellisellä tawalla siittmsim, hänen äitins olisim, ja
niin uudesta syndynet totiset Jumalan lapset. Totisesti, jolla ej
tällä tawalla cuin me nyt cuullet olem, ole osaa ja osallisutta
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Christuxesa, hänellä e, ole myös osaa Taiwan waldacunnasChris-tuxesa, woi! että taincallaiset corkiitt, Taiwallisst, totiset Salai-sudet ja asiat, jaa itze niiden nimetkin ja puhenparret, owat
meidän oicMllem Christityille sangen oudot, ja «nämmän pa,
hendawaiset cuils rakendawäiset. Waan ongos se outo asia? ej
ole, silla walitettawasti itze Christus jo cans on usiambain Chris-tittyin tykönä outo cuin tuttu. Ia sitä wastan Christuxen opin
wihamiehet owat meidän coreille Cbristityillem paljo tutummat iaseurattawammat cuin Christus. Nijn että meillä totisesti olis syy
tuli soitolla etziä jakysyä:mingähännytowatcaicki totiset Christityt
tullet? tussin yxi tuhannesta löytyy, joca tietää eli tahtoo tietä mitän
sijtä, mikä Christuxen Hengi, Christuxen mieli, ja Christuxen «va-
ellus on. Waan mailman Hengi on kyllä caikis silmis nahta,
wa, hecumas, ylpeydes, coreudes, ja ahneudes ja muus likan
mieles ja waelluxes. Ach! lEsu, armahda wieia meidän päal-
lem, ja synnytä meitä wieln parembaan elämään ja mieleen,
min nyt yhteisesti näkyy mailmasa, sinun cunniaxes. A»mn.

Ach! sinä uscollinen Lunastaja lEsu Christe/joca sinun rackahasta äitistäs Mariasta ruumillisesti sijra
ja syndxa tahdoit, ja hänen silla xli caiclein waimoinnijn
eorkiasti cunnioitit: Me kistäm Sinua> ettäs myös mie-
lelläs tahdot meidän sydammesäm sijtxxi tulla ja sxnnyte-
txxi, se on, sijna elää, asua jawaicutra/joca meildä spxstäcnc-
kein corkeinnnan cunnian edestä pidais pidettämän. ?lch!puhdista sijs meidän fydämmem totisen parannuxen caut-
ta sinun asumasiaxes, ja waicuta sijnä henZes cautta uu-
si mieli ja uusi elämä, ja casivara sinun cuwas ja muocos
meisä enämmin ja enämmin, sijhen asti cuin me Taiwais
wijmein täydellisxdes tulem sinun caldaisexes ja cansa pe-
rillisexes. Amen lEsu. Amcn.

Vuu-XI
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Kuudcs Sulttluntai P. lolminaisudenPmwW. '

Esipuhe.
e

exxkö: e,' lumal<t anna stziäns mlcaea. Taincab
MD laiset muistutus Sanat jättääP. Pawali hänen Galate/

reillens. Gal. 6: v. 7.Sillä P. Pawatilla tosin näitten Sanain ccmsa olt
paälletarcoitus Galaterein kijttamattomydeu ja awuttomuden
päälle heidän opettaitans wastan, joista hän edellä kaywäisisä sa«
noisa pu'mu la sanoo: loca Sanalla neuwocan, se jakaen
caicka l?ywaa sille, joca hända neuwoo. loca asla myös Ju-
malan kaffyn cansa yhteen sopii, nijncuin P< Pawali sanoo Co-
rinthereille: Nijn on Htkßra siiännxr, että ne jorcaiLwange-
liumica ilmoittamat, pita mxös Kwangeliumisia elaturens
saaman/ja joca sen asian oikein ajattelee, nijn hän myös sen nä«
ke ja löytää, cuinga suuri eroitus ja wali se on nijden Hengellisi
ten Tawarmn walillä, joita opettajat jacawat ulos, ja nijden
maallisten Tawarajn walillä joilla ej coscan ne edelliset taida'
tulla maxetuxi, waan ainoastans jocuwelwollinen kiitollisuus niil-
lä taita tulla osotetuxi HERran Työmiehiä wastan. Sentähden
Pawali taas sanoo: Josme olemmateille Hengellisia kylwa-
net/ paljoco se on, jos'me teidän ruumillisia nijtam? sillä
Työmies on palckans ansiollinen, nijncuin itze tvap. Ehristussanoo. Ia oli P. Pawali ilman epäilemata ymmärtänyt ja

että tainrallainen kijttamättömyys ja wisuus oli Gala-
tsreln tykönä wallalle joutunut, heidän oppettaitans wastan, jon-
ga asian hän ylösotta pilcari Jumalala wastan, jolla he ainoasi
tans osotit heidän ahnen ja kiittämättömän sydamm -s HER-
raa ja hänen hywiä töitäns cshtan jota wastan hän! sanoo heil-
le täsä selwasti: älfarexxkö/ ej Jumala anna iyiäns
eli petta, waan te petättt teidän iHenne sillä tawalla, silla mitä
ihminen kylwaatäsä mailmasa caikisa hänen töisans,sitä hanmxos nijttä: joca lihasans kylwaä, se myös lihasans rurme«
luxennijttaä, mucea joca hengesä kxlnlää, se hengestä ijan-
mickiseN) elämän la

«»!. 6: 7.

9: 14.

V'. 11.

Duc>io: 7>
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Ia nijncuin nyt Rackat Sielut, tämä asia on tosi ta-

sa" asianhaarasa, ettei Jumala anna itziäns pilcata hänen T»o-
-miestens ylöspitämisefä, eikä tydy ihmisten tyhjään ukonaiseen
kaytöxeen eli johongun hywäan pubeseen heidän hywi.itekiöitäns
roasian, waan tahtoo että itze työsä ja toludefa pitä heitä coh-
dattaman ki/tollisudella, ja hywydella; nijn samalla tawalla on se
myös.caickein muitten ihmisten töitten cansa Jumalan edesä,nijn
että me nämät P. Pawalin Sanat aiwan hywin taidamme
sowitta caickeen meidän Christillisydem toimituxeen ja harjoituxeeu
tasa mailmasa, ettei se yriwacainen ja Totinen Jumala ikänans
anna pilcata itziäns hänen luondocappaleildans eikä cofcan ylös<
ota yhtä tyhjää warjoaitze totudcn edestä, eikä' sitä ulconaista nä»
köä itze Työn edestä waan se on caikille sanottu: että mira ja
juuri sitä samaa cuin, ihminen sitä hänen mxös pitä
jallens xlöenijctaman; ja nijn on näisä Sanoisa yri cowa
waroilus caickia ulcocullatuita wastan, jotta Jumalan eteen we-
täwät ainoastans yhden tyhjän warjon ja näön heidän Chris-
tillisydestäns ja lumalisudestans, ja silla luulewat Jumalan pct-
täwäns, waan itze lyösa owat sisällisesti caickia totisia menoa ja
totuutta, nijn myös ulconaisestickin nijtä totisia uscon hedelmiä
wailla: se yhteisin petos, jolla sekä wanhoina että nykyisinä ai-
roina ihmiset aina owat tahtonet lumalatans pilcata ja ikänans
cuin pettä, seisoo sijna, että cosca he seijowat ainoastans sijna
Nlconaifesa Jumalan Lijtosa ja hänen Seurocundans yhteydesä,
johonga he owat tulleet seka sen Luonnollisen Shndymisen caut-
ta Cbristillisistä wanhimmista Clmsticunnan sisällä, että sen Py-
hän Casteen cautla, niin he sitten pitawat sen sixi, että cosca
he ainoastans nijtä tawallisia ulconaisia Jumalan palweluxm
muotoja ynnä muitten cansa pitäwät. käywät kircosa, ripillä ja
ehtollisella, waroittawat cans niitä julki syndeja ettei jocu taida
heitä soimata murhamieheri,warcaxi,huorraxi eli muuxi julki pa--
han tekiäxi, nijn silloin he jo luulewat kyllä tehnens ja caiken
wanhurscauden täyttanens,.nijn ettei cucanenämbi mitän taida
l)eildä waatia; jos he wielä cans sitten joscus andawat jotafin
lahjaa kirckoon,Schouluun eli köyhille, enämbi oman nimens ja
cunnians, cuin Jumalan Cunnian, ja rackauden tähden, Nijn sil-
loin he ei enämbi taida uscoatcan toisin, cuin että he owat täy,

.Pelliset Christitpt la wanhurffat, jotta kyllä taitawal seisoa Iu-Z5«,2 ma<



malan duomio istuimen edess, ia hämn waldacundans asujaxi
sanomattomasti tulla. Waan Rackat Sielut, älkät e-

xxkö, anna iyiäns pilcata. Näitä nimittäin ulco-
naisia ja ulcocullatuita palweluxia, he waliyewat heidän cci-
säns, ja heidän sieluns mielistyp cauhistllxijn. Senrähdenminä myös tahdon walita heidän pllckans, ja jota he pel-
käwat, sen minä saatan heidän päallens, Tahdorreco «

Jumalan puolesta puhua petosta? pitäkö se Teille menes»txmän, cosca hän reitä eyij? luulettaco te hänen pettu,
wanne, nijncuin jocu pettä ihmisen.: erinomaisesti me näem-
me Raamatusta cuinga Jumalan alati taydyi walitca yli hä-
nen Cansans ludataisien petollisen Jumalan Palweluxen, cuin-
ga he amoastans tahdoit tydyttä Jumalan heidän ulconaisillatöillans, uhreillans ja puhdistuxillans, ja niisa wanhurscat olla
Jumalanedes; jotcaJumala caicki ylösotti jacutzui wnlhexi jonga
päälle h e luotit itzens, jotca myös ej mitanheitä auttaneet, waan Ju-malanwchan heidän paällenswedit. Nijncuinmyös seP.Propheta
Esaias coscahäncatzeleeludan Seurakunnan tilaa, tunnustaa koko
Seuracunnan nimellä jasanoo:mu«a me olema caiclisaastaiset,
ja oucki meidän wanhurscaudem on nijncuin saastainen
waate/ ja meidän Spndim wiscoiwat meitä nijncuin tuu-
li. Nijn oli wapahtaialla Edristuxella alinomainen walitus ja
waroitus yli PKariseusten petollisen menon ja elämän, jolla he
itzens pidit parembana ja wanhurscambcma muita ihmisia, cosca
he erinomaisillapaastoilla, pitkillä rucourilla> puhdistuxilla, jamuilla
ulconaisilla töillä etzeit cunniata itzellensyli muitten, zotcaChristus
cuyuu wattiaxi siwutcum haurain caldaisexi, jocca ulco« cau-
nit owae, mutra sifälda owartaxnnäns cuolluirrcn luita ja
caickia riettautta, ja nijn olit he ainonstans, ihmisten e.
desa mutta sifälda täxnnäns utcocullaisuttaja wacl-

ahneutta, ylpeyttä, turhaa kunniata, cosion pyyndöä ia
muuta pahutta. Taincallaisesia Phariscustcn wanburswudestamyös wap lEsus tamänpäiwäises Ewangeliumis waroitta hä-
nen opetuslapsians ja sanoo: lLllei teidän wanhurscauden ole
paljon enämbi cuin kirjan oppenuitten j<t phariseusien /

nijn ette tule Taiwan waldacundaan. Tämä asia sijs and«
meille nyt erinomaisesti tilan tutkistella, sitä oikiata wcmhurscaut,w l«calumalan edes kelpaa sekä uscon wanhurfcoutt^jollce^
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me ainoastans Christuxesa taidamme wanhurscat olla Jumalan
edes, että myös Elämän wanhurscautra, jolla meidän pitä
todistaman meidän uscostam ja wanhurscaaxi tekemisestäm. Us-
con wanhurstaudesta, wap. lEsus puhuu erinomaisesti sijncs
ensimmaises wärsys, cosca han waatij opetuslapsilda sitä wan-
hurscautta, jolla heidän piti Taiwan waldncundaan tuleman:
viä.v6. 17.waanElämänwanhurscaudesta, nijsa seurawai-
M, cosca hän silirca on Elämän wanhurscauden
ojennusnuora. Taincallaiften tarpelliseen tutkistelemiseen,me nyt
pyydämme armoa ja ylöswalistusta, lEsuxen omalla Rucouxel-

sanodem Isa meidän :c.

Sen P. Ewangeliumin kirjoitta P. Matheus
Lug. 5: o. 20.

aican, sanot lEsus opetuslapsillens; ml-
nä sanon: ellei teidän wanhurscaudenne ole pal-
jo enämbi. cuin kirjan oppenuittenjaWhariscus'

ten, nijn et te tule Taiwan waldacundaan. 2.1. Te
tuulitta mitä sanottu oli wanhoille: Ej sinun pidci
tappaman: Mutta jocalnen joka tappaa, hauen pitck
duomiohon wikapää oseman. 22. Waan minä stnonteille: Että jokainen joka ilman syötä wihastuu welftl-
lens, hänen pitä duomiohon wikapää oleman: ja jo-
kainen, tuin sanoo weljellens Racha/häncn pitä Neu-
wou ala wikapää oleman. Ia jokainen, joka sanoo: si-
nä tvhmä, hanru pitä. helwetm tuleen wicapää ole-
man. 25. Jos sijs sinä uhrat lahjas Marille, ja siellä
muistat, että wcljclläs on jotakin sinua wastalM. 24.
Nijn jätä l> HM altarin eteen, p mene ensin sopimaan
weljes kmsa, ja tulcsitten lahjas uhramaau. 25; So-
wi nopwsti rijtuweljes kansi,, kol7as wielä häneu
kansans tiellä olet, ettei riMweljks sinua anna jostns

.Dmmarille, ja Ducmart and»z sinun palwelialle, ja
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sinä hettetan torntjn. 26. Totisesti sanon minä sinulle:
Et sinä pääse sielda ulos, sihenasti kuins maxatwij-
meistn roMN.

Tällä erällä, me tahdomme tutkistella Ensisti yh-
den Syndisin wandnrscaxi Tekemista luma-lalda, jonga me cutzum uscott wanhurscaudexi.
Toistxi, elämän wanhurscautta/ joca pitä to-
distaman sijtä edclllftstä, ja sen päälle semaman.

HERra auta, ja anna menestyä!
osca meRackat Sielut, talla erällä aiwomme puhua, yh-

«AA den syndisiu wanhurstaxitekemisestä Ilnnalan edes
sä, nijn meidän pita tietämän se, että tämä oppi on il.

man eväiiemätä Pää articulus ja cappale sijtä Christillisestä us-
costa ja opista, nijn muodoin cuin sijna opetetan, cuinga me y-
lösotetan jälleiis Jumalan armoihin, Synnit andexi an,
netan, ja Christuxeftl tehdän totisesti wanhurscairi ja autuiri.
longatähden tämä oppi myös syystä cutzutan Taiwan auringo-
xi, ilman jota caicki on Helwetin pimeys: se on sen Ewaugeliu-
millisen kirkon paras Tawara, klenodiumi ia sydän, ja on yri
lyhykäinen ulosotto ja käsitys, eli ydin ja Tähti coco Pyhästä
Raamatusta, caickein Christittyin corkein Lohdutus elämäsä.ja
cuolemasa, Juuri yhteen Jumaliseen ja alcu siihen Taiwalli-seeu jaijancaickiseen elämään; josa caickein Christittvincorkeinwij-
faus, suurin woima ja corkein onnellisuus löyty. Ia waicka tä-
mä suuri Jumalan armon Työ eli wanhurscaritekeminen. hänen
Txönsja Toimituxeus puolesta, tapahtuu ihmisesä, sijnä au-
tuailisesa wastauudesta syndymisesa, nijncuin me sijiä cuulim P.
Colminaisuden Päiwänä puhuttaman; nijn cuitengin on meillä
cans erinomaisesti tarpellinen tietä iye muoro, cuingaja mil-
lä tawalla,tämä wanhurscaritekeminen tapahtu ihmisesä. lon-
gatahden me sijs tästä asiasta lyhyeldä merkitzem stllrawaiset a-
sianhaarat:

«nsiri, me kysymme: Mingätähden wap: lEsus tasa
Ewangeliumisa coconans laitta ja tyhjäxitekePhariseustenwan-
hurscauden, ja sanoo, ettei opetuslapset sencallaisella wanhurscau-
della taitantt tulla Taiwan waldacundaan? Mikäs M tästä

l.utl>. in <3»l.
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wanhurscaudesta puuttui? Silla ej wäp. lEsus tasa nuhtele
Saduceuxia, eikä Esieuxia, cika myös nnta ytikcrtazsia Juda-
laisia, waan itze ludalaisicn Päämiehiä ja oppineita Pwnsew
xia ja kirjan rypeneitä, jotca heidän opettaMs Pharistu-
xista me tiedämme sen, että jos jocu huncas ludalaisten seasa
piti oleman, nijn he olit hurscat heidän elämäsäns: ensistä, he o-
lit hywin lukemt ja oppinet Mosexes ja PropKetais joita, he
Cansalleulostoimititja MosexenLain cuuliaifmta heildä waadeitt
Toisexi, olit he caickinaisilla awuilla ja tawoilla lahjoitetut, joi-
ta Lain bookstafwi waatij, pidit i'ulki rucouxia torilla ja mualla:
olit awulliset ja andeljat almuin ulosjacamisela waiwaisille: o-
lit ahkerat tekemään Proselytejä ja uusia ludalaisiaPacanoista:
Colmannexi, olit cans ymbärinsleicatut ja sen cautta
kywäisen Jumalan Seuraeunnan jäsenet. Neljännexi, heillä oli
Lasten oikeus, ja cunnia, ja Lijtot, ja laki, ja Jumalan Palwe-
lus, ja Lupauxet Mesiiaresta ja Christuxesta; ja niin olit Chris-
tuxen omat Suculaiset lihan ja syndymisen puolesta; ia sait
cans sen todisiuxen Pawalilda, että heillä oli kijwaus lurnalan

ötat.2z:is'

Kym.Y! A

Kom. 16! 2'

puoleen, Mitäs sijs heildä nyt enämbi mahtoi puuttua? eikös
sijna jo ollut wanhurscautta kyllä? Jaa wielä, mitä sijhen sisälli-
sengin menoon tuli, nijn löydyi ilman epailemätä sitäkin heidän
tykönäns: sillä he tiesit ja tunnustit sen, että Jumala pitiracasi
tettaman yli caickia caikesta sydämmeftä, ja lähimmäistä nijn-
cuin itziä, nijncuin Lainopettaja wastais Chrisiuxelle: heidän
Synagogisans ej ollet tietämättömät ne asiat jotca wanhanTes-
tamendin Raamatussa seisoit, sydämmen pahoista aiwoituxista
lähimmäistä wastan, että ne olitcauhistus HERralle: nijn myös
sydämmen ymbärins leickauresta, ja sen puhdisiuxesta; josta he
niin taisit tietä, että synnilliset ajatuxetkin olit Synnit lERra
wostan, jo nijn edespäin. Misäs sijs nyt puutos oli Phariseus?

z Lug, 24: 8-
,2s. >: 16.
' Jer. 4:4, lH»
l

ten wanhurscaudesa, ettei se lEsuxelle kelwannut? wastaus:
Puuros oli ensisti iye päss afiafa, ettei he tiennel mitan» sij-
ta totisesta ufccn wanhurscaudesta, jolla me ainoostans Chriftu-
xen cautta ufcosa wanhurscaxi tulem, waan luulit tulewans wan-
hurscaxi omain töittens ja Lain cautta; mutta jtze Christuxesta
joca oli Lain Tayttchä ja Loppu, ej he tahtonet mitän lista, sen-
tähden P. Pawoli sanoo: Mmra Isi-ael, joca wanhurscauden
lakia on eyinxt, ej ole lVanhurstssttden lakia <Mnur. Min-

Heilds vuut'
tui uscon

wanhurscaus
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gäcähoen? Ettei he sitä uscosta, mutt" nijncuin L.nin
töistä eyett. Sillä he owat loucanner tlzens H.ouckaus ti-
ween. Heillä tosin oli kijwaus Jumalan puolem; n<utM
ej taidon jällen, sillä ej he ymmärrä Jumalan wanhurs,
cautta' waan pyyrawät omaa wanhurscaurtans wahwistaa/
eikä oleJumalan wanhurjcaudelle cuuliaiset, Sllla thril-
tus
Ia nijn sijs Phariseustenwanhurscaus oli kelwotoin
sentähden, ettei heDä etzinet ainoastans Christuxesta uscon caut-
ta, ja waicka tosin Christusoli tietty jo rocmhasakin Testamen-
disä, nijncuin myös caicki wanhan Testamendin uscowaiset itze
työsa tulit autuaxi ainoastans tämau tulewaisen Metziaxen caut,
ta nscosa; nijn cuitengin oli tämäkin Tieto Ctmstuxen Tulemi-
set aicana Phariseusten ja Juvalaisten seasa nim pimitetty, et,
ta sitä tussin enämbi jällellä oli. oikiasa ymmarryresä, waan hesen tiedon Metziaxesta olit muuttanet toisin cuin se itzesäns oli en-
nustettu, nimittäin, että hänen piti ainoastans oleman yhden
Mailmallisen Cuningan,jonga piti wapahtaman heitä Romalaift
ten wallan alda< Ia nijn sijs ej heillä ollut ymmärrystä sijtä to-

R»N1.10.-2,Z,
4. «

,5: li.l
M»cii. 7: 19.

tisesta uscon wanhurscaudesta Christuxen cautta, eikä myös waw
lhurscautta sijnä etzinet- Toisexi, Mira elämän wanhurscaureen
tull Phariseusten tykönä, nijn oli heillä Wäkin puutos ja tyhia
luulo, silla ej he taitanet Lakia täyttä, eikä ulconaisesti eikä si-
sällisesti, nijncuin ej yxikan »vasiauudesta syndynytkän JumalanLapsi
taida täsä turmeluxesa Lakia täyttq nijn täydellisesti että hän sencansa Jumalan duomiostolin edes taidais seisoa. Ia tätä luma<
lan lasten elämän wanhurftautta jolla he uscoq »voimalla Lain
jälken eläwat, nijn ej myös sitäkän ollut Phariseuxilla, sillä Chris,
tus sanoo itzeselwästi heisiä, että he olit ainoastans ulcocullatut
ja walkiari siwutut haudat, jotca ulcoa olit caunit, waan sisälda
täynnäns caickia riettautta ja wääryttä. Ia waicka tosin wan-
hasakin Testamendisa oli tieto sijtä sisällisesti Lain waatimiststa
ja cuuliaisudesta, nijncuin me jo olem cuullet, nijn oli cuitengin
tämäkin tällä Christuxen ajalla jo nijn turmeldu, ettei cukansii-
tä paljo miiän tiennyt; waan Christuxen täydyi uudesta seliltä
heidän edesäns coco Lain sisällepidott >a »vaatimisen, joca ej tl)dy
nijhin ulconaisijn töihin, waan waatii sisällistä cuuliaisutta: sen<
tshden hän täsäkin Elvangeliumisa ja coco Lugusa seliltä heille

L«i»
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elämän wan<
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Colminaisuden PäiwiW. 35^
Lain cuuliaisutta Misä se seisoo, nijncuin esimerkiri: Laisa seisoosijnci kässysä:ej sinun pidä tappaman. Phariseuxet ej
pitänet Svndinäwijdettä kässya wastan, muuta cuin ainoastanssen ulconaisen murhan ja miestapon; waan wap. osottasen heille, eltä caicki Sydämmen wiha ja wihaincn"käytös ja pu-
he lähimmäistans wastan on jo murha ia cuoleman Syndi wij-
dettä kässya wastan. Hän sanoo: jocainen joca rxhmästi wi-hastuu weljellens, hänen pitä duonuohon wicapää oleinan.
Ia joca sanoo weljellens Racha / hänen pitä neuwon alapää oleman, se on, joca wihaisilla kaytörillä ja sanoilla cohtaaweljeäns hänen ylöncatzexens, hänen pitä oleman wicapään Lain
neuwon ja rcmgaistuxen alle. Mutta joca sonoo: sinä Tyhmä, se

V. 22.'

Deut. 25! Z»

9:

on, soimaa hänen weljeäns jostakin julki-pcchasta teosta wiatto-masti, ja pitä hänen sixi sydämmesäns, bänen pitä oleman wica-
paan,ej ainoastans yxikertaiststi helwetin duomiohon ja rangais-
tureen nijncuin ne edelliset Lain rickojat, mutta myös helwetin
tuleen, se on caickein corkeimbijn helwetin waiwoihin ja poltta-
misiin. longatähden myös wap. Christus tasa sitten niin suu-resti teroitta wielä Pharistusten edesä, jotka ilman epänemcltä
ej silakan asiata ymmärtänet, cuinga tarpellinen se on sopia
rijtaweljens cansa, ennen cuin joen menee uhramaan lah-
jans HENralle, jos hän muutoin tahtoo wälttäa, ettei hän
duomarilda heitetä Tornijn. Ach! että wiela meidängin walkeu-
dem aicana nijn sokeita kyllä löytyy, jotca menewät altarille ja
HERran callijlle Ehtolliselle, waicka he tietawat heillans rijdan
ja wihan olewan heidän weljens cansa; Sowi sijs nopiasii rij,
taweljes cansa, coscas wielä hänen cansans tiellä olet To-
tisesti sanon minä sinulle/ et sinä suingan pääse ulos sieldä,
ja sijtä hirmuisesta helwttin Tornista, sijhenasii cuins maxatwijmeisen ropon, se on ijancaickisesti.Nijn samallamutoa myös
wap. lEsus wiela selitta Phariseuxille sitä Cuudetta kastyä:
ei sinun pidä tekemän huorin, he ilman epäilematä ej pitä-
net syndinä cuudetta kässya wastan muuta cuin ainoastans sentyöllisen lihan seeannuxen ulcona awioskässyn Säätyä, waan tä-sä taas wap lEsus setittä heille tämangin kässyn ja sanoo: jo,
cainen joca cayoo waimon päälle himoitaxens händä, nijn
hän teki jo huorin hänen cansans sydämmesäns. lonaatäh-dmhän myös kDee heidän ulospuhcffistq sen pahendawaisen sib

V v M!l/
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Cuudes Sunnuntai P.
man, ja jalan ja käden poisteicata, se on, sisällisesti hillitä ja tu,
cahutta se lihallinen himo ja halu, ja cvsca Sydän sisällisesti
on puhdistettu Synnin halusta ja rackaudesta, nijn silloin se on
jo yötä caicki ios silmät olis pois puhkaistut ja jalat ja kädet poic,
ki hacatut, silla ej jäsenet sitten enämbi mene ihe työtä tekemään,
cosca Sydän sitä työtä wastan on, ja ej kaste ruumin jäsenita
iohonguhun synnilliseen työhön. Ia nijn sijs ej Phariseurilla ollut
fitck totista Etämängän wanhurscautta joca uscosta pitää uloswuo-
taman, ja löylyy caickein totisten Jumalan Lasten tykönä, jolla
he harjoittamat heidän lapsiltista cuuliaisuttans Jumalan Lakia
wasian ja todistamat heidän nscostans; waat°. he luotit itzens ai-
noastans stn uleonalsen jaulcocullatun menons pääl-
le, ja luulit sillä wanhurscat ja autuat olewans. Sentähde» sijs
jos me nyt tahdomme itze työsä wanhurscaxi tulla sillä wanhurs-
caudella joca Jumalan edes kelpaa, nijn meidän wanhurscau,
dem pirä oleman paljo enämbi cuin kirjan oppeneitten j<l
phariseusten oli. longatähden me ssjs merki^em.

Ihminen tuo-
tin allista

wllnlMsc!ki.
kxl,. 4: 24»

Toisirt/ Costa Jumala alusta loi ihmisen, niin°l)än loi hänen wanhnrstaxi ja Pyyäxi sillä Ihminen on Juma-
lan jällen luotu, eotises wanhurscaudes ja lamjneuin se ihana Jumalan Cuwa silloin oli ihmisefä; nijn ej se
tainnut toisin olla, cuin että ihminen oli täytetty wanhurscaudel-
la ja PybydeN, nijn että hän taisi Jumalan Lain täyttä, eikä
silloin tarwinnut jotan wierasia eli toisen wanhurscautta hänen
autuaxitutemisexens. Mutta cosca ihminen tangeis syndijn jateki
,lumatan kastya wasian hauen tumattomalla syömisclläns sijtä
Ifiellysta Puusta, nijn silla hän ej ainoastans wetänyt Jumalan
wihaa ja wanhuiscautta paallens; mutta myös poiscadotti
miken eanfa luodun wanhurscaudens ja Pyhydens, jalangeis caic-
teen wäaryteen japahuteemMjn että hän nyt nijn muodon cuin
hän on Jumalan wanyurscanden rikkonut, ej ainoastans Juma-
lan duomion edefa pidetä ja lueta syndiseri ja waaräri jonga-
tcihden hän nijn macaa Jumalan wchan, kirouxen ja cadoturen
alla; mutta myös itze puvtcstans luonnoUesti nyt on wailla caic-
kia wmhurscautta ia pyhyttä, ja sen siaan täytetty sula wääry-
della ja synnillä. Nim ettei ainoastans nyt Spnnln caurta o,
K enootus cuUuc caickein iMistes» päälle, muttit myös sensamgn

Waancabotti
ftnpoii Lan«
zouMftl.



saman yhden ihmisen cuulematcomuden tähden omat >non-
da sxndisexi tulleet, nimittäin sencallaisixi syndisixi, jotcaej at-
noasians Jumalan edesä nijncuin syndiset macaa hänen wihans
olla, mutta myös itzcsäns ja heidän luonnosans nyt owat coconans
turmeldut ja caiken wääryden alaiset. Ia cosca nyt ej yhdellä-
kän ihmisellä enämbi ole itzestäns yhtän wanhurscautta, ej yhtän
walkeutta ymmärryxesä, ej yhtän, pyhyttä eikä totista JumalanRackautta Tahdosa, ej myöskän yhtän halua elitoinda johongun
hywään, waan aiwan pimeyttä, wääryttä, wihaa, ahneutta pe-
tosta, synnin, mailman ja itzens rackautta, lihan himoja jacaic-
kia riettautta ajatuxisa, puhejsa ja töisä, nijn ej taida niyossan
yxikan ihminen wanhurscaxi Jumalan edes luetta, eikä seura-
waisesti autuaxi tulla sillä liha ja meri / ej caida Jumalan
rvaldacundaa periä; eikä mitän saastaisia pidH Cariyan häa-

»om.fllg.ly

«Cm. 15:52.

saliin tuleman; murea ulcona pitä oleman caicki coirat j«
«velhot, ja huorintekiät, ja murhajat, ja epäjumalan pal-
weljat/ jacaicki ne jorca walhetta racastawat ja tekemät.
Ia nijn sijs ioca tahtoo Jumalan tygö ja hänen osallisuteens
jällens tulla, hänen pitä caikesta hänen synnistäns ja waarydes-
täns olemcm totisesti puhdistettu ja eroitettu, ja oleman nijn sy-
dämmestä jällens puhdas, sillä ainoastans ne jorca owat puh-,
tat sxdammestä, owat autuat, ja he saamat nähdä luina-
lan. Nijncuin nyt caicki ihmiset näin owat caickia wanhurscaut-
ta ja pyhyttä wailla, eikä myös sekan elämän wanhurstaus jo,
ta täsä turmeluxesa taittaisin ylösrakenda ihmiseldä, ole
gän ulottuwainen eikä stlsowainen Jumalan Pyhän Lain ja tah<
don rinnalla, waan caickein heidän oman wanhurscaudens, can<
sa pitä huckuman, ja paitzi Jumalan ja autudm osallisuutta i-
jancaickisesti oleman; sentähden sijs tarwitan wälttämättömafti,
että jongun Toisen wanhurscaus tähän awuxi tulee, ja että me
sen cautta jällens totisixi wanhnrscaixi Jumalan edes luetan ja
tulem, silla täsä sywäs turmeluxes ej ainakan ole yxikan ihmi-
nen ulottuwainen wastanottamaannijn täydellistä sisallistäwanhurft
cautta, jollahän taidais Lain täyttä ja nijn täydellisen wanhurscari
tulla, että hän sen cansa taidais Jumalan wanhurscauden ede<
seisoa ja autuaxi tulla- longatähden me merkitzem.

Colmanneri, Se wanhurscas Jumala hänen pohjatta
masa nähnyt yhtän muuta tietä eikä wälicappa-

V y 2 letta,

4poc. 2l! F.
Luz.22! If.

ö1«.5; z.

Main. 8! 3»
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35s Cuuves Sunnuntai P.
letta, minää cautta hänen muuttumatoin wanhuricaudens ensisii
piti tuleman taytetyxi ja maxetufi, ennen cum dan taisi hänen
Rackaudens jaliens ihmiselle ulosja.aa ja osotta, cum sen, että
zse Tomen Persona lumaludes, eli "lumawn Poica lEsus
Cbrisius, plti coco ihmisen sucucunnan asian paallens ottaman,
f« handä jaliens siHen totisen wanhurscauden tilaan saattaman.
Sillä njjncuin ej yxikan ihminen tainnut eikä taida Jumalan

5>Sentäbden
JumalanPoica Mfus
ftn jällens
Meillcn toi»

»Mli.
wanhurscautta ja wihaa täyttä ja maxaa synnin ja fcn »jancaicki-
sen rangalstuxen edestä, nijn sentahden siis sm piti oleman xh«
den määracrömän persona» ja iye Jumalan joca sen piti
«icaan saattaman; waan nijneuin taas Jumala itzeians ej taida
cofcan karsta eikä cuoleman alle käydä, sentahden suden tarwit-
tin, että hänen myös piti oleman yhden totisen Ihmisen ioca
toist kärsiä ja cuolla; ja jolla meidän päällens otetun luondom
cautta oii totinen weljen ia Suculmsen oikeus meidän tygöm.
Niin että, costa se Pyhä ja rackaudesta palama Jumala oli
määrännyt ja päättänyt hänen oman poicans Wälimieheri
Jumalan ja ihmisten wälillä, jonga piti seka Jumalan wanhurs-
cauden täyttämän la caiken kirouxen ja Rangaisturen ulosfeiso-
man, että myös Lain täyttämän, ta ansaitzeman meille jällens
Jumalan armon ja autuden; nijn sentahden sijs caickeen takansuureen Toimitureen andoi Ihmisen L,uondo, jonssa hän neit-
zy Mariasta päällens otti, Tihanja roeren jssa han taisi kär-
siä ja cuvlla; waan lumalltden Luondo, joca sijhen yhteen
Personaan ybdisti sen chmisellifen
nan, että sen karstmisen ja Cuoleman piti oleman kyllä pa«M
waisen ja täydellisen caickem mailman Syndem edestä»

z i; .

Tästä nyt sturaa iye pää asia japerustus coco
dän wanhurscari tekemifeem ja aututeem/cuin on Jumalat?
pojnn lissuxen Chrisiuxen Lunastus ja räxdeMtten So»
windo, jolla hän hänen Cuuliaisudens cautta, nimcmn se toti»
nen wälimies Jumalan jaihmisten wälillä, Sowitti coco mail-
in n Jumalan cansa, hänen Pyhimmallä elamälläns, ja kaikes
rammalla Euolemallans, ulosseisoin caiken kirouren jaNangaisi
tuxen meidän edestam, ja Täyttäin Jumalan Lain ja Tahdon,
meidän siasam, meidän edestäni, meidän lihasam ja luonnosam,
ja meillm hywari ja Tästä kaikesta me naem, ja mew

kib»



kitzcm eltä taniä I'Li'us Christus joca nyt ohmeille wanhurst
caudexi' tullut, ia sen oikian wandurscauden meille jallens tuo-
nut ja tcim ttamir, on lye w nhurseas, ej ainoastans haneW
omafa lumaludens olemisesa ynnä Isän ja Pyhän Hengen cawsa, joca wanhurscaus on ihnnselle jacsmatoin, eikä taida meille
auluderi olla, waan siitä se seisoo: HERr<t alä käx
le sinun pnlwelias c^nsa, sillä sinun edefas ej ole yritän e-
lawä we,nhurstas; tämän wanlmrscauden jälken Jumala aiNK
duomitzes sa mexaa itzeculleckin ansions jalken: Waan cosca mesanomme että Chnlstus on meille wanhurscaudexi, niin me
sillä ymmärrclm Chrlstuxen nnsaiyewaifen manhurfcauden/
Hänen wtrafans ja lunasiuxen cyon toimiruxesa/ joila Hall
on meille wanhurscauden toimittanut ja ansainnut:

Tämä lEsils on nyt wanhuVsc«s, meille Hywäxi/Enj
sisii hänen lumaluoen luonnonkansa xhdistetpsu
sxdefäns/ cosca hän ilman sxnnita ja synnillistä turmelusta
Syndyi ja tuli mailmaan totisexi ihmisexi, silla stncallainen y-
llmmäinen pappi meille sopi, pxhä/ miacoin/ snastaroin
ftmnelsistä eroitettu ja corkeiinlnaxi Taiwaita mlluc: joca
eaikis kiusaccu on mjncuin mekin, cultengin ilman sonnita.
Joca nijn oli xxi rViaccomin ja puhdas cariya/ nimcuin se

lofaolttvM?hurseas meille
hywaxi»

i.
ihmisydelsns

N«b. 7: 2H.

ensimmäinen Adami alusta oli luotu wiattomaxi ja puhtaxi. Toi--
wap. lEsuswanhurfcas/ caikisa- pyhän ja wanhurs-

can Elälnän osisa ja cappaleija, jolla hän coeo Lain täydellisesti
Häytti, sekä ulconaisesti että sisällisesti, sekä fuurimmisa että piemmmß
asianhaaroisa. Sillä nijnbän /anoo itze, ettäHnnoli tllllut la
kia räxcramäan: Hän lxwen Isääni caikisa, HandäNinäns cunnioitti, ja pani «ma hänen oman
luonnollisen tahtons etehen. Nijn rac<-sti hän myös sen toisen
Taulun jällen ihmisia, että hän wihollistens edestä pani hen«'

3.

ölAe. 7! 17.,
u.e!i, 10: 7»

Zens, ja caikesa elämäfäns ofotti ja harjoitti Rackautta caickm
wostan: silla Christus, cosca n« wiela heicot olimma, o»r
«jallane lumalatroinain edestä cuollut. nyr jo-
cncuolls wanhursean edestä, ehta hywan edestä mirn mar!
jocn eohris cuoll-. Murea Jumala ylistää RackalUeans
meitä cohtan, erra cosca me wtelä fxndistt olimnm, on
Chrlstus meldän edestäni cuollut. Ia wiela, nimcum Ada-

V Y 3 min

N«m 5:67-8»
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min Syndi ja »vääryys seisoi Cuulemattomudesa Jumalala waf»
tan; niin osotti sitä wa'stan Chrisius hänen wanhurscaudensrans yhdesä alinomaisesa cuuliaisudesa,nijnettä monda tämän
yhden cuuliaisuden tähden tulewat wanhurftaxi. Ia nijn ej hän
synnistä mitan tiennyt, eikä yhtän Petosta löytty hänen Suus-
tans. Tähän tulee cans se, että wap. lEsus oli wanhurscas sij,
näkin, että hän andoi itzens ludalaisten sekä kirckon-etta mail<
mallisen Lain cuuliaisuden alle, ymbclrins leickauxen, uhrein ja
'ludalaisten Pyhä-Päiwain pitämisesä; niin myös annoi itzens sen
Mailmallisen Esiwallan ja inhimillisten asetusten cuuliaisuden alle,
ilman wilpitta ja wastansanomisetta. Caickia taincallaista
casta ja pyhää elämätä harjoitti nyt wap. lEsus ej ainoastans

A«n>. 5; 19.
lket. 2: 22.

l<uc. 221.22.
23-

Joi,, tg: 11.

Itze tahttns, niincuin hän hänen Pyhydens tähden ej tainnut
toisin tehdä; mutta hän piti taincallaisia elämätä erinomaisesticans meidän tähtein, sillä meitä warten hän oli Ihmisexi
tullut: 4»än oli Lain alaiseri tehtx/ fen päälle/ että hän ne
jot<a alaiset olit lunasiais/ ja että hänen cuuliaisu-

5/
Rom,s- 19'

dens cautta monda wanhurscaxi tulis. Mutta wielä Col-
«nannexi, oli wap. lEsus wanhurfcas myös sijnä, että hän
caiken sen micä humalan wanhurscaus meidän Syndeim
tähden hänen pcMens pani/täydellisesti ulosstisoi ja täyt<
ti. Sillä meillä on Edeswaftaja Isan tykönä/ IVsus

t-Chrisius, joca wanhurfcas on, jaon Sowindo meidän
fyndeim edestä. Joca myös todella taist huutaa Ristin päällä:
caicki on täytetty. Ia nijncuin Christus itze puolestans karsei
caicki wiattomasti, nijn oli hän myös nijn muodoin wanhurfcas,
mincuin Pilatuxen waimo unens jälken andoi sanoa HERral,

Täydellifefä
maxssans.

l loi,. 2: 1,2,

»«-t. 27: 19,
24.
z: 14.

lens: älä mitan ree sille wanhurscalle miehelle, ,a Pilatus
itze myös sen tunnusti: wiacoin olen »ninä tämän wanhurst
c«n wereen. Ia nijn wap. lEsus oli meidän hywäxem wan-
hurscas erinomaisesti hänen karsimisesäns ja ylimmäisen Pappins
wirasa, cofca han sowitti meidän täydellisesti Jumalancansa ja ma-
xoi caiken meidän welcam, sillä Christus kärsii terran meidän

!?«.;: 18. Syndeimme tähden, hurscaswäaräin edestä. Coikisa naisa nyt
seisoo Cbrisiuxenwanhurscaus, jonga han vn hänen ihmisydesanS
ja meidän luonnosam osoltanut ja täyttänyt, ej itzellens waan

meille hywäxi. Waan ej cuitengan tämä wanyurscans
wielä ole meidän omam, waicka Christus o» sen meille mjn

run-
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runsaasti toimittanut, ellemme me sijtä wielä lähemmäxija itze työ-
sä osallisin tule.

. .

Waan cuingasta sijs me tulemme osallisexi tästä CKrch!
tuxen wanhurscaudesta itze työsä, ja millä tawalla se nyt meille
hywlxi tulee? wastaus: El se tule meille hywaxi ,a omaxi, jon-
gun muuttamisen cautta meiscl, ikänäns cuin me muumtai-
sin wanhurscaixi Christuxen wanhurscauden cautta, ej, waan caic-

löeacalck<l«»
, Ice ihmiselle
hywäri/ 3y»
gölutemisen

' «utta.
ki tämä Christuxen wanhurjcaus tulee meille hywaxi ja omaxr
Txgölukemisen cautta, nijn että Christuxen täydellinen wan«
hurscaus totisesti tygöluetan yhdelle syndiselle wanhurscaudexi M
autudexi. Löytyy wielä mcidängin aicanam nijtä tyhmiä ihmisiä,
jotca ej tahdo mitan tietä tästä Christuxen wanhurfcauden Ty»
gölukemisesta ihmiselle, mutta sanowat Christuxen cohta jon-
gun sisäll sen mumoren cautta tekewän ihmisen wanhurscaxi. I<r
waicka tosin ihmisen uudesa Syndymisesä tapahtu ihmiseniyks-
nä yxi totinen muutos, josa hän tahjoitetan uudella mielellä, us-'2?«. ll^
colla ja Jumalan luonnolla, nijncuin me cuulim P. Colminai,
suden Pa«wänä sanottaman, nijn cuitengin mitä erittäin sen syn-
disen wanhurscaxi tekemiseen tulee,nijn tehdän hän wanhurseaxi Ju-
malan edes ainoastans liksuxen wanhurfcauden ja ansion Cy-
gölukemisen caucea/ siliä nijncuin JumalaSynnin Tunnon ja ca-
lumisen alla joon waicuttanutsijnä särjetysä Sielusa uscon jaufcallu,
xen sen Ewangeliumin Sanasa hänelle osotetun lEsuxen ja ha,
nen ansions päälle: nijn seuraa sen päälle eans sillä samalla se au-
tuallinen wanhurscaxitekeminen: nimittäin ensixi: Christuxen ja
caiken hänen rvanhurscaudens ja anftons totinen Txgötu-
kcminen ja omistaminen, ja sitten Toisexi: caickein endisten

anderi andaminen ia voisunoktaminen: iosa ealv-
»oor. 5:21.
eiul.z:B.9.

desa osasa coco se autuallinen wanhurscaxi tekemisen Työ seisoo
ja tapahtu. Merkillinen on se, että se, P. Pawali tämän Cy»
gölukemistn sanan kertoi sijnä Romarein Epistolan Neljänne»
sä Lugusa yli Kymmenen kertaa: Abraham uscoi Jumalan ,
ja st luettin hänelle wanhurscaudefi. loca uscoo sen päälle
joca Jumalattoman wanhurscaxi teke, hänen usconsF.ue» <
ran hänelle wanhurscaudexi. Ia nijn edespäin. kk 32: 2»

Ia nijncuin M sijnck autuallisesa ihmisen wanhurscaxitekemisesa tapahtu, yxi totinen Christuxen wanhurscauden Tygo-
tuke-



lukeminen, ja caickein Syndein andexiandaminen yhdelle käändy-
walle Sielulle, jotta molemmat myös yhten tulewat itzesans;nijn
on taas sen syndifen puslelda usco se sama,jonga yxinans vi-
ta tämän suuren armon wastcmottaman ja omaxens tekemän.
Mingä caltaisen tämän uscon pitä oleman joca Christuxen meille
omaxi teke caiken hänen wanhurstaudens ja ansions cansa, sen
Sna saat nähdä Toisen Helundai Päiwan Saarnasa. Ej se pi-
dä oleman jocu historiallinen usco ja tieto, ej jocu surutöin uscal-
lus Christuxen ansion päälle, waan se pitä oleman, xxi totisen
catumuxen ja omantunnon ahdistuxen alla, prhäldä hen-
geldä waicurertu ujcallus ja turwanduminen lEjuxen täh-
dellisten maxoon ja ansioon, josa sielu yxinäns lepäja, sen al-
le heittä itzens, ja sijna yxinäns etzij, pelastustaus synnistä,
ja sitä totista wanhurstautta, ja ej yhdesäkan omasa tyosans ja
teosans: jonga päälle myös cohta seuraa se totinen Christuxen
wanhurstauden omistaminen ja caickein Syndein poispyhkimi-
nen: silla nijn enimitten jocapaicasa Raamatufa, Christus jausco aina yhteen pannan ja yhdistetcm ja yhdesä ymmärretän.
Jumala on Christuxen armon istuimeri asettanut, uscon
cautta hänen lveresäns/ osottaxens sitä wanhurscautta
cuin hänen edesans kelpa. Jumalan wanhurscaus/ tulee
IVsuxen Christuxen uscon cautm caickein exgö, ja caickein
päälle jotca uscowat. Jumala tel?e sen wanhurscaxl,
IVsuxen uscosia on. Ia nijn edespäin. Ia cosca me sijs scn
nijn sanomme että sille autuaxtekewäiselle uscolle, Christus ja ha'-
nen wanhurstaudens Tygöluetan, nijn myös caicki synnit pois-

i.luetan jaandexi annetan,mjn perustaa itzens tämä asia sen pääl-
le: että nijncuin caicki synnit tygöluettin Christuxelle, joca syn-
mxi tehtin meidän hän ne caicki candoi ja maxoi, jo-
ca maxo meille nyt lahjoitettu on; niin tygöluetan meille myös
Christuxen wanhurscaus nyt, nijncuin Mamin Syndi cans meil-
le totisesti tygsluettu oli, josta me nyt sen toisen Adamin ja
hänen cuuliaisudens cautta pelasteta», ja caicki hänen ansions

Nftelle.

Kom, Z! 2§.
V. 22.
",. 26.

rbil. z: 9.

2C«I. 5:21,

Kom, 5:19.

Naista caikista me Rackat Sielut nyt naem, cuinga
JIM» töitä, me jallens totisesti wanhurscaxi tulem meidän lumalam edes,.ni-

mittain, ainoastans lEsuxen ansaitun wanhurscauden cautta,
joca

Cuudes Sunnuntai P.Z6o



joca llscclle tygöluetan, ia ej meidän hxwäln Töittem eli an-
sioin caurra, sillä cj yrikan hywä T»o, taicka ennen cli iälken
kaandymisen tee mitan itze meldän wanhurscaxi tekemiscem Juma-lan edes, ehkä cuinga hywat hedelmät ia tarpelliset ki)tollisuden
todistuxet ne sitten owat sen jowanhurstari tehdyn ihmisen tykö-
nä, waan caicki tulee yxinans Jumalan arinon päälle, joca su-'lasta armosta lEsuxen ansion csutta meica wanhurstaxi teke ja
hänen wanhurscaudcllans puctta: silla sille jota txörä teke, ej,
lueta palckaa armosta, waan ansiosta, murra joca ej txötäree, waanusioo sen päälle, joca Jumalattomin wanhurs-
caxi teke/ hänen ustons luetan hauelle wanhurscaudexi.
Minä pidän caickiraiscana/ erra minä Christuxen woitrai-
sin, ja hanesa löxttäisin, ettei minun wanhurscaudeni lais-
ta olis, waan joca tulee uscosta Thristuren päälle, nimic,
tain se wanhurscaus, joca Jumalalaa uscolle omistetan.
Nijn me si,s sen sixi pidänime, että ihminen tulee wanhurs-
caxi uscon caurta ilman Hain töirä. Zlch! cuka taitaa tämän
sywän Jumalan armon salaisuden kyllä ulosmaalata? cuka tai,
taa tästä armon Lähteestä kiMwettä ialohdususta ylösammulda?
silla se on pohjatöin se on tutkimatoin- Tasa Christuxen wcriset
haawat sen syndisen eteen coconans awataan,ioisa on yri awcitt
Lähdet caickia syndia ja saastaisutta wastan:täsä lEsus huutaa
niille janoowille sieluille. Culcar caicki minun t)»göni,jofca txö,
ta teecre, ja olette rastauterur/minä rohdon reirä wirwot-
ta, ja te löydätte lewon teidän sielullen. Minä olen elä-
män Heipä/ joca tulee minun r>'göni/ej hän suinZan isoo: ja
joca uscoo minun päälleni ej hän coscan ianoo. Ia cosca yxi
käändynyt syndinen, nain puetettu Christuxen wanhurscau-

astuu Jumalan duomio istuimen eteen, ni,n hän on silläJumalalle paljon otollisembi, cuin Adami hänen wiattomude-sans; ej nijn yminärtain, ikanans cuin Adamin wiattomus ja
wanhurscaus ej olis ollut, täydellinen ja ulsttuwainen hänen i-
jancaickisen autudens kclrsittämiseen, ej, waan Christuxen wan-
hurscaus jolla ne ufcowaiset nyt puetctan, on paljon corkiambi
ja käypi lawlalda yli caiken sen wanhurscauden cuin se määräl-
linen Luondocappale taisi wastanotta ja candaa. Ach! autuas siis
on puetettu tallci Christuxen wandurscauden pugulla; autuas
ta° Hääwaatetta candaa hänen päalläns. Minä suuresta iloir-

Z z zen
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zen HGRrasa, sillahan puerri minun aumden waarreilla,
ja werhorri minun wanhurscauden haameella. nijncuin >sl-
ka caunisterru papillisella calmistr»xella ja nijncuin morst«

caunistem» caunistuxejans. pidä sijs mira sinulla on,
errei kengän sinun Cruunuao orcais. Murra jos me, coscame tahdomme Christuxen caurra rvanhursiaxi rulla, lov-ean iye ongo sijs Christus sonnin palwel-

pois se. Silla jos minä sira raas rakennan, jora mi-
olen, nijn minä reeniyeni 'fliye käwjaxi. Nijn

ej ole cadorusta, jorca IGsilxes Chnsiuxes oxvar,
jorca ej waella Z.ihan n?aan HepZen jalken.

Tasta me nyt Toisexi, tciydom catzclla Mlämän
wanhurscautta, joca uscon n?anl)urscaudesta
uloswuotaa ja sen piialle seuraa;

L5.6i: i°.

?°c,z. ii.

Kom.zl i.

wanhurscaus »osta me tähän asti olemma puhunet jol-
«W) la me yrinäns taidam Jumalan edes totisesti wanhurs-

caxi tulla, cutzulan Chrlstuxen wanhurlcaudexi, sen-tähden että se on Christuxelda nmlle ansaittu ja annettu: se cut-
zulan cans uscon w.?nhurscaudexi, että se uscolle chgöluetan
ja omistetan: se cutzutan Ewangeliumin wanhurlcaudexi,ettäse Ewangeliumin Sanasa meille ilmoitetan ja jaetan. Waan
Nyt me tahdom catzella sirä elämä" wanhllrscautta joca yh-
den wanburscaxi tehdyn Sielun tykönä pitä löytymän ja totises-
ti oleman: sillä ej sitä autuallista wanhurscaritekemisen oppia sen
päälle meille opeteta, eikä Christus sentähden tee ihmistä wan-
Kurscaxi hänen armostans ja ansiostans ilman Lain töitä, että
ihmisellä sitten pidäis oleman wapa lupa tehdä syndia nijn pal-
jon cuin hän tahtoo. Ei, sitten olis Christus synnin Palwelia, ja
olis turhaan cuollut, njjncuin me jo cuulim Kamalin sanoista. Ia
en se ihmehdeldäwä jawalitettawaasia, että cosca me saarnam-
me uscon wanhurscautca, se on, että me ainoastans Christu,
xen cautta uscosa tulemme ja luetan wanhurscaxi Jumalan
des, nijn kaicki tosin sijhen tytywät ja sen totena pitäwät, joca

on oikein;waan coscame rupemme näyttämään cuinga
walttämattömästiP.Bamän walchurscaus pitää seuraman senpäälle, ja caicki wääryys ja syndinen meno sen cansa pitä pois
luowuttttaman ihmisestä, niM silloin he smitttlwat, eikä enämbi

tah-

.

2'
Elämän w«w
hurftaus/ jo»
«a wuotaa sii«,
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tahdo tytya meihin; ikänäns cuin Jumalan armo ej olis yhtä u-
lottuwainen Pyhittämisen Työhön meisä cuin wanhurscaxiteke-
misengin Työhön? merkillisesti sanoo P. Pawali: Chrisius lE-sus on meille lumalalda tehtx mijsaudexi, ja warhurscau-
dexi, ja pxhxderi, ja Lunasiuxexi. loisa sanoisa hän näyttck,
että lEsus on meille tullut ja anmttu, ej ainoastans walkeu-
dexi, ja wanhurstaudexi mutta myös Pyhydexi eli alcu kielen
jalkenpxhittämisexi/joca on nijn ymmärrettäwa, ettei lEsus o-
le juuri samalla tawalla annettu meille wanhurstaudexi cuin Py-
hittämiseri: sillä wanhurscaxi Christus meidän tcke, ej jongun
muuttamisen taicka wanhurscauden sisälle wuodattamisen cautta,
waan yhden totisen oman- wanhurscaudens Tygölukemisen caut-
ta sille uscowaiselle, ja totisen irtilaffemisen cautta caikista syn-
neistä, nijncuin yxi duomari julistaa ja laskee irti yhden päällecan-^

l c». n zo.

5:23.
Ko«. 51 18»

netun ihmisen hänen päällecandehestans,ja julistaa hänen wapaa-
xi: waan pxhittämisesa taas tapahtuu yxi totinen Pyhän E-
laman waicutus ia muutos ihmisesa, nijn että caicki waäryys ja
synnin-elämä täsä totisesti pois häkytettän, cuoletctan ja yri uu-
si ja toinen elämä ihmisesa waicutetan; joca cutzutan uudistuxexi,
locapäiwäisexi Parannuxexi, ja uscon hedelmöitzemilexi, sillä us-
colla on ikänäns cuin caxi kaltä: sillä ensimmäisellä se wastanot-
ta lEsuxen ja hänen wanhurscaudcns ja sen omaxens rcke ia o-
mistaa; sillä toisella se käsittä Nackauden Jumalan ja läbimmäi-sens tygo, ja caickijn hywijn awuin, niin että wäärys ia synnin
tackaus cohta ja sillä samalla cuin hän on wanhurscaxi lehty luopuu
pois hänestä, ja usco saattaa ihmisen coconans yhteen toiseen la
«uuteen Elämään. Ia nijn ej ole sijs sijnä kyllä, että Ilksus näin
on tullut ainoasians ,neidän uscom ja aurudem perustuxexi
M luurexi; waan hänen pitc» wielä myös oleman meidän Elä-
män, ainoa ojennusnuora: Ej sijnä ole kyllä, että IVsus on
tlyt annettu meille omaxi nijncuin se suuri Taiwan Lahja ja
sndo, meille wanhurstauderi ja autudexi, waan hänen pitä myös
oleman meille se Esimercki ja esicuwa jota meidän pitä caikesameidän Elämäsäm seuraman, ja noudattaman hänen asseleitans:
Ej ole sijnä kyllä, että me ainoasians olem puetetut Ilejuxen
wanhurscaudella sijnä auluallisesa wanhurscaxi tekemisesä; waan
meidänpirä myös pukeman päällem Christuxen liwerijn ja e<
llZmän muodon/ siliä ofottaxem kenengq lippua me canncnn ja

Zz 2 kenen-

ical.z:n.i2

ir«.2:21,'

Colmiuaisuden Paiwästa.



kenengä wäkeä me olem, ja todistaxcm meidän kijtollisudesiam
händä wastan. Ia nizn joca on, pira tulnnan
wiela ,a joca pxhä on, scn pirä tuleman wielä px-
däxi. Se on, joca lEsilxen cautta uscosa on wanhurscaaxi
kerran luettu ja tehcy, hänen picä wielä hurscaxi tuleman,
ja seisowainm oleman wanhurscauden säädysä; ja alati todista-
man hänen wanhurstaudesians »ddcn wanhurstan ja PyhcmE-
laman cautta. Ia niin Christus pitä meille oleman Caicki cai-
kisa. Ia on se ijancaicklnm Totuus, että nijn wähän cuin mei-
dän Elamäm wanhurscaus eli Lain Työt taitamat mitan ej pis-
nindäkän tehdä itze meidän tekemiseem, joca caicki

' tuleeainoastans Jumalan sulan armon ja lEsuren ansion pääl-
le; nijn tarpellinen on cuitengin elämän wanhurscaus ja Pyhyys
'coco Christillisyden harjoituxesa meidän uscomme todistuxexi, nijn
ietta cuft sitä yhtä ej ole, siinä ej taida myös se toinen olla,cusa ei ole Rackautta ja pyhää elämärä, sima cj ole myös uscoa,
Ma kuka taitaa ilänäns walon ja lämbymän walkiasta ja kyntti-
lästä eroitta? Ia tämä on se asia, jouga päälle se P. Jacob
coco hänen Epistolasaus seisoo, sillä hän näki ilman epäilemäcä
cuinga se Saarnaa ustosta ia wanhurscaxitekemisestä wäärin käy,
tetcin , että moni cosca hän cuuli sen että me -ainoastans uscon
cautta lEsuxen 'päälle wanhurscaxi tulem, niin hän siitä langeis
suruttomuteen l« suruttomaan uscalluxeen lEsuxen ansion.pääl-
le, aMellcn: että cosca minä ainoastans uscon cautta wanhurs-
eaxi tulen, nijn unnä en sitten huolickan n Nlhurscaasta ja pyhäs-
tä elämästä, en rackaudefta, en puhtaudesta, engä mistän muusta,
waan elän cuingan tahdon ja nijncuin mailma elää japid/inwain
itzeni kiinni uscosa, ja uscon Kbristuxen päälle; joca pimeys wa-
litettawasti wielä meidangin on aiwan yhteinen ja sakia,
että enin osa'wiettä hänen ikans suruttomalla uscalluxella Iu»
malan armon päälle ilman yhdettälkm parannusta ja muutos-
ta elämäsans ja menosans. Waan tät 5 wastan nyt P. la-
coh woimallisesti osotta ja teroitta,cuin,qa turhacln ihmiset tekewät
itzellens ajaturia sijtä totisesta elämästä uscosta, nijncauwan cuin
heidän tykönäns ej löydy yhtän uscon hedelmätä ja uudistettua
lämätä: sentähden hän sanoo: Mira se auttaßackarweljeni,
josjocn ftnoo hanellans ufton olewan, ja ej hänellä cuiren-
gan ole cöira? Laitaco usco hänen autuaxi tehdä? usco/jos

ej

Hxoc. 22!i l.
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«5
häncllä roitä ole, on kuollut iyesäns. Mutta sanocan jo»
cu: sinulla on usco/ ja minulla on txöt: osora minulle si«
nun uscos sinun töilläs, nijn minäkin tahdon minun us«
coni osotta minun töilläni. Sinä uscot, crtä xxi on Ju-
mala, sen sinä oikein teet: perkelet myös sen uscomat ja
wapistwat. te sijs näecce/ Abrahamista, errä ihminen
Töistä wanhurscaxi tulee, nimittäin: ej tehdpxi,waan ilmoi-
tecuri nijncuin hedelmistä, ja ej ainoasrans uscost.:. Sillä
nijncuin ruumis ilman hengecä on cuollur/ nijn mxös usco
ilman töitä on cuollu-r. Naista sijs caikista. nijncuin myös
itze sen autuartekewaiscn ja elawcin uscon luonnosta me näem,
cuinga tarpellinen elämän wanhurscaus ja uscon -todistus on
meidän ChristilMdem harjoituxesa ja jocapaiwäisesä waelluxesa.

V. 26.

Waan nijn tarpellinen cuin nyt taincallainen pyhä ja
wanhurscas elämä on meidän Cbristillisydcsäm; nijn tarpellinen
on se cans tietä/ että rämäkin meidän Vämän, n?anhurst
kaus pirä oleman paljo enämbi/ cuin ja
phariseusten, nijncuin itze Christus Ewangeliumisa sanoo silla'
phariseusten wanhurscaus oli aiwan Laista yrinäns/ ja
sulan Lain waacimisen jälken ja orjallinen wanhurscaus/
Tämä wihcliäinen waki waicka he tiesit Moseren ja Prophetat,
nisn ej he cuitengan ymmärtänet totudesa mitan itze Pää opista

>ja artticuluxesta, nimittäin Christuxcsta, jonga piti lain meidqn

Pitä oleman
parembi cuin
Pharistnsten

joitten.

Wanhurs<caus oli sulaf»
ta Laista.

edestäni täyttämän ja sen kirouxen ulosseisoman hiosta nijn seoii
kia wanhurscaus piti tuleman ia meille uloswuotaman >a waic<
ka tosin Christus uhrein alla heidän eteens afttcttin, min cj he
cmtengan enambi sirä wijftutc« joca inzden all.? jalaja
cais käsittänet, waan waelsit heidän pimeydesans, wihcnn ja
wainoin sitä. heidän seaftns olewata wanburscauden nuringota
Cbristusia, sentähden ej he lnxös saanet sitä w-.Nlhurftauden
K.skia jota he erzeit. Tästä sijs seurais se, että myös heidän
wcmburscaudens oli sula u'conainen, tvhjän booksiafwin jälken,
nijn ettei he tiennct eikä tehnet sitä sisällistä Lain
ta Laki waatij nijn muudoin cuin se on hengellinen jongatähden
caick, heidän wanhursiaudens stisoi amoastans nijsä ulconaisisa
Jumalan palweluxen muodoift, uhreisa, ja muisa ulconaisisa
löisa, cuin me jo alusta mul.m.

3 z ; Maan
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Waan meidän Cbristittnin wanhurscaus pitä oleman
parembi ja paljoa enämbi mm Mariseustem ensisti tolin sijnä,
että ccncki meidän wanburscaudem, ej saa alcuans Laista, waan
irze Christureita, josta me ainoastans ja yxincms uscon cautta
wanhurscaxi tulem, sillä hän on sen, nimittäin ChristuM, joca
ej »nitän sxnnista tiennxt 'meidän edcstäm synnixi tehnxt/
että me hänesä tulisimma siri wanhurscaudexi joca lu-
maKm edes kelpa< Ia tämä wanhurscaus joca meille nyt läsä
Christuxesa annctan, on jo paljo enambi cuin Pharistusten
ca tätä wanhurscautta coconans wailla olit. Tästä uscon wan-
hurscaudesta joca meillä näin Cdristuxesta on, nyt wuotaase toinen, nimittäin Elämän wanhurscaus, jonga eroittamat-
tomasti uscosta pitä seuraman, nijncuin myös itze wap.Christus

P. Ewcmgeliumis tämän wanhurscauden päälle enimitten
ja sentähden Lakia Phariseusten edes setittä, joca tämän

Elämän wanhurscauden ojennusnuora totisesti on ja oleman pi-
tä. Waan se cuuNaisuus jonga nyt ne oikiat Christityt ja us-
costa wanhurscaxi tehdyt, osottawat Laille, ei ole ulconainen ei-
kä waadittu eli orjallinen, mutta se on sisällinen ia lapsillinen
cuuliaisuus jocawuotaa uscosta ja hengestä, sillä Jumalan hengi
on kirjoittanut lain heidän spdämmihins, jonga päätös jasumma on: Rackaus puhtaasta sxdämmesiä, ja hxwastä 0-
»nasta tunnosta/ ja wilpitcömästä uscosta. Ia nijn newan-
hurftari tehdyt owat täytetyt wanhurscauden hedelmillä,

lEsuxen Christuxen cautta heija tapahcuwat/ lu-
malan kiitoxexi ja cunmari.

Waan ilman sitä cmn H.aki ja caicki Jumalan Sana
anda meille wahwan ojennusnuoran yhteen wanhurscaaseen ja
pyhään elämään, niin itze Christuxen wanhurscae elämä myös
on yri loistama Esicuwa ja Esimerki meidän elämäm wanhurs-
cauteen: Me cuulim- jo ästen, cuinga Christus on ollut wahurs-cas hänen ihmisydesans, meille hywaxi, ansioxi ja wanhurscau-
dexi jota meidän pitää uscolla hywäxem tekemän ja omistaman
nijncuin yhtä suurta Jumalan Lahjaa ja andoa; waan ej sitä' wck-
hemmin pidä meidän myös sitä samaa wcmhurscasta lEsusta käyt-
tämän meillem hywäxi caikesa meidän Elämäsäm: nijn että nijn-
cum lEsureu suurin T»ö se oli että olla cuuliainen hänen I-sällms ja täyttä caiken hänen tahtons, racastaa ja kunnioitta

handa^
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händs,!nijn myssßacastaa ihmisia ja ollaLain
alainen caikisa, cuuliainen esiwallalle ja räikille säädyille, ja nijn
edespäin; nijn on taincallainen Christuren wanhurscaus myös
caikille Jumalan Lapsille esicuwari,että he mielelläns caikisa näi-sa seurawat Christusta:,osottawat atati Cuuliaisutta heidän ra-
castallääns ja hänen tahtoans wastcm,palwelewat handä hen-
gesä ja Totudesa, auxihuutawat handä, cunnioittawat händä,
cuulewat hänen Sanans, nijn myös racastawat Hända ylitze
caickia caikesta sydämmestä ja woimasta; racastawat uscollisesti
Lähimmäistäns, sydämmellä, puhella ja työllä, jaa wiela wiholli-
Kansakin nijncuin Christus teki, cunnioittawat wanhembians, o-
pettaitans ja Esiwaldans, ej pelwon ja rangaisturen. waan o-
mantunnon tähden, wälttäwät wihaa, cateutta jalähimmäisen sort-
tamista, racastawat awiosäädysä wilpittömäsii toisians ej epaju-
malallisella waan Christillisellä rackaudella, harjottawat puhta-
utta, osottawat laupiuden, ja wanburscauden caikille ihmisille,
puhuwat totuutta, japarahaxi aina pyytäwät caicki käändää;
wälttäwät ja wihawat caickia wääryttä, alaspainawat lihan hi-
moja ja haluja, ja niin caikisa owat heidän Isäns Lapset jo-
ca on Taiwais, ja pitawät sen suurimbana työnäns ja cunnia-
nans että caikesa menosans olla Christuren caltainen, ja että hä-
nen muotons heisä olis ja loistais sekä sisällisesti että utconaises-
ti. Ach! cuinga autuas on se ihminen, joca taincallaisella wan-
hurscauden pugulla puetettu on, sen wanhurstan wanhurs-
caus pira hänen panllens oleman, mucca sen wäarän pa-
huus pitä hänen päälläns oleman, sanelle annetan pu?°ea
hänens puhtaalla jakijldäwalla sileillä: joca Silki on py-
häin wanhurscaus.

Ia waicka tosin tämä Pyhäin wanhurscaus; täfämail-masa ej taida tulla sijhen täydellisytcen, cuin itze Chrisiuxella, o-
li sen kijnmrippuwaisen perisynnin tähden, nijn että nijdenwan-
hurstasten täyyty usiasti walilta heidän puuwrens jaheickoudens y-!
litze, ni>n ej he kuilenaan lackaa sentähden wanhurftat olemasta,
nimcauwan cuin he sen Täydellisen Christuren wanhurscauden
ostllisudcsa uscon cautta seisomat, ja ej ole ehdollisen jynnin
ta itziäns fijta eroittanet, waan ahkeroitzewat aina caiken mah-
dollisuden ja woiman jälken Cdristuxen elämängin wanhurscaw
des waelda, nijn että he totisesti ja »vilpittömästi seurawat Chris,
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368 Cuudes Sunmmtal P.
tusta ja hänen csimerckiäns, Jumalala /a lähimmäist
täns, wihawat syndia, ja ristinnaulitzewat ja hillitzewät lihan hi-
mot ja halut ettei ne waldaan ja hallituxeen vaase heidän ty-
könäns. Tämä on se uscowaisteu Täydellisyys tasa mailmasa,
jonga Jumala ylösotta hywäxi Christuxen täydellisen wanhurs-
cauden tähden iolla he puetetut ja lahjotetut owac, ja wijmein
cans nijncuin se w<mhllrscas duomari anda heille wanhurst
caudcn Cruunun sinä päiwana, sillä wankurscaudei, Työ
on rauha, nimittäin se ja Sowindo Juma-
lan cansa, ja wanhurscauden hxödyrxson ijancaickinen hil-jaisus ja lepo.

H sim. 4: 8

25. 32: 17.

Waan täsä taidais jocu sanoa: miras meillä on hpw.m
sitten Chrisiuxen ansiosta, cosia mei-
dän iye ainakin nijn sira pxhan elämän wanhurst
cäurtatacaa ajaman ja harjoittaman pirä? Waan se on yxi
häwytöin anomus, cosca sinä Chrisiuxen pohjattoman hywän
Työn nin halpana pidät, ettet sinä luule sen mitan sinua aut-
taman, jos et sinä cans saa wapaita kasia tehdä syndiä niin
paho cuins tahdot. Eikös sima ole kyllä hywäa; joca sinulla
Chrisiuxen ansiosta on, että sinä sijtä olet saanut sinun syndeis
nndexi saamisen, rusa sinä muutoin caickcin sinun hywäin töittescansa et olis taitanut yhden ainoanaan synnin andexi andamus-
ta ansaita? Jaa, eikös se ole suuri hywä työ, ettei Christus
nyt sinulda waadi sitä, että sinun omalla woimallas ja ansiollas
pidais syndeiäs poistoimittaman ja cuolettaman, jota et sinä cui-
tengancoscan taidais aican saattaa, ehkä Christuxella kyllä walda
olis sitä sinulda waatia, waan hän itze hänen omalla ansiollans
ja wanhurscaudellans sinun puetta, ja mitä sinun elamäs wan-
hurscaudesta puuttuu, sen hän myös omasta wanhurstaudestans
palkitzee ja maxaa ja sen tädden smuÄe täydcllisexi luke?eikös siis
sinun kiitollisudes waadi sitä, että sinä tätä wanhurftasta Isää
wanhurscaalla ja pyhällä elämällä palwelet? wieläkös nyt sinun
pidais handa wihoittaman ia bäwäisemän pahalla elämällä ja
caikilla synneillä, joiden edestä hänen on pitänyt nijn paljon kär-
simän jamaxaman? cucas pahomtekiä joca kerran on Cuningal-
da armon saanut hänen pahan -elämäns päälle, taidais syylläsanoa nain: mitäs minulla on hywäKuningan armosta cosca cn
minä enämbi saa elää mimm endisen pahan mieleni jälken? eikös.se



se oiis tyhmä puh? ia ajalUr? loca halaja synnin lupa wielä itzel--
lens, ej totisesti silla olewielä yhtan tolista tundo synnistä /a le»
cabottawaisesta woimasta, eikä ole sillä yhtan mama wiclä siitz
oikiasta hywasta ja totisesta ihmisen onnesta, joca seiso Jumala»Mistyxesä ja yhden caltmsudesa.

Waan wijmcisexi/ me wiela älymme: Taimcc» ihminm
tsaUa olla witzi hänen walthursiaxi tekemisistans, erra
hän on totisesti wanhursiao Jumalan edes? Wastaus:
Taita tosin, silla Gnstxi- lnjnmm Jumalan lllpauxer owar
xvahwar ja lijckl»natromar; nijn on itze ul.c«lla
XvHiys ja xvacuurus hönett silla usco o»l wah-
U?a nijhin joira roinooran/ ja ei epäile nMa na-

Johon. Cojsixi, heNZen Codi-
fiuo nijden ujcowaisten silla je codista
Meidän HenZem canja, erra me olemma Jumalan lap-
jer. Ia Colmannexi, jos sinä tunnet Mönas pysywäisen wi
han »a micliccnwauden sinun endisia syndejäs wastan; alati hala,
jat Christuren »a hänen armons osalllsutta: wilpittomasti ahke-
roitzet yhdestä rypästä ja wanhurseasta elämästä; pidät sinun ha-
lus ia i!os myös almomaisesa Jumalan sanan ja Hengellisten a?
siain tulkistelemisesa, cosca sinä tanicallqissa merkeiä tykönas löy-
dät/ nijn sinulla on walma nOä sinun wanhurstaxiceke-
miscstäs, ettäs »let Wanhurlcafteu lugusa ja seasa simm luma-
las edes.

K<«u.4.' 16.
Ldr.6:18.13,

l2.

21.

66: -.

2 12: H»

Päätös:
EDlAmat nyt owat Nmtat sielut, ne asianhaarat, jstcg me
IWM tällä kerralla sijta totisesta Jumalan edes kclpawaisesta

wanhurscaudesta olem laitanet merkitä: Nimittäin että se
pitä oleman Cahralaincn wanhmjcallF meisa täsäelämZsa, ws
me tahdomme oikein Wandurscat olla; ensist: u?anhllr-
staus, jolla yri ftndincn ihminen Catumureft, sulan Christuxcn
Ansion cautta irti lassoan hänen synneistans, jatyZöluetan hänel-
le Christuren wandurscaus, Uston cautta, nijn että hän sen caut-
ta on totisesti wanburscas hänen lumalans edesäChristuresa. Toi-
nen on sitten lMmän jolla st wllnhurfcmi teh-
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ty ihminen Christuxen alinomaisesa seuramisesa edes tuopi jocapäi-
wä totisia wanhurscauden ja uscon Hedelmitä, yhdes pyhäs ja
Christuxen Elämän jälken sowitetus wanhurscasa elamasä. Se e-
dellinen, nimittäin uscon wanhursiaus on Perustus »a Juuri
eaickeen meidän wanhurscauteem, ja ikänans cuin sen Hengellisen
ihmisen Sielu, josta se Hengellinen ihminen saapi hänen olendons
ja elämans että hän on totinen elämä ja wanhurscas ihminen Ju-
malan duomioN edes Christuxen cautta, ja todella taita sanoa
Pawalin cansa: Minä elän, en sitten minä, waan Chri-
sius elä minusä - fa jora minä elän lihasa, sen minä
elän Jumalan pojan «stosa. Se t inen nimittäin elämän
wanhuricaus, ou niin puhuin ikanans cuin sen Hengellisen ih-
misen Ruumis, joca Hänen lijcunnollans ja elämillä Töilläns il-
moitta ja että siinä ihmisesa on sielu ja totinen elämä, jo-
ca itzens olotta nijn idanisa ja nähtäwisä toimituxisa ja hedetmisasen wanhurscaxi tehdyn ihmisen tykönä caikesa hänen elämäsäns.
Sentähdcn coetelcan M itzccukin Hcknen tilans ja menons täsäkin
tarpellisesa asiasa: totisesti on ainakin se missi asia, että cusa ihmi-sesa löycywät hallitzewaiset synnit mallalla, niin cuin Synnin rac-
kaus, noitumus, taicaus, kirous, walhe, Jumalan sanan ylön-
cotze, Sabbatin wsäcinkäyttämys., tottelemattomus, ylpeys, wi-
ha, haureus, warcaus, wäärys, ahneus juopumus eli muut li-
han työt, sijnä ej ole wielä iyhtän wanhmscaxi tekemistä eliwan-
hurscautta. Alkär L.apiucaisini, andaco kenengän wierella
reirä: sillä joca wanhllrfcaueca reke, st on wanhurjcas,
nijn cuin hangin tvanhurjcas on. Joca reke, hän
on perkelest. sillä sijra ilmandllwar, Jumalan L.apjer ja
perkclen lapjer: Joeainen cuin ei ree wanhurjcamra, ei feole Jumalasta, ja joca ei racasta hänen weljens. Juma-
lalle oloon M puuttumatoin kijtos sen edestä, että meidän aica-
nam se callis ja corkia uston articulus ja cappale, yhden fyndisen
armollisesta wanhurscaxi tekemisestä Jumalan edes on nim ftlwä
ja ulosselitetty Pawin seuracunnan pimeydestä ja seeoituxesta, että
joeainen sielu sen taita selwästi nähdä ja siitä omasa ttmnosans y-
litzewoiteltu olla, erea hän ftllasta 2lrmosta IGsuxen
tun ansion ja wanh«rfcauden caurra llscoja tule wanhur-»
tcaxi Jumalan edes, ilman L.ain töitä eli pienindäkän o-
maa ansiora; jonga Totnden Jumala andacon meillä ja mei-

dän

i)0K.z:7.3.
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dän jälken tulcwaisillam aina 08a pysylvaisen ja lijckumattoman!

ehkä cmnya suuri amnus Meissä nyt tästä itzesans sn, nijn
on st cuitengin wielä ori suuresti walitettawa ia itkettäwä asia mei-
dät sicanam, että enin osa ihmisia tämän suuren taiwailiftn spin
käändä ja käytta enamman surutt»muderi ja likan wapauden,
cuin totisen wanhurscauttamistrells ja irtilastemiscxens synnistä ja
wäärydestä: silla cuinga monda on nijtä meidän seafam, jotca
kyllä uscowst ja tunnustamat että me amoasians lEsnren

. Ansiosta uscon cautta wanhurscgri ja autuaxi tulem ilman tmtä,
maan sijno siwusn ustowat cans sen, että cofta me ainoastans
Christuxen cautta uscosta autuaxi tulem ilman meidän töicäm,
mjn ei sitten tarwitackan töitä eikä-wanhurscasta elämätä, mutta
me saamme sitten elää meidän liham tahdon ja mailman muodon
jälten, cosca me uscom aiuoastans yxiwacaisesti sen, että me ai-
noastans Christuxen uscosta tulem autuaxi ia olem aumat;, joca
pimeys, nimcuin se onwalitettawasti aiwan yhteinen meidän aicai-
siem Christitlyin seasa; ni>n olemma me sillä andanct meidän u-
fcomme wihollisille ja coco mailmalle sanomattomasti siiuren pa-
hennuxen, ettei he ainoastans luule heilläns oleman nyt aiwan oi-
kian syyn epäillä meidän Lutheranein opista ia uscossa, cosca mjsa
maisa cusa Lntheruxeu oppi on, nijn pahoin ja Jumalattomasti
eletän, muita myös caicki yxikertaisct sielut ja massa caswawaiset
nuoret, tulemat meidän aicaisen mailman yhteisestä esimerkistä ja
elämän muodosta hirmuisesti joddatetuxi ja saatetuxi samaan
pimeyteen ja exytyxeen, että he ainoastans tyhiällä uscon m u-jolla
ja suruttomalla uscalluxella Jumalan armon ja lEsiixen Ansion
päälle tydyttäwät itzens, ilman yhdettäkän Elämans Parannusta
ja muutosta: ikänans cuin meidän Reliqionim ja oppiin olis nijn
lumalatoin ja surutöin, ettei se maalistan yhtän Inmalisutta eli
Pyhyttä, ja ikänans cuin me saar»aisim nijn cuollutta uscoo, jolla
eiolissan yhtän etämätä, waicutusta ja hedelmäiä, eli woimaa
ihmisen mmmamiscri yhteen parembaan ja manhurscambaan elä-
mään? Waan mitäs se oikia oppi teke siihen, että nyt nijn Ju-
malattomasti eletän? ei se oikia oppi ole syy siihen, >eika mcjoän
siitä Jumalattomasta elämästä sowi päättä mm, että oppi cans
on waarä silloin cosca ihmisten elämäkin on määrä japaha.
me olemme caickina mailman aicoina nähnet, että cusa se oikia op-
pi on ollut woimasa ja walosa. sijuä on myös wihollinen Piru si>
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tä kiuckuisemmasti ahteroinnut oma pimittä sen walloa ihimisien
kiusamisesa ja yllyttamlsesä yhteen Jumalattomaan elämään, että
he sijtä tulisit sitä pikemmin epäilemän itze opinqm totudoKa ja tar,-
pcllisudcsta: nijn se oli Juvalaisien cncana: custs löytyi enämbi
lumalctttomutta cuin Heidängin seasans? Waan ei sijtä sen wuo-
xi se seurannut, ettei heillä sen tähden seoikia oppi ollut? Heillä
oli se oikia oppi, waan Ke bäwäisit sen heidän pahalla elamällans,
niin cauwan että Jumalan taydyi caickinaisten joca aicaisten ran-
gaistusten perästä, wijmem coconans heittä vois heidän ja sijrtä
Kynttiläjalcans mualle. Nijn ft oli itze Christien"aicana, Wal-
keus ja seoikia oppi kyllä loisti Hänen la Hänen Aposteleins suusk
ja eicnnäsa ymdäri maan, waan ihmisten pahuden tähden e» tain-

' nm muuta cuin pienimmän osansaatta, sijhen oikiaan Parannu-
xeen ja wanhurscauceen.

Nijn siis Rackat sielut, cosca meillä se oikia Taiwalli-
nen'Oppi ja Tieto lum lan Llrmosta wielä on meidän seazam,
niin älkam enämbi Häwäiffo sitä pahalla ia waärällä elämällä,
waan tarctucam aicanans kijnni meidän Wanhurscameem lE->jllreett/ ja andacam hänen tehdä meitä totisesti wanhurscaixi, niiN
että me luowumme todella caikefia wäärydcstä, ja pakemm lap-
lillisesa nscalluxesa hcknen turwiins, joca sen särjetyn sielun, nscol-
la lähiöittä, omalla Wanhurscaudellans puetta ja caicki synnit
meren sywyteen heittä; jonaa jällen sitten edesmocam wandur-
scauden pyhiä hedelmita,palwellen meidän Wanhurstasta Cumnga-
stam jaHEßamwanhurstcudes ja pyhydes caikena meidän einai-
canam. sijs sallico jännin enämbi walliea, teidärz
cuolewaijes ruumisanne, nijn että te händä cuulisirta hänelt
himoijans. Ia «Mr andaco teidän jästnitän jora
ajexi Annille: mmm andacar teiran Ilnnalalle, nijnclnn
cnoUeista elärväxz mllet, ja teidän jäsenenne Jumalallexvanhurscauden jota ajcri. Sillä ei Annin pidä reirä wal-
liyeman, ettet re ole xvaan Armon alla. Ia cosc-a
te NU olerra jännistä wapaac, ja Jumalan palweliaxi n,ls
let, nijn teiUa on teidän hedelmän Mllrra H.o-
pl»xi ijancaickinen elämä. Mllrra joo wanhursias käända
iyens wanhurscaudestans, ja teke paha ja elä sen cauhi-
stuxen jälken cuin jumalalointeke: pidäisto hänen saaman

Caicki hänen wanhmfca»»«ano ei pidä Mlustermnlan
cum

l2»
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cuin hän tehnyt on, mlnra hänen pitä cllolenian ja
tähden joira hän on. Ia silloin si

olis parembi ollllt heille, etrei he wanhlwstauden rieca tuu-
denetcan olis, cm'n että he runsir st»»/ ja poickcisir pois sijra
pyhästä täistä/ joca heille annettu,oli. Amen.

2 ket. 2t 21,

Nyr sinä Rackahin ia XVanhlnsias vapahtaja
lEjuChriste, me sanomme silmlle nöyrän Rijroxen, etter
sinä ainoastans iyesäs xvanhurjcas, mnrca meille
xvanhurjcaudexi sinun Ansiosas ja ollnr
jarullnr oler- Anna sijs meidän rätä sinnn Armoos, ja
sin oikian rvanhurjcallden torista K.uondoo sinun p. Hen-
Zens walbettdesit oikein tura/ ettemme me taicka sinun Ar-
moos nastan joran o»naa rvanhurjcautta rahdoio
kenda / eli rekis meillem ajarllxia ja luuloja yhdestä
petollisesta wanhurfcaudesta Fiinin palxvelnxen siwuja.
Mutta waicllta sinä iye meijä se oikia joja me tä-
män sinun Mandursiaudes tasitäm ja sijra ojawfexi tulem.
U)aan kenelda sirä rvielä puuru, nijn awa wähimmäri,
kin hänen silmans, näkemän ja mndeman cuinga paljon
hänelda puutru, ja opera hända todella pätkimän fen jäl-
len.
tä caitisa edes tuoda sinulle wanhurscauden hedelmira,
cuolla sonnille, ja elä rvanhurjcaudelle, että nijn sinunXVanhurjcandes woima caikcja meidän elämajäm iyens 0-
sorais, sinulle Cunniaxi meidän »Icon» xvacuuruxeri/ ja
meidän lähimmaijcm 'slssranennuxexi! Amen.

3s«a-3 Sei-
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ThrisMM Kircastamifest.
Esipuhe.

MMKImm Isani-Huones on monda asumsia: Josei nijn
olis, nijn minä sanoisin teille: Minä menen
mistaman teille sia. Näillä silloisilla sanoilla lohdutta

Wap.lCsus hänen murhellisia o-pccus lapsians ennen hänen
menemistäns, loh- Ewang. Lug. 14: v. 1. ;.

Wap. ICsus oli hancu rackaftille opetuslapsillens jo coco
wuoden ilmoittanut, cuinga hanc«piti Kärsimän, Cuoleman ja
jällens ylösnouseman, iota hän erinomaisesti heille teroitti, cosca
hän andoi itzens wijmeiftn matcan paäll-eleruftlemijn, loja
nen nämat caicki piti ulosseisoman. Josta opetuslapset ei tainnet
toisin cuin hämmästyä ia murhellisexi tulla heidän sydammesäns.
Jota wastan Wap. lEsus lohdutta heitä nijsä edellakaywaisisä sa-
noisi, ja sano:
te uscorre Jumalan päälle, nijn uscocar minnn pä-
älleni. Waan nijncuin se ihmillinen sydän tasä nykyisesa tilasa
on sijta heickoudesta, ettei sewoi tytyä paliaisijn sanoihin eli kästemi-
sijn, ellei se tule lijcutetuxi jostanerinomaisemmasta syystä ja asiasta jo-
hon ihmisen sydän taipunut ja haluinen on, ia jongunnaköisamän toi-
won cautta sencallaistn asian päälle taita tullaylösojetuxi »a wahwistc-
tuxi.SentahdenWap.lEsus myös täsä puhu sekä heidän usiosians
jongahe jo ennen olit käsittänet Jumalan tygö, jonga cautta he ai-
na taisit olla wacuutetut Jumalan edes murehtimisesta ja awusta
että myös erinomaisesti asetta heidän ettees Jumalan Asuma-
sian jaHuonen Rikkauden, jonga osallisuus heille oli aiwoittu
jawalmistettu, josta hän sano: Mmun Isani huones on mon-
da asilmasta, Jos ei nijn olis, nijn minä sanoisin teille:
tNina menen rvalmisiaman reille sia» Tästä me nyt merkitzem:

i:o Mitä rama Jumalan Huone ja sen asuinsiar
HU?a»r Muutamat ynmartawät tämän Jumalan Huonen cansa,

co-
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coco Mailman ja sen, monenlaisir siar jaasinnpaicar; nijn
että näitten sanain ymmärrys olis se: Tämän mailman suureH
Huonesa on monda maata, paicka ja caupungita, paetcat sijs
yhdestä paikasta toiseen, cosca teitä minun tunnustuxeni tähdm
wainotan ja murhellistri tehdän. Maan, waicka lostn mailma ja
sijnä Christuxen seuracunda erinomaisesti on Jumalan Huone ja,
asuinsia, hänen seka yhteisen että erinomaisen lasnäolemisens caut-'
ta, nijn cuitcnginei ole Wap. lEsuxen sanain oikia ymmärrys
täsä mailman huoneista, josta opetus lapsilla täsä tilasa olis aiwan
wähän lohdutusta ollut, ja ilman sitä Maa ja sen asuinsiat muu-
toin cutzutan Jumalan Astinlaudaxi, waan Taiwas Jumalan
isiuimexi ja asumasiari, nijn cuin David myös sano: Tairoa-
stenTairvar orvar HERran, murra Maan on hän ihmi-
sien lapsille andanur. Ia waicka itze Taiwastan ei ole kyllä
Jumalan asumasiari, nijn taita se cuitengin soweliammasti cutzut-
ta hänen Huonexens ja asuinsiaxeus cuin maa. longa tähden
myös me täsä paicasa Jumalan Huonen cansa jolla lEsus loh,
dutta hänen opeluslapsians, ymmärrämme sen AnruaUisin sian
japaican johon ne rorijer Jumalan L.apjer ylöscorgoreran
cuoleman jalken Jumalan,ijancaickiseenosallisiueen, josa
hän hänen Cunnians Heille suurimmaja mitafa ilmoitta ja jacaa;
Silla nijn cuin ne uscofa cuollet ihmiset ei taida jälken cuolemans
olla joca paicasa yhtä Haawa, nijn mahta se sijs olla yxi wi§i
Paicka josa he silloin owat, joca Jumalan Huoneri täsä cutzutan,
ja muutoin yhteisesti Taiwaxi sanotan: sillä me tiedam, erra
josrämän majan meidän maallinen huone purjeran, meil-
lenolewanßakennuxen lumalakda, hllonen ei käsillä reh-
din, joca on ijancaiclmen Taiwaila, jora me huo,
camma, Mrvöiren, ena me meidän Majallam, joca Cai-
xvasta on, pueremxi rulisim. Ia niincuin tämä lumalcm
Huone ja Taiwas käypi lawialda yli sekä Tähtein ja Ilman että
caicki muut meidän silmillem nähtäwät Taiwat; nijn taidamme
me myös erinomaisesti tästä Taiwasta ja Isän Huonesta, joca
nijlle uloswailsMe luwattu on sanoa, että sijnä on monda asu-
insia; nijn cuin yhdellä maallisella Cuningalla hänen Waldacun-nasans on monda maata ja Caupungita, waan cuitengjn on sijnä
fiwusa erinomaisesti hänen oma Restdensins ja Pää°Caupungins,
lvla hau osu ja ilmoitta itzens, jaulos jacaa Lmbens hänen alim-
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maistllens, ia erittäin sima laffe hänen Yastwans jauscslliset Pal-
weljans hänen pöydällens ja muun hywydens namitzemiseen:
Nijn paljo enämmän, waicka meille käsittämattömällci tawalla.
Jumalalla meidän Isälläni on hänen Pyhäsä Taiwallisefa Huo-nesans monda asuinsia, ja cunnian paickaa, jolla hän hänen Lap-
sens ja Vsiawans wijmein cunnioitta ja tydyttä. Näitä Juma-
lan Cunnia-Huonen monencallaisia asuinsioja, emme taida tasiheickoudesa käsittä/ cuinga me ne tÄdaisimme sanoa wisieiri pai,
coiri ja camareixi Jumalan H'.!sncsa eli Taiwaisa, waan paljs
enckmman taidamme me »mmatta ne Jumalan Huonen Cnnnian
Muodosta ja eroimxesia, joca Taiwafa löyly nijden utoswa-
littuiden asumisesa, jolla si on M roinen tirckaus auringolla,
ja roinen kirckaus Cmllla, jaroinen kirjaus Tahdeitta, ja
yxi rahti woirra roisens kirckaudes: nijn myös Cllolllntren
ylösnousemus, josa nimittäin samalla tawalla yxi kaypi yli toi-sen cunniasa ja kirckaudesa, cuitengin yhdesä sanomttomasa yh-
distyxesa ja wiattomudesa, ilman sen toisen cunnian wabenysta j«
cateutta. Josta asumisen ja cunnian eroituresta P. Kirkon opet-
tajat owat sanonet: Tämä asuinslain paljoils Taiwaija mer-
kiye niyös Cunnian eroitusta, silla iyecllkiu saapi ftn cun-
nian cuin hänelle jopi, ja johon hän mielclläns tyty. Tai-
wan ajumasiac owac monenlaisir, nijden uscorvaisten ar-
mon jalken. Cltingas Taiwai<a on mapda asiimasia Isantekona, jos ei ansion eroiruxen jalken? ja,cuinZas Tah-
ti kaypi yli roijcn cunniaja, ellei hänen Sarehirrens eroi-
euren jalken? Ia nijn Jumalan ja meidän Isam suuri Cunnia
hänen Pyhäsä Huonesans jacaa itzcns ulos caickein päälle, jota
itzecukin wastanotta hänen mittaus ia näköns jalken sijna kircaste-
tusa Sielun jaRuumin tilasa; Jolla Wap. lEsus nvt woimal-
lisesti lohdutta hänen opetuMpsians, joille eriuomaiststi caddclla
tawalla tämä lohdutus taisi hywari tulla, ensin sillä tawalla,
että heidän nijncuin Chriftuxen Palweljai» ja Opettajain pi-
ti ne ylimmäiset asuinsiat täsa Cunnian Huonesa saaman,
nijncuin se seiso: Operrajar paistawar, nijncuin Taiwan
kirckaus, ja jorca monda operrarvar wanhur<cameen, nijn-
cuin Tahder alari ja ijancaickijesi. Johon muutoin cans lue-
tan se, cuin me olem Sunnuntaina Septuagesima, selittänet
Christuxen Opetuslasten CMMgjnGuH armon wsslda.cnnnasa,

«cor. 15:41.
42.
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ChrisMM Kircastamisest. Z77
errä heidän pitä istuman istuimella
dllomiren caxiroisiakymlnendä Israelin lucncunda: Toissxi,
tulit he tällä lEsuren sananparrella, monda afuinsia,
tuxi sijtä, että se bikia pysywämen asuinsia heillä oli ainoastans
Taiwaisa, sillä maa ja sen paicat ei ole meidän oikiat asuma eli
olendo paickam,waan naisä me olem muucalaiser jawierar
camiehet, joilla ei ole rasä CaupunZira, xvaan
eyimmerullewaista, joca se oikia meille aiwottu ja
asuinsia ja Isan maa on.

;3- i;-

13:14.

2:2 T<W Isan Huonesta ja sen asuinsioista nyt Wap.
lEsus sano, että hän meni valmistaman sia sinne: Minun
Ijani Huones on monda asilinsla, jos ei nijn olis, nijn
minä sanoisin reille: Minä menen rvalmistaman teille sia.
Han asetta täsä puhens opetuslasten epäilyxiä wastan iotca taisit
heille sisälle langeta heidän mahdottomudens tähden tähän cunnia-
an, sentahden hän sanoi Jos ei nijn olio, se on, ws te teidän
mahdottonuden tähden ette taida lohdutta itziän sillä, että Isä
ylösottais teidän hänen Huonens asuinNoihin, nijn minä sanoi-
sin, taicka alcukielen jalken, minä olen sanonut reille <en jo
ennen, engä ole syöttänyt teitä tähän asti tyhjällä toiwolla että
minä tahdon toimitta teille ne asumasiat,waan minä menen nyt itzsTvösä päättämän minun Toimituxeni sijtä asiasta, ja walmista-
man teille sian nijhin asuinsioihin.

Cmn lEsus
meille »valmi-

sta.

Tämä Toimitus ja Walmisiaminett siis tapahdut sillä
kamalla, että waicka tosin Taiwan asumasta jo alusta oli aiwoittu
ja walmistettu sekä Engeleille, että ihmisille, nijn cuitengin nijn
muodoin cuin caicki oikeus sijhen, ia ftn periminen nyt oli Syn-
nin cautta pois cadottttu, ni,n lEsus meni jällens toimittaman
ja walmistaman meille seka oikeuden että sian siihen Taiwalliseen
Permdöön, Ensist, -Hänen Aarsimijens ja Cuolemans cauc-
ra, johon hän nyt cohta oli menemäs, ja silla awaisi meille jällens
Taiwan owen ja asumasian, uscolla omisiettawaxi ia sisMekayta-
lväxi; josta sitte Toisexi seurais se, että hän jallens jäiken Cuole-man-s tuli >a ilmoitti itzens opetuslapsille, ia wacuutti heitä hänen
toimitetusta Rauhastans, ja hänen Rlos asiumijens caulra
Tairvasien wielä julkisemmastiosotti että hän oli Taiwan HER--
ra jaawaja, josa hän sitte seka pMn Hengen lähettäminen
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camra teki, <a wielä tele ja malmista caickein sydammet jotca hä-
nen wastanottaroat, Ta-wan asumisten soweljoxi, että myös
Nen ai mo«n a» sen Esiruböuxms cumca ylöspitä hcwä Taiwan tiel-
tä, josa he taittuvat sällptelyt olla niihin ijancaickisljn Jumalan
Huonen majoihin ia afumasloihln. Ia tällä tawalla jM Wap.
lEsus on watmistanut hänen opetUklapsillenö ja caickille nnnlle
Tien ja Sian hänen Cuolemans/ Wösastnmisens,
ja HenZens H.ähectämifen canrta, joica caicki tasayh-
then tutcwat, waan clittengln nijn, ettei ne edelliset ole eli tulL
meille hywaxi, jos ei Pyhä Hengi saa walnnsta meidän sydämml-
täni ensist totisin Jumalan asmnsioixi täällä totisen ia eläwan U-
scm jonga cautla meille ainoasians se totinen ofallisnus
tule Ehrjsturesia, hänen Cuolemssstans, Vlösastumifcsiaus, ja co-

Tuorztssi., !

co Taiwaasia. Sentahden on yxi Opetaista sanonut: «Li Chru
sills ainoastans hänen carnra siihen Cai-

ole meille joranrvalmiziamtt, wan han
on hänen jalken
-Hengen Mahlan niille lljcwaistlle, jonga ealirra he
misteran Tairvaan jasen aurudenkäsirrämisecn. Josta sitteseura että cosca lEsus näin on täällä armon waldacunnasa wal>
mistanm meille wiffit asuiustat Taiwaseen; Hänen Cuolemans,,
ia Ujcon waicuttamisen camta meisä; Nl,n hän wiela nytkm Tu->

csconans ottaman meidän hänen tygöns wijmelftllä
duomiolla, jofa hän julkisesti wahwlsta hänen LasteuS pöälle caickl
mna l>an heille luwannut jawalmlstanul on, fanoden: Culcar mi-
nun IMm stmmtut, ja omWcar se waldacultda, joca:reille
sn wnlnusterru maitman alusia.

Minga cultainen nyt erinomaisesti se suuri Jumalan Cuw
man-Huone, ja, sen asuinstat sijin on Wap., lEms Tä-
napana Hänen Opctuslapfillens hänen 'Vyhäsä Kircastanlscsans,
Vsottauut ja nnhda andanut iongun Kipinän ja Esimaun, nizw
cuin yl),,desa>Taiwallisen Cunnian heille sekä lohdnture-
xi caickia edes seisowaifia waiwoja wastan,ctta wissixiwaacuuwxe-
xi heidän'tulewaiststa Cunniastans Isän Taiwatlisesa Hnonesa ja
Maiasa ylhM. Josta asiasta, meillä nijN on, eriomainen Tila
ia Syy nyl puhua.

Waan cuinga wallitcttawa asia se on, että wiela Chri<
stittyngin seas pitH löytymän mjn plmtitä ja> Taiwali tundemnt-

Ly7.iw!z in,
dunc!oc.

.
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tomia ihmisiä, jotca larkcns wiisaudesta ja orjudestanijn owat
rasitetut että he upponduwat «a lak«btywät heidän wijscmteens, ja.
ci usco eikä ylösnousemusta, eikä ylitän Taiwallista asundota tämän
elämän jälkeu; joca on Jumalan Wauhurscauden duomio jvran-
Mstus heidän ylitzens, että he owat caiken onnens ehinet ainoa-
stans Järjen harjoituxisa ja sijnä maallisesatiedosa, lum.alan
Pyhäin Ilmoitusten ylöncatzen cansa hänen P. Sanasans. Wa-
an että meillä totisesti on toinen elämä tämän elämän peräsi, sen
taita yxi terwe järkikin melkiän löyta ja päältä, cofca hän sekä
Luonnon että Armon kirioja todella luestelle jatutkistele. Nijncuin
esimerkixi; Luonnon kirja ja walkeus meille sen osotta ja opetta,
että itzecukin cappale n»ailmasa pyrki hänen maaliaus cohden joca
se>pi yhten hänen luondons cansa, josta hän ikänans cuin halaja
sautta hänen onnens ja Pysywäisyttans:.Nijn nehengetömätkin
cappalct, Elemendit, Tuuli, wesi, maa, ja Walkia, tasaisesti
pyrkiwät heidän luonnollista maalians cohden, ettei coco mailma
taida estä heitä pois heidän ikanens cuin halustans, ettei Tuuli'
oina tuule, wcsicastele, maa alaspäin pidä, jawattia polta: Htim
paljo enämman on nijllä järjellisillä luondocappallilla yxi luonnol-
linen halu nijden näkynäctömäin perän, sillä itzecukin löyta tykö-
näns Sielun ulos sanomattomat wcucuturetja halut, catzeleman
ja tutkiman Jumalala ja nijtä nafymätlömia asioita, ja malitzs-!
man itzellens sencallaisia teitä ja palweluxen muotoja, joisa se cuo-
lematoin la masa tytymätöin Sielu pidais taitaman sautta hä-
nen täydellisen haluns ja onnens tämän nähtäwästi catowan elä-
män ylitze. Ia cofca me wielä Luonnosa catzelem Jumalan joca<
päiwäisia suuria Edcscayomisen ja halliMren estmsxcVeja
mailmasa, cuinga Jumala caikssa tawoitta Mä hywä järjestystä
ja mailman onnellisutta, nijn seura tästä myös yxi päätös, että
palio enämin tämän elämän jällen caikttule hänen täydelliseen jär«'
jestyxeens josa tasainen maxo tapahtu hywille ja pahoille. Etten
minä mahda sanoa, ruinaa woimallisesti Oinanmdo itzecungin
terwen järjen tykönä, taita sydammesä muistutta ja todista, seka
Jumalan Wanhurscaudesta joca maxa caiktlle heidän töittens jäl-
ken, että hänen Hywydestäns hänen luondocappaleitans wastan
Jotka Luonnon Walkeuden opetuxet sitte wastansanomattomasti
ja suuresti wcchwistetan, ja täydellisten mittaan ja uscon cuuliaisu-
teen johdatetan ja yloscorgotetan fijnä IlmHirewla Ilimalan
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Sanafa ia p. Raamamja, joca caiken sen palkitze ja »nm ylitze,
woitawasti täyttä mitä lärjeldä puutu, ja jotta Järki ei ole ulot,
tuwainen sauttaman jakätsittamän. Naiden edeliänimittyin Sa-
nain siwusa cuin me Den selitim, sono Wap. lEsus itze hänen
opetuslastens iloxi ja Minä mlen jällens, jaoran
teidän psloni, että minä olen, siellä pnä teidän
olsman. Minä annan minun lamdailleni yankaikijen elä-
män. Nijn Wap. lEsus Tänapa'nä myös auda heidän wahwi-
siuxexens sijta Totudesia, operuslasiens nähdä loista-
wan kipinän hänen mlewaijesta Cunniastans, nijden Py-
häin Taiwan asujain Mosexen ja Eliaxen ilmoituren cansa, jola
opetuslapset/ tämän nykyisen catowaisen tilan jalken, ci ollet ulot-
tuwaiset karsiman tätäkän kipinä Jumalan Canniaista jaKirkau-
desta, ilman cuoleman waarata ja suurta hämmästystä. Josta Ju-
malan kirckauden ja Taiwan cumiian esimausta he cuitcngin tulit
nijn sywäldä wahwistetuxi heidän Uscoscms ja naösäns siitä tule-
vaisesta elämästä ja autudesta, että he sen iälken olir walnnr M
iloiser käymän caickein hirmmfimman clloleman
ia pinan alle, ennen cuin he pois kielsit sen wahwan tiedon ja
tunon joca heillä uscosa oli sijta tulewaisesta autudesia. Joca a-
sianhaara myös anda meille sangen suuren todisturen sijta tulewai-
sesta Jumalan Lasten onnesta ja autudesta: Ia nijn on meillä itzs
Coerrelemuxefa myös joca aica, monda ja ihmellisiä esimcrckiä,
monesauscowaisesa, cuinga he jo täällä suurten kiusausten jälfen
usiasti owat tullet cunmoiteturi ja iloitetuxi suurella lulewaiscn Tai-
wan cunnian tunnolla ja esimaulla, suuresa mitasa,ja halusa lähtea
pois täälda, nijn että he totisesti owat maistanet sen mlewai-
fen mailman woiMa. Ach! sijs, cuinga minun pidäis sen tyh-
män ja lyhyen Jarien epäillysten tähden, taitaman wuowctta cai-
ken sen tulewaisenijanmickilen menon sen päälle/että minä Jar-
iini mielixi panen itzeni uscoman ia elänen tojsin cuin se ilmoitettu
Pyhä jaSelwä Sana minun nijn ylitzewoittawasti neuwo ja optt-
ta? Tosin minä taidan nijn turwaliisemasti käydä M tietä, jon-
ga Järkikin tunde ja ncike Pyhäxi ja puhtaxi, cuin sitä rauha-
toinda synnin ja hecuman tietä >onga järki itzestcms naks olewan
täytetyn caickinaisilla luondoakin wastan sotiwaisilla cauhisturilla
ja poickeuxilla pois Jumalasta sijta corkeimmasta Hywydestä.
Ach! ottacam sijs tästä suuresta asiasta roaari cosca wielä aica on.

M. iv: 28.

U«Kr. s: 5.

et-



etten me hiljan tulis sitä autuutta tutkiman za caipaman, cosca si-
tä ei enämbiikanäns ftutta taita. Tancallaiseennitkistelemiseen pyy?
täkam nyt armoo lEsuxen omalla Rucouxella hänen Taiwastcws>
sydammest sanoden: Ijä Meidän etc.

Sen P. Ewangeliumin kirjoitta P. Match. Ew.
Lug. 17: v. 1.

otti lEsus Petarin, Jacobin ja
lohannexen hänen Weljens, ja wei yeidän eri°
näns coMalle wuorclle. 2.. Ia kircastettin yeidän

edesäns. Ia hänen Castvons paisti nijncuin Auringo,
ja hänm waattens tulit walkiari, nijncuin walkens. 3.
Ia catzo, heille il<uestyit Moses jaElias, ja puhuit hä-
neil cansians. 4- Nijn wastais Petari ja sanoi lEsu-
xelle: HERra meidän on tasa hywä olla, jos sinä tah-
dot, nijn me temme tähän colme maja, sinulle yhden,
Mosmlle yhden, ja Elialle yhden. 5. Wielä hänen pu-
huisans, catzo, walkia Pilwi ymbäri warjos heidän.
Ia catzo, ääni pilweft sanoi: Tämä on minun racas
Poican, johonga minä mielistyin culcat händä. 6. Iacuiu Opetuslapset sen cuulit, langeisit he Caswoittens, ja
peljästyit sangen cowin. 7. Ia lEsus tuli, ja rupeis
heihin, ja sanoi: Nostat la älkät peljätkö. 8. Mut-
ta cosca he Silnläns nostit, nijn ei he ketän nähnet,waan
lEsuxen yxinäns:

Tällä erällä me tahdomme catzella, wap. lEsuxenAircastamista, nijncuin yhtäRipinata ja E-
sicuwa sijhen tulewaiseen Jumalan Lasten
Cunnlaan ia Airkameen Taiwaiia. O HER°

OHENmanna menestyä! Amen!
WWapahtajan lEsuxen Ki-castamistsa me Tänäpan
WM näem, Ensist, Hänen Prha,l Seurans, jonga han

tahdoi pit» Hänen Klrcasicmnsesans, )a mingäcaltaistt
Bbb 3 ne
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ne owat, jotca hän teke osallisexi Hänen Taiwallisesta Kirckaude-
sians; Toisen, Iye I.ircasiamijen muodon, )a Colmanexi,
st», uloMymilett.

siis, si Seura songa <ansa Wap. lEsus tahdoi
mennä Hänen Kircastamiseens, olit ne Pyhät Apostolit, )a eri-
«omaisesti ne Colme, pierari, Jacob, ia lodanncs. Joiden,
nijncuin colmifäisen todistuxen, pititeitämanoman silmä naköns jäl-
len todista ja julista tätä suurta Salaisittta »a Tciwau Kirckau-
den waloa. Pietarin piti tasa oleman saapuilla, nijncuin sen »o-
canyt tarwitzi wahwisiusta hänen cpuuscoons wastan, jolla hän

Lunastulen TMä ja kielsi Christuxen Kärsimäst, waan cui-
tengin sitte piti oleman lesuren suuren Tunnustajan, jonga Tun-
nusturen nijcuin Callion päälle piti lEsuren Seuracunda raket-
taman ja wahwistettaman, jota Toimitusta wastan nyt Pietari
tarwitzi tällä lEsuxen Kirckauden näöllä tulia wahwistemxi, caic-
kia epäilyxiä ja muita wainoja jaCuolemanuycauriawastan: Ja-
cobin tasa piti ccms saaman wchwistustaTaiwan kirckauden csimau-
sta, wastan sitä cowa Matttyrin Crunua jaCuolemata ionga l,a-
nen piti coickein ensin muista Apostoleista Cbristuren tähden kär-
siman ja ulosseisoman: lohannexen piti täsa myös oleman, nijn-
cuin sen jota lEsus enimmän racasti ja hänen äitins Ristin päällä

halduns ustoi, joca myös sitte enimmän kirjoitti lEsn-
xenlumaluden Todisiuxeri jajulistamisexi,ja cansßackaudesia hä-
nen kirjoisans nijnrunsaasti kirjoitta, räikille erinomaisen ojcnurcri ja
seuramisexi jotca lEsuren Kirckauden osallisutcen tahtowat tulla
Taiwaisa. Tancollaisella sijs Pyhällä ja luma!isella Seuralla
ja Mäellä nyt Wap. lEsus tahdoi mennä hänen Kircastamiseens,
jolla hän cohta onda tietä minga caltaisct myös ne pita oleman,
jotta tahtowat tulla oselliseri sijtä ijancaickiscsta Taiwan Cunniasta
jaKirkaudesta. Ia nijncuin wielä tasa lEsuren Kircastamisesa,
nijden uloswalitruiden Taiwan asiyain Seura ilmestyi, ni-
mittäin Moses jaElias; josta me edespäin cohta saamme pidem-
maldä tuulla; nijn me sijtä taas tnlemme sitä paremmin ymmär-
tämän mingacaltaiset ne pita oleman, jotca sen Toiwallisen Cun-
nain jaKirckauden osallisutcen wijmein pita tuleman.

lEsuren Se-
um Kircasta<
misens,

. .

?. »8.

HH. 2,.

5«ll. 21.

Itze Kirkasta-
mmen.

Toisexi, mira iye Rircastamisien tule, Costa Wap.
lEsus tasa tahdoi näytä yhden Kipinän Hänen Taiwallisesta

Kirc-



KircktMdestans, nim st seiso; Hän Rircasierrm Heidän ede-
Ktts, se on, se sisällinen lEsuxen Kirckaus, josta hän itzesansnijncuin totinen Jumala loisii, josta Kirckaudesta se ihnMncnsen Personallisen yhdisiyxen cautta osallinen oli, niin
että hänesä ronjcsii asiu c"co Inmalude,» rlm-l
millisisii, se ilmestyi nyt opetuslapsille sijnamitasa cuin lEsiisheille tahdoi ilmoitta, nijn että sijta Kirckaudesta, Ensist, hä-
tien Cajwons paisti mincum auringo. Cosca me ihmillisella
lamalla ja ihmisien kasitöxen jälken tahdomine puhua jostan suure-
sta Kirckaudesta/ni/n en me taida saada corkiambatn esimerckiä
sijhen, cuin 2ll»rinFon/ joca on se kirckahill cappale meidän sil imäin edes; maan niincuin lEsuxen Kirckaus itzesans kaypl yli cai«
ken maallisen Kirckauden, ja sanomattomasti ylitzemoitti Mosexen-
ginKirckauden jonga hän lumalalda sai wuorella, nijn ilmaniepäilemätä oli tckmäkin Ktrckauden ilmoitus nyt furembi cuin se
taitan ihmilltstdä Neleldä utosfanotta, jocaosötti itzens cans siinä
että siitä Kirckaudesta, Toisin'/ hänen Warren» rnlir xvalkia-
xi nijncllin walkells. Taicka nijncuin ltlmi, nijncmn Miarcussano; soilla sanan parsilla taas tietä annetan se corkein walon muo-
to cuin ihmilllnen kieli taita ulossanoa, jostankijldawafta capi?a-
lcsta, nijncuin P. Marcus myös seliltä hänen fanans cosca hän
cohtba sen päälle sano: errei waarcen painaja raida nijn
walkiaxi paina »naan paalla. Se sifallinenlEfuxen Walkeus
jaKirckaus kawi ulos läpi maatetten, jolla hän nijn osolti cuingn
palion hänen krrckaudens ylihekäypi sen Luonnollisen Auringon kirc,
kauden joce ei taida coscan hänen kirckamtans ja satehitäns tunge«
läpi maatetten. Tancallaisella. Kirckaudella sijs Wap. lEsus
tahdoi ilmoitta itzens hänen murhellWe opetuslapsillens, ja silla
mmsiutta meille sen, cmnaa myös meidän pitä tämän wanhm-
scauden auringon lEsilxen matosta ja ytöswatistuxesta toistaa
man, sillä hän on tullut walisiamanFaickia ihmisia, ja joh'
dattaman Hänen TaiwaWn watons jo kirckaudens osallisuteen,'
nijn että lEsiiren matosta nijden wanhl,rscasien rerki paista
nijncuin rvalVens, )a walifia hamaan siihen isoon pai?
xvan asti; jaa, itze waiwainain ja Jumalan curittamisien
alla heidän alendamtsens fäädnsa, nijn he aina tirckasi pai-
stawar, ja menewar nijncmn kipinär corsi», sijhen asti
cuin he lEsuxen Kirckanden ltäydeUeert osallismeen Cunniasa

col. 2: y.
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tulemat ja siellä kijldäwär nijncuin aunngo heidän Iläns
xvaldacunnas.

C<»lmattttexi,TälnäWap. lEsuxen KircasiamisenCunnia
,tuli wiela paljon näköisammäxi ja julkisemmari tehdyxi,nijdenTai-
wallisten pahain atujain ja Gliaxen naimisin ia
Canftpuhen caurra; Namät Pyhät miehet olit tasa totisesti
saapmlla sekä Sieluns että Ruumins puoleN, silla ei he muuton
olis taittu nähtä opemslapsilda, ja nijncuin namät molemmat olit
cuuluisat ja tietyt miehet Jumalan Seuracunnafa heidän nimens,
wirccms, ja cuolemans puolestjoca oli jo ennen muutamata tuhat<
ta wuotta tapahtunut; nijn tahdoi Wap. lEsus nyt myös cu-
tzua ja otta tasa heidän/ ennen cuin ne Pyhät Engelit iotca muu-
toin aina olit saapujiin lEsuxen Toimiturisa näkywäisessi, että
wahwistaman opetuslapsisa lEsuxen sekä lumaluden että Kärsi-
misen jaCuoleman totuutta jota Moses ja Prophetat olit nijn ah-
kerasti ennustanet ja ulos maalannet/ ja he sijtä samasta nyt lE-suren cansa puhuit, cuinga caicki nämät cohta piti lEsuxeldapaätettamän ja täytettämän coco mailmanLunastuxexi ia autudexi,
nijncuin se P. Lucas sijtä selwästi suno: Mojes ja Elias
clmniasa /ja puhuir hänen menosians, jonga hän
rvä oli lerusalemis, janijn sillä lopun tekewa caickein Moserel--
da ja Prophetailda tehtyin ennustusten ja esimalausten päälle.

»l2tK. !Z'4Z/

josn Moses ja
Elias ilme-

styit.

2l<ez. 2: 11.
veut.Z4: 5.6.

t.uc. 9: Zl.

Waan ej tämä lEsuxen Kircastamisen Cunnia wielä tä-
hän puutunut, mutta raja ilmandui wiela iye Jumala hänen
Taiwallisen aanens ja tNielisuosions cansa, jolla hän nijn
merkilisesti Todista hänen Pojastans ja sanoi: Tama on minun
Racas pojcan, johonga minä mielistyin/ cuulcar handa.
Tämä corkia ääni tavahdui kijldäwästa ja kirckahasta Pilwcstä,
jocausiasti on ollut, Jumalan Cunnian istuin ia Ilmoitus paicka,
sekä hänen arkisans ja Tcmplisans wanhasa Testamendisä, että
wielä wijmeiftlläkin duomiolla on. Tästä lEsuxesta nyt Jumalaitze Todista, että se oli Hänen poicans, ei nijncuin Moses jaElias jetca olit suuret Jumalan Palweliat ia aseet, ja uscolliset
coco Jumalan HuoneeS, waan rama oli iye poica Huo-nens, jonZa Jumala on caickein perillisexi pannut, ja
mvos hänen caurrans mailman tehnyt; Tätä Poicans käffeJumala Aposioleitten cuulla, nijncuin sitä joca oli lumalalda lä-

hetit-

jalumalaitze!
Hänen änenszcansa.

v. 5. '

i kee-8! ".

Uedr.3:5.6.

slebi.i:2. 5.
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hetetty Mailman Lunasiajaxi, mjn myös caiken Jumalan Tah-
don Tulkin ia lulistojaxi/nimcum hän sen jo Mosexm camta aica
ennen sanonut oli: je joca ei clulle Minun Sanaani, cuin
han minun nimeeni puhu, hanelda minä sen chaadin. Ia
nijnApostoleitten Viti lEsuxen omasta Suusta cuuleman Jumalan
Tahdon, ia omilla Silmilläns näkemän hänen M Kärsimisens
jaCuolemans, että Cunnians ja Corkcudens; waan nniitten ia
caickein meidän taas pitt cuuleman Apostoleilda ja Heidän Sia-
aisildans Saarnawiralda sen saman, joista se samalla tawalla

«"

seiso: loca reira cunle, si minua cuule, ja joca teidän
cayo, si minun. Ach! autuat olemma me,
jotca tämän Jumalan ja Hänen Pojcans Äänen ja Sanan «lem
wastanottanet ja walinnet meille Opixi ja Religionixi; ach! cuin-
Za aumat olemma me, jos me sijnä opisa ia Uscosa selwänä ja
wahwana pysymme, ja sen käytämme Jumalan Pojan lEsuxen

-l.uc.lQi »H.

totiseri Seuramisexi, sekä Pyhän Opin, että ICsuxen Pyhän
Elämän, ia sen callin Ristin tiellä; totisesti, sijna tilasa me jo
täällä saamme naddä ja maista lEsuxen Kirckauden cunniata,
jataidamme, mieluisen mailman ja itzem poiskieldämisen alla,
disiuxen tilasa, awoimilla silmillä cayella kirckaur-^"
ta, mjncuin Speili<a ja muureran sijl?en cllwaan kirckau-
desta nijn kirckaureen, nijnclnn HGRran Hengestä. Ia

nyt tämä lEsureu Kirckauden näkeminen M Ilunalan
Mnen cuuleminen waicutti Apostoleisa, yhden totisen mailman ja
itzens poiskieldämisen, ja sitä wastan lEsuxen coconaisen Seura-
mistn; nhn me M sijtä;

Z: 11.

Neljännen, llisrkitzem, Apostoleicren Rayroxec IV,suren lxircastamijen siwust: EnM, Wap. lEsuxen
Kirckauden ja Cunnian näöstä he tulit walmixi ja miel«isaxi teh-
dyxi, että cohta ylönandaman caicki, ja tekemän majaa ja asuin-
sia itzellens sijna samasa Paicasa ja lEsuxen Kirckauden loistesa.
losa tosin Pietarin Heickous ja lyhyt mieli suuresti osotti itzens,
ettei han ajatellut nijden suurten asiain päälle jotca wielä lEsuxel-
da toimittamata oltt Lunasiuxen Tyosa Hänen Cuolemans cantta,
eikä myös muistanut euinga catowainen ja pysymätöin sia tällä
wuorella taisi olla, että wahwa asumasta ja Jumalan Kirckauden
lMtikemista ylösrakendst; Maan cuitWin tuli tästä lEsuxen

Ccc Cunt

Opetuslasie.»
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Ennnian esimausta ja fijtä halusta jonga opetuslapset nyt fäsitit
lEsuxenKirckauden ofallisuteen. Heidän Sydämmens sitä sywem-
malda walmistetuxi ja wcchwistetuxi sekä caikcn mailman ja itzens
taydelliseenPoZkieldämiseen,ettamyzslE!uxenuriwacaistenSeu-
rämisten, joft lEsuren walo ia kirckaus ainoastans taitan käsittä
ja sautta; nijncuin Pietari sen asian cans sitte jälkm wasia oikein
näki ja sijta saarnais, cuinga me siinä Pyhäsä wastaudest Syndy-
mifefä ssttnyreran siihen elawaan coiwoon, ja siihen cars-
marromaan,faasillrramarromaan,jaturmelematromaanpe«
rindöön, joca Taiwais on rahdclle pandu, ja nijn ei maan
päällä cauwan laitta nautita. Ia niincuin siis opetuslapset nmn
«äsä tilasa olit nijncuin juopunet Jumalan Huonen tawaroista ja
lEsuren Cunnian Kipinän näöstä, nijn ettei he tiennet oikein mi-
tä he puhuit japyysit, waan yrikertaifudes halaisit päätä cohden
täsä kirkaudes asua ja iloita, ja coco mailman ylönanda hänen nä-
köisten ja ihanitten asumasiainscansa; nijn cuitengin Tojfexi, taas
toistalda, cssta Jumalan Majestetillinen Ääni ja Läsnäoleminen
rupeis wiela lähemmaldä itzens ilmoittaman, waicka ainoastans
yhden Pitwe» sisällä, nijn cohta käänsi toisia päin asia itzens heidäneanscms, nijn että se seiso: ja cl,m Opernslapfer sen cuulir,

» ket. l: 4.

V e. tanZeisir he caswoittens, ja fangen cowin. Nijnsano P. Lucas: erra costa Mosis ja Elias menit stn pilwens
sijalle, nijn he peljaftyir. Se on yxi luonnollinen heickous siinä
syndisesä lihafa, ettei se kärsi Jumalan Majestetin ja Cunnian Lä-
snä olemista eli äanda, muutoin cuin witzein wälicappatden ja mar-
join cautta, mjncuin Jumala itze sanoMosexelle: ei ch-

.niinen joea »rmutt nake taida ela, ja sinun pira näkemän
'mitttm mca pain; Mjncuin myös sen Tulewaisen Elämän ja

l.u». 9: 54.

k111im.29: 4.

Jumalan Cunnian sisälle puhkemisesa, ilman epäilemätä st suuri
ja outo muutos nijden utoswatittmngin si)da'mmesä taita ensim-
Mäldämatcansaatta hämmästyxen sen ulosfanomattoman muuto-
xen ja autudeNe jaJumalan Cunnian ilmoituren ylitze ioca silloin
tapchtu. Waan nijncuin Wap. Issus täsalin hänen ajallisen
Kircastamifens fiwusa, rnpeio ha'nen opetulapsijns heidän häm-
mastyxens alla, ja wahwisti heidän; nijn hän silloin cans paljo e?
»ämmin on wahwistawa hänen uloswatitut lapsens ja tekewa hei-
dän soweliM wastanottaman sitä Cunniata jaKirckautta jonga
hsn itze heille nijn callisti ostanut on, m nyt ilolla halaja sifalle-
«iedä heidän sen iiancaickifeen »«'.Uitzemiseen. Na-
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Nämät owat ne Asianhaarat, jotta me lyhyelda olem
tainnet merkitä Wap. lEsuren Kircastamisesta, nyt me tahdom
catzslla, sirä Tulewaista Cunnian joca caiKille
lEsuxen Canlaperillifille rvalmisierru on jaanneran siinä
»Mncaickilela Glämäjä Taiwaija:

Waan niin maaratöin wali cum se on, sen Ijancaickisen
ja Taiwallisen, je sen maallisen ja catowaism menon wälilla; nijn
mahdotoin asia cans se on sille malliselle kielelle jg kynälle että taita
selwästi ulosmaalata sen Tulewaisen Gamän ja Jumalan Cuw
nian asumisen tilaa ja muoto, josta ilze Jumalan Sana todista,
ettei sirä iloo ole Silmä ei Corwa cpullut/ eikä 'fh-dengän ihmiseen ftdämmeen ole astunut, cuingas sijs meidän
lyhy mielem ja kielem pidais oleman ulottuwainen sitä Salaisutta
jasen sywyttä ulos ammundaman ja mittaman jota ei Mosestan
jocapuhutteli Jumalala, eikäpawali joca oli Colmannes Tai<
wais, ollet ulottuwaiset ulossanomcm? Waan cuitengin mjnmuc-
doin cuin Jumala on kassenyt meidän tutkia Raamatulta ja sen
Salauria, josa hän on ilmoittanut meidän tarpexem caicki autu,
den asiat, la sen autuden Cunnian cans merkittäwijä asianharoisa
tietä andanut, nijn me tahdomme sijs yrittä nijn cuin pienet lapset,
joiden kieli ei wielä oikein käänny, saneleman meidän käsitystam
tästä Jumalan ja hänen uloswalittuidens Cunniasta tulewaisesaelämasä, josta me sijs merkitzem seurawaiset asian haarat: ,

Tästä meM
täm, että Toi-
nen elämä
wihisti tule.

Enstsi, e«a M Coinen Elämä, janosin sekä
että paha elämä, totisesti on, tämän elämän peräsi, sijrä me
olem toisella erällä puhuner, ja jo esipuhesa cuulim;
waicka cuitengin täsä asiasa ihmiset jotc» ulos Jumalan ilmoitetu,
sta Sanasta owat mennet, owat moniin exytyxijn langennet sen
tulewaisen elämän menosta, eikä itzeckan tiedä mitä he uftowat tä,
sä asiasa. longatahden myös, n,jncuin Jumalan Pyhä jaPuh-das Sana, on se turwallisin ja yliwoittawin coco meidän autudem
ojennus nuora, jaLyhty meidän jalcaimedessijhen totiseen ijancaicki-seen onneen ja aututeen; nijn on se myös turwallisin asia, että me
tämangin tulewaisen Taiwan Cunnian ulosmaalamisesa sowitam-
me itzem ainoasians sen P. Raamatun ojennusnuoran ia ilmoitus
M jalken. Ia nijncuin stjs totisesti, nijlle uscollisille JumalanLap-

Ccc-. sille
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sille on walmistettu ia itze työsa annetau Taiwan ja Jumalan Cun-
nian osallisuus tämän catow«i<ftn elämän peräsi; nijn me sijtä mer-

kitzem ja kysym.

Waan mmgä-

zo"ca sinre <u
!wm

'

T«ifexi, clltka ja MiNFacalcaifec, ne pira oletttätt,
tulewaljen Jumalan Cunnian waldacunnan pe-

ja «mistuxeen, ir,e rvoja ylösoreran? Wastaus, ne
pitä oleman sencallaiset cuin lEfuxen ajallijengin Kircasiamisett
Senramiehet ja osaweljet olit, nimittäin ne Pyhät Apostolit,)«
nijncuin Moses ja Elias olit heidän eläisZns, heidän sisällisen me-
uons ja sieluns tilan puolesi. Nämät caikin olit Jumalan totiset
tapset ja seurajat täällä Maan päällä, he olit kircastetut Christu-xen cansa ja waelstt totisesti lEfuxen Kirckaudefa, eläwan Usco»
mautta totistfa Jumalan osallifudesa ja sen Taiwallifen Jumalisenelämän harjotuxesss, jolta Ke niin jo taalla olit puetetut Etmsture!-w, ja hänenKirckaudens sekä sMiftsti että ulconaisisti heisä loisti ja
asui> tämän maan ja mailman menon yriwacaistn Poiskieldämisen
ja iättämisen «nsa.Tancallaiset pitäheidän hengellisen
lestwälttamattömästi oleman caicki jotca heidän cansMs tchtowat sen

I rol-.M!BSel. z: 2,7.

Taiwan Eunnian ijancaickiseen vsallisuteen wiHisti tulla, waicka
ei caicki taida eli tarwitze, nijsä ulconaisisa suunsa toimitmisa,cuin
Jumala teki Apostolinen, ja Mosixen ja Eliaxen caurra hä-
nen Seuraeundaus hywäxi, tulla heidän caltaifexens;, Ia waicka
nämat fuuret lumalan miehet ja aseet, heidän suurten Toiminz-
stens jälken maan paalia, cans tulewat sijnä culewaisesa Cunnian-
waldacttlmaftl ennnioitetuxi suuremmalla Cunnian ja Kirckauden
mitalia cuin muut; nijn cuitengin sn Pää asia tafä se, että ihe-
<ungm ihmisen tasä mmlmasa pitä hänen sisällisen ia hengellisen
menons puolest oltn,an,nijncumnämatkinHEßranMiehet,totisen
JumalanLapsen >a Armon aseen, joca on poiseroitettu synnistä ja
mailman syndisesta menosta, joca totiseftz on lEsuxesa kireastetlu,
«desta synnytetty, ja udistettu hänen ja cnnsa perillisen
xens uscon cautta sen uuden taiwallifen pyhän elämän tiellä sillä ei
mirän saastaista pidä Jumalan waldacundaan mleman.
Murra ulcona owar coirac ja welhor, jahuHrimctiät, ja
murhajar, ja epajlnnalan palweliar, ja caickr ne jorca
walherva racastawar ja rckxvar; eikä warcar, eli ahner,
Msmanr, eli pilckajar, pM perimän I«mala>l xpaldacu»A?

da.

l9: 28.
1 45.

KxHc.22^s.

3c«l»H «>^
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Chriftuxm Kircastamssest. 58^
da- Waan heillä pirä oleman osa sijnä järwejä, joca Nl-
lesta jaruMwestä palaa, joca on si roinen Cuolema. Mllt-
ra Änruar otVar ainoastans ne jorca Jumalan Aäskxr pira-
xoär, errä heidän woimans elämän puufa olis, ja ponei-
sta Callplmgin sijalle menisit, sekä st Elämän Puu MM woi-
malla, että se Portti jonga cautta, me yxinans Taiwaseen tulem,
on lEsus JumalanCariya, joca on meille Elämäxi tullut, ja
jonga Uscosa javhteydefa me ainoastans taidam Taiwan Portista
sisälle tulla ja Jumalan cafwooja nähdä, yhdesä kirckaudesa Mo-sexen ja Eliaren ja Apostoleitten causa, nijn ettei fe eroitns joca
Taiwais on itze Kirckauden mitasa Pyhäin wälillZ mitän
wähennä meidän cunniasiam ainoastans että me totisesti sin-
ne tulem. Ach! jos sijs ihmiset owat nijn ahkerat ja tarcat,
cosca he joscus heidän maallisesta asuinfiastans ja korttelistans ulos
sanotan ja poiswijsatan, että cohta iällens toisia itzellens catzoman
ja toimittaman, mixci sijs myös paljo enämmän, cofca me sen nijn
wiWi mdäm, että tämän maallisen majan huone pian meidän
paäldäm poispurietan, sijs sanon minä, meillä ole lotista
murhetta sen perän, cninga me tämän elämän peräsi jallens witzi-
sti käsitäisim paremman elämän, Huonen ja osumasian? Jonga
me totisesti taidamme saada jos me tancallaisien Pyhäin Miesten
jaitze Christuxen tiellä uscollisesti waellam.

äpoc. 21-8.

«p. 22,: 14.

Maan Colmannexi, MMs on sijs se 2lft«M jaKw-
kasilw paicka, johon JumalanH.apjer rnlewar tämän elä-
män peräsi? Se on Taiwas, ja Jumalan oma asumisia,

Jumala rairan nähdä, nijncuin lol> sano.' Minun
silmäni cayowar hända. Tämä cutzutan Ijancaickijexi Elä-
mäxi, ijaneaickisexi Clmniaxi, Jumalan waldaclmnaxi, Sab-
bachixi, Caromanomaxi permnaxi, ja nijn edcspäiM Tämä
on fe Elämä ja asumasta, johonJumala meidän alusta Auonm on,
johonlEsus meidän nijn eallifti Kunastanur on, ia johon Py-
hä HenKi meitä nijn ahkerasti cuyuja jo sijnä P. Easte-
ja, ja sitte hänen waicutustcns cauttaSanasa ja Sacramenteisä
toppun asti; sillä errä re olerm Ennistä wapaar, ja Ilz-
malan palwetiaxi nlllet, nijn reillä on reidän hedelmän

mmta lopuxi ijancaickinen elämä. Maan cosca
Anotan, Mä me TD Taiwafa saamme Md« Inmalan uijn-

Clc 3 cuiß

was on?

IP! 27,
?5. 17- 15-
iM. z: 2.

I?et. 5: 10.
l pet. ,! 14.
l)»n. 12: 2.
B,p. 2: 23.
M. 17: 2.

Kom. s! 22.
'lit. Z: 6. ?.



cuin hän on, nijn sijtä me Us kysymä Jos Jumalan Taiwa»
ja oma Ajlimasta on ia se jama nijden uloswalireuide»
Taiwan jaajuinstan canfs Tämän asian ja Salaisuden pä-
älle en me ole taas ulottuwaiset tasa heickoudesa täydellisesti wasta-
man, sillcl jos en me ole ulotMwaiset sitä tuyannettakan osa tästä
pikaisesta maan pallosta käsittämän, jonga päällä me cuitengin nytasumme ia waellamme, cuingas me siis olemma ulottuwaiset sitä
nafymatöinda Taiwan ja Taiwasten Taiwan awarutta ja sen asu-
insioja tutkiman >a ulossanoman? Caiki m Taiwat cuin me nyt
meidän lyhyellä silmäin näöllä taidamme nähdä, owat ainoastans
nijncuin yxi pallo sen määrättömän Jumalan Taiwan ja asuma-
sjan suhten, taicka nijncuin yxi lapin cäta Salomonin Templin »asen Cunnian suhten. Jumala on caicki caikisa, ja caicki Taiwat
ja Maat täyttawä Jumala, sentähden on eaicki myös hänen Tai-wans, jahänen Cunnians on caikisa, waicka se nyt sn meille ns,
kymätöin: Ia niin muodoin cuin hänen Asumisens myös on yh,
desä uscowaisesa Sielusa, niin on hänen Taiwans cans sima; Nijn-
cuin sijnä Tulewaiseft Elämasä cans Jumala häncn
tapsens totisesti tcke osallisexi Hänen Cunnians Tmwasta ja erin-
omaisesta corkiasta läsnäolemisestans. Waan cuitengin, nijncuin
vn Cuningas ulosjacaahänen HCRroillens ja palwelisillens caic-
kinaisia suuria ja MajestetiWä edesturia, oikeuxia ja asumasiojä,
mutta cuitengin pitä itzellens erittäin hänen oman Majestetiydens
ja Cunnians, joca muille on jacamatoin; nijn lumalangin oma
mäaratöin Majesteti ja Cunnia, nijncuin se caickein Pyhäin Pyhä,

>«on muille jacamatoin, jota ei ne määrälliset luondocappalet ole
ulottuwaiset wasianottaman ja päällens pukeman; Waicka cuiten-
czinne uloswalitut sen JumalanMajesteiin ia Walon sätehisa j«
loistesa totisesti waeldawat, ja ruumitlisilla kircastetuilla silmilläns
cayelewar lumalara nijncuin hän «n, ja niincuin hän taita

-ulosjacaa itzens niille kircastetuille Pyhille hänen Cunniasans,cosca
he Halen calraisexens heidän mittans jälken lullet owat. Ianijncuin nyt näin niiden ulHswaliruiden Istuin jaAjuinsia sijnä
tulewaisesa elamäsa totisesti on Jumalan Taiwan osallisudesa jasen sätehisä ja loistesa; nijn me tästä taas.

Ls. :8.
1 16.

! 5°!,. Z: 2.
icor.iz:i2.

Misä st«
Cunnia ftiso?

Neljannexi kysym: Mitäs fijs on heidän Tilans
jaCunnians muHrorä<a Taiwaijä t Tästä asianhaarasta meil-l/1s
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lä on sijna P. Raamatus ftlwemmat ulosmaalauxet ja todistuxet,
cuin siitä edellisestä eli itze Taiwan asuinsiain paicoista ja sioista.
lotca caicki uloskaywät sen päälle, että silloin Jumalan pvhä
Cuwa ja muoro tule meidän päällem pllereru-
xi, ja ihminen täydellisesti Jumalan hänen kor-
keimman canfä. Nyt on caicki Kirous ja paha
pois, ja caicki Siunaus ja Hywä jällens Asa, sillä nyt se puh-
das Morsian ilman hämmästystä saapi astua hänen Ylkäns rin-
nalle, ja coconans poisrisua sen endisen saastaisudella secoitetun pw
cuns, ja tulla pueteluri nijlla kijldawillä Taiwan Pyhyden ja
wanhurftauden waattehiila. Ia waicka tosin Morsian jo täällä-
kin on ollut,puetettu totisesti lEsuren Pyhältä ja täydellisellä wan>
hurscauden pugulla Ufcon cautta, nijn on hän cuitengin candanud
sitä callista Tawarata täällä sangen sawisesa ia saastaisesa astiasasen syndifen ja turmellun Ruumin jaSielun sisällä, joca udistu-
xen tilasa ci ole täsä heickoudesa ulottuwainen wastanottaman sitck
täydellista Jumalan cuwa jamuoto, waan nyt on hän cPkesta tä-
stä saastaisudesta wapaa japuhdas Morsian Hänen ytkans edes.

Sendshden siis tämän Taiwan asumisen Cunniaanfaj
Kirkkauteen tule, Gnsisise, että nyt owat siellä ne uloswatitut,!
Lvapaar ja irti caikesta pahasia japumoxesta, ja itze Son-
nisia joca on caiken pahan ja puutoren atm ja loppu. He owat
NA wapaat Perisynnistä ja sen vtlytyxista ja myrkyllisestä siemene»
stä, he owat cans wapaat caiMa Teco synneistä, nijn ettei yhtatt
syndiä ole enamb» heisä, waan Morsian on pu!)das niincuin hä-
nen Mäns caikesta saastaisudesta <a rypystä, silla rahan Cau-
pungijn ei pidä miran saastttrrapa sijalle ttlleman. Täsä
on wapaus caikesta pimeydestä ja Tietämättsmydesta;
Täsä on wapaus Tahdon Omasta Rackaudesta, Muiston heic-
kondesta, secoituxesta fa wäkiwallasta, ja nijn caikesta
Vuuloxesta. Tasa on wiela Wapaus caikista GWninRangai-
stuxista, Kiwusta, Taudista, Cuotemasta; Tasa on wapaus
Kiusauxista, wamoista, Maitman Pahennnxist», Itkusta ja caike,
fia waiwasia; sillä han on caicki khneter heidän,
silmistan», ja ei cuolomara pidä stllen oleman, eikä itkua,
eikn parclla, eikä kipua, silla ne endiftr poismenir. Silloin.
p«5 Maebin pahmeeo eyitämän, ia ei loMaman, ja I»"

dtw

sieN on wa<
paus caikesta.
Pahasia»

Hpoe. 2« 4.

ler. 5«; 20.
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dan simdi, ja ei pidä Silla ne owar heiretyr
meren HwMen. Ia Cuolema «n ijancaicki-
sist- Tämä L>ohdurus on raja mailmasä ufmsti ollur peirer-
ry, ei amoastans wanhan Testamendin wario menon alla, mutt«
myös Uuden Testamendin walon alla, niin muodoin cuin meidän
Elämäm on kätketty Christien cansa lumalasa ollut, waan nyt
caicki julkisestiKirckaudesa saawat nähdä silmilläns, erra lEsiw
on ollur Cuolemalle ja helwerille surma. Ci nyt
Ruumingan puolesi, pidä tzenengan isi»man, eikä janoman,

amingon pid» heidän paallens langeman, eikä
gan palawuden.

Coisexi, tähau uloswallittuiden Kirckauteen ja
an Taiwasa tule, Caiten Siunauxen, caiken H^wan, jacai-

jarunsaus. Cusa Jumalan
jaawar asila heidän Ijans fijpein warjon alla, ja

juoplla hänen Huonens rlmfaista rawarHisia, ja juorecan
hecumalla nijncuin wirralla. Siunaus on nyt nilden Kirca-
siettuin Pyhäin Sieluja seka sisällisesti että ulconaisesti: Tasa
3?mmarri»xen silinär wasta oikein aukenewat Kirckaudesa näke-
män ja tietämän lumaluden suuria ja pohjattomia salauria. Ach!
mikä autuus se on, näkda Jumalan juri niincuiu hän on, ja tuta
hända yhdesä olemisesans, ja ColmesaPersonasanö: että cahellasitä suurta Lunastuxen salaisuutta; sitä Pyhä autuden Tietä ja
Järjestystä josa Jumala on culjettanut meitä aututeen. Ach!
mikä autuus ja silmäin tayttämys se on, että catzella IGsilsta
meidän Taiwallifta Langoam jaGoeliäm jaWeljeemcaftwoistaca-
swoihin, ionga Nimi ja Hallitus on täsä mailmasa niin tuttu ,a
mackia ollut caikille taiwallisille mielille; tZsä Morsiammen Sy-
dan pacahru ja uloslewitta iyens hänen Taiwallisen Ylkans
sylelemisesa, ja sula hänen rackaudens palawudesta, ia waicka
Morsian jo täällä on totisesti Kihlattu hänen ylkääns/ ja yhdisty-
nyt hänen cansans yhdexi hengexi, niin cmtengin nyt wasta se cor-
lia sisälle wihkiminen siihen TaiwaWm Hää Salihin tapahtu P-liän rinnalle, josa hän hänen kylkeins wiercs iiancaickisesti caswa-
tetaN/ sen Taiwallisen hecuman riesealla, josta hän alati nytkin
casiva ja wahroistu XVijjaudela ja Tunnoja, yhdestä iian-
caickisudesta toiseen, sillä Jumalan Pyhasa olemisesa ja Töisä löv-

t»,

ja Runsaus
"'kesta Hp-

waM.

,- 8 o

Siclusa.

l cor.,;: 12.

Ls. 6«: ;.

««s. 2:2«.
1 c»r. 6: 17-

v. 4.
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tywat alati pohjattomat Sywydet uteen ihmettelemiseen, tutkiste-lemiseen, catzelemisecn ia caswamiseen nijden Tunnosa. Ia nain
tasa se suuri Taiwan paimen wasta oikein ruocki hänen Lambans
Taiwan awaralia ja runsaalla nijtulla, caikella Tunnolla, Wij-
saudetlajawalolla, yhdestä salaisudesta nijn täiseen, yhdestä kirc-
kaudesta nijn toiseen, sillä Cariya istu istuimella, ja caiye
heira, ja johdarra heira alati eläwäin wesilahderren
Ia nijn caicki simm lapjes pira oleman opererur HERral-
da, ja juuri kauha sinun lapsilles. Ia silloin ei pidä lap-
sia oleman, jorcaei pairvijns ulom, eikä wanhoja jorca ei
heidän xvuosians waan silloin minä runnen
ran, ttijncuitt minK rurm olett, ja minä jaan nahda sinuncasivos wanhurscaudesa.- minä rawiran herättyäni sinlltt
cuwas jalken. Tämä Jumalan Näkeminen sekä Sielun että
Ruumin silmillä, on eroitettusijlä näkemisestä jollame täällä näem-
me Jumalan heickoudesa, josa me tosin catzelemme Jumalala U-
icosa hänen-Pyhän Sanaus cautta, awoimitla silmillä, meidän
Sielum tptymisexi ja ylendämisexi Taiwaseen, waan cmtengin
nijncuin Spelisia capauxeja, joca ei taida olla tämän turmel-
lun Lihan sisällä nijn täydellinen meidän heicon silmä-näköm täh-
den, cuin silloin costa me cunniasa saamme kircastetulla Sielulla
jaRuumilla catzelw Jumalala caswZista caswohon, ja tuta hänen
nijncuin me tutut-olem, silloin Toiwo muuttu taydelliscxi näke-
mistxi ja nautitzimisexi silta bywastä jota me täällä uscosa catzellet
ia naulinnet olemma. Ach! cosca me sijs tulemma näkemän sinun!
Caswos, sinä Taiwan Haldia ja HERra, että me sinun
keudelas nakisim waikeuden täydellisesti, ja oikein täydellisydesa
sen nähdä ja ymmärta taidaisim, erra se on liancaickinen K-
lama rura sinun ainoara rotista lumalara, ja jongas lahe,
rir lEsuxen Christuxen. Täsä Taiwan Kirckaudesa ja Cun-'niasa wiclä, Jumalan uloswalittmden Lasten Tahdoja hehcu,pa-
laa ja loista yri?uu>ma ia ylönvaldinen JumalanRackaus,

ja IlVanhursiaus, sillä mitä mulla olis hywä paljasta naZ-.
stä, ellen minä itze työsä sais nautita sitä jota minun silmäni nijn
suurella halulla catzelewat? Sielu nyt alinoman rawitan
Jumalan Nackaudella ja sylelemistlla, joen on se lähisin osa ja
omaisuus Jumalan Pyhästä Cuwasta )a muodosta, ja nytt on ot-
tanut sisälle coco sydämmen, josa se yxinans etzi hänen alinomai-
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rawmdotans losa cans caicki muut Giellm
woimar ja Aävröxer yhdesä ihanasa järjestyxcsä yhteen äändä-
wät ja lumalasa mjncuin siinä caickein taydellisimmäsii caiken on-
nen ja auniden Meresä lainehtimat, ja sijnä halajawat alinoma
tydytetyxi ja ainoastans sillä rawituxi tulla. Tasa mailmasa st pa-
ha liha on willitty ja tytymatöin ei ainoastans silloin casca hän ha-
la,a jotan cappalecta, waan myös silloin, cosca hän 10 on saanut-
km hänen haluns, waan nijllä uloswalimilla on nyt heidän halunsftncallaisesa jarjestyxesä, ettei se ole ainoastans tytywämen

mitä hän <o on saanut ja nautitze, wan cans siihen mitä hän
wiellä halaja hänen alinomaisen Catzelemisens cautta Jumalan S»-wydäsä, saada nautita ja omista. Ia nijn wcklcka jo täälläkin
Jumalan Lapset totisesti nautitzcwat Jumalala uscosa ja Tchwan
esitnausa, Pyhän Hengen suurten waicutusten alla, nijn cuitengin
heilda aina wielä jotakin puuttu, sillä heidän haluns ja toiwons
ei ole paäsnyt wielä sijhen täydelliseen nautitzcmiseen; waan nyt ei
ole enambi puutosta eikä haluja, eikä sen lydyttämisefa ijancaicki-
sesti', stllä Illmala on iye caicki caikifa, on iye meidän osilMja jlttlri palckam; reidän pirä imemän jararvirraman hänenlohduruxens nifist; reidän pirä lypsämän ja ilahurramanreiran hänen Cunnians Airckaudest: jaMinä lewitän Rau-
dan nijncltttt wirran, jorare saatte ime, ja teitä pira ft-lis cannetraman, ja polwein päällä ihandeleman.

rl. 15:15..

_..,"

Ruumisa. Tämä uloswalittuiden Jumalan Lasten Cunnia ja Kirc-
kaus, joca heillä nain on bcidän Sl<llins pUVlcst, Ymniäryxensuuresa Walofa ja Jumalan näkemisesä, ja Tahdon Pyhydesä ja
wanhurscaudesa, tule wiela lisätyxi beidän Ruumms Kiristä-misen ja Cunnian cautta TaiwM: Silloin Rmnnis on Hengcl,
lmen laTaiwallinen; se luonnolliselle silmälle,
jota ei taita käsillä pideldä, eli mihingan paickaan suljetta; se onAircas nijncuin Aurinko ja Chnstnxeli caswot Kircastamisesa; seon Ihana ja Clmniallmen; se on Terwe ja wapaa caikesta tau,
dista; se on XVakewa ja woimallinen: se on Turmelemarom,Cäromawin jaCuolemaroin, silla Cuotema on nielty woiwsa.'CaiMa Ruumin läftmlla, on heidän erinomainen Kirckaudcnsja Cunuia wircans, Silniär Jumalan Catzelemisesta ikänäns cuin '

«ltawat ja culjmawat ainetta Sydämmm Jumalan ylistämiseni
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ja Cunnioittamiseri! Sm» ja Aieli ulospurka mjncuin wisertäwä
weisu lindu alinoma Jumalan Kiidosta ja Ylistystä siitä ylönpaldi-
sesta Sydämmesia, ja weisa sitä uurra wirrrä sanoden: se-
Cariya joca raperru on, on mahdollinen orraman woiman,
jarickauden, jawijsauden, jacunnian, ja Wroxen jasiu-
nallxen.

Caicki tancallamen Taiwassinen Cunnia ja Kirsaus sekä
Sielusa että Ruumisa, tule wielä sanomattomasti caswateturi,se«n ihanan ja corkian caurra, jocaTaiwai-,
<a on, GiFelein ja caickein pahain cansä ijancaickisest<
Ach! mikä tytymys, Cunnia ja ilo tästä mahta tulia? tasa he saa-
wat nähdä ja tuta caicki ne suuret ja pytzät Miehet, Martyrit,
ja Cuningat joita Jumala tasa mailmasa on pitänyt hänen aschi-
nans »a wälicaPpaleinans suuria asioja toimittaman hänen Wal--
dacundans ja edesauttamiseni. Mikä tytomys mahta
heillä olla siitä heidän Taiwallisesa Cansakäymilesans, cosca he nä-
kemät eri Kirckauden ja Cmmian mitin ja määrän loistaman caic-
kein sekä Engelein, että Pyhäin ihmisten walilia? cuinga yri käy
pi yli toisens Kirckaudesa ja Cunniasa, ja cuinaa itzecukin nyt hä-
nen Armo-palckms nautitze hänen töittens runsauden perän? sillä
waicka caikilla tosin on yx. Autuus hänen ollennosans ja paaasiasa,
nimittäin Jumalan näkemisesä ja nautitzemisesa, nijn cuitengin se
on oroitus itze Cunnian ja Kirckauden mitasa itzecunqin Työn ia
palweluren jälken, ilman cadehtimista eli sen toisen Cunnian wa-
hennystä, joca itzesäns caikille täydellinen ja caikia puutosta wailla
on. Waan wielä tämä Kirckaus ja Cunnia Taiwaisa tule sano-
mattomasti lisätyxi itze sen ihanan Ajumasian cautta josa. he nyt
asuwcit ja sen corkeurta ja Cunniata ihmettelewat, ja curkistelnvat
Taiwan asuinsioja ja käsittä. Mutta erinomaisesti on cai-
kisa naisa, itze Jumalan se corkein >a tydytta-
wäisin, jolla Jumalaton heille calcki caikisa, on heiden auringons,
walons, tytynnsens, ilons, ja caicki. Ma si Caupungi ei rar-
wiye auringora eli Cuura hanesans rvalistaman, murra
Jumalan Airckaus walista hanes, ja hänen xvalkeudens
on Cariya. Ei pidä siellä oleman, ei he m>fös
rarwiye raicka amingon walteurra, sillä HER-
ta Jumala walaise heira, ja heidän pira Halliyeman ijan-
caickisest ijancaickisien. Jaa nmia erinomaisesti se. siunattu
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Jumalan CaritzalLsus on täsakin Cunman asumisesa caiken tay-
dellisydcn ja tytymiscn Juuri alcu ja päätös, joca on je Elämän
puu joca seiso kestellä hänen caruans, ia molemmilla pus-
tilla wirra, ja canda caxiroista hcdelmar, ja
anda hcdelmans cunakin Cl<ucal»rena, ja puunsa lehder
pacanoirren loca suuri osallisuus lEsuren Elä-
mästä ;a Cunniasta tapahm niille uloswalimille, ei nijncnin täällä,
Tygölukemistn ja uscon cautta, lEsuxen PyhäU elämän
waan silla corkialla osallisuden muodolla jolla Jumala Cunnian
waldacmman tilan jalfcn, ulosiacaa itzens ja hänen Eunnians hä-
nen UZoswalituille lapsilens ja Taiwan perillisille.

Z2! 2.

zyssta seuwIlo' Waan caikisa näisä suurisa Taiwan Cunnian Tawaroisa
ja nijden nautitzemisesa nyt seiso, ja myös seura nijstä,yxi sanoma-
toin 110 jnRiemu Jumalan edesa ijancaictisest. Sillä sinuncasivoo edes on tähdellinen ilo jariemullinen meno oikialla
kädelläs ijancickistst. Täin wasta on se oikia Ilon lähde, ja se
oikia Ilon luondo ja täydellisyys edesa: M se maallinen 110 ja
nauru on enimitten hullu ja tyhmä/ja se Hengellinen Himajan La-
sien 110 lEsuresa on cans secoitettu itculla, pelwolla, ja wapi-
stuxella sen sisällä afuwaisen synnin ja caickein waarain tähden,
waan nyt on nijden uloswalittuiden ilo wasta täydellinen, ja yli-
.tzewuotawa, cosca he ilosa juopuwar Jumalan juonen run-
saista rawaroisia niin enin rvirrala, ja ijancaickinen 110
on olewa heidän pääns päällä. Silloin teidän ssdmmnctt
on iloiye!wa, ja ei kenenZän pidä teidän iloan teildä pois

' orraman. N?aan te saane iloira sanomarromaH; ja cunnial-
lisella ilolla- Ia tämän Ilon suurus ja corkeus on nähtäwä
nijstä sanomattomista Ilon Syistä joita me täsä edellä jo nimittä-
net olem, cosca ne uloswcilitut muistawat ja näkewät heidän suur-
ta Wapauttans, jocaheillä nyt on caikesta Maan wiheliäisydestä,
Synnistä ja Wihollisista, cosca he Catzelcmat Jumalala hänen
Cunniasans, Nautitzewat hänen corkiata osallisuttans nijn suure-sa mitasa, Loistawasheidän Runmisans nijncuin Taiwan walot,
ynnä monen muun sanomattoman Taiwan edusturen cansa, nijn
en me taida sitä nlostulkia cuinga määrätöin Ilon mitta caikistanäistä sytty ja cafwa ijancaickisesti nijfä kircasiemisa sieluisa. IaMa Ilosta sitte uloswuota nijncuin ylöswuotawosta Wirrasta,
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yri alinomainen pyhäin Cajaheaminen, ääni jaweisil, jol,
la be Taiwan Salisa woiton-wirtta Jumalan edesä ijancaickisesti
suurella halulla weisawat /a soittamat, ja se «ani oli
candelen soittajain, ja he weisaisir uutta wirttä istuimen
edes, ja ei vxikän tamnur sira wi«ta oppia, paiyi nijra <a-
ta ja naljä rvijdetcäkymmenda tuhatta, jorca maasta oste-
tut owar, jotca ei waimoin canja ole saasturerm, n?aan
owar neiyet, ja wapaat wierasta rackaudestamaan päällä ollet, ja
seurannet Cariyara cuhlmga hän mene. Ia nijn heidänsuusans pira Jumalan <flW» oleman, ja sinun lumalas
on stnun ylisiyxes. Kaicki tämä suuri Autuus ja 110 tule lvie-
lä woimallisesti lisätyxi sijtä, cojca he tietawat tämän autuallisen
Tilan jofa he nyt elawät, olewan puutrumarroman jaijancaic-
kijen ilman loppua, sen Ijancaickisen Jumalan warjosa ja yh,
teydesö. Ach! cosca me sijs tulen sinun Caswojas näkemän, ja
tätä Cunniata nautcheman! Sinne me yalam, Sinne me halam.

Ajattele sijs todella, Racas Sielu, mikä hywyys ja E-
läma, meilä mahta olla itze lumalasa jaHänen Yhteydens nau-
titzemisesa; los caicki tämän Mailman Luodut Hywydet, owat
ihmisille sangen Mieluiset ja ihanat, cuinga mieluinen ja ihana sijs
ei mahda olla se, joca caicki on itzs Juuri ja alc.u caickeen Hywä-
än, ja sisalläns pita caiken caickein hywytten ihanaisuden? Jos
tämä luotu Elämä on hywä, cuinga hywä sijs mahta olla se Luo-
pa Elämä? Jos se tehty ja luotu autuus on ihana, Cuinga ihana
siis mahta olla se Autuus, joca on tehnyt caiken autuden? Jos se
Wijfaus on racastettawa, joca tule nijden Luotuin cappalden tut-
lisiclemifesta ja tundemisesta, cuinga racastettawa sijs mahta ollase Wi»saus, joca on caiken Wijsauden Juuri ja Lähdet, ja on
caicki tyhiästä tehnyt? Jaa, josmeillä on monda iloo ja tytymy-
siä, nijsa tydyttäwäisisä ja iloittawaisisa cappaleisa, Cuinga suu-
ri 110 ja tylymys mahta sijs olla Hänesa, joca on caicki ne iloit-
tawaiset ja tydyttäwäiset cappalet tehnyt? Ach sijs, cmnga paljon
hywä mahta sillä olla, joca nautitze itze Jumalala, joca on se Päa-Hywyys,lhanaisuus/Elämä, Autuus, WAaus, 110 ja Tytymys?
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me tällä emllä tainnet nijncuin kielipuolet lapset sanella ja ymmär<?
tä; waan cuitengin me «o naistakin Jumalan ilmoituxista taidam-
me melliän arwata japäätä sen corkeuden ja Cunnian. Ach! etts
täwa corkia ja ijancaickinen asumsia ia autuden pmcka, on nijn
wähäsa arwosa ja ajacuxesa ihmisten lMsa, meidängin cicanam,
jotca ei tahdo muusta mitan tietä cuin maasta >a sen logasta, sii-
hen asti että he siihen waipuwat, la catomat ijancaickisesa haviasäjaPiruin llwlasa helwetisa. Ach! cumga hirmuisesti meidän ai-
caisten ihmisten elämä soti sitä elämän muoto wastan, jolla Tai-
waan e-lämäan ainoastans päästän ja mennan. Totisesti,ei tätsCru.-
unua muille anneta, cuin sille joca on Ustvllinen cuoleinan asti;
ja ainoastans ne jotca täällä owar rvanhursiaxi ne

Cunniallisixi rehdän wijmein Tairvaija. Murra jo-
ca ei Elämän Rirjaja kirjoirenlxi, ja lElmen Wan-
hurscauden pugulla uscosg puetenixi, yhden wcmwrscan elämän
tiellä, se heiretan nMeen jarween, ulos caikcsta Taiwan ja
Taiwan asujain osallisudesta, Piruin ja nijden duomittuin Henneincansa ijattcaickisesti poldettawaxi Jumalan wihan oljcri ja sytöxi.
Ach'. autuas ja wiela Autuas on se, ioca woirra, sin picä caicki
namär perimän, ja Minä olen hänen lumalans, ja hänen

oleman minun poicani. Cayo, minä rulen pian, ja
minunpalckani on minlm canstni, andaman cullengin nijn-
cuin hänen orvar. Sentahden fi<s, joca tahto tähän
corkiaan Aututeen sisälle tulla, hän asettacon itzcns sijhcn lärjc-
siyxeen »osa hän jo täällä taita olla wissi hänen autudestans, joca
seiso Jumalan totistsa Yhdistyxesä uscon cautta, ja lEsuren u-
scollisesa Seuramisesa. Jos me sen teemme, nijn me cans olem-
me witzit sijtä, että me wijmein saamme omasta filmänäöstä ja coe-
tuxesta puhua ia taydellisydesä ulosmitata tätä autuden ja Taiwan
asuinsiain sywytta ja corkeutta. Jaa, cosca me läsä lärjestyresä
uscollisesti waellam, nijn Jumala cans anda meidän jo täällä tuta
totisen Esimaun tasia autudesta meidän sydammesam, meidän woi-
mallisexi kekoituxerem, että waeldaman sitä ahdasta
ta, ja halulla pyrkimä» sen Cruurmn jalken, nijn että me miekl-
lam selkäm taca heitäm caiken mailman catowan cunnian ja onnen,
ainoastans että me sen catomattoman lauttaisimme ja saisimme.
Ach! älkän cukan pettäkö itzians tyhiälla unella ja toiwolla Tai-
waasta/ jolla «e Jumalattomatkin umsans lupawat itzellens sano-
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maioinda hywä Taiwaisa tämän elämän peräst. M! cuinga
häpiällinen, carwas ,a parandamatoin asia se on, että tietämä-
tans ja wastan toiwoans tulla paitzi sitä hywä jota hän toiwonut
on, ja nähdä itzens alastoinna caikesta turwafta ja autudcsta. A-
,'atclcat tätä le jotta tämän kirckaan Taiwan caion alla, maan pä-
ällä, nijn paljo paha rohkiasti harioitatte, Taiwas huuta costo
teidän yl'tzen, ja sulke itzens kijnni maan asuwitten edesi, ja te ja<-
tetäu ulos ljancaickisijn pimeyden majoihin. Waan te jotca tääl-
lä jo olctta yletyt lEsuxcsa sijhen Taiwalliscen menoon totisen U-scon ia Pyhän elämän cautta, olcat wahwat teidän toiwosan cai-
ken wainon, pilcan, ja ristin alla, sillä m kipinä ja yri päiwa
Taiwasa taita makiari tehdä ja poitunhotutta eaiken teidän wai-
waisuden, köyhyden ja ylöncatzen jonga te maan päällä kärsinet
oletta, jos se wiclä tuhannen wuotta olis päälleseisonut. Nijn
sijs, joca Hengejä kylwä, je myös Hengestä! ijancaickisin
elaman nijrrä; jacosia me hywä reemme, nijn altam sittlr--
tuco,sillä aicanans Me saamme nijrrä ilman lackaMarAmen-

S«l. 6- 8. 9
i pet.l- ;-4,

>5- 6.

Nyr Racas HERra IGsu Christe, Cunnian Cll-
ttingas, caickein niiden auruaxrekiä jorca sinun haldns
annerur owar. - Me kijränr sinua, errä sinä nijn carke-
ran ja c»?rwan Cuolenmn ja helrverin maistamisin caur-
ta, meille sin ijancaickifen Elämän ja oikeuden sinun Cun-
niaas anZailinur oler, joca määrättömästi yliyekäypi caicki
nämar ajalliset kärsimistr jawaiwar. Me olemme nyr ai-
noastans rapauxeja cayclcmaja jen lnN>arl,n Canaan maan
Cunniara raemba, ach! älä anna meille rapahma nftncuinnijlle jorca corwesa rosin marcustir sirä lllwarrua maara
cohden ja sen jo raamba nair, xvaan ei clnrenZan coscansin siMe ruller heidän epäustons ja pahndens rahden,
murra marcalla maahan työrin. Anna meidän raällä Ar-
mon aicana, jos näer meille fen rarpellizexi, rura esimucahelwerin carkerudesta ja rvaixvasta, errä me sieldä rodella
poiopeljareryx rnlistm. Ia anna meidän sirre myös ul.co-jä maisia sinl»n juloijurras ja Caiwan Cunnian esima-cua, errä me sijrä laacemxi rulisim Tmwasta halajaman,
ja sille rielle meiram aferram>m joca Caiwafe<n wiepi.
Ach! ilman sinun waloas ja woimaas lEju en me <a-

am
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4SQ Cahdexas Summntai P.
ara miran aican, me heiram iyem sinun rackaan haUitllres
ja culierramijes alle/ weda meitä nijn me juoxem. Saa-
ra meir Taiwais: Saara meir Taiwais. Amen, Hssß-
ra IGju> Amen!

Sahdexas Sunnuntai P. Kolminm-
fuden Paiwäst.

Esipuhe.
Sielut, 'Että meidän ChrMisydcm seiso yhdesa

pllhraja Opija, jaPMja lelämaja, on yri nijn liic-
kumatoin Totuus, ettei yrikän ilman autudens naaratta

vahingotta sitä poiskieldä eli jombacuta nijsta jattä taida. Se
edellinen, nimittäin puhdas Oppi lv Ecutta sen amuaxtekcwäi-sen Ujcon joca yhdistä meitä Zumalan ja Christuxen cansa, ja
muutta ihmisen coconans toisexi miehexi ja toisen luondoiscri cuin
hän luonnoftans on, ja osotta hänen elmnäns ei ainoastans Chri-
fiuxen alinomaisesa käsittämisesä, mutta m»os hänen ilscolliselaSeuramije<ans jaPihala ElamajH. Se edellinen, seiso sen
Taiwallisen Totuden oikiasa Tunno<a; Se jälkimmäinen, yhde-
sä totisesa lumalisudeja. Silla minä olen Aposto-

Ujcoc» ja Toruden Tundoo, joca lumaliftl-
reen johdarta.

Meidän Ww
stMsydesäln
«ncaxiofa:
pyhä, Gppi
josta wuota
Usco, jasijtä.

pybn Elä.
Niä.

'lit. n I.

Nämat molemmat, Pyhä Oppi ja Pyhä Elämä/ pitä
nijn oleman yhdistetyt, ettei yrikän taida »ombacumba nWä pois
jätta ilman autudens wahingota: Ei yxikan tule autuari ainoa-
stans hänen Tiedollans, ehkä se cmnga corkia olis, cllei se muu-
tu hänesä myös yhdexi Pyyaxi Christuxen Elämäxi, silla jos re
namar Tiedarre, auruar olecra re jos re ne Teere. Meidän
Jumalan se Pyhä Hengi, ei ole erittäin, waan yhtä haawa sekä
Tunnon että HERran pelwon HenZi. Ia itze Chrisius mei-
dän Autudem Pää «Ruhtinas, ei ole erittäin waan yhtä haawa
meille, Tie, TNlNls, ja. Mämä. Olamg hänen Cuolemans

ja
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ja ansio«s cauttai Tsnllls hänen Taiwallisin Oppms ja Wal-
keudens cautta; (!.ie ja ojennusnuora Hänen Pyhän jaMattoina»
Elämäns jawaelluxens cautta.

Ia nijncuin nyt Jumala namat Molemmat eroittamg-
toinna tahto caikilda jotta hänen osallifutcens ja tulla
tahtomat, eikä yhtän Ch'istillisyttä taida seisowmsta olla, cusa yxi
näistä puuttu; niin sen syyn tähden myös meioän Pää-wihamie-
hem Satcmaslackamata teke työtä sen päälle, cumZa hän taidais
ulossammutta ja poiswieroitta jomman cumman näistä meisä,
taicka coconans Molemmatkin ulosjuritta, sillä hän tietä sen, ec-
ta cosca me sen yhden olemina cadouanet, nijn ei taida se toinen-
gan sitte enambi cauwan säilytettä. Sentahden se paha wiholli-
nen alati pyrki sen jalken, cuinga hän taidais taicka secoitta sm
Puhtan Ewangeliumillisen Opin roäärNa ymmärrpxella, ettei
sljtä pldais caswaman jocu totinen ja autuax tckewä Usco; taicka
jos ei hän taida sen Taiwallisen Opin Totuutta nijn peräti secoitta
jawäändä, nijn hän pyytä pettä ihmisiä silla ti cstäwmcka
he tosin knsittawät sen Taiwallisen Totuden Historian Raamatu-
sta, Saarnoista ja Hengellisistä Kirjoista, niin cuitengin se py-
sändy ainoastans yhteen historialliseen hedelmättömään »a cuolleseen
Tietoon ja luuloon; ilman yhdettakän muutosta ja waihetusta sen-
callaistett ihmisten sydammesä ia menosa. Josta wähimmäxikin ei
taida muuta tulla cmn yxi petollinen ulcocullaisus ja wijmein su-
ruttomus sen waäran luulon cansa, että he sen wuori owat oikiat
Cbristityt ja outudcn perilliset, joilleJumala caickia hywa sencal-
laistsa järiestyxesä tahdois tygösanoa ja jaata.

Cuinga Tarpellinen sljs se on, että tancallaisen waaran
«Na, tietä ja taita oikein ja wabwasti Coerrella hänen Christilli-
sydens, sekä sen oikian Opin, että P. Elämän puolest, sijtä pu-
hua, anda meille tämän päiwan P. Ewangeliumi erinomaisen ti-
lan, johon me rucoilem siunausta lEsuxen Rucouxella, sydäm-
mesi sanaden: M Meidän jocaetc°

SenE e e
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Sen P. Ewangeliumin kirjoitta P. Matth. Ew.
Ltlg, 7: v. 15'

aican, sanoi lEsus Opetuslapsillcns: Ca°
wahtacat sijs teitän wäristä Prophetaist, jotca
teidän tygbn Lammasten waatteilla tulewat:

Mutta sisäldä he owat mattelewaistt Sudet. 16. Heidän
hedelmistäns te tunnetta heidän. Hakecs jocu Wijna°
marjoja Orjan tappuroista Taicka Ficunita Ohoackeista.
17. Nijn jocainen hywä Puu caswa hywät hedelmät
mutta mädännyt puu häijyt hedetmet. 18. Hywä
puu ei taida häijyjä hedelmitä caswa, eikä mädännyt
puuhywiä hedelmitä. 19. Jocainen Pun min ei caswa
hywä hedelmät, yacatan pois ja tulen heitetän. 2,0.

Senthäden tuudecat heitä hedelmistälis. 21. G jocai»
nen cuin jano minulle: HENra, HERra, pidä tule»
nmn Taiwan waldacuudaan, mutta joca tcke minun
Ijani tahdon cuin on Tmwas.

Tällä erällä ine tahdom erionmaisesti tutkiftlla? Cuin-
ga tarcat ja walppat ne oikiat Chnstityr
pita oleman, heidän Chrisiillisydens
waisisa Coettelemisesa, sika C)pm että Elä-män Molest, ettei he exyis ja löynäis hedeb-mättömäxi f)uixi jotca Tuleen heitetän ja
poldetan. O HERm auta, O HERm anna
menestyä!

me sijs kysymme: Curka ne «nmt, ioira mcidalj
CoenelemaN/ ja joista meidän pirä Cavoabmman
iyem? Carvahtacar reiran waanft probperaifi, sana

Wap. Christns. Propheran nimen ccmsa, ei ymmärrerck ainoa-
stans ne jotca ilman wälicappaleim Zumolalda cutzutut olit sijhen
Prophetallisenwircaan, että sekä ilmoitt man nma tulewaisn a--
sioita,, että myös Jumalan Tahtoo ihmisten ouludesta julistaman;

IV'
Euita mcitzäu
pitä coettele.-
manjacawch-.
jama»?

OPfttajat. '

nam
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waan sen nimm myös ymmarretän caicki ne jotca Jumalan
Sana ftlictäwät ja julistamat sijnä Pyhäsä Opetuxen Saädysä;
Scntähden Raamatusa myös puhutan coco prophecain louco-sia, ja prophetain pojista jotca opetus wk'an Schoulusa kawit
ja studeraisit, josta myös P. Pawali Opetuswiran toimittamisen
jaRaamatun selittämisen cutzu prophereramijexi, jonga lahianhän sois myös olewan caikilla Christityillä: mi»la eahdoisin cnä
re caicki pwphereraisirm. Ia mjncuin wanhasa Testamendisä
prophecan nimi oli yhteinen, sen erinomaisen lahian tähden joca
opetuswiralla silloin oli tulewmsia asioita ennustaman; ni/n udesaTestamendisä cosca Ennustuxen lahia «Väheni erinomaisesti Operair,
een nimi tuli harjoituxeen, jotca molemmat nimet cuitengin yhtei-
sesti caikista opettaista mmitetän, «W että sekä wäarä Propheta,
että wZärä opettaja owat yxi, mjncuin P. Pietari myös molem-
bain Testamenttein jälken heidän nimiltä ja sano: !57ijn oli m?ös
saaria propheraira Canftn seas, mincuin reidänZin ftcaan
waaria Operraira tule. Joiden molembain pää-wica oli, ei
wäärclin Ennustusten, waan enämmän waärän opin edestuominen,
eriseurain ja erhetysten cautta, wastan sitä ilmoitettua Jumalan
Sanaa ja Tahtoo, cu/a opettajat Totudesta, jocaon päacappale.
ja omaisus fijna Taiwallisesa opisa, poisluopuwat ja sen walhM
ja erhetyxilla secoittawat.

15«m. iv; f>

i d!or. 14: l.

2?et. ,: I.'

M. 17: 17.

Waan wielä erinomaisesti, Wap. lEsus täsa wäaral»
Prophetain cansa ymmärtä, phariseuxer ja kirjan oppener,
joista hän tasa hänen Wuori-saarnasansa oli pitkä puhetta pitänyt,
ia heidän wanhurscaudens pojes hyliännyt. He olit osottanet itzenswäärixi Prophetaixi ja Opettaixi monella tawalla, cosca he Mo-
sesta jaProphetaita wäärin ulostoimitit, ja johdatit Cansan pois
Messiaxen Tunnosta jawastanottamisesta, ainoastans yhteen ul-
conaiseen Lain pitämiseen, ja nijn yhten ulcocullatuhlm Elä-
mähän.

KKtK. s'g«,

Näistä me M näem/ cutca nyt wääräin Prophetaii» canisa ymmärretä», nimittäin caicki ns, jotca sen Taiwatlisen Opin '
toisin edeswetäwät ja selittämät cuin Jumalan Tahto ja ilmoitus
on, tekewät autuden Tien ylön kewiäxi ia lewiäxi, saatawat ihmi,'
siä tyhiän ulconaisen oikian Opin tunnusiuxen, ulcotullatun Ju-
malan PalweeluxeN/ ia ulconaisesti hwollism elämän cautta/ teke-

E e e H män
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carcki Christöf
tyt. <

! l>et. 2: 9. .
l:6. '

catzotästaTopl
»en Päsiäis >

Päiwa. t

män itzelleus ajatuxia heidän autudestans. Zaa, wielä, nijncuin
caicki owat Christuxelda ostetut »a cutzutut HenZelli-
slri papeixi ilinoirraman Jumala wsima, joillanijn sen caut-
ta oikeus ia welwollisuus on, että puhua, ilmoitta ja seliltä sitä
Taiwallista oppia heidän kessenans toinen toisens cansa; nijn tai-
tamat he myös tasa lulla Prophetan nimen ja edeswastauxen alle,
jos he Jumalan Sanasta o'ikein eli määrin puhumat, tekemät au-
luden tien itzeltens ja coiMens, taicka ylön ahtahaxi eli ylön qwa-
raxi, ja nijn määrän Prop.)?tan duomion jollan lamalla paällcns
wetäwät. Sentähden siis me näemme tästä, että caicki ihmiset,
sekä Opettajat että Sanimcuuliat/ ja jow ainoa Lähimmäinen ta-sa tute meidän «ocapälwälsen Ebristillistn Coectelemisem alle, joita
meidän pitä nhn coetteleman jg nmdeman, elta me tiedämme h»,
wan pahasia eroitta, Ma toisesta Cawahta meitäm, ja taas sitä
toista mudatta. Sentahden myös P. Johannes sano: Loerel-
car jos he Jumalasta owar, silla monda waara
prHpherar orvar rllller maiimaan. Cayocac errei jecu
rele reitä philostphian ja rurham jaaritustencamra, il?mi-
sten Opin ja mailmaUisten jalken, ja ei Chrisill-
xen. iälkeN' ,

li»!,. 4: l.t

Mutta wiela, nijnculn meidän omasa powefam usiasti ia
aina asu yxi petollinen meno, meidän «ma, Aiham ja sijtä wuota-
wa Oma Rackaus; nijn on se myös yxi waara Propheta ia o-
pettäjä jota nmdän pita taitaman Coettella ja EawMa, siliä me
tsedämme, cumga oma rackcms se estä ihmisen ymmärryxengin u«
siasti ajattekmast, tutkistelemast, käsittämast ja wastanottamast
yhtä Taiwanista Totuutta ja Oppia hänen oikiasa ymmärryxesans
ja walkeudesans, että se langetta määrän duomion asian ja totu-
den Me, /a wssända sen itzehensä päin, lihan mielcri ja edustu-
xexi,,jclla hän tekemonda paha awua ja syndiä ttzellens luwallise-
xi, autuden tien awarafi ja kewiäri, ja nijn edespäin; ftntähdm
fijs tatswetosta ja waarä Prophetata mastan> Raamattu aiwan

MD.

2<7or. 15:5.'usiasti kässe Loerella meitä iyiam, joo me «lem sijnä torisesit
ustosa?jHK me nmnem/ertäChnsius on josme okm

ettemme sonnin peroxen caurra tulis wicteliyxi.
Jos meidän siis pita taitaman naita caickia wasian oikein kaytta
itzem, nm sijhen tarwitan seka yxi totinen ja perustettu Coec-

tele-
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Colminaisuden Päiwast-
relemineu, että myös Cawahrannnen, Chrisinren oman kä-
sky n jalkcn:

'. Coettellemitten: tästä sano Vmstus Ewangeliumis:
Heidän Hedclmistans te Tunnette heidän, v. 16. Tlmde-
car heitä hedclmistans, V. 20. Tämä Tundeminen käsittä
sisällans Coetrellemisen; sillä m me taida ketän oikein tuta ilman
hanenAlans ja sästyns oikiata Coettellemista, Coeturen cautta me-
oikiaan tietoon ja tundoon tulemma, sillaCokenut caicki tietä, seiso
sananlascusa. Ia tosin kaste Wap. lEius meidän tuta ja coetel-
la heitä heidän Hedelmistäns siilla heidän hedclmistans re
Tunnerre heidän, sano Hän. Waan täsä nyt tule Kysymys:
Mirka Hedelmar raja joistameidän picanmde-
man ne «oaarar propherarr Josta wi?lä uloswuota yri toinen
Kysymys: MixiLVap. lEsits meidän kaste mm heidän He-
delmistäns, ia ei XVaarreistat sillä lEsus sano tasa että he tule-
wat Lammasten Wcttteifa, m me tiedämme sen, ectä waattehista
ihmiset lutan ja eroitetan, Mies M waimo, suuri jaalhainen, ri-
cas ja köyhä loinen toisistans?

itze coetui

«MM

eiwaMM

Maan mila tähän jälkimmäiseen Kysymyxeen tule, nisn
me tiedämme sen, ettei aina taita vxi ihminen oikein tutta hänen
Watteistans: sillä taita Gasti yri pettäjä Mkea pällens wierat ja
muucaalaiset waattet ja tehdä itzens toisexi jongun silmäin edes
cuin hän on, nijncuin itze Pirukin puke paallens Walkeuden waat-
tet ja nijlta muutta itzens walkeuden Engelixi, waicka hän itzesäns
on ja pysy murhamies ijancaikisesti. Niin taita myös moni Pre-
pheta ja Christitty puetta itzens caunihilla waattellla ja ulconaisel-
la Opettajan ja Christityn muodolla, ja sen wuori olla yri wahin-
Zollinen jaraatelewainen susi., Sen peroxen tähden fijs ci Wap.
lEsus tahdo, että meidän pita waattehista tundeman ne oikiat ja
wäaratProphetat,waan Hedelmistä.Ei ilman si)yrä Wap. lEsus
tasa nimitä lammasten wacreira, joitane wääratkln Christityt.
eli wuohet canda tahtowat HMens loxicuxi cunniaxi ja woitoxi;
sillä niMuin ne oikiatProphetat wanhasa Testamendisä
waisisa waotteisa jaLammas-nahoisa, esi isäin tawan jalken, fil
tä osottaxens heidän nöorydens ja mailman turhuden
misen, jolla he cuitengin selä Cuningasten että muitten tykönä olit
luuresa arwosa ja cmmiasa heida wijsaudeus, yxi wacaijudens ja

E e e 3 en-
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ennustustens tähden; nijn ne waärät Prophetat myös sencallaista
oikiain Prophetain pucua mielelläns tahtomat canda, että he sen
cautta tulisit sitä paremmin cunnioiteluri, uscotuxi ja waftan otetuxi
Keldän oppins ja menons cansa. Nijn että me sijs tästä näemmä,
että lammasten waare ja puat, on caicki se, jolla jocu taita
saada ttzellens yhden ulconaisen näön ja arwon yhdestä totisesta
Prophetasta opettajasta eli Cbristitystä, cautta hän taita
olla M uscotawa ja caikilda wastan otettu nijncuin totinen opitta,
ja ja Chrisiitty, waicka cuitengin itze työsä hänen sisällisen menons
puolesi ei yhtän totisen Paimenen eli Lambaan luondo jaawua ha-
nesä ole eikä asu. Tancallaiset Lammas waattec owat: Ensist,
?xi ulconaijesii laillinen Cur>uminen hänen wircaans; nijncuin
Phariseuxet näin taisit sen aicaisen, waicka Jumalattoman Esiwal,
lan cautta, cuitengin laillisesti, olla cutzutut ja asetetut Mosereu
Istuimelle. Toiseri, yxi slmri Tieto ja oppi Taiwallisista
asioista, Raamamn selitys, coco Autuden järjestyxestH ja Chri-'
stillisyden osista- Colmannexi, sen oikan tEwangeliumin o-
pin Tllnnusius, ja jlmri sen saman opin edeswa-
stauxesii ja jaihträmileja. Neljannexi, yxi suuri puheliaisus
ja puhuman L.ahia nijsta hengellisista ja sywistä asioista, suuret
Lahiat että edestuoda ja seliltä caicki hänen puhens. WiidennerK.
ihmetra rekewainen woima fijna ensimmaisesä SeuracuMasa.cudennexi' Sen ulconaisen Jumalan palweluxen muodon
earcka piraminen, Sanan ja Sacramenrrein ahkera nan-
riyeminett, lukeminen, Paasio ja3>ucousteN harjoiruxer,
ja muut sencallaiset. Seiyemannexi: yxi lllconaijesti cunnial-
linen ja nuhreroin Glama terra, andeliaijudela, noidenmuodosa, ja muisa l>)wisä töisa, ni>n ettei yxikan tiedä soimata
hänelle jotan paha tekoa että hän olis huora waraas eli muu pa-
hointekiä. Nämät owat ne Lammas-waattet joilla ne wäärät Pro-
phetat ja Christityt puettawat itzens, ja sen wuoxi owat raatelewai-
set sudet jaLammasten surma caiken heidän menons cansa. Ma-
an mikäs tasa wielä puuttu? Eikös eaicki nämät ole kyllä ulottu-
waiset todisiuxet yhdestä oikiasta Prophetasta jaChristitystä? Ei-
pä Raamattukan meilda' enämbätä ano eli waadi? Tosi se on kylls
että caicki namat owat itsesäns hywat ja nijdentotisten paimenden ia
Lammasten waattet jamerkit, waan cuitengin sencallaiset jotta wielä
taitan Susildakin jaWuohildapäMepmtta ja walhella ja petorella
lammasten wahingori käytettä. Eroi-

MM la,»'
mastm Wattit

ywaN

2,A ».^
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Eroitus sijs on näisä: Että olla laillisesti cutzuttu Esiwcl-
lalda ja niildä joilda se tule, on hywa asia; waan jos sinä sen Cll-
tzumiftn wäärin käytät, ja toisin opetat cuin se Cutzuminen ja
ca waari, nijn sinä olet waärä Propheta, sillä jos sinä olet lailli-
sesti cutzuttu opetus wircaan, nijn et sinä ole sen wuox cutzuttu lait-
tomasti opettaman itze Cutzumisen j.ilwiran sisällepito wastan, nijn-
cuin Phariseuret teit, josta me cohta saamme cuulla cosca me hei-
dän Hcdelmiftäns tulemme puhuman: Nijn myös, se on yri hy-
wä ja callis asia, että olla oppinut japerustettu nijsä Taiwallisisa
asioisa ja Salcmxisa, waan Pirut ja Jumalattomat cans taita-
wat olla oppinet, jotca cuitengin sen käyttämät omari ylpeydexens
;« cunniaxens; ja pahoin hedelmiin wijmein caiken oppins muutta-
wat: Nijn on se myös caunis Taiwan Lahia, että olla wahwasen Pyhän opin Tunnustuxesa,jaKijwas sen edeswasiamisefa>waan
cuitengin taitawat ne Jumalattomatkin sen tehdä, nijncuin tasä
Christus sano heistä: He sanowar, HGRra, HERra ja si-
nun nimes cauera ennustawar, joista cuitengin duomio seiso
wierefa: en minä reirä ikänäns rundenur, menZär pc>i» re
Uoäann retiäe: Nijn owat caicki muut, nijncuin Puheljaisuus,
ihmertekewäinen woima, ulconaisen Jumalan Palweluxen muo-
dot, ulconainen siwollinen elämä, suuret awut ja lahait, waan
cuitengin sencallaiset jotca owat nijlle lumalattomilleckin yhteiset,
ja taitan wäarinkavtettä, ainoastans lyWri lumalisudcn muodo-
xi ja warjoxi. Sentäbden siis ei meidän pidä tancallcnsista Lam-
masten waatteista heitä coetteieman yxinäns eikä siihen tytymän/
waan se seiso: Dmdecar heira heidän Hedelmistans.

HH. ;».

mkV näistä
vnin. Ik^ri.

KKck. 7: 22.
2Z.

c«i. 2: ,8.

Täsä nyt tule meille etchen se toinen Kysymys: Mirka
Hedelmät raja ymmarrerän, joista meidän pirä mndeman
ne waarar prophemr ja Onnrco ne Ovin eli
iLtamän hedelmät? Wastaus: Tosi se on, ettayxi hywa eli pa-
ha Elämä meille anda suuren merkin ja todistuxen yhden ihmisen!
Christillisest opist jos se on totinen eli petollinen, niincnin hywat'
hedelmät todistamat hywästa Puusta ja pahat hedelmät pahasta.
Mutta cuitengin m/muin Wap- lEsus täsä nyt erinomaisesti pu-
hu '.vääristä Prophetaista, joita meidän pnä Tundeman heidän
hedelmistäns, nijn me cans toidam tasa ensimmäisefä piällecatzan-nosa ymmärtä Dpm hedelmär joista me taidamme lähimmaldcZ

näh-

Maan Hede^

Mitkä Hede!.
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nähdä ia tuta ne wääräc Prophetat; silla se ulconamen Elämän
muoto ci ole ulommainen andaman meilleftlwä todistusta yhdestä
oikiasta eli määrästä opista ja optttajasta, waicka muutoin yxi pa,
ha elämä kyllä todista ilMisen sydammen kandymättomydestä ia
duoinitusta tiestä, nijncuin myös yxi hywä ja Christuxen muotoa
nen elämä ylöswalaistulle silmälle taita anda tiedon sydammen
puhtaudesta ja kändymisestä, josa cuitcngin heusiasti mlewat pete-
tyxi nijden ulcocullaisten elämän tyhiästä muodosta ja lumalisuden

Minä tahdon tämän asian muutamalla Esimerkillä se,
litta: Juvalaiset, he elit yhteisesti ja enin osa Jumalattomasti
ja olit paatumuxcn alla, waan ei siitä sen wuoxi seurannut se, että
heillä sen tähden caiMa oli wäärä oppi, sillä heiltä oli Moses ia
Prophetat, ne oikiat prophetat, itze Christus ia Apostolit saarnai-
sit heidän seasims, be itze cans tunnustit sen oikian Opin joca Mo-sexesa ja Prophetaisa seisoi; waicka tosin yxi osa Phariseuxilda oli?
turmeldu, nijn cuitengin Paä-Oppi ja Tunnustus oli itze Mosexen
ja Prophctain Raamatust >a sille Chrisiuxen ja Apostolitten sa-
«rnoist. Ia nijn sijs en me taida aina selwästi yhdestä pahasia
elämästä päätä sitä että wäärä oppi on sijna cusa paha etama on.
Me näem pierarisia ja muista, cuinga he olit heickouden ja ju,
urtengin Langemusten alaiset, ja heidän Elämäns pyhydesä nawyi
toisinans suuri puutos, waicka he cuitcngin olit oiliat Prophe-
tat ja Christuxen aseet. Senlähden siis, jos me tcchdom oikein
tuta ne wäärät 'Prophetat, nijn meidän pita coetteleman heitä" heidän Oppins Hedelmist.

Waan tasa taidais jocu wiela sanoa: CuinZa minä tasä
taidan niiden pahain Hedelmäin cautta ymmärtä Opin hedelmät,

Elämä on aina Opin hedelmä, ja pahasta opista tule paha
elämä, nijncuin bywästä opista hywä, ja nijn Elämästä minä pa-
rahiten taidan tuta sen oikian eli wäärän Prophetan ja Cbristity»?
Wastaus: esimerkixi, sen oikian Opin Hedelmä ei ole ainoastans
Pyhä Elämä/ mutta mvös, Eläwä Jumalan Cundo ja Usio,
Nijncuin nyt sijta,oikiasta Opista cosca se oikein kaytetan, caswa se
Auruaxrekewa Tiero jaUjco, nijn sen oikian opin wäminrayt-
tämisest. tule ainoastans yxi Historiallinen Tieto jaUsco/ jaa
wielä cans sururoin Usco, joca wääräsä järjestyxesä ulcona Pa-
rannuM tilaa suruttomudesans omistele itzellens Jumalan Armoo

Mtl,. z: 12.
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ja Autuutta, sillä se on mahdollinen asia, että moni sijtä oikiastaopista, jonga hän tunnusta, saapi wäärän Käsitöxen, Tiedon ja
Uscon, erinomaisesti, cosca ei hän pane itziäns sen Parannuxen
tielle jota se oikia oppi waati. Sencallaiset olit nyt tasa Phari-
seuxet: He olit sen oikian ludan opin alla tullet oikiari Puuxi,
jotca olit istutetut siihen oikiaan Mijnapuhun Vmbärins leicka-
xen Sacramentisä, he olit laillisesti asetetut Mosexen istuimelle,
Lugit Mosesta ja prophetaita, selitit Raamatut, ja nijn cannoit
niitä oikeita Lammas waatteita nain muodoin heidän wirasans.
Waan nijn muodoin cuin he heidän sisällisen totisen menons puo-
lesi, olit poislangennet Vmbatinslelckauxcn Liitosta, Pyhän Hen-
gen Woitehen ja walon poiscadouanet, wäärän luulon käsittänet
Messiaxesta, Uscosta, Lain pidosta, jacoco Autuden järjestystä,
jonga he työlläns luulit käsittäwäns, josta ei tainnut muuta wuola
cuin sencallainen elämä cuin heidän Tietons ja Uscons nyt oliz mjn
olit he sen cautta myös pahat Puut, jotca ej tainnet canda muuta
cuin paha hedelmätä, erinomaisesti itzs Opistakin joca oli heidän su-unsa hedelmä, nijncuin itze Cbristus sano: locainen puu mran
hedelmäsians: ihminen ruorra edes
wast tawarast ja paha ihminen sfdämens pahast
rawarast ruorta edes paha; silla
Suuns plchu. loisa sanoisaChristus selwästi puhu, ei elämän,
waan suun hedelmist jotca sydämmen tawarast ulospuhkeawat ja
lewiäwät- Näisä caikisa sijs nyt Phariseuxet olit pahat puut ei
nijn paljo sen ulconaisen elämän cautta, joca wielä oli kyllä näköisä
ja suurilla hhwän puun lehdeilläpeitettyja waatettttu nijncuin lam-
mas-waatteilla, cuin heidän sisällisen menons, ustons, ja oppins
puolesi, jolla he wäärin ja wääräsä jarjcstyresä opetit ja tygoluit
cansalle Jumalan armoo ja aututa, ja nim olit tehnet itzens wa-
hingollisixi jaraatelswaisixi susixi ja lammasten murhamichixi.

10.

2: 14.
"

XVaan Mirka siis jen wääratt Opm hedelmar «-

war? Wastaus: Phariseuxilla tosin oli oikia Oppi Mosexes ja
Prophetaista, he pidit sen P. Raamatun heidän Oppins ja Uscons
Perustuxena ja lurena; waan niinmuodoin mm he sen saman
Raamatun wäärin sekä ymmärsit että uiostoimitit, nijn muodoinheillä nlyös oli wa'ära Oppi ja Uscs: Coco Raamattu, Moses ja
Prophetat, ne osotitja tarcoilit Christuxen mmlman Lunastajan
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päälle, heidän Ennustustens, Esimalaustens ja Uhrems cansa sekä
Loin että Ewangeliumin Sanasa: nyt oli se sama Christus ja
Messias heidän silmains edes woimallisilla merkeillä ja todisiuxilla,
waan ei he händä sen wuori usconet eikä wastan ottanet eikä saar-
nannet, waan wihalsit, wainoit jn tapoit. Scntahden sijs nyt seEnsimmäinen Pää hedelmä Phariseustenwaarästä Opista, taicka
sijta wäärästä Kasitöxest, Tunnost ja Uscost, >otca he olit ottanet
ja tuet itzellens, siitä oikiasta Mosexen ja Prophetain Opist, olise: errei he iohdarraner Canfa auruden tielle ainoasians rä-
män jo mlleen Messiaxen ia IGsuxen caurra, waan palio
enämmin poiswieroitit heitä Christuxesta ja hänen Opistans. Toi-
fexi, oli heidän waärän Oppms hedelmä se.- että he heidän opil-
lans, johdanr Cansan ainoastans sijhen «lconaisten L.ain
pitämiseen, ilman vhtan sisallistä muutosta, nijncuin esimerkixi:
ei pitänet ftdämmen wihaa syndinä sitä wijdettäKässyä wastan,
waan ainoastans julkisen murhan: ei pitänet ricoxena sitä Cuude-
ta käffya wastan nijtä lihallisia hallitzewia himoja ja nököjä, waan
oinoastans julkisen huorintekemisen, ja nijn edespäin; jotta nicki
Christus itze heille selitti pitkäldä Matheuxen wijdennesä Lugusa»
Josta sitte seurais Colmannexi: että he caikella opettamisellans,
«ir aucuden Tien aiwan axvaraxi ja kewiäxi Cansalle, il-
man Catumusta Uscon, ja totisesti udistetun Hengellisen Elämänjärjestystä, Coscahe ainoastans ne ulconaistt tawalliset Säädyt,
ceremomiat ja Palweluxen muodot pidit, sen wanhan tawan
tähden».

6»l. ;: 24.

z1,t.5!22.Hc.

öwK. 2,3:

Naista waarän opin hedelmistä sitte myös seurawat pa-
han Glaman hedelmät, jotta me cans täsä päällecatzannosa tai-
damme panna ja lukea wäärZn Prophetan merkixi, niin muodoin
cuin en me catzele Elämän hedelmita itzesäns, wMn cuinga ne pa-
ta cohden uloswuotawat itze heidän Opetuxestans, nijncuin
esimerkixi: Costa Pawilaisten opista Pyhäin auxhutamisesta, ulos-
wuota epäjumalan palwelus: Awarasta Jumalan Armon saarna-
miststa ilman Parannuxen teroittamista ja järjestystä, uloswuota
surutöin ja lihallinen wapaus syndiä tehdä: waroittamattomasta
Ripittämisestäija Synninpäästöstä rahan ja andeen tähden, ulos-
wuota wahwistns ja yllytys synnin wanhasa juoxusa: Wanhursta-
zi tekemisen ajattomasta opetuxesia, uloswuota Pphyden harjsitu,

erN
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xen pois jättäminen, ikänans cuin ei sitte tarwittaissan yhtän Py-
Hyden harjoitusta, cosca meille saarnatan, että me ainoastans Chri-
stuxen Ansion caulta Uscosa tulemme wanhurscaxi: Costa Juma-
lan Palwelus ja Kirkon käyminen nijn tcroitetan, eltä Cansa sii-
tä ainoastans kasitta yhden ulcocullatun ja ceremoniallisen teco-
PlUweluxen ja suunlähestomisen: Cosca jocu sencallaista HENra-
utta harjoitta opetuxesans, että Cansa sijtä tule saatetuxi Uscoman
hänen tyhian arwons ja nimens päälle, ilman oma coetusta hänen
opistans, josta wuota yri lärjetöin usco ja luottamus toisen ihmi-sen arwon ja puhen päälle: Costa sen totisen lumalisuden tarpel-
lisus, mene ja arwo nijn ulosmalman, että ne oikiat Jumaliset ja
mailman pois kieldäjät sen cautta tulemat ainoastans yloncatzotuxi,
pilcatuxi ja wainoluri: Nämat nyt owat erinomaisesti ne waärän
Prophetan merkit, jotca ei nijn heidän elämästäns, cuin heidän Opi-
stans uloswuotawat, ja nijn monelle wiattomalle sielulle langea
wahinssoxi ja murhaxi/ joista meidän pitä oppiman heidän suden
luondons tundeman, ja heistä sitä ahkerammasti itzem cawah-
laman.

l6»tb.is:z.z,

Waan mitä taas siihen muuhun pahaan Elämään tule,cosca yxi opettaja eli Christitty elä taicka ahneudesa, eli ylpeydesä,
hecumasa ja nmisa lihan töisä, händä en me taida nijden tähden
ainoastans duomita wääräxi Prophetaxi, nijncauwan min hän
Tietons xuolest Jumalan Sanan ojennusnuorasa kijnnirippu,
waan hänen oppins taita olla oikia; ja nijn täsä ymmarryresä
cuin me nyt, Christuxen Sanain jälkenEwangeliumista, tästä a-
siasta puhunet olem, en me taida sanoa nijtä wäärixi Prophetaixi,
jotcapahoin eläwät, ja cuitenginRaamatun ojennusnuoran jälkerl
saarnawat, waan ainoastans ne, jotca sencallaisella suruttomalla
opilla cuin me edelläkäywäislfä olem saattawat Can-san suruttomaan eli ulcocullaiseen uscoon ja elämään. Ia waicka
ne Jumalattomat opettajat tosin, nijncauwan cuin he Raama-
lun bookstafwisa kijnnirippuwat, ja Sacramentejä Christuxen Kä-
skyn ja asetuxen jälken turmelemata ulosjacawat, taitawat Can-
salle palweluxexi olla, nijn että Jumalan Sana ja Sacramendit,
joidenwoima ei ripu Opettajasta, waan itze Jumalasta, taitawat
tehdä heidän waicuturens nijsa sieluisa jotca ne oikein Wttawät ja
nautitzewat; nijn cuitenzin nijn muodoin.cuin seneallainen jumala-
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Jok. 14: 17.
toin Opettaja on ilman Pyhän Hengen sisällä asumista, joca ei«su häjysä sielusa, niin hän teke itzens hänen jumalattomudens
cautta kelwottomaxi moneen tarpelliseen toimituxeen, saata sanan-
cuuljat huolimattomuteen, ettei he pidä nijtä suuria Autuden Wä-
licappaleita sima arwosa cuin ne ansmwat, waan wijmein rupe«
wat halpana pitämän nijtä, ojendeleman ja wäändelemän oman
pään iälken, jongacautta nijn moni tule estelyxi ja wieroiteturi pois
filda oikialda tieldä sen Jumalattoman opettajan tähden, josta meil»
la walitettawasti kyllä aiwan monda merckia ja todistusta meidän-
Zin aicanam on.

Waan wiela, cosca me puhum opettaitten coettelemisesia,
niin me täsä tilasa myös merkitzem, että tämän saman Comixen
alle myös tule se turha luulo ja oopi, joca tällä meidän ajallam on
walnettawasti monella Christityllä, että Caicki O-
pir, ja Ujcor orvar ja iyecllkin elä
ja rnle amuaxi hänen Ustollans, olcon st usco mingäcallainen
tahtons, joco Pawilaisten, joco calwinisterin, ludalaisten, We-
«alaisten, Turckein ja Pacanain eli kenen hywäns: joca luulo onsangen monda pettänyt ja cadottanut; eikä st ole ihme että Ju-
mala heitä sillä pimeydM rangaise, cosca he sen juurenEwan-

. gelmnnlliscn Comden ja Opin jonga hän meille ilmoit-
tanut on meidän autudexem, nim yloncatzella ja halwasti pitämät
eikä luule fen päällä mitän scisowan; Jos caicki Opit owat yhtä
bywät ja autuartekewÄt, mingis sitten kelpawal ne waroituxct cujn
Ehristuscmdoi miille?CaNc>ahracar reirä «saarisia propheraist.
Ketäs meidän sitte pitä cawahtaman cosca eiyhtän wääräPro-
phetgt, ei yhtän waärä Oppia oleckan? Nijn Christus on turhia
puhunut ja kästcnyt? Pawali cans turhia on silte kieldänyt, cosca
hän sano: Cayocar, errei jocn reira wierrele. P. lohonnescans on sitte turhan sanonut: Coerelcar Hcnger, jos he Inma-
lafia owar? Pane sinä surutöin miellces inuä se P. Johannes
wielä sano: locainen cuin harhaile ja ei Christuxen O-
Pija, ei ainoastans elämäsä, waan opisa, ei hänellä ole lu--malara. Ota ettes caicki Neligionit ja Opit coco mailmast, ja
catzele ia tutki läpi, jos jocu Oppi on nijn Pyhä, Puhdas, Rai-
tis, Jumalinen, Corkia, Majestttillinen, Tasoinen, ja stkä ter-
wen Järjen että sen Pyhän Raamatun Ms yhten sopiwainen cuin

lu<K'Kerentls.

AIONUIN.

IQ. 11.
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tämä meidän Ewangeliumillinen Oppim ja Uscom on? Ach että
ihmiset tämän armon, armon ajalla, tundisit ja sen kiinni pidäisit,
eikä heidän kijttämättömydens cansa saatais Jumalala sitä arwa-
mcttoinda Tawarata meilda /a meidän lapsildam pois ottaman
nijncuin ludalaisilda, meidän ijancaickiseri hapiäxem ja cadowre-
xem! Nälsa caikisa sijs pitä yhden Christityn tietämän ja taita,
man coetella caicki, ja oppiman pitämän caicki ihmiset ja asiat
heidän oikiasa arwosans ja näöläns.

Naista mitä me nyt puhunet vlem, taita myos yxi oikia
Christitty hänen joca päiwäsesa itzens coetuxesa päättä ja nähdä,
cmnZa hänen handä iyians pira Coerreleman hänen oman
sekä Oppins ja UscHis, erräElämanspllolestt Joca coctus
taas ei pidä tapahtunein waatetten, seon, ulconaisen Tunnustuxen,suuren :iedon. Jumalan Palweluxen, eli elämän ulconaisen muo-
don jalken, waan totisten Hedelmäin jalken. Nijn että hän coet-
tele, jos hänen Oppins ja Usions perusta itzens yxinäns sen il-
moitetun Jumalan Sanan ja P. Raamatun päälle, jos sijhen
Puuhun on wielä jäänyt yhtän myrkyllistä oxa, joca tule coco pu-
ulle wahingoxi, nijn että hän on sallinut sen petollisen Adamin
wietella itzens iohongun waaraan luuloon, nijn cuin liha mieleBans
tahto lichacoita itze cansans, että hän aina jongun synnin, johon-
M hän parahiten taipunut on, teke itzellens luwallisexi, ja tahls
Raamatuin sanoilla snä wahwista; nijncuin esimerkixi: moni jo-
ca on ahneuteen taipunut, hän teke ahneuden synnin luwallisexi
itzellens rosca hän cuule scncallaisia sanoja Nagmatus: sinun pi-
ra elättämän iyes oyas hiellä: sinun pirä edesmurehrimatt
iyes ja omaises, ja nijn edespäin. Cusa cuitengin ahneus on
nijncuin epäjumalan palwelus peräti pois kielty, ja ainoastans yxi
wiatoin työn teko sima laillisesa Culs!mistsa ilman luondo cappal-
den rackautta ja palwelusta on käsketty. Nijn myös sinun pitä
coettelemanwisusti, jos sinun Tunnustuxens, Jumalan Palwelu,
xes, Kirkonkaymiles, Sacramentin nautitzemises, Rucouxes, Al-
musas, andos ia caicki patwelures on Jumalan Cunniaxi »a sinun
Sielus totisexi Parannuxeri ja lähestymisexi Jumalan canja, taic-

ka ainoastans omaxi cunniaxi, omari kerstauxexi, eli tyhiän tawan
jalken sowitettu ja tehty?

sen jälksnM

'" m"""
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ettäElämäns

puolcst.
Nijn myös, mitä sinun Elämä terraan ja

harj«inlxeen mle, nijn pitä sinun ilman petoxeta coetteleman,
mistä juuresta ja lähtestä sinun Elamas siwollisuus ia pyhyys wuo-
ta, jos se tule omasta rackaudesta oman cunnian ja nimen tähden?
jos se tule rangaistuxen pclwosta? jos se on ainoastans itze waliitu
palwelus ja pyhyden warjo? josa titasa sinun Elamas pyhyys ei
kelpa mitan walln on syndi, cosca se ei uloswuoda puhtasia Ju-malanRackaudesta,, »a hänen Sanans walosta. Moni ajattele
ja sano: ei se tule mitän nijn surestiitze Opin ja Uscon päälle mail-masa, ne owat moninaiset, ainoastans minä elän siwollisesti ia
cunnialliststi: cusa cuitengin se on peräti mahdotoin asia, että yh-
teen perustettuun lumalisuteen tulla ilman sen Tomden perustuxet-
ta joca Jumalan Sanasa annetan, ja ilman eläwätä uscota joca
fijtä wuota: cuinga lijckuwan ja laihan perustuxen päälle miedän
lumalisudem muutoin raketan, se wasta itzens osotta Kiusauren
ja ahdistuxen stormin ja coeturen aicana ja alla. Merkittäwä onse asia, cuinga Pawali tasa asiasa Galatereita wasian itzens käytta:
Galaterit olit Pawalilda kaätyt siihen oikiaan uscoon, ja autuden
tielle: waan he annoit sitte ne wäärät Apostolit wietellä itzens ai-
noastans sijhen luuloon, että Uscon siwusa Cbrisiuren päälle, olis
myösK.ain pitäminen tarpellinen autuden käsittämistri (»oca cui-
tengin on tarpellinen ainoastans Uscon todistuxexi) tästä nyt Pa-

2,1. z: I.

5: 4.
wali soima heille, että he olir hullut ja xvimmarllt, ja että hesen cautta olir Christuxen cadsrrnner ja armosta luopuner.
Josta me nijn naem, että waicka se oickia Oppi ei hyödytä meitä
mitän ilman Jumalista «lamata, ja se oikia oppi cans Jumalat-
toman elämän cautta »a alla taita tulla coconanspoiscadotetuxi,
niin cuitengin pita silla Jumalisella Elemälla ainoastans se oikia
Oppi Perustuxena ja juurena oleman/ jos sen muutoin Jumalal-
le pitä kelpaman; niincuin wielä nytkin ne saman duomion alle tule-
wat, jotta sitä Jumalista elämätä ja Cbristuxen Seuramista kyl-
lä teroittamat, waan ilman Jumalan Sanan ja Sacramenttem
oikiata ja ohkerata hariomsta janautitzemitta, jotca cuitengin ai-
noastans ne oikiat autuden walicappalet owat, joista caicki meidän

> udisturem uloswuoiaman pita. Näisa caikisa siis nijden oikiain
Chrisiittyin coetus seiso, josa heidän pita harjoitetut ja coeteldut
'oleman, jos heidän pita tietämän cawahta itzens petoresta ja waä,
rista Prophetaist. Ia tämä on se cuin Christus sano: Tundecar
heick heidän hedelmistäni 2. Nai-

Miana Plo-
phetait ja
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2. Naista nyt wielä hän sano: Cawahracar reiran
wäärist propheraist. Costa me kerran olem rundener jongun
Wääraxi »a petollifex Opetlajaxi, eli ulcocullatuxi Christityxi, nijn
meidän ritä Cawahrantan händä, se on, wälttämän caicki osal-
lisuus hanesa, hänen opisansja menosans.

Caicki määrät Prophetat ja Ulcocullatut Christityt mei-
dän pitä walttämän ja niistä Cawahtaman meitäm sentahden, En-
slst, että he owat Raarelewaiser Suder, jotca sielujaraate-iewat ja wihollisen sanlixi wetäwat beidän waärän oppins ja ulco-
cullatun lammas-elamcms cautta: -Heidän puhens ftö vmbaril-
däns nijncuin ruumin maro, joca ujcosi poiskandä. Ei he
olis nijn »vaaralliset jos he tulisit edes heidän oikiasa Suden-hah-mosa, waan coscahe Suden luondons kätkewat Lammasten waa-
tetten alla, nijn he owat sitä waarallisemmat; nijncuin vri Kiwi
merefa: se Kiwi joca weden päälle näky, ei ole nijn määrällinen,
sillä caicki sen nakewät ja tietämät wälta, cuin se Kiwi joca weden
alla maca, jota ej cukan tiedä waroitta, ennencuin hän on oppi-
nut jvstan wahingosta sen tundeman ja coetteleman. Niin se on
nijden ulxocullattuin seka Opettaitten että Christittyin cansa, että
he heidän caunijn puheliaisudens ja siliän menons cansa saatawat
monda wiawmda sielua wäaraän ja suruttomaan Ufcoon ja ulco-
culla?uhun clämaan heidän ijancaickiseri cadoluxexens, pahemmin
cuin ne nMi Jumalattomat joita caicki tietämät waroitta ja wält-
ta. Toisexi, meidän pitä Cawahraman heitä sentähden, että
he heidän saamallans ja puhellans sijta aiwankemiasta ja awarafia
autuden tiestä ja muulla ulcocullatulla elämällans wiewät meidän,
sijhen ja luuloon, erra me sincallaisin waärän
opin, ujcon, ja «lconaisin elämän alla raidamme edesmo-
da lunlalalle kelpawaisia hywän puun hedelmitä ja fijnä
tilasa amuaxi n,lla. Jota wäärä luuloa wastan Wap. lEsustäiä Ewangeliumis yhden wertauxen alla anda yhden woimalliscnpaätöxen: taio-
ta Fijcllnira ohdackeisi? ei mädännyt puu canna hywiä
hedelmira- Joista Sanoista me sijs nain päatäm: että nijn mah-
dotoin cuin se on saada orjantappuroista Wi!namarjoja,ja ohdackei-
sta Fi!cunl'ta,ia että yxi mädännyt puu canda h»wä hedelmätä,nij»
mahdotoin on se myös/että se ihminen taita edestuoda Jumalal-
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le kelpawaisia hedelmitä, taicka oikein opetta ja elä Jumalan mie-
len jalken, jolla, ensist sen oikian ovin Tunnusturen alla, on wää-
ra luulo ja kasitös Jumalan Tahdosta ia autuden jär/esiyxestä;
Toisexi, ei ole itze työsä udesta syndynyt sijtä Sanasia jonga hän
tunnusta ja saarna, waan on wielä mädännyt hänen luonnollisesa
tilasans; Colmannexi, joca ainoastans yhtä ulconaisesti siwollista
elämatä edesäns pitä joca ei caswa sen oikian eläwän Uscon juuren
päällä, waan wuota ulos ainoastans taicka hiliaisesta luonnosta,
taicka oman cunnian etzimisestä, eli jongunAnsion luulosta, ja nijn
edespäin. Colmannexi, meidän pitä Cawahraman heitä wie-

ylimmäisen ja Cadomxen tähden, joca cai-
ken tämän ulcocullatun menon päälle seura;, Wuv. lEsus länget-
ta ja julista tasa yhden yhteisen duomion caickein paai!e colme ker-
ta, cowilla Sanoilla, jotca owat nijncuin uckoisen jyrinä ja Tu-
len pauckina caickein ulcocullattuin päälle: Ensist, sano hän:
locainen puu joca ei cajwa hywä hedelmät, hacaran
pois, ja mleen heirerän. locainen Puu, olcon se oppettaia
eli Sanancuulja, joca ikänens hänen wäarän opoins ja Uscons,
taicka ulcocullatun elämäns cans, on tehnyt itzens määrän Pco-
phetaxi, pitä pois hacataman ja tuleen heitettämän; silla iocai-
nen isimus, jora ei minun Taiwallinen Ijän isimranur,
pira jurinensrewirrämän 'ylös, ja poldettaman, sijnci Cuopasa
joca on jo eilen walmistettu, kyllä sywä ja lewiä, josa on asumus
tuli ja paljon puitta, jonga HERran Hengi on ylös sytyttämä
nijncuin tulikiwisen wirran. Toisexi, sano hän: Gi heidän pi-
ta tuleman Taiwan VOaldacundaan, waicka he täällä owat
armon waldacunnan asujat ja cuollet jäsenet ollet, ja huutanet
HERra, HERra, se on. Tunnustanet ja opettanet sitä eläwä-
tä Jumalala ja hänen oppians, wääräsä järjestyxesä, ja ulcocul-
latun elämän cansa sitä pytanet silitellä, joca petos wasta sinä suu-
rena Mönstringi päiwäna pitä oikein näkymän ja lammas-waatet-
ten alda ilmei tuleman heille ijancaickisexi häpiäxi ja ulossulkemise-
ri Cunnian-Waldacunnasta. longatähden Wap. Chrisius,
Colmannexi, wielä sano cohta älken Ewangelium sanoja: Sil-
loin Minä, julkisesti, heille tunnustan, nimittäin nijlle jotca
sanowat: HERra, HERra, emmekö me sinun Nimes cautta
ennustanet, ja sinun Nimelläs ajanet ulos Perkeleitä, ja olemma
sinun nimes cautta monda wäkewätä työtä tehnet? Gn minä tei-

tä
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cä ikänäns rundenm: »nengär pois milMll rakoni, t«
nnrekiär, jotca ette ole ainoastans waärin puh«ner »a ulostoi-
mitcanel minun Pyhä Oppiani, awaran autliden tien saarnami-sesa lihan miclixi, mutta myös waärin cehner teidän ulcocullstu-sa elamäfän ja menosan. Sillä josen minä oiis rcirä rastä pl»-
hurcllur, nijn ei reillä olis niurra ei heillä ole
nulla he rverhowar. cowia sanoin ja uckoisen pcmckinoita caiMe ulcocullatuille, jotca nyt lpöwät hnhin nijnZ
cum tuliset nuolet; Ach! cuinga monda caunisia Suu-jateco-
Cbristittna nyt saapi tapaturma mennä oditze sitä autuutla, josta
hän.itzellens taalla nijn monda toiwo tehnyt woi sijs
eojca ininä heistä luonnu.

öi»t.7:22.35

24.

s»l>. 5:2-15'

Toisen, me wielä kysymme: Mikäs on Ojennusnuo-
e<t/ jonFa jälken meidän pira ne waarär propherar, Chri-
siir>?r ja Meidän iyem Loctteleman? Wasiaus: Ei oma wie,
cas Järki, ecka mailman turha ojennus nuoraxi
minZä jällen miedon pitä cocttelema» meitam cli muita, sillä svkia-
kin ftn pian näke cuinga paljon ja hullusti ne exywät ia
hmhailewat. Wan Jumalan p>'hä Sana on se ainoa wali«
coppale jaKircas W«lo, josa me midam selwimmäst nähdä ia
crvittaPimeyden «.valkeudesta, Walkeudcn pimeydestä, >a
oikmsta: SemöKden yhden Opettajan nijncuin myös mum Cbri-
stityn Ovpi ja Pubet, ja coco Elämän pica coeteldaman Juma-
lan P. Sanan ia sijna ilmoitelun Tahdon jalken, jos ne mlewat
yhteen Jumalan Sanan cans eli ei? Slla zl.ain jälken ja To-
disiuxen, ellei he rämän Sanan jalken jano, ei heidän pidäanmrusco faanian. Joca harhaele, ja ei p?s>? Thristuxcn
opija, ei hänellä ole lumalam. Sen jalken Berean asujat
myös tulkeie Pawalin ja Silan oppia Raamatun Sanan jälken,
jos se nijn oli cuin he sanoit?

2.
Mmgä ojen-
nus NUMIIN

jällen miedu»
pitä coettell<

man?

HK. »7: lv.
li.

Ia millä tawalla nyt tsma Coetus Jumalan Sanan lal-
ken pitä tapahtuman, siltä Wap. lEsus sano aiwan merkillisesti
Ewangcliumisa: Ei jocainen cuin sitno minulle: -HGRra,

pidä tuleman Taiwan waldacundaan, Murea
joca «ke minun Ijäni Tahdon, cuin on Taiwais. Ei mei-
dän siis pidä aiuoastans sitä ulcynaista Suun Tunnustusta coette,,
<eman, Miftls Me-n duomitzenian, sillä caicki ftn taitawat tehdä
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ja paljon puhua Jumalasta. Mutta cuinga itzecukin Jumalan
Tahdon jälkenpuhu ja elä eli ei? Nyt me tiedämme, mikä lu-
malan Tor to on meidän autudestam: Hänen Tahrons on, että
jocainen parannuxeen itzers käännais: Hänen Tahrons on, et<
ta meUjcommesenpäa!le,iongadänläh?tti:Hänen Tahlons wiela
on,että me Elämme ilman jota ei yritän saa nähdä lu-
malata: lohonqa sitte tulewat caickimuut Hengen Hedelmät jot-
ca uscost ulcswuotawat ja Pawali ylosluettele Galat. s: 12. Rac-
kaus, 110, Rauha, pirkamieliivs,
Ufco, Hiliaisus, puhrans. Johon wiela cans tule caiken N?aa,
ran Opin, Mailman, ja iyens rorinen poibkieldaminen ja
Chrisillxen rajainen Seuranlincn. lotca caicki owat hywan
Puun hedelmät, joita ei meidän ainoastans pidä tietämän, waan
itze tyosä tekemän, sillä ei cuuliar n?aan Cetziar nzlewar au«-
«taxi. loca Ceke Jumalan Tahdon, se pWyancaickijesi.
Ne sijs owat ainoastans oikiat Prophctat, jotca ynnä Prophe-
tain, Cbrisiuxen, ja Apostolein cansa, Pbtä autuden Tietä ja
M,estysta, paranusia, totista Usioo lEjuxcn paalle, ja pv-

lEsitxen callaista Elamara, opcttawat ja puhuwat ja ne
Mat Christityt', jotca itze työsä sijna järjestönsäwaeldawat uscol-
lisesti; iotca sitä totista onnee ja omatunnon rauba ainoastans
lEsuxen yhdistyxesä ja Jumalan totisesa osallisudesa opettawat ja
etziwät, ja sen tulewaiscn uancaicfisen Elämän hei-
dän ylimmäisen maalins ja autudens wijmein uscowat ja toiwo«
wat; ja nijn Jumalan Cuunian ja Tahdon caikisa, stkä opisa et-
tä Elamäsä, pitawät heidän corkeimbana tarcoituxenans. Na,
wat fijs owat ne oikiat Prophctat jaChristityt.

"?et ,< osuc.'i3:
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5: 24.
c-!?. 22: ;i.

Maan tasa'me wiela päldä issein kysymme niistä luma-
lattomist opettaisi ja Christityist: Eikös sijs <?n lumalarom o-
perraja raida oikein operm ja puhua, nijsta a-
sioist? Wastaus lyhyeld: se Jumalaloin, joca si,ta oikiasta O-
pissa, on saanut waäran R,asiröxen, ja seurawaisesti sijtä yhden
waarän Tiedon ja uscon, josta custa awarasia autuden tiestä, eho
dollisten syndein cautta, ja nijn edespäin, ei taioa oikein vpttta eli
puhua autuden asioista: wähimmäxikin hän waarin tygöluke surut-
tomille Jumalan acmoo ia autuutta etc. Woan s.tä wastan, jo-
ca ennen on wahwan Opeturen cautta Raamamst saanut «ikian
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2>astmxen autuden järjestyrest, la siinä siwusa on saanut maun
«rmon waicuturista joscus, ia stn cautta e!ä orzudett ja ei julki
suruttomuden saadysa, on cans jongun yloswalaistun ihmisen seu-
roisa ja catzsmisen alla, se taita oikein öpetta. Täsa ymmärryxe-
sä, se wMudest opettaa, niinmuodoin cuin hän
on opettaja, taita wiela olla M pm» oxa, jolla on wi§i
kasitös ja ymmärrys hänen aumdens järjestyxest, jota hän edes,
tuo nijncuin Lhnsiuxen Opin hedelmara, jota hän tunnusta.
Tasa memcrkitzem cans sen; että cosca lEws ka'j?i cawahta Pha-
riftuxist, nijncuin wäarist Prophetaist, ja sanoi heistä: ettei Paha
Puu, taida canda hywä hedelmät, se on, wäarä opettaja ei tai<
da oikein Apetta: nijn ei Christuxen ajatus ollut se, ettei Phari-
scuxetlcoscan tainnet oikein opetta, silla hän itze käsii ludalaisten
cuulla Phäriseuxia ja tehdä mitä he kassit, Matth. 23:3. Waau
Christuxen ymmärrys oli se, että cosca he saarnaisit oikein Mose<
sta >a Prophetaita, joiden opin he itzellens omistit ja
nijn heidän piti cuuleman heitä, mutta cosca he Mosexen opista
poismcnit omiin jaritunin ja opetuxijn jolca he,olit wäarin käsittä-
nethanestä ja olit Mosesta wastan, niin heidän piti cawahtnmali
itzens heistä nijncuin wääristä Prophctaist. Nim osotta Pawali,
että netkin jotta saarnaisit Christusta muodoxi, eripuraisudest jae,
puhtalla sydämmellä, se on, oman lihallisen woiton ja cunnian täh-
den wäärasä pällecatzannosa, saarnaisit cuicengin oikein itze Opin
puolesi, ni>n että Pawali taisi sen ylitze smesti iloita. Phil. i-16.
18. Naisä asioisa meidän sils pitä caicN yhden veri-istetun.Coettele<
misen cautta tundemcmja eroittaman, hedelmäin jälken.

irkil. i: iz,

Mitä taas itzecunain Christityn erinäiseen Coetuxeen tulch
nijn se pitä tapahtuman alati, se.ka L.ain, että Ewangeliumm
Sanan jalken: Laki, on yxi kircas Speili sekä meidän puutoxi-
si<«m, että Jumalan Pyhydesta ja wcmhurscaista waatimisista,
jonqa Sveilin eteen meidän pi:a usiasti itzem asettaman, ja sijnck
meidän tilastam duom tzeman, >os meillä st mieli on cuin Inma-
la meildä Lam jalken maali? Ei ainoastans ftn ulconaijen bookstas-
win jälken, waan sen sisällisen menon jalken, cuinga wapaa ja irti
meidän sndämmem on caikista epujumalisia, synnin rackaudesta,
taipumurista ja haluista? Jos se myrkyiiinen oma rackaus wiela on
meisä taicka wallalla/eli alaspainettu? cuinga meidän lähimmäi-
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sen Rackcmden cansa on itzecungin käskyn jälken, jos fc on puhdas
eli faastaisudella secoitettu? Ia niin edespäin. Jos meidän Py-
hydcm wuota ulos clawästä Jumalan Tunnosta/ Mosta, ja lu<
malan Rackaudesia, taicka ainoastans jostan luonnon taipumisesta
ja siwollisudesta, eli turhan onion cu.inicn py-nnösta, pelwssta ja or,
jallilesta murhesta cli muusta? Totisesti joca oikein asetta hänen si"
sällien ja ulconaisen menons rinnall-s, ban pian nake winga
M-'.t hänen mnsans Niin on se myös Ewanlelmmm
Sanan cansa: meidän sen jä!ken cocttelemon, jos meidän U>
feo»n on rolinen eli historiallinen ainoastans? Jos meidän isomisem
M janonlisen Cdristur.n ja hänen Wanhursccmdens jatken on sijlä
sikiöstä luonnosta? Jos me todella pidämme sen suurimman
nem edestä mailmasa, että olla yhd siettyna Chrisinxcn canfa, ja
olla hänen caldaisens, ja sitä wastan ollapoiswieroiteluna mailma-«
fta ja hancn muodosians? Ia niin edespäin. Totisesti, roca näin
jocapaitvä coettele stzens, hänellä on se woitts siitä, että hänen
omatundos rauha ja ilo caswa alati, fa hän sillä Wahwista hä-
nen Cutzumisens ja Walitzemiftns/ että hän onlumalanracasLapsi ja per>llinen>,.

siast c,aus 27DmmTunit.

Päätös.
MMamat nyt. Rackat Sielm, owat ne erinomaisetWM uijden eikiain Cbristittyin locapaiwäiststä Eoettslennsesta,

Cswahtomisista,,seka Opin että Elämän puolest. Act>!'
että meidän aicmsem Chrisiityt talla mailman ijÄa täsH,
kin asiasa paremmin perustetut ja harjoitetut olisit, cuin se yhteis
sefti hedelmistä näky! Puu tutan hänen hedelmistäns, totisesti cu<sa pahat hedelmät näköisät ja wallatla owat, sijna cans
tömästi Pun on paha ja mädännyt tuleen heitcttawä. Cucas tei<
stck on coscan todella cokenut, jos hän taicka Caswa
Tunnofa ja Pyhydssä,, eli wähche? Jos hän wahlwistu sima hy-
wäfä, etl heickondu? SePuu jcca ei caswa enambi edespäin, sewallämattömasti casiva tacaperin, laho ja tulen alaiseri tule» Nijw
myös se Ehristitty j«ca ei caswa Tunnosa, Uscosa, Rackandef»
M caickisa hywisa awuisa, se wältämättömästt tacaperin mene Mpahemmaxi tule. Ach! minaa palzon mailman ja lihan myötä-
Ominen ja menestys chq ihmW tancallaifelm callWa harj-oituxc^
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42-1
sta ja caswamisesta, ja kändä Puun caswon toisia pain, «ttä serupe häjyjä hedelmita tekemän ia loppuans lulesa ctzimän.Cuinga tarcat ne oppenemmcttPaccmatkin owat ollet
teleman itzens joca aica,ja sen cautta saaman omatundons rauha
ja wahwistusta cuolemata wasian, sen me näem heidän kirjoistani
ja olemme wähAbä merkinnet Pyhämiefien Päiwän saarnasa.
Meidän Cbristitvin täyty syystä häwetä, cofta me panen meidän
elänläm heidän esimerckins rinnalle moucfa asia. Totisesti on meidän
aicmsien Christinoin sealn enin osa, joca ei pidä tarpellisnaccm a-
siana, että Coetella, paljo wäbemmin somitta, hänen
usions ja Elämans lumatan P. Sanan ojcnmsnuoran jalfcn,,
waan ainoastcms ojennella ja roaanda Sanaa ia
Sacramemrejä heidän oman paans ja lärkens falken. Esi-merkin: Sm siacm, enin heidän pidäis ja eKwahta-
mau heitäns wäärist Prophecaist, religioneist, opei-st ia nscoifi,
niin he cpäilewät caiktst, ja ei pidä ybta oppia waaramsembana
emn toistaan, eikä pidä tarpellisna tehdä nijn suurta eroitusta Op-
pem wälillä maitmaftt, ainoastcms että he jongnnlaiftsti taitamat
elä mculmas sijmollijesii ja enimmän osan mielixi, olcon se lih§,lt
elt Hengen ialken, okon se luennon eli armon jvhdatuxen
ulcona Cbrisiuxen yhteydestä eli sisällä, sen
ainoastcms he fuckelasii tanawm puhua, elä, ja kayttä nrn myös
somitta itzens sen hceumallistn mailman modin ja armon jälkeä
Ia on suuresti walitettawa ja nkettäwä asia,, että moni nuori ja
oppimatoin ihminen pcme itzens ylpiasti puhulnan ja duomilzemM,
Opist ja Religioneist, maicka ei hän itzcckän ymmärrä eikä ote wie-
lä käsittänyt sitcl Perustusta mn-Zä jalken Rcligionit ia ovit pita
coeteldamamsilla cuingas se taica oikein duomita färeistä jvca sokia
on? cuinga se taita oikein duomita Omist, joca ei ole lukenutkan
todella Raamatun cikc! niitä hengellisiäKirjoja jotca suurella opilla
wljsaudella ia kijwaudella Raamattua selittämät? tee stzes ensist
mesta jaraintntuxi sen P. Raamatun ia meidän Tunnustus Kir<»
jaim canfa, ja osota silte jos sinä olet ulottumainen njjtä perustuxew
ja ylitzewoittawaisten syitten eanfa tammrin ajaman? Cuinga wah-
wat merkit jaTodistuxet meillä owat sen P. Raamatun ja meidaw
P. Oppin Totudesta jaLijckumattomc st.i yriwacaisudesta , lue sij--
tck, 4 Sunn. Lappiaisest, ja 5 Sunn. Paastos, ja Esipuhe Sunn>
Sexagcsima^
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Niin on se myös meidän, oiccnsen Jumalan
palweluxen canja; cuinga tyhmästi meidän aicaisem Christityt
enin osa sijnakin callift asiasa costtclewat itzens ja sen ylitze duomi-
tzcwat,en me kyllä itkeä ja walicm taida; se eninosa tosinlMMtta sica
ulconaista Jumalan Palwelusta cybiän yhteisen tawan cäl)den,ilman
Mettäkan Parannusta ja muutosta coscan hänen taicka Bedosans
eli Elämäsa«s, jolla he nijn walektelewat Jumalan edesa ja pet,
läwat itzens turhalla Palweluren muodolla ia suun lähestymisellä
ja caickinaisella ulcomllaisudella. Ach! mixi sijs, ramaCansa

rahro ja nppuwar nijn cowin
walhefä, errei he miUan rawalla anna kaara heirans pois.
Minä näen ja cllulen, errei he oikein opcra, ei ole
joca carriis pahurrans, ja jano: Mira minä rein? He juo-
xewar heidän juoruans ttijncuin angara hewoineN lodas-
Maan taas toisialda, yxi osa joca nake sen hirmuisen JumalanPalweluxen wäärinkäyttämisen meiden!a>'allam, otta Da taas tu
lan ertä coconans heittä ja duomita pois caicki Kirkot jaKirkonkäy-
miset, ia tydytta itzens ainoastans sillä erinäisellä Coto-palwelu-
xella: josta ei ainoastans scura se cowa Pahennus, että moni muu-
kin sen cautta tule saateturi sen ulconaisen Jumalan Palweluxen
ja coco Saarnawiran ylöncatzeseen ia poisduomitzemiseen, wa-
sioin Jumalan ja sen Christillllen Esiwallan asetuxia, jota myös
meidän pitä Jumalan >a hänen Kässyns tähden cuuleman; multa
nwoö sencallaiset duomarit cosca he saawat nuhtelemata näin muu-
tella caicki Cbristilliset asetuxet ja ordnmgit, tnlewat itze mielescms
nijn wijsaan, että he pitäwäc sen heillens ylön halpana asiana,
mennä nijhin cocourijn cnsa Sanaa ja Sacramenteja nijn yhteisel-
lä ja yrikertaisella tawalla aina saarnatan ja jaetan; waickacuitcn-
gin cosca me heidän elämätäns lähemmäldä catzelem, ei heidän elä-
mclns wicla lästäkan tule yhten niiden yrikertaisimmaingan opetu-
sten ja saarnain cansa jotcanijlda picnimmildakin taitan edestuot-
ta. Ach! cuitenssin, että wnärmkavttämys caikin puolin, seka
Opettaitten että Sanancuuljain puolest, toisialda huolimattomus
ja pahenmixet, toisialda itze wallttu palwelus ja caickein asetusten
itz -wijsas ojcndeleminen, onnimHuri, etten me enä taida nähdä
tttta, «Mä tawalla namu huawat pitä parattaman ja terwexi
stateltaman! Ach! HERra Paranna sinä meitä, nijn me para-
tun tulem! Käännä sinä meitä nijn me käälyxi tulem!

Nijn

7: 4.3.

Jer. 8- 5.6.
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Nijn se on myös sen callijn-HGRranGdrollisen canja,
ach'. cuinga tämäkin asia wäärin seka coetellan että käytetan. E<
nm osa walitettawasti yhteisen tawan tähden kyllä usiasti tätn Cal-
lista Sacramentiä nautitze itzellcns duomioxi, ilman parannusta ia
elamäns udistusta, joca on yri yhteinen ja wastansanomatoin puu-
tos ja langemus meidän aicanam; waan toisialda taas yxj osa co->
conans heittä ja duomitze pois coco tämän suuren Sacromentin
namitzemisen, taicka sen tähden, ettei hän sitä lue Tarpelliseri au-
tuden waiicappaleri, wicka sen »tähden, että enin osa sen wäärin
käytti; ikänans min muitten wäärinkäyltämys pidäis minun oi-
kian käyttämisen syyllä cstämän ja tyhiä)< tekemän? Ach! mikä
cowa edes wastaus cnirengin Opettaitten väällä tämangm asia»
tähden macaa, cosca ei he todella pyydä Cansaa tämän corckicm
asian ja Salaisuden totisesta menosta ytitzewoitta ja ojenda?
ni taas sano: ei hän tunne itzens kyllä sowetiaxi sijhen, ja 'mitkä
muut sanomattomat ylösajateldut estet heillä taitamat olla. Wa-
an Racas Sielu, sinä joca enämmän tiedät ja pidät itzes! wastaw
dcst syndynynnä,ja harwoin eli et cosean saa itzclles syytä että talla
Taiwan atrialla itzes tydyttä, muista nämät asian haarat: enstst,
rijncauwan cuin ei sinulla ole yhtan macua tästä ruasta eikä hiwoasen perän, nijncauwan et sinä myös ole wielä ttmdennt sitä asetu-
sta jongun Tvön edest Chrisiurelda/ sillä jota suurembi
Tundo mulle on yhdestä hywäsicpTyöstä.sitäahnembi mmä oten sen
perän ja sen nauttzemiseen: Toiseri/ sinä sanot, ettet sinä ole kyl»
la sowclias ja keinollinen Men: waan sillain et sinä ole wasiudesia-
kan syndynyt, silla ainoastans ne owat kelwottomat tähän
waan joca murhella tundekelwottomudens, se on siihen caickem
kelvollisin, mutta cosca sinä luet itzes caickem pyhimmän ia kel-
wollisimmari sijhen, ilman saastaisudes oikiata ttindoo, nijn silloin
sinä olet caickcm kelwottomm wieras sille Pyhälle atrialle. Ei
Chrissurett s>pettls!apjerkan ollet suuren Uscon Sangarit sil-
lom wielä, coica lEsus itze heitä rawitzi, waan suurilla heickouxil-
la waiwatut Pmmarryxesä fa Tahdofa, mutta cuitengin kelpaisit
he lEsuxelle wierax,, cosca he catumuresa, lapsillisefa uscalluresa,
pxikertaisudesa ja näyryde(ä siihen tulit. Colmannexi, mmcuill
Jumala ei nijnaän wähäsä asiasa kärsinyt hänen Kässyns ojende-
lemista, cosca Moses yli Myn löi cari kerta sauwalicms caltioon
wettä saadaxens, jongatchden hänen täydyt cuolia ulcona Cana«n

mcu
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maassa, cninga paljo wahemmmJumala karsi meidän oiendclemi-
stam jawaandelennstam näincorkeisasalaurisaja aswisa? Jos wielä
cans täft,,a caiklsa
erttaordinaire Pappi pitä sinulle Jumalan hywyriä jacaman, ja
ei muut, niin Cdrisius wasia sinulle nijucnin hän wasiais Nickalie
miehelle hclwctisä joca anoi welijllens erinomaista Pappia, ja sa«

Heillä on Moses ja propherar, cunlcan niira. Sa-
nalla sanottu: ne waarmkayttäjat duomitze ja cadotta,ftkä HGR-
ran Gbrollijen namiycmineu, että myös sieldä Pois olemu
nen: Nauriyeminen, cadotta heidän, heidän wäarinkäyttami-
sens »a Catumattomudens tähden; poisolcmincn taas cadotta,
Jumalan asttuxcn ja hywän työn vlöncatzrn ja oimdelemisen täh-
den. .Ach! pyri sijs sijhen jäljcsiyreen/josasinä MM olet terwe
tnldu lEsuxen wieras, lapsi ja perillinen.

Wielä wijmeiseri, on yxi suuri puutos Christityin Coet-
tellenusesa, Cosca yn suuri osa, duomitze ajoista ailioastans sen
ulconaisen näön, menestyxen ja onnen jalken, ja luke sen onnelli-
sexi Cansaxi, ja Jumalan erinominsen Armon merkiri cuss caicki
hsswm kay, maasa on rauda, menestys ja onni caikisa, hywät
päiwat ja yldäkylläisys. Waan Racas Sielu, namät caicki to-
sin owat Jumalan ando ja Siunaus itzcsnns. Mutta kelläs on
suremin onni ja hywät painuit mailmas cuin Pacanoilla ja muilla
waarän opin Tunnustailla? On-gos se siis lumqjan Armon mer-
N heille? Ongos se Jumalan cansa? Ach! ei smngan. He owar

ihmijet, joilla on heidän ozans, cosia he eläwär.
Ricas mies eli röykiasä tilasa, ja olicadotuxen lapsi. Cusa sijs
sinä näet, että sen Maallisen onnen alla, hecuma ja suwttomus
on mallalla, ahneus j<l ylpeys hallitze, Opettaiat owat suruttomat
ja laistat, Kirkon curitus ja oppi c-n poisa, itzecukin iuoxe oman
pMns Mken, tujncuin lambat ilman paimenet, niin tiedä että «-

jat owat waaralliset, jaHZRran wiha macaa yli maan. Sotain
ja julkiRangaistusten alla niin wielä Cutzumus macaa, ja moni
mjden caulta tule kZätyxi oikialle tielle. Waan maallisen menesty-
xen alla Liha culke wallMans yhdestä fnnnistä toiseen jariendä ca-
dotustans cohden. N'jn wielä moniNimi-Christittyhänen erinäi-
fesä Coeturesans, tpdyttele itzens iM, colca han amoastans on
wapaa silmäin edes niistä Mlk» synneistä/ joita mailmallinen Esi<

wa.l-
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walda rangaise, ettei cucan tiedä soimata händä huoran, warcaxi ja
pal)ant?kiäxi,M!N on caicki hywin, waan ne muut synnit, ahneuden,

cansa hanoitta. 2lch! sinä Zionin Haldia, anna sinun walkcndes
wiela aja ulos pimeys ihmisten iWämmcst. -

Ach! sijs, sinä ujcollmen ja Eläwä Jumala,
lin warria, sinäjoca juuresta runner caicki meidän sijaldä
ja ulcoa, ja näer cuinga wacaincn iye cungin ssdan h«nc,
jaon, mickajosse lilcocullaisudesa japcroxesa Sinä
loca myös erinomaisesti tunnersinlin smar lapjes, joitta je
mercki on, errä he rvalhcsta ja rväärydesiä luopunet orvar;
nijncittn n:yoo ne walhen lapset, waika he rviel/: lie pura-
härkin roaarrer päällens pukisic,ja nijdcn alla ic>cng ja «nuur
perräisir. Anna iyeculleckin sekä Gperrajalle errä Sanan-
clneljalle, nijn paljo roaloa ja armoo, erra he oikein iyen»
raidaisir coerella, ja sencallaijen duomion iye yliyens lan-
gccra, cuin sinun nakös ja duomios canja, o sinä caiken li<
han Duomari, yhten tule. Aja ne, jorca ikänäns cuin u-
ttisans juoxcwnr, jaräynäns hyrvä roiwoo ja ajarusta iye-
stans owar, woimallijesii sinun curiruxen caurra,
sijhen heille nijn suresti rarpelliseen
Ole awuxi nijlle, jorcarasta callijsta welwolliZudesia iyens
todella ahkeroiycrvar ja mielellans halajarvar rulla voisii-
yreen heidält ijancaickijesta aurlldesians. Ia anna cheidätt
tura heijäns rämän rvclrvollijuden hedelmä nijn, et-
ta sen caurta rämä harjoitlls aina mlis heille enämmin ja
enämmin mieluijexi, omarundo sira roalpammaxi ja
cammari, ftdän sira wahwemmari ja wisiimmäxi, ja coco
elämä sira rajaisemmaxi ja Nllhrerromammaxi. Tutki sijs
meira Jumala, ja coerrele meidän Hdammen, kiusa meirä,
ja ymmärrä cuinga me ajarrelem. Ia cano, jos me pahal,
la tiellä lienen:, nijn saara meira ijancaickisille tielle! Amcn
HERra IGsu, Amen!

M-H bb
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Mdexäs Sunnuntai )). Tolminai-
suden Päiwast.

Esipuhe.
oler waaFalla plmnlrrls, sa aiwan lo^r,

rv» Tami "li sen toistn Sanan selitys/ »onga se we.n<
Hu ftas lumssla jaDuomarl andoikirioitta stnlnmalai-

CmmmMi Bcltzoz-rin Sciti!'N päälle, Crsca hän sisälle
oceml ylpn)dest »a mimudcst, ei andannt lnmtctla ja
itzccns s>!ta ibmelliscstä ja rascasta jonga Jumala
wäba e«!nen oli ano.möt käydä yli ftn yl.ian Nebucadrczarm,
waan Innalan !a ludolaistcn Templ-n yloncatz?sta cdesctti caicki
leruftlmun Templin callil astiat, ja joi ltzcns luowuxnn niistä bä-
ne» HERmins »a Waimoilis cansa: »önqata den je Pnhä ia
Wanhnrscas Jumala, joc< caickia lumclatoina meno» seka
Corkiain että a>ha>sten, Cnninqasten ja alamnwisten tykönä, nijn
snresti wikaa, että l>än itz' walclla sen winnoo: rctracuin
Minä elän, sano-HGAra: Jos ludan Cul,niNFan poica
olis Sinetti Sormus minrln oikiasa kadejani, l>yn i,i uilä
sirrekin wicla rewaisisin sinun siira pois, ja andaisin bei-
dan tasijns, jocca seisiwar sinun pcran, cinda
tälle Syndlselle hänen sisällejul-
fttta nämät sanat: Sna oler rvaagalla punnirm, ja aiwan

lö^rry.
Miss Sanoisa me merkitzem ensiri, Cuinssa Jumala,

pmmnitze calcki ihmisten, Työt? Toisexi, Cumga hännelöptä iöy-
käystxit

r:o Jumala soca hänen Ollennostns on fasittamätöin,
Anella on myösyn Vmmärrys raitista asioista »a Tölliä >oca on
maäratöin: Jumalan ci ole ainoastans iocu lendiiwäa--
jalus että käsiltä jotakinmmcnin yri ihminen, wacm se on v> i
alinoma lapitunqewa ja waicuttawainen et"n ase tammen tietämi-
nen ja näkeminen caikista asioista: Jumalan Nmmarrvs, ei ole mii!,
eum ihmisten, jotca ymmärtäwacja ticläwät yhden asian ennen,

ia

' 5-' 2.7.
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/a toisen asian jälken; yhden asian paremmin, ja toisen »vähem-
min; waan niinmuodoin cuin hän on yri Täydellinen ja Muuttu-
matoin olends,nizn tietä »a nake hän sekä sen yhden että toisen yhtä
haawg, ja ilman yddengän ajan waihetusta, yhdellä tawalla, ilman
eroitusta,ja sillä parahalla ja pMahammalla muodolla:Caickia mitä
ikänäns Mailmasc, on ollut, wiclä on, ja wasta tulla taita, on alati jo
iiancaickisudesta seisonut ia wiela seiso Hänen edesäs selkiänä nijn
että caickein hengeltömäin cappalden nnluttelemiset,caickein hengel-
listen lijcutuxet ja taipumuxet, caickein Järjellisten olendo, ajatu-
xet ja Työt, jos he owac taicka jo tapahtunet eli wasta tapahtu-
ivat/ caicki ne on Jumala nähnyt ja tienyt yhtä haawa, ilman
»ongun ajan waihetusta, yhdesa käsittämanömasa firckauvesa. Ia
cojca nyt Jumalan Immärrys, caikista caickia on nijn läpi-
tungewa, corkia ja kircas, nijn tittä hän cans parahiten mikä hy-
wä ja Paha on/ mikä Parembi ,a huonombi on, mikä Pyhä ia
Saastainen on? Seiuäddcn hän myös aina racasta ja Walitzesen lonaa Hänen Pyhä Mmmärryxens osotta olewan sen Parhan
ja täydcll simman: Josta sitten seura se, että Jumalan nijncuin
se caickein ylimmäinen ja täydellisin olendo, ei nuiutaRacasta,
Tahdo, eli Tee cuin sen joca hywä ja se caickein Paras on: lo-
ca lumclan alinomainen muuttumaton ja kijwas Rackaus sijhen
hywään on Hänen Cosca nyt si<s Jumala ni n wäl-
tämättrmästi ja tarpellisesti on Pyhä, ettei hän coscan taida toisin
olla, nijn seumpi silta taas se, että hän yhtä sydummellisesti uscol-
lisesti ?a myös tahto ja halaja sen, että myös ihmiset hä-
nen järjelliset luondocappalens pilä aina ja ainoastans Nacasta-
man sitä mikä Hywä, oikia ja cohtuus on: Hän tahto että caicki
pitä oleman samasta ia yhden callaisesta mielestä cuin Hangin, hei-
dän mittans jälken, yhdecallaiscsta uscollisudesta ja kijwaudesta ftn
Hywän ja Pyhän jälkm. Nijn että sitä waflan, cosca hänen
Luondocappalens ei sowita itziäs tähän heidän Luojans muotoon, j
ei racasta sitä hywää, ei tacaa aja oikeutta ja pyhyttä, ei käytä
itzians heidän Luojans Pyhyden ja Tahdon jälken, niin st PM
Jumala hänen pysyväisen ja muuttumottt.nan olendons ja Py-
hydens ja Rackaudens tähden joca hänellä on alati sijhen hywään,
ei taida toisin cuin ylöncatzoa, wieroa ia wihata caickia sitä, jo-
ca ei ole hywä, pyhä, oikiä, ja hänen Ymmarryxens ja Pyhydens
cans yhten sopiwainen: Ia tämä Jumalan wierommen ja wiha

H h h 2 sitä

jaPyyhys.

jaonwanhur-
stas..
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4^B
sitä Paha wastan, on nyt Hänen xvanhursca«dens. Ia nijn
muuttumatoin ja lijckumatoin sijs cuin nyt tämä Jumalan Ym-märrys caikista asioista, ja Rackaus caicteen hywäan lumalasa
on, niin on se myös sijtä wuotawa wanhurseaus: Ia taas, nijn
wakewä kiiwas ja spdämmelinen cuin Jumalan Naclaus on sitä
hywa wastan, niin wakewä kijwas ja palawa on myös hänen wan,
hmscaudens ja wihans sica Pahaa wastan. Päätäs sijs on tämä:
että Jumala sen Hänesä olewaiftn ia muuttumattoman Rackcnl-
den tähden joca Hänellä onsijhen hywään, ei taida toisin cuin wi-
data ja rangaista sitä Pahaa: josta nijn seurawaisesii ei ole kenellä-
kan toiwomista ena ajattelemista coscon sitä, että jocu syndi aiatu-
xisa Puheifa eli Töifä pääse ilman rangaistusta eli maxolta, ftlla
sitä ei taida Imnata tehdä hänen Pyhydens ja wanhnrscaudcustähden, joita poiskicldä on itze Jumalalle mahdotom hänen oman
muuttumattoman Täydellisydens tähden: Merkitkät tämä, te syn-
distt, »otca ette aseta itzian Jumalan ia teidän autuden Järjesty-
xeen, wcmn ftditte hänen Pyhyttäns wastan; Teidän pira roai,
rvaa karsiman, ijancaickifen cadsmxen, HERranCasivo-sta, ja hänen Cunnians wäkew^desia.

i!y..

Ia ehkä toisin Jumalalla caiW hänen Tmsans on caic-
kein juurin XVapauL, ja on ilman waatimusta; ehkä myös l)ä-
-«en Woimans ja Waldans on sanomatoin; ni n on bän cuiten-
gin näitten, hänen täydellisten omainittens tähden hänelle itzel-ens cuin ikän yxi Laki,, MM ettei hsnen Tabtons ikänans sodi
hänen Ymmärrystäns wasicm, hänsn Wcimat's ei tes ikänäns hä-
nen Pybyttans ,a wijsauttans wastan:, Nijn että Syy ja Peru-
stus caickeen mitä Jumala tele itzesans, ja mitä hän meiidä waa-
ti, macaa hänen Vmmärryxesans, whsaudesans/ Pyhydesäns ja
wanhurseaudcsans.

W Lnki M
l«s,

Caman H.akins on Jumala jo alusta istuttanut ja
jacannr caickille ihmijllle, n>m muodoin cum hän heidän cau<

lahioiniyhdellä ymmärtäwaistllaSielulla: nijn että ihminen
tietä itzcns olewan wckapän tundcman ja tunnustaman itzens Im
malnn luodnxi luondocavp eri: hantitta itzens olcwan welcapan
«ttä ajaman Totuutta taca,racastaman Jumalala, fowittaman
itzens hänen Mens, ja oleman ia wanhursccm. Ia nijn
yyyryttämän itzcns Jumalan Majcststin edcs,, >olda hän on hänen

Sie?

B yn lstui«iw
""'°
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S«e«uns jaRuumins saanut; Johon sttte Christitthin tykönä tule
lisäxi se tieto cuinKe Jumalan sanasi saanet owat Lunasturesta Ehri-
siuren cautca joen heidän werelläns ja Cuolemallans jallens ostanut
ja Lunastanut on etc. Jäbällä tietä se Järjellinen
pale olswan itzens welcapää tekemän, osittain sijta: mä hän on
vri Jumalasta ia ei itzestans ripuwainen Luondocappale, osittain
sijta: että Jumala on secorkein Täydellisyys ja Hywyys, osittain
sijtä tulewaifesta hywän ja pahan maxgsta; josta sijs hän tietä so-
witta itzens Jumalan Pyhyden jälken, halaita ja tarcoitta nijden
autuain maxoa, ja peljätä synnin walttämatöindä ja wanhursca-'
sta rangaistusta. Dhdesä Summas: Ihminen on welcapä In?
malan plwlesia, silniäins edes alati pitämän caiken
Täydellisyden, ajatteleman sitä Ymmärrystä joca caicki tietä, sitä
kirja josa on caickikirjoitettu, sitä (3ilmä joca caicki naks, sitä Ka>
siwortta jma caicki wänhurscautta joca caicki maraa.
-Hänen iye pnolestans/ niinmuodoin cuin hän tietä, että Ju-
mala Racasta ttzians mMuinsita Corkeinda Hywyttä ja Täydellis
syttä, tunde hän wetcapäxi »tzens ettcr rmastaman itziäns, sintäh-
den että Jumala hänen nam taitawasti luonut on, sen Hywän täh-
den jolla Jumala hancn lahloittanut ja mullistanut on, sentahden
että hän on ihminen einim valion itzetähtens cuin Jumalan Cun>
nian tahdM Ia cosca hän ei näe olewau itzellans Jumalan Täys
delllsytta,, mm silta hän tunde itzens taas welrapääxi, ettck poisri-
suman hänen pumorians,alaspalnaman hänen
uhraman caicki työns ia tccons ja Tawarans jotca hän tietä Ju-
malan omat olewan> Jumalalle cummxj/ ja nijn pyrkimän surem-
man Taydellisyden jalken että tulla Jumalan Caldaisexi, yhdesH
totisesi» edespyrknuisesa, niin lawialda cuin yxl maärAmen Luon--'
docappale caita ulotM sen mittamattoman Jumalan
että olla täydellncn nijncuin hänen Isänsä on täydellinen. Maan
taas nijncuin hän tietä että Ju-
mala on caick» luonut, racnsta cclickia, caicki owat yhdestä sugu-
sta> yhtä calllsti ostetut; nijn hän ttmde itzens welcapaxi, eträpita-'
niän canfakäumista hänen Lähimmaisens cansa lumalanesimer-
kin jälken, racaKaman sitä nilncuin itziäns,. tekemän hänelle sitämi--
tä hän sois lähimmaisens hänelle tekewän,, edes auttaman hänew
hywans, murehtiman hänen ijancaickista onneens jaautuuttansa
sentahden se seisoo racastacat wiholiisian, siunattar nijta jotta tei-

H h h 2. M
, »lztlli. Hl/M
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tä fadaaawat / tehkät nijlle jotca tietä wihawat: Ia
ruco-lcat niiden edestä jotta teitä wailwwctt ja wahingoittawat:
että ce olisitte teidän Isänne Pojat joca on Taiwais. Wie-
lä nijden vlclMerrömain cappal,dm puolesta, nijnmin hän
ne tietä olewan Jumalan omat, annetut meille tarpexi ja ei
wahingoxi; nijn hän tunde itzens myös nijtä kayitä'
mau, ei vlöllisyderens, ylpeydexens eli ahn udexens ja wahinMxens, waan omaxiylöspitamistxens, lähimmäisens tarpexi ja nijN
lumalans Cunniaxi yli pään, josta seura sitten, ettei hän nijstä
catowaisista ja maallisista tee itzelläns epäiumalira eikä rccasta eli
palwele nijtä cuin Hänen lumalans häwäisiyxcxi »a
sexi tulemat ja nim l)än Luojalle anda caicki hänen llwtuns cunnia-
xi, niin ettei hän aseta sila wiimeW sixi ensimmäisexi, eikä sitä
alimmaista sixi ylimmäisexi. Nämat caicki nyt Jumalan Laki ja
Täydellisyys pitä sisilläns, soca meille ojennusnuoraxi annettu c>n,
jcnga jälken Jumala punnitze ihmiset ja heidän tecons.

Punnitze caic-
ti ihmistcntyöt.

Se Sana Punnita, merkitze niin paljon cuintarcasii
coetella ja Nttkia, ja Jumalan Lain rinnalle panna cmcki ihmisten
kaytöxet ja Teot maan päällä, ia niin, wisusti perancatzoa cuinga
ne tulewat yhteen Jumalan Lain ja Pyhyden cansa. Jumala on
lnonnongin rvaldaclmnaja sulkenut caicki yhteen wisiijn ord,
ningijn ja jarjestyxecn, jonga jälken caicki pila coeteldaman ja vun,
nittaman, sillä Gina oler caicki ajerranur Miralla, luZulla ja
painolla; niin se on cans Armon waldacunnaja, että luma<
la tahto wisiin ojennusnuoran jälken tulla caicki ihmiset ja hei-
dän Tvölis ojetuxi ja tulkituxi, josa hän nc?e, cuinga ne sen cansa
yktenmllewat eli ei? sentähdeu se seiso: locaiyen mielest on
hänen riens puhdas, mutta ioca rurkistele (eli punniye)se on HERra. Jos sinä sanor: cayo, cn me

stra: luulerkos errei je ioca rurti (eli
punniyc) si a «fmman-K? Ia se joca stelnfta orra waarin,
tllnne jna? ja costa ihnnsclle recons jalken.

8«l». II! 22.

11.

?rov. 24:12.

l>rov. i<: n.
12.

ja löytä ne
kemaM.

2. Cofta nyt siis Jumala, jolla amoasians se oikm pum
dari ja waaca on, joca m>c>s TVanhurscaudella wahwista
banen istuimens, näin totisesti punnitze itnuiset ja teidän tecons,se on, pane ihmisten elämän ja menon hänen omaisuttens/ Pyhy-
denö, wanhurstaudens ja Sanans rinnalle, nyn hän ne

ai-
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aiwan niincuin se seiso: ios sinä punnwer
nerä, nyll huikendelervaijer hänen astnnnftns, nijn
errei hän riedä cunga hän mene. Nijn sanoi myös Jacob
Pojallens Rubenille: Ruben minun Gsicoijcn hän juoxe ulc>3
äkist lcli on kervia> nijncnin west, sillä sinä astuir Ijäs
xvuoresien, jollas saastmic minun wuoreni. Ei taida yri-
tän ihmmen hänen tötttens ranfa seisoa Jumalan pundarisa ja coe-
tus waagasa, waanhänlövtanköykäisexiia puutluwaistri, Sil-
la cofta Jumala asetta ihmisten elämän hänen Pyhän Lakms ja
omaisuttens rinnalle, nijn hän löytasen aiwan kewiäxiia petolli-
fexi: Köykäisen jakewiäxl löysi Jumala ne ensimmäiset Ihmiset
Paradlsis, cosca se ihana T iwan Pä?ly ia Jumalan Cuwa myy-
tin pois Meri omenan edesi, co o autuus cadotettiu, >c> Cuole-
ma sifällewedettin: Ihmmen erkani pois Jumalasta m bäncn
maisuristans>. Mä hau t.chdcr omista ihellens täydcllsemän tilan,
ei tahtonut olla alhaistmbreuinlumalakan, janijn ei olla hänen
allans. Jumala oli- pannut hätien vbdexr HERraxi maan päliä,
paitzi ainoastans y! tä Puuta, luma-'
lan oleman HERran ylitze hänens ja sijnä osoltaman fcka alamai-
sudcnslumalata,ettäm>os häneen cuuliasudens hänen Luojaans la
Lain onoajatans wasian, waan ei sijna ollut wieläkän kyllä, sillä
ihminen ei tabronut sijnäkan pistaiftsa afiasa Jumalalle cuuliaimt-
ta asttta. Köykäiftri löysi wielä Jumala ihmiset jo Paradiisis,cosca he catzoir Jumalan walhtcliaxi ja Kärmcn Sanat totisinacosca he kielsit pois Jumalan Hywyden, ja ei luullet Jumalan suo-
wan Kelle iurembata cusa cuitcngin heidän tilaus
ja määrällinen ei olis tainnut candackan enämbätä.

Ach! Rackot Siclut, c-sta Jumala wielä asetta meidän
eläm'm ja menom hänen Omaisuttens rmnalle, meidän Welwol-
lis'dcm ja h.inen L> k,ns rinnalle, nijn hän löytä meidän ai-
nein köykäisen: Ccscns me olem murhenpuawäiset ollet Jumalan
Cuw a ja jällens pukeman? Hänen Lakians ia
Käffyjäns piläm m? Häueu San ns walkeuita todella seuraman
elämän ticlk. ? Emmekö me ole ,ar<met meidän Sydändau ja an-
dcmet ybden osan ainoastans HERralle, »a kylmällä sydämmella
Händä palwellet? I3ikös mailman ja Lihan hallusa, ole paras osa
meistä meidän elämastäm ollut, waan Jumalalle ainoastans yri
Suu-palwelus Ketty? cukas on tämän mailman mllancarwaisel

eduZ

?rov. 5: 6.
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«dusturet, cunniatjatawarat, pitänyt rickana ia raiscana sen y-
lönpaldistn lEsuxen Tundemiscn sudten?OnMs se alenda ja nöy-
ryttä ltzcns Jumalan Ma,'esi3tin edefä, cofta me joca turhasa pu-
Hesa ja yhtä usiasii jakewiästi mainitzem sen Pyhän Jumalan Ni-
mee cuin sen Pahan Pirungin Nimee? Qngostama oikein tuta
Jumalala HERraxens ja Paäxens? Ongos tämä emumitta
Jumalala? Ongos tämä Jumalan Cuwaa canda? Ongos tämä
lEsuxen Ristiä canda? Ongos tämä alaspaina lihan himoja ja
haluja? Ongos tämä poiskieldä msilman ja itzcns ja caiken syndi-sen menon? Ach! muista sijs: Minä olel, punnmnur sinun
iwaaZan päällä/ ja aiwan lö^ran^r.

Cosca siis Jumala on sinun nain köylMxi löytänyt HZ-nen pundlirisans ja coetus waagasans, hän on punninnut ia mi-
l tannut sinun kätees nijn täyden mitan hänen ylönpaldisista Tawa<
!roistans, sekä Sielun että Ruumin hywäxi, iotca olisit kyllä ollet
Hllottuwaiset sinun oikian maalis ja totisen onneskasittämisexi, wa-
an sinä olet ne caicki tuhlannut, epäjumalat itzelles nijstä tehnyt,
ja ainoastans sinun lumalas wihoittamisexi ne käyttänyt, mitasta
sijs sen päälle seuraa? Pundarilla ei ole enämbi mttän ylösnosta-
mista sijtä sota hän on ulosmitannut ja mmmnnut sinulle:
den sijs, ree lucu stnun Hallitus wirastas, er sinä jaa enä
tästedes hallita. Ei se Hywä Jumala ole andanut ulos hänen
suuria Lahiojans ihmisten tuhlamisexi jawäärinksyttämisexi,waan
ihmisten totisexi hywaxi ja ijancaickisexi woitoxi, sentähden hän ky-
syy perän, cuinga ne owat käytetyt, ja otta rastan tilin ja luaun
nijstä wijmein. Tästä asiasta anda meille tämä P. Ewansseliumi
erinomaisen Tilan puhua, johon me pyydam Siunausta lEsuxen
smalla Nucouxella / sanoden / Ija meidän j<xa. erc.

ftntähhe» tee
lucu hallitus
Virastaj.

Sen P. Ewangeliumm kirjoitta P. Lucas/
Lng. 16: v. i.

aican, sanoi lEsusOpetuslapsillens tämän
Wertanxen: Oli yxi ncasMies, jolla oli Huo-mn haldia, jsshänmeoesänscanntttm, että hän

oli

Phdexäs Smnwntai P.'



oli hucuttanut hänen hywydens. 2.. Ia hän cutzui ha-
nan, ja sanoi hänelle: Mm minä sinusta sen cuuleizFTee lum Hallitus wimstas: Sillä et sinä saa tästedes
Vallita. 3. Mn Huoneubaldia sanoi itzcllms: MitH
minä teen 5 SiM nnnuu HEPran otta psis minulda
wiran, en minä woi caiwa, hapen minä kerjätä. 4. Mi»
nä tiedän mitä minä teen: Että cosca minä wiralda pois»
pannan, nijn he corjawat lninnn heidän huonehijns. 5.
Ia hän cutzui tygöns micki HENrans welgolliset, ja
ja sanoi enjimmaiselle: Cuinga paljo sinä. olet minun
HERmllent welca? 6. Se sanoi: Sata tynnyritä Öl-
jyä. Hän sanoi hänelle: Ota Kirjas ja istu pian, ja
kirjoita wijsikymlnenda. 7. Sitte hän sanoi toiselle,
PMow sinä olet welca 5 Hän simoi: Sata punda Nisu»
ja. Hän sanoi hänelle: Ota kirjas, ja kirjoita cahdexan-
kymmända. 8. Ia HENm kijtti sitä wäärä Huonen
haldmta, että hän toimelisest teki: Sillä tämän Mail«
nmn Lapset owat toimelisimmat, min walkeuden Lap-
set, beidän sugusans. 9. Ia ininä myös sanon teille:
Tehkät teillen ystäwitä wäärästä Mammonasta/ että co-sca te tarwitzetta, nijn he corjawat teitä ijancaictisijn
majoihin.

Tällä erällä me tahdom catzella: Jumalan monen-
callaism usiomita Tamaroitapa Hpwyxiä,
joista pita Hänelle lucu tehtaman caikilda ih-nnsilda. O HERra auta, ja anna Menestyä l

me kysym siis: Cuca se on, ioca waaci s.»cua
Hallims voirasia ja Cawaroistans? Silta seiso: Oli
Vxi Ricas Mies. Tämä Ricas Mies, on Il»mala iye

jocaitzens cntzu usiastl Ml«h?n eli Ihmisen Nimellä, andsxens tie,
tä sitä suurta Rackautta jotaH w canda ihmisten tygö jaHänen ha-
luans että olla ihmisten cansa >a stasa: Ia ni/ncuin tämä on yri
Racas Jumala longa Rakkaudesta caicki hämn ulosftnomatto-I i i mat

- Jumala «

Deut. ;;: z.
11. 34: 9.
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mat Häwat Tvöns ihmistä wastan ja coco Raamattu todista; nijn
sn hän myös yri Ricas Jumala, jonga pohiatlomasta RickM?
desta, Taiwas ja Maa, Elementit, Lusndocappalet, ja cclicki
mitä ikänäns olla taita, todistamat ja huutamat: sillä mitä sinulla
on O ihminen jota et sinä Hanelda ole saanut, hänen warans ja wa-
kewä woimanson nijn suuri,ettei haneldä HGRrun
on maa, ja cuin sijna owar, Maan pyri ja ne cmn sin päal"
la ajuroar. Minun on hopia minun on culda, jano HER-
ra Zebaorh. Silla >?xi on caickein HERra, Ricas caickeilt
cohran, jorcahanda rucoilewar. Mailmas on Cuningoita,
HERroja ja muita joilla on usiasti paljon Nickautta jaTawarata,
nman caicki heidän Rickaudens on vri pisara meren suhteen, ia ei
ole selän heidän om-ans, waan tämän saman Rickaan Jumalanoma, jvca laina sen ajan kelle hän tahto, ja otta jatlenspois coscahän tahw, ni,n ettei yrikän coco mailmas ole HENra senTawa-
ran yt,tze »ota hän nantitze sa usiasti ylpeile ylitze, waan hän on ai'
noostans yxi Huonenhaldia, jonga pitä rastas tili tekemän hänenhalmmestans, ca.ckein Tawarain totiselle HERralle Jumalalle.Sentähden;

?s»!m. 24: l.

?I,Zss. 2: 9.
Ron,, iv: 12.

pM on H»M Toisexi, me kysym: R.enclda rama Rica» Mies, eli
Imnala, waari F.ucua hänen hallitus rvirastans ja Ta-
waroistans? fijta se feift: olißicas Mies, jolla oli Huonen-
haldia. Wap. lEsus tosin talia wcrtauxella, erinom<chesii tar-
cortti Phariseuxia, jolla hän tahdoi ulosjuritta heidän suurta ah-
neutcans »a tytymättömyttans; waan silla samalla on tämä wer-
taus, nijncuin caicki muutkin, za coco Jumalan Sana söwitetlu
ja tarcoitettu caickem Ihmisten päälle jaraitille ojennuxexi. Niin
ettei Jumalan Huomnhaldiat ole amoastans muutamat witz«t ih?
mifet,mmcuin esimerkixi: ne jotta stmrisa jaCorkeifa woiroisa owat,
M suurta arwoo maidnan edes candawat: silla itzecullecki ihmiselle

l on nijn suuri Leiwiffck haldunn uscottn, että se on ulottmvamen,
jotan woitto HERralle tekemän ja sen maalin käsittämän jota
HERra tahto ja tarroitta sen cansn. Ia nijn siis locamen Ih,
minen on ramön Rickan Miehen ia Ilnnalan Hllsnenhal-
dia,ja loi,aitzetle on ni!n pallon annettu ja'uscottu,että hän taim
ja tarwitze hallitusta sen ylitze pita, ia sen joxicuxitotistxi hywäri
ja woitori kyyltä. Waicka cuitengin st«ns sima siwusa on tosi,
Mnäillä Jumalan Huonenhaldioilla ja heidän wiroillans on suu<

li

««ckiNmftt
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ri eroitus; Toisille on haldun uhottu wijsi, Toiselle cari, Toiselle
taas yri Lciwissa: Toiset pitäwat Huonenhallitusta Julki wiroija,
yhteisexi taicka Seuracunncn eli Maacunnan ylösmcämisexi ja hy-
waxi, Toiset taas ennomaisisa clchumisisans, itzecukin Huoncsans
ja siasans: longatähden myös teidän pitä itzecungin Culnimisen,
Säädyn »a Wiran arwo ja Corkeus mailmaft, catzoman sen M-
ken cuin itzecullakin Miralla on Toimitus ja Työ edesäns. Nijn-
cum esimerkin: Nijden Corkeimbam Huonenhallitusten ja wircainseasa on se Hengellinen nijn nuodoin cuin sille on haldun
uscottu itze Jumalan Salaisutten Huonenhallitus ja käyttäminen
hänen Seuracundans ylösrakennuxeri ja ijancaickiseri onnexi, josta
suresta loimituresta myös tällä Säädyllä yxi sanomatoin edeswa-
staus ja lugun tekeminen wijmein edesäfeiso: Nijn samalla muott»
on myös sille Maijwalliselle Gfiwallan SäadM, yri rastas
Huonenhallitus annettu maan ja Canftin ylitze, että sitä «Konni-
sta rauhallisutta ja Järjestystä ihmisten seasylöspitä, ja Juma-
lan Cunniata caikis edesautta, jollamyös yri rastas edeswastaussen edestä edesä seiso: Waan wähemmäsa arwosa ja toimiturisa
taas ne Huonenhallitusta pitämät, joilla ainoastans tekemista on
nijden maallisten cutzumisten cansa, nijncuin CauppomiebiUa ja
muilla stncallaisilla, jotca tosin cans heidän maallisella hywydellans
ja Tewarallaus, ow«t welcapät tätä heidän Tawarains HER-
»ä aineastans nijlla Cunniottaman ja palweleman, heidän Lahim<
mäistäns holhoman ja auttaman, janijta muita yhteisiä ja Julki
wircoja ylöspitämän, heidän suuren Tvönsja Hywäin Töittens
edest joitta he Jumalan siasa ja puolesta heille tekemät >a jacawat;
nijn cuitengin, ios me nämat la ne muut erinomaiset huonen sää-
dyt, panemme nijden toisten Julki Wircain rinnalle, nijn on näil-
lä priwati-wiroilla paljon alhaisembi ja wähembi Huonenhallitus
ja toimitus cuin nijlla toisilla, jotca pata cohden pita elämän muil<
le, nimittäin coco Seuracunnalle ja Maacunnalle hywari jaPal-welureri; waan erinäiset huone» säädyt enimmittcn ainoa-
stans omaa Huonettas ja tarwtttans edeswalwowat. Sentadcn
myäs itze Christus merkillisesti tästä eroituresta puhu, costa hä»sano tasa samasa Luqusa: loca wahemmäs on ujcollinen, si
on paljos llscollinen: jajoca wahemmas on uMrä,
si paljos on peroUinen. loUenr sijs ole osiolliser fii-
nä waaras Mammonas, cllca reille sirä ujco cuin oikia on?

lii 2 Ia
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Ia ellerce ote oller roisin omas «siollisir, cuca reille anda
sin euin reidan oman on? Naisä sanoisa Wap. Cbristus cutzu
ne maalliset Tamarat ja niiden sixirvahemma-
xi, nimittäin nijden Hengellisten hywäin suhteen, jotta ne korkeim-
mat ja pyjywmllmmac Tawarat omat, toisexi: cutzu hän ne,
icvaäröxi Mammouaxi, sentahden että ne enimmitten wääry-
della, se on, synnin la rickauden rackaudella ja ahneudella stka coo-
tanettanautitan, Colmannexi: Hanne wiela cutzu: Toisin o-
mari eli wierahaxi tawarari, nimittäin heidän seka catmvaisudens,
että picaisen eroituxens tähden, heidän Isanuästäns, taicka cuo-
leman eli muun wahingon cautta, wierahat owat ne myös sentah-
den että ne on muille itze Pää HERralda lumalalda aimoitta ia
kästetN) hywäxi jacaa ja andaa, waicka yxi ahne luule itzensHEß-
rari nijden ylitze, ja fentähden ne myös itzellens pidättä ja
kätke,, hänen suurcxi cuormaxens ja edeswasiauxexens. Mutta si-
tä massan, ne Toimituxet ja Tamarat, joidencansa sillä Hengel-
lisella Säädyllä on tekemistä, ne Chrisius tasä cutzu, ensixi: Pal-joxi ja enämmaxi, foidenga päällä myös aiwan paljon seiso, ja
paljon ijancaikista hywäameillen luottamat, toisexi: cutzu Hän ne
nijxi oireixi ja eorisixi Tawaroixi, jotca ei coscan catoo, eikä
padota eli määrälle tielle wie ketän nijncuin se maallinen Tamara,
Colmannexi: cutzu hän ne. Meidän omarem, silla ne ijanca icki<
set Tamarat owat meille jo alusta luodut, meille omaxi Christuxeb
da ansaitut, ja ccms fijnä uudesa Syndymisesä annetut Ia niin
fijs on yxi suuri eroitus Jumalan Huonenhaldjain jaWircainmän-
tillä, mutta se mahta olla, cuinga se tahto, nijn caikilda näilda aina-
3in waaditanUlcollisitlwcaikefa heidän mirasans jahaldun uscotu,sa hollituxesans, nijn että jos se, jollepaljon on haltzun uscottuwääm
täyttä hänen hallituxens ja tawarans ja sentahden tulerangaisiuxen
jacadotuxen alaisexi, mjn ei wähemmin myös se, jolleamoastans
Vxi leiwissa m piscainen hallitus onuscottu, tulecadotetuxi, jos
Hän sen wähaisen tuhla ja wäärinkayttä mastan Isännän kässya ja
Hahroo» Nijncuin samalla muoto myös, jos sen, jolle on lu-
malalda uscottufa <n:nettu wijfi Leiwissa, se on, yxi suuri ja cor-
Zia Tieto wMus ja oppi yli muitten, täyty luguntegoftl häpiän
ja cadowxen alle tulla costa hän ne suuret teiwiskäns o» määrin
käyttänyt ja maahan caiwanut; nijn ei sitä wähemmin myös se, job
W mmastans yxi KiwM AmMuun ymmänyxen ia opin mitta

Z i-in,. 6: H.
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»n annettu, tule häpiaän ja cadotuxeen, jos hän sengin on waärin
käyttänyt, ja ei ole itzäns eikä muita sen cansa pyytänyt saatta sii-
hen totiseen onnellisuteen ja Jumalan yhteyteen. Tämä siis nyt

mailmafa, ilzemllakin hänen
LeiwiMns ja wircans jalken, jostame nijn sen cans taidamme näh-
dä, ettei Jumala yhtän Wircaa ole maan päälle asettanut ihmi-tähden lihan himon jäl-
ken, niin että hän muutamia ihmisiä olis ylöscorZottanut corkei-
hm Wircoihinfcntahden, että heillä nijsa olis tila ja syy, parem-
bana pitä itzens cuin muut ihmiset, ylpeillä ja coreilla muitten yli-
tze, ylöncatzoa muita, cootarickauttaallens, ei, silla caicki tämck
onpäta pahka Jumalan coco astmsta ja Huonenhallilusta wastan,
waan hän on sitä warten tehnyt eroituxen wiroifa, että itzecunL
gin pitä sen hänelle nscotun toimituxen ia leiwissan cansa, palwele-
man sitä yhteistä hywää, Jumalan Eunnian edesauttaman, hä-
nen Tawaroilans muille jacaman, lähimmäistäns holhoman ja o-
maa autuuttans watwoman.

Waan Colmannexi, Mirka sijs ne Inmalan TaVa--
eat ja owar, joira hän on meille nstonur, ja joi-
sta meidän lucn rekeman pira? sijnä P. Ewangeliumifa tosin
erinomaisesti näky ymmärrettäwän fe Mallinen ja mumMnen
Tawara ja jvca myös cutzr.tan Wääraxi
xiv. ?. jotaPhariseuxet waärin käytit heidän chneudexens, josta
myös lEsus heitä täsä Lugnsa pitkaldä tahdot peljatta ja Maroit-
ta: Waan mmcuin caicki nnmtkm sekä Ruumilliftt että Hengelliset
Hywyvet, joita me täällä alai naulitzem owat ainoan Jumalan
Tawarot,, joista myös meidän caikista lucn tekemän pita, nijn-
euin caikista Ajatuxista, puheista ia TWa; Sentähden siis me
myös tM ymmärram Jumalan Tawarain cansa, jotca hän on
meille haldun usconut, caicki HERran Hywydet sekä Luonnon et-
tä Armon Waldacunnasa, lotca caicki me tahdomme ermomai-
scsti julkea Colmcen Osaan - Nimcuin,
Onnen TaN?amr, ja Armon CaNarm,

itzc TMMAt-

EnsirisiK, Tawarar, owattaM stMiseG
ihmiW, taicka uleonaisefti ulcona ihmisestä. SiMisistt ihmr-
fesä on st C<Ms ja Cnolematsin Siell)', jolla ihmtnen io MzstK
oncaunistettu ja lahiotsttu, ja yhdellä kaitstwaU cscVoKpaunuM

I i i Mm

LMmW

SMS

Colmiuaisudm Wiwäst.



Ruumuilla ymbanwyöletty. Sielun paa-omaisudet owat 3?m-
marr>fs ja Tahro, iotca molemmat owat seka tutkimattomat että
eroittamattomat itzesäns, sillä emme taida sanoa, että vxikän on
Ihminen, joca ei Ajarrele ja Halaja eliRacasia jotakin- Na-
mat sanon minä owat Sielun Ommsudet, ja ei ilze Sielu cli sen
olendo,sillä nijncuin walo ei taida olla ilman walkeutta eli kirckaut-
ta, eikä wesi taida olla ttman märkytta, «iin cuittengin ei Ma-

olendo ole sen wuoxi kirckaus, eikä Meden olendo ole märkyys.joja o»

Ymmärrys
«

Tämä Ymmärrys siis nyt, annettin ihmiselle nijncuin yxi
callis Sielun Silmä ja Auringo, jo Luomisesa, jonga omaisus
on: Ajarella, turtia, tastrra japaarra caicki mitä hänen eteens
tule. loca Vmmärrys myös alusta oli täytetty yhdellä täydelli-
sellä Tiedolla, Voijjaudella, ja opilla caikisia
asioista, jolla ihminen Tunsi Inmalan hänen Pyhydens ja Omai-
suttens cansa, Tiesi caicki mikä M tarpellinen hänen seka ajallisen
että ijancaickisenonnenskäsittämisen, Tiesi ikänäns cuin punnita
caicki asiat ja cappalet heidän oikiasa mitasans ia arwosans, ja so-
witta heitä heidän Maan maaiins ja wircaans. Se ftma ihmi-sen Teicö ja W>jsaus ei näyttänyt wahäu itzians siinä, cosca 3lda-
mi cohta ikänäns cuin wanhasta /oetuxesta ja harjoituxesta taisii
nimiltä caicki Luondocappalet heidän Luondons jataipumuxens jäl-
ken. Samalla muoto wyos andoi Luoja ihmisen Sieluun, yhden
Tahdon jolla hän taisi halaira jaracasia caickiä hywäH., ja wie,
roa ja wihata caickia pahaa, joca Tahto oli täytetty Jumalan ja
Corkeiniman hywyden täydellisellä Rackaudella, Pyhydellä ja
Wanhurscaudslla: Nijn andoiLuoja tasa wiela hänelle Muiston,
jolla on yxi erinomainen omaisuus että kätkeä ja tallella pitä caicki
mitä ihminen ajattele ja teke. Ia cuka taita caicki ne sywät Sie-
lun Salaisudet ja omaisudet ulos sanoa ja maalata, jotca owat
niille Oppineilleckin tutkimattomat ja ulossanomattomat. Ia
waicka tosin namät callit Jumalan Lahiat ja Tawarat owat Syn-
nin Langemuxen cautta peräti turmellut ja tuhlatut, nijn cuitengin
owat ne samat wielä nytkin meillä, sillä emme me LanZemuresa
ole poiscadottanct Ymmärrystä jaTahtoo heidän olendons puolesi,
waicka me olem cadottanet heidän omaisudens, ja sen heihin can-sa luodun Wijsauden ja Pyhyden: Ia nijn ne molemmat, sekä
Rmmarrvs ja Tahro että Muisto wiela nytkin owat meille suu-

ret

Tahto

ja Muisto
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ret Jumalan Labiat ia Tawarot, joista meidän pitä wielä lucu ja
tili tekemän HENralle, ja joista se seiso: Tee lucn sinun hatli,
ms wixastas. Tähän wielä tule cans se taitawasii ja wijsaasii
cocoonpandu Rllnmis, jongaLuoja andoi Sielulle yhdexi ihana-
xi asumaslaxi >a aseexi, että sen cautta ja sen läfenitten cautta il-
mi tuoda caicki hänen ajatuxens jahaluns, jotta nijn piti oleman
wanhurscauden aseet. Jumalalle cunniaxi, Itzellens jaLähim,
mgisellens hywaxi ja palweluxexi. Nämat siis owat ne ensimmäi-
set Luonnon Tawarat, jotta Jumala andoi ihmiselle hänen Huo-
nenhaidioillens jo Luomisesta. Tähän tulemat ulkonaisesti: caic-
ki L>uodur Cappaler ia coco Mailma hänen eansa,
jotca Jumala andoi ihmilelle palweluxexi ja hywäxi: Se ihana
Aunngo ja Tahder owat meidän Kynttiläni ja Soittom: pil«e
H?er owat meidän Wesilahtem: tNeyär meidän Liha aittam ja
eläin-cartanom: tTlijrur meidän yrtlitarham: Ilma meidän Lin-
du-cotam: Meri jalarwer meidän Cala Lammickom: pellor
meidän Iywäaittmn. Ach! Cuinga Ricas on meidän Isändäm,
ja cuinga paljon dymäs hän on mellle usconut ja andanut. Wa-
an wielä nyt tähän tulemat.

Rumls.

ja wlcki L«,
dnt lappaa

Toisen, Onnen ja Tawarar: jotca myös owat
JumalanLahia ja Ando itzejans, ni-jncuin: Cunnia, corkeus, Hy-
wä Nimi ja arwo; ja caickinmset wrrat. Reckaus jaTsswara
Menestys: Puoiisa, Lapset, ja muut sencallaiset.

Onnen T«-
war«t.

Colmannm, ne erinomaiset Pää Tamarat nyt jälkenLan-
gemuren, swat Armon Carvarar, ja caicki jotca Jumala on
meidän ylösrakennuxexem ja autuudexem meille suonut, ansainnut
ja ilmsittanut: lotca meille eteen afetetan sijnä Toisesa ja Col-mannesa Uscon Cappalesa meidän C^techismurcsam: Näihin tu-
lemat, enstxi: I?a« Inmalan «fhreinen Ar»no ja Rackaus,
jolla hän on meitä racastanut jo ennen cnin Mailman Perustus
laffettu oli, ja sijtä rackaudesta päättänyt Poicans maitmalleLw
nastajaxi andlla ia labettä, ja myös tekdssautuaxt caicki ne jotta
Hänen paltcns piti. Josta sitten uloswuota Uloswali-
yemeinen, ja täällä aiafa caicki Inmatan nnncvo ia murhe
meidän ja amudestam. Toistxi, tule tähän
Pojan IGsuxen callis Ansio jaK.unastns, joca cutzulan siri

Anmn 3»
wawt.<

Jumalan
Rackans.

kpl».,: 9.4.

Isf»xm An-

4)3Colminaisuden Päiwäst.



Anlatzewaifexi Hywyderi: jg cuinga suuri ja sanomattointamä
.armon Hywyps stlt me näemme selwästi i:c» itz< Personansuuresta Arwosta ia Corkcudesta. 2:2. Lunastuxen rallista Hinnasta
ia Mapista. Za. NiidenLunastettmn ftmrefta wiyeliälsydestä ja ca-
dotnxesta.40. Cbristuxen sanomattoman Kärsimisen MmiencallmsUl-

japalioudestc». Colmanneri: Hengen
Armo, joca sijnä Colmannesa Uscon Cappalesa meidä»

eteem asetetan, jollaPyhä Hengi meitä c!lyll,coco,walaise, uston
U?aicurra, wanhurjcaxi reke, andexi anda, vbdi-
M meirä Jumalan cansä, ja nijn coconaus Txanda meira Ju-
malan Lapfixi ja toisin ihmisin cuin me luonnoftam olem. Täbän
tulewat ne Pyhät Autuden wälicappalet: Sana jaSacramentir,
joiden cautta se Pyhä Hengi caicki namatmeisä waicutta, ne
Taiwalliset Tamarat meille jocaa ja niistä osallisexi teke. Namät
nyt owat ne Tawarat ta ulossanomattomat Hywydet, jotca lu-mala meille on Asconut ja andanut / joiden yli jacansa meidän pi-
>tä Huonenhallitusta pitämän, joista se wijmein seiso; Tee lucu

halliuls wirastas.

P.HMgen ty-

Cmngn mci,
dän näille pitä
tzallitnsta pi<

täinän?

WaanNeliättttexi, Mitasta meidät nyr naiden caic-
ikein Tawarain cansa pirarekeman? Se ensimmäinen Wel-
wvllisulls on se, että meidän pita rundeman se, erremmeme
ole HGRrar naiden simrcen Tawarain rvaan ainoa-
sians 'Huonenhaldiat/ sillä sen cautta tämä waära huoneuhal-
diakin tuli wahingoon, että hän piti itzens HERrana Jumalan
Tawarin ylitze, ja sentahden ne wäärin käytti oman mielens jäl-
jen jatuhlaisi, eikä luullut niistä Lucua häneldä waaditawcm. Ia
cofca me fts sen tunnemme ja tiedämme, et-a ne owat Toisen I-
scinnän omat, joistanim rascas lmu pita tebtamänbuonenbaldioilda,
>nun siitä seura se: e«a meidän pira caicki namar Tawarar
tayrcKMan, stlle oibiatle heidän Ijannallens ja
lens jawoiroxi, ia oosca me ne Hänelle hywäri käytäm,
Niin ne cans silla samalla meille iyelle ja K.ahimmaistlle hywäri
tulemat. Sentahden sijs 1.0 meidän pita meidän Sielun joca
on HERran oma ia ando, Hänelle uhraman ja andaman, Ia
waicka jo sen ensimmäisen yhteisen Lungemuren cautta Sielun ol-
miaisudet ja caunisiuxet ownt tuhlatut ia turmellut, cosca st callis
lumÄlay Cuwa sijtä poiscadotettin; mjn cuittngin on itze Sielun

olen-

ei pitämän i-
MnHERra-
M yli mM».

1
Waan caicki!
Jumalallenh>!

ramsn:

Melun.
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olendo ja woima wiela jäljellä ja pysy yxi callis Jumalan Tama-
ra ia Lchia meillä: nijn on sijnä cans wielä yxi kipinä jäljellä sijta
cansaluodusta Jumalan Laista ia tunnosta, jolla ihmisen Ymmär-
rys Järki omasatunllosa löytc? todistuxen tykönäns Jumalasta,
hänen olennostans, omaisuxistans ja wanhurscaudestans, ja olot-
ta ihmiselle hämm welwoilisudens että sitä samalumalatapalwele-
man ja racastamcm, jos hän muutoin tahto syytöinnä ja ilman estetä

ja seisoa sen wanhurscan Duomarin edes. Ia nijncuin sijs tä,n«
Ymmärrys ,'« Järki luonnollisesi ei taida enämdi tulla sijhen tilaan,
että hän taita ulottuwaisesti sixi ijcmcaickisexi autudexens tutalu-
malatans ia tietä hänen Tahtoons, Sentähden pitä tämä
marras jällens ylosharjoitettaman ia opetettaman silla totisella
Jumalan Tunnolla ja caickmaisella Taiwallisella Wiisaudella ja
Tiedolla: Se pitä hänen luonnollisesta Pimeydestäns za taitamat-

Kom. l<

Ammärrys.

tomudestans ylöswedettämän is »lösherätettäman, nijncuin Kipi-
nä cuhan alda, sijhen asti että sijhen oikia walkia ja walo jällcns
tulee. Jota asia warten caicki Schoulut, opetuxet, Raamatun
Lukemiset, Saarnamiset ja coco Jumalan Sanan harjoitus owat
meille päällenpannm ja asetetut, joita meidän pitä wiriästi oppi-
man jäsen pimiän ymmärryxen yloswalissureri käyttäjän, nijn
myös meidän Lapsisam cohta st luonnolinen kipinä aiwan ahkerasti
ylöshcrättämän ja heitä sijhen totiseen lunialan ja Autudens Tun-
doon johdattaman, jos me muutoin tahdom Isännän ja sen wan-
hurscan Jumalan lugun teosa meidän hallituxem cansa seisowaistt
oila. Ia nijncuin ihmisen Tahdosa myös wielä on taipumus seka
Rackauteen ja caickinmseen haluun että myös Wihacm, nijn pitä
sils meidän cohta alusta taiwuttaman meidän Tahrom sijhen to-
tiseen Jumalan ja caicken hywän Rackauteen, wierottaman se
pois omasta nijn myös Synnin ja Mailman Rackaudesta, ja har-
jottaman yhteen yxiwacaiseen wihaan ja mieli carwcmteen caickia
Sondia ja pahuutta wastcm. Muisto pitä täytettämän caicki-
naisilla totisilla ja taiwaliisilla asioilla ja Toluurilla, jotca aina
nmisiuttawat ja oman tunnon eteen asettawat nijta, joiden cauttase paha Tahto tule pehmitetyri ja itzestans ulossaatetuxi sijhen to-
tisen Jumalan rackauteen ja seuramiseen: 2. Ruumis taas ia sen
Jäsenet, pitä käytettämän Wanhurscauden asehiri, ja wälicap-
paleixi caickinaiseen lumalisuden toimituxeen Jumalala ja Lähim-
mäistä wastan. 3. Onnm Tawamr pitä erinomaisesti cans

K k k, ka>
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Muisti?.

Ruumin,

Onnen Tk-
warat.
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käytettaman itze HERran cunniaxi ja palweluxexi, niinmuodoin
cuin se turmeldu Liha niistä erinomaisen tilan aina otta hänen wäa<
rin kayttcwiieens ja wahingoons; Laicki wirat/ Cunnia jaCor-
keus, pitä oleman yxi walicappale jongacautta Jumala jacaa
hänen Cansallens pahon hywää: ylösrakennusta, opetusta, rau-
haa, laupiutta, esimerckiä jakehoitusta nijden corkeimbain elämä-
stä caikille ihmisille: nöyrydes, mailman ylöncatzes ja vois kielda-
mifts, totises Pyhydes ja Jumalisudes. Rickmw ja Tawara,
joea waicka se on yxi caunis JumalanLahia on ollut cui-
tengin monelle lihalliselle mielelle tila cadotuxeen,, vita, käytetta-
man Jumalan Eunnillxi.- Kirckoin, ja Schouluin rakendamisisa,
waiwaistcn mieluistfa Saarnawiran welwollistsa y-
löspitämisesä ia nijn edespäin. 4. Mitä taas niihin Callihisin
Armo-Tawaroihin tule, nijncuin Jumala niillä erinomaisestitarcoitta ihmisten ijancaickista onnee ia autuutta; niin on meidän
pää-wclwollisildem ja asiam myös itze työsä pyrkiä ja tulla osalli-
jlueell Jumalan Arinofta, lEsuren Callihista Ansiosta ja
Ll«l,astllf-esta, ja Hengen Sijalläajllmisista mcisa,
jongatähden meidän pitä nura callihita autuden Walicappaleita
Sanaa ja Sacramenteja sillä ahkerulla jo toimella alati ja joca
oica hywäxcm käyttämän, että ne taitamat heidän Woimans
fä zvaicutta,, meidän pmmarryxom yläswalistureri, Jumalan to-
tisexiTundemisexi, Syndimme ja itzem tunnoxi, Uscon waicutu-
xexi ja caswamistri meisti, S<n uudcn ihmisen ja Christmen
don päällempukemisexi, ja nijn ijancaiktsexi autudeci. Costa me
sijs näinkäytämme caicki nämät jo nimitetyt Jumalan meille uscs-
tut Tawarat ja Hywydet, nijn silloin me oikein huonen hallituxen
wircaa ni'dcn cansa pidämme, Jumalalle Cunnisxi ja Woitox,,
M tosin mm, että riistä se suurin hywä ja woitto
VN, meidän ijancaickistxi ounexem ja amudexem.

Armo Tawa-
rat.

Waan cuinMsia st kaypi sitten? Ia -Hänen edejäns
c-annerrin, etrnhan oti hncmwnur hänen Tä-
stä me sijs merkitzcm.

N)rjdcn!iexi> Cuinaa caicki tämä Isännän Tawara ja
Hywyys on niin !>chystr meildä tuhlattu m cadotettu: Ia l?änen
edcfans cannerrm: Nijden Jumalattomain ja hänen Tawarans
Tuhtailttn paaA canda, GmanmdV cosca se on luinalan Läilda

ja

Gaan Caickr
«n hucnrettnl,

tti!e i.
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ja Wcmhurscaudelda ylös lijcutettu, joca canda ja todista heitä
itzians nastan Jumalan Totisen duomion cdesa, joca näre caick:
ja anda cullcngin toidens jälken, ja loidenS hedelmän jälken, bei-
dän Syndins huutawat costoo ylhälda heidän päällens, siliä So-
domas on suuri hnuro, ja heidän Syndins owar sangen
rajcar: Minä astun >M alas ja Cayon, jos he caikeri reh-
ner owar sen huudon jalken, «lin Minun eteeni ruUut on?
Jumalattomain Päallecandajat owat s!ingelir, ne jorremr ja
wäaryrta karjlwaiser Sielur, jotca huocawat heidän ylitzens,
ja nijn caicki Svnnit jotca huutawat costoo Jumalan Taroarain
wäärinkäyttäitten ylitze. -He candaroat slrä, erra caicki HGR<-
ran jä Tawara on hucuretm: CucaF taita sanoasen, että hän on todella etzinyt ia ahkeroinnut täyttä hänen >Mmär-

sillä Taiwallisella opilla ja wijsaudella, joca johdatta mei-
dän lEsuxen totiseen Tundoon ja-häncn nöyrän elamäns Seura-
miseen? eikös se Tieto enimmäldä ofalda pidetä sinä halwimbana
tietona, sen tähden että se duomitze caifen mailmallisen ja lihallisen
wiisauden, mailman näön ja lMawäisen turhuden, ja kaffe mei-
dän pois kieldämän coco mailman ja hänen muotons? Cucas ei
ole pitänyt sitä lihallista wiisautta japramausta paljon suuremba-
na ja cunniallisembana cnin tälä? Cucas ei ole hänen ymmarryi
xellens ja tiedollans jos se wahängän suurembi on ollut cum toisten,
ylöncatzonut toisia, >« omaa Cunniaans ja ylpeyttäns sillä etzinyt?
Cucas ei paljon enämmin ole harjoltanut hänen ymmarrpstans y-
lösajatteleman caickinaisia petoxia, pahoja konsteja ja micckuuxiahänen lähimmäisens sorttamistri ja ylöncatzeexi? Cucas ei ole ym-
märryxel!äns ylosaiatellut caickia walhe-nimiä ja pilckoja sen toti-sen lumalisuden häwaisemisexi ja alaspainamifexi, jolla he sen toti-sen lumalisuden hauckuwat ulcocullaisudexi, cohtullisuden ruasa »a
juomasa wisudexi, sen oikian nöyryden tyhmydexi ja yxinkertaisu-
de.ri, ja niin edespäin? mutta sitä wasian, cutzuwat ylöWn juo-
misen hywän ystäwan Maljan, Tappeluret urhollisubexi, Tuhla-
misen andeliaisudexi ja ahneuden y-lönoatzeexi, ahneuden toimelli-
sexi huonen hallituxexi, huoruden soweliaM Cansakäymisen' wm-
moin cansa, ylpeyden waatteis ja muusa Siwollifudexi, Lahioi-
miset wircoihin kistollisudexi, walehtelemiset ja petsllifudet lähim--
mäistäns wastan wijsaaxi toimellisudexi, wihan ja Costonpynnön
pikaisudexi,a Cunnians edeswastaurexi, cqiken häwyltömyden iloi-
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444 Vhdexäs Sunnuntai P.
sexi elämaxi »a nhn edespäin? Cucas on wielä hänen Lapsijns
mcoimitkan palio wahemmin ahkeroinnut istutta sitä totista ym-
märrystä ja oppia Jumalasta ja hänen oikiasta ijancaickisesta onne-stans? Cucas oikein ymmartä hänen oman aumdens? Cucas oi-
kein verustursn tietä ja on tahtonut tietä mikä se oikia oppi
jaUfco on? Mingätähden meidän oppim ainoastan se oikia oppi
on? Ongos tämä caicki siis hänen Ymmarrystans sitä callista hu-malan Tawarata oikein käyttä? Ongos tämä että pitä yhtä oikiahuonenhallitusta fen suuren JumalanLahjan cansa? Achl ei. ree lll-
cu sinim hallirns wirastas, siUa er sinä jaa tästedes hallira.

jeniiusluma-

teen.

Waan wiela, Cucas on Hänen Tohtons ja
rens ahkerionuut taiwutta sijhen totiseen Jumalan ja Lähimmäisen
RackMtteen?Cucas on sen myrkyllisen oman Rackauden,wca on caic-
kcin fyndcin äiti, oiken todella poiskieldänyt? Cucas on cmdanut itzensfijhen tilaan, josakan itze työsä wibaa ia wältta Lihan pyynds, Sil-mäin pyyndF ja Cucas todella Meroitze Racastg
tahimmäisiänsnijncuinitzians? Cucas racasta hänen wihMsians?Cucas rucoile heidän edestcmsjotca heitä-kiroitewal? Cucas on hä-nen kavsims sen totisen Jumalan Rackauden, pyhyden ia luma<lisuden istutzanut? Cucas ei ole hänen Lapsians pahon cnammin
Mailman muotoon sa turhaan menoon harjoittanut ja yllyttänyt?
Ongos tämä hänen Tahtons heittä HERan Tahdon alle? On-gos lama poiskiewa hänen oman tahtons j 3 uhrata hänen Juma-
lalle? Ongos tämä waelda pyhydes ja wanhurstaudes Inna-
lan edes? Ach! ei. re lucu si,mn hatlims wimstas, ersinäsaa rastedes hallira.

"" .

Waan wiela, Cucas on banen Rllttmins pitänyt
Cucas sen on rylnttänyt HER-

ralle asuimexi ja asehexi? Eikös sinun Silmas ole catzonet mail-
man muowo, haurellifmitn ja hecumata m niDä itzens tydyttamt?
Eikös sinun Kätes ole nopiat ollet wabingoo, waarytta »a war--
kautta harjoittaman? Eikös sinun Suus ole Kirousta, wMctta,Pilcka ja Syndiä puhunut? Sinun lalkas lniormten ja wäanjn
teihin jousnm? Eikös sinun waattcheskin, jotca Jumala amoastanson suonut sinun alastoman Ruumjjs peittcri ja länmmyxeri, ole
käylctty omaxi cunniaxr, ylpeydexi, cmeudexi ja muitten ylöncG
tzM? Ongos lama että pyhittä Nuumms Wanhurscauden ase-

hexi?



hexi? Ongos tämä että pitä Sieluns >a Ruumins nuhtetoinna ja
saästatoinna mailmasta ja synnistä? Ongos tämä että settiin tai-»
tawasti tehty HERran Lahia ia Tawara Ruumis oikein käyttä?
Ach! ei. ree lucu sinlw hattinw wirastas/ er sinä wa ras
siedes hallira.

Maan wielä/ Sinä jocacorklasa wimja, Cunmasaja arw«ja istur, oleckos sinä sinun HE3iras Hymyttä hänm
cansalles oikein jacanut? Oleckos sinä sinun HENras Tahdon M
caiken Ncuwon sinun Sanancuulioilles uscollisesti ilmoittanut?
Oleckos sinä Laumalle esicuwaxi ollut Christurcu opisa ia clamasii?
Oleckos sinä muille esimerkit poiskieldänyt mailman ja hänen mus-
tons? Oleckss sinä ?oca olet Jumalan siasa Esiwallan hallituxesa,
hallinnut HERran Cansa HERran mielen jNen? Oleckos sinä
harjoittanut laupimta alamniaisia waftan? Oleckos sinä Juma-
lan Seuracunnda holbonut, Saarnawiran oikiata arwoo ja ylös-
pitämistä edesauttanut? lumalattomutta kuivasti pois estaoyt?
Etkös sinck ole usiasti laiscasii tehnyt sinun työtäs? Usiasti pchen-
danut HERran laumaa pahalla esimerkillä? Usiasti omaa eunnia-
as ia Ylpeyttas edesauttanut Jumalan wiran eautta? Usiasti saat-
tanut monda yrikertassta sinun pahaa esimerckiäs seuramania eaZ
dotuxen tiellä käymän? Onaos tämä HERra Wn caa ia Arwoo-
oikein käytta? Ongos tämä olla Jumalan siasa Lcnmalle esicuwa-xi? Ongos tämä olla baßen Seuracundans Hollwja ia Imcltäiä?Zlch! ei. ree lucn sinlm hattuus wirasias/ er sinä jaa rasie-des hallira».

Cumm M-
rat wäärm

"NMty.

Mutta sinä Ricas ja Mammonan baldia: 'enin-
ga monda Epäjumalata olet sinä itzclles Rahasta ja Hopiasia teh-nyt? Kelle Köyhälle olet sinä Rahaa lainannut ilman coraota?
Kelle olel sinä lainannut ilman maxon toiwoo jaPanttia? Etkös
sinä olc callihiri ajaxi sinun eloos,säästänyt, sen päälle, ettacorgst-
ta sen hinda ja culda köyhän hiestä itzelles? Cucas ft on,
joca ei pidä iiMns HERrana yli sen Tawarän wnga hän on saa-nut? Ia ylpeile sen ylitze, ja andaitzens muilda cunnioitetta jss
cummarretca, ikänans cuin caicki ihmiset hänen.Armostanstippuisit ja siitä elämän pidäis. Minä sanon: Cuca rikas se on,
joca tunde itzens ainoastans huvnenhaldiaxi HERran Tawaranlylitze? Eiköstä emn osa ole M ylpjä HERra Jumalan Mwa-

K k r Z '^?

«ijn myös

U'"^'"'

Colminaisudcn Päiwäst.



ran vlitze,ja hallitze sitä nijncuin ikancns omistaja itzellens Cunniaxija ylpeyden? Sijna on kyllä wielä pimeyttä tällä mailman ajalla,
että Christitytkin tämän meidän uuden Testamendin walon alla,
joja moni mjn paljon tietä puhua itzcns,'a Mailman poiskieldämi-
sesia, cuitenain etziwät yhtä erinomaista onne ja edustusta sijnä
Mailmallisenßickauden ja Tamaran saamiscsa ja nautitzemisesa, jo-
hon tilaan he myös heidän Lapsians ja omians suurella murhella ja
ahkerudella pytäwät sekä Naimisten että muun lihallisen Neuwon
pitämisen cautta ylösweta ja saatta, ja erinomaista Cunniaa itzel-
lens za lapsillens sen cautta toimitta. Waan ongos tämä HER-
ran omaa ia Toisen tawarata oikein hallita? Ongos tämä pois-
kieldä Silmäin pyyndöö, ja caicki rickana ja raiscana pita lEsu-
xen Tundemisen suhteena Eikös tämä ole cahta HERra palwella?
Eikös tämä ole epäjumalita palwella?Eikös tämä ole racasta mail-
maa ja hänen catowaista menoons? Totisesti, ei Ehristus turhaan
eikä ilman syytä sano: Rickaan on rulla Taiwan wal-
dacundaan,Huokiambi on Cameiin neulan silmän läpi-
ye, cum Rickan rulla Jumalan rvaldacundaan. sijs,
ree lucu sinun hallitus wirajias, er sinä saa rasiedes hallira»

Vcut. i 7»
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Mutta wielä, mitä niihin Jumalan caliijsin Arm«-Ta-
waroihin tule: Cucas on todella ahkerionnut tulla Jumalan Ar-

lEsuxen Ansion ja Pyhän Hengen osallisuteen? Cucas ei
suruttomudesans tygolukenut itzellens näitä Callihito tawaroita,

ainoastans vahudens peittcxi ja warjori? Cucas,ei turhalla Uscon
luulolla ja Uscallurella hänen catumattomudesans ole luottanut itzens
Jumalan Armon ia lEsuren ansion päälle iasenpaallesyndiä synnin
päälle tehnyt? Cucas ei ole JumalanP. Sanaa ja Sacramenttejä
ylöncatzonut »a halpana pitänyt? Cuinaa monda on nijtä iotca ty-
hjän tawan tähden ilman yhdettäkän Parcnnusta ja elämän muu-
tosta usiasti ja aina naulitzewat näitä Phhiä wälicappaleita ja Tai-
wan Tawaroita? Cuingas moni ei ulostoimita niuä hänen oman
paans ia mielens »alken, ia sentädden ylöncatzowat >a tacaperin iät-
täwät caicki Kirkon käymiset ja Sacramentin nautitzemiset? Cu-
cas on hänen P. Casteens lijtto ahkeroinnutkan pita ja toimeen sa-
atta? Ongos tämä oikein hallitusta pitä nam surrten Taiwan Ta-
warain ja Salaisuttcn cansa? Ongos tämä pitä Jumalan P.
Sana hänen tiens ja jalcans kynttilänä la lyhtynä? ,Ongcs tamci

Annon! Ta-
warat ylönca-
tzottu ja waä-
n» tayteny.
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lEsuxen Lunastusta ja Ruumista ja werta oikein hywarens ja au-
tuderens kaytta? Ach! ei. ree lncn sintin hallims wirastas, err
stnäjaa rastedes hawra.

Cuudenneri, sijs caicki Jumalan Tawarat owsst
näin hirmuisesti wäcrin käytetyt ja ttiWlul, nijn silta ei taida muu-
ta seurata, cuin että itze cMgm pitä astuman edes näiden Taw«-
rain oikian HERran eteen, ja rekeman L.ucn ja rili cmkesta
hallitttxestalw: Tosi je on kyllä että rämä HGRra on pirkä-'
mielinen, ja pitkäsiä mielestä ja suuresta joca cau-
wan aica odotta hänen huohenhaldioittens parannusta jamuutosta,
jonga tähden hän myös silla walilla ennen cuin hän tule sen wijmw
sen Lugunteon cansa, ustasii waroitta heila, Gaarnawiran emn-
ra, nijn myös caicllnaisien Tamein, Sairaurren,
misten ja rangaistusten cautta, ja wiclä omannmnon yl«bl)crät-
rämisen caznra, joifa hän wäkew isii muistmta ihmisille sitä ede--.
sastisowgista lugun tecoa ja edeswgsiausta: Sitä warten hau myös
on käffenyt p. LHrollisclle mennesä, itzccungin wi.

Joista MLuclUekemäne

/n el. 2: If«

waan sillä wä<
lilla Isnnda
on

linm.
ia waroitta
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susti rutkia ia Dttomira iyens > ettei hän sitten enämhi tulis duo-
mituxi. Tämänlumalan Pitkamielisyden, Cbristus meille merkil-
lisesti edes maala sen Fijcunnapuml cansa, jonga päälle
ett palion tyota tehnyt jacauwan odottanut - että sen piti hedeb
moitzemän, waan cosea ei se coscan hedelmät» andanut, niin I--sanoa aicvi sitä poickihacata maata turmelcmast; mutta cuit.Mm

,!.«?. r;: 6°.

wijnamäen rakendajan rucMxen päälle, jom wiclä rahdoi ybdm
wuoden sonnitta jaymbaricaiwa sitä, Isäl.da wiclä tcchdoi odottcr
jos sen sittengan piti hcdeZmätä tekemän. Ia nijncuin näin
malan Pitkämielisys on aiwan suuri> niin tulemat tämän lumss-lan PiikamielisOen cautta myös mumamM sailyteMi ja varenw
baan mieleen saatetut ttljn cuin Dawid,,, Mannassts,
ja muut: Mutta nnmlamat taas sa enin osa Jumalan pitkamieli,
sydestä ja wijpymisestä ottawat tilan Paalumuxeen ja tulcwat fm
car.tta cadoteturi, sillä, errei pihoja roira cohm
nijn ihmisten lasten t»zle pabna rekcman..
Eli cayockos sinä 'clon hänen kävfmusenF ja, -
PitfZillielifvdens rickandeN/ erres-rieda, etra Inmasm

werä sinlta parannurecns Nlmra sinun coyMdeV
ja catu>ma«Vman
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iyellcs roidan pairvaxi, cosca Ilnnalan oitzia Dusmio il-
mandu. Ia cosca sijs tämä Jumalan waroitus, odotus jaPit-kämielisyys ei taida weta ia saarta ihmisiä ja Jumalan tawarain
daldioita paremdaail niieleen ja käyttämiseen, nijn ainakin se hetki
tule silloin cosca ihmistt wähemmin luulemat, ttta itze työsä pitä
astuman jtzecuugiu edes Lugun tccoon HERran etten."

Mutta Cuow
mau cautta

Vannau

Tama L.uZn<t teco todella etttn tule, silloin cosca HER-
ra coconans wiralda pois pane hänen huonenhaldians, jorata-

Clloleman calura, cosca Sielu eroitetan jarisutcm pois
bänen rackczasta Majasisns Ruumihista; ja silloin tämä. huo-
nenhaldia coconans wiralda poispannan ja wedetän hänen wcm-
hurscan HERrans eteen: Waan cnnencuin tämä muutos caicki
tapahtU/ lujn täyty sen nijn monella wäarydella rasitetun Sielun
nsiasti 10 ennen Cuolemcttans seisoa hänen Omantundons duomio-
siolin edesa,. ja ulofeisoo sen candehita ja uhccmria, josa myös wi-

chamiehelle Pirulle usiasti Jumalan wanhurscaudelda sallitan wa-
Paus, että hänen tuliset Nuolens sijhen ambua, ja tulda tämän
walkian päälle lisättä hänen hirmuisten Kiusaustens cansa: sillä
nijncuin Piru ennen tätä tilaa on maalannut ja tehnyt ihmisen e-
tcen caicki Synnit ydderi piscaiseri ja kewisxi höyhemexi, ionga
caickein hiliaisiWn ilma taita poispuhalda; nijn hän nytwasta
ye ulosmala heidän oikiasa farisans jacarwasans, ja ylöspaisutta
ne wielä paljon suurcmmaxi cuin caiken Jumalan armon, jotca ei
enambi taita andexi annelta eli poisotetta. Ia cosca se nijn ta-
pahtu, elta Jumala myös poiswetä hänen armo-läsnolemisens tuw
non, ja anda hänen wanhurscaudens ja Wihans edestulla, nijn
sijtä se unesians ylösnostettu omatundo sitä suremman woiman saa-
pi, ja pallasta sen syndisen caikesta hänen tmwastans ja lohdutu-
xesta: ei ban nyt enambi näe edesans mitan muma cuin Syndiä
jaSyndein rucoja ja läjiä; caicki lohdutus, caicki toiwo, caicki
ilo on poisa. Cosca sijs yxi synnisans alati pysywainen syndinen
hänen catumattomudesans tule Cuoleman portin läpi käymän, ja
Hänen L>ERrans ja Duomarins ereen asereran, mjn silloin
wasta Omatundo tule hänelle julman ja sixi rascaimmaxi Päälle-
candajaxi, Todistajaxi jlliMyös Duomarixi hänen päällens, silloi»
ei tarwitze enambi nim pilkallista Lussun tecoo ja tassua hänencansans pitä/ cosca omasa. powesa tancallainen «rmoloin päälle-

lilDnemitan.
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candaja, todistaja ja Duomari on; Waan se suurin turma on st:
Wuoret langetcat meidän päälleni, ja peittäkat meitä Jumalan
ja Caritzan Wihan edest: josta sitten palweliat edestu!e-wat, ja
sitomat hänelle kädet ja jalat, ja heittämät siihen ijancaickiseen pl»
meyteen, cusa on ilku ja hammasten kiristys, cusa Duomarin wi-
han tuli ei lkanäns lacka handa calwamast ja polttamasi. Ach!
Woi! cuca moi luetcs, Cuca aiwu ajatell, Cuca maltta mainita,
Kipuu, waiwaa, kiljunat, ,'otca Duomimill tulemat, ijaisest
cuin kitumat, Cukin Jäsen järjcstäns, Niincuin syndi tehty on:
Tuli jatulikiwi, Liecki ja'Pirunpijli, Sielun pijnas pitäpi, Rml-
mift waiwas waiwapi.

GeitScmennexi, Waan mitä nyt pita tekemän, Cuin-
gas nyt vita itzens käyttämän? Ewangeliumisa seiso: Huo-
nenhaldia sanoi iyettcns: Mira minä reen Silla minun
HGRran orra pois minulda wiran, en minä woi caiwa,
hapen minä keriärä. Minä tiedän mirä minä reen ecc. jo-
sta sitten jemais: Ia -HGRra kijrri sitä waara huoncnhal-
diara, erra hän nijn roimellijesti reki. Me tiedämme cuinga
petollisesti tämä määrä huonenhaldia selitti hänen räkningins, »a
wähensi caicki Welcamicsten summat ja welat itzellens hywäxi pe-
rästä päin, cuingas fijs Wap.lEsus taisi täsä kijttä hänen toimea
lisuttans, ja ikänans cuin panna hänen meille esimerkixi, cuinga
meidangin itzem selittämän pidais lugun tegosa Jumalan edes?
Wastaus: Ei Wap. lEsus tasa kijtä sitä määrä hnonenhaldiata
hänen petollisudens tähden jota hän hcmoitti hänen räknmgifäns,
sillä sitä hän aina wihaa jarankaise; Waan hän kijttä händä ai-
noastans hänen wijsaan ja tarcan murhenpitämisens edest niistä tu<
lewaisista ajoista; josa asiasi, mailman Lapset yhteisesti ja usiasti
owat paljon toimellisemmat heidän maallista onnens edeswalwo-
man, cuin walkeuden lapset; jW mailman lapset panemat caicki
heidän ajaturens, haluns, mnrhens, ymmärryxens ja woimans
heidän ajallisen menestyrens ja uloskäymisens päälle, waan nijlla
walkcuden Lapsilla on monda estettä, wihollista ia heickoutta,
ca tämän toimellisuden heidän sieluns walppasta edeswalwomise-
sta heidän tykönäns usiommasti hämmändäwät ja secoittawal, nijn
että Mailman lapset uHn muodoin heidän mailmallisella toimitu-
xellans jatoimellans, ylitzen käymät Jumalan Lasten toimen hei-
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dän hengelliftsä walppaudesans. Ia nijn sijs Chr«stu,rcn Sanain
ymmärrys on tämä: nijncuin se huonenhaldia oli toimelli-
nen ja mur!,en pitäwa sen ruumillisen elämän säilyttämisestä «a e,«
desmurehtimlsesta, niin teidän pitä myös oleman sen ijancaickisen elä-
min säilyttämisestä, ionga tähden tehkät teille ystäwitä, sen maalli-sen Tawaran oikialla ulos>acamisella ja käyttämisellä/ ni)N cuill
me cohta saamme cuulla tahemmalda.

mes
Van piin MW

«/!«

Waan tasä me nyt kysymme: Cllingas meidän sijs pi-
ra meidän halllrttren ja MninZim selittämän ja re-

jos me tahdomme siisowaiser olla Z.ugllnreola mei-
EnsinV meidän pitä tW ottamon stli-

tyreri se wertaus jonga lElus puhui Matbeuxen Ewang. kirjan
Lug.v. 2;-26, yhdestä Palweliasta, joca oli Cuningalle wel-

caa kymmenen tuhatta leiwijM, ja cuinga hän sijta suuresta we-
lasta irtrpääsi: nimittäin, yhden totisen nöyrytttämisen, eatunm,
xen ja uscon-rucouren cautta hänen Cuninqans edesa, jolla hän sai
andexi caicki hänen welcans ja selitti yhtä haawa coco hänen rak-

.

»itä audm
"pyytnmän
Ehnstuxm
»mtta web

cam»
mngins. Ni,n sijs pitä mci-dängiw, jos me tahdomme selwälle
tulla >a irti päästä meidän welastam, noyryttämän meitäm meidän
Isäm edes, ja catnwaisella sydämmellä rncoileman häneldä ar-
moo armon aicana: nyt me liedämme, että lEsus Christus on
caiken meidän wetcam täydellisesti päällens ottanut ja maxanut,
sonqa maxon ja ansion cautta myös me totisesti irti lassetcm ja pää-
sietän caikesta meidän welastam ja synneistäm, waan cuitengin sii-
nä järjesiyxesa: että me tunnemme meidän syndim, sydammestä
Mltä cadumme, andexi anomme, ja lapsillisclla uscalluxella itz m
sijhcn saman lEsuxen Ansioon ja maroon turmamme. Tämä nyt
on se ensimmäinen tie ia walicappale, minää cautta me irti päästm
caikesta meidäm welastam, ja synnistam, costa amoastans meidän
Catumuxcm ia uscom on totinen, ja emme sitä turmcle mmcuin
st paha palwelia teki, joca eohta hänM saadun armons jälken, ar,
mottomudella jollens hänen cansaweljeens wasian, cumoon löi cai-
ken Cuningan hywän Työn ia m mon, ja nijn sillä uudisti jällens
hänen endisen welcans itze paällens itzetlens ijÄmaickiseri wahinqo-
xi. Tasta sitten Toisin pitä seuraman se min Christus,, nijncuin
yhden totisen catumuren ja useon hedelmän easä EwiMgeliumis
muistmta: TelMr lyellen maarasta Mammonasta,
«m co<M re rarWiyevta, niin he corjawar tiera iiancaicki-

iwn,. 22;
'Fluue.
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sijn majoihin. Nijncuin se autuas tekewäincn Usco on ccbta
hedelmällinen, ja osotta hänen hedclmällisydcns Jumalan ja La?
himmaisen wilpittömäsa Rackaudesa, ja caikeen Christuxcn Elämän
alinomaistsa Seuramisesa; nijn tulee tahon Rackaudm harjoilu-
reen myös tämä sama cuin Chrisius tasä kaste: rchkar reiUen "s-
-siaicvira waarästä Mammonasta- Että tehdä ystawi-
tä wäärästä Mammonasta, siihen tule, enstxi, että me auraiw
me ja Kolhomme
Jumala meiUen andanur on, ja nijn rackautta ja ystäwyttä
sengin cautta ylösrakennam ja ylösvidäm meidän kcffenäm.- roift-
xi, että me jorca stca caiwallista oppia meille il-
moirrawarja jaarnawar, jotca myös Christus ystämareus cu-
tzu, meidän Tawarallam cunnioitamme ja ylöspidämme, jauim
heidän ystawydens ja haluisemman palweluxens sitä paremmin

3.
Tekemän ysta-
witsmalnmo<

«asia:
köyhäin Hoi»
Homiscs.
7»c. 2.' 16.
Vi>n, 4: 24.
Opettaitte»
ylvspltuM!-

sts.
Ml. l4,

meitä cohtan ylössytytämme ja wahwistamme. Jaa, iyelinna-
lammin ja ne pvbar EnZelir taidamme me mieluisemman ia y-
stäwäxi meille tehdä meidän Tawaram iloisella ja mieluijMa nnda-
misclla,hänen jäsciullens, sillä tämän hywän Tvon Jumala itzcl-
lens ylysotta tehdyxi nijncuin myös se tähän hywin
sopi, että Jumala sencallaisia hänen läscnittens holhoita, cor-
faa hänen ijancaickifijn Majoihins; ne P. canda-
u?ar heidän steluns Abrahamin helmaan; Saarnamieher, ia
caicki mullr holhsrur Ilnnalan jasiner, heidän Esirlzcollxel-lans ja rodistuxellans heidän hpwistä töistäns edes auttamat hei<dän autuuttaus, ja nijn cans corjawat sillä tawalla heitä
lan Majoihin. Mutta wielä Colnmnnexi, nijncuin yhden w>hoi-
tetun taicka waäryttä karsinen lähimmäisen Sowittaminm ja ty-
dyttämincn on vxi erottamatoin uscon hedelmä ja työ', ilman jota
sowittamista ei taida Uftoo eli andcxi andamusta olla; nijn siis vi-
ta Ystäwiä sijtä määrästä Mammonasta silläkin tawalla tchtäman:
erra ne jorca rierawar !waara callla jararoarara racanans
olewan, ja muuroin saarna omaisuna, erra
he <en cacaperin andawar, ia lahimmaisins sowirrawat ja
«sstawaxens jallens rekewar. Cumga Tarpellinen se on yhdelle
käcindynelle ihmiselle, että andaa lacaperin caicki wäann saatu calu
ja tawara, sen me naem seurawaisista: Se on tosi/ että siinä
tisesa Kaändymisesä, caicki asia seiso sen päällä: että yrl^ihminen,
ensixi: todella catu ja pahastu hänen tehtyjä sMdejans, tunnusta,

Lll 2 ne

' <?evrZ,Blzis,n.
Or.

, 2:7.

longalunilv
la itzcllcns lu,

'ketchdyxi, ja
-cvrja majoi-

, Hins.
, l6: 22.
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canfa.
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«e lumaians edes jaanoo mjtä andexi, tolscxi: että hän sitten nöyral-
lä.Uscallllxella pakene hänen lEsuxens turwijn, ja sijnä itmis tur<
wallisesti ki nni pitä, colmanneri: että hau sitten costa hsn on fyn<
dins anderi saanut ja Uscon käsittänyt lEsnxcns tygö

hcdelmita joca paiwä edestuoda ykdesa uudesaPy--
hasa elämasä ja Christuxen Seurami''esa. Waan nijncuiu tämäPyhän elämän harjoitus pitä sisälläns Jumalan ja Lähimmäisen
Rackauden alinomaisen harjoituxen; nijn waati sencallaincn Rac-
laus wälttämättömasti sen, että myös meidän lähimmäisen, coscase jotakin wäarylta on kärsinyt, pitä fowitettaman, ja caicki tehty
pahennus pois otettaman, ja nijn täysi maxo wahingon edestä jal-
lens tehtäman, jos muutoin se oikia Rackaus joca Jumalan edes
kelpa pitä sian saaman meifa: nijn onlumala myös yhteen sitonuthänen oman rackaudens ja meidän lähimmaistm rackauden ulco-
naisesti ja sisällisesti, että cusa ei yhtä ole, sijnä ei myös ole sitätoista,, ja cusa se »xl on sowittamata nijn sijnä sen toisenaan raca-Nklls.,5:6.7., staminen ei kelpa: sentähdcn se seisoo: Jos jocu mirL eli wai-m« ncko ihmisia wasian, hän Ma ricko HERra wastan,
nijn se sielu on Ia heidän pira tlmnustaman ncoxens,
cllin he rehner owar, ja pira paänäns sowirramau wicans,
ja wiela lisaman wijdennen osan, ja andaman sille/ jora
wastan he rickoner owar. Nijn se seiso wielä: Jos sinä nl>
rat lnhias akarille, ja siellä muistar, errä Uoeljclläs on jo-
takin sinua wastan / nijn jara sinne lahias, alrarin ereen,
ja mene ensin sopiman weljes cansa, ja «lle sinen lahias
uhraman. Ia nim siis sizrä oikiafa kandymisesä pila caicli wsä-
rydet mnxettaman, pahennuxet pois otettaman ja lädimmainen so-wilcttaman, ei ftntähden että Jumala sen cautta tule sownetuxi,
eli syndi lmxetuxi, sillä se tapahlu ainoastans lEsuxen ansion ja
maxon cautta, cosca se en totisella Ustolla sille catuwaisella omistet-
tu, waan tämä ulconair.enmoxo nijncuin myös nijdcn julki syndein
rangaistus pitä oleman, pahennusten poisottnunsen/ muitten w,a-
roimxen, ja lähimmäisen täydelliscn. sowinnon tähden: semähden
ft fciso, lähimmäisin murhasta: että Henni hengestä pnä ole-
ma»/ ja joca weren wucdatta, sen weri pitä jällens wuodatettF-
man. Nijn se on myös lähimmäisen rackauden rickomisen cansa,
costa hän on tullut karsiman, taicka cli mmm pe-
mttisuden ja

,
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netlaman, ja wiela wijdes osa päälle, muutoin emme taida
lumolalda ybtän syndiä andexi saada. Jaa, jos wiela sinatah-
doisit andaa almusaxi uijlie waiwaisille caiken sen waärin saadm
calun, ja et hänen omalle, Isännällens, mm ei sekan HERralls
kelpa/ sillä ei HERralle kelpa uhri sinä wäärin saodusta
Minä olen HGRra joca oikeutta racastan, ja wihan ma-,
delrma pokroubria - Waan nijncuin se ricottu Jumala vita so-'
tvttettaman totisen Catumuxen ja parannuren cautta; nijn se
rvttä karsiwäinen Lähimmäinen, myös pita sowitettanlcm maxon ja
tacaverin andamisen cautta wiela Hiitze sen cuin häneldä otettu on,
sentähden se taas seGo: Joo jocusielu ricko-HGRra wasian,
ticlden hanelt lähimntäistldänL sen, cllin hän hänen haldu-
«Ns usconur on, raicka wakiwallaUa otrallur, eli wäaeydel-
la on saartanut allens, eli kielda Voäaralla walalla sen cuin

Deut. 2Z: lA-ec 61: 8.
Bvr. 34: 21.

22 » 2,4.
rrov. 2:-2^„

4- 5-

8?r. 46; 22^,
hän on M cadorerrnoli, eli Mika ilkanänL je olis^
josa ihininen lähimmäistän» xvastan ricko. Nijn pira hä-
nen andamaN jällens caicki ja«delasitte XVijdennelt
osi:n pnälisexi Me, jongaomaoli; Sen«sian myös Samm-
li hänen coetuxeZans edeöweli itzellens ermomaiscxi omantunnon
turwari, ettei hän ollut mitan wäarydellä allens pannut. Niitt
Zacheus cofta hän lEsuxcn wastcm otti mieluistfll teki sen lupau-
xcn: cayo HERra, puolen minun rawarastani minä annan'l-ue. 19: F,
N?mwaisille, ia jos minä jonZunpettänee olen sen minä nel-
jankerraijesti jällens annan. "Nain siis tarpellinen ou sen waa-

ran ttlun to«perin andmninen» , Cu,!lcar wiya, ja cuca senon coimirranur? eikö wielä ole rväarä rawara lumalarro-
main hnonecs, ja waha nnrra eli pidaisko
Minun waarar waat japetolliset pundarir sakeis cohmlli>

12. IZ.

62. 3Z- Is<,
feri arwaman? Joiden camra hänen rickaans paljon wäa-

eekcwar ja Lvalehrelewar: sintZhden minä rupen si-
nl;a mi>ö« ranZaijematt/ia haroiran siznla sinun syndcis täh-den. Mutta jos fe wäarydenkärsinyt ei enämbi elä, nijn pitä se
ainakin annettaman pois HERralle fa hänen Z asenittens palwe-
lnreri: Sencähden Luningas, päästä iyes j^nni--
stas wanhlirzcaudella, M wapaaxi sinun pahoista röistäsila!,pmdella waiwaisten cohmn, nijn hän sinun rauhaspidendä-. Se on sills totisella Parannuxelia seiluondo, ja omai-
suus/ emi st omssNindoo. »epoon ja rauhaan ennen cuin se

Mm» A- I°.
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wäarä calu on pois annettu; nijn se käwi ludaxelle, nizn pian
cuin han tuli Catumure«n, ei tainnut hän pita 30 penningiäkan ty-
könäni, waan ne tullt hänelle sangen rascaxi ja wijmein cadotuxe-
xi. Sentähdensijs, jos sinatuhannesti rucoilisit ja catuisit smuit
syndis, m huutaisit: HERra/ minä olen rickonut, anna andc-
ri: nijn Jumala wasta sinulle: pcstar, pubdisiacar reicän,
panZar reidan paha menon pois nunun jllmainiedest, aurra-

jaaracar orwoille oikelw. Ia stcre wa-
mlcar ja cayocam cummalla oikeus Jos reidan

din ollstr werirttstiar, nijn heidän pira lumiwalkiaxi rnle-
man erc. Ach! cuinga moni wasta cuöleman kielis tämän asian
huomaitze, waan ufiasti hiljan? ionga tähden myös on moni Chru
siillinen Sielu löytynyt, joca waicka ei hän ole wissijn tiennyt hä-
nellans mitan wäara catua olcwan, niin cuitengin on hän cuolin-
wuotesans, määrännyt waiwaiM suuren osan Tawarastans, että
sitä wapaammari tehdä itzens caikcsta määrin saadusta calusta.
Mutta l« jona tieten, ja ehdosta pitäwat tacanans wäärä calua,
heidän parannuxens on wiela wajawambi cuin ludaxen, jolla olise ensimmäinen catumuren osa ja särjetty si)dän, waicka hm sen
sitten turmeli eväilyxellä, ettei hän juosnut lEsuxen turwijn ja
ctzinyt armoo sieldä. Muutoin cusa tancallaiset synnit ja wääry-

maacawat sowittamata maasa, nijn taita niistä kirouxet ja yh-
teiset maan waiwat tulla coco Maacundain päälle, nijncuin2lcha-
«in warcauden tähden lyötin tacaperin Israeliteria, ja
rangaistus päälle seisoi, nijn cauwan cuin se syndi sowitettin ja
pois otettin.

N. ni6,

Ls i« s ? «'' '"

UicK.Aia.i;.

M?: i.

Päätös.
MUallä tawalla nyt Rackat Sielut, meidän pita meidän Näk-

ningm selittämän ia hywcm tekemän täällä armon ajalla,
jos me taydomme seisowaiset olla meidän HERram edes

finä suurena Lugun Teon päiwanä: loca nimittäin enflxi: Tun-
de, tunnusta, catuu, hänen syndins, nöyryttä itzens lumalans
edes, ano cmderi ja rucoile armoo. Toisexi: nöyrällä uscallurel-
ta pakene lEsmen ansion ttrwijn, ja sen alle itzens coconans heit-
tä, ia siitä kiinni pitä, Colmannexi:' Costa hän on Krran uscosa
tullut lEsuxens Osallismeen ja wanhurscari tehty, waelda yhdes

jo-
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jocapaiwaises hurftasa jalumalistsa elämäfä lumalatans ja la-
himmäistäns wastan, harjoitta rackautta, ja teke ystawitä itzellens
laupiudella »a holhomisella caickic, tarwitzewaiSa, Saarnamiehiä
ja muita Jumalan ystawitä wastan, anda tacaperin ja joilla jtze-
stäns caiken wäärän calun ja tawaran, ja nijn caicki ne jo edellä
nimitetyt Tawarat läytcä Jumalans Cunniaxi, ja lahimmäisens
palweluxexi, ja oman autudexens: äänellä, sanon minä, jocanain
uscollinen Jumalan Tawarain huonenhaldia on, on pal,on Lohdu-
tusta : hänellä on cans paljon ystawitä: coco Taiwas on hänen y-
stäwäns: ihe Jumala iloitze'hänen.ylitzens ja corjaa hänen, hänen
ijcmcaickisijn majoihins: Sngelir candawat ilolla hänen sieluns
Abrahamin helmaan:Gaarnamieher ncuwolla ia Jumalan Sa-
nalla wahwistawat händaja oiendawatTaiwan tielle: cyicki
da holhorur lähimmaijer todistamat hänen uscollisudestans, ja
heidän palamilla estrucoirxillans edesanttawat hänen autuuttans,
ja nijn caicki amtawat handänichinljancaickisijn Majoihin, ftisa
he rawitan Jumalan huonen tawaroiUa ja Mtetan he-
cumalla nijncuin w-rralla. tTlijn sifs, sinä Vywa ja
palwelia, wähän päällä sinä olir uscoUinen: Minä panen
sinun paljon päälle, mene sinun HERras iloon: Sijhen
iloon jora ci silmä ole nähnyt, ci corrvcr cnnUur, eikä yl>
denFän ihmisin Sydämmeen ole astunllr.

.

Nyt sijs, jolla corwat on cuulla, hän cuulcon, ja sywaän
muistoon istuttacon/ mitä hänen welwollisudens waati, ja mitä
hänen rauhaans tule. Jos Jumalalla on aina ollut paljon wää-
riä huonenhaldioita, niin totisesti on hänellä nyt tällä mailman lo-
pulla aiwan paljon nmä: loca wähangan catzo itzcens ja lijcutta
omaamndons, nijn han sen huokiafii nake cuinga pakoin hän on
caiai Jumalan suuret Tamarat tuhlannut, ja nijllä hänen wmt-
hurscaudcns päallens wetänyl: Siclu jaRuumis, Cmmia m Ta-wara, Jumalan armo ja lEsuren Lunastus, ja Pyhän Hengen
cutzrmistt ja caicki, owat käytetyt omaxi cunniari, muitten ytön-
catzexi, mruuomuden peittexi, ja nijn enämbi wadingori min woi-
tori. Ach! tee sijs Lucu itzecansas jocapaiwä, Duomitze itzes et,
tes Duomistais, cmas tiesi, costa sinä wiraldas poispannan ja
caicki tawarat yhtä haawa sinulda poisrisman? ja sinun atastoin-n» cMsta taycy astua Dnsmarm eleen ja wastm otta se hirmui-

nen
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nen kirous ja Duomio, joca caikille Uscottomille ja wäarille hal"dioille tapahtti: Mnqät pois minun tyköni le kirotut, fijhen im:--.caickisten tuleen jocn Pcrkelcille jo hänen Engeleillcns valmistettu
on. Niin sijs, walwocar, silla erce riedä millä hetkellä tei-
dän HERran on mleroa, murra si ricräkär, joovcrhen
Ijända riedäis, millä herkeUa waraas rule, caikeri hanwal-
xvois/ ja ei sällis caiwa huonerrans: Genrähden olcar re

walmir: silla millä hetkellä erre luuleckan, Ihmisen
poica rnle. Auruas on se patwelia, jsnna HGRra lö^ta'Nijn rchnexi, cojca hän rule; Tönstsii sitnon minä reille:
Hän pane hänen caikcn päälle. Ämen.

Ach! Sinä Racas lEstl Christe, joca n,eille myössen armon ansainnut oler, errä sinun Ijäs hänen Isällisiä
pirkämislijyrräns jocapäiwä meille osorra, ja ei cohra pa-
ne meira coconans pois wiralda äkillisen cuoleman caurra,
ia wedä hänen Duomions ereen, cosca me ha-
llen moninaiscr Tawarans nijn usiasii ja joca aica nijn
hoin käyrämme. Ole sydämmellijesti kijcetry tämän armon
edest, ja anna andexi »neidän sullei ryhMxdem ja silrllrro-
mndem, jolla me olcm ansainnet, errä caicki parannuxen
tila ja aica rulis meildä poisleicaruxi ja lyheten. Annaßa-
cas lEsu stnun pyhän Hengcs walistuxen caurra, alati
meidän silmäim edes se olla ja seisoa, «linga rascas L.l«gun
reco jarili meidän edejäm seisoo, ja cmnga me nijn paljon
sinun ufcorusia Tawarastas usiasti wäarin käyrräner ja si-
nulda poissaarraner olem. acb! ree Sinä iyc mei-
dän Rakmngim ja L.astum selrväxi sinun täydellisen Ma-
xoo ja Ansios cansa, ja saara meirä rorisen ltston caurra sin
osallisilrecn- Anna meille yxi pyhä halu, roimi ja xvoima,
caicki sinun Tawaras.' Sielun, Ruumin, ja caicki muur
sinun sekä ruttmilliser errä -Hengelliset hywydcs nyr sitä U-
fcollifcmmasti käyrra, sinun Cllnniaxes ja yhreisexi ijancaic-
tisixi hyrväxem: ja anna meidän wijmein nijden usiollistenpalrveliain cansa rulla cotjaruxi niihin ijancaickisijn majoi-
hin, errä me Sinua siellä ynnä Isän jap>chän Hengen can-sa, sinun armos, pirkämielisydes ja caiken aumdes edest
lackamara ylistäisin! jakijrräisini, Amm!
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Kymmenes Sunnuntai P. Kolminai-
suden Päiwäst.

Esipuhe.
MMairas reet/ jaMinä olen n»air, nijns fuulet ettalNis

nä olen sinlln calraises: tNurra Minä nuhtelen fi-
nua, jaajeran näira sinun silmöis ereen. NäiBä sa-

noilla puhuttele se P-Dabid nijtä ulcocullatuita suruttomia, Psal-
misa so: v. 2i' loisa sanoisa me merkitzcm.

?5,1m.50:21.

. Gnftst: Ihmisten menon: tTlairas teer, sano David.
Me tiedämme Rackat Sielut, että caicki ihmisen meno ja elämä,
hänen Järjellisen elämäns puolest, seiso näisäcahdesa: ensin,
dosa, toisexi, <a Teosa. Tiedolla on hänen istuimens
ja asuinsians ioca ylösbarjoitstan ia pitä ylöshar-
joitettaman caickinaisilia seka Luonnollisten että Ylön luonnollisten
asiain Tunnolla ja Tiedolla, niin muodoin cuin se loppumatoin
Sielu, niin cuin yxi ihmellinen Taiwan Lahia, on Luojalda nijn
luotu, että se on sowelias ja ulottuwainen tutkiman ja käsittämän,
sekä nijtä nakywäisia että näkymättömiä cappaleita, hänen Päa-
Maallns ja totisen Onnens kafittämistxi. Nijncuin sitä warten
myös se wijsas ja Ricas Luoja on ihmisien eteen asettanut yhden
runsaan Aineen ja pohjattoman aitan caikesta Wijsaudesta ja Tie-
dosta, sekä luonnon V.irjasa, ioca on täytetty sanomattomilla
JumalanWiisaudenjälijllä ja todistuxilla Jumalan suuresta woi-
masta, wallasta, Maiestctistä, corkeudesia ja Rackaudesta: josa
nyn 10 nijllä Järjellisillä luondocappaieilla löyty yxi merkillinen Cu-
tzu< kirja ja wctäwäinen woima Luojan welwolliseen Tundoon
ja Palwelureen, nnncuin P. Pawali sano: erkös neda,
Jumalan Hyvyys wera sinl,a parannl,xeen? Josta asiasta
me olem puhunet sekä ensim: Adwentin Sunnundain esipuhesa,
että myös Lovpiais Päiwan Saarnasa; Että myös erinomaisesti
on Armon Airja ja se ilmoitettu JumalanSana jaP. Naamat,
tu yxi ulosammundamatoin Lähde ja Meri caickinaisesta Taiwalli-
sesta Tiedosta, Totudesia, Wijsaudesta ja WalkeudOa, jocaei

Mmm '

/ z ai-

Ihmisten me<
no mailmas
ftifo, Tieds?
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458 Kymmenes Sunnuntai P.
ainoastans pyhitä ja ojenna caickia niitä Luonnon kirjasia saatuja
Tietoja »a wijsauden tawaroita; mntla myös ylendä ne wahwem-
bata tarcoitusta cohden, ja päätä cohden hänen kirckan walons
cautta talutta ja iohdatta ymmarryren hänen Pa'a-Maalins tygs,
joca on itze Jumala se caickein corkein Hywyys, ia caicki caikisa.
Ia nnncuin sijs näin ihmisen on tekemistä tancallai-sen Tiedon cansa; nijn sitä wastan taas itze T>sö, Lekcminen ja
Eoimimo tancallaisesta Tiedosta tule ihmiseen Tahroon, joca itze
Toimeen ja harjoituxeen wastan otta ja saatta caicki Ymmärryren
tiedot ja eteen asettamiset/ nijn että Tieto nnutttu Tyari ja sen-
callaifiri Teoixi, jocca sop-wat yhten sen edellä käsitetyn Tiedon ja
Tunnon cansa, ilman jota muutosta Tieto itzesians ja yxinäns ei
mitan auca, nijncuin itze Christus sano: Jos re namar riedarre,

olecre amuarjosre nijra reerte.

K Tcosa.

7ol>. 13: 17.

WaanTyötn
sowi yhten

Tiedonlcansa.
Waan cuingasta se käypi mailmas tämän asian cansa?

Nlssiras reet, sono David. Hän puhu edelläkäywäisisä sanoisa
«Mä ulcocullatmsta.ja lumalatomista, että he kyllä Tiesit Juma-
lan Tahdon ja ilmoitit sen muille, waan ei he seu wuoxi itze rehnetsen jälken. Sen tähden hän sano: Miris ilnioirar minun jaa-
taiani, jaorac minun liftroni sin,Ues? ecras cl,ruusta wi-
har, ja heiräe minun Sanani racas. erc. Ia niin rohkiastl
teet päälä col>den wastan si:ä cuin sinä Tiedät ja muille ilmoitat,coscas naer warcan, nyns juoxer hänen cansäns, ja pidät
'fhra huorinrekiain canja, stnun Sltus pllhu paha, perosta
ja pilcka, ja niin sinä suostut caickljn Jumalattomain töihin ja pa-
hennurijn. sinä teer, wastan sinun parembata Tietoos
ja oman tundos todlftusta, etkä ajattele mikä loppu sen päälle wij<
mcin seura, jocatoisin tietä ja loisin cuittNM teke. Waan,

V. 16. ete.

v 18'ly 2,2'

Toisen, Mikäs sijs iye Jumalan meno jataitos on
raja tilasa? la, Minä c>!en rvair, sano Jumala Davidin caut-
ta. Minä olen mjncuin Emiro! ioca n cuule eli ymmärrä mitä
ihmiset tskewäl, se on, Minä weducan japidätän minun costoni
ja rangaistuani cauwan aica, mutta cmtengin nipi, että minä sii-
nä siwufa Sanan ja Saumawiranrautta'alati ja tietä
«nnKN sinulle ftn oiNan ia Tiedon jonga jälicn stnun pila n-«u Työs za Tecos käyttämän >a sowittaman. Ia suin wälnla

? , Mi-
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Minä Pitkämielisydtsäni Möolyckän minun wihani ja cosioni,
la nnna olen hidas wihaan ja pitkämielinen, iongatahdeu
cojca minun wijmein pitä rangmseman, nijn minun silloin pitä
keman työni muucalaistlla ja oudolla tawalla. Ia ni,n sijs minä
olen wclit. Waan

14:18.
iv;: 8.

es. 23»

Colmanneri, CuinZao ihmisir sijs rämän
Jumalan wair olemisen ja piMmiM>'den? lTlijns luulet,
cna minä olen sinun calcaises, sano David. Cosca Jumala
Pjtkämickisydcsta odotta ihmisten parannusta, ja wedättä ja kari?
heidän Tecojans, ylösllMten hänen rangaisiurens, nijn ettei hän
caikisti cohtawerexen.tyon päälle työ heitä cuoliari, nijn ihmiset
siitä paatuwat ja ottamat tilan sitä enämmän svndia/ehdaxcns ja
sanowat: Minä olen nähnyt nijn monda ihmistä eläwän elinaicans
luomises, adueudes, warcaudes, huorudes, ylpeydes, kirouxes
ja muusa pahasa mcnosa, mutta ei hänellä sen wuori ole yhtän
ta ollut, maan on caunisti cuollut hänen wuotesans nijncuin muut-
kin ilman oman nmnonwaiwata, on saanut Papin tyköns, ja il-
man vhtän pelwota cuollut; sentähden sijs ei se seiso nijn paljon ih-
misen töitten päällä, minga caltaiset ne owat, Innala on armol-
linen, joca ei ralMise meitä meidän ansiom jäiken; Josta he nisu
aina enämmin wahwistuwat heidän wanhasa tawasans ja lihan
töisä,ja vaaduttawat heitäns caickia Jumalan Sanan ncmvo/a ja
waroituxia wastan, eikä ajattele coscan itze lopun päälle, joca on
yancaickisudcsa sauttanut ne Jumalattomat, ehkä ulconaisesii hiliai"sen nijn cuitengin itzesäns onnettoman cuoleman cautta. Ia m»n
sijs se on tosi cuin saarnaja sano: Grrei cobra pahoja röirä
Duomira, nijn ihmisten lasien shdan tule paha
tekemän. Waan

jonga lhmiftt
lvärin käpttH

Sairn. kir.
8: «.

Neljännexi, Mibä L.OPPU rämän päälle wijmein seu,
ra? Tulecos tästä tosi wijmeingän? Murea minä mchrelen si>
nua, ja ajeran nämar sinun silmäis ereen, sano Jumala. En-
siss, minä Nuhrelen sinua minun Sananani ja sanon sinulle:

5NWis sinä ilmoirar minun jäämäni, ja orat minun lijrom
silulle«r ja heirär minun Sanani racas. Minä-nubtelen si-
nua jo täällä armon waldacunnasa ja etzin caickinaisilla Taudeilla,
paisumilla, sodalla/ rutolla ja näljällä, ja osotan smulie estmercke-

Mm m H ja

tvaan luuw
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ja muitten »vaaroista ja wahingoista jotca sinungin taitamat cohda-
ta, e«en minä temmais jojcus pois. Costa isinä wähimman a-
jattelet, ja ei ole enämbi xvapahrajata. Toisexi, Minä ase-
tan namär sinun silmäis ereen itze työsä nijn, että sinun pitä
näkemän caicki sinun pahat tecos olewan ladottuna sinun silmais
eteen: Sinä rosin jänöt: er sinä näe händä: tNurm Duo-
mio on hänen edejäns, waan odota hända, jos ei hänen
Wihans nijn äkist cosia/ ja ei ole «etäwänäns, errä sijnä
nijn monda ricosta on. Muistokirja on hänen edesans, jonga
jalkenhän luettele ja lato ihmisten eteen caicki heidän Tecons cosca

fe määrätty paiwä edes tule.

5< 2,2.

'5-

Mzl. ;: 16.

Ia cosca se Wanhurscas Jumala todella tahto niiden
Jumalattomain silmäin eteen asetta heidän tecons, nijn ei hänel-
dä puutu Wälicappaleita: cosca hän ainoastcms mene ihmisen o-
maan poween ja lijcutta ylss Omantunnon jongun taicka peljä-
tyxen, taudin, cuoleman waaran eli muun tilan camta, nijn sillom

peite pois rewitty omantunnon pääldä, silloin omotundo
on paljas ja alastoin caikesta turmasta ja unesta, silloin Omantun-non, Taulu on täynä kirjoitettu Huutawaisten syndcin cansa, nijn
että se Hieningin wäarc, pcnningi huuta sitä catumatoinda sielua»astan, ja monda tuhatta todistaiata ylös nouse omasta powesta
bända wastan. Ia näin se wanhurscas Jumala ei ole enä wait,
waan asetta cacki nijden Jumalattomain silmäin eteen- Sangen
Merkillinen asia on se cuitengin ihmisen Omanrunnon cansa, jo-
sta ihmiset sen wuoxi nijn wähän waaria ottawat, jongatahden me
syystä sitä Ma wielä wähätda catzelem: Gmarundo on yxi ulos-
fammnttamatoin Kipinä itze tuomisesta wielä jäliella caickein ihmi-

sydämmesa josta ei yxikan ihminen taida eroitta itzians ikänäns
vbdengän konstin eli wälicappalen cautta, sillä se on itze Jumalan
siahainen ihmisen Pdammesä hänen Duomjtzewcnsen wircans toimi-
tuxesa, Jumalan wanhurscauden kipinä, ia nijn yxi oma rundo,
taicka sma fydämmen todistus ihmisen töistä, eli nijncmn yxi yhtei-
nen ja yhdistetty tundo, tieto ia todistus Jumalan ja ihmisen keskel-lä, mjn nijncuin Jumalalla hänen puoleldans >m yxi Hä.lltaDmatoin AelK ja Tnndo cmkista töistä cuin ihmisesä tapahtumat;
niin taas Ihmisesä itzesa on yxi walttämatöin Tundo ja Todistushänen omista töWns, jota ei hän taida wälttä eli poissammutta

mil-

jocaAsetta
Mcki silmäin

eteen.

G<«attt«nilM
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cnnlcie»tlz«

Kymmenes Sunnuntai P.4<50



Millan tawalla, mutta ainoastans joxi cuxi wisiixi ia wähäri ajaxi
siiruttomuden japaatumuren aicana; Silla Omalla tunnolla on
Colme eroittamatoinda omaisutta: Ensist. Aarkewäinen ja
Mllistawainen woima, että se tallella ja muistosa pila caicki mi-
tä ihminen teke ja toimitta, seka sen Luonnollisen että sen Ilmoi-
tetun Lain jälken, ja jos taas ihminen teke naita Lakeja wastan,
niin se caicki Synnit jotca tapahtumat nijta wastan kätke ja ulos-
vvhkimättömään muistoon pane; Toiseri, on Omallatunnolla yxi
Dl,omyewamen woima, asian ja totuuden jalken, nincuin
me näemme Davidin esimerkist, että hän tietämätaDuomitzi itzens
emantundons Lain jalken, cosca Propbeta Nathan yhden wertau,
ren cautta asetti hänen eteens hänen syndins ja lanqemuxens: josta
sitte seura, Colmannexi, ilze Omanmnnon päätös ja Dlto-
miHN jowmaminen iye päallens, nijn että sijs Omantunnon
Päätös on tämä: Caicki jotta eläwät ehdolisesa synnisä jacatu-
mattomudesa owat cadotetut JumalanLain jalken: Minä olen e-
lanyt ehdollisesa synnisä ja catumattomudefa: Sentädden minä
myös olen syystä cadotettu. Sitä wastan taas yri puhdistettu 0-
malundo näin paatta: joca teke parannuren, usco, ja uscosa wael-
da ja seura Christusta, ston autuas Jumalan Lapsi: Minä tie-
dän itzem parannuxen tehnen, uston, ja uscosa waellan, seuran
Christusta ja wältän ehdollisia sondeja; sentähden minä myös olen
yri autuas ja totinen Jumalan Lapsi lEsuren cautta. Tancallai-sen sijs woiman ja omaisuden on se caicki wijsas Luoja istuttanut
ihmisen Omaantundoon, että hän sen cautta lato ia asetta ihmisen
silmäin eteen aiccmnans caicki hänen tecons ja työns; Ia waicka
tosin omatundo toisinans taitan nucutetta nijden suruttomain tykö-
nä, niin että se lepäjä nijncuin coira owen tacana joxicuxi ajaxi;
nijn on cuitengin hänen ikänäns cuin Cuninssallinen womans ja
Majestetiydens nijn suuri, ettasecohta corgotta pääns ylös jäl<
lens ja istu hänen Duomio-istuimellens. Yhdellä Cuningalla ei
ole waldacunnasa yhtän joca on ylembi eli corkiambi händä, mut-
ta cuitengin on omatundo hanenqin ylitzens nijncuin me
naem että nijden julmimbmnginTyrannein on pitänyt pelkämän 0-
matundonsja jättämän tekemälä monda paha aicomistans; nijn-
cuin Keifar Caligulasta kirjoitetan, että hänen uckoisen »ylinen ja
pauckinan alla täydyi kätkeä itzens wuotens alle ja sinne lymyä pa-
han omantunnon rauhattomudcn ja peliätlämisen tähden- longa

M m m 3 täh-
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Kymmenes Sunlmntai P<462,
tähden Jumala itze myös myödyttain ia fowittain itzens ihmisten
ylnmarryxen iaikeu, Keiltä itzens Muäns cuin omantunnon Duo-
mion alle ia sano: Minun canjan, sanos minulle/ mitä mi-
nä olen sinulle rehtM, eli millä minä olen sinua eascalum,
ullr. Layocam cummalla oikeus on. erc. silla Jumala on
oikm hänen Duonuossans, >a on pannut hänen Sanans ojennus-
nuoraxi itzelleusakin jonga lällen hän kaytta itzenS meidän cansam,
M Duomitzc itzens M ihmisen wcMä totudesa.

K«I i: 18.

?L. 51,: ,6.

Nain siis suuria töitä Jumala teke Omantunnon cautta,
ja ei ole wait, nijncuin ihmiset luulemat, silla meidän Illmalan,
Nlleja ei tDaitzene, clllnrrawainen mli ka'? hänen edelläns
ja hänen >?mbarilläns wäkewä ilnm, hän nosta ylos Omautu-
uon tekemän hänen wircans,, Lain jylinän, Tautein, ahdistusten,
Vastoinkäymisien, Sotain, ja whmein itze Cuoleman cautta, ja
joca armon aienna sijta otta waarin, nijn hau pelasta sieluns ja
tule catumuxen M.'pelasteluri ja puhdisiemxi lE<uxen rverel-
la pahasta omasta tunnosta. Mutta jonga omatundo onniin
sywaldä paatunut, ettei se anna ylösherätetta itzians jongtm ajalli-
sen rangaistuxen ja maiwan cautta, armon aiccma, nijn nouse se
«rmotoin Duomari ainakin Cuoleman hetkellä, >a uke hänen wir-
cans suurella hirmuisudella, aftttain sen Duomitun sielun ereen caic-
ki hänen tecons ja hädästyttäin hänen ijancaickisesti. Ach! jijs, au-
tuas on se, joca on o.nantunnon Duomion alla ollut armon aica-
na ja on sijta päästetty lEsnxen weren cautta. Mutta woi sitä
ihmistä joca ehdollisen suruttomuden ja paatumuxen cautta tuca-
hutta caicki omantunnon muistutuxet jauhecmxet. Sentähosn,

, josre cuulerre hänen anens, nijn älkär paadur-
taco reidän Tämänpäiwäisesa P. Ewangeliumi-
sa eteen astutan meille Indalaisisa nxi hirmuinen esimerli, cuinga
pahoin he paadutn itzcns caickia Jumalan nuhtelemisia ia eteen a-
fetuxia wastan; laeilla oli se olkia Ciero sijta oikiasta Jumalasta ja
hänen oikiasta PalweKirens nuwdosta, waan he Teir cuitcngin li-
hallisen ja suruttoman lohtons jällen, eikä andanet sen Taiwalli-
ftn Tiedonpa Walkeuden muutta Hcidan Töttäns ja elämätans
walkeuden Sentähden Jumala seka pitkamielisydesä odot-
ti heidän Parannustans, että cautta nuhteli heitZ,
nijn mpös julklrangMustengll! cautta asttll heidän silmäins eteen

hei-
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heidän pahat tecons ja wäärydens. Waan ei he andanet niistä
ojenda itzens, mutta paadutit itzens nijncuin kiwi caickia cutzumisia,
nuhteluxia ja rangaisturia wastan/ sijhen! asti cuin Jumalan wij-
mein täydyi wihasa caickinaisten julkirangaistusten ja peri cadon j<t
häwittämisen cansa ja alla asetta heidän silmäins etten heidän on-
nettomudsns, ja wijmeisexi hengellisillä rangaistuxilla heitä etziä, ja
otta pois hänen Sanans heidän stast.ins, ja hyliätä heitä ijancaics
kiften pimeyteen, cusa heidän silmäins edes nyt lylla macaa caicki
heidän teoons ja ylöncotzeus Jumalan bywistä toista, ja omatundo
calwa heitän waan ei ole enämbi pelastusta eikä pääsin päiwa, mut,
ta Jerusalem saapi nyt ainoastans muista cuinga hyliatty hän on,'
ja cuinZa valjo hywä hän wanbast pimnyt on. Mutta Rackat
Sielut, Caicki nämät tulit heidän cohtans esicuwaxi, waan se on
kirjoitettu meille carttamistxi, joidcnaa päälle 'znailman loput tullet
owat: sentähden joca luule feisowans, catzocan ettei hän lcme. <
Ei mitan Raamatlisa ole yloskirjoiloltutybiK tiedon ja Historiantähden, waan se oli kirjoitettu meille opixi ja ;raroituxcri, ettem-
me me samoihin syndeitnn langeis ia saniancaltcksia ranaaistuxiapäallem wedäis. Wmanpaiwaiststä Ewangeliumista sijs oppicam
warustaman itzem sitä hirmuista Paarumuxen lanaemnstn wastan,
ja pyytäkam sijhen armo lEsuxcu Nulou>el!a sydaMlnest fanoden:Isa meidän ccc.

I'llren. 55 7,

12.

Sen P. Ewangeliumm kirjoitta P< Lucas/
LID, 19: v. 4^

aimn, cosca lEjus lähestyi ja
näki itkihän handu jasimoi« fkm°
km ttedWt,nijus ajattelisit tosin tällä sinun ajallas

mitä sinun muhas soM Mutta M)t owat nskätketyt sinun
sitlnäts edestä. 43.5M ne päiwät pitä tuleman sinun yli-
tzcs/ että sinun wiholltses fcantzawat sinull, ja pijnttäwat
sinun / ja ahdistawat sinun joca cullualda. 44. Ia maa-
han tasoittawat sinun, ja sinun Lapses jotta sinus owat/
jaer jata sinus klwe tiwenpäaUe, cttes sinun ctzisos mm
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tundenut. 45- Ia hän meni Templijn. rupeis ajaman
ulos osmita sijnä ja mypjä. 46. Sanoden heille: Kirjoi»
tettu on: Minun Huonen on Rucous-huone, mutta te
oletta sen tehnetßyöwäritten luolaxi. 47. Ia hän opet»
ti jocapäiwäTemplis.

Talla erällä me tahdom catzella: Ihmisen hirmut»staLangemusta Paatumuxcen, nijden asian-haarain ja waroitusten cansa cuin sijhen tule-
mat. O HENra auta, ja anna Menestyä sinuncunmaxes, ja lneidän opixem ja autudexem!

Me täsa kysym: Mikä <e on joca paatuMuxen
Duonuon edellä käy, ja josta ne lumalarromar or-

Yhteisesti owatsuuret ia sa,»omatromat Tvör joiden paljous ihmi-<Ale ennen parumusta, ja joista he sitten orea-
war Tilan paarumuxeen. Sijhen on meillä vxi selnä esimercki
ludalaifisa jaJerusaleminCaupunqisa: Jumala oli walinnut le-uusalemin Caupingin coco mailmasta itzellens ybdexi erinomaisexiasuinsiaxi, Nimens muistori, ja ihanan Palwelus paicari, cusahänellä Tuli ja Totto oli, cusa Pyhäin Prophetain jaCuninga-
sicn ääni, ennustuxet ja sanomattomat Ihme-Toöt Jumalan o-
man ilmoituxen ja käden cautta sangen cuuluisat ja ustat oiit, nijn
että coco mailma suurella hämmästyxellä ihmettelijä cunnioitti Je-rusalemin suurta arwo näköä ja edustuxia, ja lerusalemi itze taisikerscata itzestans: ei HGRra nain tehnyt pacanoille, eikä hetiedä hänen oikeurrans. Jumala andöi rakenda
satemisa yhden sencallaisen Templin ja erinomaisen Palwelus-pai-
can Cull<lsta, Hopiasia jaCallista puista, ettei coco mailmas ole sen
wertaista ollut eikä tule, iosa han andoi wisisä näösä wastauxet
caickein anomusten ja rucousten päälle, ylös otti uhrit Tulen caut-
ta, wabwisti hänen Sanans jaPalweluxenssanomattömain Tun-nusmerkeinja ihmettencautta, löi tacapcrin caickiwiholliset, nijn-
cuin me naem muitten seas, että HERra Engelins cautta maa-
han löi yhtenä yönä Sata Cahderankymmendä ja wijsituhatta
Assyrialaista, sanomattomia muitta ihmet tecoja. Niin

>nte.e<!e'ttl,i
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cmdoi Jumala wijmein hänen oman Poicans heidän secaans, joca
cutzui heitä Jumalan Armon osailisuteen ja nij-

hin suuriin Haibin joita nyt Jumala oli hänen Poicans cautta
mculmalle walmistanut, joca on se Armo-eyimmen josta lElus
tasa Ewangeliumisa puhu ja itkulla Wallitta ettei he sitä ormolista
etzicons-aica tundenet: tämä etzickon aica ja Jumalanctzimincn sei-
soi siis, Ensist, Jumalan pojan L.ihan rulemisesä, jongc, caut-
ta erinomaisesti Jumalan Armon suurus Jerusalemille ilmei tuli,
Nijncuin Zacharias weisa: Meidän Illmalam ftdämmellisen
K.aupinden caucra, jolla meira on eyinyr Coirro ja
mikä tarcoitus Jumalalla tämängin Poicans ladeltämiftn cansa
oli erinomaisesti ludan Cansan päälle, sen näyttä Christus cosca
hän Isäns suusta ja puolesta sano: Mira minä reen? Minä lä-
hetän minun rackan poicani, co<ca he hänen näbewär, nisn
he carrrawac handa, nimittäin ettei he tapa händä nimcuinhe
nijiiä muille Palweljoille teit- Toisexi, tuli tähän armon etzimi-seen, että tämä Jumalan Poica oli sijnä siwusa annercu heille
Operajaxi, joca ilmoitti heille eaiken Jumalan Tahdon, selitti
Lain Phariseusten waäristä ulostoimituxtsta, ja osotti ihmiset seu
oikian sisällisen parannuxen udistuxen jaLain pitämisen tygs, jo,
ca ainoastans uscon cautta hänen ansions päälle wahwistettan.
Colmanneri, wahwisti Jumalan Poica rämän hänen Gp-
pins caickinaistlla Tunnusmerkeillä, jota ei hän tehnyt! silli
peljattäwälla tawalla cuin se tapahdut Wanhasa
waan hän teki hänen ihmet-tecons suloisella tawalla, Sairasten
parandamisilla, cuoluitten ylösherattämisilla, ja syndein andexi
julistamisilla, jolla hän nhn hänen erinomaisen Ewangeliumillisen
ja armolla täytetyn tulemisens ilmei andoi. Cusa sitä wastan
wanhasa Testamendisa Prophetat wahwistit heidän wircans ja pu-
hens enimitten cowain rangaistusten cautta, nijncuin Moses annoi
Corahin, Dathanjn ia Abiramin elawäldä maalda tulla ylösniel-
lyxi cosca he epäilit hänen Prophetallisesta wirastans, fa Elias an-
doi Tulen Taiwast alas tulla, ja nijn edespäin. Neliännexi, tu-
li tähän Armo.etzimiseen cans se, errä Christus n?r hänen o-
malla Glamallans ja Gfimerkilläns jeka wahwisii hänen
Oppins, erra loisii mailman edejä nijncuin se totinen mailman
Walckeus sekä Opisa että elämäsä jota meidän pitä yxinans seura-
man, nijncuin hän itze sano: Minä olen mailman Vc)alkeuo,
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joca Minua sillra, ei hänwaella mlnra sim elä-män XValkeuVen. loca oli erinomaisesti ludan maalle yxi eri-nomainen että Wap. Christus hänen Lihans päi-
wina näkywaisesti ei mennyt ulos ludan Maan rajoista, nijn-
cuiN! bäw itze fano: eliminä ole lahercrtV/ waan ainoastansmjden cadonneirren lammasten Wij-
Venmch tuli tähän wiela sekin, että Wap. Chri-stus eriNVmaisisti ilmoircr Mns-Ittdalaistlle caicki ne
waistr astar, cuinga Jerusalemille >a Juvan maalle käymän piti,
waroittl ja neuwoi heitä Parunnuxecn,, ja andoi wielä 40 alastai--Keille aica porclnnuxeen, jolla wälilla Emangeliumin Saarna
wnsasti Apostoleina heille sacrnattin ja la nijn cuin
MJumala nain yhteisesti coco ludan mcwn oli hänen Hywydel-
läns ja sanomattomilla hywillä Töillä täyttänyt ja etzinytz nijn ta-
puhtu cans se erinomaisesti itzeculleckin sklulie ja ihmiselle, että suu,
ret >a sanomattomat Jumalan Hywät Työt tapahtumat heille iakäymät edellä langemusta ja Paatumuxm Duvmiota. lonqa täh-
den, jos pawaZi Epb. 4- Cutzu vacanat paatunen, sen luo-
nolisen Jumalan tunnon ja ajalisten Jumalan Hymnin tecom mä-
riNl käyttämisen tähden,, heidän waeluxens cautta MKlens tyhmy-
Ves ja sydnmens cowudes, waicka ei sfeille ole ockia tundo lu,
malan armwtawaroista, jaGvangeliumista eli muista Hymistä toi»
stä; nijn paljo enämin ne omat paatunet, jolla Jumalan yiönluo-
nolisen ilmoituxen cautta, hänen pybäsa sanaftns, on ollm tar<
jona Tieto Jumalasta, Me on tapahtunm waroitus tvtcelemat-
wmudesta Jumalala wasian, jotca omat omafa tunnosa ylitzewoi-
Mut ollet Jumalan ihme<töistä >a merkeistä, niin että he jo Catu-
murenalatuxia owat, käsittänet; nijncmn nämät caicki tapahduit
PharaolleMöseren cautta, maan erinomaisestlsuuremasa mitasa ta-
pahduitludan Cansalle, jawielänytlvcapaiwä tapahtumat Christi-
eunnan sisällä. N3äan! clnngas rämä baWi mmlmaja luma,
ian röirren Sen me näcmme sekä yhteisesti co-
W ludan Eansasta, olla, erinomaisesti enimmästä osasta Ihmisiä,
että he Jumalan Hymistä Töistä ottamat Cilan suruttomuteen ja
wijmein paatumupeen». He käyttmvät Jumalan Armon ja Hywy-
Ven jn synnin lilaxn. Mikäs- oli »Kmsembi sekä luda-lviffen seasZ, että' wielä? nyt Ch> isiittyin seast, cuin se> että he
juUibainvasiNM niDn. siimten hengellisten M tuumillisttn: Edustu-

sten

M. z:- ,2.

Wtck i<-N4' "

Kymmenes Sunnuntai P«



sten päälle cuin heillä oli lumalalda pacanoitten suhten «nnett»,
että heillä oli se oikia oppi, Sana ja Sacramemit, Templi, ja
caicki muut Jumalan SeuracunnanTamarat ja lupauxet, joihin
he tunnustit ja pidit itzens ainoastans suruttomalla mscalluxella,,
juosten yhtä Kymin pamnoitten cauhistuxisa ja synneisä. Jota wy-
stan Wap. lEsus tasa Ewangeliumisa kyneleillä sano: Jos sinkuedaisir, nijns ajarrelisirrosin ralla sinun ajallas, Mira fi-
nun rauhas sopis. He huusit tc>sin nijncmn Prophetain lirjoisll
näem, Rauha, rauha, wmcka ei ollutheillä toista He
luulit, että heillä oli se Hengellinen Rauha Jumalan cansa.,
sillä he olit Jumalan oma Cansa, Abrahamin Lijtosa ja caickein
Lupausten oftllisudesas jaruitengin wihaisit ja lapoit he'itze Rau-
han tuojan Christuxen, josa ja jonga osallifudesa ufcon rautta ar-
noastans se totinen rauha tapahtu ja ylösraketan: he luulit heidans
cans olewanivWt -siitä Maällijesia Rauhasia, sillä he olit Lii-
toja Romarein cansa / ja olit nijn«asettanet mielestans cnicki että
he seisoit wahmasa turwasa räikin puolin. Waan caickia tätä mu-
stan nyt Wap.lEsus MaroittaMä heitä: lossinätiedäisit, -ni-
mittäin ylöswalaistuilla ssilmillä, Wita sinun MUhas sopis, nimit-
täin siihen totiseen la pljwwaiseenLaOaan. miin isinä stntoisin «-

jattelisit ja näkisit ja tekisit, maan myt, mimiltnin cosca sinä paa-
tumuren Duomion alla jo marat, on se Pettetty fmun silmäis e-
dest. Ia nain sils ne suruttomat mailman lapset jaulcocullatut-,
ottawat itzellens Jumalan Hymistä Töistä Man suruttomutteu
ja paatumurecn/ cosca heillä on se ulconainen Jumalan
Opin Tunnustus, Jumalan Sana ja Sacramendit, se Mconai,
nen Rauha ja menestys ja niin edespäin, nijn ei he-luule heilda
silloin enämbi mitan puutuman, waicka he cuitengin itze työsä omat
mailla sitä totista.rauha ja osallisutta Jumalasta ja hänen armo-

, ratzo Mä.«

' 'uitot.

stans. Waan,
Toijexi, Mirßäs «wae sijo iye l'hmi<ett'paaru-

Mllxeen ja sijhen hirmuistenDuonuHN? Ewangeliumis seiso:
erces sinun eyicko aicas mndenur. On sijs Sy» Paatumu,
xeen, Ensist, Tundemarromus, lhllölimarromus jaMirrä-mätrömvo Jumalan töira wastan. Costa ihminen ei
ota waaria Jumalan hymistä töistä joitaJumala hänelle °/oca päi-
mä tarjoa ja jacaa, ei tahdo tuta nijtä, eikä yhtan kijtollisutta au-
»dajata wastan osolta, joca cuitcngin nijn hywäsä aicomisesa ja
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Kymmenes Sunnuntai P>
Rackauden palawasta halusta caickia hywa hänelle teke ja aldisna
pitä, nijn ei/e taida toisin olla, cuin että Andajan wiha jul-
Wistu sen kiittämättömän ylitze, ja anda langeta hänen yhden wi-
haisen Duomion alle. Ei ludalaiset pitänet caickia Jumalan cu-
tzumisia sen wärtina, että he nijden tähden olisit tahtonet wahän-Zän luopua heidän maallisista ascareistans ja hecumastans, waan
he yloncatzoit caicki, ia pidit sen ajallisen menestyxen ja omien tar-
pellistmbana sa corkiambana> cuin ne Hengelliset Tawarat ja ar-
molahjat, nijncuin Chrisius itze tancallMn kijtamattömyden heille
eteen asetta yhdesa wertauxesa, jonga hän otta stncallaisesia waests,
joca Cunmgalda oli cutzuttu Häihin ja wieraspitoin,Waan ei tul-
lut, mutta yxi meni ennen ia toinen peltollens, cuin hän
sahdoi tulla Cuningan Ehtollifelle. Joca oli »xi suuri kijttämattö-
mys, jonga päälle ei tainnut muutoin cuin yxi cowa Paatumuren
Duomio seurata. Nijn st wiclä cans erinomaisesti on monen ih-,
niisen cansa, että cofca ei hän anna JumalanHywyden wecä hän-
da parannuxeen, waan tucki corwans ja oman ttmdons caickia
eutzufa ja huutoja wastan> pitä ne maalliset Cutzumisen afcaret tar-
pellistmbana min nijden Hengellisten asiain cuulemisetja tutkimiset,
ja halpana pita coco Jumalan Patweluxen, hänen Lähetyxeus, ja
caicki wälicsppalet, nijn ei se taida puuttua muuhun cuin chtesn
hirmuiseen paatumureen ja langemuxeen.

on yxi ehdoMttett Vlonmtze Umttdesta sil--lK ajalla cosca si «ijn runfasti tarjHna piderän, w-altta-
maroin paarmnnxeen. Jumalan päälle tarcoims hänen
Cutzumistens ja Hywam tDtens mnsa oli, ctta sen 'cautta saatta
ihmisia Paranmlxeen, Uftoon,. M Uteen Elämän, ja mjn fen
Aessisen Rauban aumalliseen säKoyn jota lEfus nyt oli tull-ut ra-
kendaman; Waan he cayoir ylö» Imnalan neuWon iye hei-
kanowasiM, fekäsifällisist!, ettei he chdammesans pitänet mi-san armoja ni-jtä Taiwaliisia cutzumisia, tawaroita ja wällcappa-
teila heidän maaLisen cunnians, snnens ja tawarans suhten: enä
nlconatsestr,, että he ci amoastcinsylsneatzonet, mutta myös pilc-
kaisit, wihcnsit, nailroit ja hämäisit ja wiMem tapNt caicki HEA-
ran MssttMt. lohonga eans tuli se että ne MmmWt ftkä Hen-Zelllstsaettämmlmaliisesa Säädysa itze caikcllawoims°!la estiy et-
m se Rmchm Sstnoma m Ewangelmmi Chnstnxesta pitällyt m-

te-'

Ia auiudenM
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leman ulsslewitetyxi mailmaan, jonqatähden he myös ahkeroilzit
Saarnamiehiä ja Jumalan totisia lähetyxiä alati pois tielda saa-
da ja toimitta. Ia nijncuin sijs tancallaisesta Ylöncatzesta ja Im
malan Neuwon estämisestä sen Wanhurftan Jumalan wiha ja
Dusmio tule coco maan ja Canfan ylitze, nijn että Jumala scn>
tähden anda heidän cowan paatumuxen alle; nijn käypi se cans
erinomaisesti iocaitzen muun sielun canfa ennen hallen paanmw
stans, että hän Jumalan lahttyxiä, saarnamiehiä ja totndcn M-
huita ylöncatzo, halvana pitä, naura, pilcka, fa caickella tawal<
la estä lotudcn edestulemusta ja wastanottamisia. 2lch! anna lu<
mala ettei sen saman syyn tähden jo Paatumuxen Duomiootis
meidängin maamme ylitze sanottu japäätetty! Tanapana sijs jos?
le cnulerre HGRran äänen, nijn Wör paadurraco s^dändan^ 13:15-!

Colmannexi, on >?ri ulcocullakmlnmasatt Palwelu-
xen harjoirraminen ja «cväärinkavttaminen Paarmnm
xcen. Ewangeliunis seiso, ctta Jerusalemin Templi oli tehty
ryöwäritten luolaxi josa ostettin ja myytin jen warjon alla, että
uhreja HERran huonen tarpexi sillä piti edescatzottaman, joca
Huone cuieengin piti oleman ja wielä nyt pitä oleman, Ensist, yxi
Oper»s Hzrone josa itze lEsus joeapaiwa opetti ja wiela nytkin
sitä sama tehtaman Toisen, yxi Rllcous Huone, josa
caickein pitä yhdistetyllä hartaudella ja hengellä HERra etzimän
ia lähestymän. Costa sijs HERran Patwelus näin faastutetan
ulcocullatulla menolla tyhiän tawan tähden, caicki opetus hyliät
tan ja tacaperin iätetän, Rucous halluttonmlla ja kylmällä sydäm-
mellä harjoitetan, st Pykä Jumalan Engellitten ja hurscasten co-
cous, riettailla ja maitmallisilla ajaturilla, maallisilla puheilla, ja
laifcalla cuulelnisclla häwaistän, niin sijta wijmein seura Jumalan
wiba ja paatumuxen Duomio syystä nijncuin niille joten ei cuule
HERran Sana eikä cnnnioita HERran erinomaisia
hänen Sanans jaSacramenttins siwnsa, waan paaduttawat hei-
dän sydämmens. Joille tcchabtu wilmein nijncuin ludaxelte, et-
tä sen palan Mken, eosca hän nautitzi Chriftuxen pöydällä ulco-
cu-llatutla ja petotisella sydämmellä, meni silloin hanehän per-
kele, joca wasta silloin sai oikiat siteet hänen paällens,että hänpaa-
tmi ahneudeftns Christusta rahan tähden myymän ja pettämän.
Ach l cwnga moni meidängin seasam tekewät c«Vppa HERran,
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Kymmenes Sunnuntai P.
Huonefa heidän lihallisilla ajamxillans, yxi ahneuden jacaupan,
toinen haureuden, ia colmas turhan cunnian, coreuden ia caicki-
naisen mrhudcn ylösajattelemisella jabautomisella! ach! andacam
Juvalaisien ulcocullattu palwelus ja sen Hirmuinen rangaistus olla
weiilc opixi ja waroituxepi, ettei saman synnin päälle wiela nytki»sama rangaistus ja paammuxen Duomio langeais, totisesti, jot«
suuremmat hawät työt jocu naucitze, sitä angarambi costo nijden
waärinkayttamisen päälle seura.

Synnin Ta-
pa ja haejVi,

ius.

lTleljannexi, wanha ja ehdollinen Sannin Tapa
jo harjoirlls on 'sxi wälrramacöin S?V paammuxeen. Me
cuulimme i Sunn- P. Colm. Paiwast, cuita askeleita ja trappu-
ja myödenPiru culjetta ihmisiä cadotuxeen, Nijncuin, ensist, ylös-
nosta hän sen Perisynnistä wuotawaisen Himon yhtä syndiä Ra-
castaman ja piraman, toisexi, kehoitta hän sen ihmi-sen sitä racastettua syndiä itze työsä Tekemän, Colmannexi, Työ-
stä han culjetta hänen sen svnnw Harjoiruxeen ja Tapaan, ja
ivijmein sitten Taivasta Tarpellisureen, että hänen täyty tarpel-
lisesti sitä syndiä harjoitta hänen wanhan tapans taddcn. Taicka
jos me tahdomme nämät synnin astelet ja petoxet näinillos sanoa:
Nijncuin Perisyndi eli sen pahan himon jumi ihmiselo ja sen tur-
mellun luonnon taipumus caickeen syndijn eteen tule meillenijncuin
HN Porton cohtu; nijn tulemat tasa »hten nämät neljä cappaletta:
ensist, itze Sannin Siemendaminen, costase paha himo jongun
hywän asian warion alla syötetan ja sylytctän Mä syndiä halaia-
man ja hywänä pitämän, toisexi, tästä uloswuota Synnin Sie-
menen Sijrraminen, cosca ihminen hengelllsten wälicappallicten
laimi lyömisen alla salli sen himon saada jongun sian tyfönäns, nijn
että hän mielisty sijhen salaisesti; Mca molemmat synnin petoxet
ja astelet taitamat löytyä lumalangin lasten tykönä, joita mafian
he sitten sotimat ja sen Sikiän sichen tucahuttawat. Waan mail-
man Lasten tykönä jotca ei sodi syndiä wastan seura tästä, colman-
nexi, sen sijtyn pahan Siemenen cajwarraminen, josa jo löyty
aicoimus ja neuwon pidet että sitä racastettua syndiä työhön jatoi-
meen josacusa tilasa laatta. Josta sitte, neljännexi, seura itze sen
kärmen sikiän ulcönaifesa työsä ja harjoituxesa. Tä-
stä sitte uloswuota itze cungin ihmisen luonnon taipumuxen ja li-
ilan jälken, taicka UlcoUaisuus hänen Christillisydtlls harjoituxe-sa,



fa, eli Surmtomus ia hnolematromus caifcsta hänen autudestans,
josta wismein seura paannnus ja cowa mieti Jumalan wanhurß
seasta Duomiosta. Caicki nämat edellänimiteiyt Paatumuxen'S»»t tulewat sitte wahwistetuxi, ensin, oman Laihan L.iehacoi-
yemijesta hänen itze cansans, ettei hän pidackän syndiä syndinä,
taicka nijn cadottawaisna cappalena, cuin sanotan, waan paadut-
ta sydän itzens caickia waroitwia ja uhcamia wastan, nijncui» se

Lihan licha'-
loitzcmincn.

seiso: cojca pharao näki lewon faanens, paavuni hän
dämmens, ia ei cuullur heira, janijn sencallaiset ihmiset aser-
tawar niinclNn Demanrln, ja rukiyewat
wans caicki' ncuwoja wastau. T^lstxi, Mailman Gsimereki
ja wahwista hirmulsesti nljtä suruttomia heidän paatumu-xesans, silla he pitäwät sen sangen Tarpallisna ja wälttämatöin-!
nä asiana, että seurata mailmaa ja erinomaisesti, Men suurten'

12.

Mailman esi<
merM

ia hengellisten esimerckm, eläwät lihan jälken, johon tule,
että moni lihallinen Opettaja ajattoman lohdutus jaRauhan saar-
nan cansa wadwista heitä heidän paatumurcsaus, nijncuin se seiso:
He rohxvaijewar minun Canjani rvrärra onnerromudesans,
sira rl»rhana pitämän, jasanowar: Rauha, rauhaa ja ei
rauha oleckan. losa Eolmannen, se.häwytöin mailman pää-
mies perkele ei lacka walwomast hänen waldacundans edcst,
waa<t locaije aina enammin ja enaMmiwnijden epauscoi-
ste,: silmät jaraidor errei Ewanlelnmun paiste heille wali-
stais, ja errei he jällens catllis ja perkelen paulasta pääsis,
jsldahe fanZirur owar. Ic, tnncallaisesa tilasa sincallaiset wihel-

ser. N li.,

Pirun yllytys.
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laiset henget wetäwät ulos aicans, ylöncatzowat ja tacaprrim jät-
täwät caicki Jumalan Sanan cuutemisetja nemvomistt,. jonM ti-
lan alla Piru aina anda ia> lycka heille sisälle nijncuinludaxelle'
eaickinaissa Synnin neuwoia ia tilma, siilien asti että wijmem nel->
scmneri, iyelumala se wanhursiusDllomariand.a hänen rvi-
Hans Dilomion langera jenihmisin päälle/ja hanen/i
Nimcuin se seiso: ei heraida usto, sillä hän sowaist heidän Mmänsjapaavlttciheidän -Hanpaadurra kenenga,
hän l anen jälken leurawaisenja rangaisewaisen Nh-
tonsjulten,jonaa jällenhäntahto jaM nnmtamatsuruttomuvesans«
cllol!a,.>'almuutamat taas paatumuxenDuvmionallc langeta hänen l
crickilietäwalfsnintuckimAttvman nsuwons jölken. Waantäsä me'
nyt kysyne CmnW Jumala taua paadmtaz keräly eikös st «le-

hä>
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472- Kymmenes Sunnuntai P,
nen ja wasian, jolla hön reke iyens

ft>ndijn ja ihmisen cadoruxeen? Wastaus: Jumalan
Tabro on Cahtalainen, ensin, on Tahro,
jolla hän todelia ja alati tahto ja etzi caikoin jbnilsten autuutta/ cu--
tzu, tarjoa, ja jacaa caikillc niitä joiden cautta hei-
dän pidais autuaxi tuleman: Waan sitten, on hänen IMen jel,-
rawainen Tahrons, jolla hän Dnomche jarangaise ne jotca hä-
nen edellakaywäistn Tahtons ja hywhdens yloncatzowat ja hylia-
wat; Tähän nyt tule cans hänen Duomioins ja rangaistustens se,
caan Paatumuxen Duomio, ei nijn että Jumala itzestäns waicM-

paatumuxen, silla se olis coco hänen Pyhyttäns jaRac-
kauttans wastcm, waan nijn, että hän Salli seneallaisen pahan
ihmisen langeta Pirun wallan alle, Lasse ja Hylkä hänen omijn
teihins, otta pois yhden armo-wainttumis mitan toisen jalken ha,

tykööns, ja tama on se, mä Jumala paadutta ihmisen. Ni,n
vaadutti Jumala Pharaouin, osottaxens hänen woimans häne<sa, waan ei cuitengan sekän ollut mielci Pharaolle walttämattömä-
p eli muuttumattomari cadotuxexi, sillä Jumala wlelä silloingm
etzi hänen pehmittämistans ja ojeNnusians, nijn ctta hän andoi ha-
nen cauwan seisoa eli wijpyä rangaistusten alla että hän olis sittec-
fin malttanut itzcns. Ia nijn sijs costa se seiso Jumalasta, että
ban paadutta, lahettä wäkewät exytyxet maahan, walhetta usco-
'man, kehoitta Davidin ylpeyteen, ja niin edespäin, nijn se caicki
pitä ymmärrettämän hänen lälken seuralaisesta Tahdostans,
jolla hän Salli ihmisen hänen omijn teihins langeta jaPyhän
Duomions jalken rangaist hänen hylkämisellä ja ylönandamisella
wiholliseu käden,alle. Sentähden siijs,
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Colmannexi, mira iye Asiaan eli paammu.ren luon,
hoon tule, ni)ncuin Paatumus on Jumalan wihan Duomio ja
etziminen yhden pitkälliststi suruttoman ihmisen ylitze; nijn sima
myös caicki Hengelliset rangaisturet yhten tulewat, nimenin Gn-
sisi: erra Jumala ftlda iymijalda pidarra jaracaperin we-
ta Armons miran toisen jalken, ja salli ihmisen hallitta
hänen omalda Lihaldans Pirun tahdon ja sisälle andamisen iälken,
joft tilasa ihminen on sopimatoin yhtän Jumalan Sana sekä cor,
wims eli olkiaan ajatuxeen tykonäns ottaman, että myös sitä hy-
waxens käyttämän, sillä cusa Armo on poisa, sijnä on cans caicki

tel.
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luonds.

Mmou pidäb
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ser. 15: 6.
16: 5.



kelwollisuus ja woimapoispoisa caickeen bywaän, jaJumalanwihai
on siosa jonga alla ihminen ei taida muutoin cuin combastua ja lan-
geta yhdestä synnistä toiseen. Josta sitte, Tosiexi seura, sen tt>«miscn pirun käsijtt ja wallan alle, josatila-'
saPiru ei enambi tarwitze kiusata, hmutella eli mielellä sencallaista
ibmista syndeihin, sillä dän on jo fanqittn pirulda, joca rahasta
hända nijncuin luondocoppalettans, ihminen itzestcms ilman wa,
sian stifomusta on walmis caickein syndein hcnjotzuxeen, eikä näe
sen olewan Pirun sisälle-amwn eli työn, waan pitä sen cunniana
ja tarpeilisna onnena että taita elä nijn rZhkiasti mailmasa; tams
ylönandaminen ei oleljocu tylliä salliminen Jumalalaa mutta yxi
wellon andaminen Pirulle ihmisen ylitze, cusa syndi nijn si)n-
nin päälle, että sencaldainen Ihminen, hänen endisten syndcins
tähden, cuin ikänans itze rangaise itzens uusilla synneillä ja nijllä
hänen syndeins mitan täyttä sijhen asti cuin se ylimmäinen pericato
sen päälle seura.

?1Äm.69.'2Z.

Zlinandami-
.

nen Piruii
wssllan aA

2,Bzm. 12,: 11,
vcut,2B,! zo.

Colmanuexi, tule tähän se -HeNZellmen Sokeus, ettei
sencallainen ihminen eikä sisällisesti näe eli tunne hänen wiheliaisyt-
täns, eikä ulconaisesti ymmärrä waroitta itziäns, waan juoxe wa-
hingoons cohden päätä cohden, nijncuin Haman cosca hän
dochaita wainois, jos hän cohta cuin hän sai Cuningalda wallan
yli Indalaistcn olis asian toimen pyytänyt ja murhannut heidän,
nijn hänen paha neuwons olis menestynyt, waan hän wijwytti ulos
ajan, rakensi hirsipuuta muille, ja sillä wälillä ja tilun
Estherille rucoilla Juvalaisten edestä ja ilmoitta hänen pahudens,
jonga cautta wijmein Juvalaiset tulit pelastetun, ja Haman joca
oli sowcustu hänen neuwons piteisä, täydyi itze mennä hirsipuuhun.
Nijn olit ludan asujat socaistut hengellisesti heidän langemuxens
edellä, ettei he tundenet heidän etzicons aica, waan luotit sen ul-
conaisen palweluxen päälle, wainoisit ja tapoit caicki Prophetat
kiiwaudesta heidän oppins edest, ikänäns cuin ne olisit ollet waärat
Prophetat iotca Parannusta heildä waadeit, ja Messiasta ilmoi'
tit; josa sokeudesa he cans sitten yllytit Romarit heidän päallens,
sijhen asti cuin he pericadon Äle whmein jouduit ja langeisit- Nijn
se käypi yhdelle paatunelle Cansalle ja sielulle, että hän luule caicki
näkewäns, cosca hän cuitengin caickein sokein on, ja päätä cohden

Mo)?e wahingons cohden; silloin se soipi: me haparoinemme
O o o sip

Hilngc«me»
Sokeus,

ps
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474 Kymmenes Sunnuntai P
seiniä nijncuin sokiar, ja lonckamme iyem puolipaiwänä
nijncuin hämanla, ja olem nijncuin cuoller.

Ls. 59: i«?.

t"ydu>nmcn
cuwuus ja
paatumus.

l Neljännexi seura taman päälle, vn fijallinen S^däin-
!men cowuus ja paammus, nijn ettci ihminen nijca ulconaisia-
kan rangaistuxia tottele, waan aina päälle paadutta itzens nijncuin
Pharao teki; hän paatu toisen ihmisen hywydestä ja cunniasta
nijncuin Saul teki cosca David hänelle hywa teki jaDavid luma-
lalda cunnioitettin; hän paatu caikista hywisiä neuwcista ja waroi,
luxista nijncuin ludas, nijn että caicki asiat sencallaiselle ihmiselle
täsä tilasa langewat pauiaxi ja sydammen cowendamisexi, sillä co-sca armo ja walo on poisa nijn sula pimeys ja langemus yhdestä
asselesta nim toiseen on siasa. Waicka cuitengin tällä Paatumu-hänen mittans ia eroituxens,nim että muutamat sijtä ulos-
selkiawät ja armoon wle'a tulewar nijncuin Manasses, wan eninosa siinä ijancaickisesti catoo ja waipU/ nijncuin Pharao, ludas,
Saul, Marifeuxet ja enin osa ludan Cansasta. loft tila-

Cdiiuernlt!!?,.
Hamastys
T!)hmys4;:
veut. 28- 20:
28., 29. 34^

'fa wlelä/Wijdenncxi, loytysencallnisten'ihmisten tykönä yri erm-
omailfen jv T^hm^s,, ettei he tiedä itzeckän mi-
ta he tekewat,, ccucki selw» mieli, toimi, ja neuwon pide on pois
heildä, silla willituxen henm wiep, heitä yhdestä wil!ity?esta toiseen,
loisinans he owat ylonrohkiat andaman itzens mickein surimbain
waaroihin, toisinans taas owat he epäilyxesä caikesta heidän tila-
ffcms, josil he taitamat pellata ja wclpista.caickein pienmdakin lin-
nun lendoa ja lehden lijkumista metzasa, nijncuin Salomoni sano:Ne«^,2B:6s^
Slmrer ja sanomanomar orvar ftmm Dllomios HERra,
fenrahden ne rvhniar ihmiser owar erreise loneajcan jojahe otir rmramlr heira ilman kacke,
rvaan humina oli heidän ymbaritlans, ja hirmuiset naor,
joista he hammast^ir, japerari r>shmist^ir, etev lobott wie,
la sitten tule, Lundennexi/ lunmlan sincaUai-sista ihmisestä, että Jumala armons wökewemän wauutuxen
Mlolestc, ftn enämin luopu ja eroilta itzcns hänestä, cuin hän coco
smidia synnin päälle, niincaulvan cuin synnin mitta tule taytetyri,
j» silloin se soips: olcar hirar ja ihmerelkar, hecumas,
hlnzracar jn juopncar ja horjucar., Ia silloin ihminen on
tv paha tekemän, ja on toisen isännän wallan alla jofa hänen täyty
wApuss. Josta WijnMscxi,, muutamam tykönä sellra,, LanZe-

Bl>V'., 17: l. 2.
4 ' ly-

IKeZ', 31:25.

MK 81: 1;.
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mus Svndijn sira Hengee wastan, että yxi ihminen jo--
ca on ennen ollut yloswalcustu ja omasa tunnosa yziwoitettu lu<
malan Sanasta ia sen waicutuxista, cuitengin täydestä ehdosta
Pyhä HelM wastan itzms asetta, pilckain jahäwäizien hänen wä--
licappaleitans, Sanaa ja Sacramentejä, ja wadwan aicomisencausa !oppun asti edespyrki hänen pahudesans, josta se seiso'.
rei jencallajjen edest pidä rucoileman, silla <e on mahdoton
in, erra he wasiudest parannuxeen udistettaisin, joeca röv
siamijeen Illmalan pojan iyellens ristinnaulir>ewar, ja pilc-
kana pimwär, sen Saarnan Cdristuxesta josa heille Christnxm
ansion osallisuus ilmoitetan taritan ja cmnctan. Silla nijncuiu

Jumalan poica wastan seiso siinä, costa zocu ynkertai-
nen, Tietamättömydesä Messiaxen Tulemisesta, waelda sitäoikiata
tietoo,wastan,poiskleldäChristuxen,jawamohcmdä,niincuinPawa-
li teki ennen kandymistäns: taika jos jocu picaisesa hädasä velwon
alla aiatelemata ja tapaturma kieldäChristuxen, nijncuin Pietari
teki, ioca syndi andexi annetau catumuxen alla; nijn sitä wastan
taas, pyhä -HenZc wastan on je, cosca jocu, ei ai-
noastans sitä jo kyllä tiettyä ja tuttua lEsusta, mutta myös caicki
ne suuret armö-walicappalet, joiden cautta erinomaisesti Pyhä
Hengi meille tahto tygötulea ja omista lEsusta ja hänen armo-
Tawaroitans, cuitengin wastan täydellistä tietons, ehdollisesti
poiskielda,pilcka, jahawäist: joca syndi on anderiandamatoin ijan-
caickiststi, loppumattoman catumattomuden tähden/ sencallaisen
ihmisen kyköna.

Spiidi P.
Hmgewastam

5? 16.
)>: 16..

zx.
13,'.

72.

Tämä ia tancallainen nyt on asia Rackat Sielut Paattamuxen DuomioN caysil/ sillä nijn se on, cosca ora tule kerran u--
losrewityri hänen wijnapustans josta hänellä mehu jacaswando pi-
ta oleman, nijn se cuiwettu kirotan ja on caiken häwityren alainen
caikelda tuulelda jaluifculda; cosca yri sielu kerran on leroitettu
lEsuxesia, ja Jumala tacaperin wetä hänen armons ja waicutu-
rens hänestä, nijn silloin on ihminen caickein wihollisten ja sondein
alainen / nijn että sonnit wistoiwar hända mjncllin ruuli, yh-
destä pahudesia nijn toiseen, yhdestä kirouxesta nijn toiseen, silla
ne wasi<chacc>i<er pirä asinnan cuiwasa, paitzi wirwotusta,'
waicutusta, caswandota ja menestystä. Ia lama on se Hengel-
linen Rijwaus cosca ihminen on sisälle otettu erinomaisesti Sie-

O o o 2 lun

-501,. H5-1.6.

Ns. 64: s.
rizl. 63: 7.



lun puolesta. Pirulda, ja hänen cahleildans kijnni pidetan, M
wieritellän synnin loasa,waicka hän usiasti maallisen menestyren alla
sijuäsiwusa täytetän maan hywydella, waan itzellens sitä suremma-
xi synnin tilari, langemuxexi ja kirouxeri. Ach! XVoi fifs heirä,
etra he Minusta pois lllopuner owar, heidän turmel-
dlla. rahdoi kirousta, sinrähden sin pirä hänel-
le ruteman , ei hän mhronur filmausta, sen pirä häne-stä cauwas «caneman. Ia hän pubi päallens kirouxen nijn-
ellinpaidan, ja <e ftjällMijns nijncllin N?est, ja
hänen luihino nijneuin öli>. Achl Tänäpätt sijs, jos te cmp
letts HERran änen, nijn alkat paadmtaeo fydandan, wielä nyt
on aica, wicla nyt on armo tarjona, älkät wijwyttäkö teidän Pa<
rannuxen cansa niin<auwan scrä namät HERran wihan Duomwt
«lospuhkewat japäälle langewat/ ja waicka tosin ei caickisa paatu-
neis ulconaisesti näy eatcki nämat edellänimitetyt-
hirmuiset merkit; mm cuitengin näemme net caicki ludan can-
fan paatumuxesa, ja sima on kyllä että caickisa paatumis löyty iw

cowmis, sokeus ja josa heidän pitä huckuman.
Waan Rackat Sielut, nijn monet ja hirmuiset Hengelliset Ran-
Laistuxer cuin nyt yhten tulewat nijden Paatuneitten päälle, cuin
me jokytla olem cuuilet; nijn ei ote cuitengcm wielä siinä kyllä, eise wielä sijhen puutu, waan sen Duomion päälle seurswat wielä,
Mga asian me nyt merkitzein.

ks 7.3: 12.

««s. 7: iz.

?s»l.l2yt I^7.

MtNMtMN'päälle seura-
«at Rangai-
fticet, owat
Mela: ajalli-
nen häwiiys.

CaicN ajawser Ranlaisiuxer, wai-
war ja Täsia P. Ewangcliumista me näem, cuin-
ga se Paatunut luwn Maa, ja Jerusalemin ihana Caupungi,
joca nijn Suurl, niin warustettu, nijn euuluisa Jumalan sano--
mallomilla ibme,töistä, ja niju corkialle ylösotettu ja Jumalan o-
ma Pyhä Caupungr oli, cuinga hirimlisesti, cuinga hapiäilisesti,
ja cuinga suuren Sokaisturen ja ludalaijKn secoituxen alla, se ha-
witettin ja maahan lyötin, nijn ettei sijhen jäänyt kiwe kiwen pääl-
le. Coco mailma ei taitanut ikänans ustoo sitä että wihollisen piti
lernsaKmin Porttein läpi käymän. Waan nyt, catzele Jerusalemmin Hawityxen Historiasta, ja Jeremian walitus wirsista cuinga
angara häwitMn cauhisius sen Maau ja Canson ylitze käwi, cuin-
ga lmmmsM se cuuluisa HERran Templi cutistettin,. cuinga jul<
musti itze cukin lud«l«iM tyhmydeG cadM iWs, muutamat

lyc-

Mmi. l! r.
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lyckäisit itzens maahan muurin päalda, 'mumawat tapsit ja söit
toisians, muutamat söit oma jalkiäns, söit culda ia hopiata,
ftn cautta annoit tilan wihollisille radella ja leicata itzens. Ia eo-
fta caicki tämä häwitys oli käynyt heidans ylitzens, nijn «i se puut-
tunut wielä siihen / waan caickein heidän Lastens ja jalken-tulewm-
siens piti weilä candaman sama kirousta, niinettä sekä Hengelli-
sellä muodolla HERranKynttilä jalta piti sijrttämän toiseen pai-
taan, ja Jumalan Sanan walteus heilda pois otettaman, ja an-
nettaman nijlle jotca paremmin sen hedelmän teit; että myös rum
millisella tawalla piti heidän tuleman paitzi oma ballituftans, ja
elZman wicran wallan ja hallituxcn alla, ilman Cuningasta ja isän-
maata hajotettuna ymbäri mailma. longa päälle wijmein feu-
ra cailM paatuneille ja sijna tilafa cuolewille, fe Ijancaickinen

ja cadorlls cu<?leman canrra, cosca S:elu
ercane, että se cuiwettunut oxa, foca on kelwotoin jakiroista lä-
hin Psldetan, ja tulen omaxi hcitetän ijancaickisest ijancaickiseen,
sillä cuoppa on jo eilen walmisietlu-kyllä sywä ja lewiä; asumussiellä on, tuli ja paljo puita, ja HERan Hengi on
wä nijncuin tulikiwisen wirran>

ja Ijancaickc-
nm cadows.

«

;o: ;;.

Maan tM me nyt kysym: Jos stncallaisisse paatta
tteitle sieluille, wielä räalla mmlmafa raira rapahtlm jocu
Caulmuxen japarannllxenArmo? Wastaus: CaiMe catumu-
xen armo on tosin lumalalda tarjona, waan ettei caicki itze työsa
M uloMymisesä sitä wastan ota. Sen me näemme Pharaonin,
Saulin, ja enimmän osan ludan Eanfan esimerkeist.Jota surembi Walkeus, ja Hywyys on ollut tarjona> ja jota
enämmän aiea se on ollut aldisna yhdelle Maacunnalle eli itzeculle-kin ihmiselle f jota furembi myös
armosta, ja jota pitkällisemmäxi ja wahwemmaxi Synnin Tapif
ja harjoitus on tullut ihmisen tykönä; sitä rascammaxi ia työläm-
maxi myös Parcmnuxen työ tule sitten ihmiselle; ia wielä jota uss-
ammasti yri ihminen lange hänen endisiin ja jvkerran eliusiammandexi faawihin fyndeihins, sitä wahwemmat siteet saapi Piruhänen päällens, silla silloin hän mene ja ona seiyeman mme-
ea handäns pahembam henZe cansans, ja cuin he sinne ru-
lewar, ajuwar he siellä: ja stn ihmijen wljmnser rulewar
patzeimuaxi cuin ensimmäiiet. Ia heittä slis «Uur parem-



2?et,2!2,0,21, <

tteb>.6:4'6.,

bi, errei he rvanhurjcauden ciera «lis rundenercan, cum
errä he fen runsir, ja poickeisit pyhästä kastista, joca an-
nertll oli. Jumala on tosin catille luwunnuc hänen armons,
waan cumga usein hän sen kerto yhdelle alinomaiselle ylöncatzoialle,
se on hänen wapaasa tahdosans, sillani HERra ole Mlcapä sstä
tuhlattua ja waäritt käytcttya leiwWtä enämbi anbawan tacape-
rin sille pahalle Palwelialle, waan hän otta sen syystä vois ja anda
toiselle. Sentähden Jumala on myös ihmiselle sen maaraxi pan-
nut/ että Tanäpanä/ ja tänä Päiwckna, costa te cuuletteHEN-
ran anen,/ nhn älkät paaduttaco sydandän, cucas ticsi mitä huo-
mena tapadtu, ei sitä suli taritan ijan. Sillä huominen päiwä
on sinulle niin cuin cuoleman hetki, jonga cansa Juma-
lan armon päiwä saa lsppuns. Cuinga waarallinen se on wiipyä
Paatumuxen Duomion alla ja ylöslykatä hänen Parannurens,

l
2B» t

l
Nebr. 4: 7. z

Scriwcrs
Siälc-Skatt.

I. conl.', >

7. h. ?8. 6c.)scn me näemme, ftkä naista jo ennen nimitetyistä Pbaraon, luda-
xen ja muitten hirmuisista esimerkeistä la lopusta, että myös seiso-
ivat stncallaisct esimerkit joucottain Histortoisa ylös kiriotcttuna,
cumga monda wiheliäistä Sielua on wuotes ollut H-ruloa nijn fangittuna ja woitettuna, ettei heillä ole enämbi Man
nnclda, toinda cli halua ollut pamnnuxeen, waan owat jo Duo-
minnet ilzens ja epäilyreldawoitetut,andanct itzens sen Pahan Hen-
gen kouriin ijancaickisuteen: Nijncuin se seiso, Lutheruxen aicana.
Hofmestarista Luiuxesta, eitä cosca hän kijwasti wainois ja tahdoi

> ojenda Lutheruren Oppia , nijn hän tien päällä tuli mielettömän,
nijn että hän viti nuoriin sidottaman, ja huusi julmasti: minä olen
ijancaicklsesti Duomittu, ja Pirun oma Sielun ja Ruumin puo-
lesi; ja cosca handä neuwottin parannusta tekemän »a ctzimcm Ju-
malan Armoo ja kaupiutta, niin hän wasiais: Ce on jo ylynpit-
kalle wifpynyt, sillä minä olen Jumalan Armo wastan saarnannut,
ja sitä tiettyä Totuutta ehdollisesti wainonnut. Isngn päälle han
myös cohta julmalla huudolla cuoli ja Hengens ylönandoi- Nijn

'-kirjoitetan se cans! yhdestä Jumalattomasta miehestä Romisa, jo-
oli cmdanut itzens Pirun haldun, cosca Cuoleman aica lähestyi

handä, nijn hän lähetti Pappein perän ja ilmoitti heille hancn ha-
tans: Waan cosca sitte Papit rupeisit puhutteleman handä, lan-
geis hän yhteen rastasten uneen, josta ei händä taittu millän lyc-
lämisella eli huiscuttamisella ylösherättä. Mutta coosca taas hä-
nen edesans puhuttin mailmallisia/ syndisia ja hapiallisia osioita,

ni>n

?'eunnistcrsWuchen arb.

Scllwcr.parl.
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nijn han cobta itzestäns heräis ja oli walpas; waan nijn pian cuin
sen päälle jällenskerroittin Hengellisiä puheita, nijn hän cohta taas
nuckui, sijhen asti cuin hän wijmein samasa kirotusa tilasa colman-'
dena paiwanä ylönandoi hengens.la tämä sijs on, että wijwyttä pa-
rannustans, ja tehdä syndiä lum«lan, Armon päälle. Totisesti
ei Jumala anna itziänspilcala,w<mn hän on yri wanhurscas Duo-
mari caickein ehdollisten hänen armons ylöncatzoitten päälle joca
costa pahat teot ilman armota. Waan ccnken täwcn siwusa
cnitengin se Nacas Jumala, joca jo edcldävain nake ja lietä caic-
kein sydammet ja taipumuxet, pitä tasa mailmasss taricna hänen
Armo wälicappalcns Haman loppun asti, jonga cautta ca>is jocu
paatunutkin sielu taita tu!la malttaman itzens hänen spndins juoxu-
sta, ja etzimcn armoo <a löytä sen, nijncmn me näen» Manasses
muisa, silla ei Jumala rahdo erra jsngun pidms huckuman,
waan erra jocainen iyens parannuxeen baönnais, sentähden
itze Chrisius nijta paatuneitakin ludalaisia olali cutzui,. waicka hän
tiesi heidet catomattomudens, ja jätti meille sii'ä esimcrkin että mei-
dängin pitä caikille paatuncllleckin faarnaman. Parannusta, ja
kille köyhilleckin Ewangeliumita jos jocu olis joca
coijmeingän malttais itzens ia pyrkis lEsuMU Ansion tUlwijn js
osallisuteen»

Mttli.24!4B'
6i>

Ls. 45: 22.
zz: il,

2 ket., g: 9.

N»tt!i. 1,1? 5,

Päätös.
MUytlsiss Rackat Cielnt, jolla corwat on cunlla st cimlram,,
MjM tNurca caicki nämar mlir laidan cohrans e-sicnwa-

xi, waan §e on kirjoirerrll meille cnrrramisi,«, joi-
denga päälle mailman topur mller owar. Taicka,, eibo haet
sira caikeri meidän rabremme jano? silla meidän mhremse on kirjoirertu, Mitäs ludalaissen Paatumuren tyhia Histo-
ria,, ja heidän hirmuinen Loppuns, meihin tule> ellei, se olis kir<
joitettu meille oviri ja warottuxexi? Totisesti, olemme me nyt hei^!
dan siasans, ja heidän lanFemnxestaiw rapahdni meille au-
tuus, ja heidän wahennöxens on meidän pacanain
Sentähden sijs,, ala ole ro^ckia,, waan pelkä> silla zos yhtä-'
laisten syndin päälle seura yhtäläinen ranyaistus/ ja niincuin meil-
lä nyt on furembiWalkeuden mitta cuin bcilla oli, nijn seura walt-
tämättömDi myös sen ylönmtzM jCwäätMkäyuämiscstä surembi

raw
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rangaistus ja costo. Sentähden, jos nyr munramar oxista
war nmrrnner, M sinä, joca meyä öljy p«uf, ja willi pacana

oler mjhitt jallens lPuretttl, ja oler sijcä iuresta
ftn öljxpun lil?awudesia ozallisexi tUlluc: !77ijn älä ylpei<

le oxia wastan silla er sinä jurra canna, waan juuri canda
sinun. Ia jos ei Jumala nijrä luonnollisia oria armahta-
nut, cago, ci hän sinuacan armahda. Senrähden cayo
raja Jumalan Hywyrrä ja AnFarurra: Angarurra nijja jor<e
ra lanFeisir: murra iye sinujas, jos sinä ainoa-
sians Hywydes pyftr: Mlmroin sinäkin poislsicaran.

Vom. li: 17,
18.21. 22,

23- 24-

Totisesti Rackat Sielut, jos me talla meidän ajallam
ymmZrtawäisillä ja walaistuilla silmillä catzelem meidän nykyistä
nlaam, niin meidän aican näky sangen paljon tuleman yhten sen
ajan ccms ludan Seuracunast joca oli jälkenheidän cotia tulemi,
sens Babclin FmMudest: sillä waicka ludalaiset tosin wielä sir-
tengin Tcmplin ylös rakensit, jonga Cunnia oli surembi cuin sen
endisen Tcmplin ei itzesäns, waan Christuren Tulemisen ja Saar-
namiscn tähden sijna; he rakensit myös ylös Jerusalemin ja hänen
Muurms, ja ylöspidit cans sitä endistä Palweluxen muotoo, sait
muutamia woittoia myös ludas Maccabeuxcn ja muitten cautta
heidän wihollisiens päälle, ja nijn edespäin; Nijn cuitengin caikensen siwusa, kawi caicki tacaperin wähittäin heidän cansans: ei hesaaner enämbi sitte oma Cuningasta itzellens, eikä sitä endistä ja
cuulmsata hallituren muoto, ei Jumalan wastauria enimmälle o-
sal!e: Waan heidän piti Lijttoin ja Aliancein mutta Romarein
eansa wahwisiaman itzcns wihollisia wastan, josa tilasa he elit cau-
roan aica sunresa ylpcydesä, hecumasa ja ulcocullatusa Jumalan
palweluxesa, sijhen asti cuin he heidän ylpeydens cautta yllytit itzeRomalaiset heidän päallens, ja Jumalan wälttämättömän Coston
Mckinaisen pahuden cansa päällens wedit, jonga alla heidän wii-
mein piti niin häpiällisesti häwitettamän ja pericadon alle tuleman
sekä Hengellisesti että ajallisesti. Ia nsin se suuri Jumalan Cansa,
joca ennen coco mailman Päänä jaihmenäoli, pitänyt oleman

'händänä ja caickein pilckana ja ylöncatzena, ja candaman kirou-
stans ilman armahtamista ja armoo. Jos nämät nyt owat tapah--
tunet sijna tuoresa Puusa, ja Christuxen omisa suculaisisa lihan
puolesta, mitäs sijs ei tapahdu siM cuiwettunesa? Totisesti, on

mei-

2: 4,
-
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meidän Licam ylpeys, hecumci, vlölljsyys coreus, sen oikian Opin
ylöncatze, Jumalan totisen Palwelurcn wäärinkäyttäminen, ah-neus , petollisuus ja pahuus nijn nahtawä ja suuri, ettei meille ole
yhtcm syytä toiwoa mitan hywa, waanwihaa, costoo, periccttos
ja Jumalan hyliämistä. Ia nijncauwun cuin tancallaisit cal!hi-
siuxet owat wallallans maasa, nijn me turhan teemme itzellem
luxia jostan hywastä eli siunauxesta.

Mutta wielä nyt olis aica cstzoa eteens, weila nyt Tana-
pana soipi, TKnapalwanä sijs cosca te cuulette HERrcm anen,
nijn älcat paaduttaco sydändän. Coctelcan itzecukin itzens ja hä-
nen sieluns tilan uscollisesti Jumalan edes, ja andacon Jumalat,
leCunnian, ajatellen hänen loppuns ja sen hirmuisen ifancaickisu-
den päälle. Waroittacon itzecukin itzens, Jumalan armon ja

Töitten -plöncayesia ja kijrramarrömydesta
ran armoowastan, sillä sijtä totisesti seura picainen langemus
Paatumuxeen, cowaan mieleen, sokeuteen latyhmytcen: Waroit-
ta-cou itzecukin itzens, ehdollisista Anneista omatundo wastan, ja
errei han ree ftndia Jumalan armon päälle, sillä sencallaisten
päälle seura Paatumuxen ja pimeyden Duomio: waroittacon itze-
cukin itzens wielä/ sijca ulcocullamsiaJumalan palweluxesta,
ja Jumalan Sanan ja Sacramemein nauriyemisestarihlan
rawan rahden, sillä sijtä ludalaisttein hyliättin lumalaldq
Paatumuren alle: waroittacon itzecukin itzens cans, JumalanSanan ja sin oikian opin, halpana piramijesta, ojendele-
miscsia ja sillä sen cautta Jumala on lähettänyt
wäkewät exylyret, walhetta uscoman. Ia erinomaisesti, älcön
cucan surutöin sielu nijn ajatelco: ettck cosca hänen tykönans ei näy
wiela ilmei caicki ne ästen ninutetyt henqelliset rangaisturet jaPaa-
tumuxen merkit, nijn silloin hänellä wielä ei ole mitan waara, sil-
la hänen omatundons walwo wielä ja wälttä ne ulconaiset synnit
ja pahennuxet; totisesti on tämä yxi suuri synnin petos jolla moni
wabwistu hänen paatumurescms; Sillä me tiedämme, että Paa«tumuvella on hänen trappuns ja mlttans, se on salaisembi ja jul-
kisembi, ja taita moni olla paatunut waicka ei se ole yhdesä mita-sa ja näösä ulconaisesti cuin ludaiaisilla yhteisesti oli. Phariseu-
xet elit ulconaisesti Lain jällen ja nuhtelit muita, waan olit sentäh-
den itze paatunet ja sokiat. Mutta wielä on Paatumus sitäkin sa-

PpP lai-
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4^2.
laisembi, nijncuin esimerkin: se taita olla moni sielu, joca pttkäl-
lisen taudin ja wastoinkäymisen alla ctzitan lumalalda, nijn että
he sen etzimisen alla, tundewat heidän syndins, cätuwat niitä sy-
dämmellisesti, anowat andexi lEsuxen tähden, puhdistamat o-
mantundons synnin loasta, ja opettajin edes päättämät itzens tä-
stedes yhteen parembaan ia lumalisembaan elämään, mailman
ja himoin totisen poiskieldämisen canfa; Waan sitte cofta caicki
hätä ia tauti on ylimennyt, ja aica wijpy ja cnluu, ja mailman
onni ja myötäkäyminen rupe ncudauaman ihmistä, nijn Liha al-
caa taas wähittäin liehacoitzeman itze cansans, ja rupe mieldyman
mailman iloiseen elämään, muistele >a catzele muija, cuinga näköisäse on cuitengin, että olla mailman canfa> rikasna, corklana, co-
Nana ja äweriäsnä, josta hän sitte wähittäin otta itzellen tilan, syyn
ja luwan että jällens udistella hänen endistä elämäns muotoo, josa
hän päiwa päiwälda wahwistu, nhn että hän jo juoxemailman
peräsa, ahnedti, cocoo rickautta hatun cansa, yloncatzo köyhiä,
cunnioitta rickaita, on tyly jausiasti awutoin tarwitzewia wasian,
etzi jaracasia oma cunnialans, lasta saarna wwca,, ja suuttu jos
handä ncuwotan,, ja niin edespäin- Ia jos hän toismans »ongun
Lain saarnan cuule Jumalan Sanasta si;ä waara wasian, joca
endisten ja nijden jo andexi annettum syndein ndistuxen päälle seu-
ra, niinhän jollaculla paäldä ärillistllä coetuxella tystytta oman-
tundons,, ja päättä ne tykönäns «icki luwallisexi jällens, jotca hän
«nnen tautins ja hätäns alla tunsi ja tunnusti cadottowaisexi, ja
hädän tähden tul, pois lupaman M poiskieldämän: totisesti on sen-
callainen kiittamätöin sielu suuresa waaraft/ja macaa salaisenPaa-
tumuxen alla, josa hän jo niznmuodoin on sokaistu, ettei hän näe
oikin oma lilaans ja waarans, wacn luule hywin hänen cansans
otewan caicki asiat, cocoo ja cartutta caikisa tiloisa wihan tawaroi-
la hänen päällens, mailman hanscalla elämän seuromisella. Ach!
cuinga suresa waarafa semallamen sielu on, ettei hänen wiimeisens
tule pahemmaxi cuin ensimmäiset. Sentähden,, joca luule seiso-
wans, hän catzocon ettei hän langea, eli ole jo langennut, ja pe-
tetä tyhiäldä luulolda. Neuwocat teitän kesscnän, iocawaiwä, nijn-

„ cauwan cuin sanotan: ettei jocu teistä synnin pttoren
'caulta paaduis.«lcb. ;; iz.

Waan te teiset JumalanLapset, jotca sen sisällä asuwai-sen
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sen synnin cautta, almomaisesa rauhattomudesa sodasa ja pelwosa
elätte, cosca tc sen pahan luonnon turmeluxesta,tm'cka endisten ja
jo «ndcxi amiettuin syndein wanhasta taipumuxesta eli tawasta,
taickamyös Jumalan omasta salatusta ncuwosta, tuletta kiusatu,
xi, ja jollakin tietämättämydellä teidän oikiasia tilaston murhelti-
sexi tehdyxi, että te pelkatte teitan paatumuxen Duomion alle tu-
leman; nijn tietäkat ft, että nijn cauwan cuin te, cnsist, Todel-
la Sodirra H.ihan pahoja himoja nastan, niin cauwan ette
myös ole wielä synnin mallan alla, sillä ni/ncauwan cuin Sota
päälle seiso, niin ei olewoitto wielä wihollisella. Toisti, nijncauwan
cuinre alinomaisella Rucouxella jeijorre HERran edes son-
dia wastan, nijncauwan te myös ylöspidetyxi tuletta HERral-
da hänen lupauxens jälken, ja Colmannexi/ nijncauwan cuin
erre ole silosiuner ehdollisesti Svndijn, nijn cauwan etteolcl
eroitetut Jumalasta, waan hän anda teille wijmein woiton,
cautta joca heicoisa wäkewa on lEsuren Christuren, nijn että te'
taidatte ilolla sanoa: Jumalan olcon kijcos, joca meille
ton andanur lEsilxen Chrisiuxen camra. Amen!

Catzo tast,« a>
siasta, Toisen
Joulu Päiwa

Saarna.
Kom. 17:15.«cor. 15:57.

Racaslsa, Sinä Suuri ja Hirmuinen Ju-mala, jocapidar lijron ja lallpiuden nijlle jorca sinua raca-
siawar, ja sinun kastus pirawat; me olemma sondia rehner,
ollerlumalarromar, ja paadurraner iyem, caickia sinlln
Cuyumisias, neuwojas ja wastan, me olem-
me ne halpana piraner, ja nijra wastan iyem
alerraner. Sinun p. Sanas on runsasii loistanut ja ollur
tarjona meille, Sinun p. Sacramenris owar meidän sia-säm, ja sinä oler ilmoittanut meille sen oikian sinun palwe-
luxes muodon, ja jacanur meille sijna siwusa caickia muura
ajallista rarwerra ja runsähasii; waan meidän,
taycv hawera, erra me nijn kijrramartömar olem oller sinua
wastan, olem ulcocullaruUa japetollisella st>dammellä
tosa tanner, sinun Sanaas cuuller ja nijrap. Sacramenr-
reja nautinner; Ia caicti totinen ja meno on
ollut caucana meistä. Acb! ettei taman peroxen alla jo jo,
cu paammlw macais ja ulospuhkeis nijhin julmihin ran-
«aistuxijn, cuin me nijsta paatuneista ludalaisista jo'cl,ul-
ler olem! ilman sitä nijn halliyewar meidän siasam julkise-

PpP 2. sti
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sii ja sillallesi:, caickmainen sitastaisiw, -Hmireus, huorus/
ahneus, Sadbarhin ricoxer, peroxer, kirouxer,

jllopliinlixer ia mum jorca rodistawar maan
ja Cansan paarunesta jarviheliaifestä tilasta. Acb! Racas
Ija, er sinä cmrenga»» anna sinun p. Sanas ja Sacra-
«lenrrejäs iunan eli tähden wielä wijpya mei-
dän siasam, rvaan sinanijden callrra xviela cuyur ja
wedär meitä käännä sijs »neira sinun rvoimallijen
Sanas camra,"mjn me tulem, ja ojora sinun woi-
mas wielä meidän päälleni/ sinun Cunniaxes ja meidän
aurlldexem. VOaicltta caikisa CuniliFoila ja -Herroila <fxi
taivaallinen tijwaus, Operraija
murhen piro jawalppaus, caitisa wanhimmisa M
eaincn jaahlkeroiyeminen, erra caikella todella estä-
män ja alaspainaman eaickia Illmalmromurra ja sururto-
Mllrra sinlln Seuraeunnasas, ja ala anna nijrä cadoreruxi
tulla, jotcas sinlln poicas werella nijn callisti ostanm oler.
Me annamme, jaheitämme iycmRacas Isä/, sinun Isäl-lisin Armos, waicmures ja halliruxes alle, cnule ja
Hra meirä armoihis IMfizxeu Lhnstuxsn töhdezl. Am en!

Mi Toista Kylnnlenes Sllnnuntai P.
Kolminaisudm Psiwast.

Esipuhe.
tiedän sinun pilckas

dalaisixi sanowar, ja ei oleckan, waan owar Sa-
ranan jolicko, ja walehcelewar. Nain puhm Smvr-

nan Seuramnnalle, sejcca osotti itzens Ichanncxclle ilmestys kir-
jssa,, ja viu ne Scitzi'man Täl>tt hänen oikmsa kädesans, ja kawi
nijden Seitzeman cullaisen Kynttilajalcn keskellä, ja oli Ihmisen
Pojan muotoinen, jonga Pää ja l»imet olit walkiat/niincuin
waliia willa ja lmni,, jonga silmät olit mjncuin tulen Liecki, ja Ja-

lat

Hj>oc. i: IZ.,
14.15.

V. 18.
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lat wMido wasten caltaiset, nijncuin Pätzis palawaiset, ja hä-
nen Äänens oli nijncum paljon weden cuohina. loca o!i Maan
Cuningastcn Päämies, jolla on Hclwetin ja cuoleman awaimet,
ja on se Ensimmäinen ja WijmeineN/ Ilmest. kirj. H. ,v- 9. ja
LuZ. 3: 9-

Llwndon on il
stutcttu In-
malan ttmdy.

Me tiedämme Rackat Sielut, että ehkä cuinga turmeb
dununa nyt macaa ihminen ja coco mmlma Luonnostans yhden sa-
nomattoman pimeyden, ja määrättömän taipumurcn alla caickeen
pahuteen, nijn ei ole hän cuitengan nijn tunnetöin ja Laiton hänen
omasatunnuscms, ettei hänellä ole jocu Jumalan Tundo ja Tun-
nustus , eli jocu Rcligionin ja Palweluren jälki ja taipumus hänen
Sydämmesäns; nijn että sekin asia, cuin muutamat tätä wasian
sanomat: että cosca ne raukaiset Willi-Pacanat cohta luonnostans
palwelewat Pirua ja Perkelettä, nijn ei heillä ole silloin yhtän Tun,
do Jumalasta ja paweluxesta, minä sanon, sekin asia eli sekin luow
non taipumus ja kassy joca heillä jo cohta alusta on Piruin Pal-
meluresn, ia todista sen että heillä on luonnosa jo jocu JumalanTundo ja Tunnustus, jolla he tietäwät heitäns welwolliseri Juma-
lala palweleman, waicka he siinä määrin menewät ja exywät, et-
tei he tiedä eikä taida somitta sitä Palwelustans sen oikian ja toti--sen Jumalan päälle, maan Piruin ja epujumalitten päälle. Ianijncum sijs nain Pacanatkin jo Luonnon tunnon jällen tundewat
itzens sidotun johongun Jumalan Tunnustuxeen ja Palweluxeen,
nijn seura sijtä se, että cosca sijhen tule tygö wiela yloscaswattami-
nen, opetus, johdatus ja harjoitus eli tapa, nijn saapi Omatun-
do näistä caikista sitä suremman siteen ja waatimisen hänen pclal-
lens, että hän sitä kijMammasti pysy kijnni täsa hänen Tunnustuxe-sans ja palweluxesans, nijn että hän on päätynyt ja walmis Cuo-
lemangin ja caiken Manterin alle eäymen, ennen cuin hän luopu
tästä häneseen jo nijn sywälle istuneesta ja juurwnesta Tunnustuxe-stans ja Palweluxestans.

jota Paca»ab
km tunnusta-

wctt-

Ia nimenin tämä asia nyt on tosi, M määrästä Ju-malan Tunnusiuxesta ja Palweluxesta Pacanain tykönä; niin onse paljon enömbi tosi ChristKunnan sisällä nijden tykönä jotca senIlmoitettln Walkeuden alla elämät: ni,n että ns, jotca ionqun
maun ja tunnon owat saanet sijtä Corkeimmasta Hywydesta, oi-

Ppp3 kia-

paljon emw
män Chrisii.

"-)!>
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liasta ovista, ja siitä totisesta Jumalan PcUweluxesta, niin he löy-
tawat-ihellens siltä erinomaisen Syyn «a Omantunnon 'vaatimi-sen, siihen caickein ylimmäiseen Tunnustuxeen heidän Religioni-
stans >a uscostans, ja nijn Jumalan wälttämattömäan Palwe-
luxeen-

Nijncuin me caickeen tähän felwZt Todistmet löydäm »a
tläem caikista toimituxisia joita edesäpidetan Schouluifa, Acade-
mioisa, Kirkoisa ja caikisa tiloisa, zotca caicki owat asetetut ainoa,
stans sen oikian Religionin ja Uscon, ja sen Tunnustuxen, ia nijn
sen oikian Jumalan Palweluxen, istuttamisexi ja edesauttamisexi
ihmisten seasa. Ia cosca siis tancallaisten tilain cautta, caickein
Ihmisten Omasatunnosa on yxi ulospyhkimatsin sidet, waati-
mus ja woima Jumalan Tunnustureen ja Palweluxeen, nijn seu-
rapi sijtä cans se, että cosca ihminen tietci jotakin tehnens tätä hä-
nen Omantunnons kassyä ja waatimusia eli welwollisutta wastan,
nijncdhta Omamndo händä semähden soimaa, nuhtele, pällecan-
da, ja Duomitze, ja sencallainen petollinen Inmalans Tunnustaja
ja Palwelja cans Pacanaingin seasa ylösoletan suurimman Lain
rickojem edest, wihatan, couhisiutan jarangaistan. Ia on cans,
mitä Christicunnan asuwaisijn tasa asias tule, se aiwan hapiallinen

°asia heille, että WMPacanatkin, Turkit ja muut, owattäsäkinheidän, ehkä nMrän, Uscons, Tunnustuxens jaPalwelurens sai,
lyttämisesä ia woimasa pitämisesä paljo ahkerammat ia kijwam,
mat, cuin Christityt owat, josa asiasa Pacanat owat kijtettäwät
nijn muodoin, cuin että he ennen cuolemcm alle cmdawat itzens,
cuin he tahtowat että mitän pidäis tehtämän Omantunnon waati,
mistä ja kästyä wastan, cusa sen sian ne Christityt kyllä pian jon<
gun mailmallistn woiton eli hädän tähden heittämät pois caiken
Jumalan Tunnustuxen japalweluren, ja taidaisit poiskieldä coca
uscons jaReligionins jos hätä päälle tulis; waicka cuitengin mei-
dän Christittyin Pysywäisyys ja Wahwuus meidän Tunnustuxe,
sam pidäis sanomattomasti vlitzckäymän caiken Pacanain Tunnu-
siuren ia Pysywäisyden, sitä enämman jota suurembi tieto, ym,
marrys jawalo meillä om meidän Religionistam ja Opistam, jon-
ga ylimmäiseen Tunnustuxeen me kyllä Owasatmmosam löydämme
itzem sidotuxi, Cuolemangin ja caiken Pijnan ja waiwan cautta,
jos me wähängän sen oikiata Perustusta, Juurta ja corkeutta ca-
tzelem ja tuttistelem.

Tan-

Waan wilpi-
stelewät.
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Tancatlnistt oikian Uston, ja Jumalan Palweluxen Tun-
nustajat nyt tosin olit myös Juvalaiset, joista näisä nimitetyisa sa-
noisa seiso: erra he stnorvar iyens Il,dalaistxi, se on, he tun-
nustamat itzens ludalalsixi, ei ainoastans sen luonnollisen Syn-
dymisen jonga cautta he olit Abrahamin Siemen ja Sucu;
mutta myös heidän Oppins ja Uscons jälken, että heillä oli käsisä
caicki Abrahamille tehdyt Lupauret, ja Litot ja Jumalan Palwe-
lus, ja nijn Jumalan Sana jaSacramendit, joihin he itzens suu-
rella kijwaudella pidit >a tunnusta, ja nijn olit he caikiN muodoin
ludataiset sekä Luonnosta, että Armosta Jumalan oma Cansa ja
Perindö, joilla Lasten oikeus jakaickr Lasten Wapaud et ja edustu,
xet Jumalan tykönä oli.

-MM teit lu-
/ dalaistt.
? Tunnustitkyl--
, la.
. 8: 33.
' Koni. g: 2.

l kom. 9: 4.

Waan cuitengin, sano Seuracunvain Päs Chrisius ta-sa lohannexelle 1:0; etrahe owar Saranan joucko, ja wa-
lehrclewar. He walehtelit heidän Tunnusturens cansä, nijn muo-
doin cuin heidän Tunnusturens ei ollut täysinäinen, waan jaettu,
sillä he tunnustit sen ChristillisenOpin ainoastans nimellä ja Suul-
la, waan ei Työllä ja Elämällä, jongatähden he myös tulit wa-
lehteliaxi Jumalalle ulcocullaisesti ilman sydammen totuutta japy-
hä elämätä, cutzutan walhexi: Te luotane reican walhefeen
joca ei mitan aura- He rippuwar nijn coxmn walheft,
ettei he millan raxvalla anna taata heitans pois. Tästä siis,cosca he näin ainoastans Suun Tunnustuxella pilckaisit Jumalala,
olit he 2:0. Saranan lollcko, sillä Satanas on walehtelia a-
lust, josa ei ole totuus,. jalotta näinwalhesa waeldawat sen To-
tisen Jumalan edes ja syndiätekewät, he owat myös Perkelest,
ja nijn, Saennan joucko, josta ei taida muuta cuin petollista Tun-nustusta ja Palwelusta ulostulla.

Waan olit

walehtcliat.

jer. 7- 4.8.
1". 8: 5-

2!0
janijnSata-
nan louck».
I°K. 8- 44-
iM- ;- 8.

Maan ilman caickia tätä min caicki tancussainen Tunnu-'
sius täja cutzutan, 3:0 pilcaxi, Minä tiedän stmm pilckas
nijlda, sano P. Johannes. Si nakymätöin Jumalan Seura-
cundss ja Uscowaisten ioucko, tuli karsiman paljon häwäistysta, pilc-
laa ja ylöncatzetta muitten tykönä, sencallasen petollisen JumalanTunnustuxen tähden, cosca he nait niin paljon Pahennuxia ja lu-
malattomutta heidän Tunnustuxens alla olewan sen yhteisen näky-
waisenSemacunnan sisällä; jonga cautta, myös seurawaiftsti itze

Iu-

jolla he pilo
laiset luma<
lata ia hänen

jouckons.
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M M Toista Kymmenes Sunnuntai P.
Jumala tuli Häwmstyxi japilcatuxi, ikanäns cuin Hänen Pyhästä

ja sen oikiasta Tunnusturesta pidais m sencattainen
Jumalaloin meno uloswuocaman cuin nyt ludalaisten stasa löy-
tyi: totisesti, teidän tähtenne rule Jumalan Ninli pilcaruxi
pacanain jeas. Minun Nimeni pilcaran paiwä päixväl-
dä. Ia cuin he tulir pacanain tWo, cunga he mlir, hä-wäisir he minun Nimeni, errä heistä zanorcin: On-
Zos rämä -HGRran Cansa,joNZa piri maaldans
Silla ei je ole ludalainen, joca ulconaisest, nimittäin Suu-
sta ja tunnustuxella ainoastans, Juvalainen on: ei ft ole

cuin, ulconaisis lihas capahm: Murrase on ludalainen. ioca sijälliststi jalarru on, ja s?dammenleickaus, on vmbarinsleickaus, joca HenZes ra-
pahru, ei dookstafwis, jonZaylistys ei ole ihmisi!dä,"rvaan
lumalalda. Tämän sinun Pilckas siis, jonga sinä kärsit minun
Nimeni ja Sanani tähden nijlda petollisilda ludalaisilda ja Tun-
nustailda, Minä Tiedän, ja st kaypi minun sydälwnelleni,
waan ala sinä nijra ensingän pelka mutta ole uscollinen cuo-
leman asti, nijn Minä sinulle Glä»nän Cruunun annanr.^

Ls. 52,: 5.

Tl. z6: 22.

Kom. 2: 28.
2Y.

2! Iv.

Rackat Sielut, naita Cngeletlisiä Sanoja minä tänäpäi-
wänä teille, jaErinomctttain sille näkymättömälle HERran jou-
colle, syystä luulenkertomani- Minä tiedän sinun pilckas nijl-
dä, jorca sanorvar heirans ludalaisexi, ja ei oleckan, rvaan
owar Saranan joucto, jawalehrelewat. Itze se caicki näke-
mä Lijton Engeli parahin tietä, mitä pilckaa ja häwaistystä hänen
Pyba Seuracundans, ja sen cautta itze Jumala, kärsi nijldä ul-
cocullaiuilda Christityilda ja petollisilda Suun-Tunnustailda, jot-
ca kyllä suuresti huutawot ja tunnustamat Jumalala ja hänen Op-
pians, waan itze Totudesa ja caikesa elämasäns toisia tunnustamat
ja coconans toisialle menewät ja toisen Isännän Saranan tahtoo
tunnustamat: En minä epäile Rackat ettei se pilkallinen
Ewcmgeliumin Saarna jo teidängin stasan ole tehnyt monda Tun-
tlustaiata. Waan anna Jumala, ettei ainoastans Tunnusta,ita,
jotca ainoastans sanomat heitans oleman Christityt, maan itze työ-
sa malehtelewat, ja omat Satanan joucko. Ach! anna Jumala,
ettei namät meidän aicam olis ns samat ajat, joista Christus sa-
no: Costa ihmisen Poica tule, löyiäucko han Usco Maan päällä?

Iu-



Jumala!» Sana, kaypi edes »ocapaiwä meidän seasam, taicka
Elämän eli Cuoleman, taicka Siunauxen eli Kirouxen, taicka Au-
tuden en' Ca-dotuxen cansa, ja waimtta sen yhden eli toisen itzecu,
sakin sielusa joca sen cuule. M« waellam yhden Teräwän miekan
keskellä jocataita sekä warjella että haawoitta, sillä tyhian ei se co-
scan mene. Ei sen pyhän Templm rvefi paraudanut caickia
mihinga se tuli ja juori / sillä lärwer jaSlloweder ei pidä rer-
Uoellijexi/ murra suolailexi ruleman. Se jama Sana, zoca
on Elämän Haju Elämäri nijlle jotca uscowat, se sama Sana on
myös Surman haju Cuolemari nijlle jotca huckuwat. En minä
tahtois coco mailman edest, että minun yrikertainen Pnheni ja
Työni tällä erällä, pidais oleman kenellengän taicka estehexi hänen
Cbristillisydens juoxusa, eli wahingslliseri epäilyxexi, waan että se
langeais heille tarpelliseri Coetureri heidän oikiasta tilastaus, ylös-
herättämiseri Synnin unesta, ja waroiturexi suruttomudesia. Ol-
con se caucana pois, että minä tahdoisin Surullisexi tehdä sitä, jo-
ta lEsus itze ei tahdo Surullisexi tehdä, taicka murenda sitä sär«
jtttyäruoco, eli ulossammutta sitä smtzewata kynttillän sydyndä,
olcon pois se, waan minä tahtoisin tällä puhella sitä enämmän y-
lsssytyttä, ja sen petollisen tulen jolla ne ulcocullatut owat nijncuin!
lkkillä itzens hanginnet jawarustanet, pois sammutta ja seliltä,
ja niin caicken heidän menons hänen oikiaan carwaans ja näkösns
heidän silmäins eteen asetta. Tänapäiwänä eteen asetttan miel,
le sijna P. Ewangeliumis yxi Phariseus, joca oli yxi suuri Juma-lan jasen oikian Opin Tunnustaja, ja taisi cans edes wela mon-
da todistusta hänen elämästäns, jollahän tunnusti hänens olewansen oikian Juvalaisen ja Jumalan Lain pitäjän, nijn että hän tai-
sikerscata itzens hurscari, ja sanoa: en minä ole nijncuin muut ih-
miset, ryöwäri, waärä, huorintekiä, taicka nijncuin tämä Pu-
blicani, hänpaastois, hanandoikymmeneret, jacaickiteki mitcl
piti oleman. Waan cuitengin cosca caicki ymbäri käwi, nijn se
seiso hänestä, että Publicani meni cotia hurscambana cuinsePha-useus, se on, Publicani meni cotia totisna wanhurscasna lEsu-
ren Wanhurscaudella puetettu, waan Phariseus meni omalla te-
co-wanhurscaudellans, joca ei ollutkan itze työsä wanhurscaus,
waan tyhiäwanhurscauden luulo ja warjo. Ach! cuinga moni w«e-
lä tämän Phariseuren cans pettä itzens yhdellä petollisella wanhur-
scaudella ja Christillisydella, joca, cosca se tule sijhen oikian coe-

Q «l < tus-
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lus-pätzijn/ caicki pois hajsa ja tyhianraukee cuinsawu, waan
sille petolllfctle Christilyllc tuotta ilancaikisen dapian ja waiwan cai,
ken HZnen lmrscaudens cdcst. Tästä asiasia me pidemmäldä saam-
me tilan puhua siitä P. Ewangciiumistc!, johon me pyydam Ar-
moo ja ylöswalistusta, lEsuxen omalta Rucouxella/ sydammest
sanoden: Ija Meidän joca eec.

Sen P. Ewangeliumin kirjoitta P.Lucas/
Lug. 18: v. 9.

AWljbm aican, sanoi lEsus muutamille, jotca itzepäällensuscallsit, että he olit hurscat, ja muita
ylöncatzoit taman Wcrtauxcn. 10. Cari Ilmn-fiä meni ylös Templijn rucoileman, M Pharistus ja

toinen Pudlicani. 11. Pbariscus seisoi, ja rucoili lläin
ihelläns: Minä kijtän sinua Jumala, etten «nina ole
nimcuinmuutlhmistt, Nyöwärit, wäarät,
kiZt, tmcka myös nijncuin tämä Pudlicani. 12.. Cah-
dcstiwijcosminäpaston, ja annan kyr.nnencxet caikista
cuin minulla on. Iz. Ia Pudlicani siilot taambana, ci-
ka tahtonut sillmiänffän nosta Taiwaistcn pain, nmtta
löi rindoins, ja sanoi: Jumala armahda minun syndistn
pallcni! 14. Minä sanon teille: Tämä meni cotmns
hurscanlbana cuin se toinen; sillä jocamcn itzcns y-
löndä, hän aletan, ja joca hanens alenda, se ylötän.

Tällä erällä me tahdon: yhtä petollista
Christinaa, cuinga hän tosin caikija awuisa taita
osotella sitä Totista Christittyä, waan itze työsä
on cauwas hänestä eroitettn. O HEMra auta ja
mma menestyä^

Co^
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me talla erällä Rackat Sielut, aiwomme catzella
ta pecolisia Christirr^a, niin yxi cläwa esimerki sijhcN'
on meille täsa Pharicuresa: Tämä Pharistus, oli yxi lu-

dalaisten ylimmäisistä/ ia oli luuresa arwoiÄ Seuracunnanedes, sekä
hä-nen wircans, että hänen Tietons ja myös merkillisen elämäns puo<
lest, hän taisi kerscata hänen tilastans ja hurscaudestans, ja panna
itzens caikille muille esimcrkixi cairisa sen oikian Uscou ja opin ha-r-
-joituxifa, nijn että, hän itzeckin taisi sen julkisesti tunnusta jakijttä
Jumalala scn edest, c-ttei hän ollut nijncuin muut ihmiset, jolle io-
can paha työtä ja Lain rickomussa taittin silmäin eteen heittä nijn-
cum monelle muulle; ja niju oli hän yri nijncuin Päämies ludan
Seuracunnasa, sen oikian opin Tunnustaja ja Pitäjä, taicka nijn-
cuin meidän aican suhten talttasin sanoa, yxi Vdm-Christircv
Jumalan Seuracunnan sisällä. Waan cosca me nyt aiwomme
tätä Phariseusta catzella nijncuin speiliä ja Estmerckia yhteen Petol-
liseen Christittyyn, niju on se tarpellmen tämän asian oikiaan ym-
märryxeen, että me ensist juuresta catzelem, itze sen oikian Cbri-
stillisyden ja Chrisiityn oikiata luondoo jo omaisutta, jonga tähden
me merkitzem sturawaiset asianharat:

Mariseus esi-mcckiChristie
tym.

Ensixi, Me teidäm Rackat Sielut, mingc? Perusiufen
päälle coco meidänAutudem laffcttin jälken sen
dijnLangemuxen: Se Toinen Persona lumaludes, Jumalan
poica ISsus Christus, ottipäällens coco ihmisen Sucucunnan
osian, että Lunastaxens sitä Helmeristä ja Pirun mallan alda, ja
Sowittarens jallens Jumalan cansa, ja nijn seisoarens ihmisten
Lasten edesä, coco heidän ylös rackennuxens za amudens toimitun
resa; nijncuin se seiso - Mmna perilstusia ei raida yxiban pan-
na, waan sen cuin pandu on, jjoca on lEftls Christus.
Tämä lEsus, nijncuin ne ennen olemma <M cuullet mualla,
tule nyt meille hywäri ja autudcxi, cahdella tawalla: Ensist, nijn-
cuin yxi callis Jumalan L.ahia ia Ando, jonga meidän elämäl-
lä Uscolla, Cacumnren alla, pitä wasianottaman ja omaxem teke-
män caiken hänen Ansions jaansaittuin Tawarains cansa, jolla
me niin hänen totiseen osallisuteens ja Jumalan yhteyteen totisesti
jällens tulem. Waan Toisexi, pitä sijnä siwusa cans tämä lE-sus wiela tuleman meille hywäxi, nijncuin se ainoa Gsicuwa ia
Asimercki, jonga jälken meidän pitä caiken meidän elämäm ja

Q a q 2. wael-
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waelluxem käyttämän ia sowittaman tasä mailmasa, jos me tah<
dom hänen totiset Lapseus olla, josta asiasta catzo pidemmätda
Pääsiäis Pmwänä, ja 6 Suun. P. Colm. Päiwäsi.

Ia nijncmn nyt utcona tätä Chrisiusta ei sle yhtan antu,
utta, ellei han itze työfä tnte meille hywäxi ja onmxi, nijncum se
ainoa autuden Perustus ja Lahia ufcoy cautta, ja nijncmn se ai-
noa meidän elämäm Eflmercki meidän waelluxefam, nijn mercki-
tzemme me taas tästä sen, että caicki ja ainoastans ne jotta nam
tämän Christuxen wastan otit uscolla, ja seuraisit hänen Hppians
ja elamatans, ne hänestä myös fait sen Nimen, että he cntznttin
ja wielä nyt cutznttan ChristirMi, yhdexi eroituxexi caikisia mut,
sta loilla ei ole Christuxen totista oppia ta elämäta ojennusnuorana,
eikä sitä ole wastanottanet. Tosi kyllä fe on, että yhteisesti pm
huin, nijn Cbristityixi cutzutan myös caicki ne, jotta Christuxen
uscowat Ihmiferi tullehen m meillen Lunasiajaxi, ja myös yhtä
Naamutma pitawät meidän ccmiam, waicka he Cbristnxen Sa-
nan ja Raamatun owat toisin wäändänet cuin itze Christus sm on
selittänyt, nijncmn Pawilaiset, Calwinisterit, wenatmfec ja muuc
owat tehnet, jotca caicki sen yhteisen Christuxen nimen Tunnustu,
xen tähden ainoastans, Christityxi cutzutan, yhdexi eroituxexi Pa<canoista, Turkeista ja Tartarista jotca ei Chrisiusta ensingän nscot,
can eikä hänen oppians misan asiaft. Waan täfä me nyt Chri-stityxi cutzumme ja pidämme ainoastans ne, jotcu Christuxen ynnä
eaike»hänen Oppins ja Elämäns cansa owat wastanottanet sixi
«inoaxi heidän autudens luurexi za caiken oppms ja elämäns Pe,

rustuxexi ja ojennus nuoraxi, sen jällen cuin sima P. Raamatus
meidän eteem on kirjoitettu japandu. Ia nijn sijs o-
wat ainoastans ne totiset Christuxen Tunnustajat, Opetulapsct ia
Seurajatt Tämä Nimi annettin Christuxen Opetuslapsille ensiss
»Apostolitten aicana 2lnnochias, jonga Nimen me ainoastans
Colme kerta löydämme Raamatus, joca Nimi aina myös on 01-lut
-lut suurten häwaistysten jaylömatzsen alle annettu, sille Christuxel-
le Nozmethist Maxi ja hänen seuraillens, waan itze Jumala onsen kändänyt heille Cunniaxi, ja owat he cans ilolla sen nimen
tunnustuxen tähden cmdanet itzens cuoleman alle, niincuin P. Pie-
tari sano: jos joenkarsi nijncmn thnstirev, Wönhawerkö,
waan Kjräkan lumalma ftn olan rahdän.

Ia
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Ia nijncuin nyt caicki ne nnxi totisixi Chrisiityixi cutzutan,
jotca sydämen uscosa heidän Suullans Tunnustamat Christuxen,
ja elämalläns händä seurawat ja cuwamat, nijn seura siitä taasse, että itze tämän Tunnusturen ja Christuxen elämän harjoitus

Christillissdexi. Tämä meidän Christillisydem ulosseti»
tctän nain meidän suomalaises Catechismuxesam: Meidän Chri-

jeito sijna: errä meillä on wahrva Tiero luma--,
lasta, hänen Olemijeneja Tahrons puolesi, jaUsiom hä-
nen päällens, japidäm Chnsiillisiäja Jumalista elämäker-
ta meidän edejäm, se on: errä me Tunnem Illmalan, ja
waellan hänen Rästyns jälken. Ia nijn sijs sijhen totiseen
Christillisyteen tule: Ensixi, Tiero, nimittäin yxi perustettu Tie-
to itzestäns ja hänen sywästä turmelluxestans, Jumalasta ja hänen
Tahdostans ja hymistä Töistans, ja coco Autuden lärjestyxestä.
Josta Tiedosta nijnmuodyin cuin se Jumalan Sanasta on ulosotet-

ja ChrijM»
syys-

/01,. 17: z.

nimittäin:

Tieto.

tu, Toisexi, tule jacaswa se Autuaxtekewäinen Usto ja uscallus
Jumalan Armon ja lEsuxen Ansion päälle/ johon se itzens tun-
dewa ja catuwa syndinen coconans turmandu ja lEsuxen Wan-
hurscaudella balaja puetetuxi, ja synnistäns irtilassetuxi tulla- Jo-
sta Uscofla sitten caswa, Colmannexi, Jumalinen ja Chri,
siuxen calrmnen elämä, Rackaudesa ja caikisa'Christillisisa a-
muisa, josa tilasa sitten se Christitty sielu, jocapäiwaisesä Uscons'
harjoituxesa, pyrki lähemmäxi hänen lumalatans ja hänen yhtey-
lecns, joca myös on se suurin Christityn maali ja tarcoitus tasa,
mailmasa. Ia cosca yxi Christitty nain alati pyrki Christuxen ja
Jumalan yhteyteen, nijn sitä seura cems se, että hän sillä sa-<matta racans jaerä ja poiskieldä mailman ja caiken ftndisenmenon, sillä sen me lounnollisestickin tiedäm, että jos jocu tahto
lulla edes toiseen paickaan ja siaan, njjn hänen pitä inttämän pois

lltsco.

' Rackaue.
l 2:15.:15.

6: 46.
Mailina»

Poisllcldami'nen.

l.uc. 9: 23.

sen endisen sians, muutoin hän on nijncuin se jocapyrki mennäxenspoicki meren, waan ei tahdo maasta luopua eikä maata jättä. Tä-
tä itzens ja mailman Poiskieldamista Wap. Chrisius myös itzenijn monesa paicafa teroitta opetuslaMens ja caikille jotca tahto-
mat häncn o.kial Seurajans olla. Ia nijncuin tämä pyrkiminen
ulos m ilmasta Jumalan tygö, tapahtu täällä maan päällä ia sijna
maa-lis sa majasa, suuren rijdan/ jakilwoituxen cansa nijlä maal->lisiä csppaleila ja wihollisia wastan, nijn siitä seura yri aliuomai,nen RIM ja Sora Lihan ja Hengen wäKUä, jolla Hengi iQqq 3 alao-

6»l. 5: 17.Hengen jaH
han Rijta.
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alaspaina ja cuolttta lihan töitä ja himoja, nijncauwan cuin hän
woitta jawijmein päälle pääse. Näisä sijs cackisa nyt meidän Chri-
ftillisyden seiso, walicappaler tancallaiseen Christillisyteen owat,
humalan p. Sana jaSaeramendir, jotca waticappalet owat
ei ainoastans Tarjoaxvaistt, ja itze työsa lacarvaijer meille nijtck
.Hengellisiä Tamaroita, mutta myös Muurrawa:.jer meitä Chri--stuxen luondoiseri ja totisixi Christityixi ja Cbristuxen Seurairi: jo-
sta me näcm cuinga wäarin ns menewät, jotca cciiken Chnsiillisy-
den luulemat sijnä seisoman, tttä me ainoastans nautitzem Sana
ja Sacramenttcjä sijuä ulcVnaisesa työsä, ilman yhdettäkän muu-
tosta meifäm ja meidän elämasäm: sillä nämät samat owat ainoa-
stans ne calllt walicappalct joidenga cautta se totinen Clmstillifyys
meisa pita rakettaman ia säilytettaman, ja me toiseen tilaan saa-
tettaman cuin me luonostam olcm.

rs. iy: 8.9»
6: 63.

Luc.Zl 8-15-
)»r. l! 18.

Nvt, nimcuin joca ainoa ihminen, joca ainoastans senusco että Jumala ja Perkele, että Taiwns ja Helwetti on, jodon-
ga cumbaan niistä caickein pitä tuleman, mielelläns tahto ja täyty

tulla, Pllä ei yrikan mielelläns tahdo päätä cohden
Hclwettijn mennä. Minä sanon, nijncuin joca ainoan ihmisen
helwetin pelwon tähden täyty tahtoa autuari tulla ja Taiwaseen
pyytä; niin täyty hänen seurawaiscsti myös, sen saman syyn tahdm
tahtoa Christityxi tulla, sillä hän on sen cuullut, että ainoastans
Christityt ja ei muut Taiwssccn vaase eikä tule. Ia nijncuin Ka-
tien sijs tämän tarpeen tähden pitä Christityxi pyytämän ja tule-
man, nijn seura sijs tästä taas se, että hänen saman si)yn tähden
myös pitä itzens nijn käyttämän, cuin hän tietä Christityn Nimen
maaliman, ja hän näke muutkin Christityt tekemän, että nijn hän-
gin muulda sixi tuttaijln ja pidettäisi». Sentähden sijs, että nyt
itzecukin taitais itze tyosä cans osotta itzens Christityxi, niin he toi-
mittamat itzellens myös Tiedon caikista Christillisen opin cappalei-
sta ja Christillisyden osista, jolla he julkisesti Tunnustamat Christu-
xen ja hänen oppins: He pitämät cans yhteisesti sencallaista elkma-
ea, jonga he tietämät taitawans edeswastata mailman edes, ja
Christittyin seas on tawallinen: He nautitzewat yhteisesti myös
Sanaa ja Sacramentteja, ownt Castetut Christityixi, ja wahwi-
stawat sitä nimiä Christicunnan wapcmtten ja Tawarain jocaaicai-
sen nautitzemisen cautta, janijn omat he caikin muodoin Christityt
jaChristuxen Tunnustajat.

loca amoa
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Waan jocos tällä nyt on caicki tehty?, Jocos caicki tancal-
laistt Cbrisiilyt nyt taitamat olla mitzit heidän Autudestans? Ach
ei, Rackat Sielut, Phariscus tämanpäiwäises Ewangeliumis,
oli tancallamen Christittv, ja teki caicki nämät miclestäns täydelli-
sesi!: sillä hänellä oli Tieto, hänellä oli hurscas elämä, hän nauti-
tzl walzcappaleita; maan ei cuitengan mennyt cotia hurscafna eikä
nijn ollut oikia Christitty. Nijn teki myös se Ricas Nuorucainen
caicki mielesiäns mitä Laki waadei, waan cosca wap. lEfus pani
yhden cociurm hänen eteens, jos hänen piti oleman aldis luopu<
man hänen tawarastans, nim sijnä wasta han ilmoitti hänen Chri-
stillisydens petollisuden, ja meni pois Chrisiuxenlyköö murhellisna;
sentahden sijs täsä on meille suuresti tarpellinen tietä se eroitus joca
on yhden Torijen ja yhden petollisen Christil-
lieden walillä, iollaue illcocullarur tietämät caikisa osotclla sita
Totisia Chrisiillijyttä, ja sillä hirmuisesti pettäwat ja cadottawat
itzens. longatähden me sijs nyt.

ly: 16.
22 > 22.

Toisexi, Kysymme: cuiNZa cailwas ja corkialle vxi
raira rulla hänen Chrisiillijydens juoxl»ja, ja cuin-

Za läste Taiwan owee hän raira rulla, jasen rvuoxi olla
petollinen ja wäara Christirrx, jamennä paiyi Taiwasta ja
ailruurra? Wastaus: Caicki ne omaisudet cuin ikanens nijdcn
TotistenMCHristittyin tykönä löytywat, taitamat myös olla nij-
den petollisten Christittpin.tykönä, heidän nimens ja ulconaisenHarjoituxens puolest., Nijncuin esimerkyi: Ensisi, on nijllci ul-
comllatuilla Christityillä, Suuri Tieto ja Oppi heidän aurn-
destans ja caikifa ChristiUis>chen asioista. Josta asiasta me
taidam sitä wähemmm epäillä, cofta. Piruillakin on suuri Tieto
caiWa, jausco wijjisä muodosa. Cuingas nionda ei löydy mail-masa suuresti oppen«tta miestä ja Doctoria, jotca sen muori owat
muös suuret Jumalattomat ja.ulcocullatut? cumgas monda ei ole
Nijlä, ,otca kyllä oppincsti taitamat edeswasiata sitä oikiaa oppia
ja tacaperin lyödä caicki määrät cpitdisputeringein ia Mamatun
Sanain cautta, waicka es he itze sen muoxi sen oikian opin jälken
elä eikä waella? Caikilla on kyllä Pyhä Hcngi tykönä Raamatun
lub miicn alla, hänen cutzuwaisen sa walmistawaistn wai.utuxens
puolesi, josta myös Ymmärrys taita saada suuren Tiedon ja wa-
lon, waan ei ole sen wr:M Hengi sijnä hänen sisälläasumisens puo-

test.

2.
Cuinga cau-
was yu ulco-
cullattu taita
tulla Chrlstil.lisydcsa?
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lest, nim musdom cuin ihmisen Tahto ei ole andanut itzianssentaiwallisen Tiedon cmiliaisuden ja seuramistn slls, waan kaytta
hänen Tietous omaxi Cunniaxens ja lihan kerscaureri. Sentäh-
den st seiso: Sinä cuyuran ludalaisexi, ia kerscar finllasll»,malasta, jaTiedar hänen r<chtsns,ja lmckr iyessi>tiain ioh-
datrarilc. waan,sma jocaroista operar ja er opeta iyiss? jo-
ca saarnar: ei pidä rvarafiaman, ja stnä iye warastar. Jocakerscar laisia ihias, ja häwäiftr lumalnra L.ain vliyekaymi,
sella. Nijn seiso st cans Blleamista: Minä cayelen händä,

, nimittäin Christusta, waan en cäjä. Se on, minä näen hämnsen ilmoitetun tiedon jälken, waan en cuitengan näe engä tunne
händä minun totisexi ylöswalistuxereni za autttdexeni, waan tulen
paitzi sitä nähtyä Messiasta ia Christusta. Ia nijn sijs taita yhdel»
lii Christityllä olla suuri Tieto ja oppi Jumalasta, ja sentähden
olla ulcona Jumalasta ia cadotetuxi tulla. Waan misästä sijs
eroitus on sen oikian Christityn ja ulcocullatun Christityn Tiedon
jaopin wälillä? Eroitus osotta itzens cohta hänen ensimmäisesä he-

2: 17.
18 » 24.

24:17.
catzo tästä He.
lundai Päi,
wan Saarna-sa.

delmasans: silla sen lllcocullatun tykönä waicutta suuri oppi ja Tie-
to ylpeyden ja turhan Cunnian pyynnön, nijncuin se seiso: Tiero
paismra ja Nijn teki se tämän Phariseuren ty-
könä, joca tiesi Mosexen ja Prophetat, ja oli sydawmesans ylös-
paisunut, nijn että hän uscalsi itzens päällens, ja ylöncatzoi muitta.
Mutta sitä wastan se totinen -Hengellinen Ciero,alenda ja noy-
ryrra ihmijen, ja tcke hänen alhaisen hänen mielesäns, nijn että
jota surembi Tieto ja Tundo ihmisellä on itzestäns ja hänen sywä-
sta turmeluxestans, nijn myös sitä wastan Jumalan Pyhydestä ja
Puhtaudesta, sitä enämmän caicki hänen Höyhemens lacastuwat,
ja hän luke itzens alhaisemmari caickia ihmisiä coco mailmasa, nijn-
cuin tämä Publicani teki, hän tunsi oikein itzens ja hänen tyhjydens
ja saastaisudens, sentähden ei hän rohjennut silmiänfäkan ylösno-
sta taiwasta cohden, waan löi rindoine, josa hän tunsi lynnin
juuren ja myrkyn macawan, ja sanoi: Jumala armahda mi-
nun ssndijen paaNeni. Ia näin siis on yxi suuri eroitus sen Ulw
cullanm Christityn ja sen Totisen Christityn Tiedon wälillä, sillH

i C«r. l- >.

ulcollatulla on ainoastans yxi Historiallinen ja ulconainen tieto joca
haisutta ja teke röyckiäxi; waan Uä totisella ChristitM on yxi elä-
!wä jaautuaxtekewäinen ja sistllinen Tundo itzestäns ja Jumalasta,
jocacoconans teisencallaisesa tMesa itzens oMamn se Historial-

linen
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linen tieto. Toisixi, taita nijllä ulcocullatnilla Christityillä
cans olla, slmrer L.ahiar heidän wircans ja monen vhreisin

roiminlxexi mailmasa. Niin oli ludaxella Lahiat A-
wircaa edes seisoa, Phariseuxilla olit Lahiat saarnata, ja

puhua suurella rohkeudella ja wapaalla puhella, waan Chri»
stuxella oli Lahiat puh.ua woimalla. locaiyelle anneran-Hen-
gen ilmoims rarpexi ja yhteisexi hywäxi, moni taita ylösraken-
da kyllä toisen hänen Lahiains cautta, waan ei tahdo ylösrakenda
itzicms: HERm, HGRra, emmekö me finun caur->
ra ennustaner, perkeleira nlosajaner, ja monda wakewa-
ra rehner? Waan cuingas se seiso heistä: silloin minä
tunnustan heille, en Minä reirä ikanäns rundenut, «nen^-

2.
Suuret La?

hiat.

liom. 2: 11.

7: 22.
HZ.

gät pois tekooni re wäärinrelilär. Ei suuret Lahiat taida teh-
dä ketän Christityxi waan Armo, ja taita sillä joca ulcona Armo-
sta on, Astasti olla suremmat Lahiat, cuin sillä jocaArmon alla
on: Yxi rajaricko taita kyllä osotta toiselle tien kädelläns, waicka
ei hän taida itze sitä tietä käydä: Yxi Peldo taitan kylwetca locai-
sella kädellä, nijncuin sillä puhtallakin: Sillä Sanan woima ei
rivuPersonasta joca sen edestuopi, se on yhtä caicki jos st saarna
tanludaxelda eli Pietarilda, cosca se ainoastans oikeinChristuxen
läffyn jslken saarnata». Sentahden ei pidä kenengän luottaman
ainoastans Lahiains päälle, cosca ei hänellä Usco ole, Jumalan
Lahiat owat caicki hywät itzesans cosca ne ksytetän itzellens ja mml,
le hywäxi, sentähden Pawali Me meidän noudatta parahita
lahioja, ja corkiambata tietä ionga hän osotta meille Rackaudesa
ja hywisä awuisa. Namät luonnolliset Lahiat, cosca jocu luotta
hänen oman tietons, wijsaudens ja woimans päälle, owat ne so-
ta asetjotca caicki hajanduwat, cosca se Wakewämbi tule ja ha-
joita heidän, ja asetta ihmisen eteen hänen alastomudens ja tyhiy-
dens. Ia nijn siis taita yhdellä ulcocullatullaChristityllä olla suu-,
m Lahiat yhteisexi hywäxi, waan täyty sen tähden cadotetuxi ja
paitzi Taiwasta lulla-

icol.lz.Zl.

Uo^m.z».ia66

Colmanneri, taita yri ulcocullattu Christitty edesluo-
da cans, merkillijen Tunnustuxen hänen Usiostans jalu-
malisildesians. Se on vxi suuri ymmärtamättömys, että la-
skea ulos itze Pääasia meidän opistam ja Neligionistam tyhiän
Tunnustuxenjälken, ja Duomita Jumalan Armon suuruden hy-

Rrr wain
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hywäin töitten suuruden ja mitan jalken- Ramarru sano ei caic-
ki jorca janowarHERra,.HERra, rule Taiwan walda-
cllndaan. Ei caicki ole Israeliterit jotca Israelist owat.
Mitäs ei tunnustanut ludas? Ensist, hän seurais Chr'sinsta, ja
jätti caicki. Toisexi, hän saarnais Ewangeliumita. C!>!manne-
xi, hän ajoi ulos Perkeleitä. Neljännen, hän piti jocapäiwä
cansa käymistä itze Christuxen cansa? Eikös monella ole ft I"-'
malinen meno olewanans, murra jen woiman pois kiel-
däwar? -He muistawar Isiaelin Jumalan, waan ei cui-
rengan rorudes eikä xvanhurscaudes. Waan täsä taidais
jocu sanoa: loca minun «muusta ihmisten edes,
minä tunnustan Jumalan edes Taiwais: Mutta ci sen wuo-
xi sijtä se seura, että caikella tunnustuxella tama paicka on, sillä
on niitä nionda, jolca Suulla paljon tunnustawat, waan sydam-
mellä >a elämällä Jumalan poiskieldäwäc, joita Christus ei tun-
ne, ja on cans monba nijta, jotca paljon Edustusta tunnusiawat
leka opllla että elämällä, cuulewat sanaa, rucoilewat, wälicap-
paleita namitzewat, syndejä walttäwät, ei mu«,!n syyn tähden,
waan että he sillä taicka omantunnon hauckumisetjasoimut tucahu-
taisit, taicka muitten puheita ja duomioita wälttäisil, eli muitten
ihmisten caltaiset jollakinmuotto taidaisit olla; nimcuin se joca mo-
nencaltaisia waaltcita canda, ei lanwymän eli peitteen taicka
muun oickian tarpeen tähden, wan ainoastans mailman modin ja
yhteisen tawan tähden. Cosca Ufton tunnustuxella on iocn
mallinen edustus myötans, kyllä silla silloin on Tunnustaita, waan
cosca se oikia Oppi ja Usco jotakin kärsi ja wmnotcm, mm silloin
tussin löyty sen tunnustaita. Jaa, waicka wielä mjtäkin «syty
jotca heidän uscons tunnustuxens tähden cuolemangin alle kaywäc,
nijn ei sijtä sen wusxi se seura, että caicki tunnustajat owat oi!'iat
Christityt jaaumat, sillä sen on mom Pacanattn, nijncuin So-
krates ja muut tehnet, taicka oman cunni«ns, eli pelwon, eli
muun tuwattoman syyn tähden. Nijn tekiPharistus täsä Ewan-
neliumis hänen Tunnustuxens rohkiasti, waan ci ylösotettu Chri-
ltuxelda mixikän, mutta Publicani teki hänen tunnustuxens uscol-
lisesti sydammesta ilman omaa cunmata, ia heitti itzens coconans
llinoastans Jumalan armahtamisen alle, ja se kelpais Christuxelle
kwwin. Ia nijn sys taita moni caickein suurimmangin Christilli-
syden Tnimusiuxen alla cadom ja helwettijn tulla, sillä walda-

z: 5. c
43.' 1.2.,1
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cllnnan läpsit pira hcit<rraman ulconaijen pimeyteen, cm
ja on ircl» ja hammasten kiristxs. Ia se Fycuna pilu joca
ei castvara hedernmä waan ainoastans lehder kiro-
ran ja cmwcnu.

' Kl<itl>. z: il,.

Neljannexi, taita wiclä yri ihminen cars melkiäncau-
was tulla, wastan seisömilesä Syndia rvastan, jäsen wuox
olla, amoastans yri ulcocullatcu Christitty: Hän taita rura hä-
nen H.ain Ikinen caurra, ja sen sitten cohta jällens
poistucahutta: Hän laitta cama" hänen nijncuin
Saul,'a Esau, waan ei itzs Synnin tähden jota han on tehnyt,
ja sillä Jumalan mielen rickonut, mutta ainoastans sen' pahan ja
wahinaon eli häpiän tähden joca hänellä itzellä sijtä nyt on: Hau
taita Tunnusta banen ftndins, Jumalan ja ihmisien edes, nijn-
cuin Snuli teki Samuelin <a Davidm edes, ja ludas tunnusti,
waan epäili sen jälken. Rangaistujen pelco jajhacä pustrta ulos
Nlonda tunnustusta ihmisildä, mjncuin Pharaoni-da Mosexen
edes, waan ei ole sen wuoxi oikian kändymisen mercki, nijncuin
ne jotca meren hädäs owat luopumat pois caikesta calustans ia
heittämät mereen, waan sitten- jälken soisit ne iällens tacaperin
saawans. Nijn taita myös oma Cunnia, Christityn nimen säi-
lyttäminen, jayhteinen tapa, monda tunnustusta
joca ei sen wuox ole totinen: Jaa hän taita cans,
monda syndiä, ja yhtä hywin tulla helwettijn, nijncuin Si-
mon Magus. Waan tasa tapahtu, että Syndi usiammasti ylön-
anda ihmisen / cuin ihminen Synnin, nijncuin tnudin, hädän ja
woimattomuden alla, cosca ei hän enämbi woi tehdä hänen endi-
stä syndiäns, taicka että hän kyllä ylönanda yhden synnin ja sitä
toisia Nten jäliens sitä parembana ia ei lijcuta ylös itze son-
nin juurta sydämmesa. Niin teti tämä Mariseus, hän oli ylön-
andanut mielestäns ryöwyden, warcaudcn, huoruden, waan cui-
tengin oli muilla synneillä sitä enämman täytetty, nimcuin Chri-
sius pitkaldä näyttä Math. 2?: v. 13-33. Mutta Publicani se
caiwoi ylös itze sydämmens, ja ylönandoi ensist sisällisesti synnin
rackauden, josta sitten seurais itzestäns caickein syndein peiskieldä-
minen. Ia nijn sijs taita moni Chrisiitty aiwan cauwas tulla
synnin wastanfeisomisesa, ja sen wuori olla yxi petollinen Chrisiit-
ty ja cadotuxeen tulla.

Rrr 2 y?ij-

Syttdm wa-
siai! scisomus.
L( 26: 18.
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Wiidennexi, teitä wiclä moni cans, Xvihata S>m-
dia, joca on yxi snurl Jumalan lasien ommsus jongane ulcoculla-

päällens pukemat, ja sen wuoxi olla yxi petollinen Christit-»
ly: Nijn Wihals Abjoion Ammonin huorutta, että hän tappoi
Ammonin. Moni xviha sondia, ei sonnin ja jen canhistll-tähden, waan sen Hapiail ja pahan tähden cuin senpaallesiura, sentähden tappoi myös Msolon Animonin hänen
sisarens tähden; nijnwielä, moni wiha vhra sfndia, fen täh-
den erra fe on sitä toista sondia rvastan, sillä nijncuin caicki
hywät awut rippuwac yhdefä nijncuin yxi kädiy, eikä ole toistcms
wastan, waan yxi wuota ulos toisesta; nijn sitä wastan on yxi
suuri wastahacoisus synnin ja synnin wälilla, silla nijncmn syndi
itzesäns on sula rauhattomus ja juuri caickcen lewottomuteen ja
secaisijn käytörij»; nijn owat caicki synnit cans kcsscneus wastaha,
eoiset ja ikänäns cuin cateet. Ensimerkixi: Cltsa ja turha
Cunnia HMtze, sijnapita ihmisen etzimän suurta nimee, näköö
ja arwoo, kijtosta ja cunniata, joca caicki luonnollisesti Ahnell-
den sondia wastan on ja ,ori, sillä jos hänen pitä arwoo, cun-
niata ja ylistystä saaman, nijn ei hän saa wifu eikä itara olla,
waan hänen pitä eleman runsaan, cmdelian >a auttawan, jos hän
tahto cuuluisa ylistetty ja cunnioitettn olla; nijn myös sitä wastan
taas, yxi Ähner luonnollisesti wiha yhtä luomarira, sillä ei
heidän luondonssowi yhten, joca tahto juoda ja aina iloisna olla,
ei hän saa olla wisu eikä arcun pohiaan säästä omaans , waan
hänen pitä spänderaman ia caicki aldisna pitämän; waan sitä wa,
sian yxi WMt, ei hän saa Juomari olla, jos, hänen pitä ricka-
xi tuleman ja rickauden suonia taitaman oikein ylös etziä jakäsittä.
Ach l sitä hirmuista Synnin petosta, jollaLuondo min suckelasti
esottele Armoo ja armon töitä ja luke itzens Jumalan lapscxi cosca
hän taita jotan fyndia wihata: yxi Ylpiä soima ahnetta, ja ahne
soima luomarita, Duomari taas molembia, ja niin Pala Catti-
laa soima, jotca cuitengin owat yhtä mustat molemmat. Sata-
na tyly mielelläns tähän wihaan, cosca ha» saapi sinun ainoastans
yhtä fyudiä niin racastaman että se hallitze sinufa, nijn hänellä on
kyllä, ja hän taita sillä jo kyllä sinun cadotta- Ia nijn tapahtu
fe cans usiasti, että ne, lumMset heickoudesia tekewat sitä jom
he rotisisti wiharoat, waan sitä wastan ne ulcocullatut ei tee,
'.ilconaisesti nimittäin, sitä jota he racastawat. Nijncuin meillä

M
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tasa Phariseursesa myös esimerki sihen on> että hän ulconaisesti wt-
hais ja wclltti nijcä syndejä, joitahän cuitengin sydammescms racastt
ja hywanä piti, nijncuin me joässen cuulim- Ia nijn sijs taita mo-
ni Christitty wihata syndia, ja cuitengin sen wuori olla petollinen
Christitty ja helwettijn tulla.

«. ,

Cuudennexi,taita moni suurra aicomusia pira ia <uu- .^,?-^.
eia Lupanxia rehdä, ja yhtä hywin olla petollinen Christitty.
Nijn teki Saul DawidiK'e, Pharao Mosexelle, ,a mikäs on luma.
teisembi cuin se, cttä ihmiset Hädän ja Taudin alla owat täynens lalle.
aiomusta ja Lupauria? Waan cosca lMä on yli, niin caicki on
poisa jällens. Plinius sanoi ystäwällens muinen : meidän pita ah«- i5,m.!6:2i.

keroitzeman Terwennä olla sencallaiset, cuin me sairasna 9-28.
tunnustam jaLupam meitäm olewan. Ia nijn sijs moni tatta olla "'"- "-

tävnäns aicomusta jaLupauria sijhen hywään, ja senwuoxi olla pe-
tollinen Christitty ja cadota.

.

Waan Seiyemmannexi, Taita monella cans allaßi> .
ra jaSora Sandia wastan,ja sen wuori olla petollinen Christit,
ty. Tämä taas on yxi erinomainen suuri Jumalan Lasten omai- '

sus, jonga ne ulcocullcttutkin päällens pukewat, nijncuin me myös
,-

Phariseuxista sen naem, että cosca he nijn monellaiseen pahuteen
ja syndiin taipunet jawicapäät olit, cuinChristus vlösluettele Math.
2; Lugusa, niin ei tainnut se ilman epDematä tapahtua, ilman
suurta camppausta heidän ymmärryrens ia haluins wälillä, että
he nijstä ulconaisistacan julki synneistä taisit itzens jollacin muotto
pita jahillitä. Nijn oli Pilaturella Riita ajatusiens cansa; hä-
nen ymmärryrens ja omatundons aselti hänen eteens Christuren
wiattomuden, ja soti hänen Tahcoans wastan jolla hän tah-
dot Duomita hänen cuolemaam, Marc. 15:14»
loh. 19: is. Me tiedäm, että Rijra ja Som wastan
on cahralainen: Mri on se, cosca Järki ja sori/
Cahdon pahoja haluja ja wastan, Cosca ihmisen
Cahro joca aina on ihonsa pain ja oman rackautians ed/s tabto,
toisialda taas lärjelda tacaperin waaditan, cosca se eteen asettasen häviän, wcchmgon eli rangaistuxen joca sen »a sen synnin pääl-
le seura, taicka sen cunnian Moren ja wotton joca sen ja sen hy-
wän awun päälle seura, Niin sma caswa yri Riita ja sota ihmisen
Tahdosa ikänans cuin itze cansans, wastan niitä p>?M!a ja julki-
ftmbia taipumum. Waan Toinen on, Hengen ja Ä.ihan

Nrr 3 Rij-
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Ryra ja jolla ft ylöswalaistu Jumalan Lapsi, Uscon kil«
w"l!ä ja Llrmon csemlla, synnin tolisesta wihasta soti nijtä sisalli-siä l',han taipnmuxia wastan, snhcnasii cuin hän writon saapi.
Eroilns näitten walillä osotta itzens itze uloskäymisesä ja hcdelmisä
eli n-oitosa.- Järki se son wastän caickinaisia haluja, luonnollisilla
oseh-lla, cunnian ja häpiän, palean ja rangaistuxen eteen asetta-
misella, waan ei saa woittoa yli haluin ja mailman muutoin, cuin
että ainoasians yxi svndi anda sian sille toiselle, yxi wäkwämbi tai-
punms ja käytös woitta sen heicomman; sillä mikäs on yhteiseni-
bi ihmisten seas, cuin että' he alaspainawat hecuman ja luopumi-
sen ahneuden cautta, ahneuden taas ylpeyden cautta, >a nijn e-
despain, cuin me jo Den cuulm. Nijn woitti Pilatuxcn tykö-
nä se halu, joca hänellä oli Keisarin ystäwyteen, sen halun, joca
hänellä oli päästä Christuxen Cuolemasta. Waan -Hengen ja
Laihan Rijdala JumalanLasten tykönä, nijn Hengi totisen woi-
ton vitä yli lihan himoin, ettei ne pääse ehdollisijn syndeihin, waan
ne tulewat Henacn cautta hillilyxi ja alaspaineturi. Ia nijn si»s
taita moni Christitty Sotia Syndiä wastciN/ ja sen wuox olla pe-
tollinen Christitly ja Toiwasta pmtzi tulla-

8-
,

«an yhteys.
13:2,5.

V. 21. '
L7. ;g: 31. <

<

Cahdexannexi, taita moni olla stn Se-
utacuttttanlajen, nijncuin ludas Apostolein seas, ja ohdacket
nisuin seas; raira halulla cuulla Jumalan Sanaa, waicka
ei hän anna sen juurtua tykynäus, waan cuuldele sitä usiasti taicka
Saarnamiehen hywain Lahiain tähden, taicka opin tähden kersca-
taxens ja ylpeillaxens sijtä muitten yli. Cusa nelumalisetsitä cuule-
wat,ainoastans halusta ylösrakenureens ja paranuren,ja sentahden
sitä sydämmelliststi racchawat yli caiken coco mailmasa.Nijn taita
moni winasti naurua Sanaa ja Sacramentteja, käydä Ri»
pilla ja Ehtollisella usiasti, nijncuin Corinthialaiset joita Pawali
nuhteli; Taita moni Uscoa, nijn että wuoretkin sijrtywät, ja
uscalda Jumalan armon ja lEsuxen ansion palle ja senwuor uscoo
wailla olla; ja taita cans merkillisesti, mu»lrerl,xi rulla elama-

niin että hän wahimmarikin sijrty Suruttomuden tilasta
Orjuden tilaan ja ulconaiseen Christillisyteen, nijncuin caicki nä-
mät Phariseus kyllä taisi tehdä ja niistä kerscata, ja moni muu
wiela hänen cansans, joille Cbnstus sano: publicanir japorror

reidan edellän Jumalan waldHclmdaan. Ia niin
sijs

kl-ilm. 119. >

i^or.li-17.18'.
I cor. iz- 2.

Usto-
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siis taita suuria Jumalan Lasien omai-
suriaedestuoda, ja senwuori cadotetuxi tulla, siliä he owat cni-
wettuuet Scuraculman jäsenet jotta tuleen KcUctän, heidän U-scons on ainoastans Historiallinen ei elawä, heidaUMuutoxens
on ainoaftans ulconainen, Waan ei sisällinen, eikä totinen sy-
dämmen muutos jatandvminen.

Maan wielä Rhderännexi, taita moni olla I>»'juns
Religionin ja Ujcon edestä, ja sen wuori olla Petollinen Chri-
stian, ja waicka tosin 3>ijn?auL Jumalan Cunnian edest on
dywä, kijtetän pinebaxeL joca tappoi huorintekiat Leirisä, ia
Marhariaxeo joca puhdisti Jerusalemin Templin epäjumalan uh-
reisi ja tappoi Juvalaisen. Mutta sitten rämä Kijwaus muuttui
Jumalan Cansan Rutori ia wahingoxi, jonga cautta caicki Pro-
phetat jaApostolit ja Christus itzs wijmein surmattin ja tappcttin,
yhdellä sokialla ja ymmärtämättömällä kijwaudella; nimcuin Pa-
wali myös ennen kändymistäns oli kijrvaudest Sellracllnnan
wainoja, waan ei hywaxi. Nijn olit Phariseuret kijwar Ju-
malan puoleen, «oaatt ei raidon jnlken; kijwaudest he myös
kielsit Lasten andamast wanhoille wanhemmillens apua, sen nimen
alla, että st piti uhriri ja Jumalan palweluxeri säastettämän, ikä-
näns cuin Jumala ennen tcchtois uhria cuin laupiutta, ja nijn
he wierasta tulda cannoit HERran alttarille, ja waärällä muo-
dolla turmelit caikcn heidän kijwaudens ja palweluxens- Nijn
taita moni cans olla Schwas jaahkera Rucouxisa ja Paasiol-
la, ja senwuox olla petollinen Christitty: nijn Phariseuxet usiasti
ja rucoilit cujain culmis, waan Christuxelda Duomitansen wuoxi, ynnä heidän Paastons cansa, sillä he teit sen ainoa-
stans ihmisien näön tähden, ja ei henges ja totudes nijncuinne
totiset Christityt tekewät. Rucous on vxi osa jo sitä luonnollise-
stakin Jumalan palweluxesta, nijncuin me näem Willi-Pacanoi-
sta jottacohta ruwilewat Piruja ja candoja, joca tyhmä ja usco-
toin Rucous ei mihinaän kelpa. Waan Rucoile moni Christit-
tyingin seasa, ja teke silla syndiä cosca ei se ole Jumalan tahdoniälkcn; niin rucoilit ludalaiset corwesa Jumalitta, nijn että Ju-malan täydyi cuulla heitä, waan ei armos mutta wihas: MäHERra andoi heille heidän himons, liha ja linduiiasyödäxens, waan cuingaö h käwi sitten? Cuin ei he wiela la-

can-

Kijwcms.
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tanner himoiyemasi, jahe wielä <oir, nm Jumalan wih«/
jarappoi jaloimmar heidän stasians ja parahimmar Ijrae-
lis mahan loi. Ia nijn taita sijs moni olla Kijwas Jumalan
Cunnian edest, ja Rucouxisa, jayhtä hywin olla petollinen Chri,
stitty ja cadota.

rl,l. yz: 27.
28 » 31.

10. Mutta wielä AMtttenennexi, taita moni cansßaca,
sta ei ainoasians werraistans, murra Jumalisiakin
ihmistä, ja sen wuox olla petollinen Christitty: Tämä on taas yri
eallis Jumalan Lasten omaisus jonga ne ulcocullatutkin taitawat
päällens pukea ja sillä muita osotella: Niin racasti Pharao Jo-
sephia, Achab losaphatia, ja nijn edespäin- Waan ei he raca-
sta heitä sentähden että he Jumalan Lapset owat, eikä Jumalan
Cuwan tähden joca heifä loista, sillä se on yxi luonnollinenwa,
siahacoisus ja wiha nijtten Siemenden wälillä, Israeliterein ja
Egyptiläisten wälillä: Waan he racastawat heitä heidän iye
rährens, heidän rackan ja ystäwällisen Cansakaymisens tähden,
heidän Rauhallisudens, heidän arwons ja cunnians tähden, eri,
nomattain jos he Rickat ia toimelliset owat; nijn myös heidän U«
scollisudens tähden ja Totudens tähden, että he taitawat uscalda
heihin cosca tarwe tule, ja nijn he racostawat heitä, ei heidän
Chrisiillisydens tähden, waan sen hyödytyren tähden joca heillä
taita olla heistä sijnä elamäsä. Wielä taitawat hecans anda waiwaisille ja Sohitte runsaasti, waan ei rackau-
desta heidän tygöns, mutta omasta Rackaudesta, oman njmens
ja Cunnians tähden, ja andawat sencallaiset cans usiasti ainoa-
stans sijta ioca taita olla yli heidän Tawarastans, waan ei nijn
että se pidais oleman heille joxi curi wahingoxi ja caipauxexi.
Waan jos sinä wielä andaisir caikengin sinun Tawaras
köyhille, ja ei sinulla ole sitä totista Rackaurra lahimmailest^o, nijn ei je ole mihingan hyödyllinen, sano P. Pawali
Niin taita moni wielä cans näyttä itzens Nöyräxi ja alhaisexi, pu<
heisa, käytöxisä ja waatteisa, ja ahkerowitzewat muitakin saatta
nöyryteen ja Engelitten palweluxeen, waan tekewät sen caicki, ei
sydämmen nöyrydest, waan mailman kijtoxen tähden ja nijn itze
tahtens joiden mieli on cuitengin lihallisesti paisunut, ja joilla ai-
noastans on wijsauden muoto itze walitus palweluxes ja nöyrydes.

z! 14.

! 22l 4.
2kes-8:26.

<3eu. ;: 1;.
Sen. 46: ;4>

,cor. 3: rz.

c0i.2:i8.»;.
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Namat nyt owat ne erinomaiset Jumalan Lasten omcisu-

det, joita ne ulcocullatutkin taitamat päallens pukea, jaa ci ole yh-
tän ulconaisia hywä awua Jumalan lapsilla, joisa ei ne ulcoculla-
tut myös taida heitä ofotella ia seurata, jZ itzeuswalkeudenEn-gelixi muutta. Mutta itze se Sisällinen meno »a muoto, mistä juu-
resta ns caicki tapahtumat, millä muodilla ja aicomistlla, jämi-
stä sydämmestä taicka käändynestä eli käändymattömästä, ne ulos-
lähtcwät, se meille sen oikian eroituxen itzecungin Töitten wälilla
anda. Ia tämän asian minä olen tundenm tarpelliseri tällä eräl-
lä ulosmaalata, sentahden että sijta itzecukin taidais nähdä: Ensiss,
cuinga wicckasti Luondö taita ofotella Armo ja Armon töitä cai-
kisa asioisa? Toisexi, cuingaccmwas yxi Ulcocullattu taita joutua Chri-
stillisyden juorusa, ja sen muori cadotctuxi tulla? Colmannexi,
Että tästä itzecukin sais tilan, todella cahella ja coetella hänen ti-
lans, ettei hän pettais itziäns turhalla Christil!ist)den marjolla ja
hahmolla, maan pyrkis sijhen totiseen menoon joca on Christuxes.

Colmannexi, me nyt Kysymme: Mistäs je mle, ja
cuinga se raira rapahrna, erra moni ulcocullarru nijlt
2cvas raita jourua ja rulla hänen Chrisiiiliftdezäns? Wa-staus: Minä Kysyn taas sitä wastan: Mistäs se tuli, ja mikä
waadei ja ajoi Pacanackin siihen tilaan, että he olit nijn kijwat ja
murhen pitäwäiset, Sielun jaOmanmnnon L.ewon ja rall-
han eyimisestä ja tasirramisestä? Että he pyysit tydyttä sitärauhatoinda caickinaisilla wälicappaleilla, ylösrakensit
caunihita Schouluja hywistä awuista ia nijden oppimisesta, ajoit
tacaa cunniallista ja sijwollista elämätä, ia nijn edespäin? Eikös

Millä tawaffa
taita nlcocul«
lattu nai»

corkialle tulla
häncn CIM
stiiiiftdcsäns?
stc>ici
ici.

heillä ollut waatimus näihin sijnä ulospyhkimättömasä Omasa
tunnosa, iosa heillä oli yxi Jumalan Wanhurscauden ja oikeuden
tiet?, mndo ia todistus, joea waati heitä tähän ahkernteen ja tm-
mcen? Mikäs waatimus ja yllytys ei siispidais olemanseen murben pitämiseen omasa tunnosa Christityilla, jotca elawck
IsraelinLeirin sisällä, JumalanSanaan joca aicaisenMuistutnrenja walon alla? Misa Jumalan Sana joca aica saarnatan ja La-
kia julistetan, niin siinä sillä on myös woima, ih-misten omantunnon ja eroirra ihmisten Työt toisistans, ja
wielä sitten kangerra Duomio caickein Me: Silla Jumalan
Sana «nelawa,ia xvoimalllnen, jareväxpänibi cmn jocucaxi-

Sss rerai-

'Sanan woi<
>nan cautta o<
masatunnosa.

ilcbr. 4.'12.



rerainen miecka, jaru>:ns lapiyc, siihen asti cuin se sielun
ia hengen eroitta, ja jänner ja ja on ajatusten ja

aiwoirusten Duomari. Nyt, nijucuin tämä Sa-
na on woimallinen Autudexi nijlls jotta sen wastan ottawat; Nijn
on se myös woimallinen niiden tykönä, jotca sitä wastan scisowat,
heidän omanlundons yli woittamisexi ja Duomitzemiscxi, josta tu-
le Omasa tunnosa pelco ja orjuus että ihmisen täyty anoa itzens
hänen allens. Pawali He owar »nostanet Jumalan

Sanaa, ja pöhöstä HenZestH osallisexi mller. se
he owat tullet omasalunnosa Sanan woimasta ylitzewoitetwi, ia
waicka ei he salli Pyhää Hengeä tyköns Sisällä "asumiseen asti,
niin cuitengin soti Hengi heitä wastan ja colcutta, sijhen asti min
hän on waicuttanut heisä omantunnon todisiuren ja yiitzewoittami-
sen, jonga cautta omatundo tule waadituri ctzimän ja walitzeman
itzellens sitä, jonga cautta hän sais Lewon jaRauhan tykönans,
jollasotimisella ja colcuttamisellu hän waftimmäriklN, waicka ihmisetsen ylöncatzowat ja wäärin käyttäwät, niin cauwasmene, että ih-

miset sen cautta ajettan sijhen ulconaisccn Jumalan palwcluxen
pitämiseen, ja siitä cans tulewat Soweliammaxi, Puhuman Ju-
malasta, tunnustaman händä, rucoileman, ia muita Christillisydcn
harioituxia edesluoman. Tästä siis nyt tule mjden ulcocullatluin-
gin tykönä se murhe joca heillä on sitä ulconaisia Oyristillisvtta har-
joitta, jolla he pyytämät sitä rauhatoindaSielunrauhoitta ja le-
ponsaatta.Waan eroituson taas fijua; että ne ulcocullarnr pyvtä-
wät ainoastans päästä irti omantunnon rasiwxcsia ja waiwasia,
waan ei itze Synnistä joca on caicken rauhattomuden juuri; mut-
ta ne ronjer Chrisiiryr, etziwat päästä irti itze Synnistä, ja an-
dawat omantunnon kyllä huuta ja waiwata, nijn cauwsn cuin
ChriNus itze irti laske heidän synnistä, ja he Uscosa mlewat waculi-
teturi hänen Sowinnostans ja ybdistyxestaus. Ia nijncuin sijs ne
petolliset Cdristityt Sanan woimasta, waicka ei
he sijtä oikiata waaria pidä näin tulewat saa«etuxi tähän ahkeruteen
heidän Christillisydesans, cuin me olem cuullet; niin scke sijhen
paljon cans wielä, oman Clmnian jonaa käsittämise-
xi moni tahto mielelläns Christityn Nimce canda: Ni/ncun myös,
se yhteinen halu erra auruaxi ia cuoleman jälken
tulla siihen palion teke, että he ClMntyin töitä täällä ahkeroi-
tzewat tehdä ja edeötuod».

Nel-

!°l, i-
«.om i.- 16'

Nebl. 6: 4.5.

KWK. 6: 5.

KKtll. 19:16.
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l77eljännexi, N)aan mistäs si stjs ttlle, errä enin ojä
rähän ulcocullarmlN Chrlstillijhteen p^länd^-!

war, ja sijhen Wastaus: lyhyeldä sanottu: Syy
sijhen on, sen tähdellisen omantunnon vliwoircamijen puu-
ros, nijn ettei se ulotu heisa sijhen totiseen Kaändymiseen ja Syn-
nin tundoon ia sielun muutoxeen asti: Harwat näkemät oikein Pe-
rustuxen cansa, heidän Luondons sywän Turmeluxen ja Myrkyn:
Moni nake kyllä ne ulconaiset wiat synnixi, mutta ci näe sitä sijäl-
la salattua ja cuohuwata siinnin lähdettä ja juurta: Moni näke
kyllä Murhan Synnixi, mutta ei näe sydammen wiha, cateutta
fa rackauden puutosta synnixi: Moni näkeHuoruden synnixi, mut-
ta ei näe tuhlausta, työmiehen palcan pidättämistä, eikä coickja
turha ajan culutusta synnixi; Mouinäke Ahneuden ja wääryden
si)nnixi, waan ei Rickauden rackautta eikä halua toisen oman pe-
rän synnixi, ja.nijn edespäin. ludas tosin oli omasatunnosans
yliwoitettu, cosca hän sanoi: Minä pahasti rein, enä minä

Mixihcsijs tä-
hän pysändy-
wät.

wia«oman weren perin, waan turmeli sen hänen epäily-
xens cansa, josa Kanen täydyi cadotuxeen mennä. Si»nä on kyl-
lä / ttta ne wijsat Pacanatkin owat taitanet nähdä Perisynnin
myrkyn, waicka ei niin selwasti, nijn cuitengin owat he heidän si-
sällisen käytöstens paljoudesta ja secoituxista taitanet päätä sijtällsi--
sällisestä sydammen >a synnin myrkystä, ja sanonet: Himo on se,
ensimmäinen caikesia pahasia. Mitäs sijs ei pidais meidän
Christittvin tietämän, ia sturawaisesti taitaman aicaan saattaaHengen waicutuxen alla, Synnin juuren alaspainamisexi ja cuo,!
lettamisexi? Waan

'li,».

XVijdennexi, menyiKysym: Mikäs sijhen on,
ettei ne ulcocullarur «lie edemmäxi heidän shri-
stillij^desäns, cuin että he ainoastans owar näkö--ja Suu-

ia ei costan tllleckan roristxi
Wastaus: Syy sijhen on, ilman sitä cuinnijstä edelläkäywäisistä
jo taitan nähdä, että monen ia erinomaisesti yhteisen Cansan ty-
könä, on aixvan wajawa ja wähäinen Tieto ja Rmmärrvs
heidän Autlldesians; Synnin myrkystä ja cadottawaisesia
wvimasta. Jumalasta ja hänen Pydydesiäns, Tabdostans ja
wanhurscaudestans, hänen Rackaudestans ja hywista Töistäns;
joiden asiain tietämättömydesta, ihmiset langewat huolimattomu-
teen sijtä totisesta järjellisestä JumalanPalweluxesta ja Christilli,

S s s 2 syve-

Mixei hi tai-
da tulla edmi'

maxi?

Sillä mauiei
tieöä parc«u
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sydestä, luottain ainoastans sen ulconaisen silmänmäön ja
ten yhteisen taman päälle coco heidän CdriWisydens harjsituxesa;
il-nsn sitä sanon minä, cuin suuri osa tancallmscn wcMettawan
Tietamättömyden tähden, ei dalajackan eckan ymmärrä halaita
corkiambata, cuin ainoastans sitä ulconaistg ja ulcocullatua CKri-
stillisytta; niin owat wlclä erinomaiset syyt sijhen petolliseen Cbri-
stillisytecn, ia ectei he coscan edemmaxi siitä joudu, scurawaiset:
Enftri, tNailman ja nijden cappalden
lincnßackaus: Lihalla on niin työläs luopua sinä jota hän on
ennen ni<n hywänä pitänyt, ja johonga hänellä nijn suuri taipu-
mus on, siilä on ja pahanilkinen cappale
ye caickein, cnca sen raira rmkia? Moni kyllä ulconaiststi
luopu mailmasta, waan salaisesti racasta sitä ja pitä paljon hänen
menostcms, jota hän tcke sintähden, että hän pidettäisin parem-
bana cuin hän on. Waan joca ci tahdo caickia anda mitä hä-
nellä on sen callihin Pärlyn edest, hän saapi nijn wähan, omistascn, cuin st joca ei mitan sijtä tando anda. Ei -yMn taida cadta
HERra palwella, taicka hsn tätä wiha eli toisia racasta. Ia
nijn mailmm» ja näkvwaisten Rackaus, olcon se julkinen eli salai,
nen coconans estä ihmssen sen totisen CKristillisyden darjoiluresta,
ja wictta clinoastans sijhen ulcouaiseen tekopyhytecn ja ulcocMifw
tten Pharistusten cansa.

Mutta'erms-
MKiscsii on e-
stet sijhen.

l.
Mailmallisicn

Racknls.

l7: 9.

6: 24.

2.
Satanan ,
S>M)!/s.

Toisin, teke tähän aiwan paljon, Saranan G^wyys
tällä wiimeiftllä mailman ajalla: Mailma on jo tullut min wijsari
ja eläbtcmeri, etteiPiru nijlia julkisilla jg petoMa rai<
da cnamdi nijn monda sielua pettä ja woilta. Nijncuin nijden
surten wainoin aicana Cbristuren jälken, cofca Pi? u e! tainnut
ulkonaisella murhalla ja tyranniudella enämbi niin paljon noitta,
waan näki nijden Chnsiittym Pysywäijdden ia,Rohkeuden .cuow
wan alle mcnnes, niin hän ylös eiattli tozsen w'«inomisen
niuodon, niin että hän plöönosii Keisarin In!?anuren Apcstatan
piirittämän Chrlstityicä, nyi nyt luvauxilla, mailman
cunnian eteen asctcamiscila, bywaia ovettritten v i>'
jollatawalla hän wahktäin wictti yt pois fijtä cnsimniaise-
siä rackaudesta jakiiw,a!,'desta, Wen asti euin l>e w!nuei;i

ja Men ulcenaiscen corjaan ja näkönään, teko-Clm-
ftilliUeen langetslt, »osta Pawin pimeys ja walvacunoä wijnl^in

syn-
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Colnitnatsudw Päiwäst. 5^9
synnhi >a ilmi tuli: Jolla tawalla Piru niin paljon enämmän woit-
ti cuin ennen nijlla julkisilla wainoilla jaMurhamifilla. Nijn onse wielä nyt, Costa Piru ei taida wietta ihmisiä nijhin julkipaho-
in töihin, mailman bäpian ja rangaistuxen tähden; nijn hän ei ai-
noastans miclelläns salli sitä, mutta myös itze talutta heidän sit-
ten yhteen caunisecn lumalisuden näköön ja war/oon, nijn että hs
andawat suuret Lehdet itzestans, waicka ei siinä yhtän totista he»
delmätä ole. Ia nijn cosca ei hän taida saatta ihmisiä yhteen co-
conaisen Taiwaan ylöncatzeseen, nijn hän wiepi hänen sencallaiseennscon tunnustureen ja lumalisuden barjoituxeen, josa hänen aina-
kin täyty mennä paitzi Taiwasta ja Muutta: sillä se on yhtä caicki
hänelle, mitä tietä hän helwetlijn wiepi ssinoastans että hän sinne
hänen saapi.

Colmanttexi, yxisyycans, miri ne ulcocullatut ei taida
«demmaxi tulla, on nijdctt K.llonnollisten ia henZellisten K.a-
hlam calraifulls, monen ulconaisen asian haaran läl-
kecn, joca asia aiwen pallon teke nijden uleocullattuin vimittä-
misexi, silla yhdencallaisis «siois pian tule petos. Luondo se caikisafuckclasti osottele armoa, lioitengin cosca se Jumalan ennattwäisen
armon waculuxcldq on lijcntettu. Cuinga moni/ ei ota ylös sitäHistoriallista Tieto, sen oumaMkewäisen Tiedon jaTunnon edest?Nijtä Lusnnolllsia Labio,'a nijden Hengellisten edest? Historiallisen
ja suruttoman Uston sm autuaxitekewäism Uscon edest? Sen ul-
konaisesti ccnmim elämw, sen Hengellisen elämän edest? Järjen
ja Tahdon Rijdsn, Hengen ja fihon Rijdan edest? Tancallai-
nen ulcocullaisus on paljon waarollisembi muillekin ihmisille, cumse ju'ki Suruttomus: sillä ne juMsumnomac owot/ nijncuin
ne wed?n paalien näbtawat Kiwet Meresii, joitawicki näkewat jss

wälttä; Waan Ulcoclzllarm owat, niftmiin ne sala-Kiwet jotca weden Vlla marowat ia ei nay, joihin moni lukemttoin
sielu itzcns loucka ja cadotetuxi tulle. Ach! sijs aiatelcat te ulcocul-
latut, cinnga suurexi wchingoxi teidän ulcocullaisuden on, ei ai-
noastans teille itzellcn, mutta myös nijn medelle yxikertaiselle sie-lulle, jo-a t,'zd.ln c«uttM tule pttclyri ja wedelM teco-pyh-yteen,
ja cadctttuxi-

Lahiain yhden
callnifnus.

.

Nrljenneri, Petty moni wiela rgns ?jta, cosca sie nä<kewat, errei caiHa xvaan ainoasians Mttlfrania svnd>l'a
Ssl 3 ran-

4.
Ettei calckiss
syndia mail-



mallisei s«s
rmgaista.

rangaista sijnä Mailmallisefa i!.aifä, jongatähden he siitä päät-
täwat sen; ettei he ole welcapäät muita syndejä wälttämän, cuin
ainoastans nijta cuin Mailmallinen Lccki rangaise: erinomaisesti
costa ne Suuretkin ia arwosa olemat HERrat ja Papit usiasta
nijta samoja harjoittamat, nijncuin: Ahneutta, turha Cunniata,
coston pyyndö, wiecautta ja muuta. Ikanens cuin sijna Mail-
mallisefa Laisa olis ojennus nuora caickeen meidän Christillifytten,
taicka myös nijden Suurten esimerkisa? Ei suingan, maan se ai>
noa ja täydellinen ojennusnuora caickeen meidän Christillisyteen on
Jumalan oma Sana ja Christuxen Oppi ja Esimercki. Moil-
mallisen Esiwallan wirka on ainoastans estä jarangaista nijta ulco-
naisia julki Pahennuxia, ja sitä yhteistä rauhallisutta edesautta.

XVijdennexi, pettä e«ns wielä monen, M waarä H.l»u>
lo ja Duomio iyesians ja omasta rilastans. Se on luonnol-
linen asia, että ihmiset aina tahtomat pikemmin Parahin päin a-
jatella jaDuomita itzestäns, cuin pahoin. Waan, jos me Duo-
miyisim meidän iyem, nijn ei meirä Duomitais.
Torinen boerrele iyens, nijn hän enämman catzo hä-
nen mahdottomudens cuin Armon päälle, enämman hänen Puu-
toxens cuin Uscons päälle, enämmän nijden hanesä asuwaisten hi-
moin cuin hywäin töittens päälle, jongatähden hän myös Duo-
mitze ja lukee itzenssiri wiheliäisimmäxi masn päällä: Minä olen
musia, japairva on minun polcranur. Waicka silloin ylkä
toista sano: Sinä caickein ihanaisin waimoin leas,stna olet
ihana ja juloinen ja meidän wuorem wiheriöiye. Cllnin,
yan Tvrar on coconans cunniallinen sijäldä, hass on cullai-

. ies waartes puerern». Maan cosca yxi phanjeus jaulcocul-
latru iyens coerrele, niinhän enämman catzele hänen ulconaisia
hywiä töitäns, cuin syndejä joita hän racasta, enämmän hänen
oma Wanhurscauttans cuin Christuren armoo, ja luule itzens e,
laman Kirjaan ylöskirjoteturi; waicka ylkä toista sano. Jaa,
mikäs on yhteisempi cuin se, että ihmiset aina luulewar jora-
cin olewane, waicka ei he cuirengan mitan ole ia wierrele-
wär iyens. Sinäsimor: minä olen Rikas, jaen minä mi-
tan rarwiye, ja er rieda ettäs olet ja radollinen,
-sotia, köM jaalastoiu.

Waarä Nmlo
itzestäns.

Kc>/N. 24.1

c,nt. 1: 5.6.j

rf«!. 45: 14-i

6»!. 6: 3.

äp»c'?''l7.6.
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Cuudennexi, estä monen sijtä totisesta Christillisydestä,
Mailman ja onni, Rickalw, Cunnia, Ter>

ja mun menestys: ja waicka nämät caicki itzesäns owat
Jumalan Lahia ja Hywyys, nijn ei ole nijsä cuitcngan se Corkein
Hywyys eikä totinen onni, waan nijstä ottawat ne ihmiset jotca

6.
Myötä käy-

minen ja ma-
ilman »nm.

ewat taipunet yhteen oli toiseen spndijn, tilan itzellens suruttomu-
teen ja ulcocullaisuteen, jaetziwät niisa heidän onneens ja menesty-
stäns. Sentähden st on wanha Sananlascu: Silla pira ole-
man wahvpa <elka, jonZa pira rairaman canda oikein hy-,
xvia paiwia, sijnä totisesti pitä oleman suuri pysywäisyys, suuri
aicoimus jocapäiwä, ja suuri Rucouxen harjoitus ja walpaus,cusa ihmssen pitä taitaman oikein käyttä mailman Cunnian, Ric«
kauden ja Menestyreen, nijn ettei l)än nijstä saastuteta ja woiteta-
Ei totisesti ianomut Wap. lEsus ilman syylä näitä sanoja: Ric-
kan on rulla Taiwan waldacundaan, huokiambi on
Camelin tayda neulan silmän lapiye, cuinRickan rulla Cai-
wan Waldacundaan. Cninga monda on nntci, jotca Köyhä-
nä ollesans owat, nöyrät, notkiat, hartaat, Jumaliset ja andel-
jat siitä wähästäkiu, waan jos se sopi nijn että he Ricastuwat,
nijn cohta tule toinen mieli, toinen puhe, toinen elämä, mlewatylpiäxi, ahnexijawisuri? Euinga monda on uijtä, jotca T<mdinja Sairauden alla owat nijn hartaat, jumaliset, andeliat, täynä
aicomusta ja lupamia; waan cosca taas Terwcxi päästän, nijn
ei ole he cnämbi ne ihmiseckän, ci ole enänwi nijta puheitacan,

- 24.

paljon wähemmin itze töitä ja toimituxia. Sencallaisille ihmisilletulewar ne nijmeijet pahennnaxi cliin ne ensimmäiset, ja
on tästä heille yxi picainen langemusPaatumuxeen ja cowaan mie-
leen, ellei ajallcms itzecukin eleens catzo ja ota waaria Vjastans iasutudestans, sillä ei Jumala annan itzians pilcata. sentähdennöpan, jos te cuulcne HENran änen, nhn älkät paaduttaco sy,
danda», Ma el suu sull tarita ,jan.

2?et. 2: «0.
öl2tk. 1^45.

Ncdr. 45 7.

näistä,

Päätös.
MMM erreiMM ole nijnlxewiäculla aumaxicuin ihmiser yhrcisesii luu-lewar. Ihmiset lulewatitzcns helpostiikmmns

hyp-
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hyppäyxella Tanvasecn tulewans.Waan mitäs Chrisius sano: Se
portti on ahdas, ja Tie on caica, joca wie elämään, ja
harwar owar, jotca jen lovrawar. tNonda on, jorca
rKwar mennä sijalle, ja ei raida. Caicki rosin juoxewar,
waan ei caicki sen wuoxi palcVa ennarä, jllosiar sijs nijn er-
ra te kaftraisirte. Sillä jos Hurjcas «ljcalla wapaxi tule,se on, suuren kilwoituxen ja sodan cautta, cuja siere je luma-
laroin ja
ja suuren waiwan cautta wijmein tule Taiwaseen; Waan sen ul-
cocullatun joca ei ole coscan miclestans ollut ccmcana Taiwasta,
täyty monen ihanan Toiwon cautta, cuitengin wijmein paitzi Tai-
wasta mennä ja wcupua helwetijn.

Mck. 7: 14.

i cor. y: »24.

2.
Cuinga
rallilicn ulcV-
cullm'sns o«; ,

Toisexi, näem me näistä cans sen, cmnga hirmllisefiiXVaärallinen asia se on/ erra olla ulcocllllarru Christitt^,
että olla läsnä Taiwasta, ja cuitengin paitzi sitä tulla? Se on M
Määrällinen asia, Gnsist sentahden, ettaMcocullaisuus, GMsen lorisin ihmisen ja Christillilyden: Pikam-
min ja huociammasii M julki Surmoin näke ja huomaitze hänen
tilans ja cauhistuxens, >a sijta taita tulla catumisen ajatuxijn ja
sijhen totiseen Kandymiseen, cuinM ulcocllllarru, jonga hänen
oma käsitetty luulons ja ajaturens hänen hywästä tilastans, aina
estä sijtä totisesta Kändymisestä ja Christlllisydcsta, liehacoitze ala-
ti itze cansas ja lihans cansa, ja lupa itzellens hywa luottain Ju-
malan Armon ja sen ulconaisen Palweluxen päälle, sijhen asti cuin
hän hänen turhasa uscalluxesans waipu sijhen tilaan ja paickaan
cusa ei enämbi parannusta eli muutosta tapahdu ijancaickisudes.
Merkillisesti puhui Chrisius Phariseurille, costa hän asetti heidän
'etecnsCaxi poica: ia Isa sanoi sille ensimmäiselle: Poiean,
mene tekemän työtä minun wijnamäkeni. Nijn Poica wastais:
en minä tahdo, mutta cuitengin sitte hän cadui, ja Meni, Waan
sille Toiselle hän myös sanoi nijn, mutta hän Wastais: Kyllä mi-
nä menen HERra, ja ei mennytkan. Se edellinen poica eteen
asetta meille ne julki jotca tosin hyliawät stn ensimai-sen Culsumisen, waan sitten catuwat, ja kändywät Jumalan tygs.

'Waan se jälkimmäinenpoica ulosmaala meille ne ulcocullarur,
jotca kyllä owat, walmit lupaman ja aicoman, waan ei sen
wuox coscan kerkiä eikä tule; Jonga päälle sitte Christus päät-

tä

Se estä sen
eikian kandy-
mistn.
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lä aiwan merkillisesti: Totisesi sanon minä-reiUe: pllblica-
mr ja ponor kaMar teidän edellän Jumalan Maldacun-
daan.

Cöisixi, on Ulcocuffaisus waarallinen sentähden, että se
Rauhoirra omantunnon ja reke mrwallisexi ja sururromaxi
yhdellä petollisella rauhalla, ja mikäs ombi waarallisembi a-
sia, cum Rauhoitta omatundons jollakin ulcona Christusta? Tu<
hatta kerta parembi se on/ että canda täällä yhtä waarillista ja
pelcurica omatundos, nijncuin totisesti nijlia uscollisilla Jumalan
Lapsilla, onlalati siltä sisällä asuwaisesta synnistä yxi attnomaineu
rauhattomus ja pelco, joca aicaisen waiwcm, w«lituxenja huo-
cauxen cansa pelastuxen ja woiton lälken heidän Sotans alla. Mi-
nä sanon, että tämä Jumalan Lasten rauhattomus ja pelco on sa-
nomattomasti autualliscmbi ja parembi, cuin nijden jotcarauhalli-
sesti omasatumwsans mielestans kyllä eläwät, waan sijnä rauhasa
helwettijn mencwat. Ia nijn sijs ne wanhurscat taälda monen
helwetin ja waiwan cautta mencwat THiwaseen, wacm ne ulcocul-
latut monen ikänäns cuin Taiwan ja suuren Tciwou cautta mene-
wät hclwetijn ja cadotuxeen. Ach! autuas sijs caicki asiat taita
heidän oikiasa arwofans nähdä ja pitä, ja sen jälken itzens kayttä
hänen tielläns ijancaickisuteen!

Rauhoitta,-
mmttnuno,»
pctolliststi.

K2»'. ?! 24.

Colmannexi, on ulcocullaisus määrällinen wiela sentah,
den, että sijcä on 'sriSexviä F.a»;lemus paatlnnuxeen ja hen-
gellisien Sokeureen, uijn että" Jumala wijmein wanhurscau-
deus Kijwandesa jättä heidän häjyyn mieleen, ja sencallaiseen
pimeyteen, ettei he enämbi näe waicka heillä on silmät, eikä
cuule ja ymmärrä waicka heillä on corwat, joca on Jumalan
hirmuinen Duomio ja wcmhurscaus, jolla hän sencallaiset itse-
wijsat ja ulcocullatut salli heidän omi<n ajatuxilns ja teihins,
ja langeta synnistä syndijn, sijhcn asti cuin synnin mitta on täytet-
ty, ja tijma Clafi on ulosjuosnut, ja heidän pitä «stuman edes
Duomarin eteen, ia wastanottaman se Päätös joca caickille uscot-
toinille ja coirille pitä oleman sijnä tuliscsa lärwes,.joca on se toi,
«en Cuolema. Ach! misäs silloin on caicki se endinen hywä aja-
tus ja luulo itzestäns? Misä.lohdutus? Misä usco? MisäChri-
siillisyys? Ach! mikäs on wiheliäiftmbi, cuin nähdä silmillans seihana Canacm Maa, ja ei cuitengan paasia sinne sisälle?

T t t Col-

-tlmmxcm.
,55, 6: y.

'Hpoc. 21: F.
'Lug. 22- 15.'
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Colmannexi, oppicam näistä caikista cans näkemän,
cuinZH TarpeUinensijs stn Totisen wilpitöin
harjoitus ja ahkeroiyeminen on. Te olctta opetetut, mikä
Toruus on IGsilxes, fenrahden pucecat päallen uft ihminen,
joca Jumalan Men luoruon, Torifes wanhurjcaudes ja

ja alkäc andaco lairrajalle staa. Wap. Christussano: tNinuniken onjowelias, )'a minun cuorman on te-
Nimittäin sitten cosca ihminen on synnin ja Lain orjudesta

irti tullut, »a totisesti käändynyt Jumalan tygö, nijn ei hän sitten
enämbi waatimisella ja ulcocullatutla menotta waella Jumalan e-
des, waan hänen Sydammens on uscon cautta Christuresa puh<-
disicttu Synnistä ja synnin rackaudesta, ju yhdistetty Christuxeen,
nijn että han mieluisesta hengestä ia uscon cuuliaifudes palwele hä-
nen Isäns ja harjoitta wanhurscautta, suuresa alhaisudesa, nöy-
rydesa, palawasa rackaudesa, totisesa caickein sondein wihasa ja
walttamisesä, ja caikisa totisisa hywisä owuisa, Cbristuxen esimer-
kin jälken. Ia waicka niiden tstisten Christittyin tasa mailmasa
pitä elämän suurten Kiusausten jarauhattomuden alla caikista wi»
hollisista. Pirun, maitman ia Lihan kestellci, niin se sama Jumala
foca sen hywan työn on heisa alcanut, sen myös heisä päättä, ja
anda heille yhden woiton toisen perästä, ja ylösotta heidän puh,
tan aicomisens ia wilpittömän al>kerudens itze Totuden ja T»ön
edestä, ja sen mitä puuttu täsä hekoudesa patlitze ja täyttä Chri-
stuxen Täydellisydesta, josa Chri Kiresa caicki ne jotca Toimella
festi owat waeldanet, owat Rauhasa, jatulewat Nauhaan ijan-
caickiscsti.

3-
Cumga tar-

pcllilun 'totu
nen Chtistilli-syys on.
Li'K. 4: 21.

24 27.

ec 57:2.

Wiela Neljennäxi, mahdamma me naisia caikisiä «ah-
da fss opvia, cllinFH TarpeUinen si jocapairvainentoecns ja
coerrelemmen on iyeclllleckin hänen nlasians. Cosca Mao.
lEsus sanoi opeluslapUcns: Torisi!?, reistä minnn perra,
nijn cohta.caickein heidän Sydämmens lilckui ylös, tulit
sexi s jaitzecukin rupeis sanoman.- HERra, lienongo minä <e?
Anna Jumalan, että minä tällä saarnalla niin pallon hyötyisin,
että muutamakan Sydän tulis ylöslijcutetuxi, /a ruocis epäile-
män hänen tilasians! niin olis toiwo että jotcn hywa fen päälle
seurais. loca tancallaista Totuutta ia oppia, cuin me nyt cmit-
let olewt cuuldele ja lukee ilman lijcutusta, eikä sen päälle tahdo

coe-

4.Ia
U'"f" banm
W
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coetella itziäns/ min stncallaistn ihmisen tila on paljon epäildäwä:
Minä epäilen ja aiwan pahaa luuloa pidän sen Cauppamiehen ti-
lasta, joca Haminaan tulduans, ei tahdo Toscan Alustans tyhien-
da, eikä rachningeitanslapicatzoa, että hän pian tyhmän puutu;
Nijn minä cans pidän seN ulcocullaisna, joca ei ikäuaus tahdo coe<
tella sydandäns eikä sijtä totista murhetta pitä: Costa yri Sairas
on jo ilman kiwun tunnota ja tundemistts, uim se on hänelle Cuo-
leman mercki; nijn myös cosca yhdellä syndisellä ei ole yhtän tun-
do banen hengellisesta tilastans, eikä murhetta sijtä, nijn ston
mercki siihen, että hän on Niollut. Costa Christus rupcis coct-
teteman sitä Ricasta Nuormaista joca oli mielestans täydellinen
byroisa awuift ja Christillisydesä, pani hän hänen eteens sen coe-
turexi: jos hänen piti oleman wa!mm poiskieldämän caiken omai-
sudens/ ja luopuman sijtä: waan tämä coetus ilmoitti hänen sy-
dämmens petoxen, cosca hän tuli murhellisexi ja meni matcaans.
locapäiwäinen Coettelleminen on caikille tarpellinen ja hyödyllinen,
nijlle Ulcocullatuille, ylöcherättämise-xi, waan niille
Totisille Chriftityille ilon syvxi ja Jumalan Cunnioittamistxi, ja
sitä suremmaxi kehoituxexi sijhen totiseen menoon Christures. Sen-
tähden sijs, coerelcan cukin oikein oman recons, ja sirren hän
raita ainoasian» iyesiäns kerjcara. Coerelcar reirän/ josre
olecra nscosit, cokecar teitä. Gli erreko re lytänne tunne,
ena lEjuo ChristuL on Gllei nijn «le errä re kelwor-
romar olena. Ia lairracac peln?<»Ua ja.wapistuxeUa, errä
te auruaxl rulisirra. Amen.

0,1. 6: 4.

llul. 1:9. ic>.
11.

rl,ii. 2: i2.

VOanhurfcas Jumala, SiNlltt p. Sana» waroitra
»neira, ja olona meille sin/erra moni jocanäky Jumalinenlewan, wiettele nijn että hänen lumalans palwelllo
on rurha; ja e«a moni rahro olla piderrynä nijncuin
nun Canjas joca jo wanhurjcauden rehnyr olis, joista
rengin sinä iye janor, errä he turhan sin»la palwelewar, ja
«rrei caicki jorca lanewar sinulle HERra HERra t»,le
wan waldacnndaan. Ach! anna meille armollisesti ande-
xi, että me usiasti olemme tahroner Sinua pilcara ja pettä
yhdellä ulconaijella pyhyden warjolla ja reco-wanhursiau-della ilman rorista fvdämmen ylösuhramista lljcon rorisincuuliaijude» alle, jolla «e olem rehner iyem mahdonoma-

Ttt xi

i' 26.

58: 2.

7: 21.
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xi sinun Armoos, ja iyemme airoan cowin perraner ja rva-
hinZoon <aarranet. Ach! opeca meidän tasakin oikein nm-
deman ja rekeman sinllll Tahros ja mikä Tomus on I.E-suxes; ja ala anna meidän Mailman canja walira Inmali-i.sen menon warjoa/ ja sen woiniaa pois kieldä/ waan
na meidän jscapairvaisin cammuxen ia paran,u»xen callt-

ra ristinnaulira ja cuolerra se wanha ihminen, ja sirä wa-
. stan rulla nMewaxi sen sisällisen ihmisen puolesta; erra
thrisius usion caurra asu meidän <>'VämmesaM/ ja hänen
,?,ellgens cauna kirjoitta Aakins meidän sfdämmihiM/ se<«
oikian no^ryden, rackauden, puhtauden ja caicki Lhristil-'
liser an>ur joeca iye Chrisiuxesa loistit. Tee meitä wahwa-
xi ja pyftwäisexi täzä harjoimxesa, ja älä anna
meidän olla nijncuin M'/ jorca tosin ulos johdarecrinEZW-tin orjudesta wäkcvoällä kädellä, waan cmrcnmn jätlens
maahan lyötin Corwesa ennen cuin he sijhen
maahan rulic, cosca heidän st>dämmen« ei olluc rorillen ja
Mollinen: tNiras se aurcaio meitä/ ettemme me olis cauca-
na w-ldacun!lasta, jacuicenZin pidäis murnelli-.sna menentän Sinun ijancaickiseen vlch/
XValllye sijs Sinä meidän ja anna sinun
walkeudes loista sijnä, eträ mc aina sinun osaMsildesas ja

wahuoisiuisim, ja edescoisim rorisick rvandllr-
scallden hedelmira jorca IGjuren Cbristuren canrra rapah-
Nliwac meisa sinun Cunmares. Ia nijn caicki meidän Te-
con wuoraisir ulos UseostK, ja eapabduis Rackaudesa, si-
nun ja meidättiähimimisem IEsuM?sa Chnsinxesa. Amen.

- 21.

Z: 5,

5^3:16.17.

Mkc-. 12134.
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Kahdes Tsista Kymmenes Sunnuntai
P. Kolminaisuden Päiwäst.

Esipuhe.

MMosca Jumala oli vaattmwt Taiwan ia Maan ia caiken hei-
MW dän jouckons ihmellisen Luomisen, cuuden Paiwän sisällä;

niin Moses lyhyeld caickemluotnin täydellisydcsttancallai-
silla sanoilla todista: Ia Jumala cayoi caickia cmn hän
n>sr oli, ja cayo, ne olir sanger Luom- kirjan Lng. 1.

3l. Joista sanoisi me merMem-

6en. 2: l.

(»ci». I! ZI.

i. Että caick'i luinalan Z.«odlle olir Se
ei tainnut toisin olla.- Sillä nijcuin Jumala se suuri Luoja ja Me-'
sian itze on se corkein, jaa ss amoa totinen Olendo Hywyys, ja
caickein luotuin yxinäns Hänestä piti ulostulenian, costa ei wielä
yhtän muuta syylä sllut wäli»n tullut; uijn piti myös malttamat-
tomasti hywät oleman caicki ne jotca ainoasians sijtäcorkeimmasta
hywydestä ulos tulit ja alcuns sait. Ia mitä erinomaisesti nij-
lnn larjcllisijn tule, sekä Cnqeleihin, että Ihmisijn, nijn olit ne
lumalalda erinomaisella Hywydelia lahioitetut ja caunistetut:
OnZelir, heidän deuMistn oKmistns jälcken caikella henssellssctzlä
taydcllifydella ja omaisuxilla, Ihmijer taas, sekä Sielun että
Ruumin puolesi, sula Hywydellä, niincuin täydellisellä Wijsau-
dclla ja Tiedolla, Pyhpdeltä, wanhurscaudella ja Rackcmdella.
Ruumin raitiudell.l ja terweydellä ilman jotan cuoleman ei wahin-gon waarara, olit edcscatzomtja waruftetut.

Inmala loi

2. Maan <M erri rämä stisottllr päälle
cauwan, murra nijn pian pahan. Sen järjelli-s>

että hänellä pici ole-
man silda corkiammast hywäldäLuojalda yxi wapaus hänen ,är-
kens barjoltuxesa/ ajawresans, tölsans ja menoisano; sillä jos hä-nen Tahtcns elis ollut lizkumattomaxi sidottu ja waadittu ainoa-sians johongnn wälttämättömmän lyöban ilman ybdettäkan wä-'
Mtttta sen siwusa, nijn silloin Engelit ja ihmiset olisit/ jotcu muut

t t 3 piw

Waan tuli
sitte pch«xi>
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pikemmin ollet cuin järjelliset täydelliset luondocappalct. Tämä
Wapaus eli wapa Tabts, eimillän muoto taida sanotta Syyxi
eli lärjellisen luondocappalen langemuxeen, nijn muodoin
cuin tämä wapmis, ensin, on sen täyden Järjen wälttämälöin,
hmaisuus,jatoiscM,lumalacuitengin fenwapauden cansuldttuwai-
silla nuorilla sidoi sijhen hywään, nijncuiN/Luonnollisellataipumuxell»
ja woimalla caickeen sijhen cnin hywä oli; toisexi,yxiwacaisella Kä«styllä, ja KKllolla hsmn tahtons rickomast; ja wielä angoralla
uhcauxella ja cuoleman tygö sanomisella jos toisin piti se wapaus
täytettämän. Ia nijncuin n»t ne järjelliset luondocappalct tasa
heidän taydcllifydesäns ja wapaudsscms, ei tainnet olla määrättö-
mät niincuin itze Jumala, M silloin he olisit olleet Jumalat o-
lennoftns, waan he olit määrälliset, nijn että heidän järkens j«
täydelltsydens määrä oli wijjein rajain sisälle suljettu, niinmuodoin
cuin heidän piti caswamisen >a wahwistumisen cautta <eka Turmo-sa että Pyhydesä tuleman sijhen ehdottomaan ja langemattomaa»
taydtllisyteen; nijn sijs tästä määrällisestä luonnosta seurais se, et«>

- tä ne järjelliset luondocappnlet cans olit lanaewaiset, taicka sencal-
- laiset joca taisit langeta, ja taisit myös pois pitä itzens langemuxe-
'sta heidän Wapaudesans. Joista caikista me jo näen kyllä sen,
ettei Jumala Millan tawalla ollut syy langemuxeen ja syndijn
josta caicki nijn pahaxi tuli, cosca hän loi ne järjelliset lundocap-
palet wapaixi ja langewaisixi eläwixi heidän luondons omaisuden
jällen/ waan hän w«rusti heidän utottuwaisesti caickia langemu-
musta wastan, nijncuin me jo cuulin.

Viä.N.3ex»Z.
p»N I'rinis.

Itze Langemus sijs, ionga catta Jumalan luodut tulit
ja wKZnnyit nijn pahaxi cuin ne nyt owat, tuli sulasta Wapan
Tahdon wäärin käyttämisestä: cosca seka yri osa nijstä Hywistä
Engeleist wapaudesans rupeisit ymmärryxens eteen asettaman tar-
pettomia uloscuwauxia heidän yhden callaiseri tulemiscstans itztsen määrättömän Jumalan cansa; että myös sitte erinomaisesti
Ihmiset rupeisit sen langennen Pirun eteen asettelemista ja wäa<
riä selityxiä Jumalan asetuxist jakäffyist tarpettomasti cuuleman
ja seuraman. Tästä nyt sen ihannan wapauden wäarinkäyttämi-
sest, ja sen asettamisesi Jumalan Tahtoo ja Kässyy wastan, ja
nijn coconaisest Jumalan Kässyn rickomifest, se cauhia Langemus
ja sen päälle se«rawai«n pahuus alcu»s sai josta nijn nyt Juma-

lan
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lan parahat luondocappalet peräti turmeldut owat, ettci neenem-
bi ole hywät waan coconans pahat. la, etten minä talla erällä
pidemmäld mahda puhua Piruin pchudesta, nijn mitä erinsmat-
tain Ihmisiin tule, me taidamme sen sanoa heistä, että he nyt jäi-
ken Langemuxen sijna' luonnoVisesa turmeluresiins catzolm, owat
ne caickcin heicoimmat ia wiheliäisimmat luondocappalet maan
päällä: Heidän Sjeluns on täytetty caikilla puntoxilla, pimey-
dellä, omalla rackaudella. Jumalan wieromisella, wihassa, saa-
staisildella ja caickinaistlla pahalla lyönnälla, niin että tussin jom
jälki ja cansaluodusta täydellisestä
ihllnaisudesta ia Luojan cuwosta; Ruumin puolest taas, ei cuulu
nijden wiheiiäisien ihmisten kestellä muuta cuin lukemattomat Tau-
tein, tipuin, raaja ricosten, ja muitten puutosten ja cuolemain
muodsf, seka sisällisesti että ulconaisesti. Nim että näin muodoin
Moseren todistus Jumalan töitten ja luotuin hywydestä näky
meille oudori jawastoin sitä jocapaiwäistä coettelemusta, josa me
tussin muuta näem ja cuulem cuin sitä toca paha, waiwallinen,
kipia, raadollinen, wanhinqollinen ja cuolettawa on- Act)! että
ne jotca wielä eläwät heidän luonnollisesa turmeluresans ja pahu->
desans, näkisit cuinqa pahat, alastomat ja rijsutut he owat caike-
sta hywästä, ja umga caudia lopuil pahuus wielä heidän edesäns
seiso, ellei se val>a heisiä a?allans tule mumetuxi hywäxl jällens.
Totisesti, jos en me taucallaistn sanomattoman wiheliaisyden alla
liedäis mitan niistän neuwosia m LäkHristä, jonga tygö me käan-
däisin itzem apua ja ojennusta saaman, nijn meidän caickein tay,
dyis waipua yhdesä surkiaja jasurcuteldawasa tilasa ilman lohdu,
tusta ja toiwoa.

3. Waan niin totisesti cum Jumala alussa lvi sa teki
caicki bvwäxi, niin totisesti on Hän myös sirre jalkenL.angemu-
xen jällens caicki ikänaus euin ylöstehnyr ja ylös luonnr,
jaojendanur /ja wiela sin «ke jocapäiwa. Hän paranda
caicki meidän rioxem. Costa sen ctisimmaisen Luomisen Kywyys i
tangemuren cautta syndijn turmeldin, nijn Jumalan hpwäri tefe-
minennyt lapahtu erinomaifist» cahdella tawalla, nimittäin Lu,
nasiuxen, ja pyhittämisin cautta- Cosca lEfus JumalanPoica oli toimittanut sen suuren Lunastuxen Tuo»/ taicka jo en-mn oli Jumalan Nenwofa catzotlu za ylösotettu M täydellisen

mail»

lotca luma,
laMensteke
häWÄI.l»s»l. 102:18.
ps-il. s>: 10.
rl,l. 103: z

2c«s. 5»

513Colminaisudm Päiwäst.



mailman WapnKtaiaxi, nijn sen cautta caicki pahuus tuli pois
Tätä Lunchuxcn armoo Jumala nyt anda ihmisille eteen

asetta, ja stn oftlllsnteen dcitä johdatta hänen P. Sanans caut-
ta totisen CuMmuxen ja Parannnxen järjcstyxesä. Ia jotca sijnä
ondowat johdatetta itzens Paramnzxeen ja Uscoon, ne cans tolisc-sti lEsuxen Lmmstuxen oftllisutecn tulemat sen colmannen uscon
cappalcn ialken, ja n>jn heille tule caicki jällens hywaxi; Syndi
joca on caicki pahaxi tehnyt on nyt hcildä poisotettu ja andexi cm-
nctlu, ja Pyhä Hengi ildisturen tilasa jocapaiwäpuhdista heitä pa-
hasta, sixi min he sen täydellisen woiton tämän sotiwaisen'menon
peräsi käsittäwät Cunnian waldannmasa, ja nijn täydellisesti
waxi jällens tulewat- Tällä tawalla nyt Sielu tule paratun,,o-
mantur.non haawat läkityxi, ja Jumalan cansa jällens yhdiststyxi,
Ruumis cans Jumalan, ja
lakityxiä, nautitze hänen tauteins liewityxcxi ja paran-
damisexi, sm iälken cuin Jumala nake sen ruumillistn awun tasa
tilasa itzecullcckin hyödyllistri; ja waicka hän cans ne ruumilliset
puutoxer anda usiasti jäädä hänen lapsillens tcrpellistxi curituxexi,
nijn on cuitengin nijsta caicki paha, se on, rangaistujen ja wihan
näkö ja Duomio poisotettu, ja ne nyt owat Jumalan lasten to-
tisexi hywaxi ja cdustuxexi lEsuxesa. Ia nijn sijs hän caicki hy-
wästi ja hywaxi teke.

Jos josakin Maacunnasa olis yxi Mari, joca taibais ja
tahtois caicki ruumilliset taudit, cuurot, mykät, sokiat, caatu-
wat, spitaliset, wesitautistt ja muut paradamattomat lahmri
randa, mikä juoru ei olis ihmisillä hänen tykons? Waan täsä on
meillä Läkäri lEsus, joca totisesti paranda caicki ricoxcr, jo-
ca on-HGRra, meidän parandajam, eikös sijs meidän tä-
män turwallisen ja täydellisen Läkärin tygö pidais itzcm pitämän
Sielun jaRuumin tarpeisa, joca ei yhdengän tarwitzcwan ja hän»
da etziwän anna auttamata mennä, cosca me ainoastans hänen
parannuxens muodot oikein käsitämme jakäytämme.

Lxoä. 15:2,6.

.Tamänpaiwaises P. Emangeliumis eteen asetetan meille
lEsuxen parandaminen yhdest Cuurost ja mnkäst, jstca luonnolli-
sesti owat parandamattomat taudit, ja nyt lEsuxelda tulit para-
tuxi. Ia nijncuin nijsti monellcusisa ruumillisisa taudeisa, joitasesuu-
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suuri Israelin Parandajn paransi hänen lihans paiwinä, oli yxi esi-
cuwa nijhin sisällisim ja hengellisiin Sielut! tauteihin ja puutoriin,,
cuin löytywät caikisa ihmisisä; ja myös nijden parondamisesa oli
esicuwa lEsuxen ja hänen Hengens waicuturijn siclusa sen totisexi
parandamisexi ja pelastuxexi synnin saastaisudesta ja haawoittami-
slsia; nijn me siinä tahdomme nyt tätä Cuu-
ron ja mykän parandamista tutkistella, nijncuin ychtaesicuwaa mei-
dän hengellisen Cuuroudem jaMvckyydem sekä pahuteenjacauWu-
xeen, että sen Parandamiseen lEsuxelda. Johon xucoilcam ar«
moo lEsuxen omalla RucouxeM sydämmesi sanoden: Ij«
meidän erc.

Sen P. Ewangeliumin kirjoitta P. Marcus/
7: V. 51.

ajcan, cosca lEsus lZxi Tyrin ja Sidouin
maan arista, tuli hän Galilean Meren tygö
kymmenen Caupungin maan arten keMe: 33.

Ia he toit hänen tt)göns Cuuroin, joca myös mycka oli/
ja he rucoilit händä panelnan kätens hänen päälleus.
33. Ia hän otti hänen erinans Cansasta, ja pisti Sor«
lnens hänens Corwijns / syM ja rupeis hänen Kielens,
34. Catzahtain Taiwaiseen, huocais ja sanoi hänelle:
Hephetah/ st on aukene. 35- Ia cohta aukenit hänen
Corwans, ja hänen kielens side pääsi wallallens ja hänpuhui selkiäsi. 36. Ia hän haasti heidän kellengän sa-
nomasi. Mutta jota enämmin hän haasti, sitä enäm-
Niin he ilmoitit. 37. Ia he surest ihmettelit sanoden:
hywästi hän caicki ttki. Cunroit hän teki cuuleman/ ja
mykät puhuman.

tutkistelemises joca on siitä lärjellisest Luondocappa
lcst on se yxi poistehty asia la totuus, ensin,
että Ihmisesä on Caxi olendo-osäa josta hän seis», ni-

Uuu mitl

Ihmisesa S«
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Milton Sielu jaRuumis; T«isexi, että Luojalda on hänelle
cans suotu cahtatainen Elämä, se luonnollinen jaHengellinen.

Mitä siihen edellisten tule, että ihmisillä on ainoastans
eaxi Olendo-osaa, Sielu ja Ruumis, niin nakyis tosin muuta-
mat Raamatun pakat olewan sitä wastan, ia jacawan ihmisen
o!endo-osat colmeen cappaleen, nimittäin Sieluun, Hengeen ja
Rumiseen: Nijn nim.ttä Pawali, että ihmisesä pitä Hengi, Gie-

ja Ruumis nuhtetoinna pidettamcm Jumalalle, nijn sano
myös Maria hänen kiMs wirresäns: Minun Sielun suurest

HERra/ ja minun HenFcni iloiyell,malaja, ja nijn
eri työt tygöluke Sielulle ja Hengelle. Tästä asiasta se P. Luthe-
rus merkittäwästi puhu ja sano: Coicki nämat colme sapvaletta ja
coco ihminen muutoin jaetan cabteen o>aan, lihaan ja Hengeen,

lacaminen ei tule itze luondoon, se on,
tuomiolla on colme cappaletta, hengi )"fiem is, olcon ne
"caicki sitte hywat eli pahat, josta nyt ei puhuta. "Se ensimai-
"nen cappale Hengi, on se wwin callijn j« ylimmäisin Osa ih-
"misesä, jolla hän on sowelias käsittämän nijtä käsittämättömiä,
"näkkvmättömiä ja ijancoickisia asioia, ja on lyhyeld, se huone
"josa Usco ja Jumalan Sana sisällä asu, josta Dawid puhu
"Psalmis sn 12. Jumala luo minun sisallyximi yri u«si >a oi<
"kia hengi, se on, yxi yxiwacaincn wabwa Ufto; jota wastan mj,
"sta uscottomist seiso, ettei heidän Svdämmens ollut oikj-a luma-
"lan tygö, ja heidän hengens ei ollut uscosa hänen lyqöns, Pfal.
"?7- Se toinen, nimittäin Sielu, on st sama Henqi Luonnon
"puolest, waan cuitenZin toisesi» toimituxesa ja työsä, että se Ruu-
"min eläwän teke ja sen cautta waicutta, 5a cutzutan Raamatusa
"usiasti Elamäri, sillä Hengi mahta kyllä elä ilman Ruumitta,
"waan Ruumis ii elä ilman Hengeltä; Sm cappalen näemme
"me cuinga se unesa?in ja ilman lackamata elä ja waicutta, >a ei
"ole se hänm luondons, että nijtä kGttämattömiä c>sso!ta kasilta,
"waan mitä Järki tuta ja tundeci taita, ja on erinomatlain Jär-
"ki Kynttilänä tasa huonesa, ja cusa eiHengi nscon consa, nimcuin
" corkmmmalla waikeudella walkaistu, hallitze täm lärien waZoa, nijn
"ei se mahda coscan olla ilman exyrystä, sillä se on ylön
"lumalaWa asioja tutkiman; näille cahdelle cappalelle Raamat-
uin pchon tygöluke, nijncuin wijsauden ja Tiedon, wijsaudeu

"Hen-

l>. 13.

V,uf>»v.Naii.
ii,4:t«p.2iB.
IcK. ;: 6.
livm. z: 5.
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Hengelle, ja Tiedon Sielulle, sen jälken myös wihan, halun,"
racrauden, cauhisturen, ja muut sencallaiset. SeColmason"
Ruumis hauen cansa, jenga Ty't owat ainoastans"
jotcu harjoituxet ja käyttämiset, sen iälkcn cuin-Sielu tunde, ja"
Hengi uscoo; ja että me mahdan Raamamst seliltä tämän wer-"
tauxella: Moses teki Tabernacli colmeila erinä-isellä sialla, se en-"
simmainen oli se caickein josa Jumala asui, eikä ollut"
Vhtän Kynttilätä sijnä: Se toinen oli se p^hä, sijnä seisoi Kynt-"
lila jalka stitzemän Lampun ce-nsa: se colmas oliesihuone eli esi-"
rippu, joca oli awoi Taiwan alla Auringon walon edesä. Tä<"
sä esicuwasa on yxi Christitty ihminen ullosmaalattu; hänen"
-Hengens on se caikein P>?hm, Jumalan asuin sia, pimiasa"

26.
B,uHuin 8»n»

Uscosa ilman kynttitälä, sillä st uscoo sitä cutn hän ei näe, eikä"
tu-nne, eikä käsittä. Hänen Sicluns on st josa owat"
seitzemän ston, caickinainen ymmärrys, eroittamu"
nen, tietäminen ja tundeminen niistä ruumillisisia nakywaisistä"
cappaleista. Hänen Gsirippuns on Ruumis joca caickille on"
julki, janähtäwä mitä se teke ia cuinga se elä. Tätä siis Pa-"walirucoile, että se Rauhan Jumala, pyhittäis wcitä, ei ainoa--"
stans yhden cappalcn puolesi, waclncoconansjacaicki, hengen,"
sielun jaruumin, että caicki pyhät olisit." la, mitä sijs itze a-
siaantule, nijn käypi P.Lutheruxen selitys, sen päälle ulos, ett3
ihmisen Luonosa on ainossstans caxi olendo-osaa josta ihminen seiso,
Sielu ja Ruumw, josa st colmas nimittäin Hengi ainoasiansSielun erinomaista omaismra edesanda, joca on wastaudestSyndymisest, että Sielu on sille udistettu hänen luonnollisesta ti,
lastans ia lihailisudest, hengellistri ja pyhäxi Jumalan aseexi ja a-
sumasiaxi, hengellijilla lähiöillä caunistctm, ja min edespäin. Ni uettä HmZi ja Sielu, waicka ne crittän catzotan sen hengellisen
omaisuden jalken cutn Si-elu saapi udesa Syndymiftsä ja Kändy-
miscsi, josn se cule Jumalan cuwaiseri ja pyhäxi ia nijn Pyhän
Hengen huoneri; niin owat ne molemmat cuitengin luonnollisestiyxi ia nri osa ihmists,!ongatädden ne molemmat liaamatusa emin-
mitten secaisin nimitetan, nijn että cosca ihmisten cuolemastakinpuhutan Naamatus, nijn se cutzutan nyt Hengen, nyt taas Sie-lun erimisexi ihmisestä,, itze asian painon ja selittämisen tähden sen
cuolemlmoman Siclun tutkistelcmisesa. Ia nijn nijsä Raamatunpaicoisa, joisa puhutan colmesta eli usiammasta cappalesta ihmise-Uuu 2 st<

»eb. i>ll I.

8: 5.
«,!. s§. 17.

Saarn. Kir.
>2! 7.

2,7:
2O: 10.

<^9nt'.Kl.lt,lV.
28. ,
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sescl on nlerkittawä yxi erinomainen paino nijstä cuin silloin puhu,
tan, ja niiden welwollisuutten erililomainen Tarpellisuus caickin
ja cvco ihmisen osain ja cappalden puolesi; nijncuin se seiso, että
hänen pita racasiaman Jumalala, caikest shdämmest, caikest sie-

jacaikesi mielesi; jolla teroiteta» Lain pitämisen tarpellisuus
ulconaisestt ja caiken woiman peräsi; Nljncuin myös

Pawali Hengen, Sielun ja Ruumin nuhtcttomuden waatimisella,
teroitta Pyhyden tarpellisuutta ja yxiwacaisntta coco ihmifefä caie-
kein woimams puolesi. loca, oli se paatarcoitus hänellä näitten
Sanain cansa, waan ei erinomaisesti osotta nijllä cmnga monda
osa ihmifes pidclis oleman, jotca me muutoin sekä Raamatust et-
iä Luonnon tutkimisist taidam tietä jakäsittä.

Ks->ti».
ic)or.2:i4.i4.
c,p. 14:
»«hl. 4:

»w Elämä. . Ia nilncuin nyt nam ihminen seiso cahdestolendo-osasi,
Sielusi ja Ruumist; nijn on se hywä ja ricas Luoja hänelle cons
suomit kahtalaisen Elämän, sen Luonnollisen ja HeHellisen. Se
luonnollinen Gtama ihmisesä, ei ole amoastans se ruumillincn,
maallinen la ainellinen elämä, joca nijiie järjettömilleckin yhteinen
on, ja seiso sijna hienosa ia wircuimmasa weresä; waan sijhen tu<
le cans se Järjellinen elämä, sosa ymmärrys ja Tahto ja muut
järjcllifet woimat osottawst heidän waieutuxens caickenloisten a-
siain tutkimisella, käsittämisellä, tittäwistlla, racastamisella eli
wihamisella, ja nijn edespäin. Se -Hengellinen iLlama taas
«n itze Jumalan Cuwcm caunistus ihmiiclo, «.ston cautta Ebristu<
>ey päälle, jolta han on Jumalan cansa yhdistetty, ja Jumala asu
ja watcutta hänesä, ja ihminen nijn on mi Jumalan Hengeldä
walaistu ia kaätty hengellinen ihminen. Mutta costa nyt se lär-

ä«ev. 17: ii.

«en. 2:, 7.
jellinen Luondocappate ihminen, Langemuxens cautta syndim/pois
tuhlaisja cadotti sen Hengellisen Elämans, nijn hän t- sm ftn cc>n«
fa tuli pcitzi hänen parasta elamätäns ja cobta cuoli 'simalla sit--
manräpävrellä Jumalan angaran uhcauxcn mlken, nijn elta dan
tuli pois Jumalan armosta )a osallisudesta ja cackesta hywästä ja
autudesta. Waan nijncuin hän wielä tasa noyräsa timfcms ja cuo-
lemasans Jumalan wihan alla,snitenam sai yhden ajan nautita si,
tä maallista ja järttllistä etämätä, niin häncans niin muodoin oli
wilNa muodolla elawä janautitzi sitä luonnollista elömctö. Niin
että nyt ihmiset luonnostans ennen Kandymistiiis owat osirain
cuotter, ja lofm sen parhan elqmans puolest, josta Pawali sano,

2l 17.

iIM. 5: 6.
Mi!
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Colminaifuden Wiwäst. 52-5
että he owat elawälda cuoller; osirrain raas claTvar nimittäin
ruumillisesti ja tuo-nnolliscsti nijden maallisten töitten ia afcareittm
toimictamisesa, ja Järjen joca aicaiscs harjoittamiscfa.

Tämän cahdellaistn Elämän tähden sijs nyt, jotta ihmi-seen olit Jumaloida totisesti istutetut, nijn löyty sieluja wielä nyt-
kin alati cahtalainen woima, eli wähimmäxikin Soroelmiftms
ja kelwollisuus nijden molembain Elamams hywaxi ja edusstureri:
Nijncuin esimerkixi, Nijden ruumillistcn ja luonnollisien woimain
cautta, on hän soweljas nijden ajallisten ja mailmallisten asiain ja
cappalden käyttämiseen/ hauen sisällisten ia ulconaisten Lahimns,
Möns, cuulons, macuns, hajlins, tundons, muistons, kasitö-
Ms, ja caickein jäfenittens cauttN' Wacm ne Hengelliset woi<
mat ja lahmt tosin owat synnin cautta nyt ibmisilda poiscadotetut,
nijn että he nyt nijn muodoin cuolluna ja ilman sitä hengellistä elä-
mätäsyndywätmmlmaan; mutta cuitengin löyty ihmisesa wiela-
kin yxi luonnollinen soweliaisuus nijden wälicappalden wastan otta-
miseen, joiden cansa ne hengeliset woimat yhdistetyt owat, nijn
että Jumala ne jällens hanesä waicutta jaylösherarrä raita, jo-
hon ne järjettömät luondocappalet ei ole coscan soweljat. Ia sen-
callaiset woimat Jumala totisesti «airutta ihmifesä wastaudefl syn-
dymises, ja ylöspitä ja enändä ne udistuxcs ja sijnä jocapäiwäifes
Parannures. Tomden tancallaiseen eroitujen nijden ruumilli-
sien ja hengellisten woimain wälilla', me näemme nijsa Raamatun
Puhenparsis, joisa se sanotan ne cuulewar, «»icenZin
cuurot, ne nakewar jokiar, niin että waicka heillä owat ne ruu<
milliset corwat ja silmät, niin cuitengin en se sisällinen ymmärry-
xen näkö heilda socaistu, ja Sananwastanottaminen sydämmeen
estetty, heidän pahudens cautta, ehkä muutoin heisä yri soweliai-suus sielufa on tuleman sijhsn oikiaan sisalliseen taiwallisten asiain
näköön ja c,m'oon jällens, cosca he pahudesta tahtowat poisluo-
pua, jaanda Pyhän Hengenylösbekättä heidän lahiaus jg wai-
cutta heisä sen Man näön ja cuulon.

6: io.

Ia nijncuin siis sillä nlconaiseffa ihmisellä on hänen na-
köns, cuulons, macuns, hafuns, tundons, ia käsitöxens niistä maal-
lisista ja mailmallisisti asioista ja cappaleista; nijn on cans silla si-Wisellä ihmistä hänen näköns, cuulons, macuns, hsjuns ja tun-

Uuu 3 dons,



dons, että hän caikisa asioisa taita rura ja lnmalans,
taita nähdä ja maista cninZa ftlloinen AGRra «n, cuinga
matzia Jumalan Sana on" ja löyta tytymisens sa rawmdons
Christuxen woidcnen hajusta, ja min vloswalaisiul-
la silmillä rierä hänen cutzumisins roirvon, ja
muita sencallaisia asioita/ joita ei yxikän ulconainen ruumin silmä
taida nähdä. Niin se on myös erittäin asia meidän cuulom can-
fa, se ulcouair.m ihminen cuule bänen corwillans sen ulconaisen
hyminän, äänen ja asian, waan sillä sisällisclla pita cans oleman
hänen corwcms ja cuulons, että hän sieluja ja käsittä jawa-
stanotta sen cuin on. Jota cuulo meillä walitettawasti
lnonnostam nijn wcihän on, cuin niitä muitakin hengellisiä lahjoja,
waan me otem luonnustam cuurot ja mykät, ja pita lEsuxen <)--

lönluonnolliselda woimalda cuulewari ja puhuwaxi tehtämän. Ta-
sä P. Ewangeliumis on meillä chmercki yhdest ruumillisesti cuurost
jamykast, jonga lEsus ihmextekewaistllä woimallans teki cuule-
wari ja vulmwari, josta me otamme tilan tutkistellarem sijtä hen-
gellisestä cuuroudest ja myckydest ja cuiuga me sijhen oikiaan sisäl-
liseen cuuloon Mens mahdaisim tulla. Sentähden sijs,

I?et. 2: 3.?
rf,i. 19: 11.

1: z.
Lt>K. i: 18.l

Tällä erällä pitä oleman Meidän Tutkistelemisem: A-
xi Hengelllnesti Cunro jaMycba, hänen Tur-
meluxesans, ja sen parannus. O HENrq
auta ja anna menesty!

sentaits jocainen pian ym-
martä olewan niiden wiheliäistmmitten ja parandamatto-

Cucucunnan kcffellä: Cuulemiftn puutoxeu suuruden taidamme
me sijtä nahda, cosca me tuckistelem sen, että cuulon mautta mei-
dän caicki oppiman ia tietämän pita, ilman jota me pimeyde? ja
tietamcktömydescaikist saamme waelda pian cuin järjettömäin wer-
taisna, nijn että enimmitten ne j>tca erinomaisesi jo lapsudesta o-
wat cuuroit ollet, jos ci be caikissi ole coconans mielipuolet, mm
cuitengin owat he palio vxikcrtaisemmat caikisa cuin muut ihmiset.
Nijncuin myös olla Myckänä ja sitä rallista Puhen lahiaa mailla,
on yxi arwamatoin puutos sijnä järMsesä luondocappalesa, nijn-

muo,
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muodoin cuin se wiisas Luoja on Järjen siwusa tahtonut Puhen
cautta eroitta meidän nijsta järjettömistä elämisiä, ia sen cautta
toimitta meisä suuria ja kunniallista töittä hänen cunnioittamise-
Itens ja monni ybteism ja erinaiscxi hywäri; jota lakia sijs wailla
elia elinaicans on yxi suuri wiheliaisyys ja puutos. Josta me sen-
Mden mahdamme otta mieleem ja muistutuxeen Synnin cauhian
ja cad.ottawaisen woiman, >oca wastansanomatti on Syy ja juuri
Nijn näihin cuin caickijn muihinain puutoxijn ihmisisä, jonga caut-
ta on tullut muuteturi se täydcllinen Luojan Järjestys ionga jälken
caicki muutoin olisit täydellisillä ihmisillisillä omaisuxilla syndymise-
stans labmetut, ilman nijden turmelemisen jä cadottamisen waa-
raa ja wahingota coco elinaieanans. Ia cosca näin caikin puolin
ihmisen luondo tumeldu on Adamin wian cautta, nijn mahdam-
me me siis tasta sitä enämmän noyryttä meitäm sen suuren Luojan
edcfä, ja canda meidän turmeluxem cuormaa ymmärtäwäisillä
Silmillä ia oikialla käyttämisellä händä wastan, nijn etten me yh-
tän sencallaista wil)eliäistä ihmistä ylöncatzo polje eli sorra, taicka
pilckamisella ja kiromiselja codtaa, waan pelkamme Jumalala
ca on caickein HERra ,a Duomari wanhurscaudes, ja
Händä sen terweyden lahian edest ionga hän meille wielä suonut
on muitten sMen,ja käytämme sen Jumalan sitäahkerammaxicun-
nioittamisexi japalwelemisexi ja lahimmäisem fa itzem totisexi hywaxi.
Ach! cuinga moni hänen corwams ja puheins alinomaisen wäärin
käyttämisen tähden Jumalan nimen hawäistyreri ja monen wiat,
tom-n wahingoxi, on ansainnut jo aicaa sen, että costo olis tucki-
nut hänen corwans, poisottanut hänen cuulvns, ja sitonut hänen
kielens siteet paha puhumasta, paljo enämmin cuin ne jotca itzetyösa naidän puutosten alla taytywät maata, ilman erinomaisitta
syndejans eli ehdollista paalnittans yli caickein muitten.
cam siis täsä HERran Pitkämieiisyden rickautta, i'a andacam
lEsuxen paranda meitam, ennen cuin se Coston pälwä tule cosca
ei parannus enänibi kelpa eli saa siaa.

,4.
27:18.

9: ». 3>

Ia nisncuin sijs nyt tancallainen wibetiäisyys macaa sisnä
ruumilNsesa Cuuroudesa ja Myckyvdesä/ että ne saattamat ihmi-sen waiwaisexi,a kclwettomari sekä niumillisiin että hengellisiin toi«
mituxijn monisa taroeisa, eikä taiia ilman lEsuren awutta parat-
ta »a hywäxitehtä; nijn ei wähembi, waan wiela paljo pahembi
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japainawambi wiheliaisyys ja cadotuxen woima macaa siinä Hen-
gellisesä Cuuroudesa ja Myckyydesä, sillä se ruumlllinen Cuurous
ja Mvckyys ei taida estä heidän cunuttans eikä cadotta heitä, jos
he kerran owat saanet sen oikian Tunno» Jumalasta ja Uscon, ia
sijnä waeldawat; nijncuin se Hengellinen Cuursus ja Myckyys to-
tisesti ön ruumin ja sielun surma jacadotus niille jotta sijnä ehdolli-
sesti eläwat- Sentähden me sijo tDä asiasta tahdomme merkitä
seurawaiset asianhaarat:

Ensin, Mika Hengellinen Cuurdus on? Wa-
staus/ Se on sencallainen st>wa rurmelns sijna jäxjelli<e--
s« sielusa, jolla hän on coconans jopimaroin jakelworoin,
slrapi»ha Inmalan Sanaa, Neuwoo ia Tahtoo hänen an-
tudestans onlasta woimasta sijällisesti cunleman, fe on, ym-
märtämän, jen woiman cundeman, ja Jumalan Aanestterwellisisti lijcluetllxi tuleman. Tämä Sielun tauti taitan
foweljasti cutzutta siri Hengellijexi Cltllroudexi sen yhdencallai-
suden tähden cuin sillä sen RuumillisenCuurouden cansa on. Sillä
nijncuin yhden ruumillisen Cuuron tykönä, ne aseet ja wälicappa-
let iotca cuuloa warten Luojalda owat asetetut, owat turmeldut,
jasopimattomat äändä ja ilman lijcutusta corwasa waicuttaman,
ettei nijstä taida seurata yhtän cuuloa eli äänen tundoa ja wastan-
sttamista corwasa; niin myös sen Hengellisen Cuuron tykönä, ma-
cawat heidän luonnollisisa ja sillä itzelda päällens wedetysä turme-
luresans ne wälicappalet ia sisälliset ymmärryxen lahiat, joillahänen
pidäis oleman sowelian Jumalan äändä cuuleman, ymmärtä-
män ja tundeman.

,

Mikä Hengeb
linen Cumo

Sillä nijn on se wijsas jarunsas Luoja lahjoittanut meille,
ei ainoastans ne ulconnaistt Corwat, jotca meidän tule hänen yy-
wydens erinomaisexi lal>iari ja cmnoxi tuta ja ylistä; waan on
myös lahjoittanut meidän Stelullem erinomaiset wijnt woimat,
joilla me taidam käsittä ja wastanotta nijtä ylönluonollisiakin asio-
ja jotca Naamatusa Corwixi cutsutan, niin ettZ cosca lEsus nijn
usiasti päätti hänen wertauxigns näillä sanoilla: jolla o» cor-
u?ac cuulla se «nllcan, nijn ei hän silloin erinomaisesi ja yrinäns
ymmärrä Ruumin corwia, waan ne sisälliset Sielun corwat, eli
ne hengelliset woimat sielusa, joilla se udesta synnytettäwä sielu,

Pv-
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Colminaisuden Päiwast. 5^9
Pyhen Henyen ajamisen,ylösherättämiftn ja waicuttamisen caut-
ta, on sowchas wastanot aman, yli lostcman, käsittämän ja ym-
märtämän, ia niin icänans cuin täysin corwin cuuleman, Duo-
mitzeman jakätkemän niitä hengellisiä asioja ja totuuxia.

Taita tosin sekin jolla luonnollisesti tarcat ja walppat cor-
wat, eli teräwa käsitöxen ja ymmarryren woima ja lahiaon, hä-
«en luonnollisen wickelydens ja sowellaisudens caulta, ymmärta
niitä Sanoja ja asioita joita Raamatus edespannan, joista hän
cans taita tehdä itzellcns iongun oikian ajatuxen, käsitöxen ja pän-
töxen yhdestä totudesta; waan ei hän sen wuox oikein cuule sitä si-
sällisesti, se on mm, että hän oikein sydämmesäns tundis niiden
taiwallisten asiain totudcn sillä ylitzewoittamisella, että hänen sy-
dammenstulis ne totudet todella wastanottaman jahywäxens käyt-
tämän, ennen kändymistä, jonga tähden myös caicki hänen cuu-
lons jakäsitorens on ainoastans ulconoinen ja hookstafwillinen, il-
man waicutusta ja totista liMtusta sielun Juma-
lan äänestä, jota hän niin muodoin ei oleckan oikein cuullut eli kä-
sittänyt, cosca ei yhtän woimaa sitä äänestä ole sydämmeen
ssenut sen ylöslijcuttamlsexi todembaan asian peränaiattcmiseen.

Tancallamen Hengellinen kuurous, on nyt 1:0. cai-
tille luonnosta canja ni,n ettei yxikän se wickclingan
oiwu ole luonnostans ulottuwainen sitä lu''nnoWakan soweliaimut-
la hanesäns ylösherättämän, paljo wähemmin sitä oikein käyttä-
män ja harjoittaman sieluns totiseri hywäxi ja walistuxexi, eli »lös-
lijcuttamisexi, Ma je luonnollinen ihminen/ olcon niin tarcka
ja wircku ymmirryxest cuin tahtons luonnostans, ei ymmärrä mj,
tä cuin Jumalan hengen owar, silla ne owar hänelle l)ul-
llNls, ja ei raida tasicra, silla ne Hengellisesi Duomiran.
Josta me naem, että waicka mikillä järzellisiilä luonnosta on yri
soweljaisuus wastanottaman eteenasetuxia, jakäsittäinän ulconai-
sia ttrweldH järjeldä käsitettäwiä asianhaaroja, niin ei heillä olesen wuor ybt in kelwoWmtta itze tekemän mitan heidän ymmärtä-
mifexens niistä hengellisist asioisi, waan sen wajawan sieluns näön
ja cuulon cautta tacowat itzellens waarat aiaturet ja käsitöxet hei-
dän cmtudens jarjestyresta, ja lukemat sen oikian wijsauden tyh-
mydep ja HMudexi, josa sijs Pyhän Hengen awamisen ja waicur-

Xxx ta-
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tamisen pitä caicki toimittaman, scn luonnollisen kelwottomuden,
paxuden ja cuurouden porandaman, että sijtä oikia!cuulo ja käsitöStul? sieluun sen Pyhän Sanan wastanottamiseri ja seuramiseri.

Ia wchwM
«««M.

mudest.
c°nsvetu«i«

l«8tl,lli «ne
A'"u, '""!.

°^°"'
«'er B»IHNi..-oc-,.'

2. Jos nyt sencallainen luonnosians cuuro ja ymmärta-
matoin sielu, ei anna Pyhän Hengen poisotta hänestä sitä luon-
nollista hengellistä cuuroutta ia cowutta, mjn je tauri hirmuw
sistenane ja wahwisiu sieluja, <en camra, cosca ihminen

harjorranur iyens aina ja usiasti 'fhra asiaa cuuleman
ilman ajarllsta ja ymmärrysi, ei cuule todella ruuminaan cor-
willa, paljon wähemmin sielun ymmärtämisellä ja waarin ottanw
stlla. longa pahan tawan ja ajattelemattomuden cautta, caicki
kuuleminen ja kirjain lukeminen, ehkä cuinga woimallistt wälicap-
palet ne muutoin owat fydämmen awamisexi ja ylöMcuttamiseri,
tulewat hyödyttömäxi, ja wijmein corwa»» ja mielen siiä suurelM
maxi paaduttamiseri. losa wielä cans

,i» käyttami'
3. Vn woimallinen Svu siiben Hengelliseen muroilleen

ja ymmärtämattömyteen niistä heligellisist as>ist on se, coscH ih-
miset harjoirrawat iyens Ulcon asioisä larjesians pal-
jon tippuman, ja jarje?, jKlkcn cmckia ialauxia foroirrele-
man, eikä mijan rahdo orra sitö Fangixi Chrijiuxen cuuliai»
suden ala, josta Ke tulemat sitä sopnnattomammaxl niihin Ju-
malallisiin waicnturiin Raamatusta ja Jumalan Sanasta. Sillä
waicka Järki on se ase jollame tutkim ja Duomitzem alleista, niin
en se cuilengin nyt niin turmeltzu ettei sen paälje ole luottamista
hänen päätönsans/ ellei se wahwan oiennusnuoran ccu ia tu!e so-
witeturi oi ialls tielle, joca on, jälkcn sen heicon luonnonkin,
Jumalan Sana, joca ci pidä fisällans niitin cuin olis si-
tä terwetta lärkee wostan, waicka on monda asia cuin on yli
järjen. Totisesti näemme me monda esimeckiä niistä/ jotca tyhiän
larkens ywllisen barjoituren cautla yli Jumalan Sanan arwon
ja cunnian, owat langennut coco taiwallisen opin ylön.atzeseen >a
Jumalan huolimattomuteen, itze walittmm palwelureen, ja wi«

, n«in paatumnreen ja fti;caliaiseen tyhmyteen jota ne paremmat
Pacanattin pel^äwät.

2, cor. lVi 5.

zc«.»! 26.

4« On usiasti cans Syy täbän Hengelliseen cuurowtan^
tijn ja tyhmyteen / että ihmiser edespMMr ehdMsila syn-

nei-
EhdollffestpahuW.
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Colminaisuden Pätwäst. 5Zt
neisa oma rundons wastan, ja ehdollans tucahuttawat Juma-lan äänen hyminän ia cuulon omasa tunnosans. Josta omatundo
tule cowaxi ja tundemattomaxi, ettei se mitan wijmcin tottele eikä
tunne eli pelkä, waan on cuulematoin ja lijckumatoin caickist, sii-hen asti cuin se wijmeiselda hädäldä cuoleman lulles ylöslijcutetan
ja awatan wieran ia hirmuisen äänen cautta ja usiasti wahingo-rens ia epailyxexens sen niin cauwan ylöncatzotun armon ajan tss
huudon tähden. Totisesti, ioca pimeyttä aina racasta enämman
hänen töisäns cuin walkeutta, hcmelda walkeus aina cans
ne, ia pimeys paisu ja otta wallan yli coco sielun.

101,. ;: l^.

f. Josta wiela seura, Jumalan wanhut-sian Duo-
mion cosca Jumalan yijlda iotca cauwan owat »anen ään-
däns Sanasa turhan cuullet, ftn ylöncatzonet ia polkenet, täyty
wanhurscasta Duomiosta tacaperin wetä sen aina tarjona olleen si-sällisen äänen ja sanans oikian ymmärryxen, nijn että se heidän
corwisans ulconaisesti soiwa Sanan <a Saarnan ääni silbä sisälli-seldä tukitulda cuulolda ja ymmärryxelda on cuulematoin ja ym-
martamätöin ilman syndammen lijcutusta, nijn cuin se seiso hir-muisesti: mene, ia jano rälle Cansalle: cuulden cunlcar,
alkär ymmarräkö: nöhden nahkat, ja altar rähMö. paa-
dllta eaman Canlan jydan, ja anna heidän corwans paxuxi
tulla, ja jowaise heidän silmäns ercei he nötis filmillans,eitza «nllis corwillans, eli myös ymmarräis jvdammellans,
eli kaanys ja paratllxi tulis. Ach! nijtä hirmuisia Sananparsia ia pauckinoita nijlle cowan corwaisille, joita udesakin Testa-mendisa Cuufi kerta kerroitan yli niiden jotca sen ulconsisen Iu-malan Sanan aanen nijn cuulewat, ettei se coscan pääse sijhen si-sMseeu sielun walosn ia ymmarryxeen, että he oikein walaistuxija paratuxi tulisit; he tuckiwat itze mielisuosin corwans caickein hy-
wa wastan, waan tulewat oans wijmein nijn tukituxi ja maatune,
xi että ne owat parandamattomat, sika taita ylösrewittä ilma»surembata wahingota.

Jumalan

7«'

8: io.

.

Sentahden siis, nijncuin meidän corwam pita ruumillise-sil tuudeman yhden witzin tuttawan äänen, cosca heidän luule-man pitä; nijn pita myös meidän sielumme ja mielemme corwat,cosca he cuulla tahtowat, tuleman lijcutetuxi sen eläwäu lumalalj
X)! 2 ääne^



aanesta joca hänen P. Sanasans siipi, ,a stjtä tundemau ja wa<sianottaman ne Pyhät Jumalan Operamiscr, caiken oman wij,
sauden poiskieldamisellä; Hänen Pyhät Aaffvns ja
lapsillistlla cuuliaisudella: Hänen PyKm nöyrällä u-scalluxella; ja hänen Uhcauxeus lapsillistlla pelwolla; joca mm te,
ke, hänestä me taidnmme sanoa, että hänellä owat cuulewat cor-
wctt ja awoin cuulo. Maan sitä wastan, ccHa ei Sielu tule
lijcutetuxi Jumalan äänen cautta, joca hänelle ja sowile-
tatt> ei mitän sen opeturifta, ci cuuldekle kässy a, ei useallaLupauxijn, ei tottele eli pelkä uhcauria, mutta on c, ickijn niin
tundematoin ia cuulcmatom cuin yxi ruumiliincnen Cuuro lähim-mäisens ääneen ja puheseen, se on totisesti Hengellinen ja wi-
heliaisesa tilosa.

SenMMa curirroia oli lEsurenginaicoina, sekä Im
dalaisten että Pacanain seasa, suuri paljous: Niuicvin Jumala
jo ennen Babelin fan,qiutta walitta Jeremian cautta yli Inda-laistcn, että heiltä oli corvenidi cafwo cuin kiwi. M de olit
yxi hullu Cansa, jolla ei rairo ole, joilla on silmar ja ei näe,
corwar ja ci cullle. seidan corroans owar
kamar eikä raida Cuulla, ja pitawär HERran Sana pilc-
kana. Cuo edes ne cuuroir/ joilla cuirenLin corwar owat,sano Elams/ Sinun corrvas ei ollut sijhen aican a«>a«U/
silla minä tiesin sinun joca olet ni-

rickojari äiris cohdusia. NijN walitta sitä sama lE-sus ihe ia se P- Slephiinus ja muut UdenTestllMendin ajalla lu-
dolmsist. Scncällaisct Cuuroit olit myös pacanar, ettei Ke
cmmnellet.sicä Jumalan äandä, joca osittain Luonnosa, osittain
omasalun,'wsa soi heille, ja andoi heille tilan cuunnclla sen oi?,an
EwangeliUlttin äaucn perän, joca wasta udesa Tl stvmendifa piti
heidän corwans cikcin awaman, niinruin se stiso: -silloin cuule-
lervar cuiiröirraman kirjan sanoja, ja fokiam silmar
war ja Waan ach! enä wicläinylkin
meldan walkeudem jallnmalan belian äänen kessellä, Waen pal,
jon lovty sencallaisia cuuroia/ joilla kyllä kewiät couvat owat cuu,
ieinan za wastanoMman laickia maMsia asiojo, wacn nri raxu
pohudcn ja paarumuxen calwo poiscstä caiken cuulon ja käsi?öreu
Nilsiä taiwallfifta ja- l>enq:'ll!slsta cuiuden asioist-i ja salaurlca)
jolta he senlahden halpana ja tnrpmomma pitäwät, heidän sitäsun,

Jer. 5: 3.21.

6: ly.
«?. l,I! 8.rs. 4;- F.'
Ll. 48: 8.
Li. 12- 2.
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suuremman paaduttamisexens ja Duomioxens. Nain sijs owat
nyt asiat sen Hengellisen Cuurouden canfa, jolla sijs corwat on
tuulin, hän cuulcon jaymmättäcön.

Toisen, me nyt kysiim. Mibä HengeUinen Mvckä ja
onT' Se ci ole muu/cuin jan>oi<

marrommlL sijnä jarjellijejä Sielula, errä
hänen Aieldäns nijsä welwollisuxiia cuin Jumalanp. Sa-

2.
?H?ikäfeHen«
gellincn M)^

na ereenkirjoirra, jawclwolliscsti puhuman nijsta
lisifi asioisi. Sillä cuinga vita scn taitaman oikem kielellans
Puhua Jumalasta, joca ei corwillans'cuule, eli ymmärrä Juma-
lan Puhetta? Eosca Jumala toi ihmisen, ni»n Hän andoi hä-'

ei ainoastans yhden ihanan ja ulottuwaisen ajattelemisen ja
käsittämisen lahjan ja woiman lumalata cuuleman ja tundeman;
waan myös sen woiman, että Kielens wWm lijcutusten cautta ha«,
nen pyhät ajattuxens ilmoittaman ja muilleckin jacaman. Ia
waicka Mn ihminen tängemuxenZin jälkcn sen luonnollisen woi-
man että täyttä Kieldans Mella piti, nijn että hän nytkin Kickl-
lens ja muilla wälicappaleilla cuin Puheseen tarwitcm taita paljen
toimitta puhua ja asioita ulbsmaalata, joca on suuri ja arwama-
toin Jumalan Wijsauden todistus; Waan cuitengin ni;n muodoin
cuin ihminen on caiken sen hengellisen woiman poiscadottanut että
käyttämän kieldans cunnioittamiseN/ ja lähimmäiseni
totista hywäxi; nijn muodoin hän myös nyt Raamatusa, ilman
yhdeträkän päälle catzändota caiken danen luonnollisen puhcliaisu-
dens ja hywin kielewydens päälle, eteen aseletan n jneuin yxi tay-
si Myckä, joca ei taida oikein puhua Jumalastapa Hmgen asioista
olertaco re juuri nijn mMt/ ertene puhu sitä cuin olkeus
ön? te lapseta

pc 58- >».

Pää-Vv» tänMaisem Hengellisten Vlyckyytcen M tosinUscottomus ja wäarä usco; sillä nijncuin se cKlwä Usco awa /a se,
littä kielen ja suun rohkiasti tunnustaman jo julistaman Jumalalaja hänen Totuurians ja Töitäus, nijncuin Dawidsano: Minä

minä puhtm; niin sitä wastan Uftsttomus.
)a waarä uswteke kielen ilenäns cuin halwaluxi ja sopimattomaxi
nijhin HenMisijn käytöpjn, toimituxi/n ja puhcisin, jonga ciul»
ta se tyhmyys ia HmZelliuen nwccyys sitä enam,
«än tule walMstetuxi ihmisen suremwaxi wahingori.

XxxZ Tästä
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Tästä nyt seura, että se Hengellinen Myclä ilmei anda
hänen lyöndäns ja woimatlomudens / ensin, itze Jumalan puo-
lesi, ettei hän taida oikein ylistä lja ulospuhua hänen suuria Tay-
dellisyxiäns ja omaisuxians, ei kyttä hänen TsitänS, ei Mlisia«en Hywia Tecojans, ei händä hadäsa auxhuuta, ei puhua hä-
nestä eikä hänen tygöns welwollisella cunnioittamisella, ei syndians
hänelle oikein tunnusta /a poisrucoilla, ei ihmisten pelwon tähdenhänen Cunnians edeswastata, lEsusta ja hänen Totuuttans tun,
nusta wainon aicana, ei weisata HERran nimelle, ja nijn edes-
päin; waan on caickijn kelwollUn ja tarpellisijn autuden asioihin'myckä ja puhumatoin, ja waicka tosin moni jumalatoingin joca 03
lukenut, kielewä japuhelias, taita paljo puhua Jumalasta ja hew»
gellisist asioist, nijn se on ainoastans yxi Historiallinen, ulcocullat,
tu, jakewiä kielen krapina, omM cunniaxi japramixi /a muitten
Vloncatzexi soistettu.

pchtuz Iu-

l«^l.

Ia L.«hlm>
mäistz
stm.

Lähimmäisin puolest taas, ni/n on yxi Hengellinelt
Mvckä se, joca ei sano lähimmeisellens totuutta costa se tarwitan,
ei ilmoita hänen syndiäns, ei ojenna hända weljellisesti costa hän
tarwitze ojendamista, ei ilmoita hänelle pahain juonia cosca he ai<
cowatwahingota hänelle, ei lohduta nijtä murhellisia, ei käännä
parahin päin hänen asiaans cosca hän mailman panetuxeu alla on,
ja nijn edesp«m. Näisä caickisa nyt se Hengellinen myckvys seiso
joca Säädyn ja wiran jälken, jolla nijn montza Esiwallan Perso-
naa, Opettajata, ja muuta Christittyä teke itzens kelwottomm a<
seeri, ja wicapäxi Jumalan Duomioon.

Tancallaisia Myckiä löydyi kyllä Cbrisiuren aicana, ei
ainoastanspacanainkestella, joista ei se ollutkan ihme, tttä he
kawir nijden epa-jumalden rynö, Nljncuin he n>ie-
dvr olir, jotca ei tundenet Jumalala/ eikä ylistänet hända niin-
cuin Jumalala, heidän järjettömän sydämmens pimeydesäi waan
nijtä lyödyi kyllä cans ludallaisiengin kestella, jotca enimmän
osan olit ymbärinsleickamattomat, ei ainoastans corwisia cuin me
jo cuulim, waan mvös huulista, nijn ettcl heillä olit saastaisethuulet puhuman HERan töitä ia totuutta. Waan ach'. että
meidängin aicam wielä caswotta sencallaisia Myckiä cuuroin seasa,
Msa moni <en wastahacoisen wastanseisomisen ja pahuden caulta
maadutta itzens paxnmbaan cowuteen ja cangiuteen corwista ja kie-

len
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lestä, cuin pacgnat luonnollisesti taitawat olla, nijn ettei heisä ole
«inoastans se luonnollinen karmen tiucru, waan nijncuin cuu-
ton kyytärmen, joca ehdoUans corwans tutiye, ettei hän
«uulis. Josta myös seura että he sitte sitä mvkcmmat ja sopimaa
tomammat owat puhuman nijstä Hengellisist asioist, ja pitawät sen
häpiänä että tunnusta itzens Hengellisixi ja pyhixi. Ia nijncuin
Hjnä ruumillisesakin cuuroudesa jamyckyydesä on hänen trappuns,
mittans ja eroimrens, yhdellä rascambi ja cowembi, toisella kewi,
ämbi ja parattawambi; nijn owat ne hengelliset cuurot ja mykät
myös eroitetut; cosca lEsuxen opetus lapset wielä olit heicommat,
ennencuin Pyhä Hengi heidän päälleys näkywäisesti wuodatettin,
nijn ei ollet helkän wapaat silloin wielä puutoxesta heidän corwi-sans ja kielesans, waan se seiso heistä, että lEsuxen puhe oli

rkl. n: 5t

heilda peitetty nijn, errei he ymmärtänet mitä sanornn.
Josta myös lEsuxen tävdyi yxiwacaisesti nuhdella heitä: corwar
teille on, ja erre cuule? ertato myös muista? losa meidän
«iin pita tierämän, että se on suuri eroitus naiden wälillä, sekäsen luonnollisen canft syndynen, että sen ehdollisen ja alinomaisen
wastanseisomistn cautta päällewedetyn; että myös sen heickoudm
puutoxen wälillä cuulosa »a puhesa, cuin Jumalan lapsillakin wie-
ta on sotimista wastan. losa je luonnollinen on cadottawa, waan
cuitengin pikemmin parottawa cosca me lEsuxen parannuxen alle
itzem annamme; se ehdollilien taas on rafcambi ja cangiambi pa-
randa, että se on juurtunut ja hllrjoituven eli harjoitetun wastan,
seisomisen cautta tullut cowemmaxi ja cadottawammaxi; waan se
heickouden puutos corwis« ia kielesä pitä jocapäiwäisen udistuxeN/ja Jumalan Sanan M Tahdon oikian käyttämisen cautta, parat-
laman ja oikiaan tilaan saatattaman. Woi sijs nijta, jotca eh-

I.Ud. l- 34.

bl«c. z-' iz.

dollans ja ehdollisella huolemattomudellans owat che rehner ca-
jwons cowemmari cuin kiwen, käändarvär selrans Juma-lala wasian, ja tukiyewar cotwans, ettei he cuulis jaa-serrarvar sydämmens nijncuin Demantin, ettei he cuulis
lackia ja lanoja, jenxahden on nijnflmri wiha HERraldaZtbaorbilda rullur. He owar mMt coirar, jorca ei woi
hauckla, laistat, macawar ja unda racnstawar. L,uu-
lcrcos minun ijari olewan öuen, emo minua enfmqän
pelkat

5:;.«.
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Colmannexi, me r.yt, cctzelcm parannusta ja sira
tNuoroo jolla me naiM hzrimttstst siclu,; raledeist ja punlH<-
xist raidam, pelasiecuxi -tnlla? Nijncuitt' yxi ruumillinen o.lnro
M mpckä ei 'taida Ihml'«n wcimalda tulla täydeliisesti parattui,
waoli se on yhdcn lu»älÄlistn Woiinan Teco, josta Wap. lE-sus täsa EwanMl.un isa selwän esimerkin, ja todlstuxeu iältanyt on,
hänen ibmcmekewo,stlla parandomisellanS sen cuuwn ja mykän

i'Corwasta ja kielestä; nijn on myös sen Henaellistn cmron ja my,
kän parandaminen ainoasiMs Jumalan C°fö, Joca yxinäns
poisotta sen ia sopimctttomuden nijden
hengellisten asiain ja totuutten terwel-lisefä ymmärtamiscsa jaDuo-
mitzemistsa, niin fen wastahacoistn tahdon tettelemattomuden,
ja jacaa hänen Hengens woimallisten waicutusten cautta,
woiman että kGttämän sitä callista Ewangcliumin Sanaa, ja

, ymmärtämman Jumalan Tahtoo ja Neuwov, meidän autudest,
ja wastan ottaman se cuuliaisudella'; nijncuin st sei'oPurpuranMy-

H'ftrWnns,

Tnlc lum«-
lalda-

ö,5. 16: '4 '̂jast Lydiast: että -HERra awais hänen ssdammens ona-
'wan waarin nijsta cuin parvälildä sanonin. Ia IGsiw

polttamisitta) hänen puhens ja
kirjoitusten caurca, aroais operus-lastens

ymmärtämän hänestans. Nincuin se mvös
'seiso, ei ainoastans niistä, iotca ilman walicappaleita Wandas
Teftamemis ylöswalaistin, että -HERra ilmoitti iyens heille,

' oler awannur sinun palrvelias corwar; waan
niistä muista, Jumala arva heidän corwans curituxeen.

heratta minulle corwan cuuleman nijKcuin «pe-
rus lapsin, ja en ole minä rorrelemaroin. Minä annan

I.uc. 24: Z2^
45- -,

1 3»m. 9:15».
2 8->m. 7:
,cre>n.iB:2s,.,
Job. )6: 10.
Ll. 50: 4. ?'

heille jvdammen, ja corwar jorca cuule<
war- Ia nurcuin se hengellinen corwain ja ymmarryren awa,
mincn näin Jumalalle yxin lygötule, niin tule myös Hänelle tyssö
kielen paran daminen, että hsn silda 'hengclliftloä mykälda
pcisotta cäicki ne esteet jotca tekewat kielen sopimattomssri niihin
hengellisiin toimituxijn, >a lacaa ihmlselle sen henqclliien elämän ja
woimau, että käyttämän ja lijcuttaman kielcns Jumalan cunmoit-
tamisexi ia lvhimmalstn ylosräkennunxi, ja hänen suuren aumdeiis
julistamiseri, niin että Mxcköin kieli pacahtuMoxeen. Ia
nijncuin Jumalan Saarnawirca on se sama joca edestuopi sitäsama Jumalan Sanaa nijden cuuroin ja myckäin corwain ja kiel-

den

«s. 35 6.
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den awamisexi; niin taita scntahden tancallainen awamifen toimu
tus wiM muodosa myös omistetta Saarnawiralle nijncuin sille
Palwelewaiselle wäljcappalclle, iosa cuitengin Jumala itzs sille
Sanallens jonaa Hän cäutta ilmoitta, anda
nijden cumoin ja myckäin corwai» ja kielen awamiseri.

55 29: ,z.
26: iz,

35- 5.

Wap. lEsus tasa P. Ewangeliumisa, aiwan Salauxil-
la täytetyillä Ceremonioilla jaKäytsxillä paranda sen ruumillisen
cuuron jamykän, wcucka hän olis tainnut sen yhdellä sanalla-pa»
randa, jota hän ei ilman syytä tehnyt; ja sillä anda meille tilan
samoisa asian haroisa myös sen hengelliseen ParmmMNs muotoo
catzella ja tutkistella:

Snsitt, Hätt «tti HKnett etinatts Canlast, iIMW epai-
lematä sentähden, että hän ilman estettä ulcona Cansan tungosta,
ja cans caickein näösä hänen ihme-työtäns olis tainnut toimitta)
itzecungin paremmaxi waarinottamisexi., Jolla hän cans mm an-
noi merkitä, että jos meidän pitä tuleman sijhen elawckan Juma-lan Tundoon, hänen Sanans oikiaan »mmärryxeen ja walistil-
Mn, ja lEsuren totisen paramuxen alle meidän hirmuisista puu-
toxistant, nijn meidän pitä mailmast pois eroitetuxi tuleman ja me-
neman ulos Babelist, jaottaman itzem irti mailman lihaisen me-
non osallisudest, totisen Catumuxen ja Parannuxen cautta. Sen?
tähden se seiso: paedcar heidän seasians, ja eroircacar teitän,sano HGRra: ja altar saastaijeen ruwerco, ja nijn minä!
corjan ceirra. Meidän pitä se turha sydämmem uloswiemän
ma,!man pauhawasta merestä tyweneen, että me paremmin tai-
dam caiwa ja tutkia sen saastaisuutta ja tutmeluxen syywyttä, ja
iwan estettä kaytta lEsuren autuallisia parandamista meidän sie-
luni ylöswalistamisexi ja käändymisexi hänen tygöns. Totisesti,
nijncauwan cuin sielu nijn mieluisesti halaja ja racasta mailman ja
ja mailinallisten ihmisten cansakäymistä ja seuraa, ei ole hän sowel-
jas näkemän, Kuuleman, ymmärtämän ja wasianottaman oikein
lEsuxen P. (vanan waloa, eikä taida nähdä omaa turmelustan-sa Mresta, waan macaa «akemätoinnä ja cuulematoinna Juma-
lan äänestä, mailman ja lihan humun ja synnin sumun ja siteinten alla.

Hän. «Ma
meidäl» mAlnasi.

6-'l7.65 52: H.l

Vtz tz T^i>
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SZB Cahdes Toista Kymmenes Sunmmtai P.
Toiftri, lEsus pisti Sormens hänen corwijns.

Hänen Kätens ja Sormens olit niin min nmdätWN,
waan siinä siwusa cans stn Cmckiwaldian Jomalan Pojan Kädet
ja sormet, la nijncuin owarhanen Sormeins rcor/Ni;n
owat caicki luodut yhteisesti hänen rcor, jolla hän hänen
Luowan woimansa cautta, sijnä yhdistyxesa cum nyt on Jumalan
ja ihmisen luonnon wäliNa, täyttä hänen ihmillisiä
Sormiens hänen luotuinsparandamisexi, ja cuuron corwan awa-
misexi, ja osotta sillä etts hänen Ihmillisellakltt Luonnollans sen
Personallisen yhteyden ja Pyhän Hengen woittlcmisen cautta o»
st parandawa laamtawa woima, sekä niisa ruumiliiifa että hengel-
lisisä laudeist. Nijncuin hän myös meidau hengellisen tyhmydcm
ja ymmärtämattömydem parandamisesa, Pyhän Hengens cautta/

Gormcllans
paranda.

rs'l.B- 4. ?-

ks»!. iy: 2.

N»tl». 12:28-
l.uc. ii: 20.

joca~on Jumalan Sormi, colcutca ja waicutta Sauasans, ja
sillä puhdista meidän convam ia cuulom ja siclum wastahacoisuden,
ja teke ymmärtäwäifm ja cuuliaisixi lapsixi, ja mjn hänen P. Sa-
nans seka oikejxi cuulhxi/että tekijri.

Gylsellä woi.
tek. >

501,. 9: 6. i
!

KKrc. 8: 23.

lEsns SM/ ja rupeis hänen kie-
leens. Nijn teki han cans toisella kerralla yhden Sokian paran-
damisesa, etta-Han SM maahan, rekiloan Mest, ja woii
teli sin sötian silmär. Nijncuin wiela cans P. Marcus sano,
»että han phden soAan nl«s rvei kalasi, hänen filnnjns/
janijn paransi hänen. Näin on lEsuxellu usiasti ja yhteisesti ta-
wallinen/ että niiden albaistn haloain ja ylöncakotuin cappalden
cautta suuria Töitä tehdä, jolla hän osotta että Hänen P. Ruu-
mins on nijn täynäns elawäx tekewätä woima, että se yhden sy-
liengin cansa ja cautta taita hywä tehdä jaautta, mjmuinHän
täsäkin hänen terweWä Syikeens käytti nijncuin yhtä »voimallista
Balsamita sen kielen ylös pehmiuämisexi ja selittamiseri
hänen siteistans. Josta me mshdam muisiutra meillcm, että lE-
fus halwan pugun alla hänen ja Sacramendeisäns, ja
heickoin astiain cautta Saarnswirasans, suuria töitä toimitta jo,
capäiwa ihmellisellä woimaila ja waicutuxella, meidän sokiain sil-
mäin selittämisexi ulos pim.'udesta> nmdän cuulom pcrckamisexi
ymmartämättömydcstä ja cyhmydestH, meidän kielely ja mielen!
kandämisexi turduhesta yximacalsilteen, ia taiwallisijn harjoiturijn,
ja nijn coco Ruumin >a Sielun parandamise>i ja pelastamiseni ca-
dotuxesta ammeen. .

.Nel-



Neljannexi,lEsils täsäCayahri Taiwasee«,josta calck,
hywä jatäydellinen ando tule ylhäldä walkeuden Isälda. Jumalan
Poica taisi kyllä omalla woimallans tämän ihmellisen parandamlsen
toimitta, waan han tabdoi hänen Almdamisesans caicki sowitta
aina hänenIsäns Josta me mahdam tulla mui>
stutetuxi ja spetetuxi paljo enamman meidän tarpeisam nostaman
silmän ylös Taiwaseen, josta caicki apu jalEsuxen Esirw
couxen cautta ekimän ja odottaman meidän koyhcm Sielum pela-
stusta pabudensiteistä, ja sen kandämisiä ja parauda-
mista Jumalankclwollisexi aseexi ja astioxi, että Imnalanwelwol-
lisexi cunnioittamisexi, awoimilla ymmärryxen corwilla aina cuule-
man ja tutkiman hänen Scmans äandä, ja awoimella suM tun-
nustaman hänen Nimeens ia Totuuttans.

Caiw 3m-
waisttn.

li: 41.

rs. i2i:.i. 2.

Uc?ijdettttexi wielä, lEsus Huocais, ilman epäilemä,
ta muistaisans sitä ihmillista wiheliäisyttä, johon syndi
kännyt on, josa lEsuxen rackaudesta palawa m cansakarsiwall,-
nen Sydän ei taida pitä itzeens ilman lijcutusta; nuncum han
myös Lazaruxen cuoleman cuulles nijn tuli lijcntetuxi, että
cauhistui hengesä, tuli sangen murhellisexi, ja itki, seka sen synni,
stä tulleen waiwaisuden yli coco ihmisen sucucunnan paalle, että
cukatics myössenyli, että hän jo edelpäin taisi nähdä hengesa,
hänen ihmens ja Toimituxens mailmasa nijn wahän hedelmata
candawan ihmisten sielun parannuxexi heidän wastahacoisen pahu-
dens tähden. Josta me siis cans mahdam meidän hengellisen pa-
randamistn tutkinnosa huomaita lEsuxen hywyyttä, että hän
myös Huoca meisä, se on, herättä meidän sydämmisäm hänen
Hengens cautta, sisälliset huocauxet, että meisä sytty yxi sydäm-
men halu ja ikawöitzemineu sen sisällisen cuulon, nimittäin Juma-
lan äänen oikian käsittämisen, ja ymmärtämisen perän, joca halu
ja huocaus totisesti on alcu sijhen autualllseen parannuxeen Juma-
lan lärjestyxesä, ja ei puutu ilman Sielun saattamista yhteen toi-seen tilaan ja toimituxeen. Josa se caickein Sokiain Walkeus,
Cuuroin Förmyndäri, Mackäin Puhemies, jaawuttomain Advocatt
lEsus,joca tasä nyt huoca,ei nimenin heicko ihminen waanluma-
lan Poica ja meidun ylimmäinen Pappim, hänen Estrucouxellans,
ylosautta, tukea, edesautta meidän huocaurem ja halmn, että se tu-
le woimallisexi ja siunatuxi meille ijncaickiseri hywäxi.

VYvH Ta-

Ia Hu«<aa.

n- 33.
,35-

8: 12.

z: 26.
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Tästä nyt sturais lEsuxen Majestetillmen Käffyn ia
WoimanSana: Gphara, st,on< aukene. Jolla hän tahdot
näyttä, että sekä tämä että caicki muu itzmellmen Parannus ja
ihmenteco, on ainoasicms hänen caickjwaldian Sanans ja Tah-
tons wamttus, jolla hän jano, nijnsi rapahru, hän kaste,
nijn fe on rehry. Jumalan Sanat owat sulat Työt, ci
cuin ihmisten, jotca enimmittcn turhaan ja tuuleen suuriakin Sa-
noja heittämät ilman waicutusta ja tyota. Lukuläkärit ja taikurit
ufcowat cans tancallaiftn Ephatan Sanan mnnitzemisella ja pääl-
lelukemisella parandawans tauteja, ikanäns cuin silla sanalla olis
cheidänsuustans suuremdiwoima cuin jongunmuun jumalisen ja kij?
wanqin Christian eli opettajan suusta; josa cuilenqin heidän'pa-
rannuxens tapcchtu Pirun konsteilla, Jumala Vanan wäärinkayt-
tamisen cansa, )a sitä Pyhä Sanaa ja sen tarcoitusta mafian,
joca ei ta,da paranda nijta Jumalattomia nijncauwan cuin sielu
on parandamatoinna hänen wastahacoisudcns tähden sitä ja seneuuliaistilta wastan. Tam -n siis sinun lElures caickiwaldian
Tahdon »a Sanan alle pitä sin!inaw o ihminen heittämän sinun
käytös jos sinulle pitä hywin käymän. Ia niin pian cuin sinä o<
let lacannut, ehdollisesti wastanseisomast hända, nijn se on tapah-
tunut, ja sinun kieles sidec on irti laffetm, sinun corwas on a-
wattu, caickein ihmetteleckisexi ia lEfuren cunnian julistamiseri:
Ervasti hän caicki rekf: cuuroir hän rekc cliuleman, ja my-
kät pllbl,man. Ach! että!ns caicki hengelliset cuurot ja mykät
tmdaisit aicanans käyttä hywärens tätä lnkitysta, ja heittä itzens
lEsuren terwellisen ja täydellisen varannuxen Me, niin nytkin se
hirmuinen euuroin ja myckmn pallous pian wähenis, nijncuin
lEsuxen Lihan päiwina ne ruumilliset cuurot ja mykät wahenit,
jaruumin l« sielun puolesi lEsuxeld paratuxi tulit.

Len. 1.

Catzo, ;Su-
«Ulit.Lopp ja
i? S«nn. P.,
Colm. P. io-
Mlb.

Paatos.
MAyt Sielut, iolla on corwat cuulla se culcan. Et-
WM lä oikein tuca «'ane!: t uc<D ja se on itze Paran-

nuxenalsli.MetestuoKmluonuostam caickin cunroit jamy-
kät, ja nim ftvlMiittomat ja kelwottomat siihen sisälliseen cuulooN/
fc». Jumalan P. Sanan käsittämiseen, wajlanottsmiseen ia tunnu,
»stamiseen, wc« tMi kM Wdiästi M kijnni meistä ja hidatusta

mci-
u«w. lA I.

Cahdes Toista Kymmenes Sunnuntai P.54v



meidän wiclä Mken Parannuxengin meidän kilwoituxesam sangen
paljon ja waliteltawasti. Wacm ach! että nijn suuri paljous mj,
ftä corwallisist ja kielewist, ihmisist ruumin jälken, ehdollans ja
mieiisuosin tuckiwat corwans ja mielcns caickeen Jumalan Sanan
harta-asen cuulemiseen fa käsittämiseen, ja sitowat kijnni kielens
tunnustamasi sitä alhaista lEsusta hänen pyhäsä opisans ja elämä-
fäns, ja nijn owat ftn täydellisen ruumillisen cuulon ja kielewyden
siwuft jn alla/ coconcms sokiat, cuuroitja mykät HenZellisellä ta-
ivalla, wielä sidottuna siinä luonnollisesa turmeluxescms ja ymmär-
tämättömydesans nijsä hengellisisä asioisa, ja sen alinomaisen wa-
stan stisomistn jaylöncatzen cautta sijnä nijn maatunet japaatunet,
että suuri waara on heidän parannuxestans ja pelastuxestans sijta,
ennen cuin wijmeinen hätä päälle ennattä ia poisleicka armon a-
jan nijldä alinomaiAda armon ylöncatzoilda. M'- cuiuga mon-
da cuuro ja myckä on GsiwaUan Säadyja, jotca ruumillifttkln
corwans pois käändäwät cuulemast Jumalan Hengen curituria ja
nuhteita, ja pitäwat sen halpana, että otta nijtä sijhen sisaliiseen
cuuloon, käsittämisten japeränajattelemiseen; He tahtowat
Måns cuulla heidän edustuxians, waan ei heidän
he tuckiwat corwans köyhäin ja sorreltuin huudosta ja awusta; he
owat mykät jakielettömät Rucoikeman Luojaans, Neuwomcm ja
oikeutta sanoman, sorrettuja edeowastaman, ja pahennuxia hy-
wäin asetusten cautta hammendämän. Ach! cuinga monda cuuro
ja myckä lönty näbtawästi sijna -HengeUisejä jotca ei

itzeckän cuule sitä Jumalan aandä jota he muille julistamat, ja
nijn, cuca on nijnsökia cuin minun palxveljan? Ia cuca on
nijn cuuroi, cuin minun kastylaisitt, jonga minä lähetän?
Cuca on nijn jokia cuin si täydellinen, ja nijn sotia cuin je
HGRran palwelja? Totisesti, joca on cuulematoin sijnä sisallil
sesä ymmärryxesä Jumalan Sanasia, hän on cans sokin ja nätys
mätöin eli tietamätöin sillä samalla, sillä Tieto ia usco tule cuulo-
sia, ja cuulo Jumalan Sanasta, ja cusa nijn cuulo on poila, siinä
on cans se oikia tieto ja näkö poisa. Wacn erinomaisesti on täfa
Saädysä Myckyydcn waara sangen suuri, cosca opettajat whw-
wat olla wism Totuutta ulossanoman ja- tunnustaman, syndejä
nuhteleman, opetusta ulosjacaman, Personkin muodon jälken u
tzens sowittaman ainosstans nijden «lhmsten ja käyhain, waan ei
yhden suurten ja ricasten syndein rangoiinisesa, joista se erinomai-

PYv 5 stfti

?s»l. «8:2.;.

L5.421i819.

«l. g: !8.
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ftsii seiso, erm he orvar coirat, jorca ei rvoi hauckua.l:r. ;6: io.

Jaa wielä, cuinga monda cuuro ia myckä ei löydy sijnä Huonel-
lisija Isändäin ja Emandain ja Lasten, HENrain
ja Palcollisten keffellä, jotca ei ymmärrä heidän autudens asioita
oikein, eikä Mdöckan nijtä todella cuulla ja käsittä, owatwyös
myckät caickia Kywäa puhuman ja opettaman, waan sijnä siasa
kielewat ja sepät ulospurkaman caicklnaifia riwoja, saastaisia ja

puheita, suuren 'wahingon canfa nijlle nuorille jaKw'n. 12! z6.
yrikertaisille, jonga päälle rascas Duomio wälttämättömästi en-
nen pitkä seurawa on.

Waan cuingas meidän fijs tasa pita käyttämän itzem ia
parandaman asiam? Nijncui» se ainoa wZlicappale sijhen sisalli-seen cuuloon, ymmerryxeen ja ylöswalistureen, on Jumalanpv-
ha Sana, joca on-Hengi ja Glama, niin on siis se paras wä-
licappale meidän Parannuxeen näistä cadottawisista taudeista ss,että

/oi,. 6- 63.
me lumalan P. Sanaa haluisesti, ahkerasti ja wiriäsii cuulem,
luem ja tutkim, ja otam wisun waarin sen opetuxista ja sisällepido,
sta, sillä ei cukan taida todella tulla sijhen sisällisten cuuloon, ym-
märryreen ja wästanottamiseen. ellei hän sitä ulconaista Sanaa
ja saarna nijllä ulconaisilla corwain ja mielen woimilla oikein ja to-
della cuule, ja wastanota, jostaSydän saapi tilan ja syyn sitä si-
sällisesti tutkistella, märehtiä, ja kasitareens otta, ja sen cautta
tulla ymmärtäwäisexi ja walaistuxi, lEsuxen läkityxen alla hänen
Hengens waicutuxen cautta. Sentähden sijs on malttamattoma-
sti tarpellinen, ja seiso aiwan paljo sen päällä, erra Jumalanp.
Sana, ensin, oikein ja oikiaja Saarnaran seli,
reran japuhman, suuren toimen ja kijwauden cansa; ja waicka
tesin Jumalan Sana on woimallinen parandamiseri, cosca se ai-

ojennusnucran jälken oikein ulosselitetän
ja muilda wastanotetan, nhn on cuitengm sekin tiettawä, cuinga
yhden lihallisen Palweljanymbärinsleickamattomain huulden japa-
hendawaisen elämän cautta paljo secoi.tusta ja estettä langea nijden
yxikertaisten sieluin totisexi parannureri, jotca ilmangin luonnoll,
sesta Lihan taipumuxesta owat kewiät pahoin estmerckeibin kijnni-
otcaman, jamielellansuscowatnijtä, jotcaheille opettairi pandut
ewat, nijsa cuin liha jongun luwan ja wapauden saapi itzewalloil-
lans olla, josta asiasta me mualla lawiammala puhunet olem.

Coisexi, pita meidän wiriäsii ja ahkerasti sitä P. Juma-
lan
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lan Sanaa sijna p. Raamarusa ja Saarnoija, lukeman ja
sillä selwallä oicoimisella, että etziaxem ja sadaxem

sjjtä se totinen Sielum Parannus, ja nijn tuilaxcm sen oikian Ca-
tumuxen, Parannuxen ja udistnxen tilaan. Totisesti, jolla tämä
aicoimus on Jumalan P. Sanan luulemisen ja lukemisen cansa,
hänen haluns ei costan mene tyhian, waan hänen sisällinen cuulons
tule siunatuxi selwallä kWtamisellä ja ymmärryxellä sen <U!tualli-sen Sanan walesiH, ja Sydän ccms tule wolmixi ja aldiri Syn-
di ja mailman ylön andaman, ja heittämän itzens lEsuxen paran-
nuxen in käändämism alle. Cusa sitä wastan mailina, joca !ei
tahdo synnistä luopua, ei raida n?astanorra Tomden Hengee,
joca ei hän näe eikä runne. Gikg wijjaus tule siihen ha-sieluun, eM aju sijna ruumis, joca sonnin ala anner-
ru on.

Joi,. 14! 17
8»r. l! 4,

Johon wielä Colmannexi, tule että me hanalla Ru,
couxella alari eyimmellmialara, että hän meille lähiöittä
pellisen woiman ja lahiat tähän, sillä uscon rucous woj paljon, ja
taitawat ne harjoitetut uscon rucoiliat sen asinn parahitcn seliltä
ja todista, josta lue Rucous Sunnuudain Saarna. Jota myösse P. Pawali nijn sydämmellisesti hänen Ephesereillens toiwotta,
että luntala andaio heille wijfaltden ja ilmoituren Hengen
hänen tundemiseens, ja walaisis heidän sil-mär, riceamän mikä hänen Cllyumi<eens roiwo on, ja cuin"
Da juuri hänen woimans meidän cobramme on, jotca hä-
nen wäkewän woimans waicurramijen jalksn usiznnme.

5: i6.z

rpli. 1: 17.
18. 19.

Nyt siis, cosca caicki hengettömät ja cuolluet luodut eaV<
palet cuulewat ja owat cuulialset lEsuxen äänelle, ne cuollet rum
min corwat ia kielet cuulewat /a aukenewat lEsuxen ääneen, l>pauhawa Meri cuule ja tywene lEsuxen kassvyn. Tuli ja rackct,
lumi ja sumu, ja tuulispäätcuulewatlumalanSanan; Ack! pi-
täkä ue järjelliset näkemät ja cuulewat luondocappalet sijs yxinäns
oleman cuulemattomat Jumalan ja lEsuxen ääneen ja Sanaan.,
ja cuuroit hänen KDyllens? Pois st, joca tahto eddolla olla cuu-
rona ja myckänä Jumalan äänen kestella ja hänen huonens sisaM,
han cokecon onneens ja lopvuans, ja muistacon waaraans ja wa-
hingons, wftatt mma, ftarnnn sinun wanhmZcaurtas siinäsum

, 27.
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?s>!. 148: 8.
rs»!: 4Q: ic>.
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suureja jeuracunnasa, cayo, en minä anna rukira slmmni,
HGRra,sinasen nedar.lawaicka uijden wanhurscgsicngm, suure-
ten kiusausten, kärsimisten jZ wainum kestella tayly
suren karsimisen osallisudesa, olla nijncuin cunroir, ja ei mi-
ran cnuleman, janijncuin m°Mr, jotca ei awaja juurans;
nijn owat cnitengin heidän comans aina awoi, ja klslens aina pu-
huwat HERralle, joca cuule ia hywäxi otta hndän sicluns halun
ja huudon, ja mida heille pian sen ajan tulla, iona heidän cor-
wans ja kielens saapi ulosmittamatoinda ainetta Cunnians walda-
cuunasa, sekä cuulewiseen nijstä taiwallisista nvt käsittämättömistä
salauxista, että Puhumiseen ja julistamiseen lumalans sanomat-
lomasta cunniasta ja Pyhydesta, sijnä cunnias jota ei wiclä cor<
wa ole cuullut, eikä silmä nähnyt, ja ei ihmisen spdammeen ole
astunut, cuin Jumala on Me walmistanut, jorca handa
castawar. Amen!

2lch! Rackahin HGRra IVsit, joca sinun ihme-
tekemisis caurra, U.ihas päiwinä, reir ne cuuroir culllemax,
ja mykär puhllman, roimara sinun ihmi-töitäs xvielä nör-
tin Hengellijellä radalla meidän päallem. Sinä naer,
cuinga moni walirerraroasii nyr macaa cllurona sinun p.
Sanas oikiast käsirramisesä ja wasianorramisesa, ja myckä-
na Sinun ja sinun romdes tlmnusiamisesa ja rodisiamiseja
opisa ja elämäsä, ach! ormahda sijs meidän päallem! XVie
meirä toristja parannuxesa erinäns ulos mailmasia ja sen
turhudesia, että me sinun parandamisis alla pirun ja mail-
man Hengen, jocamuuroin ihmisien corwar ja suut enam-
min ja enämmin eucki, coconans meistä pois xvieroirta an-
uaisim ja sijra irri rulisi,n. pane sinun Sormes meidän
corxvijn, ja paina sinun Sanas sinun pyhän -HenZes cauc-
ta meidän sydämmihim sywälle. Ia edesaura se armo-wai-
cutus meisä sinun woimallijen Efirucollxes caurra Ijäs oi-
kialla kädellä. Waicura meijä sinun HenZes huocauxer,
että me raidaisim oikein j« aina Sinua rucoilla, että me
cuulisim sinun meidän sydammesam, jn sinun ihanan äänes
fijnä kasiräisim. Ia tygöpane iye sijhen sinun Sanas ka-
sty, että caicki meisä aukene joca ennen on ollut kijnni sul-jettu ja sidorm synnin ja pimeyden 'simlda, e«ä me nijn

coei-
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torisixi cuulijxi ja puhuwixi tulisim sinun nne!es jalken, si-
nua rohkiasti tunnustaman, kijrraman ja ylistämän: eera
me nijn rodella raidamme janoa: han caicki reki/
clluroir han reki cunleman, ja puhuman. Sinulle
olcon woima ia Cunnia ijancaikisest. 2lmen!

Somlas Toista Kymmenes Sunnuntai
P. Kolmmaisuden Paiwäst.

Esipuhe.
Merkilliset ja painamat owat ns Sanat, cuin P. Pa-

wali sanoHebrereilleUdenTestamendin edustuxesta: IE-
<ll« on tllUur paremman Cesia»nendin Toiminaiaxi.

loisa Sanoisa.
Gnfisi, meidän WapahtajamlEsus cutzutan Toimitta-!

jari,taicka alcu kielen jälken, Tacausmiehexi, eli Edusmiehexi,joca-
ikanäns cuin käden lyömisen cauttaLupa jotacintoiselle, jonga edestä
hän tahto seisoa, ja wapahta hänen welcamiehen welasta ja walasta.
Ni»n on Wapahtaja lEsiis, cosca ihminen langeis pois sijta en-
simmäisestä Jumalan Lijtosta, ja langetti itzens sen ijancaickisen
Welan ja Pirun wallan alle, astunut Ihmisen siaan, ottanuthan
nen welcans itzs paällens, maxanut sen, ia ylösrackendanut jäl-
lens yhden wahwanLijton Jumalan ja ihmisen walilla, jongacaut-
ta nijn ihminen taita wapaxi jallenstulla caikesta synnin welastn ja
Pirun wallasta, hänen oikian ia endisen Isandäns ja Zsäns oike-
uden alla, nijncuiu erinomaisesti tämä Toimitus tule lEsuxen pa.
pilliseen wircaan, josa hän ensist, on täyden tehnyt caickein syn-
dein edest, jatoisexi, Rucoile wielä meidän edestäm, ja aina elä
meille hywaxi. Hebr-7:24.25. Jonga Edusmiehen cautta meil-
lä nyt on sitawahwembi tygökaymys Jumalan tygö, cosca han
on Malalla sen Lijttons wahwistanut ja näköisammari eli cunnial-
lisemmaxi tehnyt, cuin se oli wanhanTestamendinEdusmiesten alla,

Z z z nijn-
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nimcuin Pcllvall näisä edellakäywäisisäsanoisasano: Silla ne olir
rostn ilmstn rvalara papixi ruller: Murrarämä walalla hänen
caurrano, jcca hänelle janoi: on wannonur, ja ei
cadu sira: fina oler pappi, Melchijedekin saaden jalLen
ijancaickisest. Ia nijn lEsus on meidän Edusmiehem ja autu-
dem Toimittaja. Waan

Toisixi, P. Pawali sano, että tämä Toimitus, on ta?
pahtunut yl>den Testamendin eli erinomaisen Lijton rackennuxen
cautta. lEsus on tullut pareman Tastamendin Toimirra-
jaxi, sano hän. Se on kyllä tosi, ettei Luojan jaLundocappalm
wälillä ole yytän Lijton eli Testamendiu oikeutta eli sidettä/ silla
Lmndocappale on ilman sitä welcapaä caicki hänen luojallens, ja
Luojalla on walda hänen ehdottaman oikeudens ja HENraudenS
woimalia waatia täysi euuliaisuus hänen Luondocappaleildans il-
man Liitotta; Waan cuitenginonsekelwannut sille wijsaalleHEß-
«alle että nijn myödytta hänen waldanstuondocappalen vlitze,'ja ikä-
näns cuin leikitä hänen lastens cansa, että hän yhden Liiton muodon

alla, waati heilda cumimsmca, ja silla sito itzens sitä la-
hemmäri hänen Luondocappalens cansa: NijncuiN/ Ennen L.an<-
gemusia, Jumala teki Lljton Adamin cansa joca.silloin seisoi eo-
co mailman ja ihmisen Sucumnnan siasa ja edestä, josa Jumala
Lijton cautta lupais ihmisille sen yancaickisen autuden, sen ehdon
alla, että hänen piti täydellis-stl sm hänen sydämens kirjoitetun
Lakins pitämän ja täyttämän, niincuin se seiso: että Laki jaKäffy

..oli elämari, eli ijancaickisen elämän kasittämisexi, annettu. lon-
ga Lijton Adami myös sitä micluiscmmasti wastan otti, cofco hän
ilman sitä oli welcapaä hänen Luojans tahdon ja Lain täyttämän
ja pitämän. Ia että näin Jumalan jaAdamin wälillä oli Lijtto
tehty, ja Jumala wWn liiton muodon cautta tahdoi kayttä itzens sen
määrällisen luondocappalen cansa, sen me näemme sijtä walituxe,
sta jolla Jumala sitte soima Adamille nijncuin caikille muillekin
hänen Lnttons rickomistn, cosca hau sano: he sen lijron

nljncuin Adam, ja owar pecollijest rehner minua wa-
sian, ja nijn ei pitänet sijcä lijttoo cuin minä tein heidän consans,
jahe minun ccmstmi. Ia tämä lijtto cuin nam oli rakemi Juma-
lan ja ihmisen wälillä ennen Langemusta, se cutzuttanTöirren L.ij-
tori, sillä silloin ihminen olis taitanut hänen Töittens ja Lain Täyt-
tämisen cautta tulla ijancaickisesti autuax». Waan

L5. 53: «l.

mändin»

Kow. 7! 10.

Nvl. 6: 7.

546 Colmas .Toista Kymmenes Sunnuntai P.



Waan cosca sitte, ihminen Tottelemattomuden synnin
cautta langeis pois tästä ensimmäisestä Lijtofla, nijn ei tainnut se
Py! ä Jumala sitte enambi ylösrakenda hänen cansans jotan Lain
eli Töitten Lijtto, niinmuodoin cuin ihminen oli pois tuhlannut
ja cadottanut caiken bänen woimans lakia pitämän eli täyttämän.
Sentähden sijs se Rackaudesta palawa Jumala, joca ei tainnut
cauwcm catzella hänen Luondocappaldens wcheliäisyttä, awais hei-
dän ctecns taas yhden Uden Lijton muodon, »osa hänen oma Poi-
cans astui edes ja andoi itzens ihmisten Toimittajan, Tacaus wä-
li'ia Edusmiehen, ja niin cans itze työsä lumalalda ylösotettin ja
päatettin Jumalan Seuracunnan Haldiaxi, Paan >a Edesä sei-
sojan. Ia tämä nyt cutzman, Armon - jUjroxi Jumalan ja ih-
misten wälillä, losa Ija Jumala ylösotta poicans lEsuxe»
wälittämisen ia Lunasturcn, täyden maxoxi, mailman syndein e-
dest, ja HenZen cautta sen armon lijton osallisuteen ih-
misia cutzu, Sanasa za Sacramenteifä, ja sijtä itze työsä Ujcon
caurra osallisexi teke. Ia itze Perustus tämän Armo Lijton ulos-
jacamiseen seiso sijnä enstmmaiselKiLwanlellumisa, johon räi-
killä wanhanTestamendin uscowaisilla heidän oli, ia
jonga ulostoimituxesa myös, coco Raamatulla, caikilla Lupauxil,
la, uhreilla ja muilla Palweluxen muodoilla, heidän suurin tar-
coiturens oli, joca Ewangeliumi nam soi: waimon Siemenen
pira ricki polkeman Carmen paan. Ia että caicki Esi isät
myös hywin ymmärsit ja wastan otic tämän suuren Armo-lijton jo-
ca tancallaisella suurella Lupauxella nyt wahwistettu oli, sen me
näemme Adamin, Abelin, Sethin, Enochin, Lamechin ja Noa<
chin pubeista ja Historioista. Cosca myösBabylonian Tornin ra<
kennuren, ja kielden secoituxen jälken, Tieto tästä Liitosta rupeis
wähenemän ihmisten huolemattomuden cautta, «im Jumala taas
udesta ylöskertoi sen Abrahamille, ja wahwisti sen Liiton erino-
maisesti 'ymbarinsleickauxen Sacra»nenrin callrra Abrahamil-
le, ia sitte taas sen jälken, Isocille, Jacobille ja wijmein ludan
Suaun päälle. Andoi myös wielä erinomaisella tawalla ni.sä jo-
ca aicaisisa Uhreisa sen muiston tulia ylöspidttyxi ja wahwistetuxi,
nijncuin hän myös erittäin Syndi jaricos-uhrit asetti sen muisto-
n ettei Lain kirous taittu poisotttta itze Lain cautta, waan weren
cautta, ei eläinben, mutta sen weren cautta joca eläinden weren
cautta edesmaalatlin, nimittäin MessiaM, nijncuin se P. David
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myös Juvalaisetnäyltä ja osotta Uhreista itze Messiaxen tygö, co-sca hänen sano: Uhri jaruokauhri ci sinulle kelpa, ersinä rahdo
polrro uhria eli uhria: silloin minä sanoin cayo. Mi-
nä rulen, Ra<unatlls on minusta kirjoirerru. Sinun,Tah-
too minun Jumalani/ reen minä mielelläni.

8.9.

Maan tasa me wielä mcrkitzem, ett'Jumala tämän hä-
nen Armons Aijron ou ylöspitanyt, erinäisellä tawalla ja halli-
turen muodolla itzecullalin ajalla, hänen Seuracundans ijän sa
tilan jälken: Niincuin sijnä ensimMäisesä ljäsä, mailman alusia
Abrahamin eli Mosexen aicaan asti, nim tämä Lijttoi näkyi seiso-
wansula suloifisa puheisa meidän,Esi il-
man jonguncowuden eli lain jylinän ja uhcausten merkitä ja peljät-
tämistä, josa Jumala sitä ensimmäistä mailma piteli nijncuin pi-
scaisia lapsia, jotca ei wielä heidän lapsudens ymmärtämättömy-
desä eikä käsittänet caickia Salauxia, eikä karsinet nuoruuden i»Zn
cowitttlmnsia ja waatimisia. Waan sitte, Mosexen ajasta edes-
päin Christureen asti, nijn edestuli yxi cowa hallltuxen muoto, !co-
sca Jumalan Laki ulosannettin Sinain wuorella suurella jylinällä
ja uhcauxella, caicki Lewitalliset Säädyt asetettin monen rasituxencansa Israelin lapsille, ja caickinaiset Nangaisturet ilmoitettin Lain
ja Säätyin rickoijlle, josa tilasa Armon-Lijtto näkyi ikanans cuiu
peräti pois cadonmxi, ja että Jumala tahdoi Lain Töitä jallens
waatia ihmisiidä autuden käsittämisexi ja ansaitzemisexi- Cusa sit-
te taas Wap. Cbnsturen ajasta, Udesa Testamendisa, sen siuna-
tun Waimon Siemenen eli Messiaxen Syndymisen ja Tulemisen
cautta, sula Ewangeliumi ia Armo ilmandui ja jaettin mailmalle.
Tästä me sijs fysym: Miri Jumala hänen Seuracundans kessi-
ijän aicana nim muutti hänen armo-lijttons,cowaxi jaangarari Lain
ja Säätyin lijtori nimmonellaisen rasiiuren cansa ludan Lapsille?
Wastaus: caickma mailman aicoina, hamasta Langcmuxesta nijn
mailman loppun asti, on ainoastans yxi tie ja muoeo autuaxi tulla,
nimittäin Jumalan Armo joca meille lEjwen cautta on toimitet-
tu ja annetan. Niin ettei ludulaisttkan heidän Säatyins alla
tainnet cmtuari tulla muutoin cuin ainoastans stn lEjurcn cautta
ylösracketun Armon-Liiton cautta, josia he tulit osallisen Uscon
cautta sen tulewalsen Messiaren päälle', joca beille Uhreisa alati
muistuttttin ja ulosmaalattin. Ia nijn ei, ole WaulM ja Uden

Te-
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Testamendin wälillä itze Päa-asiasa yhtan eroitusta, waan yhden
Jumalan Armon cautta caicki autuaxi tulewat jotca uscowat;
Mutta st eroitus jocanäiden wälillä on, se on ainoastans itze Hal-
limxen muodosa, sillä Jumala näki sen tarpellisexi, että sen aiccw
nen Scuracunda piti pidettäman hänelda, nijncuin se billimätöin
Nuorudenikä, joca piti caickinaisilla waacimisilla, Lailla,
dyilla, Asetuxilla ja widzanrilla aisois ja culiaisudes pidettäman;
Cusa cnitengin ei Jumalan tarcoitus ollut, että Lain töitten caut-
ta heitä autuaxi pyytä, waan ilman sitä cuin Jumala tahdoi talla
mailman ijallä, hänen Pyhän Lakins joca lo oli pian cuin coconans
poispyhitt» ihmisten sydämmestä, jällens ylöscorgolta hänen en-
diseen waloons jakirckauteens, ja osotta cans mikä oikeus hänel-
lä wielä oli täydellisen cuuliaisuden waatimiseen Lain pyhyden jäl-
ken, nijn ilman sitä sanon minZ, Jumalalla myös oli Lain ulos-
andamisen ja julistamisencansa, yxi Ewangeliumillinen päälletar-
coitus Messiaxen päälle, cosca hän Lain julistamisen cansa, ei ai-
noastans osottcmut heille sitä, cuingn Tarpellinen heille yxi Wa-
pahtaja piti oleman; mutta myös sitte cuin he Laista jo owat tullet
tundeman heidän puutoxens ia Duomitun tilans, itze työsä ajoi ja
waadei heitä Lain peljätyxen nijncuin opettajan cautta Läkäriu
Chrisiuxen lygö, nijncuin P. Pawali sano: L.aki on ollur mei-
dän Opettajani Christnxen r^gö, erra me lljcsn caurra
wanhursiaxi rulifim. Ia nijn sijs Pää asia wanhasakin Testa-
niendisäoli, että ihmisten olis pitänyt tuleman osalliseri sijtä Lu-
pauxesta ja Armon-Lijwsta cuin jo Adamin cansa cohta Langemu-
ren jälken tehty oli, nijncuin Moses sitä myös muistutti; waickase ludan Seuracunnan ijän aicana tapahdut erinomaisella Halli-
tuxen muodolla, sekä sen hillimättomän cansan curituxeri, ettäheidän waatimiserens Lakärin ja Armon-Lilon osallisuteen. Jo-sta asiasta me toisella erällä pidemmäldä puhunet olem. Waan

Vläe vain 4.
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Colmcmnexi, cosca P. Pawali naisä sanoisa, cuMISsilxen, paremman Tesiamendin Toimittaiaxi, mm siismabdoi ol!a eroitus itzs Pää asiasakin Manhan ja Uden Testa-mendin wälillä? jaCdristus on emostans uden Testamendin Edus-
mies ?W«staus: Ensist me täsä «'erritzcm sen, että nijsä mail-
mallisisa asioisa tosin ne Simu, Liftro ja Testamenri, owateroitetm, sM Z.lMo tapahtu aina cahden wälillä/ja seiso nijn-
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cauwancuinhe molemmin eläwätz waan Cesiamenri seiso yri-'
nans sen wallasa joca sen teke, ja saapi hänen woimans wasia,sen Cuoleman cautta, joca Testamentin tehnyt on: Mutta mei-
dän autudem asioisn ja toimituresa on se Wijsas Jumala ne mo-
lemmat sijnä P. Ramatusa aina enimmitten yhten sitonut ja ikZ-nans cuin yhderi tehnyt, niin että melnyt taidamme sen Jumala!-
da meidän cansam tehdyn Armon-H.ijron cutzua Testamendixi,
niin muodon cuin se Lijtto wereliä ja Cuolemalla on wahwistettu js
alusta, nimittäin eläinden cuolemalla wanhasa Testamendisä, joi-
den moleman ja uhromisen alla jo Testamendin tekian Christuren

!,Cuolema oli woimallmcn tämän Liiton wahwistamiseri ja autudexi
caikille uftowaisille, waicka sitte Udesa Testamendisä, wasta itze
työsä Christus cuoleman meni ja caicki esimalauxet täytti. Ia
nijn sijs Jumalan Armo-Lijtolla jo jLangemuxesta asti oli hänen
wabwudcns Lijton eli Testamendin tekiä!-; Christuren cuolemasta,

! silla Christus oli eilen ja ranäpan ja ijaucaickisist, Nijncuin
se myös maallisellakin tawalla walista taita tapahtua, että jocu
taita Testamendin tekiän erinomaisesta tahdosta jo ennen hänen cus-
lematansalin saada omistuxen hänen omaifudestans jatawaraftans.

ssbl'. y: 16.
17.18.

z?«c. ez: 8,

«Hr. iz: 8>

Waan mitä itze tämän Liiton ja Tesiameudin eroitureen
tule wanhasa ja udesaTestamendisa, nijn me cuulim, että Jumala
tämän hänen Lijttons on ylöspitänyt erinäiselläHallituxen muodol-
la itzecullakin mailman ijälla; niincuin ennen Mosexen aica enimit-
ten "yhteisten Lupausten cansa; jälken Mosexen ajan taas Lain ia
caickinaisten Säätyin ja asetusten alla, jotca wielä suuremmasa
mitasa edesmalaisit ja muistutit Messiaxen Tulemista; mutta sitte
udesa Testamendisä caickein suurimmasa walosa, caickein ennustu-
sten ja esimalaustcn täyttämisesa itze Messiaxen Tulemisen ja Cuo-
leman cautta. Mutta tästä Colmen laisesta Jumalan Haliituren
muodosta, taidais nyt jocu sanoa, että se myös on colme Testa-
mentiä ollut, yxi ennen Mosesta, toinen jällen Mosexen, niin-
cuin se sijtä erinomaisesti seiso, että se lijtto alcoi sijta ajasta cosca
Israelin lapset Egyptin orjudcsta uloswictin, jaP. Pawali canssano, että se wanha Testamenti alcoi Sinain wuoresta, jota A-
gar edesmalaisi; Josta sttte wastas seurais se colmas Testamenti
Christuxen Tulemisen ajasta? Waan täsä meidän pitä tietämän,
että nijncuin Raamattu itze sano, etla ainsastans caxi on Tasta-

men-
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