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disteluxi. Ni»n on

se uscon cansa;

ahdistuxen tulen cautta, tule

Sillä ahdistetulla woipi olla yxi totinen usco lEse puhdisietuxi.
päälle;
cuitengin
suxen cansans, ja mjncauwan cuin caicki asiat owat hywin

hänen
hän ei ti.da mistan kiuftuxesta, nim hän woipi
picaisest langeta furuttomuteen, ja ei pidä Jumalan armo, nijn
callihin cappaleen edestä cuin on/ ermomattain cosca l)än ei wiclä ole oikein maistanut Sonnin helwettia; la, cosca hän catzele
muiden elamätä, oman elämäns Siwulla, ja huomaitze itzesans e<
nämän hengellista lumalalda wmcutecttm hywä, cuin muisa,
nijn woipi hengellisen ylpeyden ajatuxet hanesä picaifest ylös sylytclyxi tulla: Minä mahdan olla parcmbi Christitty cuin muut:
Jumala on minulle enaman welca cuin muille; en tule minä nijn

se

sulasta armosta autuaxi, cuin se
siellä

se
uscon

ja etc. Catzo nämät owat ujotta taitamat
picaisest coconans ulssNijncuin nyt culda pannan uunijn sentahden, että
mahdais coetelluxi ja puhdistetun tulla; nijn heittä myös In<

loca
scon
juuritta.

ja raiscat,

se

mala hänen lapsens kiusauren Uunijn, että Usco hänes mahdais
puhdistetuxi ja coetelluxi tulla. Jota enäman aina camppsillan,
sitä enämän opitan; nijn on myös täsä. Jota enämmän ahdistuxisa ollan, sitä taitawammaxi lullan: kiusauxis opitan oikein
tundeman mikä cauhia cappale Svndi on, ja minga helwetin
myötans tuo: kiusauxis opitan tundeman, cuinga Usco ei ole mei,
dän, waan Jumalan työ; cuinga raadolliset me olemme, nijn
piain cuin HERra katens poisotta; cuinga usiast, meidän endiset
waicutuxet, waan taicka huolirauhalliset ajat, ei ole ollet
mattomuus, taicka cohdapäin suruttomuus. Nijn muodoin cuin
nijden cautta ci
caicki nämät kiusauxis opitan, nijn tule sijs
julken
puhdisietuxi,
myös
«inoastans
imutta
ulosseisotunkiusauxen,

se

se

uscon

usco

wahwisteruxi.

EIa Pyhäntdes,

lamän
W.HM!m«>

Wiela Colma»Men', Jumala salli lapsens tancallaisentäbden/ että Elämän
mahdnis enäinmin ia enämmin edcsaureruxi tlllla. Kiusauxen cautta, tule
caicki turha luulo, omasta pOydestä,
pojsspoldctuxi,
eosca nähdan, cuinga csuhiaHndi on, jocacoconans
mcifa asu. Caicki uscallus oman wauhurscanden päälle, lange ja cato pois. Synnin halu
.

3:0

sijn kiusauxnn,

lule waiwutetuxj ja cuoletetnn, rackaus mailmallisten cgppslden ly,
«o, enenin ja enämin jähtp, erinomattain
Sielu on huo,
main<

cosca
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wäha apua niistä

on hädän aicana. Surutto,
muden uni tule Silmistä ikanans cum pojespestyxi. Nijmuin Hissias sanoi: Senrähden minä tahdon caickena elinaicanani i-Ll. zs: 15.
raman minun sieluni murhen tähden carrella. Dita wastan
tule kiusausten cautta paljon hywä ihmisen tykönä waicuteluxi ja
wahwistetuxi. Ni»ncuin Hucons, Sydämmen huocauxet silloinl
oikein ylösherätetan: HGRra cojca tusta rule, nijn sinltaeyu'Ll'. 26! is.
rän, coscas heitä curirar, nijn he parcuwar surkiast: Jumalan sana rupe maistumail mafialle. Rangaistus openaor,,«x. 2H: IZ.
ihminen harjotel,
raman Sanoista waarin:
kerjcamma
waiwoila,
meiräm
lan- N?e
sillä me uedämnic,
että waiwa saara kärsi,nile<l: Sydämen
seka Jumag.
lala että lähimmäistä cohtan opitan. Se on minulle hvwä, Kom. ;:
erräs minltn
errä minä simm oikeurras oppisin. .ps. 119: 71.
Wijmeistldä yxi pyhä haluja
raiwaan auttlden
perään ylöshcrätetän: Minä wiheliämen ihminen/cuca pää7: 24.
stä minun rasta cuoleman ruumista t
l

mainnut, cninga

MMömät
WM lapstans,

Päätös.

nyt owat Syyt, mingatahden

Jumala kmsaa hanew

heidän totistxi hywaxens, cosca hs amoastans
oikein Jumalan Malicappaleita nijden alla kaottawat ojennuxexens. Waan tasa tilasa me wielä cans yhteisen ojenmmxi kysym: Miri Jumala salli hänen omarKapsins piruldakin llsiasti rulla nijn cowin Aujaruri, häpiällisillä ajanlxilla
itzelumalarakinwastan, ja muilla kiusauxilla? pirun työr
neoN?at, waan Jumala ne jalli? Wastaus:
tulewat
yhten ne jo nimitetyt syyt eans, että Cutzumuxen harjoutus Ms
sitä totisemman /a ahkeramman: Usco coetelluxi ja puhdistetuxi, ja
Pyhän Elaman ja Rucouxsn. harjoitus palawammari.,, Johon
lule cans, ettacaickein niiden cautta, Msuxen kärsimisin aro
wo ja coekcus tule paremmin Nltllxi, ja hänen callin
nastllrens
lnns sin,rella ahdistizxella pelasti meirä pirun ja helweritt,
»jancaickisesia ahdisillresta.- ja että me nijn cnikija hänen Poi- pl. 22: 2.
cans IGfuxen Cuwan callaisexi tulisim: nijn myös, Inma-lAom. zi 29,
lan p. Sanan woiman cailttn muodoin mndisim, ja sitä 2
M m m m m z:
wah-
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lohdmnxeen joweliaxi rimstnl: ja sitte, sira
xvahwembaan
rvoirroja enistm ja ahnehtisin, Dawidin canja
suurembia
iB,m.i7.'si.
<en julman Zoliarhin
loisa, Jumalan lapsilla naita wastan on lohdutus se:
ettanimmuodoin, cuinhe tancaltaisia Pirun kiusauria, bäoiäln,'
ajaturissa ja
ja
muilla, candawat wasian rahcono,
sonwar
silla
todella nijra rvastan, ja mnrehriwar »njden ylitze sydammest,

«,'jn ei Jumala myös nijla tygolue hcille synniri eli omari työxi,
waan Pirun tysxi ja kiusaureri, iotca he bänen woimallans yli,
woittawat. Ia cmcki je murhe joca meillä on >sli sonnin ja
synnillisten kiulausten, se ci ole luonnon työ ja waicutus, jsca
aina itzestans iloitzis enZmmin cuin murehtis synnin ylitze, waan se
murhe on Jumalan teco, ioca on autuderi. Ia nijn cusa wielä on
icor. 7: 9. totinen sota ja kilwoitus, sima ei ole wsitto wielä pojsci, waun to,
11.11. tinen uscon elämä ja harjoitus on sijnänahtäwä, jota seura witzi
woitto.

Elämän Djenusnuorat.
1.-2 Nijlle Ahdistetuille.

1:0 Ora
ristin malja wastan, siihen
asti, cuin rajuilma ohitze käynyt on. Kärnmättömys ci suinga»
pelasta sinua Cuolennn paulasta, waan wihoitta Jumalan »a te,
le sinun Cuormas caxinkettaiftri: Minä rahdon canda HERMcl,. 7: 9.
ran rvihan, filla minä olen handarvasian jyndigrehn^r.
2:0 Ole harras huocauxija ia Rucouxija,
istuisas
ahdistuxen Saunasa, että HENra sinua ylööpidä-s, wahwist.uli
neuwons sinun ylitzes ihmeluscos jakarsiwalksydes, ja hänen
?s, I« 17. lisest edesauttais.
halallxen fina HGRra cuuler.
3:0 -Heira Toiwos anckuri raimaiscen, cusa wahwa
perustus on, filla ei cuirengan HERra
pois ijancaiki,
Mtiryellisexi,
sest,
ja
waan han saarra
raao armahra sin»,
'lkren.z:;!.
rest lallpiudestans.
3«ainoa ja enfimainen
4.2 Muista, errer fina ole
Scollluja.
ra<a Ristin
Tämän on coetellut I Ejus itze. Mi,
mm Jumalan miri» minun
Tätä calkia on mai-

se

st»
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sta saanet Job, Dawid, HiskiaS, Jeremias, ett. toscamellla on nain jlluritodistusten ioucko meidän
nim lltb.
juoscam karsimisen caurra sijna kilwoitllxeo cuiu meidän'
ereen pandu on.
5:0

12l I»

Mä rorrcle mailman Duomioisia, sillä ei mailma

tunne HERran teitä, waan haparoitze pimeydes; älä myös usco
z: 20.
oma sydandaWn, waan pidä kijnni HERrasa, silla Jumala on
jnurembi cuin meidän si?dämem.
6:Q Costa HERra sinun pelastanut fa kiuftuxist päästä»
nyn
nyt on,
tiirra handa hänen laupiudens edesi, ja hänen rs. 12?: 21.
ihmeurens tähden, jorca hän ihmisten lastey cohran reke.

Muille hywMc ChristityMe ojennus:
1:0 Osota Sydämellinen rackaus sitä ahdistettua col>tan,
nijncuin sitä, jolla ylitze caickia muita suurin waiwa on, ja jolca
enimmittäin armahramifi tarwitze.
2.:0 Waro ettes heitä armottomast Duomitze, ikanans
et,
i.-a

cuin he olisit, ylitze caickia muita ihmisiä, suurimmat syndistt,
tes mahdais lulla wicapaaxi Jobin ystawain syndijn.
Z:c> Waessa jocapäiwä totisesa ja Sydämelisefa
muxesa, ettei HERra tarwitzis taincaldaisten helwetin walwain
cautta sinua totisten Catumuxen harjoituxeen ylös herättä4:0 Harjoittele sinuas, ollesas ulcona ahdistuxen tilasta,
ei ainoassans perustuen canft ymmärtämän >a tundcman
ran lEsuxen Ewangeliumita, mutta myös Ewansseliumin walkew
desa ia woimasa wiettaumn ja culuttaman sinun elämata^.

Lohdmus:

Meidän waiwa m, jocaajallinen ja kewia on, jaarra meille yancaickijen )» maarämatröman cunnian: jos
cuyo, waan nä^märtömia; silla
emme
wäijer owar ajalliftr, murra
ynncaicZiler.
Suuri Jumala, joca iyens tajalM afias on osi>t,
mjncuin
tanur
armias> waan siinasiwula nijncutn coconans

,8.
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nmw iyens Salawainen Jumala; joca myös ainoasians
meira raica operm xmmarräman raman banen salaiju^ens,
Hän wabwistacon rvoimMijest rämän roruden meidän
danunGm/ erra me hänen woimajans, raja Sodas ia km,
falzxes urhottijerolisinnne, hänen canrrano kiujauxer
caisim, ja wijmein hänen canZans ja panen edejans ijan,
caickisia wouon wirsia raiwais weijara siistmme! Amen.

Sahdes Kymmenes ja Toinen Sunn.
P.Folnnnmfnden Wwast.
Esipuhe.
sano, Esa. 50: s.annoin stWm
mjlle, )orca munm piexir, nijn hän an2a sillä ymmartZ, ettei hänmnoastans ole paallens ottanut meidän synCuolunZnmlneen käsitedim, mutta myös/ että hän on ulosseisonut Synnin RangaistuM.
M. Me ottamme sijs näiöen fanäin tilan jälkeen wäarin.

Cmcki Svnm
Rar.gaistnret

hM-andcsl.

'

'

2:0 Mirka SWNM
owar. IHe Jumala Kasilta caicki synkin ransiaismxct senchnan olla, Cuolema,
pim sinun
wsta hän uhca: jona paiWanä stna siMa
6en. 2,: 17. eilolemalla <«oleman< Tämän cuoleman piti ihlnistn saaman
coetella ja maista, ei ainoastans henZMest. taicka hengellisellä
muoto, sillä hänen piti tulemanansa hcngeZisisa asibisa sokiaxi, ja
4: 18. wieranduman sijna clamasiä, joca Illmalasta on, Sotgnan
cuoleman pelrvosi <ail?en ichirmuisuden ja pabuden alla,, jamyös
ijancaickjesi, sillällumaM>r. 2: 15. bano orjana oleman. Mutta
caiken
joca
oli
lan wihnn,
ihmisten jumalatromll»
loppumatta
ja hancn waiwaiwaman,
piti
-den rahd,en,
bandä
,roanr, jawu'siöoastumalz ijancaickijesi yancaickifcen. CaSvndi namät snsaitze,
Tlllcwat -tzo nämät owat synnin rangaistuxtt.
malan WawPuolittain Jumalan WanhMjcalidett wuoxi, jonga woimalla
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ja sen cuin paha on rangaiJumala sen, cuin hywä on, maxa,edes,
nijra waiwara, joron
st. Sillä st oikein Jumala»»
ca teirä waiwawar, mmm teille, jorca waiwaran,anda lervon. Puolittsm myös hänen kiwauoens wuor?, joca ylöskchoit,
taWauburscaudenSyndiäwastan, sen päälle, että se wihoitet- -Ia Mhast yli
SpNM».
tu Wanwrscaus, rangaistusten cautta Synnin Me, mahdais;
kyllans saada, sownetuxi jarauhoitetun tulla. Jumala cchuta»
culurtawailexi mlexi: Nijncuin nyt tuli, taicka tulen liecki cu>
lutta ja poltta, aiwan samalla tawalla myös Jumalan wiha; sil-

lä xvuorec wapistwar hänen edejäns;a cnckulat sulaxvar;
maa pala hänen edejäns, ja maa«t pijri, ja caicki jotca sijna
asurvar, ja cuca seizo hänen wihans edeja? Sen todista en>
simainen matlma Wedenvajsumises;Sodama Tulipalosi, Pharao
Meren sywydes. Ia Jumala »tze cutzu tämew hänen wibans,
hirmuijeri wihaxi. Sillä cosca is sytty ihmistä coktan, nijn ei!»<>c li: ~
yxikan luotu Cappale handä enä autta taida. Minä cayoin
maan päälle, cayo, se oli eyhia ja auria: ja rairoaan päälle,
ja je oli pimiä. Minä cayoin wuorrein päälle, ia cayo,
ne wapisir, ja caicki cnckular wärisit. Minä näin ja cayo,
raivoan linnur olit
ei ollur siellä yhtän ihmist: caicki
lendäner pois. Minä cayoin, cayo hedelmälinen peldo oli
auriana, ja caicki CaupunZir olir «ltisiemr maahan, HGRI«.4:2;-2s.
ralda, ja hänen julmalda wihaldans.
,

2!v Eera Christus caicki
rangaistnxcr, mei- Jotta Chri,stus ulosseisoi
dän edesiam on z»losstisonur. Han on, Ensin, meidän
dim päällens ottanut. Hän oli je Jumalan Cariya, joca pois
i: ty.
orn mailman synnit. Nämät synnit olit Vapahtajalle, HER"

ran Neuwosa ja Duomiosa nijn omistetut ja tygöluetut, että hän
mli Jumalan edesä pidelyxi, nimcuin se ainoa Syndinen ja caiclin jumalattomin il>minen. HERra heitti caicki meidän waärydem hänen päällens. Nyt tosin ei taida lumslÄ, mm muo- L5.

5?: 6.

doin cuin bän on wanhurscas, rangaista wiatoinda wiattoman edesiä, sillä wiatoin ei ole yhtän rangaistusta ansainnut, waan
paljo enämmin anda cunnian ja caromartoman menon. Cui-'Kam.
tengin,
Jumala oli Christuxen päälle pannut ihmisten synnit, nijn taisi dän myös oikein ja todella rangaista lEsuxen, sondein tähden. Hän ön hawoirettil meidän pahaiVtecoim tähNnnny
den.

se
cosca

2j

7.

Cahdes Kymmenes ja Töinen Sunn. P.
53- 5- den, ja meidän ssndeinl tahdein on hän hoslnm. Caicki mitä Christuxelle, hänen kärsimisens aicana lapahdui, olit sulat synnin rangaistuxet joita ihmiset olit ansainnet, ia jona lEsuxen taydyi ulosseiso.
Handä waiwais Satana Synnin tähden, sillä Jumala
oli hetkexi aica sallinut Satanalle witzm mallan lEsuxen y!ltze,jo«
harjotta8z 4

»l.

ra kehoitti lEsuxen wikollistt iulmuttans hända wastan
53. man. Cämö on teidän hetkenne ja pimeiden walda. Jumala oli muinen tämän wanhurscan Duomion langettanut: eltck
Z: i;.zwaimon siemenen piti larmeen vaan ricki polkeman. Cosca nyt
lEfus oli itze työsä, nimittäin kärmeen päätä ricki polkemaa,
mjn ei kärmettän msa' joutilasna ollut, waan pisti lEsusta candapMän. Satana oli'saanut mallan synmn ecutta ldmncn ylitze,
joca yli joutunut Satanan saclixi ja fsngixi, waan lEfus Wulimies,
yän astui ihmisen sialle, ja päällcns otti, coco >nUlnijn hän myös sillä samalla otti paälw,s> ra-cki
Ssnnin,
man
wciiwat, joilla Satana hänen Fangimilansolis iianc!-:ckijest waiwanut.
f chden me, Toism. huomaitzemme, et a Christus itze wosä Rangaisturet ulosleisonut ja väällens
on.
2(53:4. Rangaistus m
hänen päällano. W
daaen Sieluns pllolesia, silli h.mest.' b.ljcttet-m, etlä hän
mmhetti, hän wapisi, hänen Gl>lnns 01l murbelsans cl,olenian asti, h nt taisteli cuolcman
hän mli ylönaiine,
ruri. W ivoja myö»' bäncn RUumins pllolesta, hän tuii rl'sicoirux,
Orja.uappuroilla ctnunatllr, e:c. Hän!
karsti myös suuen pucan »a h.iwäisiyxen, sillä hän tuli pahain teMin siasa pidelyri, heidän sicaans
heidän Mcllens ri,
Es«jässano: Hän oli caickein'plonstinnsuluuri, jonl!»
Ll. 53: 3- cayottapa, ja
in halroin Ia lEsus itze wuucm: Sipilcani,
häpiani ja häwäisipxeni. pilcka
nä tiedät minun
?5.69:20.21.« <ärke minun sydämeni, ,a waiwa minua. Hän oli HER«
n:jnran edesä yri Kirous, se on, hän tuli pidecyxi
cuin yri cauhistus, nukuin yxi raha, saastainen ja kihottu -hminen. Hän lunasti meirä lain kirouresta, costa hän ruli kirouxcxi meidän edestäm. Nyt räikistä naista weiwoisians st no
lEIUs yhinftstl: Sinun wihas tule minun päälleni, sinun
minua iocapäiwä
pclcos likistä minua. Ne
nijn!

!

I.UL. 22:

rosca

sus

cansa

1

!
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nijncmn wesi, ja
mittua pijrirrawar. Cosca wesi wal> rs.Bz:i7,i3.
saa,
nijn
ylitze
mene
cmckein maiden, mmca caicki ja catcdcns
Wedenpaisumisesta nähtawä on,
ja
nijncmn
upotta
ki
turmele,
nijn on lEsus tullut wmwoilda ymbäripiritetyxi, nijn ettei hän
siellä lssicra taällHvle nähnyt randH japääfinWwä, stntähden wahaman minnn Sieluni asti. Mititta hän: N?eder
nä wajon ftwäan mucaan, josa ei pohja ole, minä olen rl. 69:
2.3.
mllur ftwtzn westjn ja wirra uporra minun.

se

3:2Minga tähden ISsus ttämär ranZaistllxet kuro Meille hylväraugckstuxistä mahdaissmsttt!?f «n? Sentähben että me Synninheitä,
pansta helwenst ja
Minä
pclastetuxi
tulla.
tahdon
me
wahpahra heirä cuolemast. Nyt tästä Hurscafien pelasiuxe- ttol. iz: 14.
tällä hetkellä
sta jynnisi ja Svnnin ranFaisiuxist pita meidän jälken,
cuulla, läsnä olewaiftn EwangeliÄmin tilan
»ohon
„

saaman

tlttk'stelemuxen me meitam walmisiamms<rucouxella, Sanoden:
Ila meidän, erc.

Sen P. Ewangeliumin kirjoitta P.
Ewang. Lug. 18:

sanoi lEsus

v.

2.Z.

Matheus/

Opetuslapsillms, ta-

mau wcrtauxcu: Taiwan Waldacunda on Cu«
ningahauwerrattu, joca tahdoi lucua lasse pal»
weljains cansa. 2.4. Ia cuin hän rupcis lasselnan, tuli
yxihäncneteens joca oli hämlle welca kymmenen tuhatta löiwiMtä. 55. Ia ettei hänellä ollut wara maxa,

hänen myytä,
Mi HERra
ja caicki mitä

ja

hänen Emändans, ia

hänellä oli, ja maxetta. 2.6.
NijnsepalweljalangeismalM, jarucoili händä,
den: HENm, ole kärsiwäinen minun canjani, ja lninä

Lapstns,

maxan caicki sinulle.

sano-

Nijn

armahti HENra sitä

N nn n n

cans>

palweljata, ja päästi hänen, ja andoi hänelle wclan an»
Nijn palwelja meni ulos, ja lvysi yhden
dexi.

se
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canfiapaiweljoistans, joca hämlle oli welcasata pennin»
gttä. Ia hän tartui hänen ja otti hänen caultM,
noden: Maxa minulle welcas. 19. Nijn hänen cantzapalwelians langeis mahan hänen jalcains jumul, ja rw
eoilihandä, sanoden: Ole kärsiwainen minun cansiani,
ja minä lnaxan caicki sinulle. 30. Mutta ei bän tahtonut, waan meni ja heittt hänen Tornijn, siihenasti cuin
hän welan maxais. 31. Costa muut hänen cansiapaltveljans sen nait, lnitä tehtin, murdhdit he sangen co»
tvin, tulit ja ilmoitti HERmllclls caiken mitä tehty
M. 32. Silloin cutzui HENra hänen ctcens, ja
sanoi hänelle, Sinä paha palwelja, minä annoin sinulle anderi caiken welan, ettäs minua rucoilit, 33. Eikö
myös sinun pitänyt armahtautan sinun, causapalwelja-

sa-

/

tas, nijncuin

minäkin sinua armahdin?

34-

Ia hänen

HERrans wihastui, ja andot hänen Vöweltille, sijhen
asti cuin hän maxais caicki mitä hän oli hänelle wclcaa.
35. Nijn myös minun TtiiMNlinen Isän ttke tMe, jo!«
let te cukin Weljellen teidän sydälnestän anna andcn heidän ricoxians.

Lyhykäisesi me nyt Ewangelinmiu tilan Mn, tntki-

stelcmma: Armollista Sandein Andcxi H?daO HERra auta llletta! Anmi.

mista:
IlmM
mt MMM

SyndeinAndenAndamisista, ot«m>
An,
me waarin: Gnsttt, kenellä rralda on
zsM«"
nimittäin Jumalalla/ joca Ew'«nßlillmjs
wertauM ala edespnnnan tzbdestä ClMingasta, joca cahdoi lu,
eua laste palweliains canfa. Jumala «inoastans taita synliit ant
tvö, w<
anHamus on
dcxi onda. Synde<n
ta n bän anna pkdelleksn luondocappalellel Ia wajcka hän synWn andex» andamisen wiran OpeltMe Heuracunnqsa,
tiloifa itzecallekm okialle,ChnstilyÄe uleMuton, nijn
ln M
Wgin iIMO sen cunniss» M tvMgN/ että Svndein tzndexi anda^
.

mus

Coltttinaisuden Wiwäst.

8)7

mus topahtu ja pitä tapahtuman ainoastans hänen nimesäns.lsa Iu»
mala on se, joca anda ia lahjoitta syndein endexi saamisen; Poica
Jumala on se, joca Syndein Andexi saamisen meille hänen «olematlans ansainnut on; Pyhä Hengi Jumala on <e, joca sen sama»
tahto caikille uscowaisille tygö omista. Tämä Syndein andexi andamus

Inmalalda annetan ja lahjsitetan.
Toisixi; Sulajia Armosta. Sen näemme me Ewatl- AfMstH

nyt

Zeliumista. Enfist oli tasä yxi welca, joca oti aiwau simri ja häpiatlinen. Suuri, sillä nousi kymmeneen tuhcmeen leiwistaa,
la nijn yhdelle yrin kertaiselle ja halivalle miehelle mahdowin maxa. HHpialiinöN, sillä ilman epäilemättä oli tämä nues pahan ilkisellä tawalla tuhlannut hänen HERraus ommsuden. ToistZi,
eli tasa yxi Cuningas, joca oli jo Duowion tämän palwelian ylitze julistanut, ja nijn ilman epäilemättä oli tämä palwelia welcaan
woireltu, ettei Kältä sitä wastan ollut mitan Sanomista. Colmannexi, oli tasä palwelia, islla ei ollut wara maxa, waan aino«
astans että hän nöyxrvtti itzens. Ia cuttengin tuli tämä suuri welca pHtwelialle Cunmgalda andexi ameluxi, joeampchdm silla-

se

sta armosta.

Niin andsi Jumala melsse meidän'Ssndim Andexi sillanijncum Moses fmw: HERra, HERra, Ju-

sta armosta,

mala lmlpias ja armollinen, pitkämielinen, Suuresta arN«»sia ja ts»t»Vesta. Sinä pidät taupiuden nchandeen pol«!
Mye kavmifen ja Sannin. Lx0«z.Z456.7.
ween, ja orar pois
Synnit
anda
meille
Jumala
andexi ISfuxen cuoleman rahden.
Noerens camra on meiltä lunastlls, nimittäin,
Sandein Andexi andawus, hänen armone rickauden M- ??!,. i: 7.
ken, Tamcaldainen mms ja autuus ft tapahlu
Colmannexi, 2ttnoasians Catuwaisille. Cunlngas CMw«l'M
el MdHWt pnlwelicllc welca andrxi, ennen cmn hän nöyrytti jtzeM
ja
TomK nöylyttämmen ei tosin cmfamnttt andexi andamistä, wami luli cuu«na,m <-ndexi andamiscn järiestyxeen. Tosin tämä Armo> nimittäin, Sy«dein«ndexi AndAMinen, onlw
anftitt», ja caikills laritan,
mMlda cMUe siwoittn,'

se

wZ.in cuiten.Pl'

wät.

owlix

jstca

sen Wtta-

Joca ei Usco lEfnrett paKUe> häncuole hönen ftn, I<H.
NnNllns

«ei-

8: »H
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olis suuri Svndinen,
neisans. Anns se niin olla, että yxi ihminen
nijncuin
ali;
nijncuin RyowHrij

Suurin SFMnen,
Pam Cauwoin
jumalattomudes elänyt, nijnMauasse; jällen armosta syndiin lanqes
nut,N!!'ncuinDawid; nijn pitälMen cmteNHin syndein andexi saamisen
kassttckmckn, ainMstans hän Wna oteweisen tilan jäiken on sydäme-

stans catuwamen, ja Andexi AndaNisen tälken isowainm. Sillä jos
caikein suurimat Sieluin Muchajät, Adam ja Gwa, owat saaneet
Syndein Andexi
he Catumuxen teit, nijn caicki Catuwaiset wiclä tänZpäiwänä toiwowat armon lumalalda.
Se on tosi, nijncauwKin cuin ett sinä syndias tunne, et
nijtä cadu; nijncauwain et sinä taida käsittä Syndein Andexi An,
damista; ja waicka sinä wielä, sinun Sokeudesas, tahdoiniin on cuitengin HERran lucu kir«
stt itzes sillä lohdutta,
kirjoirerur
raudalla ia cowalla demaw
jasa,
sinun si>ndis
5«. 17:
nlla. Waan nijn piain cuin sinä tulet Catuwaifexi, se on. ettäs
sydämestäs tunnet Syndis; hllomaitzet sen cauhisiuxen; näet m
ymmärrät HERran wihan, joca Synnin ylche pala; itzens todella synnistä pojes käännät; etzit ufcosa Armo, lEsuren cautta;
otat wilpittömän aitomisen etees parata ja muutta elcimäs, niin
piain sinä myös käsität ja löydät Syndein' Andexi Andamiseu;
Silla silloin olet sinä, nijncuin Sairas, tullut lakarin ja parandajan lEsuxen tvgö, joca syndisten tähden on tullut mailmaau,
cuin hänenty<
Joca syndisiä wastansinäotta. Joca ei hyl,ä ketan, syndis
I,uc. 15: '
andexi,
tule. Silloin
saat hänelda caicki sinun
KWK. II:^Zons
caicki mitä sinä sijallisesti aiatuxilla, himoilla ja haluilla, ulcc»
naisesti, puheilta, kaytsxillä ja töillä tehnyt olet. Syy on tämä,
että Syndein Andexi Andammen st perusta itzens Christuxen lEpäälle, ioca on, sowirranllr caicki
fsuren täydellisenjaMaxon paalla
001. li 2» Mira
taiwas maan
on.
s
lTleljannexi: Mifa Sandein Andexi Andaminen
ikänäns cuin Juseiso- Syndein andexi andaminen.ei seiso siinä,
joca
l

«.

;

cuitengin tehty
mala tekis sen nijn ettei syndi oleckan tehty,
Synnin
juuri
sijnä,
myös
että
on; eikä
coconans calois, joca

cuitengin jälkibingin Syndein Andexi Mdsmisen lovty ihmisen ty,
waan Synnin Andcxi Andammen seiso, Sannin welan
psijpyhkine.sunhorramisesa ja
paslie ei enä ajatella eikä sitä tygölueta. Synollutcan, cosca
nit owat cahdenlaiset, muuttamat owat sencaldaiset jotta aina pyUnohtaja, könä,
f!

sen

sy,
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sywät ihmisen tykönä; muutamat jällens sencaldaiset jotca seiso,
lysci, joca picaisest ohitze mene.
Mitä näihin tule, jotca
wHisH tyssä seisowat,joca tapähtu,cosca ihminen on jotakin paha
ajatellut taicka puhunut eli tehnyt, joca työ nijn piain mene ohitze,
cuin piain se tehty on, nijn ne audexi anneta», cosca ne HERran
Duomion edesä, joutumat sijh<n arwosn, ittnäns cuin ihminen
ly.
nijstä ei olis tienytkän, ja tämä on se cuin Micha sano, erra KlicK.
Gi niitä muista. Ei
HGRra heirrä ne meren
Mitä jällens mjhn syndein tule, jotca ihmisen
nijra
tykönä pysywat, mmcuin Perisyndi, joca on Mä luonnosta,
je aina meihin rarru. Niin seiso sencaldaisten Syndein anderi Lbr. 12l I.
andaminen siinä, ettei ne sille catuwailelle, waicka hänen läyty
murhen cansa, ne aina tuta tyköncms, tule tygö luetuxi waan Jumala pita ihmisen hänen Duomions edesä, ftncaldaisna, jolla ei
oliscan mitan sencaldmsta, cuin soli Jumalan lakia wastan; caicki
lEsuxen Cdristuxen tähden- Nijn ei ole stjs yhran cadorusta
nijjä, jorca IGjuxes Chrisiures owar, juuri ja ainoastans
Kom. y: I^
sentäbden, että e orvar Chrisiures. Sillä cadotus,
pois
Nijnotettu.
ran Duomisn edesä Chnstuxen tähden heistä
cmn nyt Svndein andexi andaminen seiso sijnä, ettei synnit tule
tyqö
Wanhurscauden tygö lu,
nG uloswuota se
kemisefla, niinmuodoin, nimittäin, että Christus meidän cdestäm
on tehty Smmixi, se on, meidän syndim vwst hänelle tulleet tyyö luetuxi, ikänäns cuin olis han itze ne tehnyt, että me jällens
häneja
taicka wantmrscaudexi Jumalan edeftl, se on, e ta bänen, nimittäin Christuxen wanhurstaus tulis jällens meille tygö luetuxi.
Nyt se hnwa ja t yodytys, cuin tästä' armollisessa Syndein
Andexi Andamisesta uloswuoia, ja jota me wielä tutkistella tahdomme
wat

Opin paaFappaleesa.
On Spllnin Rangalsinstett pojes ottaminen aja
jallljcsti

,

MW

nancmcklsisti:

crpinpäic, pplNeitt zule mc,dan waarm vltt,; i:a Cuca
Jolla Jumala
Sannin R-nl.iistuxer pöjes orm,
ft suu/ myös pois otitze
ri Jumala. T««lä Jumala, on G U?K»chuescas 11,- Synnin Nan-

ma gaistuxet.

Z4»
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.

mala, joca wiha ja rangaist sitä cuin paha on, joca asla meitä,
l>tca Syndiset olemma pelMtä mshta. Hän on yri Kjwas II»joca eyistele Ijän pahar eegor lasten päälle. longa
.mala,
e«oä. 20: 5.
myös
tähden
larcuin päälle, nijn että he janowar: cnca on meidän fea,
l4. sam, joca raira alua clllurrawaijen tlllen
Costa
HENrau wiha todella syttynyt on, mjn je polra alimaiseen
Veut. 32^22.. helwerrijn. Costa se todella matcan lähte rangaijeman syndijm,
niin heidän täyty
Sanoman «suorille: langercar mei<
l.uc. 23.' 30. d«n päällem, ja cllckuloille: peirrakäc meirä.
HERra on
yxi wacaisesti kaffenyt, että Duomaritten maan päällä pitä hänen
nimeens, ilman personan muodon catzannotta, rangaiseman sitä
cuin paha on, ia mitä hän muille kaste, sitä hän ilman epäilemättä itze beke, sillä hän on se ylimmäinen ja wanhurscain Duomari,
ven. iz: 24.,hän on coco Mailman Duomari. Jollei hän sitä tekis, ni>n
eihän olis wanhurscas, waanandais esimerkilläns tilan caickihin
syndein ja itzewaldaisuteen. Mutta nyt me tiedämme, ettei hän,
se Wanhurscas HERra, anna synnille hänen wapauttans ja waldans, Mä hän on ylitzi coco Maan Wanhurscas Duomari.
Waan hän on siinä siwusa myös yri Armias Jumala, yri meidän cansam, lEsuxen Thrtsturen cautta, Sowitettu Jumala/
yri Armollinen ja laupias, pitkämielinen ja suuresta armosta ja torudesta. Ia nijn muodoin cuin hänen rscas Poicans,
<3»>. z: 1;. meidän edestäm on rullur tirouxexi, on maistanut cuoleman
Lbr. 2: 9. caickein edestä,
ia caicki ne rangaistuxet, cuin meidän olis, mei,
dän Syndeimme tähden, täytynyt ulosseiso, kärsinyt ja pojesot,
Ll. 5;: 5.8. .tanut, niinmuodoin ei taida Armias ja wanhurscas Jumala
enä meildä rangaistusta watia. Hän on ustollinen ja hurjcas
Jumala, joca meille jynnir andexi anda, ja puhdista meitä caikesia wäärydcstä. Nijn wcihän taita Jumala nijtä, jot,
l
ca
lEsures Cbristuxes owat rangaista, cuin wahän hsn taita hyl<
jätä hänen Poicans Ansiota ja Maro, joca mittamattomasta arwosta on. Tähän tule myös se/ että hän tämän asian, nijncuin
iiancaickisen ja muuttumattoman.totuden, hänen sanasans meille
ilmoittanut ja edespanuut on, nimittäin,, että hän meidän Syndim, hänen pojasans rangaisnut, ja meildä sen cautta rangaistu»
ilmoittamut, nijn
xen poies ottanut on. Jollei dä« olis sitä meille nyt
me upponduisim epailyxen lainetten ala, waan
Usco woi-

se

saa

to»,
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caickein muiden Wihollisten ylitze, nijn myös Synrangaistusten
Me, silla hänellä on Jumala hänen puoleldans,
nin
ja Jumala on rackaus, joca on lähettänyt Poicans mailmaan,
ton, nijncuin

että me hänen cauttans eläisimme. i 10h.4:8'9.

Kenelda Sannin rangaistuxer pHies'CstuwaiM
owat sondia tehnet, »a tekewat Syndiä monella muodolla jocapäiwä, eikä
muuta ansaitze cuin rangaistuxia. Waan cuitengin jotca totisen
Catumuxen järjestyxes seisowat, niildä rangaistuxet pojes otetan;
2.

Waan

nyt

oreran. Caicki tätä armo tarwitzewat. Sillä caicki

se on, nyldä, jotca Isan Welämisen alla, nijn, sijnä hengcllises
köyhydes tundewat heidän cansa syndynen,s»ndins wiheliäisoden,
ja jocapäiwäiset puutoxens, nijn, lEsuxen mielen jalken murhettiwat ja itkewät saman heidän wihelimsydens ylitze, että he sijnä
siwusa Jumalan Hengeldä ja Sanalda ylösheratetyt, nijn isowat ja janowat wanhurscauden perän Cyrisiures, ja ylösauttaja saawat Uscon,
misen perän Christuren cautta/ että he käfittawät päälle
ja sen rohkian ja turwallisen luottamisen Armon
Christuxes.
jotca sillä totisella ja elämällä Uscolla, cuin CaSe on,
tumuxen ja Uuden syndymisen järjestyxen alla, heisä ylösherätetty
on, nijn wastanottawat ja itzellens omistawat seu Sowinnon ja
wapauden cuin lEsuxen eautta tapahtunut on, että he saman
Sowinon woimalla tulewat wanhurscaxi tehdyxi lumalalda, ja
wanl)urscaxi julistetun Jumalan edesä, ja saawat nijn sen wallan,
Cuningallisen woiman ja Majestetillisen wapauden että tulla Jumalan lapsixi, tulla sisälliseen yhteyteen Isän, Po»an ja Pyhän
jotca sen wanhurscaxi
Hengen cansa. Se on wiela,
tekewäisen Uscon woimalla tulewat hedelmätä candawaisiri wesoi-

xi Christux.esa, yxiwacaisixi rackaudesa, waicuttawaisixi rackauden cautta, caswawaisixi caikisa cappaleisa, hänesä joca pää on,
waan hänelle,
Chrisiuxesa lEsuresa, ja nijn ei elä enä itzellens,
joca heidän edestäns cuollut ja ylösnosnut on; ei enä elä lihan mielesä, joca on cuolema, waan Hengen mielesä, joca on elämä ja

rauha; ei enä tahra itziäns sijnä saastaisesa, haisewaisesa Mamin
menosa, ulconaChristuxesta, waan eläwät ia waeldawat sijnä totisesa taiwallisesa menosa, cuin on Christuresa; ei enä ole Lihan
Synnin ja Satanan orjuden alla, waan Lihan, Synnin ja Satanan ylitze jocapäiwä woiton pitawat
cautta; ei enä noudaO o o oo

uscon
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data sim turhuutta cuin maan päällä on, waan etziwät ja hakemat
sitäcatomattomuutta, cuin taiwais on; catzo! neowatne, joilda
sentähden, sinä Zionin
rangaisiuM pojes oletan.
tytär, hlmda Israel, iloiye ja riemuiye caikest
sias, sinä ryrar Jerusalem, silla HGRra on sinun rangatstuxens onanm pois. N>M sanoi myös Nathan mumen sille
catuwaiselleDawidllle: Nijnonmyös HERra sinun syndis
orranur pois, ei sinun pidä cuslemau. O! aumas Catuwainen! Siunattu on sinun Auludes t
ztc? Mija sijs rämä Sannin rangaisturen poies ot,
I<f tosin c<»>
kt rcmgaistu« raminen siilo; Snnä, että ne uftowaiftt, seka nyt että itancaic,
kifest tietämät heitäns wavaaxi caikista Synnin rangalstuxista,
nijn että heitä, eikä Jumalan Wiha, eikä Cuolema, eikä Satana, eikä helwetti taida enä FanZina pitä. Synnin rangaistuxet
owat colmencaldaiset; nimittäin, RmlmiUifer, HenZellifer,
Ruu»Wset.i M Ijancaickiser. Runmihillisiin rangaistuxiin tute yhteisesti
rangaistus ja kirous, cuin coco maan ylitze ihmisen tähden käynyt
on. Samalla latvalla
Jumala wielä nyt tämpäiwäna,
19.
Synnin tähden pojesotta HZnen siunauxens,
sitä'wasian anda
onnsttomuden ja cowudet ylitzekäydä maanja Cansan. Nijncuin
bän otta terwwden pois, ia sitä wastan salli ajoraudin,icviluraudin, poltteen, palawuden, potldan, cmwnden j« W>ainon lanFera maan yliye- Erinomattain rllron, joca pimeyk5. 91: 6. desa lijw- longa cantta päiwät lyhetan, ettei jumalattomain
Tmcka
hän elarureu wälicarva51.24. pidä tuleman puolijkaäns.
Cayocar stjs cllinga reille käy:
leen vojes otta, josta hän
re kylwärre paljon, ja wähan wierre airran: re syöne, ja
kyllän, rewerer re rule rawiruri, rejllorre, ja er re
ja
ja
joca
reirän,
er re lämbimari tule,
raha anlaiye,
horre
V1M.,5:5.6. hän pane
lawiUijeen cuckaroon. Eli cosca hän raudan ja
lewollisuben carcotta ma <sta pois, ea sitä wastan miecan ja rau».
hmtomudm cautta rukista ja turmele cmcki.
Hengelliser rangaistuxer owat sällens,
Jumala /
VMM>«,«.
tawarat, joita SAun amuteen tarwitan pojesotta.
Niincum
Kän yhdestä Seuracunnasia kyntilajalan poisotta
ja
sitä wastan lahenä wnon ja näljän maahan;
«»vz' 8-11 sialdans,
perän
ja
ei Kiwan weden perän, waan Il,malau

se

cosca

sa

,

cosca

,

sano:

cosca

>

saa

sen

cosca

cosca

'

sanan

Tain
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hän anda Pyhän Hwgens ihmisestä paeta pois, ja
sitä mafian, hänen wanhurscann Du omions jälkeen, salli langeta
yhdestä synnistä mjn toiseen, ja nijn joutua suurella mitalla,Saranan woiman ja mallan alla; Taicka cosca hän ho yhden S<M
mielehen; Taicka cosca hän kom.
disen jokendella, ja jätta
langeta
Syndistn ylitze, nijn että ihpaadutnxen
Duomion
salli
minen tule Satanalda pidetyxi fangina hänen tahtons jälkeen, nijn
ettei hän enä hallitze hänen omia silmiäns,corwians,kieldäns,kättäns,
jalkans, syndändäns ja muita hänen jasenitäns ja moimans, wgan
l

Taicka

täyty ne anda Satanalle
soraaseixi. Catzo namät o»
wat cowat paulat ja wihelimnen Fangeus. Caickein miheliäisiN/
näiden caickein seasa on Jumalan wiha ja leworoin omanm-'
do. Nämat saattamat matcan että muoro muurm ja wanhenmmihija eikä rauha luija. Gcra
ne ettei ole
?l»I.
dan clnwerru nijncuin heinä, ja lumrarmwar lihaan.

l! 2K,

102:

Wijmeifelda, ne ijancaickisir rangaistuxer öwar, co-!Ia ijancaickiset.
Jumala nijta, jotca synnis loppun saackawaeldawat,
paitzi
töyty
hywä,
ja
olla
caickia
helwetin hautaan,
heidän
heidän täyty waiwa kärsiä ijancaickisest. Nämat owat Synnin rangaisiuxet; jotca Jumala, ihmisen edellä käywäisten Syn-

sca
cusa

cusa

dein tähden, hänen wanhurscam Duomioins jälken anda hänen
päallens tulla; waan cosca ihminen todella käändy Jumalan tygö,
ja teke sydämmellisen Catumuxen, nijn caicki nämät rangaistuxet
häneldä pojesotetan. Ijancaickisia rangaistusta ei hän tarwipelasta hänen sijta,'ni,n että hän taita itze peljätä, sillä HERra
lolla
Cuolema cuja on sinun oras, helwerri
on 162r.15.-55.
sinun woirros? Hengellinen rangaistlts myösChristuxen cautta tyhjaxi tehdän sillä thrifius on cuoleman pojes onanur, ia
elaman ja cuolemaeromuden Gwangeliumin callrra «oal<
keuteen ruonur. Ne uscowaiset pelastetan pimeyden wallan alda,
ja autetan Jumalan maldacundaan. Jumalan wiha pojes ote-«
tan, paha omatundo paratan ja lewollisexi omaxi tunnoxi muuttu,
ulcona kiusausten tilaa, josta me edesmennenä Sunnuntaina cuulim. Ia niin, Luut, jotca särjetyt olit, saamat ihasturen, silla.pl.
HERra autta hänen omians caswollans. Nijn catomat myös 4" 6,
ruumillisic rangaistuxer, taicka että HERra ne coconans pojespoista/
ne jo päälle langennet omat: sinä
caiken

sano:

cusa

cosc«

_

Ooos o

2.

IVl>
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ja Mnstr stnuas wihas lulnuldesia. Ni/ncuin se
Dawidm,
käwi
HWan ja Manosseren cansa; taicka Mens, etensingän
tei HERra
anna ranZaistuxen tulla, jota hän uhantapahdui
on,
nut
niMuin
Nmewen
Niin että tämä
TotiM RangMlyen pojes ottaminen on, ensin,
totinen pojes or,
raminen. Silla nijncuin HERra itze on ronms, nijn on myös
caicki mitä hän lupa, puku ja teke sula Toruus. Sentahden sa-

wihas

?l. 85: 4.

sen

se

cansa.

noi Moses muinen: Caicki HERranner owaroMar- waon Jumala, ilman caickia wäärMä, hän «n hursta»
ja oikia.

Oen. ;2» 4. ,ca

Toisexi, sVapa ja ehdollinen pojes ottaminen. Ei lu,
mala tarwitze, että hän siihen waaduuxi tulis ihmisilda; silla ei
hän luonostans ole mingaan enämma» taiwutettu, cuin tädan työ,
hon-. Hänen luondons on, tehdä hywä ihmisille; sicawanen on
han ihmisen luonut; Sijhen on ihminen lunastettu; sijhen hän
wyos pyhitetan. Se on ikanens cuin Jumalan luondo wasian,
rangaista, waan cosca ihminen käändt> ,a catumuxeu teke, nijn on
se HERran ilo, ja hänen oma työns, lohdutta ia Mutta ihmiWanhnrstHi sta.
Se on Colmannexi yri )lDanhurscao pojesorraminen.
Silla cofta HERra kerran on todella ranZaisnm hänen Poicans,
:

EtzdolliseK'

l

mailman Syndein tshden ja hänen Wanhurfcaudens sen cautta
täydellisesti asetettu on; nijn ei taida Jumala ena, yhtä syndistä,
joca uscella lEsuxen itzellens omistanut on, rangaista; hanmwanhurscaudens ei salli sitä, eikä ole sopiwainen hauen wanhursiauWonnMiW dens
Se 'on, Neljännen yxi Woimallmen pojes ottaminen. Synnin Rangaisturet, mjncuin myös sondi itzs, ja
ja
exinomattam epäusto, ne owat coconans juurtuneet
ei taida luonnollisen woiman cautta ihmisestä pojes otetur ja eroilene Jumala pojes otta, nijn hän si,na
tux tulla; sentähden,

se

cansa.

cosca

1: ly.

rs.

vsotta hänen caickiwaldian woimans. Suuri on HERran
woima meira cohran,jorca hänen wakewän woimans wau
«urramisin jälkeen uscomme. Tämä on HERran kässwarren

53:1. woima joca harwoille, heidän eäpauscons tähden ilmoitettu on.
on, Wildennexi, M yhremen ja tydellinen pojes ottaTsydMM
minen. Ihmiset usinsti ottawat pois rangaisinxet, waan ei caickia. He ottawat pois hirsipuun nuoran, waan sitä wastan anda/

wat jallens taicka witzat, taicka fangeuden. Ei

Jumala

nijn te.

waan

Colminaisuden Päiwäft.
waan nijncuin ha n andexi anda caicki synnit, nijn hän myös pojes
otta caicki rangaistuxet,,ja se ftpi paremmin hänen corkian ja tai<
että hän yhden osan rangaistuxia
waklisen Majestetins cansa, cuinpidättäis.
jatlens
pojesottais, yhden osan
Sen on, Cuudennexi, Muutrumarom pojes otramine,f. Ihmiset andawat tä- Muutuma»
näpänä rangaistuxen andexi, waan cosiawat huomena sitä cowem- toin.
min. Ei se suuri Jumala nijn tee; waan cosca hän rangaistuxen
pojesotta, nim se on ijancaickisest pojes otettu, jos muutoin ihminen cttuwaisna pysy, ja ei Jumalan armo wasiuudetta psjes hylja. Se on Mimeiseldä Seitzemännexi yxi flllafia armosta m- Mmsta.
pahrurva pojes orcamminen. Ei kengän meistä taida lumalalda mitän onkuta, waan se tapahtu sulasta HERran armosta
ia laupiudefta, ilman meidän ansiotam. Se tapahtu lEsuxen
pijnan ja cuoleman tähden, jonZa päällä rangaistus
enä meillä rauha olis. O! Siunattu tawara! O! werratoin
Autuus! HENra
ja cuolemasa!

lEsus Anna

minungin

sitä nautita elämW

Nyt me siamme tasa waarin, että waicka nijtä hurscai,
takin, jällen heidän kcländymans, cohtawat täällä monencaldaiset waiwat, nijncuin se on Hiobbille, Dawidille, Pawalille, tapahtunut, niin ei cuitengan nämat heidän waiwans ole heille jocu
rangaistus erinomattain, waan pallo enamin Isan hywys ja hywat työt heitä cohtan. longa tähden on suuri eroitus Jumalattomain rangaistuxen ja hmstasten curituxen wälillä. Mitä ulcoe
naisen muoton ja naton tule, nijn ei löydy tasä paljon mitän eroitusia. Molemmat tekewät kipiä: Wänhurftaille käypi, ikänans
<uin olis heillä jumalattomain työt. Se catuwainen Ryöwari
hirsipuun päällä, cuole niin hywin cuin catumatoingin. la, stn
jumalisen täyty tasa mailmasa ihmisten edesä usiasti enäma'n karsia
cuin sen Jumalattoman. Wsan cllitengin nämat waiwat ei ole TM assasi
Toffcn
niille hurstaille jocu rangaistus, waan paljo enamin etzi se Racas
lapsians
puhdista,
ja
coetella
FuluMwan
Isä naiden waiwain cautta bänen
Sc»tana2e hapiäxi, Ristincandajalle lohdutuxexi, ja itze lumalcl,
le cunniaxi, nimittäin että hänen tiens, hänen Neuwons, Duomions, Ihmens ia hywat työns, mahdaisit sin cautta cnämmin
ja enämmin ilmei jaylistetyxi tulla. Niin seiso W eroitus Jumalisten ja jumalattomain waiwain wälillä si-na: lumalatromain
wniO o o 00 3
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waiwar ja rangaistuxet, ne tulewat lumalalda nijncuin wanhur<
scalda Duomarilda, ei nijn paljon laupiudesta, cuin paljo enammin wihasta ja/ostosta; waicka cuitengin täsäkin Jumalanpa»
earcoitus on, ylösherättäxens heitä synnin unesta. Hurscasien,
sira wastan, waiwar iaCurituxet, ne tulewat Nackahalda Isäldä, lEsuxen cautta Söwjtetulda Isäldä, sulasta rackaudesta
ja armosta, heille autuderi ja hywäxi, että he käsittäisit pyhyden,
tulisit warjelluxi Syndijn tacaperin langemisesta, tulisit sisällisen
ihmisen puolesta udisteturi, tulewaisista rangaistuista pelastetuxi,
ikawöitzemisten ijancaickisuden perään ylösberätetyxi, Uscosa, toirmouxisa, rackaudesa, kärsimisesä, coetelluxi, kiusatuxi,
roosa,
puhdistetuxiiawahwisteturi; waiwain ja kiusausten Uunisa Uloswalituixi ja lERran lEsuren cuwan calbaisixi tehdyri. longa
tähden myös hurscaat ja jumaliset,
suhten cuin ne jumalatto,
ja
napifewat
waiwoja
mat, nurisemat
wastan, ja pilcawat waiwain
alla, niin he sitä wastan ottawat lumalalda lähetetyt waiwat wastan, nöyrällä, kärsiwälisellä, tytywäisellä, kiitollisella, Jumalan tahdon alle annetulla sydämellä-

sen

Silla he tietawat, että cosca he ynnälEsuren cans istuteta» yhdencaldaiseencuolemaan, silloin he myös tulewat yhdencaldaisixi ylösnousemisesa; hetietawät, että cosca heidän wanha
ihmisens tule ristinaulituri Christuxen cans, silloin myös synnin
ruumis turmella n, ja synnin palwelus waipu ja cuole; he teitälvat, että cosca he tulewat HERralda curitetuxi, nijn ei he sillen
enä mailman
cadotetuxi tule, ionga tähden he myös mieletl»s. ii 6: iz. läns wastan orrawar sen aumMsin catkin, ja Saarnawar
z«K. 18: li. HORran nimen.

cansa

Päätös.

Sielu nyt sinä näet sen ja ymmärrät, että sinun waiwas, ei ole jom rangaistus, waan Isällinen curitus, jos
sinä mmoin seisot parannuren jarjcstyxes ja olet Jumalan
lapsi, sentähden ota coicki, mitä HERralda tule, iloisella mielellä
wastan, ja rucoile, että HERra andais sinun enämmin ja enämmin tuta tätä salaisuutta, nimittäin cuinga caicki risti,

Taiwaan

MIZ, että

se on sinullaja

se taiwan Msri haawat

sito

pa-
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se

paranda. Läkitys on ja ei rangaistus, silla HERra on sinulda,
niin totta rangaistujen pojes ottanut, nijn totta, cuin sinä sydämeJumala! me olistas HERran tygö käandynyt olet. Paratcon
simme jo aica maannet hclwmn waiwoisa, jollei ICmxen cautta
ft autuus meille toimitettu olis, nimittän että HERra meidän
rangaisturem pojes ottanut on.

Aiattele ainoasicms perään, ja ota'tarcka waari itzchas,
jos sinä olet käändynyt ja wasiudesia syndvnyt, taicka ei? Jollet
sinä ole, nijn rangaistus maca sinun paalläs, ja on sitä waarallisembi, jota wähemman sinä sitä tunnet. Waan jos sinä löydyt
tykönäs ien omantunnon todisturen, ettäs seisot armon ja autuden
tilas, nijn iloitze silloin waiwaiffin alla, hywin tieten, errei
tän cadotusia ole niW, jorca IGsilres Chrisiuxes oxvar. Kom. 8: l.
Niin cauwan cuin ibminen on mailmas, on, asetta itzens mailman muodon ja tawan jalken, paallens puke mailman cauhistacuin hänellä on, hänen päämieheldäns Perkeleldä,
waisen
nijn cauwoin on pieningin waiwa sula Rangaistus; waan nijn pian
cuin ihminen on kaändynyt pimeydestä »valkeuteen, Satanan wal,
lan alda Jumalan tyaö, nijn pian catowat rangaistuxet pois, ja
ei muuta löydy cuin Isällinen curitus; sanocan sydän, ja mailma
ja Satana mitä tahtons, silla mira Jumala on puhdistanut,
ala fina
ensmmin HK. l«: 25.
sira yhteijexi. Wahwilta sinuas
ja enämmiN/ siihen asti, cuin caicki st, cuin kylmä on si«
nusa, Jumalala cohtan, eatois /a cuolis. Wietä nuhdetoinda
elämäkertaa ja warota siuuas, ettes synnillä mcchdais kehoitta,
lumalata uusijn rangaistuxijn sinuas cohtan. Ia erinomaisesti

se

sano

cans muista se,

uscosa

ettet sinä sitä

saatua Sowindota Jumalas cansa,

ja pelastusta synneifias ia caikist syndein ranZaistuxist, wäarin kanta, sinun menosas ja elämäsas sinun Lähimmäises cansa, jota lEerinomattain tasa Ewangeliumis tarcoitla, ja ettenasetta
Palweljan esimerkin, joca hänen armottomudellans canPahan
saweljans wastan weti ylitzens, armottoman ja wälttämättömän
Duomion >a rangaistuxen. Josta me niin näem, cuinga eroltiamattomasti Jumala on sitonut yhten, ihmisten sowinnon Jumala»

sus

cansa, lähimmäisen fowinnon csnfa;

sen

ja hänen rackaudens, lähimmäisen rackuuden cansa; nijn että cusa lähimmäisen rcickaus
ja lowindo on pois/ sijnä cans Jumalan rackaus ja sowindo on
Ms/
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me silloin Jumalan sowindota ctzim, ja hänen rac<
cosca me lähimmäisen cans ri<das ja sopikaudestans
mattomudes eläm. longa tähden myös ei lEsus ilman syytä
hänen Ydin- ja Pää-Nucouxesans ole opettanut meitä rucollepois, ia turhan

pramam,

andexi, nijncuin mekin
man: Anna meille meidän
meidän welwollisten andexi annamme. Jota asiaa se racas

bl,tl>. 5: LZ

26.

lEsus monesa muusa paicasa
nähtawä on, Ewangeliumis

P.

Colinin.

PaiwD.

nijn lijwasii teroicta, nijncuin cans
joca on Cuudendena Synnuntaina

Ia cosca sinä sen teet, nijn sinun Z>ahducuxes wasta on
wahwa, ja sinä taidat turwata itzes siihen armoon josta me nyt
puhunet olem, että se joca sinun Syndis on poisottanut, hän
myös on poisottawa caicki rangaisiuxes ajalliset ja ijancaickiset.
HGRra IGju!
sa kiireet? ole sinä, joca
minun
rangaistnxer ulosseifomu ja
oler, errä ranZaisiurer minun pääldäni räiraisir pojes oreruxi rulla. Siunattu ole sinä HiLßra lEsu, erräs ne
pojes orir, ja elämän minulle roimirirAnna armos,
errä minä kestella xvaiwain raidaisin iloinen ja
nen olla, cosca minä riedän errei ne ole minulle jocu ranZaistus, waan
minua caikista Senneistä, ercen minä sinun armons wääja sinua rvastuudest wihaan tehoirais, waan
rin
jooapäiwäistn
nolldarramisis sinulle ijancaickikijrollinen
olla raidaisin! Amen'.
sest

Pyhän Miesten

Päiwä.

Esipuhe.
WMijden muitten Kiitosten stasa cuin wijsauden kirjasa
nijn
WMudelle,

ei ole wähin

se, cuin

annetan

se wi,sas Mies
caur-

Pmwz.
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caurrans minä jaan Cuolemarroman nimen, ja järänijäijen Wijsaus
CuolemA
Mllistsn lninun jälken tlllewaisiUeni. Wijs. kirjan 8: v. »3- tatoinudcn.
loisa sanoisa me merkitzem:
Minä
Gnfisi, mirä Hywä LVijsalidesta
Cuolemarcoman Nimen ja ijäifen mllision, sano hän. Tämän Cuolemattomuden cansa, emme taida ymmärtä wavautta
silta ajallisesta cuolemasta, Sillä waicka tosin ihminen alusta luotin ijancaickiseen elämään tlirmelemattomaxi, niin cuitenginon
nyt Cuolema synnin cautta tullut ia tungenut caickein ihmisten päälle, nijncuin me näem seka iocapäiwaisestä coemresta, että Pyhän l(<«n.
<fi 12.
Raamatun Todistuxista: Mä ihmijen räyry nähdä/ erra wijpica cuoleman, nijncuin ryhmän ja rairamarrofasienZin
49: n.
järrä«nän. Nijncttitt xvijjas Saarn.lir.2.
man ja
«tole, nijn hullu myös cuole, nijn ettei sijs yxikän Wijsaus
16^
taida enämbi wapahta ketan Cuolemasta- Ia waicka se on tosi,
että Wijsaus nijn muodoin cuiu se sen autuaritekewäisen Uscon sisällans kasitta, teke ihmisen Kuolemattoman', nijncuin Wap.
Christus sano: Minä olen ylosnoulemus ja Elämä, jacaU- 7ob. ,i: ,5.
minun päälleni, ei hänen pidä cuoleman ijancaickisesi;
26.
tätakan CuolemattomuWn ei cuitengen täsä paicass ymmärretä
tn, silla tämä cuolemattomus on ihmisten silmille näkymättöin jos
ca cunnian waldacunnasa wasta muille ilmandu ja nahtawä on.
SentäKden siis me täsä ymmarräm Cuolemattomuden cansa, ft«
pylyrVäisenjaltimllision jocaWijsaudenracastailla ja harjoittailla
on mailmasa wiela jälken heidän cuolemansakin, nijncuin ne Min»,
maiset sanat uäisä sanoisa ftlittäwät ne edelliset, cosca hän sano:
minä jätän ijäijen muiston minun jälken rulexvaiMeni.
Caikisa ihmisisä on, ei ainoastans yri cansa. luotu ja cansasyndynvt
seka halu elämän jälken, että myös hämmästys ia pelco cuoleman,
nijncuin Luonnon cukistajan ja hajottajan edestä; mutta myös löyly heisä yri merkillinen halu cuolemattoman nimen ja muiston perä», jälken heidän cuolcmans, että he nijn, cosca he
näkewäc
ettei he omasa Perfonasans taida ainakan cauwan elä, mahdaisit
wahimmärikin josakin jälkimuistosa jongunajan elä cuolemans jälken: Tästä halusta owat enimmitten ne Pacanalliset Sotain-Päämiehet ia muut ollet waaditut ja aldixi tehdyt ulosseisoman caikenlaista suurja waaroja, ja pelkämätöindä urhollisutta osattaman
nijncuin cuuluisat sangarit caickia Cuolemon tammia jatiloja waga»
Ppp?«

saan

sco

sen

Pyhäin Miesten
sian, että de niin sencallaWa töistä yhden ijancaickism iälkimuiston ja kijtoxenjocajälkens olis saanet, cosca ei he sijlä waatimisesta
hywijn töihin
Uscosta ja Rackaudesta uloswuota, ole nmän
liennet. Ia mitä nijkin Ustowaisijngin Jumalan Lapsiin tule,
waicka tosin he caicki heidän Tecons toimittamat puhtammasta ha,
lusta ja waatimisesta cuin Parannat, nijn ei ole cuitengan sekän

35<?

halu, joca heillä taita olla yhden hywän nimen ja jälkimuiston perän
jälken cuolemans, itzesans laitettawa eli wäärä, cosca desillä lu,
malan Cunniata ja jälken tulewaisten kehoitusta heidän esimerkiäns
edesautta halajamat. Nijncuin myös jällen tulewaiseuraman/welcapat,
nijtä hywin ja cunniallisesti edesmenneitä, welset owat
wollisesajälkimuistosaja cunnia-nimesä pitämän ja kätkemän,niincuin se siunaus myös heille tyaöpannan siinä P, Raamatufa: XVij?5 lll.' 'O. laus, on hywä ymmärrys caikille, jorca sen rekewär, ja
pysy yancaickijest,
hänen kijroxens pysy yancaickijest.
rc ns- 6. eikä xvanhurlcaus ikanäns unhohdera. XVanhurscan »nuisio pyjyfiunauxesä, waan jumalattoman nimi pirä märakl»v. 10: 7. nemän. Ach! cuinga caunis Cruunu se on sen cuollehen nimen ja
haudan päällä jälken bänen cuolemans, cosca hänestä ihmiset hywin puhumat jällen cuoleman, ia muistelemat hänen hywiä toitäns ja niistä kehoitetan Jumalan kijtoxeen, ja heidän seuramiseens, totisesti on sijnä asiosa Siunaus, ja sijtä Taiwan casie
wielä heidän hautainsakin päälle alaswuot'», ja tele heidän Luuns
sijs Cunniallista miehiä ja meidän
wiheriöitzemän:
roijens
jälken.
on
Isiam, yhrä
tNonda clmniallijia
8?r. 44.
rehnyr
caurrans.
owar järräner
hetdän
HERra
Ia
he
8.
cunniallijen nimen jältzens. Mutta muilla ei ole yhran kijtosia, jorca owar hucklmer, nijncuin ei he enstngän olis eläncr, ja owarftndyner, nijncuin ei he oliscan oller, nijn
myös heidän lapsens. Murra pihille ihmisille, joiden
wanhurjcaus ei unhodera, on hywa perindö jaänyr, ja
heiden lapMens. Ia heidän kljroxens ei pldä huckuman.
owar
haudarur, mmm heidän nimens elä ijanIZ. «tc. caickijesi. rauhas
erc. Usiat »wctt moilmasa suuresa Arwosa ia Nimenijncstuwan cuin he elawät ja owat Rickat, suuresa Cunniasa
sä./
ja Menestyxesa, w«an cuoleman jälken heidän Nimens tytzian cato, !<l harwoin helsta bywin puhutan. Mutta lttca lumoliset owat ollet, ja lotan hywa tehnet maiiman hywäxi, heitä
siu~

»

seura

naus

Päiwä.
«uus ja hywä haju ijancaickisest, silla lostan muisto on
cnin callis sawu, rairawast rehry xvoiren keirrajalda,

nijnjoca

12.

on matta juuja nijncllin hunaja/ ja nijncuin candelen joitto wijna juorais.

»

Toijexi, NMicappale tancallaiseen cuolemattomaan jäl, Mmgäcaltaie
ki Muistoon on, wijsaus> jonga luonnon ja kijtoxen me näemme >ncnwijsausst
ulosmaalattuna tämän wijsauden kirjan Seitzemännesä ja Cahde- .on:
Lugusa.
Ia tosin kasitta tämä Wiisaus cans sisälläns
i:o Sen Z-uonnollisin XVijjauden, josta myös tasa seiso: Hän
on andanur minulle wahwan nedon caikis astois, errä mion, ja Glemenreingin woinä tiedän cuinga mailma
man. Ajan alun, lopun ja wälin-wuoden aician munroxer-cuinga Tähdet astrerur owar. Gläindcn luonnonmirä ihmisten mieles on, ruohoin luonnon ja juurcen n>äen,
ja nijn edespäin. CocoLuondo onyxi pohiatoin ricas Jumalan Tawarain aitta, josta seka Pacanalliset ettäChristillisetwijsat
owat paljon Tietoa ja Wijsautta coonnet itzellens, nijsta monda
kirjaa lälkin tulewaisille kirjoittanet, ja sillä myös ijancaickisen jälki
muiston peräns jättänet. Isca caunis luonnon Tieto lumolalda
cans erinomaisesti oli annettu Cumngas Salomonille, errä hän
oli rairawambi caickia ihmistä, ja tieft puhua puista, Ce,
haman Ijopin asti, joca seinästä cajwa. 3!drist
eläimistä, linnuista, marelewaistfia, ja csloista.
2:0 Tähän tule cans Wijsaus, ioca Maan ja Canjan Hal,
Salo<,5»?. g: li.
liyemijeen ja Duomiyemiseen rarwiean, joca
14.15.
monilla siluresa mirasa oli: Minä halliyen Cansoja, ja
eanar mlewar minulle alimmaijexi. Illlmar Tyrannit pelminä olen
käwär,
he minua cuulewar, Canjan
ja
hywa, Sodaft Sangan. Tämän wijsauden oli hän myös
lumalalda saanut hänen Rucourens ja anomurens jälken, nijn12.
cuin myös caicki luonnollinen Wiisaus ja ymmärrys ei itzestäns
ole ulottuwainen sitä oikiata hyödytystä caikisa tekemän, jos ei
Armon cantta tule pyhitetyri ja corgatetuxi sijhen tilaan,
Jumalan
josa taita oikein hedelmäns edestuoda, ia Jumalan Cunniaxi
ja muitten hywäxi käytettä: sentädden
siltä oikiasta wissau,
on Jumalan XVoiman löyhkä, ja Caickiwal-,5Zx. 7: 25^
desta:
l

l

xannesa

se

i

>

seas

cosca

se

se

se

se

dian Cunnian paiste. Gi raida mirän
P ppppz

saasiaist rulla hänen
t^

27.

55^

Pyhän

Miesten

tvgöns, sillä hän on ijancaickijen walkeuden walu, Im
malan xvoiman silasiuttamaroin speili, ja hänen hrwydens
<un>a. loca udista caicki, ia waicuna alati pahain Sieluja, hän reke Illmalan ssiäwixi ja prophetairi. longalahden myös z:a se oikia VOijsalls on se Hengelinen ja Tai«?allinen wijjaus joca Pyhäidä Hengeldä waicutetan Odesa
käandywaisesa sielusa ja uloswuota niiden Hengellisten asiain ia
Salmsutten ymmärryrestä ja ylöswalistuxesta, ja häpiäan saatta
sen luonnollisen wijsauden cosca se itzesäns ia tästä eroilettu on. Että Salomonilla oli tämä Hengellinen Wijsaus, sen me näemme sijtä suuresta Tiedosta, joca hänellä Jumalasta, ja sijtä Jumalan
olendo-wijsaudesia, Jumalan pojasta/ nijn myZs Jumaoli, joista hän sano: cuca on asecralan p. Sanan
rwv. 3054.5. nnr caicki maan«voimasta
pijrir? Mika on häneN nimensä Cuinga
hänen poicans cuyuran, tiedätkös? caicki Jumalan Sanat o»oat tircastetur, ja owar kilpi nijlle jorca Ustowar häwijsauden sille pyhälnen päällens. Jaa, hän tygölnke
josta
Hengelle
le
hän sano usiask tasäkin kirjaft: pyhä hengi
«,?. i: 5.
oikein opeua, ja lähte pois waäräin tytö. Cuca raita tietä
Lug. 9: 17. sinun neuwos? Jos er sinä anna wijsaurra, ja. lähetä siuu»
lug. 1,: 1.2. pyhä Henges corkeudesi. Ia sinun caron«lroin Henqes on
«ug. 7: 27. caikis. ccc- Ia tämä wijjaus xvaicurta pahain sielusit, eiHug- z: ,1. kä taida yxikan puhrana Pysyä jottei Jumala sira wijauttch
Za niinkuin siis tämä Hengellinen Wijsaus, Peto ja Usto Christurm päälle, oli Salomonin oikia wisaus, josta myös
eoicki muu hänen Wijsaudeus oli hänen woimans ja arwons saaMt; niin on se myös caickilla muillaPyhillä idmisillä caickina mailman aicoina ollut, että oinoastans se Tieto >a Wijsaus joca heillä
en ollut Jumalasta ja hänen Salauxistans, ja on waicuttanur hei,
sä sen eläwan Uscon Chrlstuxen päälle, yijn myös muuttanut heiH». 3: 17. tä Pyhixi ja PulMixi Jumalan Asthixi, on se sama, jonqa cautta he owat sekä sen ijancaickisen cuolemattomuden saanet, että
myös yhden cuolemattoman nimen ja siunatun jälki muistoon pejättänet tähän mailmaan. loidenga welwolliftri jälkimuistoxi »a cunniaxi myös tämä pyhäin Miesten päirva, iota me

räns
«yt

että

wietämme, on sildi Christilliseldä Wssnhudelda
ei
nijlä Pyhiä HERran Miehiä silloin pitä palweldaman
Iu-

«al»llife8« palweluxella/

nijncuin

Pawilaiset telewät/ waan mä
me
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me niiden Pyhäin suurista Töistä, joita Jumala on coco mailmalle
heidän cauttans osottanut, tulisimme kehoiteturi ja muistutetun
Jumalala sitä palawammasti ylistämän ja kiittämän, nijn myös
heidän Pyhästä Esimerkistmis ja Puhtasia elamastäns saatetuxi
heitä seuraman Chrisiuxen yxiwacaisesa Tunnustuxcsa ja Seuramisesa. Mingä kaltaiset ne Pyhät Jumalan Miehet owat ollet,
oppins, että elämäns puolesi, sen meille se P. Raa<
sekä heidän
mattu kyllä näyttä, ja sentähden heidän myös yhdesä siunatusa
jälkimuistosa ja cuolemattomudesa anda olla ja saarnatta haman
mailman loppun asti; mingäcattaiset ne Pyhät ja Jumalan edefH
«utuat wielä nytkin pitä oleman, sen me tämän päiwäisestä P.Ewangeliumista cans yldäkyllä näem WaolEsuxen Saarnasta wuorella hänen opetuslastens ja Cansan edes. Jota asia sijs tutkiste«
leman, me pyhämme armoo. lEsuxen omalla Mcouxella, sydäm<

mesta sanolxn: Isa Meidän i<>ca. erc.

Sen P. Ewangeliumin kirjoitta

P. Matheus,

Ewang. Lug. 5: v. 1.
aican/ cosca lEsus näki Cansan astui hän
ylös wuorelle/ ja cmn hän oli istunut, tulit ha«
nen Opetuslapseus hänen tygöns. 2.. Ia hän a«
suuns,
opetti heitä. Z. Ia sanoi: Autuat owat
wais
hengelliset waiwaiset: Silla heidän on Taiwan lvaldacunda» 4. Autuat owat mmhelliset: Sillä he saawat
/

lohduturen. 5. Autuat owat siwiät: Sillä he saawat
,naan periä. 6. Aumat owat jotta isowat ja janowat
wanhmscautta: Sillä he rawitan. 7. Autuat owat
laupiat: SM he saawat laupiuden, 3. Autuat owat
puhtat chdämest: Sillä he saawat nähdä Jumalan. 9.
Autuat owat rauhan tekiät: Sillä ne pitä Jumalan
Poijri cutzuttaman. ic>. Autuat owat jotta wanhurftaudkn tähdm wainotan: Sillä heidän on Taiwan Wal»
dacunda. 11. Autuat otetta te, cosca Ihmiset ptlcawat
ja waiwawat tietä, ja puhuwat caictmaista pahutta ttetZ
PPPPP3
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tä wastau, walehtellen minun tähteni, i». Iloitcat ja
riemuitcat: Sillä teidän palckan on simriTaiwas. Silla
näin he wainoisitProphetaita, jotta teidän edellän olit.
Cbristuxen

Tarcoitus tä'
män Saar<

«an cansa.

Ewangeliumijn tule, nisn tämä on ulosotettu
MHMtäsiltätähän
Saarnasta jonga Wap.lEsus piti wuorella Can-

NMD

tunsi Tarpellisexi että ensist heidän
ja
eteens asetta osotta, misa ihmisen oikia onni ja auruus sello, ja mitkä Walicappalet sen käsittämiseen pitä oleman. Sillä
nijncum on enimmitten caikilla ihmisillä wielä nytkin, nijn oli
cans ludalaisilla waärä aiatus, että he luulit ihmisen totisen

se

se

se

onnellisuden seisoman sijnä ulconaisesa menestyxesä mailmasa, rickauden, Cunnian ja arwou cautta, erinomattain cosca wanhasa
Testamendisä Laki sisälläns piti monda ajallisia lupausta niille jotca
pitämän piti; josta moni taisi päättä sen, että sijnä ajallisesi,
sen
menesiyresä seisoi se totinen onnellisuus, nijncuin Dawid sencallaiymmärryxesä myös näkyis puhuman, cosca hän sano: erra
meidän pojar casivaifir nuomdesano nijncllin wesar, ja
el. »44: l». meidän Tvrrärer, mjncuin Temptin caunisterur jeinar. MeiIZ. ,4. »5. dän airram olcon räynä-meidam lambam poikiflr tuhannen ja silta ruharea, ja niin edespäin: jonga päälle hän sitte päättä ja sano: Auruas on se Cansa jolle nijn käy. Waan että Dawid täsli puhu nijden lihallisten ihmisten mielen ja Duo,
mion jälken, osotta hän cosca hän codta sen päälle paranda ia ojenda sencallaisen ajaturen ja sano: waan auruas on se Cansa,
jonga Jumalana HGRra on. Ia nijncuin sijs enimmällä osalla
oli se ajatus että näin ihmisen totinen onnellisuus piti
Juvalaisista
seisoman sijnä maallisesa menestyxesa, jongatähden he myös odotit yhtä sencallaista Messiasta, jonga sula ulconaM onnee heille
piti toimittaman ja tuoman, ja wapauteen saattaman heitä Ro-

sesa

malaisten orjudesta; nijn seutähden sijs Wap. lEstls tunsi tarpellisexi, että estä heildä pois tancallaiset lihalliset ajatuxet, jotca heidän sydämmeens jo sywälle juurtunet olit, ja asetta todella heidän
silmäins eteen, misa se oikia ihmisen onni ja auruus piri seisoman nimittäin ainoastans nijsa HengeUisisä asioisa ja nijden nauriyemisesa, joita mailma enimmitten onnettomuden ede,

stä

pitä, nijncuin olla hengellisnä waiwasna, murehtia,

kärsiä
wai-
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woinoo, ja nijn edespäin: jengatahden myös Zudalaiset ei tatck
Messiasta tahtonet tuta, waauwihaisit ja wainoisit hända, cojca
luwanum, waan
hän sitä maallisia hywää ja onne ei wijsaisheille
ja opetti. Tämä nyt
ainoastans nijhin hengellifijn heidän
oli Paä-maali ja tarcoitus lasta' Wap. lEsuren Saarnasta, johän auruixi ylistä ainoastans wissit ihmiset, joilla sencallaiset
omaisudet löytywat cuin tasa Ewangeliumis nimitetän. Että yijn
fi'tä caicki mahdaifit nähdä ja päätä, Mingacalraisia onnee jH

coscan

sa

auruutra

hänen Waldacunnasans pitä etzittämän

j«

löyttäman?

Nyt, me tiedam ja olem sen ennen usiasti cuullet, mitkä
osat tämän meidän Amudemlariestyxeentulewat, josa meainoTasH on cocs
astans taidamme aumaxi tulla? Nimittäin siihen tule, Enfist: Ca, Autudm
Järlap<illinen
ja
ja
rumus
Uscab jestys käsitetä
hdan. Toisexi: U<c«
päälle.
ja
Colmanlus Jumalan Armon
IlLfuxen ?lnfion
cuin on
Elämä, ja Chriftuxen rorinen Seu«exi: vri uusi ia
raminen, ja mailman ja
poiskieldaminen. Namät
osat ja cappalet swat myös nyt caicki täsä Christuxen Saarnasa
sisälle käsitetyttähän P. Ewangeliumijn, ,'osa Wap. Cbristus luke ja iultsta autuaixi ainoastons ne, jotca täsä samasa läriestyxesH
l
owat ja eläwät: Nuncuin Gnsist, Carumuxeen ja
tulewat ne Colme cdclllsia Wärsyä, jsisa seiso: Au- Catnnms.
tuar owar ne henFellijer waiwaijer, Anruar owar ne mur,
helliser; Auruar «war ne siwiar. Se on, ne jotca hengesans
ja Svdammesäns rundewar ja nakewar heidän fanomartHman plmrorens ja
caikesta raiwallijesta halvasta,
ly.
caikesta wanhurscaudesta ia muusta millä he taitaisit Jumalan

seisoa; jl>lca muös sen ylitse owar
nmrhellisir, ia todella Cawwat ja pahaa mieldä sen yli candawat, että
he näin alastomaxi owat itzcns teftnet Jumalan edes Synnin cautta caikesta wanhurscaudesta, ia sitä wastan caickinaisilla teco Synneillä wikoittanet beidän lumalans ja lykännet itzens hänen wih.ms ja wanhurscaudens alle; jotca myös heidän
edes

I?et 3: 4.
owar rasia murhesta
P.iblicanin cansa, niin että he noy, yttawat la heittäwät itzcns co- ". 54: 3conans amoast'ws Jumalan Armon alle, ja muittengin ihmisten
edesä tancallaista nöyrytetwä ia siwiätä elämätä candawat, totisesti/ cusg oikia synnin j« sydammen alKstomuden ia saastaisuden

tun-
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tundo,

oikia Eatumus ja särjetty mieli omasa tunnosa on ia
cusa
waiwan tundo ja cauhistus, Mci myös sydän ja coco

helwelin

ih-

minen pian ja todella nöyrytetyri ja siwiari tule, ni,n että eaicki
höyhemet lacastuwat ja ihmisellä ei ole mitan enämbi kerscamista ei<
ka ylpeilemistä; nijn että stjs juuri tancallaiseeu stweyteen, on
Me toifialda catzelem Christuxen pohengellinen waiwaisns,
hiatoindaßackautta, ja toisialda taas meidän Turmelurem sywyt,
ta, nijn sijtä Sydän oikein laldu jaalene,ja Suden tuimuus muuttu
Lambaan luounori ja hiliaifudexi. Minä sanon, jotca näin tan«
callaisel Hengelliset waiwaiset, tancallaisct Murhelliset, ja talla
tawalla nöyrytetyt ja siwiäxi tehdyt owat, heiden pita myös, Christuxen oman lupanxen ja todisturen jälkän, Mtuat ja Taiwan wal22.
l
täydellisen lohdutuxen, Chridacunnan perilliset olema»/
l lim. 4: 8.
osallisudesta,
perimän, nijn että he, sekä
ja
Maan
Quc. 12:19.20,fiuxen Ansion
ja uakywaisten ylisteChristu»
t
äällä
ne
coco
luonon
owat totiset herrat
kng. l 6: 25.
ne
owat
cansa,cufa
Jumalattomat
ainoasians wäärät ja
rs. 65: 17. xen
mat Maan nautitziat ja omistajat; että myös erinomaisesti owat
2ket. 3: IZ. ne oikiat
Uden Taiwan ja Maan Perilliset ja omistajat ijan,
äxoc. 21: 2. 'caickisesti.

se

cosca

,

'

saaman

sen

2.

Us".

Toisexi, sijhen autuax rekewaijeen U<c««tt tule se, cuin
Cuudennes wärsys: Auruar owat ne
Christus sano smrawaisesa
jorca isowar ja janowar xvanhurjcaurra. lotca nimittäin
yhdellä ahkeralla halulla ia ikäwöitzemisellä juoxewat lEsuxen Ansion Turwijn, ia halajawät hänen Wanhurscaudellans pmtetuxi

sen uscosa

ja lapsillifesa uscalluxesa sinsasians
tulla, johonga he myös
kijnni tarttuwat, ja
cautta halajawät pelaftetuxi tulla heidän
yldasynneistäns; sencallaisten isowitten ja janowitten pita
?l
Wanhurscaudesta, nijn että caicki
kylläisen
rawinnon
lEsuxen
rt»l.,: 8.9.
syndins poisotetan, ja lEsuxen täydellinen Ansio ,a Wan-

3.

«si elämä,

saaman

hmscaus heille tygöluetan, jolla he taitamat Jumalan Duomion
edes seisowaiset olla, ja omasa tunnosans rauhoitetuxi tulla ja täys
tetyxi runsahalla ilolla ja riemulla lumalasa.
Josta sitte seura se Colmas Osa meidän autudem lär<
jesiyxest, johonga tamallaiset Wanhurscaxi tehdyt JumalanLapset itzens usconwoimallamieluisesiiandawat, nimittäin,
Chrtsiuxen coconaiseen Seuramiseen, hänen Pyhäsa ja Wanhurscasa
Elamasans, jysta Wap, Christns taas

tasa Ew«ng<lj«mis puhu

Paiwö.
niisä seurawaisisa Wärsyisa> Cuudenuesia nijn loppun asti: Cusa
Usco alati teke työtä Rackauden cautta, oftna L.alwiucra, har-

jKicra puhcamra, rakenda Rauhaa, kärsi karsiwällijesti
wainoa jarauharrHmurca, iloiye Ilunalaja, ja
armoi-palckaa
odotm
IMdöns.

Nailä caikisa

nyt seiso meidän Aututzem Järjestys, ja
waelda,
hän on Aurlla», nijncuin Wap.Chriuscollisesii
stus joca ainoan omaisuden siwnsa, heidän Autuari »ulista »a tunnw
sia. Ia nämat caicki omaisudetsen ansaitzisit, että me itzerustakin mjstä pidemmaldä puhmflm ja tutkisim, waan nijmuin ei aica
liiotu meille caickijn nijhin, ja me ilman sitä, fijtä enfimmaifestä
oftlsta, nimittäin Carumuxesia saamme cuulla silloin cofta
ooiu.z.^li».

joca täfä

rannuxesta

puhutan, mjn myös Ustosia,

Toisena Helundai Pai-

wänä, sentähden me Mä erällä tahdom erinomaisesti otta etecm
sen jälkimmäisen eli colmannen osan, ia erittäin sen Cahdexanneu

Wärsyn: Al»cl,ar owar ptchrar Kammesta; silln he laawar
nähdä Jumalan. Siliä niW muista Pyhän Elämän osista,
nijncmn Aaupiudesia, me saamme taas cuulla silloin cosca Rae,
kaudesta plchutan: samallamuoto me myös silloin cans saamme cu.' voB!.7B.'?'li»
ullaßauhaUijndefia joca on Rackauden eroittamatoin harjoitus: «it.
ja U3ain«n alaijelia rilastu,
Jumalan lasten Murhellijesta
puhuttaman
me olemme taas cuullet
P.Stephanin Paiwänä, ja
mikä Autuus sen alla seiso, niin ttta me sijs nyt caicki ne asian,
haarat siwu menemme,, ja tällä erällä catzelem M Mtkistelemusta

pidäm:

Lasten jocapaiwaisesta siuhdlsiuxesia
Jumalan
parannuxesta, jom harjoittarvat alati
ja

he

jalken heidän Aandymistns. O
ja anna menestyä!

HENra auta

mwoinmeMna, Im Mme »yt
malan Lasien wcapäiwäisesta Puhdisturesta, niin emme husAacnsiN'
me siliä ymmärrä sitä GnstmmaM puhdistusta joca Aläisesiä.
tapahtu siinä Mltuallistsa Wastaudesta chndymisejä, ousa, yhdelle
catuwaiselle, cosca bän Nscosa pakene lEsuren mrwijn <a halaja
hänen Ansions ja Wanhurscaudens Osallisuteen tulla, anuetan
caicki
Qq<l <!<!

Gyhäw

tsS
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«aicki Synnit Andexi, lEsuren W«nhurscaus hänelle tygöluetan,
lEsuxen Werella Puhdisteta» caikesta hänen
ftl syndinen nijn
Synnistäns ja saastaisudestans, että hän nyt Jumalan Duomion
edes eatzotan ja pidetän nijncmn yxi totinen ja puhdas Jumalan
kopsi ja Perillinen: sillä tähän autualliseen tilaan ihminen tule siinä ensimmäisesi Kändymisesä ja Wastaudesta-syndymisesä, josa
hänylösnostetan Armon cautta, Luonnontilasta, 3Kmon tilaan/
ja Pirun Lapsesta Jumalan Lapfexi. Mutta nyt me erinomaisesti tahdom puhua sijtä jocapaixvaisista Illmälan Lasten pl,h,
disiuxesta, joca jälken Kändymisen Udistuxen tilafa paalleseiso jocapaiwä nijncauwan cuin ms elämme tasa mailmafa. Silla waicWaan joca<ka tosin sijnä Ensimmäises Kändymises eli wasta udesta Syndymipäiwaisestä ses ihminen Täydellisesti puhdistetan caikista hänen Svnneistäns,
Puhdisteesta se Täydellinen lEsuxen Wanhurfcaus hänelle tygöluetan, ja caicannetän, nijn cuitengin me liedäm sen, että
HK. 15: 9. ki Synnit andexi
Perisynnin juuri on nijn sywälle juurtunut ja istunut.ihmisen sielu1: 5. un, ettei ihminen hänen puoleldans tasa sywäsä turmeluxesa ja
heickoudesa taida Udistuxen tilasa tvastan otta nijn täydellistä Puh,
lautta ja Jumalan cuwaa eli muotaa ettei hänelda mitän enämll««. 7: »I. bi pumtuis; Mutta se sisällä asuwa Perisynnin myrcky sittengin
3?r ,7: 5. jälken
sen ensimmäisen Puhdistuxen ylösnosta monet himot ja halut Jumalan Lastengin tykönä, joita wastan heidän pitä aletl sotiman, niitä ristinmulitzeman ja cuoletteman, ja wihaman sitä li»
haltza saastuttua hametta, sentahden fijs tähän tarwitan yhtä
jocapäiwäists Puhdistusta, jolla Jumalan Lapset pcaväiwa käyttämät sitä Waftaudefta Syndymisesä annettua woimaa heidän
Puhdistuxerens, siinnin saastaisudesta, ettei se waldan pääse heidän tykönäns. Tämä myös cutzutan muutoin, focapäiwäisexi Parannuxexi, Udistuxexi, ja Pyhyden harjoituxexi. Tästä joccipäiwäisesta Jumalan Lasten Puhdistuxesta, me sijs nyt tahdomme e/

rmomaisesti

scntähden me

pnlM,

Kyspm:
ja minZa calcaisien ihmiNseln)ollisim«
harjoitus
rämä jocapaiwäinen puhsten
M
»wlksmis tä- distus on? Wastaus: G tama welwollisuns ia harjoitus sowi
«ä »n?
nijhin
jotca ei wielä ole läpi käynet sitä Ensim«aistä
P
«i lu»Mztaicka ei ole Wastaudesta syndynet ja sitä en<
Hmmäistä Parannusta tehnet/ mutta macawat wielä heidän luon<
,

nol<

Päiwä
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nollisesa saastaisudesans ja kändymättömasä tilasans synnin wallan
alla; sillä tancallaisia Jumalattomia me mrhan »vaadimme ja yllytämme sijhen Pyhään ja Puhtaseen elämään, nijncauwan cuin
he ei ole wiels syndians tullet oikein näkemän ja tundeman, eikä ole
nijtäcamnet, eikä mjtäaudexi saanet, eikä myös nijstä luopunet,
sillä sijta he ainsastans langewat yhteen ulcocullaiseen Pyhyden
warjoon, ilman yhdettäkän totista synnin tundoa ja wihaa, ia luw
lewat kelvawans Jumalalle sillä ulrouaisella teco pybydellä ja palweluxclla, eikä chkeroitzeckan coscan «ti päästä sijta »Isällisestä syn,
nm halusta ja rackaudcsta, paljo roähemmin rOinnaulita ja cuolec,
ta lihan himoja ja kehoituxia.
Waan täma Poha harjoitus, on aino«stans nijden wa< Waan «ijdea
ja tändyneitten JumalanLasten om«/ nimit, wasta udest
syndyneitten
stliudesia
jotca
täin fcncallaisten
tasa Ewangeliumis ulosnimitetän ja autuai- syndyncittm.
xi cutzutan: jotca owat hengelliset waiwaiset, synmn yli murhellistt, nöyrät ja flwiat, ja Christuxen Wanhurscaudesta jo owat Uscon c«uita
osallisexi tullet, »a syndins andexi saanet, ja nijn jotca
jällens
lEjllxen
owar
siihen elawaän
<aurra cnHlleisia, CaxomattHF
Christuxen
maan, saastumattomaan ja turmellemartomaan perindöön. lk-t.l-,.4.
Nijn että sijs tästä welwollisudesta ei ole yxikan wapa, joca tahto
Jumalan, nijncuin Wap.
aucuas olla, ja saada
Christus täsä sano. Waan
Toisixi, mi<a« camän pvhön N>elwslllsi,den eil°ia
L.uHndo ja onmisils scijH? Auiuar owar puhrar Svdäm- SenluynK,
mesta, sano Wap. Christus, Täsä sijs waaditan yxi puhcal,»
ja Puhdistaminen.
Me tiedämme, että ihmisosa on Caxi osa,
Sielu ja Ruumis, jotca molemmat Jumala on luonut hänen
ja asumasiaxens; jotta molemmat myös pita
Puhtoxi asehexens
puhdistenaman
pyhicettämän ja
hänelle omaxi ja asuinsiari. Mutnijncuin
caiken saastaistiden ia synnin Myrcky ja istuta cuitenM,
in erinomaisesti macaa Sielusa ja Sydämmesa, ioca on Synnin

coconans turmeldu ja saastutettu, nijn ei auta eikä hyödytä
myös tasa mitan ulconainen Ruumin puhdistus, ellei se
Sydän ensisi ole puhdistettu Synnin palweluxesta ja ractaudesta,' Plchdistus,
ja lEsuren asumasiaxi tehty, sentähden Wap. Christus
Qqqqq
Au-

cautta

se

sama
sano:
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Ia «iln sijs tämä Pichtaus
Autuat owat Puhtat
ja Puhdistus, ei seiso erinomaisesti sima, ett» ihminen poisheitta
ainoastans sen nijn clitzutun Lihan saajiaisuden ja ftcannuxcn huo,
rudesa ja haureudesa, sillä tämän pna oleman ainoastans Hedelmän sljtä sisäöisestä Puhdlftuxesta, nijn että tämä ulwnainmßuu?
min puhtaus on tuscin M alcu, jaa taita usiasti cans olla yri petollinen ja ulcocullatlu todistus siitä totisesta sisnlliscsta Puhdistuxe,
sia, ws se ainoastans siihen pysändy ja
Mutta se on
itzens ja Puhtautta harjoitta, costa ihminen poisrisu
huhdista
pääldanscaikensen/ joea meidän sen Pyhän ja Wanhurscan

Ju-

malan edes, jocä meidän hänen cuwsns jälken puhtaxi ja pyhäxi
luonut on, taita tehdä saastnistxi, haisewari M kelwottomaxi, nijncuin caicki SydammeO
halut ja himot owat ne
mat, jotta meidän M tekewat. Nijn että sils se, misin Jumalan
Lapset puhdistamat itzens, on Laihan Mnöxer jcr mipumllxer
jotta wielä jälken Kändymistngiu löylywät Jumalan Lapsisa,
waan Se mchinZa he tällä harjoituxella tulewat, sn M jHcapaiwainen Cajwmninen ja wahwisinminen sijnä heliMtlisefa WoimÄsa joca siinä eusimmaisesä Puhdisturesa eli Wastaudesta
Syndvmisesa annettn on. Ia tämä on cuin P. Pawali
Lxl,. 4: 22. pangar pois se wanha ihminen, ja pukecar paallen »s! ih24.
minen. longa hän myös cutzu plchdistamijexi caitesta L.i,
ror. 7: l.
HenZen simsiaisildesta. longa cansa aina on yhdistetty yxi alinomainen Pyhyden harjoitus pelwon ja wapistuxeu can«
Ia nijn sijs tämä Puhdistlls, ei seiso josacusaulconaistsiicunuiallistsa za puhtasa Elamäsä, jota Pacauatkin owat taitanet harjoitta ja edesllwda,. ja caicki ulcocullatut wielä taitawat tehdä
rella kerscaurella ja näöllä, siltä tämä oli se cuin Christus alati nuhteli ja Dnomitzi Phariseurisa, jotta ei muusta Puhtaudesta ja Py,
hydestä mitän tahtonet lietä, cuin ainoastans siitä ulconaisesta filjota wastan lEsus aina teroitti ja waadei sitä sisälli28. etc.
Sielun, puhtautta ja pyhyttä ja osotti ettei ilman sitä se ulcotilss, 23: '27.
nainen pyhyys ja puhtaus mitan kelwannuk sillä ClminZan («,yrtären Caunisttw on sifKllinen, sentAden se myös seiso: aunlar
ja Sielu oli
orvar
sfdammcst, sillä nijncmn
istuin, josa Jumalan Emva enimmitten alusta loisti, joca
oli yri kircas cuwaus lumMn walkeudesta, Pyhydestä ja Puh,
laudesia; nijn, on hän, myös
joca nyt Mns pita Jumalan

sa-

se

sano:

«

suu-

se

sama

se sama

Cu-

Päiwss.
ja Jumalaan yhdistettamän; nijn että
ja
Ytosrackenl-mxen Udisiuxcn tilasa Jumala erinomaisesta
ihmisen sydämmen ja Sielun päälle,, enammän cuin Mm

Euwoxi puhdistettamon
nytkis

cacho

mijn töitten ia toimimstcn pa'alle, mistä sydämmesta ne
tawat- Josta me nijn näemme, cuinga perätöin ja Jumalaloin
nijden ihmisten luulo on,jotca ftnowat:
xi on pubdas, waicka Ruumijn lllconaiftr r>fsr owar mailman jälken: Jolla be osottawat ainoastans ja ilmoittawat heidän
fakian ymmartamättömydenö ja pimeydens> ettei he wielä- tiedä,

Osallisuus se on Sielun ja Ruuminwälilla
ne parahatkin työt jotca Ruumis ulconaisesti
taita edestuoda, ei taide seisowaiftl olla siinä sikiasa coetus pätzisä, ellei ne ole ulostullet yhdestä totisesta puhdistetusta ja käätvstä
sielusta, waan sulawat ja tyhiän raukewat cuin sauwu ja häpiään
wijmein saattamat; ettenminä mahda sanoa, cuinga eaicki ulconaisesti saastaiset ja lihalliset Ruumin Työt owat aiwsn selwat jH
ja wastan>anomattom«t Tulkit ja Todistuxct Sielun ja Svdämmcn sisällisesta sasstaisndesta ja kämldymättsmydestä, nijn etlacaio-'
ki ulconaiset käl>töxeckm ja haurelliset puhen ja waatttten parret,
taitawat kyllä ilmoilta sen ihmisen sydämmen tilan cuinga sywass
faastaisudesa se wielajocamacaa ja nucku. Za nijn sijs Svdan ja
Sielu on se salna
ensist ja ermomaffesti pitä puhdistettaman
Synnistä ja sen rackaudesta, ennencum ft ulcomimn puhtaus mihingän kelpa, sillä nijn se seiso: relMrpuhraxi «idän sielun I ser. i: L2.
torudeu cmlliaiftldes HeNFe»» caurrn. pidä iyeo puhdajna I?ii«. 22.
sano Pawali ThimotheuxeLc. puhdisiacarkärcn te jyndijet, M s»c.
peraccar reidml Idämme» re caximieliftr. Sillä
st 4: 8.
jydammes,
sn
ja
ilman
rviara
lakialla
ihminen
hiliaijella hengeUa, se on cnllis IlMlalan edes. Ia cosca näin l ket. z: 4.
Sydän on Puhdistettu synnistä, nijn se puhtaus sitte iKestZns ulospuhkea ja osottaitzens cmkisa Ruummgin töisa,, nijn että seneallm-'
sen ihmilM hengi, Sielu ja Rllumis raira pim iyens mchtetsinna noidan HERrnn IGsitxen Christien Tulema
seen asti.
cuinga

ahdas side

ja

caikisa, ja cuinga

Sanalla sanottu,

sen

jocapaimäifen hengellistn puhVi-

nämät: Ensist,
jocapaiwai,
nen puhdistus Pimeydestä ja Cajnmminen iFelw lum-

stuxen

ojar owat

a

qq

3

Kms

Pyhäin Miesten

862

lansTunnosa, johonga tule, että me alati Tunnustelem jaopet<
telein sywcmmäldä jasywemmäldä tundeman ia näkemän meidän
i:
lie.
15 luonnollisen laastaisudeW joca meisck aina kijnnirippu, cuinga sei a
mieli että omatundo on saastcinen, cuinga sencaickein cmmialllsim,
man elämän, ja caunihimbain waatetten alla enimitten on maan,
nut yxi saastainen sydän ia »jalus, saa, cuinga caicki meidän hy,
wätkin Työm owllt yxi saastainen waate Jumalan puhdasten silLl. 64: 6. mäin Ms, heidän suuren pumoxens ja heickoudens tähden, nijn
että meillä eaikilla Zn suuri syy alati rucoilla: Illmala H.l,<» mi,
nlchlm 'fxi pnhda» ftdan, anna mimllle vxi uusi rvah,
rs»lm. 5l» xva henFi. Tösä Jumalan Lapset alati puhdistamat heidän Ymmärryxens caikesta määrästä ajatuxesta, johenga liha aina tahto
olla taipunut, ja catzella syndia wähemmaxi ja
enin se on, ja peittä hänen saastaifudens, enämmän jollaculla ulco-naisella marjolla cuin sisällisetlä tbtisella fytlmn poiskieldämisellä ja
udistuxella; jota wasian «H toch'et Jumalan Lapset Jumalan Pyi
hytta ja Christuxen P. ElHniZn PUhtautta alati eteens asettamat,
ja nijsa itziäns speiiawat, siihen asil cuin heidän Ymmänyxens täy,
la siitä
menosta jo,
itze
deliifesii tule
ja
me
pitä
löytymän
näkemisten
ca meisä
>os
Jumalan
aututeen tulla,, nijn että he totisesti stn näkcwat cuinga tarpellinen
cMesta Lihsn saastaisudesta, ja
se on että tulla eroiletuxi ihe tygsäPyhään
elämään.
sitä wastan saatetuxi ChristuxentapahtÄ ja Puhtaseen
puolittain,
meicaicki
täällä
se
amoastans
waicka
tosin
Ia
pitä
toti,
yxi
lälken,
ni,n
cuicengm
oleman
se
dän heicon wittam
nen näkeminen Tiero ja Tundo, totinen Caswaminen Jumalan
ja itzens Tunnosa jocapäinza nijncamvan cuin me eläm, nijn että
sijtä uloswuota:

Toisexi, ihmisen Tahdon eli fydämmen jocapairväi-

Luc. »7l

nen puhdistaminen caikesta Sannin ja iyens R«tckandesta,
ja sen caswaminc» ja wahwistnminen lulnalan ja H.ahim<
woima ja waicutus Jumamaisen Rackaudesa, ,oca on UjconLapset
uin
ni-n
tarwitzcwot myös jo,
Lapsisa.
Jumalan
lan
Ia
capalwä caswa ja mchwistua ujcoja, nijncuin se seiso: HGRra,
cna teidän Ukiitämme
uscoo. nijnMetarwitzewat
LM meille ialost;
he myös lijändyä Rackauscon castva
des nijn että Synnin ja oman lihan rackaus poiscato ja wähene
/

je

Päiws.
jocapäiwa, waan Jumalan rackaus caswa

86z
jawahwistu yli caickia>

mm myös lahilwnaisen ja eaiken hywän rackaus enäne,
dammesa, joca coconans Christuxen rackaudesia on sisälle otettu
ja ylösiammitetty, ja ei nyt enambi menesty siinä maallisesa loasa
ja saasiaisudesa, waan iloitze yhdesci puhtasa ia saastuttamattomasi
canda ja julista sitä Puhdasta Christuxenwan«
menosa ja elamäsä,
ja
pukua
manttelita jollahan iosijnä ensimmäises Puhhurscauden
ja
diftuxes Wastaudesta syndymises puetettu ja Pyhäin juokoon
johdatettu on>
Tästä sitte Colmannexi ulvswuota, vxi iocu,
paiwainen Svnnin ja Nlailman ja iyens poiskieldannnen.
Että yxi. Jumalan lapsi jocapäiwa udista hänen aicomisens, eroit<
ta itzens pois itzestäns ja mailmnstn ja synnistä, puhdista heroitta
hänen ssdämmens lihan ihandelemisisia ja walhe-hywistä, puhdista hänen puhens riettaista haurellisistaja pahendawaisista sanoista, hänen
keweista ja hmkendelewaifista käyttämisistä,
ja coco hänen Glamäus lihallisista Cansa käymisistä, iloista, tur?
hista ajan culuttamiststa, ja caitesta mailman muodosta ja senramija sen Jäsenet pisesta. Josta sitte ttzesäns seura, että
synneistä:
Waroaudesta,
tämät itzens puhdosna ulconaiststakin
huorudesta, tappeluxista, turhista eorituxista waatteis ja muisa käytöxis, eiks laffe coscan Christuxels P. Elämän esimwaa-pois hänen silmäins edest, waan ffjn» kijndiästi itzens kijnni pnä ja sitä
paljon teke ia tancallmsta Puhseura- Johon wieläNeNnnexi,
ftlocapäinclinen
elumata
edesautta,
lAnmän coerlls, Mä'
dasta
Jumalan Lapset wiriäfti eoetrelewnr heidän tilaans, mitä heil»
da wielä puuttu, ja cuinga canwas he nyt owat tainnet tulla hei?
dän puhdistuxesuns, josta me cohta edespäin saamme lawiammal-

dacuulia. Mutta

Colmannerb, me nyt kysym: TairawarcV Ittmalan
Lapscr oman woinmns caurra rancallaisien pahaan japuh- - MM lvoitasien lilaan rulla, ja näin puhdista iyens, raicka piräkö . mnssa he pH-

silla he s«awar

'

distawat iAmuar H?Var puhtar tztns?
I«na<
nähdä Jumalan, seiso Ewan lan woimÄla.

se nu»alda heille tuleman? Wastaus:

gelmmis. Riimuin Jumala on ft paa maali jonga JumalanLap,
set
cautta tällä Puhdistuxen tiellä Wttawat ja nahda saawat;
joca itze heitä Puhdista ia tämän Puhuijn on ha» myös

uscon

se sama

tauden heila waieutta:

siMhanHn ulcMnen ja hurscas/

jo^ IM.

ca

i:
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ca meille jvrmir andexi anda, ja puhdista mettä caEesia
Erinomaisella tawalla tygöluetan tämä Puhdistus
26. IGsuxelleChrisillxeUe, niincuin sille joca on Seuracundans
pllhdistanm wedcn pejos Sanan cauna, sillä hän on Syy
ci ainoastans nim muodoin
mcidän PyhiMnja
on
rämän
armon
anjamnur,icl
Mä
meille
on rehrv meilhän
l Cc,!-,. N 3».
p»chvdexi:
myös
on
le
meiile
l'a
ia
I?et. 2: 21.
l Fc>>». 2:6, 'fhdi,',:
multa myös nijn muodon, että hän nijncum pää anda hänen
henFetlijen Rllumins Jäsenille cajwannon omari rakennuxexens: nimcuin Xviinapuu anda oxille mehun, errähecanJaa, että hän iye aju ja elä nGä
2: 20. darvar paljo hcdelmära.
nijn
cosi, että caifen Puhdistuxcn
se
uscowaistja.
cn
Ick
Lz>K. Z: 17ma tule itze Jumalasta jaChustuxesta; mutta cuitengin, niincum
meillä M ja näisä Sanoisa nyt ei ole puhe sijta Puhdiscuxesta jo-
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ca tapsshtu

siinä EnsimmWsa

Langenneitten

Svndeisten Paranseisowalsten
syndisten jocapäiwälscsta Puhdistuxesta; nim on st cans wälttamättömästi t»s>, että tosin tämäkin on Jumalan oma Työ ja Ten ih,
miscsä, waan ei cuuengan ilman ihmistä itzia joca jo ennen lumaI« h»U«ldä lalda puhdistettu ja tähän lilaan saatettu on; sM me tiedämme
anctulla woi- sm, että ihminen Uhdistuxen rilaja nautitze ja täyttä sitä wastaumallaannettua woimaahädesi fyndymisesa ja ensimmäiscs Pul)distuxes
n,ow. 3- !4> ncn iocapäiwäiscxi udisiuxexens ja pchdistuxerens, joholiga hä« Jumalan bcngelda waicxttetan. Nijn ettei simä oIL kyllä,, että Jumala sijna jocapäiwäisesä Parannuresa
hänm työns ja puhdipitä
myös
jo
nmtca
tilasa MhdistatNM
ln.itä,
t<M
ihmisen
itze
sta
igens, ja käyttämän sitä «nnettua wumaa hänen alinomaisen Pchdisimnifexens, sillä ei hän saa olla mjncuin joru Puu ia hirsi joca
ja WastaudestSynnyttämistsä,

waan

.

'

Wxesa

oina loisclda pitä lijWtettaman ia afexi tthtämän, waan hänen vita Jumalan Armon alla sixi ascri tuleman että hän myös taita
Mcroita itze ia KaNdymisesä annetun woiman käyttä hänen tomyös yhtäläiset
tisexi udistamisexttis ja Pchdisturcmis;
Naamattlsa,
työt
Jumalalle,
tygöluetan
walistä cans ihwWä
S„K. 15-2.
seiso,
puhdista
että
nyt
nyt
meirä,
se
1:
22.
miselle:
taas
Jumala
l l>ct.
I,IoK. ;-, ;: seiso, e.tta ihmijcn pirä puhdistatuan ic>ens mincuin hangin
llt. ls: ?i. puhdas on. Waan

sen

/

se

Nel.

Miwa
lTleljännexi, me kysyn»: tNikäs on Ojennusnuora
jonna jälken ne ujcowaifer puhdistawar iyens, ja benenZa Mngs Mcn
calraijexi heidän räsä pira
Wastaus.- ei tosin näisä fulMsta,
nimitellä,
cuitengin
waan
erinomaisesti
täsä
sitä
sanoisa
tan, että puhtauden cautta me tulemma näkemän Jumalan, nijn
taidamme siitä paatta, että Puhdas lumila myös itze on oi'ennus nuora sijhen- Waan erinomaisesti seliltä
aiwan selwasti
hän Puhdisturesta puhu ja
P. Johannes Apostoli,
«n, puhdista
jolla rämä Toin>o hänen
locainennijncuin
!- !
lyeno,
bänFin Puhdas «n. losa hau puhu
siurcsta, jonga lygö Ufco pitä itzens, «immin meidän Walimiebcm ia Sowittajam, min myös Pyhän ja Duhtan elämän Esicu<.

H

rosca

se
cosca

sen

sano:

.

wan ja esimerkin tygö- Nun sano Johannes myös edellisesä Lu-

Wsa:

joca

sano iyens hänes

hänen

pira nijn

..

b.
Vaeldaman, cmn hänZin waelsi. loisa sanoisa ei cuitengan
ole se ymmärrys, että me rasa elamäsä teidamme kasitta ia sautta sen Puhtauden mitan ia corkeuden cum itze Christuxella »li, jo- s.
ca ei mistän synnistä Hienyt, ei, sillä ne uscowaiset tasa nimiletän
nijncuin ne jotca wielä sitä jocapäiwaistä Puhdistusta tarwitzewct,
ja aina löytäwät tykönans sitä, josta heidän pitä puhdistaman itzens.
Ne usWwaisetmahtawat joutua I'a ulo-tlua nijncauwas cuinHe taitowat heidän Pyhybesäns, nijn se on «makin tosi: jos me
nomme errei meillä ole Mdia,
me pecämme iyem, ja !7c»1,.1.z.i,.
«i ole roruus meijä. Waan tämä asia pitä ni<n ymmärrettämän, että Christuren Pyhä ja Puhdas elämä on se ojennusnuora,
minga jälken meidän pitä sowitt.iman meidän elämän, ja ahkeroitzeman bänen caltaisexens tulla, Chrisiuxeu elämä on yxi Mestarin
Mlirjoitus meidän edesäm jota opetuslasten pitä jocapäiwä seuranaan ja täydellisemmät sen jällen tuleman, nijn että nijncuin Christurcsa oli totinen wiha caickia syndiä wastan, totinen Rackaus
'9' 2.
caickeen hywään, nijn pitä myös meisä oleman totisesti se
woicka ei siinä mitasa ja puuttumattomasa täydellisydesä cuinChri,
sturesa oli. Muutoin ,osei meillä ole totista wiha»syndi,i wastan, '''
ja tolista Rackautta ja sen harjotusta sisällisesti ja ulconaisesti caic,
kia hywä wastan, nijn emme saa nähdä Jumala, sillä ei mitän
saastaista pidä hänen hääsalijns tuleman.

-

..

'

sa-

Xvijdennexi, mutta, sngos se nijn Tarpellinen sijs

Nrrrr

errä

'
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mncaUaisia puhtanrm harjoilta, eikös Chrisius

Cuinga Tar< ole meille Amuurra jo ilmanZin

«»siasta me aipuhdasta
nakan löydämme puhdasta sielda, josa ei
Puhdistus on. ole? Wastaus: Wap. Ehristus sano: Amuar swar puhrar
Sen näyttä ftdammesi, MK he saawar nahda Jumalan. Cosca siis
Synnin saa- Chrisius sano, että amoastans n? owat sutuat ja saawat nähdä
staisusjahau, Jumalan, jotta owat Puhtat sydämmest, sentahden ssura siitä
fe, että ei ole ne autuac eikä saa nähdä Jumalala, jötca ei ole
Puhtat, waan heidän luonnollistfa saastaisudesans ja synneisans
elawäc: josta me jo cans kyllä naem laman Puhdistuxen TarpellipellinenMn»

!
'

?ll
ks.

,
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suden. Ia cosca sijs Jumala nijlda jotca ?lutuaixi pitä tuleman
waati fydämmen Puhtautta, mjn muistutta Mille se Puhtauden
Sana sen, että caicki syndi. ia syndinen meno, on saastaisuus ja
huoruus Jumalan edesä, joca pu tn whden soti sila heugMstä Puh54: 5° tautta wastau: sillä Jumala waati jyystä caikilda sieluilda, erinomattain mjlda joiden cansa hän itzens uscosa kihlannut sn,
beidän yxinäns hända pitä racastaman, eikä senealläista rackautta
jongun
päälle heittämän, waan cufa ft lgpahtu>
nijn Jumala ylösettä sen haureuden ja huorudcn edestä, mjncuiw
73: 17., Dawid sano: jorca stnusia l7eiranK erirrawär, ne'hlzckl»war,
106: Zy. stna cadorar caicki, jotca sinua wastan huorin teken?ar.
Tosin kyllä Raamatufa fe iällinen Epäjumalden palwelus erinomaisesti Huoruderi cutzutssn, mutta ei sitä wähemmin monesta
muusta Raamtitun paicasta ole nähtäwä, että mikillä synneillä ta»
pahtu epäjumalan palwelus ja hengellinen huorus,
ihminen racasta jotan muuta Jumalan rinnolla, mailma ja mailman
colmi päistä epajumalata: Lihan MMdö, silmäin pyyndö ja elä2".' D5.,
män coreutta. Isngntähden jos hän tthto jällens Jumalan puhtaxi Morsiammexi tulla, hänen pitä sen saastaisen sydämmens Ca,
tumuxesa andaman puhdista lEsmen werellä uston cautta, ja sitte stn Pyhän Awiosäädyn puhtautta alati harjoittaman, eikä enämbi fttoiltaman itzeens lihan ja mailmon saastaisuteen.

se

Jumalan

cosca

Toisexi ilman sitä nijn pira Jumalan ehdsroin K.aki
n ahda HERjaa
sinMUans, edrei paitzi
tlel).. iHt 14.,
raa. Se on Jumalan rahro reidan
Eeidan
silla minä olen
Cchkar puhrat.ev. 19: 2. pira oleman
I?et.i:i6'H2'.j xi reidan sielun Tomden cmlliaislldeo Hengen calttra» Jo-

Rästyn.

/

sa

PSiwä.
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Pyhyttä ja Puhtauden
sa ci cuitengan meidän tätä
nijncuin jotan Syytä meidän

harjoitusta piaututeem,
dä catzomau,
sillä
Iseb. .5: H.
ainoastans
CKristus uscolla käsitetty, mutta cuitengin on tämä PyHyden ja Puhtauden harjoitus nijn wälttzämättömästi tarpellinen
eutuden tiellä, ettei ilman sitä saa yMn nähdä HERra, eikä
ilman sitä ole yhtän usco eikä Cbristusta spdamnusä, joca ainoastans löyty nijsa puhdistetuisaja puhtaisa sydammisä. Jaa, tämä pyhä harjoitus ja elämän Puhtaus on wielä sengin tähden tarpellinen,
että me sillä tutmustam ja todistam muittengin sekä Pacanain tttä
Christittyin edes meidän oppim, ufcom ja walkeudem, että hetkin sijtä
bt'tk. 5. ,^K
tulemat kchoitttuxi Jumalitta kiittämän jaheidän essmerckiäns
mm. Nijn että,joca sijs tancallaisen jocapaiwaisenPuhdistuxen tsicka
peräti tahto poiskieldä> eli myös sulkea ia ahdista
harjoituxen
ainoastans witzeihin aiwihin ja päiwijn, nijn ettei oliffan tarpellinen muulloin cuin ainoastans nijnä julki Rucous Paiwinä, taicka Ripille lja H. Ehtollisells memefä, ne osottawat sillä ainoastans
heidän suuren ticlämcktömydens, ettei he wielä tiedä sen Ensimmaisöy langenneitten/ ja sen Toisen seisowaisten synnisten Paranne Cbrinuxen eroitusta, eikä tiedä wielä, cuingaMuresa
stityt owat tasa mailmasa, ja cuinga ne n>astaudesia syndynetkin
Jumalan Lapset täytywät wielä canda liha ja werta, ja perisynnin rÄsitm is, jDita heidän sm jocapaiwaisen Parantmren ja P:chja puhdistaman:
distuxeft csuna pnä cuokMman,,
Nijn että tämä autuallmen Harjoitus ei ole sidottu wiMn päi, waaram.
wääN ja hetkeen, waan tW pjlä yhden Cln-istitnn
mm hänen Sicluns tilan/ waaran ja hädän päääe joca alati halien päälläns macaa., cuin jongun a)an päälle.
Jaa, jsca tan- Ia caickem
callaisen iocapaiwäistn walpaudcn ja Puhdisinxen Tarpellisuden
tahtois wäycndä japoiskieldä, hän sillä tahtsis cumoon löydä de» asttlixet.
co meidän Christillisydem oikicm luonnon ja menon sillä Jumala
paslle.tarmittanut ja andanur,
on caickiAutudenWälicappalct
että Jumalan cuwa ja muoto meisa jatiens pidcus ylösraketuxi tuleman, ja caickein pidgis tuleman Calumuxesa, Uston cautta, '6pl>. 4- 24.
Pyhän elämän harjoimxen alia, Jumalan totiseen osallisuteen ia
3! iv.
yhteyteen. Ia waicka tosin Christus on hänen ansions ja Cuole<
mans camta ansainnut ja toimittanut meille autuden, josta me U<
cäutta hänen päällens cmtnsri tulem, nijn olemme me usigsti
cuullet, että
ennen
Christus on meille toimittanut WapeuRrrrr-

se

seuraa

sen
se

waarasa

sen

scon

sen

cosca

/
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pauden synnistä, nijn ei Känsillä ole toimittanut meille wapoutta
syndijn eli syndiä ehdoll» harjoitta, waan hän on sitä warten meidän lunastanut omaxens, että me händä Pyhydes ja wanhurscau»
des palwelisim caickena meidän elinaicanam- Se suurin ja ainoa
Turwa meillä ainakin on ja pysy Christuxen Ansiosa, sillä jos ei
Christus olis meille ansainnut Autuutta, nijn ei meidän Pyhydem
olis mihingän kelwannut waan
eliPuhtaudem harwiws eli ahkerus
nyt
meldan,
Duominnnt
mutta
cofta lEsus on meitä ansions
cautta Imnatalle sowittanutja otolliscM tehnyt, nijn meidän Py«
hydem ja Puhtaudem harjoitus Christuxen Seuramisefa Uscon
tähden kelpa hywin Jumalalle, ia todista meidän itscostamjoca
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sug.

6: 14.

17.

nain hedelmällinen ja Wiheriöitzewä on Jumalan Lapsisa sijhen
ijoncaickiseen elämään. lawaicka tosin cans ei yhtän täydellistä
Puhdasta löydy coco Maitmasa,. sillä jos ihminen itzestäns täydellisesti Puhtari taitais tulla,, nijn silloin ei olis Christus tarwinnutkan kärsiä ja ansaita meille, nijncuitenginse lvajawakinja puuttuwainett Puhdistus nyt kelpa Jumalalle meidän uscomme jakijtollisudemme todistuxexi Christuxen tähden, costa ainoastans on totinen jkwilpitöin, uscollisesta ta Jumalan
sowitetusta sydämmesta,. NltviN'Christuxen täydellisydestä valcttan caicki mitä Jumalan Lapsisa. puuttu,, ja he Ehristuxes» täydellisixi jc, puhtaxi luetan/
nijncauwan cuin ei he ole jongun ehdollisen saastaijuden ja synnin
eautta itziäns coconans haneM pois repinet ja eroittanet^

se
oansa

tuudennexi, waan, «NFos se Mahdollinen, että
ihminen raira näin pnhdista iyens ja pnhdasita pirä
Puhdistus
Wastaus: Jos se on ollut Paeanoilleckin mahdoNnen että sitä ulconaista Puhtautta hm»
joitta, nijmuin me eolM edespäin saamme cuulla, mitäs As ei pidäiö nijlle Christityitle Armon «M oleman mahdollinen? Ei
Jumala waadi keneldäkan nijta ehdottomasti mahdottomia
asioita, waicka hänellä sijhen oikeus ja walda olis, M ei
cadättanut, waicka ihminen on
Jumala otesenwuoxi oikeuttans
yoistuhlannut;
waan Jumala waati mn!^
woiman
sen
annetun
»He
dä nijta cuin me itzc työsä hänen woimans cautla taidamme aiccn
saatta; mikä Luonnon woiman cautta on mahdotoin, se on Armon
woiman cautta mahdollinen. Minä woin caicki sin camra,
4! '> joca minnn wäkexvaxi teke Christuxen/ sano Pawali. May,
««

do,

Päiwä.

se

dotoin on sille joca ei tahdo luopua p»is synnistäns ia moilmasta,
tulla siihen oikiaan Puhtauteen ja Pyhyteen, waan sille kändynelle ja Armon alla olewasselle on thrisiuxen ijes sowelias ja ha» ölsll. l l.'Z».
nen cuormanskewiä. Ia taita yri Jumalan Lapsi Armon cautta wähimmaxikin niincauwas tulla hänen Puhdistuxesans, että hän
ne ehdolliset synnit ja ricoxet taita yKtzewoitta lumalata ja lähimmäistäpeittä
wastan. Ia waicka memi tahto hänen ehdollisen heickoudens
ia lnwallisexi tehdä Raamatun Sanain cautta ja
peov. 14- »6.
wanhursias lange Seiyeman kerra. In millä lkerjcan iyiäni minun heickoudcstani, niin hän näyttä silla ainoastans hä- Lllg. 12! 5.
nen haluttomudens sijhew Pyhän elämän ja hänen ymmäre
tämättömydens Raamatun «sioista, sillä ei Salomo nijsä e,
syndijn ja ehdollisten rico»
dellisisä Sanoisi» puhu
j<r
onnerrHMNteen täsä mailmaxeen, waan wahingoon
sa; nijncuin myös P. Pawali ei kersia hänen hengellisena' heickoudestans, waan hänen nmmiUifista xvairvoijians, töiftäns ja
joista hänen ruumins woima oli heicoxi tullut,
waan sielu sen cautta sitä wäkewämmäxi Jumalan tunnosa ja nscalluxesa; joiden Raamatun Sanain oickia Selitys catzo pidam- 2cor.i2:i«.

sano:

/

mäldä Reliändena Sunnmttaina P- Colmin. Paiwäsi. Ia niin
sijs on se tosin yri mahdotoin asia että estä sitä,, ettei yri öindu
lennä coscs ha» tahto sinun Pääs ylitze, waan ei se ole mahdotoin
että estä sitä,, elterse tindutte Pesä sinun Paäs päälle; uijn
en se myös yxi mahdotoin asia että estä sibä, ettei ne lihalliset aja<
tuxet nouse ylös uHasti ja kiusa Jumalan Lapsia, waan ei se ole
mahdotoin asia että estä sitä, ettei ne pääse ulospuhkeaman itze
työhön ja ehdolliseen eli hallitzewaisecn hcrjoituxeen ihmisen tykönä. Scntädm meidän pitä ahkerasti namitzeman niitä PyhiH
Puhdistaen Wälicappaleita, että me sitä wäkewämmäxi tulisim
joudnissm meidän Puhdistuxesam., Waan
jaOä
Seiyemänneri. Mitkäs ne owar sijs walicappa,
7ler, joiden caurea rsmä aurl,allinen harjoitus ja puhdistus, Wälicappatule meisä waicutetuxi ja edesauttturi? Wasiaus: Onsist: on litte» coutta.
Jumalan p. Sana sama, joca Ilmonm meille sen oikian«
Puhdistus-Lähteen, joca tule sen weden Lähtexi joca cuohu ijancaic, tnan.
kiseen clämaan, nimittäin IlLsilretk weri-haaVar, jolla me jo M. 4: 14.
sekä sijnä p. Casteja olemme pestyt ja puhdistetut meidän saasta»', Casicn.
me Casten lijtm o, i
sudestam ja synneistam, että myös sitte
5: 26.
lem,
Rrrrr 3:

se

cosca
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se sama Sana jällensKnndymisesä rygösano ja
sen saman lEsuren Weren Puhdisiuxen,ja ja atMölutze Ustolieeteen
Tahdon Chriserra ihmisen
m?os Illmalan
plchran
ojennusnuorari
lemme rickonet,

siuxen

?Kl. 12: 7>

K.EHtollistu.

Glaman esimerkin M

caickeen

meidän Pyhyteem ja Puhdistuxen harjoituxeen. Jota enämmän
me sijs tätä Sanaa luemme ja tutkistelem, sitä kirckammat Wcsi
lähtet ms siitä löydäm meidän Puhdistamiseeem ja ftn y!ös kehoituxexi, silla -HERran puher owar kirckar nijncuin stlirert'?
hopia sawiastisis seiyeman Verm cHereldtt. Nijn Nyös, io«>
ta wiriammästi me muisielem sitä p. Casterm, cuinga me sijna
olem pestyt ja puhdistetut caikjsta meidän Synneistäm, ja puetetut Christuxen pMalla Wanhnrscauden Maulla, ja Lasten oikeuden sen cautta jällens saanet'Jumalan tykönä, sitä enämmän
meidän pitä tuleman sijtä kchoiteturi sim Cssteesa tehtyä lijttoo ja
lupausta udistaman ja toimeen saattaman, ja Puhdistaman jocapäiwä itzem caikesta saastaisudesta Jumalalle asumasiaxi ja
wäisexi Templixi.

Cuinaa valion tätä Puhdistusta mcisa edesautta se P«chs
-HERran GhtHtlinen, cmme ta:da kyllä ulossanoa, sillä tähän
Pyhään Ateriaan on lEftis caiken hänen Lunafiuxens woiman ja
fen cautta ansaitut Tamarat ikänans cuineocoon wetänyt, ja sijnä
ne meille yhtä haawa ulosjacaa; tasa ne uscKwaiset maistawat ja
tundewat, cuinZa lEsuxen Weri Sacramentillisella tawalla puhdista meitä caikista synneistä/ wahwista meitä Wä ensimmäisesi!
Puhdisturesajoca wassaudest Svndymises jo tapahtunut on, ja
leke meidän cans soweliammari )a wäkewämmaxi sitä jocapäiwäi-

Ruwu^en.

stä Puhdistusta haVjottaman, ja Christusta meidän Paatäm uftsl<
lohongamyös se callis Rncous on yli
lisemmasti seuraman.
Wälicappale,
että yhdistämän meitä Jumalan cansa,
woimallinen

ja wieroittaman pois mailman ja lihan saastaisudesta, nijncum totlsesti caicki ne itztca hengesä ja totudesa ahkerasti HERrau edes
walwowat,
Jumalan oman Lupauxen jälken ftawat mitä he ruJoll. 16: 2;,
ja
coilewat halajawat heidän ylösrackennmexens ja auludexens.

Ia Risti»
lautta.

Wiela on myös se racas Risti yri siunattu wälicapvale
tätä Puhdistusta Jumalan Lapsisa edes auttaman, st on yxi korkin SctMlu josa moni tule sangen harioiteturi ja coetelluxi lapsexi, nijncum niiden suurten Wäinöin cucana ja alla ne Christityt
caic,

s/2

Päiws.

cofca heldan
caickein puhtahimmat olit heidän Christillisydesans,
pandm
alla
coetus pawaaran
jocapäiwa
Cuoleman
Ustons culda
ja
kerinnyt

tarttzijn, nhn ettei sijhen mitan saastaisutta
ruostetta
tuman. Cusa sila wastan Maalinen onni ja Menestys ftastutta
ja socaise ne tasaisetkin mielet, M joca Terwaan tarttu ja sitä pitele, nijn sijtä myZs saastutetan; ja näemme me monda wall«»
tettawata esimerckiä kyllä sijta, cuinga moni ftn mallmaWn ow
nen alla pian lauhin ja lievene sijta ensimma,sesta rackaudesia ia
wcmran cautta sijtä wilmeiu tuscm ulossetkijwandesta, ia
kia; jongatätzden sijs on tarpellincn, ma me Ehrlstuxen

se

ss

mielu-M

suuren
se
pääliemotam,

Vesiin
alla harjottclem msitam meldan
sen
että nijn, cosca se ulconainen «hnnnen lurmellan,,Ls. 48:
rulis, mChnsturen cal<
jaenammin
ja

»c,^
pudisturexem,
udisictnxi
se sisällinen cnammin
myös Christus tasa Ewangelmmls 2Tor. 4: 26.
taiseri saatetuxi. longatahden
Amuairi cutzu caicki jotca heidän Nistius ja caicki wainot MtslUlse-

l

>

sti candawaNa ulssscisowat-.
meisa ama loja ftzens
Ia että tämä Pyhä harjoitus ja Puhdistus
Tarpellmen
Coctus pab
on
car.s
edesautemxi jg wahwisieluxi tulis, niin sichni iyens
caiken
hywä
jocapairvaltten
M
paljon
sangen
«ke, se
ja

Mlämans Coerreleminen ja DnHNNyemmen: CulNga Tarpellmen st jocapäiwmnen Oman Tundons ja elamäns Coettetemincn
on, sen on moni Paccmakin nähnyt, Jumalan Wcmhurfcauden
tunnosta ja oman tundons solmusta, josta he sen cautta owat tahtonet irti päW, ja mnös sen cautta '.vahasta sen Toiwon joca
elämän jalken mjm
heillä on ollut parcmma-sta elälnästäjatämän
kijtos
heisiä ollut, N-jn kirluin Pytbagorealaisilla on se nimi
joitta myös yxi oppenut Paccma Seneca ioca Pawalin aicana el!
Romisa yhdestä Toisesta, ,on«a nimi Sertius oli>, alwW mcr<
.

Mistsiija sano: "Se tapa oli Scxtiuxella, Ma cofca Pauva'
«li puuttunut m hän itzens yö lepoon tahdoi panna, nijnhan"
puhutteli iftians tällä tawalla: Mitä Pahaa si,ta joca sinusa kun-" ?. 328.
«1 rippu, olet sinä tänäflänä hyljänyt? Cuille wiMe ja pghmtle'
töille olet sinä tänäväna wasturcn tehnyt? Misä asiaft olet sinä"
tänäpana paremman tullut? Ia cohta sen paalle sano han: M
ja harjoitu-'
ka taita nyt ihausmbi olla, cuin scncallaisesa tawasaLepo,
joca'
on
Cuinga
läpi
se
maria
paiwä
mennä?
resa coco
sencaliaisen itzens ccettelemistns paalle seura Cuinga lewollinen,"
rau»"
/

'
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"rauhallinen ia sywä on u»i silloin, cosca Sielu on taicka hänen
saanut, eli myös yhden uden waroituren jallenssaanut? Cosca ihmisen Sielu yli omain töittens yhtä walpasta silmä
"pitä/ ja nijnciun yxi salainen Duomari waati itzens lugun tecoo»
"hänen käytösiens edestä? Tätä woimaa ja waldaa<sano hän sitte
"itzesiäns) harjoitan minä minun ylitzeni aina, että minä jocapäi"wä cuulustelen itziäni, ia pidän wgun tecoa itze cansani, nijn pian
"cuin kynttilä sammutettu on, ja minun Waimoni, joca minun
tapani kyllä tietä, yhlen cohden alettu, «ijn minä tutkin cocopaiwän läpi, ja muistuttelen <aickia minun sanviani ia töitäni. En
"minä salaa mitan itzeldäni, sillä mixi minun pidäis jotan minun
"wioistimi salaman, cosca minulla on wapaus ulossanoa ne, catzo
"ettet sinä min enömbi tee, tällä kerralla minä tahdon sinun sillä
"päästä." Achl että tämä Pacanain ylisiettäpä tapa, johonga
he owat tullet saatemxi Hinoastans sielun cuolemattsmudm tutkielämän toiwosta, langea monelle Christelemisesta ja paremman
hapiäxi
jarascammariDuomiori, i'ota su,
stitylle sitä suremmari
«n
rembi walfeus heillä Pacanain suhten, ja ei sittengcm«le wielä
niingän cauwas heidän Puhdisturesans tullet cuin tancellaiset Pacanat. Ia nyncuin tämä Pacanain tapa on caikin muodvin an,
sainnut hänen kijtHxens, ja he sillä cans owat cuelemattoman nimen jälkens iäättäntt, nijn on se cuitonyin tosi,, ettei he sijta koettelemisesta ole tainet saada sitä hyödytystä, cuin meillä Christityil,
lä on mahdollinen saada sijta, cosca nbe mitM tiennyt Ma totisesta ParannuMa: sillä ei se köyhä Cansa tiennyt niitän ihmisen
Luonnon sisällisestä turmeluxesta, palio wähemmin sijta oikiasta
muodosta että asetta Jumalan wihaa ja lövta sitä oikiata Sielun
lepoo; loca ainoasians lEsuxesatapahtu ja hänen osallisudesans
Ia nijncuin me Christityt sijs paremmin opetetut
uscon jacautta.
pitä
oleman caikista näistä: mjn tule meidän myss paremolem
malla toimella meidän coetuxesam caiwa läpi meidän sydämmen ja
puhdista ensist Sydämmem Sonnin rackaudest ja palweluxcst, ennen cuin me sitä ulconaista Puheitten ja Töitten puhdistusta eteen
otam ja asetam. Ia jos me sen myös tacaperin jätam, nijn on
Mt1,.11:22. se meidän oma syym, jos näillä Pacanoilla on huokiambi Duomiopäiwänä cuin Christityillä. Jaa, tancallainen tarcka itzens
»4coelteleminen on meille sangen tarpellinen ja hyödyllinen singintähden, että sen cautta me tulemma näkemän
ewiruxen joca
on
"kijtorens
"

"

"

sen

PäiwH

8/H

on L.UONNON ia Armon röicren watilla ihmifisa: Sillä cuitft
ga moni on, joca ott« ylös sen historiallisen Tiedon, sen «mtuax lesen autuax tekewäikewaisen Tiedon edestä, sen historiallisen uscon,
sen Uscon edestä, stn ulconaisesti sijwollisen janijncunuiasifen elämän,
Pyhän elämän edestä? Ia
edespäin," »osa yri
sen hengellisen
alla,
Christitty
taita puhdista itzens
tarcka
sen oittaupetä
coetttlemisen
tyhiällä
petorista
warjolla, ja ulkonaiettei hän
itziäns
caikista
sella muodolla. V" «iincuin meidän Ustom ft pira rurmnmtt
hänen hedelmistäns, nijn »n tancMmen Csetus myös aiwan
hyödyllinen siihen, että me tiedän! oikissia coeturesta jos meillä ne
totiset Uscon hedelmät owat eli u. Ach.' cuinga paljon tekemistä,
cuinga paijon coettelemista, cuinga paljm puhdistamista on yhdellä oikialla ChrWM täU määrällisellä waelluren tiellä. Ach!
sinä meitä, ja coettele meitä, että me oikein
HERra Puhdista
coettslluxi ja puchtaxi tulisim! Tutki meirä, coerrele meidän
dammem, tittftt meitä, ja 'fMMaltO cuinZa me ajarrelem,
ia cayo, jos me padalla tiellä lienen», nijn
meira ijancaickijeUe rieUe. Waan wieltl

ss-

saara

Cahdexannexi, mikä on iye perustus rattcallaileett

24.
3

Jumalan L.asien harjoiruxeen ja puhdistuxeen? Autllar o- ,?W"'s.i"
war ne puhrar S>'dämmestä, silla he saaxvar nähdä Iu Zumn
malan, sano Wap. Cbristus. Ss wahwa Toiwo ioca Jumalan Lapsilla on Jumalan !7läkemiststä ja aurudesia on Pe/u- On Tosw»
sius ja yxi wakewä Kehoitus tancsilsiseen ahkeraan Puhdistuxeen
nä
jaPyhyreen. Nijn
Johannes: locainen jolla rämä k"uis<: ja <,n'
roiwo on, hänen rvgöns, hän puhdista iyens, mjncuin
hangin puhdas on. Silla cusa ei yhtän Toiwo ole, sijuä ei
z. z.
ole myös yhtän halua cita ahkerutta mihingän, sillä jos meillä
on roiwo ainoastans raja elamäs, nijn me olem wiheliäi< i
simmar caickia ihmisiä.Multa nijncuinne uscowaiset owat lu«naLupausten
ja
'

cautta verustetut heidän Toiwösans tiedosanssijtä
lan
tulewaisesta hywydestä, ja sitä jo taalla uscosa catzelewat ja nautitzcwat,nijn taitawat he cans fijtä woimallisesti tulla kehoitetuxi pnhdistaman itzens caikesta mailman ja synnin saastasiudesta, ja tekemän
heidän cutzumisens ia walitzcmisens sitä wahwemmaxi ja wij;lmmazci, cosca he sen tietämät ettei prikan ilman Pyhyttä saa Jumala- »cb.«jocu Toiwo auta nähdä. Niillä Jumalattomilla on tosin

Ssssf

tu-

14
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tudestans, joca wuota ulos sijcä tiedosta joca heillä taita olla lu<
malasta ja heidän,Autudens jarjestyxestä, ja sijtä ulconaiststa palweluresta ja Pyhyden warjostg, wuan nijncmn caicki heidän tietous on ainoastans Historiallinen ja heidän uscalluxens on juruloin,
nisn on eaich heidän Toiwons my.ös turha ja cato tyhlän cuin sawu. Ach! cuinga moni on tällä tyhjällä Toiwollcms menyyt pcutzi
hänen toiwottua hywääns/ ja waipunut cadotureen, cula hän hikan wastasaapi huomatta cuinga petollinen hänen toiwons ja u<
scalluxens on ollut mailmasa, jota hän sitten ijcmcaicknesii saapi
cat«a ja
Mutta itze croitus nijden Wanburstsstkn ja Im
malattomgin Toiwon wäiillä näyttä itzens js tasa mallmast:, sillä
Wanhurscasien Toiwojailmoitta itzens cohta sijnä uabtäwäsa Hedelmäfä, että se aja kehoitta heidäu slau puhdistuman itzcns
nijncuin yxi
synnistä ja ahkeroitzeman tulla Cbristuxen
Palwelja joca on wijji hänen HERrans hywydesta ja runsaasta
palcasta,tule sijtä äinaenämmin kehoiteturi hänen lahtons noudattaman ja uscollisutts harioittsman. Wsan nijden Jumalattomain Toiwosa ei ole yhtän elämätä eikä waatimusta mihilMN ah»
keruteen, waan teke heidän suruttomaxi ja huolimattomaxi. Ia
xijncuin Illmalan pllolelda perustus meidän Puhdistureem, ja
Syy miugätähden hän mcildä wsati Puhtautta/ on se, että hän
on meidän itze alusta luonut ja tehnyt Pyhaxi ja Puhtsxi, jota
Pyhyttä ja Puhtautta hän myös nyt ylösrakendg meisä ChrifluM» cautta jällens, ensist, että hän Wsstaudest Syndymisesä puhdista meitä cMfta synneistä lEsuxen werellä, ja sitte Udistuxen
tilasa waicutta metsä Pyhän ja Puhtaan Christuxen elämän, ennencuin hän tahto ja taita meidän auluari tehdä ja hänen Pyhään
Häasalijns johdatta; Niin on myös Jumalan lapsilla Perustus
tämän saman Pyhyden ja Puhtauden käsittämiseen ja harjoittamiseen, se wa!>wa Tieto ja Toiwo joca heiliä on Jumalan Näkemisestä ja Autudesta ijancaickisesti: sillä he tiLtawät sen Jumalan
Sanasta, että ihmisen oikia onni ja onnellisuus ci seiso josakcm mailmalltsesaßickaudösa, Cunmssa, hecumosa ja menesiyxesä, waan
>chdlWxeja ja, Ojallistldcja Jumalan cansa, semadden he myös tätä maalia cohden alati pyrkiwät ja puhdistajat u
tzens caikeffa Da mikä heille tasä juorusa esteri taidais olla. Ia
nijncuin sijs tämä Jumalan Näkemisen ia Auluden Toiwo nain
wahwista Jumalan lapsia tähän puhdistuxen harjoituxecn ja ahkeVhroitzcmaisesn; niin on
/

ronsesa

Ichdexannexi,

PNwö
se<amajaAutuus

minen, myös
päälle seura. Auruar owar ne puhrat
iye

»75
ja Illmalan Näke-

Ma he .ta on:
Allrl,us
sijsonse
Chrisius.
siarvarNahda Jumalan,
Hyödytys ja Paleta joca Jumalan Lapsilla on tästä Pyhyden har<
joimxesta: tama AllUlus seiso, ensiss, Jumalan
scmähden .malan nM
silla Wap. Christus sano, että hs owaeautuat, sillä j«K.,to!mo»
että he s«awat nähdä Jumalan. Jumalalla on ilman
Caxi Wssldamudss, Arnwn jaCllnnianwab
dacunda joisa sula Aurumm ihmisille tarjota» ja nijlle
sille annetan. Ia mjncuin tämä Autuus ensist ja erinomaisesti
Sunn. Paa?
le Sielulle hywari, jouga Mlumalon näkemän jo
nijn
Waldacunnasa;
seiso tama Jumalan näkeminen raallä e-'
nnomattain lumalan elawafa Tunnoja, sillä st on ijancaio
kineu Elama, erea rma sinua ronnen Jumala ja jongas

sano

herir IGsilren Christuxen. Se seiso,

sa >fhdeja ujcowaisifä

Jumalan

ja racasiauoaijeja
minä ilmoiran iyem

silla

?0k.,,4!

ps.
Jamecaye-, 3b:

2t,
iv.

minua racasta hänelle
2 cor. 3: i F.
lem awoimilla ca<rvoilla HERran kirckaurca,
Gpeilija, jamumeran sijhen cllwaan kirekaudesta nijnkirc?

halueen. Se seiso wielä

HenZeu waicurllsten Cun-

ja nmllla ftdanuneja, jolla Jumalan lapset jo täällä maisianne cllinga sioloinen HERra on. -He owac maistanet- ?5 34: 3.
Sanaa, ja
sira raiwattista lahia, ja Jumalan
tteb.
nijn
mailman
woima.
ne
Ia
uscowaiset ja puhtat sielut 6.' 4. z^
waifen
js täällä Uscosn näkemät Jumal >n ja n? nälymmattölnac bywvdet,,
jg nijcä cans totisesti
hywäxens nautitzewat, ja niisä iloche?
wat; cusa sitä wastan ne jumalattomat jotca syndia tetewät,
3: 6,
.ole händä Nähnet eikä tudenet, waan owat pimcydes- Mutta
cuitcngin mincuin ne uscowaisetkin Mlla nakcwar Ilmialan,
nijnclnn Speilista rapgllxesa, ja puolittain mndewar, sillä
Me näemme täällä Usiosa ja ci Cayomisis, nijn tule se

nosil

usc.osa

nen näkeminen heidän eteeus wasta Cunnian waldacunnasa, cusa
Mda Illmalan nijncllin haniI.snK. ;:>2,
he kllkastetuilla sMilla
on, ja tttUa hauen
sen mitan jällen cuin se kirca, ps. 1715.
ja
kärsiä,
hänen sanomattoman
stettu sielu taita wastanotta
ja cunniarcns. Toisexi, tule tähän Aututeen täällä, se callis wa- P5. 27: 1;.
ne kändvwäistt Sielut, caikeista S'Mi>
siaudest
nciSssss-.
,

Pyhäin Miesten

«eistä irti lasseta», ja lEsuxen Wanyurscaudella puetetan, Iu»
malan Lapsixi vlösotetan, ja eaiken Autuden ja onnen PeriWxi
Josta seura ColmLynexi, että he jo tällä Christuxen

mielellä ja puhralla elämällä owar cäumsiemr, rackaudes,
laupiudes, rauhallisudes, nöyrydcs, mailman ylöncakesa ja caikisa EhristiMsa awuisa,. Ia alinomaises Toiwos. ZEsuxen il,
mestyxen »älken puhdistawatitzens caikesta säastaisuoestaja mailman
synnillisestä seurasta, ja nijn Ke owat täällä jo Toixvosansakm
»i 24 wapabderltt
ja amuar. Ach! elkös caickisa naisä jo Jumalan
Lasten Autuus seiso ja totisesti ilmoita itziäns? Itze Wap. lEsuS
tanäpana sano: Autuat owat ne hengelliset waiwaiset, Autuat owat ne wurhelliset, Autuat owat ne siwiät, Autuat owat ne Wanhurscautta isowaiset ja janowaiset, Autuat owat ne Laumat, Autuat owat ne Puhtal sydämmejtV Autuat owat ne Rauhan tekiät,
Autuat owat ne Kärsiwäiset Wainoa ja ristis: mitäs meidän M
pidäis tästä heidän Autudestsns enämbi epailemän? Totta on
nijlle jorca puhrar jydämmest owar. He o<
kl. 73: 1. Jumala
wat Autuat täällä, he owat Autuat siellä ijoncaickOsti, cvsea he
Ls. 64: 4. tulewat sijhen Aututeen jots ei silmä ole nähnyt, ei corwa cuulluk,
c°r.
Z. eikä yhdengän ihmisen spdämween ole astunut. Wielä blis monds muuta Hyödytystä ylysiuettelemista, cum Jumalan lapsilla on
heidän Puhdlstuxestsns jalOästa elämästäns, nijncuin on: nijn
Flui. 2:15. monen
'slösrakennus l)tidZn elamäns cautta,
uloMywät
Sateet
muitten yli heidän surexi cunniasta alinomaiset
«ns ja arwoz-ens; niin myös Gmanrunnon rauha ja ilo, sllla
jolla hywa
ja omamndo on, hänellä on jocapaiwa
?rav. 15:15. wieraspiro. Waan aica ei anna meille enämbi tiiaa tästä pi,
demmäldä puhua.
'

*

«:

Päätös.

Nämat owat ne asianharat,
MMyt Rackat Sielut, pitä

jotca meimuisttaman sM jocapäiwäiststa'
Jumalan Lasten Duhdistuxesta/ Ia tämä on se cuin Pa<
wali sano: plchdisiacam lyem caikesta lihan M hengen saa<
1.,

dan tällä erällä

2b«r. 7:
l2:

staijudesia,
rvirraco rairän rämän mailman muodon ialken, waan mu2.
mracar teiran teidän mielen udistuxen camra. Cayccar,
err«

Päiwä.

l

>

erra re wijusti, eli iarcasti, waellarre. Totisesti waati se totinen Chriftillisyys ja Christien Senraminen sen, että me rarcasti
waellamms täsä «ailmasa täsä waar»Vststl tilasa. Tästä halusta
että pitä itzens ftastatoinna ja puhdasna mailmasta, owat ne p>fhar Mieherja suurella kijwaudella ahkeroinnet eroitta itzensja pois
mailmasta sen muodosta seka sisällisesti että uleonaisesti, heit,
tanet itzens seutähden caiken waiw«n> ristin ja wninon alle mailmasa, nijn että he owar pilckHa ja harvoja karsiner, cahler
jafanleuxen, andaner kiwirrajarlckihacaraiyens, wacl-,
daner lammasten ja wohren nahoisa, oller
ahdi?3corwija ja maan
sierur ja wairvarnr.
Joitte mailnm oli mahdocoin. NiM me näemme cuingtt monda on tästä balusia että pita itzens puhdasna mailmasta andanut
hän sitä
itzens erämaihin Eremitaxi ja culuttanut ikans siellä, että yri
edembänä olis ollut mailman näöstä j« seurasta; nijncuin
mitä Simeon Srylircs pidettincoco mailman ihmenä, että hän
5<2Q wuotta jälkeu Christuxen ajan, sulki itztns yhden wuoren alle
yhteen ahtaseen huomsee», ia suurella Paasiolla curitti hänen ruumistans, ja wiimein sitoi itzens yhteen rautaecahleseen ja pani e-,
28ttens witzin määrän cuin-ga pitkäldä hänen käymän piti, josa,tilasa cnl'.
ja eosc« hä» yhdeldä Pispalda waahän seitzeman wuotta
dittin siitä fangeudesta pois lue»UAan, nijn hän fitte meni yhteen
wuoren rotcoon joja hän colm«kymn»ndä ja seitzemän wuotta culutti, josta hän sekä Cunmgoille että csco »»ilmalle ihmehdeldciwäxi ja rockaxi tuli hänen suuren pysywaisydens tähden. Ia wmcka tosin tiima efimercki ei ole caickilda sturattalvo, eikä Jumala
ilta sima mitäsa caikilda waadi, ja ilman sitä ne ulcocullatmkin taitawat nsiasti t«ncallaifia ulcMaists ruumin curituns harjoitta nijncuin Pawilaisettefewät, nijn cuitengin owat tancallaiset esimerkit,,
yxikertaisesta ja puhtasia sydämmesiä ja aicoicosca ne tapahtuwat
mssesta, ilman jongun ansion ja prami» palle catzandsta, kijteltäwät,4il tHdistHwat nijden ensimmäisten Christittyin surest» halusta sichm puhtaseen ja mailmassa eroitettuhun elämään, nijn myös
heidänMywaisydestans heidän uscoftus jatunnusturesans. Waan
mitäs meidän pitä sanoman meidän aicsisista Christityista? He pitämät sen mailmalisten ihmisten kansakäymisen, heidän elämäns ja
waatettens musdsn, cMsa oleman nijn tarpelliscn, ettei he luulekan itziäns ihmisexi, jos ei he heitä taida «ikisa menoisa ja asi-

S ss

ss 3.

an-

S7B

Pyhän

Mesten

Hnharoifa seurata ja osotella, jolla he sekä ilmoittamat heidän sy»
dammens saastaisen halun mailman muodon ja seuramisen jälken,
ttta myös estawcit pois tyfsöns caiken welwollisen ajaluxen sen si<

sallisen puhdisinxen tarpellisudesta ia eduftuxesta;

ja nijn he HZpecanda Ehristuxen ja nijden Pyhäin miesten alhaista muotoa
ja pukua. Ach cning« monda on niitä jorca luulcwar iyens
?IV,?. Zö: 12. puhraxi, ja ei ole
wielä
Ruoste, ehtza <e cowin polderGn, ei rahdo lähte, Mä on
aiwan cowin ruosiunllr, se pira rllles sulattaman. Sinun
säastaisi»des on nijn cowendunur, erra waicka minä st,ulN
mielelläni puhdistaisin, er cuicenFan sinä tahdo »geo puh,
dista anda, sinun saastaijudestas: Genrähden er sinäräsieF
enä raica puhdistcerra, sijhenasti, e«a minlm humuh
kA2HI2!3.

wat

se

silden sinusa samnnmmon. Ach! heirräkar sijs pois rykön
caicki
rehkär reilien usi fydan ja usi hengi,
cuolcman, sinä Israelin hnonei?
pidais
teidän
flllä mixi
ei
minulla
ole
Sillä
>chran ilo hänen ctiolemahal:2joca cuos
le,
sano
HGRra HGRra. Senrähdcn kändäkäe
M.in;1.32.
nijn re

.

Job. ,5:
,H

..

elä- Amen.

Ach, sinäVOanhmscas jn.puhdas ImMa, MiN ott ihminen errä hän olwpuhdag? Ia erra hän olis hur<

Cayo
cuin Waimosta
seja
uscollisurca,
SnFeleijäs sinä
r>ch,
er sinä lövdä
sawihuoneisa,
i„. m^den, clnnga cnämmin nijsä cnin
joim mndor
3in.na meille andexi, errä »ne senplzhran IGsuxeN D3anhllrjcauden pugun jolla sinä. meidän ja
sijnä p>'h.äsä Castesa puenanur oltt, saastaisella elänlällä ja
eaickiNaisella sonnin harjotralmsellK häwäisitet ja cscouli
nans pääldäm poisrisuner olem, ja.cuirenZin olcm
ja palweluxen alla, cahronec meiram
eocullarun
ja pllhraixi llletta ia piderrä. . Ole kijrcrr>? meidän
sam, errer sinä ole meirä rasä meidän ryhmydcsazn ja I-.
hasa puhtauden warjosa äkisi powremmannu.r ja cuolerranm; Ia puhdista meidän Svdammem lEsuxen Wcrella
alla caikcstä ffnmsiä ja säasiaisllderoriscn
meidän Nmmärryxcn caikesia
caurra;
puhdista
sia usion
pimeydestä ja
puhdista meidäl) T^htont
M

asa

asuwar

sen

sen

MM

?79

ja Sydämmeln synnin ja saastaijuden rackaudesia, haurell»
desta, hecumasta, turhasta cunniasia, ahneudesta ja cairH
sia lihan himoista. japyhästä
Ia anna meidänja nijden finlm pyham
puhrasta
opista elämästä, tulla kehois
Miesies
meidän
terllxi
Vl?anhl>rscauden AtlrinZora lEsusta rodellä
leuraman, jonga pyhä Oppi ja puhdas Elämä, nijsa pyhisä Mtehisa mjn kirkasti loistanut on, jonFa he myös heidän cuolemallans wahwistaner owar. Ach! puhdista meitä, silitä meira ulos synnin säasiaisildesia sinun
nijn me sinua ijancaickifcsti sinun puhdasten caswois edes
ylistäm jakijräln. Amen.

Lahdes Kymmenes ja Kolmas Sunn.
P. Tslmmaisuden Paiwäst.
Esipuhe.

MW
«UKW?

ftjs keisarille, cuin veijarin
Näillä'
taman päiwäisesä Ewangclmmisa,

SanoillaWap. lEjus

Wiranja Woiwan, että

wahwista.
rawaiset:
stan,

alimmaisten Welwollisuden handa wa,
Joista sanoista me merkitzem stM

Gnftsi, Cmca ne owm joiven pica andaman Aeisa,
rille, cmn hänen
Wap. lEsus tasa puhu Phariseusien' nen UisiwalOpetuslapsia ja Herodcxen palwelioita wastan, jotca olit lähete- da:
tytuloskmlalMnHändä, sillä Msymyxclla, jos heidän ja
cunnioitetta<
dan Canftn piti maxaman Romin Keisarille Wero cli ei? Johon man.
Christus wastais, että heidän pilä maxaman Keisarille mitä- hänen oli.
Me tiedämme,, että ludnlsiset, joiden Chrisius nyt kamsra
weron Romin Keijarille, Jumalan
ssi
olit vri

830

Cahdes Kymmenes

ja Colmas

Smn. P.

wapaa Cansa/ jonga, oikeutta myöden ei olis pitänyt wieralle
Esiwalalle alammainen oleman, nijncuinse seiso: ei flnun pidä
orraman
muucalaifia Cuningaxi, murra omista weD«ut. 17: 15.
syt oli jo tällä ajalla Waldicka otettu pois Juerc.
Maan
liisiä
oma
hallitus,
ja
heidän Syndeius tähden, että heidän tay,
vasta
allg. Ia waicka tosin lu,
dyi olla Romalaisten ikeen
dan Cansa niinmuodoin wiela oli Jumalan oma Cansa, cuin lu,
malalla hänen Seuracundaus wiels oli heidän seasans, nijn ei M
wähemmin Christus cuitenM Me heidän auda Keisarille hänen
Werons, jolla hän nijn wahwisti Romin Esiwsllan oikeuden heidan ylitzens.
Josta me «ijn näem, että tsuMaineu Alammaisuden
Welwollisuus, sitä Efiwalda wastzn jonga lu«ala on sowittanut
yhdelle Csnsalle, tygötule Caikille i« csco Cansallc ilman eroituste», niin että Hengellinengin Sääty nijsä mailmallisija on welcapä
Hänelle Alammaisutta osottamaN/ nijncuin myös Christus
MtK,i7!2s"
wallan, waicka hän itze oli Seuracunnan
jtze teki ja tunnusti
27.
ja Armon Waldacunnan Psa ja Haldi«. Sitä
teit myös
I- I. Apostolit.
si,s
että
päätös
Niin
se on
M: locanen, olcon
Ia waicka tosin Christus on meille
Gfiwallalle alimmainen.
oikian Wapzuden toimittanut, hengellisellä muodolla, itze laingin orjudesta ia vacottamiststa/ »osta Jumalan Lapset wapat owat,
Jok. 8- 36. paljo enämmin
Maallisen Mallan »vaatimisesta. Waan cuii: 9.
tengin Jumalaan Järjestys sijnä Maallisesi, Halliluxela Luonnon
Waldacunnasa waati sen, että Hänen Siahsisellens, sille Mail,
L-,?. 6: 5. malliselle Esiwallalle pitä yxi yleinen alammaijus ja cuuliaiiMs
itze Jumalalle
osotettaman caiNlda, joca cunnia tule
rl. 82! 7. welja ja wircamies Esiwalda on, ja sentähden myös lumalixi
cutzutan, joca Jumalan Hallitzewaista wircaa hänen Woimans
waldacunnasa toimitta ja harjoitta, lumalaii siasa, Jumalan
Cunniaxi, hänen oman Kässyns ja Asetuxens jälken, alimmaisten
sn
Juhywäxi, ja warjelurcxi, nijn myös ylöepicämisexi caikesq säadylljs
loca
malan siasa. sesä menosa ia järjesiyxesä. Nijn että joca itzetw Estwalda wastan
asetta, hän asetta itzens Jumalala wastan, ja sillä secoitta caiken
tarpellisen järjestvxen ia ordnmZin ihmisten seala.
Toijexi, Tästä nyt Christus
Andacar veijarille,
jolla hän anda tietä Gstwallan «lkeliden alimmaisten «fliye.

se

sen

sama

sen

sen

sano:

Sil-

Silloin
lainen,

sBk,
Mmlnaisilben MwW.
oli Keisarina Tiberius yxi Pacannallineli nnes, Romujonga subten ja rinnalla, sijnähengellistsa psÄecatzannosO

alhaiosa JumalanjollaArmon Waldaeunnasa, yxijaköyhinoli,M itzetyIndalainen,
sin
fe olkia Jumalan Tundo Nsw
wrkiambi händä. Waan cuitengm, nyn
W oli monin kerroin
muodoin, cuin hän nyt olilumalalda sallittu Juvalaisten Esiwallaxi, jollz Cbriflus cans itze tpösZ Mi maxa werons, nijn oli.han
cans stn cama Jumalan Sicheinen ja Jumala tasa
heidän ylitzens, jonga walian alle Jumala heidän nyt heidän sum .-vv-ut. Z 2? Zl>.
beins tähden myynyt oli, ja jolle chn se welwollinen alammaisuden
cnuliaisi!s,cunnia ja uscollisuus piti osotettaman. Ia nijncuin taas
talla Keisarilla oli ymbcki maan hänen Siahaifens, Wircamichensja Palwcljans,, joidencautta han Syrias ja lubeas, hallilnstans harjoitti, ja weroons ylöscandoi, nijn Oti siis myös heille sama cuulisifuus ja uscMuus osotettaman, ja niin Keisarin
weljoisa itze Keisari cunnioitetaman. Nijncuin Pää Christus, Ar,
mon Waldacnnnasa, myös hänen Sanans Palweljoisa tule taichyliätyxi, sen M I.uc. I»!
ka
ken cmn Sananuculjat taicka wasmnottawat eli hyliäwät hänen
Lähetyxens/jonga caicki Pää mies ja Haldia ylösottn itzellens tehdyxi. Sentähden sijs se seise»:, Olcar alimmaistr cäiketle ih<>
znillijelle GNdvUe HERrmt rahdm: «lifco se CumnFalle,
«iincllin Nlnmnailelle: raicka päämiehille, mjzrcuin injUe
hanelda lahereryr owar, pahatt cekiöille ra»lZaisiuxexi,
soeca
i'a httrstaitle -kijroxexi. Tämä alammaisuus la Eunnia lygö tuli myös sille Imnalattsmcllleckin ja mnucaläiftlZe Esiwallalle, ei
l)stdan'Personans tähden, waan
Asetnren ia Kassyn tähden, jonZa cmvaa herkln candswat HZnck
ja DnoVitzewaifefa nnrasans maan päällä; silla nijn
lazli Jumala Juvalaisetkin Babelin fangiudes catzoa ftll Cunin< 5«.
7^
gan parasta ia rucoitia Kanen edesiäns: nijncuin myös nyt tasa TidcriuMe käffs cmda mikä hänelle tuli.
ja M

Cslmannexi, N)aan Mitäs alimmaisten pitä Ixei- Ia M

saa-

Anvgcat Keisarille/ cmn Ixeijarin owar, man alamme
sarille
sudcn ja lu?.'
Chrlstus. Taicka alcu kielen jälken, ai.dacar racaperin eli wn.
sano
Mens ne cuin hänen owat. Ia min en me anna niitän Esiwal»
lalle armosta, waan im annalmne hänelle ne euin hänen owat ia

Ttttt

hä-

Cahdes Kymmynes
hänelle tule.

Nijncuin

ja Colnms

se on cans tosi,

Sunn. P.

että caicki ne maalliset M,

saamme me Esiwallan «wun,
»onga alla me sa«
jarauhafa, toimitta
Coo,

ta me taidamme meillem saada, ne
warielupm, asetusten,'a- pnwilegmmcm

amme wopaudesa
tameidam tarpeitam,, ja säilöttä

mndan Cutzumistam,.

sen lumcmldg
suodun siunaw
myös
muoto
Armsn-Walbacunnasa, se
xen. Nlincmn samalla
cuin Saarnawiralle annetan, ei se ole armosta, waan se on hei«
l^lt^i«:i^l.dän Ansions, jallunalan Kassy,

että heitä vila elätettäman heu
dan tyostäns, ja wielä sitä enämmän,. eofca heidän tvöns,
Hengellisten Tawarain uloöMamisesa,, ei taidO coscan maxetta
6,1.6: 6. lniillä maallisilla andehllla, niinmuodoin cuin nijden maallisten ja.
Hengellisten tawarain walilla ei, taida costan olla vhtnn tasai11.
l Oor. 9:
sia wäljä ja yhdencallaisutta, josa päallccakannofa, Pawali myös
ctc.
sano; jos> me olem reille henFellisia khlwäner,, paljHc<f fe on>
s
14.
jos mereidan rlmmillista nlMmmei

s

Ia cofea meidän siis nain pitcr andaman Esiwallalle ja
muille Jumalan Miroille heidän omans, nijn ssjtä stma st/, ettei
meidän vidu andaman heiW sitä cuin ei ole heidän omans eikä heiK
le tule,, nijncuin meidän omatundoom ja
että me heille
mielixi sen oikian uscon poisfieldäisim, taicka Pacanati tulisim, eli
jotan Jumalan Kassyy wastan tekisi. Palio wähemmin meidän
yita andaman heille nijra clun-Inmalan omar orvar, nijncuin
Jumalallista Cunniata, auxhutamista, eli palwelusta, taicka sitä
HK. 5: 2l!i>

jemlumolanPalweluxenjH

pita oleman,
Huonen ylöspitämiftli
jora
pira

meidän cmkisa
siliä ne caicki lumalÄN omat owat,
enamman clmleman cuin ihmisia. Waan Keisarille pita
andaman, ne cuin hänen owar, ja hänelle tule, josta Hawalj
mcrkilliscsii ftno: Andaear caMlle mitä re welwoMjer oletrar
7°.
Kom. IZS sille wero', jolle werorule; sille rulli, jolle rullictule: sille
petco,/ jolle pelco rule: sille Cunma, jolle cllnnia tllle. Joisi'. Sanoisit Paroali Colmenlaisesta Annossa, muistutta, jisnst«7
N7eroja CnM, joilla taita olla se eroitus, ettawero on se osa
k!>. 4: 2,0. cuin itzccukm anda hänen TKwarastans ja hmgestans: Ttllli taas
se, jöm sijtn Ms. iaisisälke-kälMastäcanpasia ja woitosta langee,
ia nijn caicsi st min sen yhteisen hywän ylöspitämifexi tarwitan,
se tule Esiwallalle.
Cusä cuitengm Esiwallalla on sumi cdeswastaus, jos hän alannmisia rasitta yll woimans julmudella ja cowudella:

sollntnaisuden Päilväst.

Bbz

della.- Nijncuin can? sitä wastan, alammaisct Jumalan Kästyynja
Duomioon wicapaxi lu!ewat> jos Ke welwollifen ja woittawan
Weron ja Tullin poisialawat, sillä Jumala on M Wanhurscas
ja tarcka Jumala ja Duomari, jöca tabto tarcan tNn cmkista mi,pijrron <li
tä hän puhunut »a-kässenyt on, joista ei
eli
menemän.
Merkittawä
pidä
nnoman
r>?dian
rahdun
on M cans se,
anoi hän Werorahan nähdäxens, että wasiauresa eroittaxcns se
werojoca HERran Huoneseeu annettin sowinnoxi, nimittäin Hu-'
oli Siclin, siztä n>ero myntistä jonga itzecungin piti andaman hetigens edest Juomin Keisarille, >joca oli neljännes -Siellä, taicka läraha, jonga päällä oli Ksisurin Cuwa ja
hes M marcka
Ninu, ja oli wero jonZa ludalaisten piti

sen

5

,

55

se

heidän alamnMsudens todisturexi.
Toisexi, st seiso, Ml>acat L>elcH joNe pelco tule, Msl
ychmarretän se Cullttaisims cuin meidän pitä Esiwallalle osottäman Jumalan tähden, nijncuin totisesti ne i'otca Esiwällillle tottelemanomelt owat,

banen asetuxens ehdosta tacaperin Mtäwät,

wälttamättömästi Jumalan wilMy ia Lain Duonuon paallens wetäwät, nijncuin.P- ludassanonijstä, iotca Hallimrcr vloncaDou?ar Za tNajcsiena pilckawar, erra heidän pira
,5uä.??.v.7>3.
Josta muistutuxestg myös mah«
kisen Culenicvaiwa karsiman. jotca
syyt» Sabbatheja
ilman
tawat waroitlMN stta itzellens ne,
ia
Kirkonkaymisiä ylöncatzowat ja pois jättämät, jotca cuitengin ED
wallalda Jumalan siasa, ia-puhtasa «icomistsa asetetut owat nijn
smirexi hywäxi: Joista Pawali
locamen «»m aherra iyens Esiwalda wastan, ia seurawmsesti hänen afetnxians

mvss sano:

se

wasiail, murra ne zotca Fva<
wastan,
onl:nnalan
Nijn myös sano P.'
paällens.
Duomion
owar,
sian
ftawar
lhnnllijeUe
«lcar
Caikclle
alammaijer
Pietari:
HERran rahden, ja nijn, nijncuin itze HERralle lumÄM,
jouga asia ja Cunma läsä toimitetan.
Tolmann«i, wiela seiso:

Dlttnm, jolle cun<
Nsittä sisällZns, scka sen Arwosä pi,
iolla
me
EsiyuMn
rämisin
Perfoma niincuin Jumalan Palwelioita ja wireamiehiä olem Wclcapät cchtaman, että
Rackaw
Ttttt 2
den
nia tule; pca weiwollifus

sen

Cahdes KyltttwMs ia Coslnasßunn^P'

Ls4

dm jolla meidän pitä
3Vm.2:i>2. niinmin myps> wielä

sitä'corkiata°HEßran Wircaa käsittämän,

sen <M Rucsuxen
Zumalala.^ucoilemt!N>

jolla meidän Mli-pitä

Mäistä Us nytMyeW OpmcM ia MWMcsmi.EnM
cnicki Efiwallan psrjonar pitä tittämän, että nnncmN Jumala
m, ltze'tämän näköisiin Säädyn asettanut, jdfg itzecukin laiLlsesti
eutzuttu sentähden- myös taita hywällä omalla Tunnolla «!ä; ckjn
ei- heidän myös pidä- tolfm sitä HERran Wwcaa käyttämän,
cmn Imnalan tareoitus ja tahto sen cans on, nimittäin ei itzens
ylendämistxi, ylveilemifcxi, jamuittm fortamiseri ja
SM; lv! ;4. wM itze Pnä HERran Jumalan cunnioittamisexi ia palwelWe*
Vwat Iu«xi. Heidän pisä st tietämän ja- muistaman, että he
malat, waan ei sen wuox jtze Jumala eikä Inmasallifefta olennosta, waan Jumalan Palweljat js wircamiehtt, ja fylla heicot astzclh tomu ja tuljca-. Semchden se seiso:CnlcklfWel,HEß,
Oeut-. O:: 4. ra meidän Jumalan, on M'ainoaHGßra. Ia waicka
'

se

mumamarowar; jorca Inmalixi cllyman, olcon
Cab
wais eli Maan paätla, nijncum Monda lumalnra, 7a
monda -HGRra on; nijn on cmrengin meiUa 'fxr Jumala
H^Ll.B.-Z.s.
josta caicki owar, ja melHancja; >'ri HSRra 113jonna camra caicki owar, ja me hänen callst
Chrisilw,
Rl". 4K! 3^ fus
ranL. longa edcsa caicki Maan Cuningar netkljluwat ja wapi,
ftwar, cosca se suuri Taiwan CunmgasHeitn tahto ctzia ia tutkia,
nijncuin se erinonraiscsti' nijsta jumnlHttvMissa Cmiingoism ftifs:
teidän
cuola nijn«nn ihmiser, ja hllckua nijnclnn
35.
3^. rannir, reille on walda annenn HGRralda, ja rvoima
lNickin corkeimmatda; jocarahro
cuinga re haUiyer,
cmnga
ja
te
coektella,
GsiwaUan pim cowan
ra>
Duonnou
Silla huonoille rupahm armo, waan
6« 7.
9- lVöimalllse: rvoimaAijest
Grlla joca caicVein
päalte HERra on, ei han pcltä keran> eikä cnna scnenHan
woima. Ei3a m>'ös cayo VenenZan snusroo. SenMden,
2: li.
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wnota alati ulos Hnwyden jn Rackäuöen
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ja Kwollistn
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nlosjuurittaian, ja sen totisen lumalisuden
InmalaMman menon
Eläniasa;
rippu
Opisa"etta

co

omasa

sekä

totiMi,
ja

Personam

co?

VMmwiran

owat,jcl eMD,
Menosta la ksytöM?/'wM3«e
myN släwäsj pi-tawät sw ernlNuamil etuna M cunm(-ii
4aita HM seurata m noudatta. Mnissacat
emifZa re HMyetta ja cserella, cumM te ascran?.
Ia w«i.uatlislst pnä cowa DttHmio pidermmaz?'
Ttzisexr, mnissacan taM myös eaick, Aliniwaife? / ci:inM KM Hywa Työ Jumaloida se on cmckia cob^at?,
onMnen-SjHlMijens ja ennomaiscsii
Sf!'
nieisse
M, mokella
' Hfflv
telcan itzccukin amoastans sen, E6sta joen Sota
pcholwä ihmisiloa ylösnouse,: jos ei Woin Esirsalda olis apuna
pahat.imu wtltwn
hänen Muwons M WarjeluxeyS
saisit yli caickein/ eikä cucan olis'wGi ömässans: jos n' EsimalG
Lain ja ojkeudsn'cantta olis Meille awuxi, mjn mv-Ha
toisille tchdyn: ja n?i<lä'ttinoMMsti/ jos ft Chnssilnnen Ssiwalda ei tukeais ja »löspidäiZ fenEhristillistn olkign Tauvan Opin MM Christicunnaft, mm monda wäärä oppia, erhctvsta
Ms, ja sicsittms m turahittm-s coconans pois
M Oäitvstä
ftnMhan icfPudtan TaiwMiseN lEsnxen Opin DEMO, ja
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l. meidän iianeaickisexi hywäxem: Meidän tule cans, ollaEsiwal13.14!lalle cunliaiscr ja «jcollijer nijncuin Jumalan Witcamichille ia
hänen Hywydens asehille meitä cohtan: meidän tule,; ahkeraln
Z l'»!» 2:1.2,^Rncoilla Jumalala hänen WirMMestens edestä, että hän l>eita
nijn tarpelliscsa wirasa ja toimituxesa, ylöswälaisis, siunais
"siinä
ja ylospidais: ja erinomaisesti cans, on se meidän suuri wekvolli<
sudem, etten me määrin käytä Esiwallan asetusta jalW.oima,
meillem joxicuxi Wihanja Cojton
MmmMäm wasian,
nijncuin ns tekewät jotca
wä,
hästä syystä kyllä läihimmäisens canft; siBä Esiwallan apu, on
nijncuin v>i hywa Läkitys, jota ei meidän joca aica,waan ainoa,
Aans totisen ja walttämätlömän tarpen tähden pitä itautitzsman ja
meille säilyttamiseri pahan ilkisiä wastan käyttämän. Sentahden
<iii», i: z.
nimittäin silloin, joe le oikein tä^reseiso: i!.akion
ran. mu'moin se seiso cans: tNixerre paremmin V?aar^rr«
Harj?? kNixecre
reirän U?ahinZoitra? <3rreko re
rieda, errei wöarär pidä Jumalan waldacuNda perimän?
erpa re roinen eoirLijn on sijs eaikeri wicg teidän
sencansa kaarre oikeuden ercen. Josta me nijn näem, cuinga
tyoläsii>a hywäÄ perän ajMxen perästä meidän pita Esiwallan oi"
keudm eteen astuman,, ettei se Jumaloida luetais meille Synnixi,

rie.

11'ct.2,l

.

.se

Rackauden cukistamistri jaEMaIIHN ivaärinkayltälMsexi, mei»
dän oman Wiban sammuttämisesa ja Coston etzimisejH lähimmai,

sen päälle.

olenia»»
Wiclä, Wiftneistxl, meidän pirsi
jos Esimaiian Perssnat horjahtnwat, teicka jos
Jumala on lyötänyt itzeLens Syyn Sallia ia ands meille lihallisia
ja jumalattomia Päämiehiä, nHnculn se Totisesti on,, ettäluma,
la sekä sijna Mailmalliscsa cträ fteNsseÄsefä lHuoye,! HMtuxesa
usiasti wihasa rangaise Maan, lihalliDa ja wOwMWaMmie,
hilla, Esitvalioilla ja -OvettaiLa, .eosca «n me ole ottanet hywaxi
yhtä uscollisia jakijwaita Palwclloita ia LähltyM, waan heidän,
gin Heickouxians raadellet ja pahimman väitt ulos toimtttanct sitä
fijs meidän tämäkin ssia
ChrMistä Rachiutta wastc-n,
raWaistuxe^i, karsimalla
Ma eatzoman oikiari
ja
sijna
cmn ei lumslan oma
olcinun,
set cuMaiset
Swa jä,KWyy wastan Enmlc'
Rucoiisman totisesa
Hans Rangaistuxm meildä Msotieis, ja käanväis jallens mcille

hy'

l)»wäri ja.ojenu,uxcxi.,

Tästa.Hsiasta,m,!:
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saammemuulloin 2buost

cautena cm!lla,!.sekä Huonen,Taulun mgMrä/än Saarnoifa,
josta me myoK nyt tatzdoim pi,demmälh,pnk«c!., cösc» mesijtaP.
Ewangeliumist sitte olem ncomet eteem, otta yhden toisen asmNhaa,

rau iälken Ewängriinmm tmkisietdawaxi: ninyUam lllcocullailoyon me nyt joudutamme ilzem, ru<
hzdcsia ja perol!isudesia<.
coille» Armo ja Wulistusta,siihen, lEsupen omallaMM ZM
couxella,

harwMl«Men: lAWietdnn

«t,c°

Sm N Ewangelimnm kirjoitta P. Mathms/
Ewang. Lug. 22<:

,

v.

15,

meM PHaristuxtt pitämän, neuwo',
cmnqa hc lEmxen sanoW solllZcisit. 16. Ia hc
lähetit hancn wgöns heidän Opetuslapseus

cuusa> sturoden: Mestaria lue ticdämlm imun
Inmalmi tien totudcs? et.myös
tetan,
et
tottele
silla sinä cntzo Ihmisten muoto. 17.
Sano Us meille mmgas luulet? Sopico Keisarille andn
Wero taicka ei s 1 is. Cosm lEsus ymmmsi heidän pa»
huvens, sanoi hän: MitK temcöcullatnt ttufatte lninnal
19. Ojottacat lumulle WeromyM Nijn he annoit hauelle Wcrorahan., 2<p. la, hän sanoi heille: Kcnengä on
tämaCuwa ja paälleKirjoitus s He janoit Keisarin. 2.1.
Mn hau siinoi heille:' Andacat sijs Kcisiirillc cuin Kcisann owat. Ia ImimlMe cnm Jumalan owat.
la
nHmat
ja
ctmlit,
ihmettelit he luowuit hancstäe
cosca he
djanein

totisen, ja sinä opetat
<

japoismcmb.

P. Ewangelmmifa, meille etem asitetan Esimcrckr
yhdestä aiwan häpiäliiftstä ja uähtawastä perollist-dcsia
ja UlcocMaifudefia,

za,

iotcHCKristusta caickiuaisilla llehacoitzeVilllW. suloisilHerodianeisa
käla eli lipeilia Samilla jakaylöMä pyysit peltä ja

äriä.

8 s"8

CaWsKymmmeZ ja'<toknas Smm. P.

äM.- longMhbett VeM-mpHsM tule erinbmMen
<a'
Sw sitä ossssMemnM
la'
Wicä
nyt onluHutaiwanchteWi mcljlttiasa/ Mn ei eleMZs ilmanpa
rustusta ja fhytZ tämä MMM ninutämilda cutzuttlsMMxi au<
josg ft'wäi>in oteaxi TarielemtwPHicaxi eli Silmän
ihmisia
heidän
vlkiiisz
MsnMawat
saltzens,waan st enin ja suurit:
lUVNnöllseft ftcihmoftns'
osa toisin ia nurinpuetetlnna
asetta
itzens filMäin eteen/<ttä sillä OZ luntatatci <ttä ibmijm pettäxenS
hänen walhe-pugullans, ja saattaxens toissn ajatuxi/n iHestans
cuin st itze tMidech piPHs Olemam,. Tämä wica macaa i'a"caswa
luonnosta caickein syWmmesa> sillä jösst on tosi M P. Pawali
Kon>. 5:4» »H Dawid wWsä
ioca ihminen on
l>s. 1:6: 11. waiehrclm, nijn taitan sM cans selwästj päätettä, että
mpM luonnosimis taka olla pecollinen, silla LValhe ja peros
ns seurawat to!stans.nijncu,in Murusten lapset. sVoi cltsia sijs
37:
se pMmZ rule, eM cocsMstHna on perosia ra^nanstVäV. 18. littä'Sl)rach'Myös'Nn>'N' sjcanzM
Mettittäwä ston, että
«."'.

?'

Map-lEWtäsäEwanZäliUND wtz'>;sencallaistt ihnnset Ulcocub
laruß, Ma-, UeidanSMMM-kielessmwsfy olnvan aiwan sowelias
Sana
ibnustt bcidW,carwaMss
Uko/M!llKr'W,,
waan

?HM>cullaHq,silftetty'
o»>MDs
M'.nHast,ssiney

japliMWl),

pabu.della ja

jölla szAMWelzvMliinen,
ruostcya
seka itze wäarin aialtelela Duomitzk itzMns',.'<!tta n,yös muille anva wZKräiz
luulon ja
la nim'tancnAifet ihmiset toisin fik

mna

owsst,

niincckn ncuß

'MiYä lftl^N^MeM tck)ös"ssden otti
3oiNM on ft
iMM
rW

Wiion
on

ionga H he u,M znn/cheMvat ia sitöwastan
sotimistaalaspmnawai,'io'ca
ja sila
siis si tmda Duomitä'heipäästä
f)allituz.-cen ja

tä, niinmuodoin cuin ei he

sila

w'Maans heio

ja.
Ehdollinen
yxi
Ulcocitlläisittf3,'>osil
tos Iz
Slr!NuMl''PtwLimus
PKlweluxejaiÄ

dänlyGläns: toinen

taas on

ca,'kes<i

nijn on
Vesvisick'iifens, ja halllsst UMVlcocuummsa,;
«yxi hirmninen ihtmfen luonnon rz,rme!us/ jotta je ulconaincn

tzvröa nDöj,
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Sydänimen jljaUisin menon canj«t« TDg sijs MM

dän Tmkistelsmisem tällä erällä

pita

oleman:

petollisuus ja Mcocullaisims, Jumalata, ja
Lähimmäistä mafian. O HENm auta/ O

HENm anl,a menestyä!

!

!

tiedämme, Rackat Sielut, että ns jumalattomat, jaCmckt if)WW
caicki ihmiset nnen Kandymistäns elawclt, eli pikemmin ennen
cuolluna macawat luonnon rilaja wihan alia, joca misteluwät
lil^'
päätä cobden on 2lrmon tilaa »a sitä autuaWa Armon Säätyä wastan, iosa Jumalan Lapm elämät wapaann Synnistä ja cuolemasto, ettei ne hcifä enämb» hallitze eikä yhtan walda heldän yli,
non prout
Hens pidä. luonnon cansa, en "me ymmärrä tasa sica Luonnot?
jaRuumin elamätä itzeMs, cuin on Luomisesi, jocao,
sista Sielun
sittstin, ja heidän mittans jalken on yhteinen Me lärjettömilleckin
luoduille, nijncuin on, lijckua, käydä, maata, syödä, juoda, nä>
dL. culla, maista, ianijn edespäin. Waan Luonnon cans me ymmärram, caicki
Sielun ja Ruumin Taipumuxct ja toiminijn
muodoin cuin ne Jumalan Pyhän Lain rinnalla, nyt
luM,
Lungtmuxencauttacaicken
ihmisten tykönä löytän myrluonnosta
ki)tctyzci synnin saastaisudelda, ja nijn coco ihmisen Luondo Syn,
niidä onturmeldu ja caikilla pahoilla taipumurilla ja töillä täytetty.
Niincuin sitä wastan, Armoja Armon Sääty on se autuallinen
tila, josa ihminen Jumalan Armon waicutusten alla jo totisesti elä,
ja on lEsuxen ansion ja Elämän ssatlifudesa, on totisesti käändynyt Jumalan tygö ia wastudest syndynyt, ja todella sijna uudesa
Eiamasä waelda, elä ja caswa jocapäiwa, Pyhän Hengen cansawaicuttawaisen armon ja sisällä asumisen cautta. Näitten Säatyin walillä on yxi caukia ja nijn suuri eroitus ja wäli, cuin on
Taiwan ja Helmerin wälillä, nijncuin totisesti myös Armon Lapjer omat totiset Taiwan perilliset ja nautitziat jo tWe lEsuresa,
ja L.llonnon L.Hpser sitä wastan owat Helwetin wäki ja Piruin
Pimeyden luolasa. Tästä sijs yhteisestä
Seura siinä hirmuisesajosa
caicki ihmiset elawät ennen KäydymiLuonnon Turmeluxcsta
siä, se seiso, että caicki ihmijen sydämen aiwoin»s ja ajants
dn ainoastans paha joca aica, ja hamast lapjudest. losa
Uuuuu
se
'

<

to» CWes Kymmenes A Colims Suun: M
stsisallisinpahudenjuur, ja turmelus cutzutan
joca
on se paha myrkyn Siemen josta nijn monda pahaxvei»<r ja he?
tzelmaa ulospuhke ja caswa, ja sstte monen syyn> nijncuin edesj
tacaisen ylöscHswattamifen, cansa ksyMisely barioituxen ja tawallifstden ja muun syyn caulta hirmuisesti wahwistuia enäne, seka
iktzr,, 2:14!
taitamattomudesa japimeywsä nijsä taiwallisis menoi<
ftz, että Tahdon Qmasa, Rackaudesa> joca on sen wanhan Ada»
Catzo Sun». min eli turmellun Luonnon Sydän ja Kessus, josta nijn monda kirottua äpärettä ja synnin muoto ulospuhkea M lewia, ja erinomaisesti ilmoitta itzens sijna colmipäises Mailman epäjumalaa, Liham
1 M. 2:16:
Silmäin pyynnös jaClaMan
Tämä sywä Luonkz>l>. 4:22. non turmelus cutzutan Raamatusa,, XVanhaxi- ihnli<exi> Mhaxh
z:
M)alli<exiHm»jexi,Z.ih^
15:50^ halilins canja> Sannin rlttlmixhNFaaUisixi jästnnixy ja nijnIS«K
'

l

3: 6..

e°l.

Msmtilasacaicki,, mitä ihminen ajattele,

;:

5.

ja haläia> onainoastansyriluonnonwmcutus,,si on.

teke,.

pahan

olcon se ulcomaöldänsnijn ihana,, cauniO

ja hywämawuincn, min hän' tahto>.

Pämä- ihmisen Luonnollinen tila ei t«as'ole yhtälZmen, sil,-la tamOSynnin mylcky ihmisen luonnosa lewittä itzens ow.aralle>.
jst erinomaisestiasetta ihmiset cahtalniseen Saatyn,. joca.on Sltrortllmlwen,
ja orjlldettiSaäty, .sillä niin opetca Pawali, et-N,<lMz sj
14. ta muutamat elawat ilmaw LlaVm, toisit taas Lain-alla, elii
tain orjana, jotta molemmat hän parK cohden pane Armon M-lyä wastan, josä ainoastans ne wsstaudest syndynetlumnlantoj!
tisit-lnpset elawsn Syy ia juuri tancallaiseen EahtalaiseenLuonnoni
PerisMdi, ia sijtäseurawa UscorsH«!>, is: 9. lasten Sätyyn on nyt
lal,.
cusa fttä wastan oikia Usto wapauden myotäns tuo jgi
;6.

losa toiset o-

wat Suruttomat.

x«Mi 8: 15.
lpt»: 5-14.
Mt. « 12.

sen totisen Lastenopetti
myös

set himota

hyliamän

se sama
se

za aja pois suruttomuden unen, nisN!
jumalnttom<Mimenom jm mailmailtz,

Ia että'muuttamat niistä lumalattomiff enämmän owat'
lwMinet Suruttomuden satyyn-,, muutamat taas enämmnn Orjw
den säätyyn, se tule sekä liwnnon jaweren, että ylöscaswattnmijn muusta.. Mitä nilhin Suruttomiin
sen eroitWesta mailmasa,
tule,
yhtäläiset,,
ei
ole
IMM
toiset. owM julki Surmromar ja
ha-
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häwyttömst ftndia harjoittaman, josatilasa ihminen rohkiasti a?
Mele, puhu ja teke caickia sicn mitä hänen ljärjttöin oma rackaw
dens ja edestacaiset 'käytöxens maalimat, ioca osotta-itzens seka

On sisällisen että ulconaisen Jumalan pslweluren pois jältämiW
ja miela ylöncatzesa, kelwottomasa röhkeudefll Mheifa, käytösten
julmudesa,, caickein luotuin määrin käyttamilesä, ja linanja mml' 6'l.
man muodon iulkiftsa harjoitiamisesa, josta ei handamikan bäey

55 l?

To»set taas täsä omat GaHaifemaja Surnrw,tu,dela, josa ihmiset tosin owat malmit caic-^JaValaM,
-kia ajatteleman, puhuman ia tekemin, mihängä oma rackausM
ffe paha himo heidän nji,, waan että he rckengin tahtomat pidätSä la jäliella pitä itzellens jongunLhrtstillisyden ja cumnallisuden
Äi rangaistlnen pelco tacnperinpidn.

Marjon, ja wälttänijcä julkipahoja inonia, longa tähden He myös
suostumat siihen ulconaiseen Jumalan Palweluxeen, iruc^uMen,,

M muukun jumallsuden,warjo,menoW, waicka -se on caicki ilman
ja totista hartautta; tätä Christillifyden muotoo ja marjoo
me ftlaistmmatSnruttomAllsitäwartencharNittnwat,>että heillä
-murt,
-sen cautta älls sitä rauhaNftmbi ja tlckfemhi.elämä mcnlmas
Hen ihmistenseas, olisit wapaat rascchi!tH,atuM cosca omatm,dH
Christilliiyden näön ccmtta taira lewosa tzens pita; sil,
-lä wälillä he cans Raamatun Sanain wäandelemisin, muitten
ja esimerkin, ja ihmillifen hcickouden eUäköisäin
Leen asettamisen camta wetäwät zpeitten Heidän pttöllffen mewms
«päälle, ja siliä jsuosittelewat lihaans jaMewatmlonda svndiaWl-

Nscota

Äms luwalliseM.

tazi
MN'taas mihin tule., isrca Vriuden Tilaja, eli 3.aint Toiset
orjat.
Suruttomatkin omat Sannin

aoriar «war, nijn tosin caicki

tzac

ja n,jn

alla, >ja Hain kirvuxen alla; maan cosca me nyt

!

tästä puhum,mi»ncuin erinäisestä jumalattomaintilasta ja säädystä,
l'osa sencallmset chlmsetiotla tädän taipunet owat Lain tygö itzens
pitämät jaHain töitä noudattamat wissisä.päällccatzannosa; H?ijn
tasa ymmärryxestl owat ne erinomaisesti Ä.ain vriar, jotca Lain
uhcauren ja jyrinän tosin tundewat, ia Jumalan Man pelwofls
yhlä ja toista syudiä carttawat, ja wähimmäxikin ulconmsista pa»
hoista töistä itzens pidattäwät, maansijnäsimufa cuitenain sitä autuartekewäistä uscoo jo totista Rackautta mailla omat Jumalat»
ja Lähimmäistä cohtan, ja caicki tekemät orjallisesta pelwost».
Uuu uu 2
Jo-

g: 34.
H: 16.

l?.
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losa caickefaja nirn itze työsa on yxi falamen mastahacoisns ja wiha
lumalata hänen Lakmns wastan, jonga he soisit toisin oleman
ja kaffewan cum se nyt tapahtua ja tamatlaisten ihmisten tykönä
»ni».7:'5.8. S'Mdi orra tilan laisia kehoirmman hinwtbln. Namat
Lain Orjat taas owat monella»set, waan erinomaisesti cshtalaifet:

llMjet
orjar
lnlkiststi, IlMjemmar, juSalaijemmar.
epäusco,
langewat
julkiseen
töittens
cautta
usiasti hei-dän lUwnaisten
en ja taicaurijn, ja peljaletyt lam ja cuolemm peljätyxilda, ottW»
wat caickinaisia eteens maitmasa, joilla he mahtaisit omalle tum
nollens lewon ja turman saatta, ja
edesä seisowaisen onnetto-

sen

muden walttä.
Ne Salaisenmwt raas, pettawat itzens usiasti iongun
laSÄmsesti.
lapsilliseu uscalluxen warjolla, ja wapaudella synnin pelwosta, ja
nijn edespäin, waicka cuitenczin sisällisesä sydckmmen juuresi» yn
wasiahacoisus lum,alata wastan ja orjallinen Hengi hallitze. Ia
uhn molemmisa näifä yxi ulcscullattu meno wMn päälle on.

Tancallaisesa sijs eroitemsä Saabufa ne jumalattomat
elämät täsa mailmasa, toiset omat Suruttomat, toiset Lain orjat,
josa he cans muoromin taitamat ossa, mjn että usjasii yxi Surm

toilt taita joutua orjudm Myyn, ja taas yxi Lain orja cocvnans
Suruttomuden fätyyn, sen jalken cuinga hänen cansakaymisens
mailmasil ja mnut eteen tuiemaiftt tilat ja asianhaarat omantunnon
cansa, taitamat lunsseta ia sopia hänelle. loisa molemmisa SMdyisä euitengin caicki jotta nijfä elämät mvat nlcona ja, camana
Armosta, ia nijn cuolewan ja cadotuxen alaiset»

Waan että me nyt mahdaisimme lähemmän meidsn PÄ
joutua, mjn me wielä merkitzem sen, että Mo!e!7,<nisa
MG jumalattonmden mnsdoisa yxi nähtäwä lllc«cl,ttaisittw
«»lKlisMllq.
jolla he aina tahtomat heidän pahudcns jollan hywan näöllä ja marjolla silitellä ja peittä». Tämä ulcocullaifms tosin llwnnoWmmasti ja ihestäns uloswuota orjuden säadysä Lain
orjain tykönä, maan ei sitä wähemmin löydy tämä petos myös erinomaisesti sijnä Salaisemmasakin Suruttomudesa,jaa wielci Paalumuxenain tilafa ja alla, loca jo ombi lähes corkem mitta Surutromudesta, Mä caicki Paatunet tosin omat sima symimmäfa
Suruttomuden tilgsa, waan ei wuoxi caicki Suruttomat ole

Jotta caickiä

he tahtowst assaam
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wttla Paatumuxen tilasa, sillä caikisa juMalattömisa kyllä syndi
hallitze, waan cuitengin Mä eroituxella, että moni wielä tunde
Suruttomudeftnsakin jongun wsiman ja pelwon tykönans Lain jyja lyömisestä nijn että hän monesti tule
ccmtta estetyxi ja
linästä
pidätetyxi syndins juoxusa, ja nijn ei ole wielä paarnnur eli sen, Kom. l. «z.
callainen Syndin harjoitaja joca ei enämbi tunne yhtan Lain uh,jLp!,. 4: 19.
causta, rangaistusta eli muutta. Nijncuin yhden Paatunen oma-'-lit. 3: il.
tundo on nijncuin poldinraudalla tiierkitty, ja cowendunut eli nijn,
cuin liha ja käsi jonga päälle polttamisen ja cuuman raudan pitele,
Men cautta on nijn paxu kensä cafwanut, ettei se tunne walkian
polttawaista woima, waan on tundematoin caikest kiwust; Caikisa
näisä jumalattomain tiloisa sijs petollinen Ulcocullaisuus.macaa
salattuna, ehkäwiW mitasa cungin tykönä, MgatGden myös

sen

se

niille Paatuneille Juvalaisille tancallainen petos omistetan lerecosca se seiso: Ia naija calKsa ei Hsnen paarimur ft,
iyens minun
caitW M»»m
särens luda
mestans, murra perolliftst, eli ulcocullaisesti.
mialda,

se

ir.

Ia Tlain siis hirmuinen Ulcocullaisilden syndi osolta
jumalattomain tykönä caikisa Synneisä, waicka cninijden
itzens
mitasa,
ja erinomaisesti Lain orjain tykönä, jolla he nijtt
eri
tenZin
pyytäwät nijncuin peitellä ja hämmähakin wercolla kätkeä heidän
pahan sisuns ja menons, waicka turhaan, flUä heidän
ec s.
MKhäktno wercor ei kelpa Tvaatrexi, ja heidän tecons ei 59:
telpa peitrexi.
Tämä Peitet ja ulcocullaisuden waate, ei ole
muu cuin caickinainen lumalisuden warjo ja 'Ulconamen muoto,
Palweluxefa ja hywäin awuinnaöfä, s,»tia yhteifesa UJumalan
ja
Ehriftillisyden
harjoinixesa, joca on pZcä cohden sira To, .TM. H' 21^
ston
»uurra wastan enin sn lEjnxes, ja wacnmrä wastan, ja i cor. ;: A
on sowitettu sekä ihmisia, että wielä itze Jumalala wastan paljo
enämmin, jota ne nl.ocullstut mncallaisella peiltellä ja warjo-me,
nolla tahtomat peltä ja pilcata; jongatähden myös clisMan'
petolliln
Inmalisilden menoxi joca heillä sn olewanans,
14.
dexi ja walhexi. Tämä ulcocullaisuden ja Walhen Syndi taiharjoitta
monella
cuitengin
tan
Lukemat wnMa tawalta,waan
tah- 11'»». 4:2,
domme me sitä nyt catzella erinomaiseni Cahdesa pääofasa, min.
l2: 2.
tapahtu
iye
cuin
lumalara,
ja
muodoin
ihmisildä/
sitte Ih,

se

se

mM wastan.' MwMa tosin ne molemmat yhdesa rippuwat
Uuu uu

3
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iseurnwat, nijnmuodoin cuin ,yxl ulcocullattu ja walehtcllia, cofca
itzens LtKänä ja Petoltisesa hahmosa, niin
chän Jumalan eteen asetta
chan silla samalla myös Lähimmmsenslpettä zia itchto häneldä pidetztä uscolllsna jatotlsna Christilcyna. Maan cuitengin Meltchdom
lMalMllisMn jälte-n,eroitta taman cauhian synnin muodon:
sijs tania UlcomllaisudenSynMconMifus
Gnsin i'a parä
lumalala di tavahtl! Illmalara Ävastan Monella Mvalla, iftkä lulki<esti

"täSalaMi.

wsca

iorn
IMinen Tllcscjillmfuus H»
«Gn se,/
yywcwa
pidettä,ivmcka
hywana
ja
tctyw
cans
mullda
itzms
Hän itze tunnostms ei pidä itziäus sinä samana jona hän tahto muil<
da pidettä, waan on
tunnosans yli woitettu hänen petollisesta wiheliHifesta ja Duomitusta tilastans, ja Me cans kyllä sen,
että ne «mmärtäwäifet Hnilser chmun myös W Mäwat. Tasa
tilasackyllä moni eläiulti fynneisaijapahennurisa, ja tadto imuille
Len ainakin alscottaa,, <ttä fe oikia »ppi ja Mtuns on haneÄe suure,
I«v.
HliinMin sille julki Portolle, /jora Nnen
fii nmlesä M
harjoituxen
alla
Huusi ja pockms itzens hänen ilbrins ja
M,t1,.2;:25.'huorudMs palweluxen päälle.
Tämä nyt on se calckein tyhmin ja
lumalans
26.
ulcocullaijuus, .jota >ne,PmmyrOwäiict Paranackin
taitamat cauhistuu. Teisen, Julkinen NlooMlmluus
jocu tahto jumckifna ja hywänaitzms Pidettä, ja nijn
si,
pidetän Hänen illconaiftu muctons ja MkönsMdeu,/
muilda
cans
cuitengin
wielä hänen omalin tunkons todista hanM toi,
wmcka
M,tl,. H: S. fin, M Wn tittä chens wicapäxi Salaisiin ehddllifijn fyndechin;
näitten -ihmisten Mä asia ja tarcoiws on, että ainoastans Mwara
muille ja Ma muitten caldainsn elämnsäns. Tämä nyt on P, i julkinen ja paxu ulcomllaifuus, jolla Pbai iseuxelkin ama tahdoit tulla tijtetyxi chmisilda heidän almusains cansa,jalu:as näytti itzens
hän nuhteli MAian Woi,
waiwaiWaMurhen
o'lis
ioca
ltaitln nwyta ia annttta
telemista ChM»xen
waiwaisille, waicka hän itze työsä cuitMZin sitä puhui cuckarons
tähden johon ha« talOo,i rahaa. Nielä Eolmanncxi, Men julki,
UlcocUllaisuteen tule se, joca sela itze on sijna luuloja että hän
samta, waicka cuitengin
on hywa, että cans muita talno
ciloleman synnit hänesä yMtzMat, joita eihän pidä sen wuox
fyndin.i, taicka wahimWaxtkin luke ainoajtans huckouden wiaxi ja

täyttä
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itzmiscr cmklr heivan
ulconnissen Jumalan Palwellireen, ja M.
sillä lohduttawad itzens. Tancallaista ulcscullmsutta nämät WathewLapstt
ainoosivns sentahVen, että,he sen cautta
tulisit, ja nijw heidän oma
kijtttyM ia hywanä
Cunnians ja Ylpeydens sen cuutta edesautetuxi.
VN Tllttmwn«rM sijs joista ttnrallaijet Julkiset
cullatut taitan Nitta, owat
l':o. vhreisesii fd«?irrae
war he iyens nijven ihmisien mielen ja Duomion Mken,
piräwar, jn joista he ioraw
joiden cnnja he
ja
h>sw§ edustusta roiWsowar: Eofcn he owat Kelwollisten
misten seurasa,, cuft hywa puhutan jn ylistetän, Kelwoxet ovettaHMoudexi,
Jumalan lasten
pitäwät

uscallurens

iät kijtetän

suostumat

josn sensallaisit,

sijhen

ja

arwosa

ssjhen

i:

«».

l3. 26.,

pivetän-, nijn he cnus ttkewZt Msamq jil'
suullans. Waan taas
he ownd niiden'maili»

cvsca

mallisten, lihallisten j« coeeain sturäsa, nim he pitäwät taidan caw
sans, nauramat ja- panettelemaa toisia, heidän eanfans> spelawat'
ia iloittelemut heidän Msat!s> ettH henijn caickein enltaifet jCwer»
täiset oliD, ia sennilconcnsen cunniMisuden nimee j» arwoV caic>
kein tykönä siulyttäM.
2:0
Vedon cnikista'
MH hengellisista: erra- mailmaUisista asioista,/ cackinaisten'
kirjain. lukemijella> ei semähden, että heillä olis ai'
puhcitans ja elamätäns niiden jälken ojendm
aMuzians,.
coimus
ja somitta, waen ainoast«ns itz?llens kutoxexi,, pramixi ja kerscaw
fen, ja että he taitaman ollil miehn miesienZin seasa,
NM

tarwit<!N.

ulconaissen
lilmalan palweluxeen he:
tncaperin jätä Kircon käymisiä,
pia ja muiw «lemoniolta ja Palweluxen muotoja,. weiscimises ja
muusa. Waan caicki ainoastuns hvwän nimen ja ChristilyllXlr-'
won kasittämisexi, sekä eläisä> että jälken Cuolemaw
4:0 He erinommspsti M cuickein- mielmsämmasi»
sottawar stncnllaisia h^wiäarvlijwja- Rackallden Toira,
3:0 Gijhett'

caiken flzosiuwar> eikä

«»>

jorca »nuitten silmyn parahiren plstawär, ja siluren näön jaUUli.6:-;,
kijroxen iyestäns andawar, jn
msmar. Tämän
me stlwäsii naem PhariseuM,, joideni eyinäinen tauti UlcocuLai,

suus>
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oli, mjncum Christus myös cutzu Ulcccltllaisilden pharistllsmis Hapamxexi.
pidit
.^^^-—",.',

——.—
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'
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Paastopäiwiä niin suuren kijwauden
He
he sidoin caicki ulconaiset prameudet poiskielsit ja jätit,
ruocoinna ja pesemättöinnä kawelit/ että mm Ma mies taisi nähl^°. että nyt oli Pharistusten paasto päiwä: huolit ahkerat Rucourisa caduilla julkisesti, suurten käytösten ja prameuden tcmsa; he
jaoit ulos almusuza suuren cuulutuxen ja torwein cansa nijlle waiwaWe, nijncuinse totjscsti on, ettei mikän muu ole nijn sowelias
ja picamen asia saattaman ihmisille muitten kijtosta ja kehumista
cuin Andeiiaisuus, soca cqns on hywa asia ja"awu cosca se tapahtu oiklasa järjestyxesZ, ilman oman cunniain etzunatä, ia pudtasta
1;: z. ,rackaudesta; Waan he teit sen caicki einijden waiwaisten tähden,
waanheidän itzetahtens, oman cunnianjakijtoxenwoittclmiscxi/jH
cans
taicka wäärin saadusta calusta, joca uhri on cauhistusHEßL5. 6l! 8. ra!!e, taicka alnoastans sijtä jocä oli lijaxi heidän tawarastans,
L2. ZZ: 15.
ja taisi tapahtua ilman heidän tawarans wäheiinystä ja
josahct olit wailla caicke sitä sisällistälumalgnsPalweluxen welwollisutta,.m'jn ettei hs mftan tiennet sijtä tonststa itzens poiskieldämisesta,"ei lihan ristinnäulitzemifesta, ei
ei Cbristuren Seuramisesta totisesa alhaisudcsa, noyrydesä ia Ken,
ZeWsa waiwaisudesa, jotca cnitengin owat pää asiat sijnä wai-

sien
cansa,

etm

cuttawaists Cbristiliisydesä.
5:0 Wielä fencaUasset julki.ulcocullÄtut cans usiasti sencallaisia iumalisia ihmisia, orcawar jellramxens elan:äja,

"°

nijden jlttirrenFin
arwosa ja uscorrawar
osottelcwat, puheisa, sanain parsisa,
ja muusa totmesa, että he mm cans sen cautta samaan
kysy

owar

'

»ia, joita he nijsä ulconaisisa

käytörisa,
arwoon tulisit.

Waicka ei Ke mitan

cosmn scn siMsen hei-

dän menons perän, joca on se oikia perustus meidän totiften ar,
woon Jumalan tykönä, lEsuM yhteydestä.
6:2 Owat seniallaiftt Walhe-Christityt, aiwan earcar

niijK piemmmijakin afioisa, nijncuin Phariseuxet,
annoit kymmenexet minduistatm ja cuminvista, waicka n ne laisa
ollet ulosnimitetyt, jostaniin joca mies taisi päättä sen, että
he nijn tarcat olit liijn wahisä ja piscaisisa asioisa, mitä he sijs ei
mahtanet olla nijsä suuremmisa? Waicka cnitengin heillä ei ollut

cosca

vh.
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Man omatundo nijsä suuremmisa asioisa, ivaan söit lestein huoneita, ja wainoisit wmttomia: He tosin teit itzellens omantunnon

l4'

ylitze, ettei he olis mennet sisälle Pilatuxen Raadchuoneseen
ylitze oma tundoo,/011. lF: 23,
zongun saastuttamisen tähden, waan ei heillä
cte.
muitta/cuolemnn duomiollut/etta he sen wiattoman lEsuxenja
lut/ taicka muutoin lähimmaistäns muuttamalla Dalderillahäwalcurmgir M.ick.H^:24,
la nopeudella petit >a vÄpottelit, M ni)N he

sen

Fpaan
.

Cameleia nieln.
7:0 Tancallaisec walhen jalbentarcar ihmifer, et rai-

ra Millan mmllla pikemmin jacorkia,nmastijni,rllrenlxirl,lla,
ja wncuudens tucuin silla, cojca heidän
werainan, eikä tahdota pitä hcitä totisna
weran
Ehristittynä- Siliä sen cautta caicki heidän taDcoituxens,waiwans ja airomisens mene tacaperin ja tyhiän, totisesti ei taida milän pahemmin cosceacheitä filmaan ja sydämmeen cuin se coscabft
-notan, ettei he ole oikiat ja uscottawat Christilyt; silloin he suuttuwat, wihomeiewat ja estelewät itziäns, ja caickinaisilla Fijcunan
lehdillä pyytämät peittä heidän alaftomuttans.
8:o

Wiela cans omat sencalläiset Walhen lapset, yh-

'teisesti eli usiasii sa»iZen cowar ja armorcomar
toisten ihmipahimmin pain

kändästen Dnomiyemisesa. H? utoswiewät jajos
sijnä wahängän wiolemat
, <aa löyly ja on tila'oman'paäns jalken utostoimitta. Jota he tekemät sentähden, että he cautca paremmin uscattaisin nmilda,
jotca näin wapaaxi nyt tzens cajfisia wioist taitamat osotta? sillä
miuutotn ei he taidais nijn rohkiasti toisia laitta, ?'os ei he itze senNamät nyt omat ne ulcallaisista luulonsjälken olis wapaat.
cocullaisuden ja walhen juonet ja eliat, joilla ne julkisemmat ulcocullatut, sekä Jumalala, että ihmisiä yhdesä alati tahtomat pettä
joca tätä cuuja walehdclla. M! mene sijs sinun powces,
ja
myös sinusa
luet,
ja
tancallajnen
petos
let
waroita itzes, ettei
luopua.
petoresta
nyt
ja
on aica wielä totisten menoon tulla
macaa,

sen

sma

Nyt me tahdomme ratzella sitä Salaijembaa Alcoclll- Is Salaiize».
laijurra ja walhe-menoa joca nijsä hienommift ulcocullntuisa hallitze, joca enamman ja paara cohden kaypi jaDN sowitettu itze Jumalala mafian Fri oja raja joucasa li ainoastans tahdo muita
-
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ihmisiä pitämän itzens hywäns ja totisiin ChrisiittynZ, mutta myös
itze tykönäns, pitäwät itzens fixi että he owat oikiat Christityt, walt,
tawat todella caNs erinomaisesti nijtä ulconaisija syndejä, maan
caicki orjallisesta henMa, ja enimmuten rippukljnni
wat
sMW sMncifäjahimoisa, ja muita rimmllans ylön-

t.1!51H.11<i2. cotzowat, joca on se, salaisembi nlcocullaifuus: Waan toiset taas
wielä sijnä siwusa, nijtä falaisiakin syndeja wireydeN waltcawät,
ja julistamat sodan nijtä pahoja himojakin wastan, waicka cuiteu-Zin itze työfa himot hgisawicla waltzewat hywän awun marjon
alla, joja tililsa he usiasti mielestans ulospuhkewat yhteen
luMalaNiseen kiwauteen Jumalan cunnian edest, waicka itzesgns on ainoofians yn luonnon yldy ja salainen hehku, jolla he usiasti, tulemat wainomau uijta caitkein wiattomimbiakin Jumalan
lapsia, ja luulemat sillä Jumalalle erinomaisen palweluxen tchuens»
Ia lama on caickein salaisin ulcocullaifuus.

se

se

~
Esimercki tancaffaiseen salaiseen ulcocuÄaisuteen on meillä
pawalija ennen hänen Kaandymistäns, joca oli Phariseus, ja
hänellä oli uri totinen kijwaus Jumalan cunnian puolest, että han
tohti sanoa: minä olen caitella h>pwaUa tlmnolla waeldanllr
asti. Ia nijn hän kijwastui toJumalan edes rahan pZiwan
opetettu
ja omatundo waadei/ niftä
della sen Men cNin hän oli
~

»

wa sian jotta nayit hämn mielestans spettawan Mosesta wastan.
Waan cuitenYin oli hän yn ulcocullattu Phariseus, jvca sitä cor,
keinda Pyhyttä etzei cunoaftÄNs sijnä ulconaifesa Jumalan Palme,

12.

pitämisefä. Niin oli se myös sen Rickan NuoenLain Sumcosca lEfus
caisin canfa Dn luuli itzeus täydellisexiylösluki,
ja sanoirohkmsti:
msn ja waatsmisen
caicki namar olen minä piran>?r nlwrudefiani, »nira wiela
nnnlllda pmtttll r Ia nijn on st asia yhden SMiststi ulcocullattun cansa, eltä han mitä ylösluctella coco registerin hänen hywi-

>

lT

lu)!en ja Lain

slä awMans, ja öykailie sitä wastan joca hänelle tohtis sillMe
bcitta jotan paba tyotäi hänen naburins ja jsca mies taitawat to,
dista sen, että hän on ounniallinen smvelias ja siwollinen naduri,
toiM soisit joca paicclft ftncal!aisia löytywi?n,mallmaasa,ja jos
ja
sijnä
juoman
ki<
on
tullut
sinans iloisefa seurctsa
ihens mowuxiin
roileman eli räobämaN/ niin ci sen päällä seiso nMn, se on yxl
HNliMllinen heickoM/ ja nijn edespäin. Joja nijn seneMjfetsw
tai-

b^,
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laifemmasti ulcocullatut tKitäwat yhden caumn färin j« wssr/on
tä caiMn heidän hallitzewaisten,Syndeins päälle, nijncuin essmerkixi, ahneuden cutzua tarpclliseri säästämisexi ja husnenMitm
xen tarckaudexi; Wihaisen siftn ja julmuden hnönewäkians japalsitä pahawastan; ylpeyden
collisians wastan tarpellisexi kijwauderi ymmärtäwäifexi
coreudcn silwbllisudexi la
itzens käytja
spelijn,
juomisiin,
synnillisen
tamisixi;
tuhtauxcn kortti
mammonan poiskieldannsexi; waäryden caupasa ja «itasa, tarpelliftxi eteenscatzowisexi, ja nijn edespäin. Ia taucallaiset ulcocullatut owat caickein padiMWat joscus saada heidän syndms
Duomitun tilaus oikiaan tundoon, siliä he taitawat nijn sipasts
silitellä ja estellä itzens, ia wetä hywän sarin heidän menons päälle
ymmättawäisillä puheil,
lans, ja omantunnon lijcutilsten alla saadulla, coetuxcllans nijst»
hengellisista asioista ,-joisa ultönaisisa awuisa he ustafii »Mywät
ne totisetkin Jumalan lapset, jotca sen ulconaisen tarckauden päalle ei ole itzens nijn löynet ja harjoittanet, waan erinomaisesti sen

heidän ulconaiststi hiliaifeSa elämällans,

sisällisen lEsuren mielen ja muodon otMnet ojennus nuoraxens,
josta tosin cans se ulconainen ZEsuren muoto itzestäns seura, waan

cuitengin nijn, ettei he caikisa
eteen langewisa tiloinijn
ja
eli
olla
tasaiset
muista
huoinaike
tarcat
caikisa kaytsxisck,
horjahdais,
josta ne ulpidäis,
cum
ettei
Puheisa
he
cocullatut mailman lapset cohta nijn
metelin nostamat, heitä nauramat, pahoin päin caicki wäändelewät ja iloitzcwat etM hesait nyt sillä lamalla ruweta heihin; waicka cuitengin sencallaisillG
Jumalan lapsilla on totinen meno heidän edesäns, todella wihawat syndiä, ja cans todella pahana pitäwat ja murehtimat cösca?
he huomaitzewat jofan wastan aicomistans exyneensjaharjahtaneens
pahan ja ulcocullattm mailman silmäin edelä.
Näin siis o-l
wat nyt asiat Nijden ulcoclillattuin cansa heidän
harjoituxesa, itze Jumalala, ja cans Lahimmäistäns wastan. Sanalla sanottu, he taicawat pukea paätlens caicki oi?iain Christittym
omaisudetja waattet nijsä ulconaisisa, josta asiasi mejuurelda ja-,
xain olcmma puhunet n Sunn. P. Colmin. Päiwäst, ja wuoxi olla petolliset ja wMrät Christityt. Ia nijncuin tämä cauhistawa ulcocullaisudensyndion sanomattomasti monencallaiuen ja tutkimatoin; niin se cans monesta Syystä ja lähteestä ulospuhkea:
Mmitamgin tykönä edestule sulasta pahndesia ja wsslhen juo-

sa

se

suuren

sen

sen

se

Xxfrr
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ne-
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nesta,, muutaman tykönä MnnerrämanömvdeliK >a pahasta y«Ä1.2:,12^Z; löscasnattamisesta> ja opetuxesia, numtamaw tykönä pelwosta,
ZOO,,

waan yhteisesti Luonnon perollisi»dest<r ioca mielelläns aiya osottele Armon jaWaleeudcn töitä,, nimcuin se on nahtäws pian
caikisa Christillisyden toimituxisa ihmisten seasa; jongalahden se
myös puhutan selwästi. Raamatusa ustasti,, sekä. ulcocullatusta parannuxesia, että ulcocullatusta uscosta, että ulcocullatusta pyhyde2.5. stä, ja
ulcocullatusta Rucouxesta,, ja nijn edespaim loca' caicki
nijn
sywalda turmellun Luonnon tilasta ja luonnottomasta
sen
ctc..
judesta ja petMsudesta yldäkyllä todista°.

Toisixi, me nyt tahdom catzella Ulcocullaijudcn ftm
Acoeullaisus
Nhimmäist, ftndia ja petollisilurra Lähimmäistä ja muira ihmisia wa<
wasilui.
sian erinomaljesti. Josta erittäin Ewangelillmisa Wap., lE-sus Phariftuxet ja Herodiäuit pane, meille esimerkin; ia nijncuiw
hän sekö heidän sydsmmestans että Hans näki heidän pahude«s,, nijn heitti hän myös sen heille silmäin eteen sanodcn: mi<

I

suu

reulconlllatllrkiuiarte minua? He olit suutlans ystäwälliset
lEsusta wasian, cutzuit hänen Mcsiarixi ja sincalloisexi opetti
jjaxi joca oli totinen ilman, ihmisten muodon
la olit cans
mielestäns lwt tällä kysymyxellä edeswalwowanans
ludalaisiew
Wwauttk Romalaisten orjudesta ja werosta; waicka cuitengin
oli solmeta lEsusta sanoilla TÄncallaiitze sydammenaicoimus
nen utcocullaisus ja petollinen meno on tosin aiwan yhteinen walitMvasti mailmasa ja erinomaisesti. HERrain Hofweisa, jota lu<
myös

tä

»»I»

ei Cuningas Dasuuresti eauhistu; jongataista wäkee
mZla
Md kärsinyt hänen Hofwisans: perollisia ihmistä en minä pi-

15! 5

7^ .da hlmnejani/ ei

walehreliar menesty nnnun t^onani»

Mitä nyt sijs UlcocuUaisllteen lähimmäistä wasian
tule, nijn me tmdmsimme sen catzells Cahdesa oftsa,, ensin, Chriniimuin nie jo sijtä culw me ässen puhum sijlä lul,
wastan,, mMamme myös
lumr.lata
,siM cuin he
Jumalala
petra heidän vetollistM wurjo-tmnollHUs, sillä lamalla myös ahkeroitzewat muita ihunsia sa.'da toisim ajatuxiin i-c!stäns cuin itz) asia
j-a, totuus heidän
on;, nijn stntähden sijö me nyt tahdom

maja.

kisemmasta M«ull6lsilbeM
nähdä, cl!ing< ne

cansans

enäm-

CölmilMisuVen PäiwM.

ZQr

enämman catzella <u„den ulcomllaistcw Petollisuden Muotoia
dan Mimmaistans ia muita Ihmisiä wastan, siinä Vhceistla,
Elämäsä,, cuittWin nijn,' että Nrisiillisydengin welwoliisudesa
osotetut PctoMtäfäktti »dlen tulcwZtr Tämä nlcocuilailuns sijs
tapahtu

Enssn?

ruumins kaycöxM

costa

cssmerkixj, iocu osotta itzons KäytöMä,
loiscns edesä,, «Nikolla-

notkiaxi ja
cnmartannscltö asecta ilzensihäncn

mjn.

cteens, jss'
ja pahnn<
hänen,,
ajacttle,,
ylöncatzo
cuircn.,m sydänmnsäns toista
ja
Nljn
Amajalle,
cic.)
teki I«ab,
man päin
hänen
cugurhänen wcl cx,'i!s, otti händä partaan,
sinua hä- 2 3,,1N. 2Q.' 9.
nelle ja sjjna samas..! tappoi lMncn- Nijn Illdas homen
ja rackauden incrckr, cui- Qic. 22: 48,
ondamisens„joca pui oleman
tengin!äytiilPetläuustrl s?. C^ristuxen roahingoxi.tzahän tru sc>-.4i:»6, 7.
le caw petollinen Silmai-l isteunnen, josta usiasti Raamatusa
wuroitctan: '"unnalaroin ihnnnen, wahinZoltinen lniel?, ka,
< ja

cansans::

,

se

jalrroillanV, ?>-ov. 6: 12,
voclc
lffe ftlma,
ja iZ. 14, !5>
j-fdanuneKns,
waarys
ha,len
jor>niUan3.
cocorrcle
cadoni,
picai°est
paha.,
awa
r»le
hänen
aicoi
Sencahdeiß
xcns-. SeNc«l!aiset ii>»u'scr owat niunum Eoirat,, jotca wierasta
handans lichäcoitzeinlsella wastan ottawat, wa>zn slllcr samc>lla jal»
cacm, carttuwar ja pmewat..
!

Puheilla,
Coisexi, puheilla tapsbllrUlcociillaisuus
josta'
laKVom
nunitamia
«ulistessa
5
me
san
rolCoscu jocn lipinlla kielellä ja liehacoiyemisclla
ja
wusta,?
ja
stlinain ede?/
hanc>^
sians simra
AstaVains läjlza elles, waan nuiuroin' >a coisefa pcycasa cuitenpaha,ofltselc hänest, nijng!!> p-Viuticle
/a
-2.
cuin nyt Phariseuxet teit lEmren canjä. Joista myös
sono: deidan stnlng on lmckambi clttnwoi-, ja sora o>z beida» lsdä!nnn'san3', heidä,s i7;m!anKoN?ar jWammär cnin 01-j>', ja ne owar palsar nnecar. Toistri/ on se rxi Pcsoil!suus
joctrftlullans toivsotra roi!elle
waan
Puhee,ft,
cuitengil' Hdämmeja paha ajancle- Niincnm loab rosin cans 2 52!l!. L<X Y.
olo rauhas nnnnn rvcijen, w>?«nl'!!la fanial!a
sanoi
n.m!)lui ajainxicl caudoi.hänra w^sta», ja tappoi hänen.
CelH xx xv H,
manon; a tto massa

cosca
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annosa.

;y.

se
saarra

on yxi suuri Suun Petos, costa joen on runjas
lupauxiians roiscllcns, xvaancojcan ei pidä, eikäarworkan
roimcen
M: Ma ihmisillä coco mailma on täytetty,
jotca owat runsaat ia andiat suulla ja sanoilla, waan wisut tyäsä
Nijn moni hadäsä on runsaii lupauxisc, ja kijtollisuden
l»
ostttHMlstsa, waan
hän sijta on pääsnyt, nijn ei hän sitä e,
nämbi muistackan, wacin tule coconans toistjn ajatuxijn, joca on
suuri petos ja kijttämattömys seka' itze Jumalala, että hywin te-kiöitans wastan, nijncum muutoingi» caicki synnit lähimmäistä
wsstan, owat myös synnit ihe Jumalala wastan, niinmuodoin
' culn ne caicki tapahtumat sits yhtä Jumalan Lakia wastan, ja lu<
Mannen,

»Ml,

Cahdes Kymmynes ia Eollnas Smm. P

cosca

mala on hänen oman ja lähimmäisen rackauden eroittamattomasti
21.
Neljännexi, on se suuri Petos, cojca moni
sitonut.
kyllä puheifans on pirkäldä cansa kärsiwällinen jen
hän K.ähimmäijens canja, jyorrä händä b«llä hywilla ja,
noilla, wa«n iye ryojä ei anna hänelle hänen rarwerans
sijra Jumalan omaisudesta jonga hän on hänelle muirren
I,c. 2:1?. rabden lainannnr ajaxi. Näistä sano Jacob: jos jocu reistä
lö. 17.
nizlle joca alasti eli rawin«o« puutoxesa owat, menZar
raul)as, lämmirräkär, jarawitcar reiran: ja ei cuirenZan
anna heille Mirän runmin rarrverra, Mira se heirä aurrais
-ijoli. 3'-iB- Usco, jos ei hänellä ole roirä, on cuollll iycjano. Sentähden seiso se: älkä n racasiaco janalla eli kielellä, waan rxallä ja rorndella. Tähän tule cans se, costa,ocu cansakärsiwalliWahingon ylitze, waicka hän cmtengin itze ha,
sesti walitta toisens
nclle cuopan sijhen caiwanut on, jolla hän nijn tahto poispoistapaäldäus sen pahan luulon ettei hänesa ole mitän petosta cli syytä
Wiidennexi, on se wielä yli Suun Petos ja
si,hen ollut.
Chrisiillisyden
harjoiiux.'fa, cojca jocll itzänäns
ulcocullaisuus
cuin olnanrnnnon ahdisiuxen alla ja sen leworronmdesa reeiyens Tm:non ihmisexi nnnrrcn edejä, ja jen warjon
ficle ajeirele
alla
roisien ereen caibenlaisia omanumnon
jen
caurra jaadaxens ulos roijens jydämnlen, ja
errä
xiä.
tilan hänen wahingoons. Näin teit nyt täsä Pdarieuxet lEOman tunnon Kysymysten cans se on näin asia, IhHOa wastan:
welcapäa
fowittaman ja coeteleman caicki hänen Tvons
minen on
ja Tccons sekä Luonnon että Jumalan Ilmoitetun Lain ja Kässy,
m jälken, waan ni»ncuin nyt caicki Kässyt ei ole «iMe yhtä sel,
wät
i

)ol». 4:20.
_

yhten
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wät ja käsitettawät ymmartä, eikä eaicki taida cli ymmärrä niiden
sisällepito oikein seliltä eikä coctella itzens mjden jälken, sentGdcn
fijssiftä seura st, että monet epäilyxet ja omantunnon kysymyxet

sijtä eteen tulewat. Nijncuinesimerkiri: Chrisius sano: ei reidan blnk. 5: 34
pidä enfinFan wannoman. Tästä jocu yxikertaincn taita päättä, ettei hänen sijs pidä wannoman Esiwallangan ja oikeuden edesä, cosca handä todistajaxi wasditanjofanasiasa, josta nijn omatundo tule epaitpxecn. Waan tämä epäilys tule ymmärtämättö,
mydcstä/ cosca ei sencallainen ihminen tiedä eroitta sitä luwallista Deut 6: IZ.
wannomista oikeuden edesä, sijtä kewiästä ja tarpettonMa wan< «rb. 6:H.16,
nomisefta yhteifesä elämäsä. Nijn sano Chrisius wielä, ettei meidän pidä oikeutta käymän ja rijtelemän, waan ennen andaman
;: 12'
ja waate pääldäm sille määrälle ihmiselle: Cufa
l»l»t!i. 5: Z9>
hametkin
.qin hän ei kiellä meitä Esiwallan apua etzimäst oikiafa ja wiattoma40.
sa järjesiyxesä
cosca
asia wälttämättömästi niin waati, mutta hän
kieldä pois «inoastans oman lihallisen Coston pyynnön, ja ofotta
cuinga wasta hgcoisesii ja wastan tahtoam meidän pitä oikeuden
eteen menemän. Nijn oli nyt Phariseuxilla jocu syy
laiseen epäilvxeen sa kysymyxen, sillä Juvalaisien piti oleman Jumalan wapa Cansa, jotca piri oleman wieran Esiwallan ja weron vene. 17: ls^
slda eryitetut, sentähden Phariseuxilla nyt olis tainnut olla syy
tämän KvsynMen cautta tulla tasä ojetmi. loca olis ollut selwä
asia itzefans jos seolis tapahtunut pchtasta ja wiattomasta sydämmesta ja halusta toniteen. Waan he sen wääriMycit suuresti ainoastans solmetaxens Christusta sanoilla, jongatähdenft myös oli
yri suun ulcocullaisuden syndi ja pahuus, nijncuin Cbristus ike
sanoi. Nijn siis monesa muusa omantunnsn asiat ja fyMiyxet
wäärin ja wahiugoxens käytetän: ei moni pidä sitä omantunnon
asiana, että coco Jumalan Laki ja H)hä Oppi ehdosta rickoa,nijncuin Phariscuxet ja ludalaiset heidän pahan elämans cantta teit
coco ludan Pyhän Opin haiseWaWiPacanainedcS, waan ainoastans sen ylitze olit de tekewanäns itzellens omattmdw, jos heidän piti wero tekanän Romin Keisarille eli ei? Nijn moni teke
itzellens wielä omantunnon sen Ylitze ainoastans, jos häncn pitä
menemän Ripille
maistamata hcickonakin olles, joca
cuitengin onainoastans Ui ulconamen tapa ja walmistns itzecungin
woiman MM; waan ei he tee itzellens omatundo sen ylitze, jos Ke
oikein coetemmä jg walmisettuna sieluns puolesi sinne menewät
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H. Ehtollifelle nizden kelwoltomain seurasa, waan ei tee itzellens
oma tundoo sen Hlitze, että hän coconans on pois -sijtä callijsta
Jumalan pöydästä ja lEsuren erinomaisesta Mmstutm-esta häncu
omaa Käffyns wasian: Se relMr nsiasii minun
Niin wielä moni Ahne teke itzellens omantunnon sen yli, ettei
nen pidäisMwottowalle kerjäjälle mitan andaman, wacm ei tee
omatuudo itzellens-sen
että hän coconans jättä?ö>chat auttomata ja caiken rackauden heildä poiskielda, ja nijn edespäin, ja
tämä nyt on, sijlitä hyllyistä, ja niellä Camelejä, ja parcua yli
raiscsn silmäsäns, ja ei t«ta malcaa toisesa silmäfäns. Woi sijs
teitä teulcocullatut; totisesti tapahtui» on; Näisärackisa yxi suuri omantunnon Main wääein käyttäminen ja petos, ioca on cuolem«m simdi.
Waan willa Cuudennexi, Suun Petoxeen tule
se, cosca gocn erinomaisella todella ja Lvannorramijella rahro ulospnserra wilelda sira Torurra, jora ei l)an jen n?uox
iye ole niconnrkan eitä airvo wastanorra ja rorella eli siurara,/ nijncuin.ylimmäiset Papit wannotir Christusta sanoman jos
hän oli Jumalan Poica? Waickaei heillä ollut halua händä u<
scoa eli wastanotta, waan ainoastans sencaliaisentunnustuxen raut<
taMdoit
etziä sitä enammän jyyea hänen päällens, että hän teki
)c,K. 10: 24.,
Wielä Seitzemänncxi, on sekin yri
'itzens Jumalan Pojllxi.
julma Suun Petos, cojca
wierrele ulos toijeldans HHnen SalallxianL ia salaisira
ettii niillä toisten edesc?
«losimedä händä jäilens sitä pahemmin, joca on yri wadingollinen
petollisuus lähimmäistäns wastan, »ota itzccungin pitä varoittaman, mijncuin se seiso: ala sicoim
sen cansä joca jalaisrov. 22! 19. silderilmoirra, ja ioca panettele,stnnas
ja iolla petollinen sun on.
''

!

87'-. 28: 15

Ia Töi!!s.

Corxvan <lnstmreljar ja wam-ar wieckar
u»r, fiUa ne «lxmelewar monda joilla on

owar kiro-

h!fwa rauha.

Colmanncri, tapahtu Ulcocullaisuus Lahilnmäistä wanijncum Bmerlln, Cofca jocu itze työsä osotta

sian
toistans wastan caickinaista mieluisitta
iye

suur,

ja suosiota, pita bändä hy<
palwele
taivalla,
ja
win
waan ainoastans
cauthända caik<lla
ta woittarens hänen fydämmens itze Molens, ja saadareus ilmei
cautta sitte sais paremman tilan
hänen salaisudens, että hän
händä pettä ja wal>ingoitta. Niin teki Herodes Detaille, ja oli
Mck.2:7-s- hywän tekewä heitä wastan, ainoastans sentahden että hän olis

sen

.

sen

saa»

Pälwaft.
edestuoman hänelle senäffen syndynen Cuninaan
saavut heidän
Nijn tsrjois Saul Dawidille Hänen Tvtlarens, silla
ehdolla, että hän ensin olis tappanut nijn monda Philisteriä, cu,
o!i, että hän luuli saattawans Dawidin
sa hänellä se petos käsijn:
Nijn teki Adsalom weljellens Ammo,
mutta Philisterein
nille, cutzui hänen wieraxen, söi ja joi hänen cansans, ja sillä
Niin on wiela se cans yxl
lualla petollisesta murhms hänen.
lahimmaistans, ainojscu
cosca
racasta'hanen
Petos,
suuri
ja woitrons rahja
oman
astans iye rährens, myös
cuin
enammän
ainoastans nijnden: loca rackaus ei
päälleseiso,
ja
menestys
onni
waan cosca
cauwan cuin sen toisen
langea, nijn

caicki rackauskin
toinen wahingoon eli onnettomuteen
hywälla
yxi
carwalla pueei
ole
muu
cuin
Rackaus
loca
tettu omarackaus joca ainoastans omaa edustustans etzi. Waan
cuca woi ja kerkiä caicki ne pahuden ja pecoxen muodot ylosluetella
jotca ainoastans täsä yhdefa Ulcscullaisuden Synnisä macawat ja
ymbäri maitten
ja nijn
wahinnon
Mtä nijn awaralle
ylös lewiawat ? Jos nyt tämä Ml Lynbi on nijn hedelmällinen ia
hyötymän nijnmonerikiroturi oxaxijawahingoittawaxi kclrmikä määralöin joucko ja seura ei sitte mahtais
mailmasa,
mexi
jos
me erittäin myös caickein muitten Svndein acaumli,
Dkten
pärät ja sikiat rmeisim ylösluttteleman? loca cuitengin on sittengin mahdotoin osia, että taita eaickea Synnin myrkyn fywyttn ulos sanoa, chkä me paljongin sijtä tiedäisim nimitellä. Ach'. Syn«
di sinä Wscas ruerma, cninga myrkyttäwa ja cuolettawa on sinun
woimas.
puuttu.

cansa

suuren

runsas

Maan tästä me nyt kyfym:
laijuus nijn cuolercawa ja cadorrawa
Ewangeliumifa

Wasiauöi

seiso Phariseusten ulcocullaisudest: lEsns

vm?

marsi beidän pahudens, ia sanoi: nnm re «lcocullamr
minna. lEsus cutzutaman heidän ulcocullaisudcns patiusarre uijncuin
ja coscalEcaicki muutkm synnit
huden.
ja
että
waati,
Pyhyys
Totuus sen
ihmisen sisällinen meno
suren
sydämmesä pjtä oleman yhtäläinen sen ulconaisen clamän cansa,

cosca se
se

nijn on tämä syndi sitä rascambi,
walhcn caittta teke ihcuin
päin
coconans
ulcoa
sisäldä
ia itze toludesa on.
toifexi
misen
ja järjelläns näh,
taitawat
cauhistua,
Pacanatkin
lota walhetta
da
Y yyyy

2;.

23.
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meno se on yhdesä järjellisesä tuondo»j ftu, eikä Elämä pidä yhtä heidän
sydän,
ei
cofca
ydteM toimicuxisans, waan petollifet kessenäns oivat. Taman
heidän verollisen menons tähden siis mvös nyt Pbariftnret täydyit
Ä3>
luopua lEsuxesta ja mennä häpiällä pois hänestä- Nijncuin
calkella Synnillä on st woima ja wHi waicutus, että eroitta ihmisen pois Jumalasta ia llwwum» hänen caikesta hänen osallisudestaus: SentahdenM se seiso Raamattuss felwasti ulcocuiiMt- 7.'
den cadottawasta lvoimastss: Sinacadocar walehreliar, HER?5. 55- »4. ra
cauhisill murhair ja rvieckair. perrajar ei pidä uzlemau
'puoli Måns. Nijn päättä itze Ehrisws Phariseuxist, msca HM
oli cahdexan kerta duuwnm
heidän ulcocullaisudens ylitze,
ja sano: Te Nrmer, re
sikiar, cuinga re rval2!»iK.2?^;.^ darre helwecin cgdoruren- Caikille walehrelioUe pira olesijna jarrocja, jocarulestaja «Miwesia pala, jo,
man
ca on toinen cNolema,eM Jumalan CaupunZyn pidä MiB.
ran saastllrrapa sizälle «llelnaN/ raicka sirä cuin cauhistuxen
eli rvalhen
Murra ulcona orvar caicki ne jocca wal6xoe.22:i^ herca racasiawar ja rekswär. Nim Ananias ia hänen waimons
hcidan uleocu!!aiftchens tähden, cofca he kätkit ovois siitä cum he yhteisin Smracunnan hywari myynet olit,
ja mmwa tulla pidctyxi uscollisna,
HK.;.-5. Z. 4. wtzutin Pietarilda walchtelMi/ ja pni äkillisellä cuelemalla petos maxaman.

dä cmnaa

cavpalefa,

nurja ja wäätly

/.

se

osa

saarra-

san

se

Waan tass wiela tnte vxi Kysymys: Cuinaas Mcocullaitaita
olla nijn simrisyndi, Mä me tiedäm, että itze Cdrisius
fuus
myös usiasti teest li itzens toisexi cuin hln «tze tyssä ja totudesa oli,
nijncuin esimerkiri, waicka häu ckesans 01l se oikein hywä ja on se
corkein HywyW, niin cuitcnain
hän sille-rickalle nuoru19:17. caiselle: Mixisinäcuyur mimm hywaxi, ei ole kenZan
6e>
xvä, waan
Itlmala, ja nijn teki lmn itzens toiseri nuorucaiedespäin
ja
momia muusa tilafa? Wastaus, se on
sen edes, niin
ja
yhden
peloilifen lllcecullaisuden ja walhen,
eroitus
wäli
suuri
yinmärtäwälstn Teessetcmisen wälillä: Ulcopetos
ja walbe ja seurawaincn wahinqo, seka
on
aina
cullaisudesa
sille toca itze pettä itzens wMc!lisi!la luuloillans, että läbimmäistlle Mga se nlcocullatlu saatta wäurijn aMrijn ja muuhun waja yhden järjellisen

HW
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bingoon sen cautta- Maan yhdesa jarjellisesä ja wiattomasa Teessclemisefa ei ole yhtän petosta, eikä siitä yhtcw wahingota seura
kellengän. Mutta st on usiasti tarpellinen ja hyödyllinen, ensin,
toisten coettelemifexi, ja ylös etzimisexi monen si)dammen tilasta, M
nijncuin Christus täsä hänen teetunnusturesta heidän
sseldyllä puhellans coetteli nuorucoista, mikä tieto ja tunnustus hä- V. 21.
2H.
nellä oli Christuxesta ja Laista, ja cuinga walmiS hän oli poiskieldämänilMsja mailman tawaran? Nijncuin Christus myös teeopctuslastens seurasta, joisseli itzens poismenemän Emauxen tiellä
jollahan
coetteli opetus-lap- l.uc. 24: 2F.
ta han puhutteli wmasa hahmosa,
perän
oli, joita he luupuheitten
hengellisten
sians mikä halu heillä
ja
woitto myös oli.
jo
josta
hyodytys
lit tiellä häneldä,
heille suuri
myös
Toistxi, on tancallainen Teetteleminen
usiasti tarpellinen,
nenwonpiteen
neajattoman ulosettei
monen terwellisen
salamiseri
edespäin,
estetyxi,
ja
nijn
nijncuin Josephin 6en. 42:
tulis
sanomisen cautta
ja
weljems
tuli
wimein suuedesä,
oli
heilk
Teetteleminen hänen
tarpellinen
on
Colmannexi,
cans
hywäxi
ja
se
usiasti
rexi
iloxi.
jongun wahingon edustamisen ja wälttämtsexi, nijncuin Dawid erinomaisella hulluttamisen mwdolla Cuningas?lchixen hofwisa pe- 13ÄM.21:1z«
peitti caiwon josa Jolasti ikens ulos sijtä; ja yxi waimo Bnhuris
peittellä,
lymmytit
ja Myyneillä sen
itzens,
nathan ia Ahimaaz
20.
päälle, ja silla säilytti heidän- Waan taas toinen asia se on,

cosca

jocu jongun wainon eli muun tilan alla teettele itzens toisen
Opin tunnustajaxi cuin hän todesa on, ja sillä
öikian opin, taicka totuden muutoingin kielkieloa pois suullans

uscoistri eli toisen

sen

dä oikeuden edes; tätä ei Jumala coscan karsi, waan se seiso selwästi: loca nununkielda ihmisien edes, pira kielrramau
12.'9.
"jumalan GnZelinen edes, jaa, minä kiellän hänen minun
Ia nijn joca hengens wapahta senIsani edes Caiwais.poiskieldämisen
eautta mailmasa, hän hu- ölne. Z!
uscon
callaisen oikian
curra sin ijancaickisesti, ml,tm joca
hucurra Minun ja
Silla joca>Kom. ia: 1,.
Gwangeliumin tähden, han wapahm
;: is.
Ennen on lupa'
pensia on,
suustani ulosoxennan.
poiskielda
Christusta,
pois paeta sencallaisesa waaran tilasa, cuin
sencallaisen luwattoman tecstelcmiscn cautta. Niin se on jamyös asia Kiitti,. 10:2z.
oikeuden edesä teetellä itzens toisexi, totuden satamisella poiskiel<z
dämisetlä. loisa caikisa tapahtu yxi cauhia petos ja cadottawa«
25.

se

sen

sen

ulcocullaisuden si)ndi°

sen.

Wä-
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jEMyt sijs Rackat Sielut, me otem maikin cutzutut Totuteen ia
Men totiseen menoon CbrisiMs, ulos siitä yhteisestä walo
hen menosta joca meisa luonnastam kiinni rippu. Achl
mlkä viheliäisyys ja pimeys on,, että wiela Clmstilchmgm
yxi nähtawä petollisuden ja ulcocullaisuden
wallalla on

W.M
>
»

ja

se

Ach! mikä cowa wihLN

seas

se on, costa lumolan

täyly maat ja Caupunmt raugaisia petollisilla ia ulcocullamilla ih-

jcr.

23:

cuumotta
misillä, costa suurisa wiroisa, ja Jumalan
ulos walhen ja petoxen suonia ja juonia; Costa Esiwallan Perso,
nat Toluden ja oikeuden warjon alla laWain eli ystawyden cautta
wäändelewät totuutta wiattomain sorttamistxi; Costa opettajat
wolhen-puqusa ftisowat lEluxen yrikertaisien lammasten edesä,ja
l>. ssen cautta propheraista rule lllcocllUaisims coco maalle, ja
sen caunijn Mestarin nimen alba moni pahuden Mestari,moni »xi,

keltaisien pettämistä ulostule; cosca moni sima vhteisisa elamäsa
hywän suomaisen ja wagan miehen nimen alla Isän maasa, petoMa itzens ylöswetä arwoon toisten forttamisella tt yhteisen hywan
wahingolla, ja Ehristillisyden harjotuxesa, aimastans suulla ja
suurella curkulla lähestyä Jumalala, ja siidan on caucana pois häcauhistawa ulcocullaisuden siindi,
nestä. Ia nijncuin cancallainenwabingon
canjä, on aiwan suurelSeuracunnan
suuren lEsuxen
ajallam
faädyisa
meidän
nyt
la wallalla
caikisil
Miesten stafa; niin
näkyis
wielä
olewsn nhncuin
etuisambi siinä yhteisesH waimon
se
Saädysä jaEwan Tvttärisä/ jotca erinomaisella kijldo-menolla ja

Ixr. 2;:

cmckinaisilla ulco-sllityxillä owat nopsat jaharjandunetcaikift puheisa, köytöM/ waattehisa ja corituxisa wetäman caunihita peitteitä heidän lummollisen turmeluxens ja saastajsudens. päälle; Nijn
ettei ss ilman syytä heistä seiso Raamatusa: 'Waimsisia rule palcawalus n?c»ira waimoin caiy°ljon paha. la, ei
walurra. losa mm sumi osa erinomaisella cawaluretta taita yzösaiacella ja löyta monenlaiset ulcocullaisuden muodot että ylitzeweta caiken turhuden hywan näköisellä carwalla ja färilla, ja teessellaiitzens toisen cuin itze asia ja totuus on., Waan ottacam tasa itzecukin meitam oman nenäam/ ia tundecam HERran wiha
meidän vlitzem tämän smren wäärinkäoltanlisen tähden jclla me
meidän suuren Walkeuden ajan ja Christilun nimem nijn edeswa-

sia-

Colmumisuden PaiwM
stHmatwmasti HHwaisnet olem VOoi 2Mr, minu" wihani
roina, ja nnnun julmudeni sauwa millä laheran sinlln I»brä
ulcocullacma Cansa roasian. ja annan kastan minun xoihantCanja roafian,
jacaman ja rallnnan st-

Ach t Erra me olem rehner roalwarj>.'lllxexem, ikäuäns cuin el
pecoxen
ja
hem
sydamnzenl tilaa hänen jurcsins/näkls
eli
llttms
meidän
Jumala
totiststi banen silmän» cayowar nijra jorca banda pelkaroar
ja mikä ulcoeuUaisinls
niikä oikein on
hän tiera
on. 1.-s sinä ulcocullattu sielu taidc>isit sinun utwcuMulla mepetoxen cautta autuoxi tulla, nijn
ncllas pcttä Imnaicm ja itze
olls
woitto
sinulla sitte
suuri
sinun ulcocullaisudcstas, wacm nyt

lor

ra nijncuin loca cujilla.
rurwaxcni,

5.«'"

'

'

sen

sinä vetät ainoastans itzes sillä hirmuisesti, ja ftatÄt sinun canfas
sen cautta cndoluxeen mcnda muuta, eikös siis sinä maddaie ei
siitä cmda peljattä itzes pois Totudctl tielle? HMr stjs
Jumala anna iyians pilcara. Mijn panZar nvr pois caickr
pahuus jä
peros, ja ulcoeullaifuus. Jos ce mumo-'

in maistaner olerra, erra HSRra, on juloilien. Ia pirakam mcidan Illblam, ia sitä Ewangeliumillista Christillisyttä
wiettäkam, rvacutlden ja Corudsl? happamarromas ralkmas,

meidän wälttämätöin welIa nijncuin M rackat
caickea ulcoculwellisudem on, enä nain todessa wälttä ja wihata caickj
näkewZin
laismra ja walhetta meidän lumalam Pyhäin ia
pnä
myös
edes;
nijn
mndän
w.Ul'än!än
silmäin
suä wasta«! taas
se, etten me jonguu ulcocullatun nimellä murhcllifen tee ja häwaise
nijta, jotca totisesti wapaat owat sijtä petoxesia, ja joilla on aiwan tosi heidän jumalisiidcns cansa: Nijncuin se on »xi muchellinen tapa mailmasa, että ne ulcocllllatut ja suruttomat maiknmn
lipftt, coickia nijtä jotca tonsclla hartaudella ja chkerubella pal,
welewat heidän lumalatans >a mailman tmhan melwn ia muo«
don poiskieldäwat, uloshuutawat uicocullatliixi ja ttcopyhixi/ ja
caikella pilcalla wäändelewat heidän Puheltans ja Töicäns pahimman päin mailman nauruxi. Euinga moni wiatoin »a totinen 0pettaja ja CdrMly on saanut monda ukocullaisudcn foimua ja
wäändeleniistä wastan otta hänen yxiwacaistu opvit's ia elamäns
tähden mjldä paha juonisilda> Costa hän pnhn Chrijmxcn Sem
ramisista/, nijn he wäändäwat stn siri, ecta hän tMo Töitten
,

YyyyyZ

caut-

6: 7.
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cautta Aututeen wieda: cosca bän sen lllcoimistn Jumalan pal910

rs.
rs.

i2:

4.

Z2!
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nuhtele ja ducmitze, nijn he sano?
iweklxett
wat, että hän ylöncatzo Sanan ja Sacramendit: Costa hän pu<
Tavdelliftdesta, nijn he sanomat, että hän tahHu
ja
to ihmisiä synniltömari: Costa hän
sanowst,
nijn
että han wahendä Christu<
he
Töirren harjoirusta,
hengellisesi pappiudest, että
xen ansion woiman.pitäCosta hän puhu
caickein Christittyin
Jumalasta puhuman ia toisians kestenans y<
lösrakendaman, nijn he wandelewät sen sixi/ että hän tahto caicki Pe,
vixi tehdä ja Saaruawiran pois duomita, ia nijn edespäin. Cucaicki selwät itzesans, cosca ne ainosn cuitengin namät asiat owat
sians oikein ymmärretan ja tehdän. Totisesti, tasa lEsus otta
Lastens Kärsimisen itzellens tehdyxi, ja
sencallaisien wiattomain
hl,uler ia «flpiast puhuwaiser tielcr.
ulcocullaijer
carco caicki
ftjs,
on ihminen, jolle HERra ei soima
Ach! 2luruas
ei wilppia ole. Amen!
jonga
henZeja
waar^rra,

se

Ack'. Sinä pyhä ja waca Jumala, sinaToruden

Jumala ja caitzen ulcocullaijuden wihaja, joca ihmisen
Corijcen menoon luonllr oler, ja »nyös sirree siNlln oman
poicas lähettänyt »neille yhdcxi loisiaxvaxi Spciliri ja e,
ftcllwaxi caickcen lljcollisilreen wacuureen ia rociseen me,
noon meidän elämäjam raja n>alden larosa. Cayo wieia
ellirenZil, sinun Christicundas päälle armeija, cuinga
walhens ja lllcocullaisudens
XValhen Hengi pirll on hallen jydämmijn,
jolla ne j murtoa
myrkyn pllhaldanur ihmisten
jumalarromurtans
miiNlnarbitt sielut heidän jlllki
rahrowar
ulcocuUaijuden rvnattella peirrä ja stlirrä. Ulosjurira sijs
racas Ijä sinun Torudes woimalla tämä jlllma peros ja
walhe caickein sydammest ia elämäsi, ja opera nc jokiar
hämmästyren cans näkemän heidän cauhisiuxens ja perurmelewar iycns, ja puhdista meitä lEe
coxens jolla heUjcoja
rästä jaastaijesi waarresi, ja anna
silxen werellä
caicki meidän ajaruxem, käyröxem pllhem ja Cecom, le-tä Sinua erm F.ähimmäistäm wasian, yhdejä ja yhden»
callaiseja Totudeft ja uoaclmdeja, olla rarcoirerm ja walmir sijhen palrveluxecn ja roinnruxee,» cuin Sinä alusta
meidän ajerranm, ja nyr poicas camra osiauur, ja p.

se

Hen-

ColMilMisudcn Päiwäst.
Henqes

calura

Sanafa

cugunur oler.

Zir

Grra nijn meidän

täwa!tcl:de«n sinun N)alesias aina ronldcsa loisiais
pois hänen
män äpärän suZun seaja »noncn
peroxesians, ja sunln ijancalckisixi cunniaxes ja

xes. Ämcn!

Kahdes Kymmenes ja Nelms SIMNP. Kolmimisuden Päiwäft.
Esipuhe.
nijn Minä mddott
Wuxes hlmda Minna hadasäs,
pnä cnnniormtnan Minna.

iZLW
bs!GM

sinua ia sinun
Mmät owat itze sanain puolesi, aiwan tUtut P. Raamatun Sanat, waan clis suuresti toiwottttawa, että ne mm tutut
myös olisit heidän oikjanHarjoituxens ja käpttämijens puolest,
n.
ustese
P.Tmvid edespane Apv/
P. Dawld edestuo, loisa Sanoija
waisten coco elämän iarjestyxen jZ menon, cuin on: Hata,
ailtra

50: 15.

ja Kijios.

ihmistn»
Ensist siis, coco ihmisten Elämä luonnollisesi r,rl on Coco
clämä on hät
jocapäiwäincn Harö, josa M data ja ahdistus cocotta kättä to:' rs.
stlle, joca on yxi yhleisefti ansailta Sonnin ja Langc mnxen ran-

gaistus ja JumalanWanwrscandennoima wnnistcn ihmisten ylialla ei amogsians ne lumalattoniat za lnontze. Tanmr. dadan
nolliset ihmiset syystä macaa heidän cadotuMcns, mutta myös itze
«iden Ufcowai-sten Jumalan lasten, w:cajo smmista ia fen rangai,
sturesta wapnutttut owat tnnty sitä langemuxesta p°äi!ejcfatuldua häJumala
dän fa coickinaiscn ahdistuxen lilaa cnta ja canda:
näke ja ttmds
hänen rackabimmillekin lopsilkms tarp.lli c'.'. ja
hyZdyliistxi, että caictincusten hätäin ja ahdistusten läbettäm-lella,

sen

alaspaina sitä itzewallolsta Wonha
nijn myös coecclia hänen

powesa,

joca macaa caickein
Uscoo ja Kärsimistä, ia

Adamita

edes autla heidän Mldisiuxens harioitusta ja mjn edespäin. Etten

Ml-

9 12.
minä
tä,

Cahdes KylNNtenes
nyt mchda

mainita sitä

ja Neljäs Suun. P.

Jumalan lasien Mlistä sielun hä-

josa he alinomaisesa sodasa ja sotimisia sitä sisällä asuwaiperi
synnin woima ja wäki waldoja wastan, saamat tuta ja
sta
Rnu». 7: 24. inaista monda catkewtta ja mielen carwautta, ylitze heidän heic-

foudens ja rickHNnscns

sen

Pyhän

Jumalan Tahtoo

ja hywyttä

wastan. Caicki tancclUaiset Hädät, sekä ne sifälliset, että myös
ne ulcouaiset mailman ahdistuxet, wainot ja waiwat ei ole
woimattomat eli tundemaltomat lihalle ja werelle, mutta ne oorbat kipiat, waikiat, iatuowatMulle ja muumille suuren lewot,
tomuden, surun ja rasituxen, -eikä puutu ennen cuin he sauttawat
ja saattawat itze Cuoleman hädän ja addisturen ihmisen päälle, jo,
ja rackahimmatDsiäwät, Sielu jaRuumis, cocosanansne yhdistetyt
pitä toinen toisestans
eriänian, ia cauwan eroiteuuoleman.

longazn«i-delnan.

on meidän welwsllilllToisen, Tätä wasian
dett: Että me Cunnem meidän
meidän nöyryltamise.apua
edesä,
hänelda
xem Jumalan
etzimän. 211,xe0 huuda Minua hadasas. seiso se; cuingasiocu taita aurens humaketän, ellei hän tunne Omaa hataäns? Ia nijn sijs meidän pita tlmdcman
meidän hätäm. Jumala tosin autta meitä usiasti sencallaisiftakin
hädistä, ioita en me tiedZ eli itze ymmärrä ennen cuin toisinans
verasta päin. Wacm OteisesU han<uitengin tahto, että meidän
pitä Tundeman meidän hatam, että hän sen cautta sittesais sen
kijtollisudcn todistuxen meildä, että me olenNodcllatarwinnetha,
nen AMans. Ia cosca me näin tunnemme itzem oleman Hädas,
nim meidän sijs pitä, ci muita-, waan hänbä aly'em huutaman,
,

ÄullMta-

ia

usoman,
seWälicappalct
hänesä ainoasase oiria apu on,
ja mencstywäiseri

joca ne muut,

teke meills.
manUscosa. kin
siuna
Ia tämä Mri huutaminen pitä tapahtuman Uscoja, lEfuxen caulta,
suun saalta pMuman, jasydämm^nanoman
'silla Usco on st,
ja huutaman lumalalda armoo ja apua.
Josta sitte seura se
Wclwollisuus, että me jälken sacduu awun2xijmm ja Cumiisi,
ram Il,malara, cuin me cohta cuulem- Waan nvt me merkitzem,
Nijn Jumala
Colmanncri, lulnalan ihanan Armc»iZ.npauxen,
Autta.
lii,3e HZndä aurhuulawilie: Nijn Minä rahdon aurra sinua.
Ach! etlä ihmiset sen tundisit, cuinga hilluiststi ja mieluiscsti Jumala

ConuwalMn Päiwäst.

ZiH

ja cuninga usiasii ja monella tawalla hän alati autta?
nijn,
taicka että hän hädän cohta cocouans pois otta
Hän autta
liewitta,
sen
taicka
taicka hänen woimallans sen hädästyneen nijn
woipi hywäxens karsia ja täyttä, ja wijlvllhwista, että hän
meiu ilolla ylitzewoitta. losa sijs meidän pitä itze awun muoto ja
Wijsan, Armollisen ja Wakewän Isän
aica heittämän itze
tahdon alle, joca itze tietä mikä awun muoto ja aica meille paras
ja hyödyllisin on, nijncuin vri Wijsas ja Racas Isä hänen lapseus asiat parahiten tietä ja ymmärta, ja jälken itzens sowitt»

mala antta;

sen
sen

hänen cansans- Waan tästä uyt taas

sen

seura,
Uusi WelwoVisuus, nimittäin, kiijmnn pira Cunmoirraman NAnua.,
Sinun pitä uscowan ja tunnustaman, että Minä

Nleliannexi,

tos

Jumalala »vastan ia

sano Dawib.
se olen, joca sinun

olen auttanut, ia kiittämän ja cunnioittaman
Minua sen edest. Maan sinun pita cans itze Työllä ja Tegolla
Minua cunnioittaman, nijn että myös palweluren muoto jolla lu,
mala taita tulla cunnioiteturi, tähän on Wllefuljettu. Johon
cans erinomaisesti se tule, että me aina sen saman, cuin Jumala
on meille taicka andanut, eli jällens uudesta lahioittanus, eli lisännyt endiseen, hänen Cunniaxens jäLens uscollisestkäytäm, ja
Nijn sanoin, hänen omans hänelle jällens uudesta tacaperin annam
ja ylösuhram, josa erinomaisesti hänen Cunnioittamisens, ja mei-

dän KijtoUisuden welwollisuus nähtawästi osolta itzens.

Ia nijncuin tämä nyt on csco Cbristiltym elämän juoru
ja meno, että ikänäns cuin yhdesä cirkelisä ja pyöresä ymbä,
rins käy; yhden kijroren päälle,
taas tämän sywän turme»
päälle taas uusi apu, päälle
luxen tilan jälken, uusi hara,
taas uusi Kijtos ja Kijtcllisuden harjoitus, ja nijn edespäin, sichen
asti cuin wijmeinen Kijtoxen ääni ja toimitus Cumiasa wastan
otta, ja harjoitettawari cule; nijn on P, Lutherus myös sencallaisen Cbristityn elämän jarjestyxen ja menon yhten käsittänyt, co-

se

sen

seura

se

sca hän sano/

sen

se

että tämä on coco Dawidin

Psalttarin Summa:

yhden Christityn pitä paljon karslMän, aplla huumman lacka,
mata,Awlm löMman huutous päälle, ja sitte Riittämän a-

linoma sen edest.

Zzzzz

Waan

JostaKiiwi

«lyswnot^
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Waan caickein muitten merkittäwäin asianhaarain seasa
euin naifa Sanoifa löytywät meille o.ennuxeri, nijn me nyt erinomaisesti merkitzem sen, cuinga lohdullinen asia ja juuri loh,
durus se on mMeEhristityille, eltä me meidän hatäim ja ahdistuem
Ma: uston rucouxen harioiturefa, ainaraidam olla wacuurettlr ja wifiir Jumalan XVoimaluHstaawnsia, niincuin erinomaisesti myss uijsa ruumillisisaktti Toudeifa, ja itze Cuolemasakin.
Johon meille nyt tämä P, Ewangelimm erinäisen Tutkistele!, isen
ftyn la tilan anda. Pyytäfäm sijs sijhen Armos lEsuren omal-la Rucouxella, fydammesi sanoden: IA meidän, erc.

Sen P. Cwangeliumin kirjoitta p. Matheus/
Ewang,

LuA

9:

v.

18.

aimttf costa lEsus näitä Cansillle puhun»

uut oli, catzo, nijil yxi Päämies tuli, ja cu»
mmsihända, janoden: HERrae nyt cuoli
Täyttären, mutta tule ja pane Kätes hänen paälleus,
nijn hän tule eläwäm 19. Nijn lEsus nousi ia fturas
häudä> ja hälun Opetuslapfens.
Ia catzo> waimo, joca oli caxitoista kyunwndä ajastaim punaista tanja rlweis hänen
tin sairastanut s käwi hänen
waattens liepefen: ir. SM hän oli itzellens sanmmt:
Jos minä ainsastans rupen hänen waattestns, nijn mi-

Nijn lEsus käänsi hänens, näki
hänen, fa sanoi, ole hywäs turwas Tyttären, Mun
ustos on sinun terwexi tehnyt. Ia wainw tuli sillä het-

nä tulen terwexi.

2.2.

kellä terwexi. 23. Ia costa lEsus tuli Päämiehen huo»
msin, ja näxi Hmlwn soittajat, ja Cansim hymisewan.
24. Sanoi hän heille: Mengät pois, ei pijca ole mollut, mutta
Ia be nauroit händä. 25. Coulos,
ajettu
mmi hän sisälle, ja rlweis hästa Cansa ott
nen Kätcens, jaPijca nousi- 2.6. Ia st
cuului

caickeen Maahan.

sanoma

Täl-

Eolminaisuden Päiwäft.
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järjestyxen jalkcn cuin
sen
pamnlNlfcn, että myös Pää-

Tällä erällä me tahdom,

Taudillistn Wannon

ylösherättämisen Historia tilan anmiehmTrMren nijtä
da, tutkistella,
Lohdutuxia cuin ThristiTauteja
ja Sairauxia, ettyiUa owat, seka
ta iye Cuolcmata tvastan. O HERra autat

Mmm

Esimerkin, Man asiaan, josta me nvt <n<
DWekZwonTilan, että nimitläm,
Lhristittyin
)Taw
Lohdutuxijn

pudua,
ja
tya
Cuolemata

wastan,, «ndawat meille tämän P.
Ewangeliumm Historiat. losa me ensin merkitzem muutamia asianhaaroja siira NDaimofi, joca sairasti punaisia rauria;

'

Ensin, hänestä seiso, errahän oli caxi roisia kMmen, Sille Puno,
rauria; ioca tauti timäwa- tautiselle waiajasiaica
dä
sairasianllr pllmaista
,ja,culuttaWa
nijncuin
tauti,
oli
vaimolliselle Säädyl- timolle,oliTaussi rastas
lumalaldt
le on enimnntten tiettawcl, että jos iocu muutaman wijcotWN,
M cuucauden kärsi sencaliaista weren juorua, nijn woima ia mehu
päälle seura, M wiela paljo <näm»
Puuttu mumisi iacuolema
man sitte <ofca usiamman wuoden päälle seiso, nijncuin tällä
köyhällä «aimolla oli. Ia jos nyt tämä Waimo oli ludalai<
nen, nijn hänen tautins tuli hänelle sitä rascammari ja hapiallisemmsxi, coscs, ludalaisien Lain jalken, sencallainen Waimo pidettin saastaisna caiken ajan, ja myös cmckise johon hän cosii eli
tarttui oli saastainen.
Waan cuitengin,
Jumala oli eri-

se

,

se

sen

cosca

no-naDsta Armosta, wahwistanut tämän wmmvn sillä woimalla,
että hmi taisi niln monda wuotta ulosseisoa sen taudin kuluttaminijn taidamme me sen ny!» itze uloskäymifesiä Hänelle 5y.sen ja rastauden;
päättä,
ja
että Jumala oli tämän Taudin sallinut ja Mda,!wqxi.
nähdä
nut itze tulla hauen paällens, ei hänelle wahingori, waan totisexi
hywäxi, nijnmin me sen näem, että Jumala hänen Si«lnns parasta tällä merkillisesti jaedes autti, ja myös hänen Cunnians sen Pa-ja
randamisesa osotti ilmoitti. Erinomainen Jumalan armo
woima se oli, että tämä nijn pitMiseldä taudilda culutettu wai<
mo woi ja taisi wielä itze käydä lEsirren tygö, sitte tuin hän seba
itze taudin, että pahoin lakitysten (autta-oli itzens nijn heicoxi ja
WZzzzi

CahdesKiMNyms ja Neljäs Swm. U.
tyhiaxi tehnyt; erinomaisessa myös Jumala armons vaällecatzau<
3:. 4Z. nolla ia wahwistamisella »lsspiti hänen Uscalluxesa ja karsiwäliisydesa siihen aicaan asti cosca hänen Parannuxcns ja pelastuxens hetki/ loca lumalalda edescatzottu oli, edestuli. Josta me nim
väätäm, ettei tämä Tauti ollut lumalalda lähetetty hänelle wiha,
fa, waan Armosa hänen hywäxens. losa jo niin on yxi Lohdutuxen Perustlls Tautin ja Sairautta wastan, että Jumala ne
hettä häne« Lapsillens lotisexi hywän, ja ei wahingsxi, josta me

Zl6

Kuc.

sitteopin cappalesa pidemmäldcuullasaamme.

I» Sielu»

hvödytlMi.

T<nseri, me näemme tasa ftN/ että tama kipiä waimo
niin ettei hän pitä
nyt itzens mchdollisna puhutteleman julki lEsufla, waan ainoasinns tacapäin tahdoi salaa coffea hänesecn; josa erinomaisesi hä"
nen Uscons ja Ujcalluxens ibmclZjstfti osotti itzens sijnä, että hän
uscoi tulewans terwcri paljolla rupcmisella lEsuxen waatteseen.
loca oli yhden urholliscn Uscon omaisuus tällä waimolla, johon
hän ilman epäilemäts oli suyn ja woiman saanut lEsuxen Saarnoista ja Töistä, ja wahwistunut canssljhen fen c«utta, cosca hän
jo niin Mällisen taudin alla oli saanut kyllä coettella sen, että caics
ki ihmisten apu on turha ilman Jumalan siunausta. Ia jota enämmän me näin ttmnem caickein luotumcappaldenwoimattomuden,
sitä enämmen me tulem ajetuxi ja waadituxi Jumalan tygs, jos»
me sencallaisen uscon harioituxen mutta tulemme merkillisesti wah-

hänen tautins alla, osotti suuren

wistetnri ustalluxesa ainoastans fen eläwän Jumalan päälle. Tasa meM taas on yri Lohdutuxen juuri jaHengellistä
Perustus Tauteja wastan, ettalumala Tautein cautta monda
Hvwaä meisa waicutta ja edesautta. Josta me cohta pidammäld saam/
me cuulla.
CHlmattnexs, me tämän kipiän Waimon Parannuxefa

»ounans o- wiela näem cans sen, että caicki taudit jotca ihmilliselle silmälle ia
woimalle parandamattomat owat, cuitengin owat Jumalalle mal),
dollifet ja kewiat paranda, costa hän tahto ja tunde sen nijn itzellcus kelwollisexi ja meille hyödyllisexi. loca taas on yxi suuri Lohdutus nijlle uscowaMe Sairaille, mjncuin tämän asianhaaran
muisteleminen myös on vxi suuri johdatus heidän uscons alinomaifeen harjoitureen.
Ia wmcka tosin ei Jumala nyt niin tawallisesti tee ftncallaisia ihme-töitä cuin silloin icosca hän nW myös

«tt«.

ha-

Colminaijudck
«

PäiwM

»»
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Neljäs
Pyhän Sanans >a Oppins wahwisti; nijn teke
päin
perästä
jotca
Pääsiäis
Pav
asioita,
nytkm
me näem
chmehdelbäwiä
Jumala
usiasti, että ne yli caickein ihmisten silmcpnaön ja käsitöxen, nijn wa.
myös nijden luonnollisien Walicappalden woiman tapahtunet owat.
Ia jos me tämän totuden poiskielWsim, nijn se olis suuri kiittamattömyys Jumalala wastan, joca nizn usiasti ufcon rucouren
5: i«.
joituxcn alla hänen lapftns ,ylosautta heidän waiwoistans ja tussi,

hänen

stans. WsstM wiM

pleljannexi, yhdenLolMtuMasssnhaarcm Tautein al- Ia anda tilalt
la, meille mvös anda, Päämiehen Tyrsr, «oca hänen tautins ustlln ja Rac<
har<
cautta ajoi Isäns lEsuxen tygs, joca tuffin muutoin olis lEsmen k«U>cn
jotuiccvn.
lapseus
tygö
tyqo muistanut mennä, waan nyt Isallisest rackaudest
joudui HERraa etzimän, hänen autuallifexi johdatuxexens siihen
oikiaan ja eläwään Ufcoon, nijn myös totisen Rackauden harjoitw
rexi ia caswattamisexi csikm puolin. Nijncuin totisesti, Tautein
ja Sairautten alla, monda caunista tila tule sairasten oppimise»
ja holhcmifen cautta, sen puhtan Christillisen Rackauden osottamiseen ia lisämiseen lähimmäisten keskellä, joca caicki wijmein u,

lospuhke Jumalan Cunnioittamistxi ja Mistamisexi. Joca yhdel<
le totiselle Jumalan lapselle joca Taudisa taicka macaa eli fhta on
jo parannut, on fuuri lohdntas ja ilo, että hanengin Kipuns ja
Karsimifens on andanut jollan muoto tilan ja syyn Jumalan Eun-

nioittamiseen

ja

muuhun rackauden harioituxeeu.

Nijncuin

P.

sijna' samasa tilasa iloitze, että hänen rahtens, siira
jnhiaista, cuin hänelle Onmnn.oli, piti monelda ihmijelda kyros rehräman.

Pmvali

li.

me catzelcm päämiehen Tvträren Qwlemasia fa! Ninani! CiwLohdutusten Perusiuxiri Cmlemata wastan, lcma niyös.
tälle.
feukawaiset asianhaarat:
Nyt

Ensin, Nijncuin me

sen tiedam, ettei Jumalan lapset Tyträrcllelu-

waan Jumalan Tiedosta ia wijsasta neuwosta; malan Rew
Nijn osotti Jumala
Esimerkin sijtä, tämän Päa« wosta tuli.
Tyttären
cansa;
nijn että hänen piti cuoleman juuri sillä
miehen
hetkellä, cuin se Cdristuxen Cunnian ilmoituxexi soweljain ost, ja
lEfuxen
hänen Cuolemallans lEsuxen Cunma julistettaman piti, jocasew Cunman
iltähden ei tammit tapahtua, eikä ennen eikä Meu. Nijncuin se moittamistK
euole

tapaturma/

ZzzzzZ

wk-

Zi3

.
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>wlelä myös on hurscasten cuoleman cansa, nijn että waicka en me
taida erinomaisia Jumalan syitä ulosmitata, miri Jumala tämän
eli toisen hetken on eatzonut soweliammari euollon hetkexl, nljn cuitengin jos meillä olis selwembi nlkö Jumalan salaisutten sisälle,
nijn meille ilman epmlemätä aina ja alati tulis uudet syyt siitä lu<
malan pohiawinda WWutta ja Hvwytta Mistaman ja ylisiaman.
Toisexi, on se merfittawa tämän Tvttaren tuulemasta,
loca on mnoUni
M
'ettalEsus sen cutzu, ei cuolemaxi, waan macamiseri: Mengar
astans
mammincn. -poistipica ole «uollur, murra nwcaa, nimittäin Christu»
xesa, wca hänen taisi cuolemasta nijn kewiästi ylösherättä, cuin
yhden macawan unesta. Nijncuin tosin caikilla uscon lapsilla on
cuolematans, lEsuxesa, niincuin yhtä unda,
Catzo Kyntti- ,sW catzella heidän
ja
lepoo
Men päätetyn maallisen elämän rafittawaisen
län Päiwä. macamista
työn, siihen iloiseen aamuhun, Cuuniasa,, johon he wijmeisnä
paljo raitimbana ja cunniallisembana cuin
Paiwänä ylösnousewat
longatähden myös me sima Toisefa
owat.
he maahan lasketut
Cappalesa
tunnustani? että lEms on meidän Cuolemasta
Mscon
joca
p.om. 6. Tvapahranur;
1

sama myös sijtä Pyhästä Casieesia sanotan,

wapahdatetan, ei ainoastans sijta hen<
ja Ijancaickisesta. mutta myös Mä ajMsesta, nijn ettci
j ole meille lEwesa eNaM cuolema eli rangaistus ja cäbotus,
maan hywa työ, uni, lepo ja synnytys yhteen uteeu ruuman eläinäan, iosta lEsus sano selwästi: joca elä ja usio Minun pa,

että me

«elliststä

siinä Cuolemasta

se

li:

26.

ällem, m han Mnans cuole.
ColnMnexi, Tästä Tyttärestä seiso, että hän lEiuxeu
Ia tavchtu
jällens ja tuli elawämpemisen
rautta Hänen Nceens/ nousi
«lösnousench
Tytär
nyt
ylösheratctyxi tähän
tuli
tämä
nuollut
wmcka
xi;
stfi.
Ia
ajalliseen elämään, psta Men taas ajallans eroitettaman piti;
esicuwaus sijhen suuren yhteiseen ylösheniin oli se cuitcnqw
rättämiseen ja Nousemisten,, jona Elämän Ruhtinas lEsus caicki uscowaisens sijhen puMtumMomaan Cunnian elämään ylösnohänen Cunsta ia caikest cuoleman waarast ijancmcklsest
nians elämäcä nautitzeman Taiwaisa.
Nyt siis tästä tule meidän cahella, cuinga suuri autuus
lEsuxesa se on, että meillä Christityilla nijn monet ja nijn wahat

Colmumisuden Päiwäff.
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ettck itze Cuolematk

wat LoKdutuxet owat sekä eaickia
wastan? Josta me M merkitzem..

Ensixi, Ne uscowaiset Jumalan lapset tosin owat so Taudit jaCu-lEfuxen cautta pelastetut caikista, sekä Taudeista, että Euolemu' »lemaowatm

scowaisild
sta, nijnmuodon cumne Synnin Rangaistmet ja Jumalan wan-. pois
otetut,
mi,!
nijn
nyt
ettei
hursiauden aseet owat svndisten cadottamiseri,
Nangaistuxen
tän nidotusta ole nija cllin owar IGjuxes Chrisinxes,
puolesicaeiwaelta lihan jalken, waan Hengen; waancuitt!?Zin o-! ltom. g: i.
wat he wiela ruumisans caickinaisten Tautein ja ajallisen Cuole,
man alaiset, sen luondons tilan ja catowoisen menon jalken, johon
caicki ihmiset sen julman Syndiin Langemureen cautta owat joutunet. Nijn ettei nyt liha ja weri taida catomattonmntta paallens
pukea, ettet ensin catowaisuus tule
ajallisen tiwuuja cuoleman
cautta pois risutuxlv
lotca owat
Syy tähän täsa elämäsä erottamattomaan
tulSynnistä
teen. e>n Svndi, ja sen alinoma cuohuwa Saastaisuus jamyrcIlet.
ky> joca mlutta wco elämän, caickinaisien Tautein, waiwain,ja
wijmein cuoleman cautta, mjncuin Punainen-Tauti waimo.n,
joca sitä mjncauwan pitänyt oli.
Niin ettei ilman syytä ja saedespane
Synnin faasiuttawaifta,
Pyhä
Raamattu
lailutta se
cuuittuwaisiss, ja cadottawaisia woimaa,XVeri, Taudin nimen' «-tauti.
ja wertaulM alla, nimcuin Dawid-sitck wastan rucoile Jumalatans: päästä minua weren wi«sta Jumala Ia El>>as5 l>s. 51.» ,6.
myös soimaa Israeliä, e«a heidän karens oli werra räynans.
olir wenrllstiar. Josta Jumala HezeIa heidän
chielin cautta myös sano: Minä nain sinun
macaU?an. Ia wertaa Jumala Syttnin weritautiin ilman epäilemä'
Uol. 4: 2.
ta, enlin> sen syyn tähden, että niincuin ihminen, ruumillistlla
4: 4.
tawalla werenjuoxusa> nijn myös hengellisella muoto, cohta
-L5 64: 6.
dy tähän mailmaan Synnin werefä ja saastaisudefa, jora Hcze<!
chieli erinomaisesti surcuttele Jumalan suusta: Sinun Sucusei
lTlapaa leicanner
nijn er sinä
faunorertu wedella, etras otisir puhcaxi enllm, eiN 6?.16^4.5.<5.
i
siiolaUa rabworru, eikä capatochin
Silla ei l?en,
Fan sinua surcttrellllt, murra minä tarvin sim»n ohiyens,
ja nain sinun rveresas macaivan, ja janoin sinulle: sinllrr
pitä elämän ja peitin sin«n häpiäL etc.
Toiscxi, Sondi v. B.etc.
we-

sen

l

'

,

coscas
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weritautijn werratan,
'-

20.

sentähden, että nijncuin Juvalaisien wai-

mot heidän puna<tautins eli werens juoxun aicana pidettin saastaisna, jacaicki johon he cossit, ja sentähden piti muista ihmisist e-

roitetwna oleman; niin Syndi josa.me synnyM eroitta meidän
coconans pois Jumalasta j« hänen oftllisudestans, nijn muodoin
cuin se synnildä saastutettu siittäminen ja synnyttäminen jo alusta
ihmiset teffenans, ja istutta sen myrkyn toisesta toiseen,
saastutta
joca on Jumalalle cauhistus, nijncuin se seiso: xvaicka ce wielä
paljon rncoilisirte, en minä cuirengan reirä cullle; teidän
ec. 1:15. katen
Colmanneri, Syndi werraowar werra
tan weritautijn wielä sentähden, että nijncuin sen ruumillisen weritaudin cautta coco ihminen pian heickonee ja waipuu cuolemaan
jos ei apua tule; Nijn Syndi heicoudaa ja waiwutta Sielun ja
ruumijn»caickeenkelwott«muteenj« saatta cuoleman alaisen, sillä
on
L5. 1: 5.6. sen cautta, coco pää on sairas, j< coco
kijrejeen asti, ei hane<ä ole terwed»
-Hamasi candapaäst nijn
ra, waanhaawar ja sini mariar, ja wenpahar, jorca ei
ole puseremr, eitä sidomr, raicka öljyllä
la
nijncuin se ruumillinen werittauti saatta aicaan suuren kiwun ja tu,
ruumisa; nijn Syndi on »ri murha luisa ja rastas cuorma,
scan
;zrl.
3"« joca rasitta sekä jumalattomia,että jumalisiakin wielä jalken Käändymisen perisynnin myrkyn woimalla ja jäänöxellä. Wielä Nel-'

jännexi, nijncuin ruumillista weritauti ei taita tydyttä cosca se wallalle pääse, nijncuin me tasa puna taulisesa waimosa nqem, waan
culutta coco ihmisen, cuolemaan asti; nijn syndi caiwa itzens sitä
enämmin ja enämmin ihmisen sisuxijn, jota enämmin st wallan
saapi, ja tule harjoituxen cautta ni,n juurtuncxi, että ihmisen täytawcm tähden tehdä hända, ja sarpää wääryttä st-liiob. 15:16. ty sen wanhan
josta wijmein seura wälttämätöin cuolema,
sallens nijncuin wettä; palcka,
nijncuin ihe Jumala jo alusta Synsynnin
on
Z,c»n. 6: 23. sillä cuolema
weri-duomion: sinun pira cu«lemaUa cuo0c». 2! 17. nin yli julisti

sen

leman.

tästä DuonMa, ,'s myös Cuolemasia, Synnistä
ja caikesia sen Rangaisturesta, on Jumalan Poica lEsus hmen
me mj<
werens cautta, meidän taydelliscsti wapahtanut, nijn.etta
puolcst,
olem,
wapaar
sen
Ansaitzemisen
sekä
itze
M ronsesii
Nyt,

!

8^3.16:12.13 Toisen Usconcappalen jälken;että Tygölukennsen puolesi

sijnä Pyh^sa
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ja myM sitte KäandymiM josa ne <atuwaiftt ja usco- 'Ms6.
15:26.
waistt sen auttuallisen Wanhurscaxi tekemistn alla täydellisesti tuleSynnistä
ja
rangaVuxesta, ja owat to- .'lie. z: 5/6.
mat wapautetu>'i caikesia
tisesti Woitto- HERrat lEfuxefa v<i Synnin ja Cuoleman.-Mcl,.K:iz.l4.

Waan cuitengin, mjncuin Undlsiuxen sääty, joca jälken uuden'
Syndymisen ia
ensimmäisen Kandymisen harjöitetan, tule
lapsilda
harjoitettawari
«nuodon
Jumalan
saadulta,
alla, mjn että ne
Ma uudefa Syndymisefa
armo-woimalla tulMat uloshanoittaman heidän locapäiwäistä patämän turmelrannllsians; niin eteenwle tasä heidän
seuraa
lun luonnon menon, jälken, vri suuri ulottumattomnus japuutos, losia
linomainen
nijn ettei be beidän mdisiuxefans taida päästä coconans irti Syn- Saim»s ja
nin sairaudesta ja nijstä waiwoista cuin sijtä wälttämättömästi
rawat; Sillä, waicka IMalan lapset totiftßMwät lumalasa,
«kä ole cuollet/Mijncuin ne jumalattomar owat hengellisesti cuolletzl
Nijn cuitengin owat l)t aitta-HellgellifttSairaar sijtä sisällä
waisesta ja sisällä cuohuwnsta Peri synnistä;l ne Jumalattomat ei
taida olla hengelliset sairaat, Mä sairailla on totinen hengi ja elämä waan he owat coconans cuollet ja pois - Jumalasta. Waan
ne Jumaliset Uscon lapset, he totisesti eläwät lumalasa, ja wael»
pahan powesa asuwan'
dawat hengesä, waicka heidän täyty
wieran tähden, wieläSairautta canda nijncauwan cuin he eläwät
ja coconans ftu yli woittawat. Tosin ehdolliset Synnit cansßaae,.,
matlistl cutzutan Sairauderi ja kiwuxi, jotca Ehristus cannoi
maroi, waan nntengin sijna lahisimmäs ymmärryres
«:,».
Ufcowaisiin heickcmdet cutzutan hengellifexi Sairauden, jotca to,
sin myös vaaralliset owat ja Jumalan lapsille monda tuftaa saat,
tawat. Nijn että nijncuin Ruumin sairundet ja taudit heicouda,
wat ruumin, Caswoin kauneuden turmelewat ja rumaxi tekewär,
oikian ruan halun ja maun pois ottawat, jawiimein cuole<
man waicuttawat; nijn HeKfouoen synnit Sielun hidalrnttawat
nijhin Christillisijn harjoituxhn ja Jumalan ahkeraan palweluxeen,

sen

>

seu-

asu-

,

sen

sen

lEsuxen cuwan kirckauden hämmendäwat meisä, sen oikian maun Jumalan Sanasta estäwät ja halun sen perän pois

ja wijmein jos ne aina halpana pidetän ilman alaspainamata,
wcnwuttawat ehdollisiin syndeihin ja itze Hengelliseen ja ijamaicki,
seen cuoleman. Ia nijn sijs Jumalan lapset owat sen Hengel-

lisen sairauden alaiset heidän beickoudens
Aqaaaa

cautta, johon wielä tu-

w
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lewat monet muut taudit jawaiwat, sekä Sonnista, että miholjaa, myös itze lumokangin lahetyxestä: Sillistcn wäkimallasta,
lä Jumalan lapsille, ei amoasians itze sen bengellisen Elämän päälle joca HM jo onEhristuxesta ja CHMnresa/ ja iota he uskollisesti harjoittamat Puheisans ja Töisens, elämasans ja esimerkisans,
jawainoo, sentah,
seuraa monda mmlman pilcka, ylöncatzetta,
dm että Jumalan lasten elämän muoto Duomche heidän elämäns;

Z2.2.

mutta myös

siitä sisällä asuwaiststa Perisynmst

wast uudisil!xen

ja sijtä uloswuotqwajawudest,ulostulewat monet kiwut, sodat,

murhet; joitäseura mihollisten, pahan mailman/ Pirun, ja omanlihan, esnneckit,kmsÄuxet>'yllytvxet ja taipumuxet; jaa itzelu-mala Wijsas ja Racas Isä joca parhain Me itze cungin luon«M taipumuxet jäisen sekä keweyden sli mahwuden,
myös läheltä hänen nuolens, jq
yhdellä eli toisella ta-:
walla, salli tangetaTaudit, mastoin käymiset,, ,ja>DiM comat.
hengelliset Kiusauxet heidän paällens> olta psis
tunnon heil«.

se

useon

dä, kätke pois itzens ja hänen läsnä olemisens merkit he/ildä, ja
nijn edespäin. lotca cajkin totisesti: ei ole wähät Taudit ja masiuxet Jumalan lapsille ja tahtomat usiasti heidän hädastyttä.
Waan nijncuin nämat enicki nyt ulosmuotawat Perisynnistä joca
meisä asu, , M nijden hcngellistenMhoWen mainosta, nijn myös
wUaasia halliluresia caiken tämän siwusa,,nijn on siinäJumalan
jo
cuitcir- kin
suuri Lohdlttus näitä mastan Jumalan lapsilla, cosca he, o»«
lotca
g:n tulcwat lian koettelemisen alla tilastans,. tietämät ftn, että caicki nämät
HeiBe hywäxi.. Jumalan hallituxen caulta
wchmgoxi; jongatähden ei he m>sös uijsä wäjy, maan näkemät
tllrmelsen toderi heifäns, että coscnja nleonamen ihminen
lan, caickinMen waiwain
cautta, nijn «licengin
mastusten
2c«r. 4: is..>se Mllinen ihminen paiwä paiwAda ulldisteran, ja ni<n
sijnälilasa waaditanMerambaan Wons yarjoituxesn, Wälicap,
palden nautitzemifeen, ja sen callijn Zvucouxen ottiaan käyttämiseen, nijn myös heickoudengtn Svndein sitä todembaan wälttämiscen, ja, muihin Misen Cbristillisyden
la nijncuin
me naist asioist famme Wä cuujla, sekä Toisena loulu-Päiwänck,
että Kynttilän Päimänä/ nijn myös 2.1 Sunnuntaina P. Colinin.
Päiwast, nijn en me myös M)t tahdo pidemmäld näistä puhua.
Waan merkitzem

se

Toi,

ColmjMstldM'PäiwG.
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'Toisissi, E«ä Jumala aina anda hänen uscowai?? Waan meil«
L.yhdl»rnxer caickia
ja xvaixvo- .len wahwat
ulorruWaisit
fllleNL
ja wasian: Tosin Ne MailmMstrkin
M pacanar, . Lchduiuxet
Tanteja
ja
wastMja
owat cokenet lohdutta itzens
muita
wastan ftn- Tautcja wamitäs me mnrchdim?? SsMtöainakin nijn ocallaisilla
teman, en me taida sitä toiseni muutta cuin se on,,' nijn se kayvi Ei lnailinaUtmin me W tahdom yli muitten nijstä paasia? 'ses Wijfa«räikille
nijn edespäin. lotca caicki owat pi< ,'des.
Tvtykön Sielu itzeens,
lemmin sanotut, cuin että itze työsä nijstä jotan lohdutusta eli hel< Viä.rctt. kupotusta tulis Sielulle eli ruumille Tautein ja walwain Ma. Mn
wielä cans taidais kaista i'ocu lohdutus ulcswaaditta sillä muoto, Eila LM,
tttä nijnwin Laki meidän omantundom ylitzeWoitta sijtä, että me
synneilläni sencallaiset Mudit ja waiwat olem kyllä ansainnet,

.

,

,

i

-,

seNtähdewmahdam me myns ne, syystä ulosseijoa, ja ei walitta sen
Me. Waan täsä taita itzecukin sen nähdä, tttä tästä euämmän
ja wapisius, cuin lepo M ilo tule Sielulle.

Päa-MMuxen Wtze M meillä on siinä PMsa E-

-WaanEwan,

wangeliumisa, joja IG-sils HERm Isiaelin pnrandaja gcliuinis.
15:16.
meille ilmoitetan, ja itze työsä taritan ja annetan sielun ja ruumin Lxoä.
l 50K. 1: 7.
Pyhän
ja
MlastajW.
lEs«s
on
hänen
uloswuodatetun
läkarixi
lEf«MWe<
Werens cantta poisottaml caiken sen, cuin on Svy caickijn Tau? resu.
ja
teihin ja waiwoihin,MMittain SWnin sen myrkyllisen Weri< N 5?: 4- 5.
taudin: Hän vn cmis Hamn oman Jipuns, T»öns jawaiwäns
tantta pyhittänyt caicki meidän tipumja waiwam, nijn ettei ne e,
nambi ole uscon lapsille lEftixen Weren, osallisuden tähden, jocu
rangaistus ja cadotus, waan wälicappyle sen wanhan Adamin a,
laspainamifexi, sen pahan lihan hilUemisexi, ja pacottamisexi u<
los maibnan seurasta lEfuxen sturoikin ja ylemmäisembijn menoihin Taiwaisa.
Ia cosca me nyt näin sen tiedämme, että lEVerelläns uloöpyhkinyt sen hengellisen
sus näin ou hänen Pyhällä
ja nijn pyhittänyt meidän TauSynnin,
meidän werittamim eli
ole
ja
tim waiwam ettei ne enämbi meille jocu Rangaistus, waan
tarpellinen ja hyödyllinen curitus ja meidän, uudisturem Wälicap,
pale; nijn seura ,a uloswuota taas tästä ihanasta Wirwotus,
Lahtecsiq, monda muuca caunisia Lohdutusta meille Tauteja

wastan:

Aaaa««2

Cuin
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on, Toisexi, !>> Gcrei meMs raida miran ra,
lom ei sallii pahetta Euw
jaa, ettei yxi huis carwakaw taida iwan
eaparMma,
Mitän
tua omillrns'zlUmalanneuwoMpuVvtä.Weidänpäästäm, nijncuin itze

sano: eikö

<

'tapäturnm.

-

dlZtl,. 10:29,

3°.

fia ei

päälle ilman reidatt Ijäeätt. PUjn orvae

hiWer llzerue. ICsuxen Sowitmvoe caiM eeidan päänne
laman, Eläwsxtekewan ja wirwottawan Meren osallisuus ja moiMll waati mM sen, ettei hän nijn «allista hänen Wersns hindaa
«nMtilpatmmaisesti

turmeNuriia cadotetuxi tulla/

jos hän muu<

toin pysy lEsuM Meren ssallisudesa uston. eanfa pyhän waellu,
M tiellä. MM sano, että caicki mitä tapahtu> se >oli nijn luoN!; ei se taida- MöK Mitätt ihMselle Mudin eli euvleman oautta
tapahtli, ennen cmnse oikia määrätty hekki eteen tule; maan Minä sanon, että caicki ihmisien asiat ja tapauret tapahtumat sen jäb
ken cuitt'ihminen kayttä itzws hhwin eli Mhoin/ wiWasti eli tyhmästi, iosa luMnn hallitWelle ja sallimisille hänen sians tule.
Jos W iuore walkiaan eli weteen itzewallaisudes, nhn hänlangee
epäilemätä HW tautiin ja kipuun joca ei hänelle lwtu ollut, ja
cans ajattomaan cuotsmaan ennen sitä oikiata maära-päiwää, johon hän ainoasianssijnäjärsestyxesä pääse, että hän wslttä maa,
rat, pitä cohtuden ruasa ia juomasi», pelkä Jumalala ja nijn edespäin. > Jos sinä kirwellä loutkaifil haawan jalkaas, jaet panis
plastaria eliwoidetta sen päälle, nijn sinun haamas mätänis, ja
ja määräs päiwaä: taita eans mosinä cuolisit sljtä ennen
ni uswn lapsi cuolla ennewaicojans ja määrä<päiwääns, jos hän ei
täyttä sitä luonnollista tarckamta ja muita walicappaleita hywä,
xens, waan taicka ymmartämättömydest nautitze sitä joca ei ole
hänelle terwellinen, taicka laitenawast rohkeudest pane itzens waarnllisijn paickoibin, wanhaanaluxeen ia muuhun maaracm, ja

cuole sijna. Tämän lamala»luke hänelle heickouden synmri, joca
ei cadota händä, waan hän Ustosans lEsuren päälle wle auluajumalattomille tapahtumat mihasa ranxi. Sille ne wcchmgot cuinpuoli
rl. 55:
ikääns, eli muutoin mahingoitetan.
?rov»,«: 27.«gaisturexi, että he ei tule
Caicki ne wahinZZt taitamat niyös nijsä ulconaifisa sautta ne
maiset. Perisynnin tähden, ja wälicappalden waarinkäyttämisen
oautta heickoudesta, joca heille on cmituxexi ia waroitureri, ja kaä<
tän lumalalda heille hywan. Waan caicki tämä ei tapahdu
wuor tapaturma, mutta Jumala caicki edelda näke, tietä, ja

usco-

sen

sen

toi,
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toisinans cans estö, jausiastitaas ftlli ihmellisesiä neowosians, uscowaiMens pelastuxeri suuremmasta lanZemuxefta jvngahän taita
edeldä nähdä, ja taas jumotattömille rangaistuxeri ja sitä vlcaistm>
mari cadotuxexi. Ia nijncmn Jumala hänen Wijfaudezans jä
Armosans on sitonut hänen Woimans witzijn laljcsiyxeen ja Walicappnldens kZAtämiscen Sänans jälkin joca nijden järjcllisien

luondocappalden luonnon wapauden cnnsa yhtcn sopi; Mm ha»
myös siiliä lärjefiyxesä woimMiscsti täyttä caicki Lupamenö ihmime
sten päälle, heille taicka pelallamistxi eli
losa
täydet
mcidän lyhyellä jarjetlam tasa heickoudesa emme
Uscsti ulokn.aalata ja mitata bamn Wiisaudens ja Salaisuttens
Sywyxia/ waan cuitenqin hänen P. Sanastans ja Mowaiste»

eoettelemuxista

locapälwa

saamme felwan syyn

cunnioitta hänen

Wijsasta, armollista ja Wanhurscasta Hallitustans.
Ia nijn
tapahdu
tapaturma
sijs, menäem, ettei lun,Älan lapsille
mitsn

waan heiliä on sum-i Lohducaikisa hcchän tapauxisans ja taudeiedeldäpäin nake, tietä ja kZanda heille
ja sen sitä enämmän, cuin nijden Järjellisten ja lEsuxelda mjn blinit.
callijsii ostelluin ihmisten asia ja menestys on hänelle paljo edescatzottawambi cuin nilden järjettömäin jotca tyhicm raukewat- Ia Ka«. Z:

ja Sairauden tilafa,
täsa waeMxefamuwonpiteesta

Jumalan
sans, että hän ne

tus

sen Taiwallisen Isän Sydän palaa puhtaast RackaudZst
hänen uscowaisia lapsians wastan; nijn mahdamme kyllä sipivita, ettei ftPyhä ja RacasZsäanna heidän päallens mitan
koutta eli tautia tulla, ettei hän nae ja tiedä
olewan heille au
wan tarpellisen ja cans hyödyllisen. losa hän ei ketän anna kiusatuxi yli woimalis, waan fowitta worman cungin woimnn jälken;
«ijn myös itze ajan lja, tahdin pituden sowitta nizden asianhaarain
jällen cuin hänen lapstns oikia tarwe waati, nijncuin meillä ilman
lnonetta muutta/ on efimercki Epaphrodituxes, joca macsis kipiä?
nä euolemcm taudis, suuresta työstä Saarna wiraaftns, jonga
nijncuin

sen

sen

taudin cautea Jumala tunsi sen, että hanm Useons pito. sitä enämmän wahwistuman, hänen kärsimisens harjoitettaman, ja myös
muut siitä tuleman lEsuxen uscoft wahwisieluxi, ja rackautccn kehoitetuxi; iosa tilasa. Jumala myös armollisesa paallecatzannosa,
ftkä Pawalin caipauxen ja murhen, että Seuracunnan halun ja
tarpen päälle teki häncn terwexi jallens, ia nijn osom sillä, ettei
M tapahtunut mitän tapaturma waan Jumalan omasta pyhästä
mu,
Aaa a aa 3

"'-

v. z«.
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neuwosta, ia sula Rackaudesta.
Ia cosca mc näin sen felwasti
näem, että caicki Jumalan lasien Taudit ja waiwat tapahtuwat
Jumalan Neuwosta »a Tahdosta; nijn edestule tästä taas se
926

,

jonga me nyt merkchem,

Colmannexi, erra Taudeilla iye

Waantotism

hyödytyxexi.

on monda

nijden alla ja cautta sian annamme. Tästä asiast me olem ennen
puhunet, Tmsena Joulu päiwäna ja muulloin, sentahden metahdom nyt ainoastans wahäld mainita.: Eikös ole suuri Hyödytys,
että Tontein ja waiwa»n alla, seiwanha Adami ja iyewalioca muutoin menestyxes on hilliniulaisilUL rnle alaspainemxi,
ja carjas? Josta nijn Synnin himo rupe catoman ja sielu
töin
rl-. 38- 15. muuta ajatteleman ja eteens
ottaman. Silla ioca lihasa kärsi,
lacka Annista. Grreihä»! ena sitä aica cmn hän lihasä
edespäin on, ihmisten himon jalken, wnan Jumalan tahI ket. 4:1.:.. don jälken eläik.
Toncallamen hyödytys taudeilla en heidän
ja pehmiäin omaintundoin tykönä, Maan ne suruttomat ja paatunet usiasti enammin paatuwat taudin alla, ja sillä alun saawat
ijancaickijsijn
ettei erinomainen Armon woima taida

se

sen

se

kekäleitä tulesta ulosseilittä
heitä wielä nilncuinHyödytys

ja corjata. Waan
eikös wielä suuri
Taudeista ole se, että nijden alia, le
merkillijcsi mldisieran ia wahrvisteran?
sisällinen zhminen
Nijncuin me jo nyt, saennen olem cuullet Pawalin Sanoista, 2
Cor. 4:16, josta hän myös Hebrereillens sano, erra rangaisturen
.jälken
ja caurca Jumala anda rauhallisen wanhurjcauden
Neb. 12! H.
hedelmän, nijlle lorca sijnä harjoireturowar. Ia ni/ncuin
se racas Risti on yri corkia-Schoulu Jumalan lapsille, josa he
cocttclewuxen cautta mlewat todella harjoiteturilumalansTunnosa, uscosa, karsiwallisydLa nöyrydcsa, jasimäcallissa Rlieouxesa;
Nijn Taudit ja waiwat tähän samaan Alistin mahaan myös tule,
wat, uftowaisten tykönä, (waicka ne mmalattomMckm muutoin
dwat yhteiset, joille ne owat ranaaistuxeri), sillä waiwa saar,
K0m.5:Z,4.5'.ra Lärslmijen, murra kärsimys coerrelemu/en, ja coerrele<
wus coiwon joca ei anna hapiaan nilla. Ce nyr moninaisilla bulsaurilla waiwaran, erra teidän Uscou coerrclemus
paljo callimmari
cuin carowa culda, ioca rulcket. I! 16. 7-.sa coetellan, tzijroxexi, 'flistöxexi ja cunniaxi, coscalEjus
!

Chri-
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Lhristus ilmandu
e on
erras m,inuAnöy>°t>s. ii?: 71.
id> s
liina Sinun oitzeudes oppisin. -Ia
sano
nijn cans, cosc.t .t,
Nfle, nijn Sinua HBRra eyilan. Ls. z6: 16.
nljncuin
cl>'.ki ja päästMen,, ja zcvaikerpiMinä cuicucan
yen nijncuin mecnnen. Minun silmäni puhLewar, HGRra, minä karsin u»sca, huojenna <e minulda. Tasa tilafa ec. Zz: i4»
Sydän enammin puhu ja rucoile cuin Suu ja kieli ja paljo suuremmalla todella cmn ulcouaiftsti usiasti
Eikös sijs meillä ole monoa Hyödytystä ny: jo Taudeista, cosca nijden alla oikein ja Jumalan tarcoituxen jälken itzens
Josta me nijn
näem, eltä tasa sowäla turmeltuxen tilasa, on wastoinkäynunen

l

>

meille paljo hyödyllisembi cuin myötäkäyminen <>ca enimmitten
wäärinkäytetan lihan yllyttamiseri carjauteen ja ylpeyteen. Josta
Jumalalle tule suuri syy, muuttane lchallisetilo-paiwät ja otta
pois
makian wijnan, iosta.ihmiset nim mielelläns juowat itzens
juowurijn, ja eteenasetta lEsuxen meille, ei cuckajstsn, waan Orjantappurain kesicllä, että niin Adamild tule pois otcturi se pehmia paän-aluinen, jonqa päällä hän mielelläns ulcona lEsusia lepa'<ä ja macaaWaan tähän wiela nytkin tuie muutakin Kysdytyxiä Taudeista, nijncuin meidän Aähimmaifem lAöskehoitus, niiden Sairasten esimerW, sekä Parannuxeen, ja lEsiiren Laurin totiseen
Uscon harjoituxeen,' että myösRackayden harjotuxijn, >a niin edespäin.
longa päälle Jumalan tapsM wijmein stura,
Tulewaifen Elämän Cllnnialll- 2,c0r.4:1?.i8
nen
sekä Sielun että Ruumin puolcst,
meidän'
waiwam/ ioca ajallinen ja rewiä on,
meille ijancaickisen ja määrättömän Cunnian. lorca emme
cayo, waan nä^rrozmä, sillä
owar aiallijet,
murra nakMmrromär ijancaicklsr. Ia tancallaiset nvt owat
Lol dutuxet Jumalan lapsilla Tameza wastan, niinettä on wissisä muodola tosi heidän päällens, cuin se jonga JElus sanoi La<
zaruxest: rama rauri ei ole cuslemaxi, waun Jumalan
M. ll: 4.

sen

sen

saarra

cosca

se

niaxi.

Nyt me tahdom catzella lyhyeld, Toisexi, F.ohdumren
Ch
perusturia iye Cuolenmra Vastan: i. Tämä rippu ca-cki jo Lohdutus
olemaa -MM edellä käymällä, cuin Lohdutuxcst Tauteja wastan sanotin on.' -sian.
Nijn myös lEsuo on Taudeilda poisottanut sen cadoltawaisen

Cahdes Kymmenes ja Neljäs Sunn. P.
Pahan, ettei ne enämbicoffe Jumalan lapsiin, nijncuinRangaiwaan Isälliset curituxet ja meidän Uudisiuxet ta Wihan nuolet, wälicappalet,
jstca nijn ei tapaturma tuedesautta
waiset
stustem paätlen
lEfus on sen le meidän
waan meidän hyödptyxen päällecatzannosa; nijil
pois,

z

H2.8

woiman

nnwto myös on IGjus

Cuolemalda woiman poisttanut,
yywäri.
lEsils on Cuoleman Surma,
sen meill«
sss,etc. ja lEsuxen Cuolema on meidän Elämän. Minä olen xlösnou,
päälleni, hän elä, ehs
/ok. lisimus ja Gläma, joca ujco Minun
R«m, 14: 7<
sijs
tä hän cuollur olis.
Tästä lEsuxen eläwaxi tekewäiB.Z. sen Cuoleman ofallisudesia, joca meille jo Casteesa annettu on, ja
ajallinen
Nijnettei Cu-! jota me nyt Uicosa nautihem, seura se ettei
«Kina tule cuolema langea meidän pääUen, ilman Jumalan
raej
Ijän omaera Neuworra ja Tahdotta, cosca me pysym
manlumalan tan
Neuwota.
siinä Ickrjesiyresa josa me taidam sautta sen Ifälda määrätyn hetken, nimittäin,' lumalisudcs, Uscon-Rucouxenhanoiluxes, cohtullisudes ruasa ja juomafa, ja lailiifts waarain wälttamises, josamärtamattömydest
muutoin Jumalankin lapset ufiasti taitawat horjahtua ja ymexya, että he tmcka Uscons harjoituxesajalu,
malans Palweluresa myötäkäymisen-alla liepiät owat, taicka ei
ymmärrä oman luondons rackennusta mikä rawindö heidän luonnollens terwellisin on, taicka ei huoli caikjsta waaroista nijn suurta waaria pitä cuin se luonnollinengi tarckaus waati, jonga wäätaitawat usiasti lanrinkätttämisen cautta he cans heickoudesans
geta Jumalan Sallimisen cautta ajattomaan coulemaan ennen sitä oikiata määrä-paiwää, josa se racas Isä ei hänen yeickoja lapsians sen wuor hyljä, waan nijncuin Uscon lapset tygöns otta.
lEsuxen Cuoleman ja ansion cautta josa he Uscolla itzens kijnni pi-

samalla
vMnut.
ic«r. 15:54.! ja muuttanut

se

sen

/

ja itze hädäsä sen harjoiluxen sitä ahkerammasti udistaNijn
olis Timotheus tainnut pian ja ennen aicojans cuvlla,
wat.
jos hän hänen työns ja heicon teweydens alla aina olis wetta juonut, ja ei toisinans wijna, Pawalin neucoon jällen,
ilman olis Pawalin ncuwo ollut tm ha. 3:0 Tästä nyt, sekä lEsuxen
Cuoleman osallisudesta, että sijta seurawaisesta Jumalan
lema woan Neuwonpiteestä hänen lastens cuoleman siwusa jonga
Jumalan
llapset tietäwat ja siihen itzens heickoudesan sakin turwawat,
s se, errei Cuolema oleckan heille Cuolema, !waan röu
l l'Kel.4: l;. sitte
worrawa uni ja lepo, josa he pois makawat ja ulosmädäuda<
wät ruumMstn turmeluxm, fq lepäwät heidän töistäns; joca

täwät,

«-

seura

"'

sen

taas
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taas on yri suuri lohdutus Jumalan lapsille, ja se sitä enammän,- s'p. 5: 1.
cosca heidän Casieeno maan powesa on wiheriaijen kedon
Caste, jatNaa on hallen cnollens jalleus hanestans
-57: 2.
jona aamuna caicki Elä
26.' ly.
rva, siinä liemnllizefa
män lapset jallcno paljon mitihimbana, terwembänä ja kircastettuna ylöönousewctt, cuin he olit maata pannesa. M', tätä elä- Jota seura pwatä Lohdutusta, joca taila Euoleman lEsuxesa tehdä makiaxi ja losnonsttuus.
sijs
ikawöittäwäxi! Äck! mix, Christityt ja Christmen tunnustajat
Vici.Dom.is.
lapset
lapsillinen
p lläwät cuol.'Mc..ta?
yxi
ei
on
tahdo
asia:
,

mcnnä mieltlläns wuotesccn macaman, waan cosca he ymmärtäwäisemmäri «aswawat, m n he mielellans sen ttkcwät.
Rackat Sielut, niin monet, ja näin suuret Lohduluxet
nyt owat meillä ChristitMä, ftkä caickla Tauteja ja Waiwoja,
että itze Cuolcmata wastan. Ia tosin caicki tämä lEsilxesa a?e». 2:
«4.
Christllxcsa/ jonga Haarvain canrra me olem rerwexi ruller,
pelastetut.
cautta
owat
caicki
M Cuolemasta
Hänen hnawains ja
meidän haawam ja kipum pyhiteiyt ja
hänen Cuolcmans cautta on meidän cuolemam ruolctettu ja Elämän Portipi
muutettu Taiwasten, cosca me ainoastans totisesa usiosaja Ufcon
harjoi:mcsa, hänen Haawains jaCuolemans osallisudcsa olem, il,
man jpta caicki on sula wiha, rangaistus ja ijancaickinen cuolema.
Sttttähden meilxw myös pitä lEjnxeja ja ha,nen?Cuole»nans
«sallisndcsa aina ja alan oleman, jos nämä! Lohdutuxet pica
wcille woitoxi oleman yli caickein kiusausten jotca Tmitein ja
lcmM pÄwosta tulewat.
216)1 että meidän ajallam wiela löyty sencallaisia epg nlapsia,
ja tuimia Järjen orjia, .joilla on halu epäillä, sekH
scon
caikist P. Raamatun Lohdnturist Sondia ja Cuolemata wastan,
että ylösnousemisen totudest, jaa coco Ramatust. Scncallaisilla
olis cans kyllä meilija halu epäillä cococuolemast, ettei M oleckan, waan heidän täyty cuitengin uscoa sen, Ma'se todista itze<
stäns cowalla tawalla ia wastan seisomattomalla lyömisellä niskiM
päälle, ensin jocapäiwäisten uhrausten cautta taudeisa ja waiwoi'
ft, ja sitte armottomalla courimisella cosca hänen alcans todella
lähene. Senmllaiset itze.wijsat kyllä ahkeroitzewatcaikin muodoin
ylöncatzoa cuolemata, waan cuitengin täyty heidän caiken elinai'
L! I?.
cans alla orjat cuoöemanpelwost, josa sekä taudit että cuolema raa»
tele

heitä toisiuans

toisinans
Bbbbbb

epaityMä

cpatoiwolla ja muulla.

Sil,

Cchdes Kymmenes

ja Neljäs Sunn. P.
tl. 107: 17. Sillä nijn ne hullm ranlaifian
rahden ja he
1.uv.26.' 16. fäawat «»otin ranrins. UAnar ja xvaimor rekervar heidän
ja mietipuolixi/ c«i ja mats on heidän Palckane, ja
l9: 3. hutlmxi
532

hecuiwetttuwar. muillejnlkisixispixi.
Ach! autuas onnijnsiis se, joca
Jumalan Pyhän Sanan
tehnyt,
on
että hän caicki järjen
tutwi
fil walon cansa itzens
epcnlyret

sen Sanan yliwoittawalla totudella ylitzewotta,

jäisillä

lohdutta itzens Syndiä, cuolcmata ja
eaickia cuoleman nuolja waftan taudeisa ja waiwoisa. Totisesti,
ei nämät Taiwan Lohudutuxet muihin fowi cuin ainoastans uscon

turwallisefli tietä

ja taita

lnvsijn, jotca ofansja ounens owat etzinet ja löytänet lEiuresa ja
yhdesa
hänen haawoisans. Tosin, ei caicki Usconaan lapset
ammunda
wirwoturia
mimfa
lohdntuxcn
tästä Lähteestä/ siliä ne
jotta omalla itzewallaisudellans ja syyllans ylöllisen ja laikettciwan
elämän cautta owat itze päällens wetanet ajattomat taudit kiwulloisen ruumin, j« ennen aicoja ftuttawaisen cuoleman, heillä wielä jällen Kandymisen on usiasti Sairas sielu ja mieli nuoruden
se nuorul»l. 25: 7. syndein muistelennsesta, ia se wietä sitä euämmän/
desta juurtunut synnin tapa ja harjoitus aina wielä edespista itzens/
ja tahto makiana edes asetta itzens sille heicolli lihalle; josta lohduturen oikia maku ja tundo Usiasti cato ja aiwan wisufa mitafa
itzens ilmoitta. Ehkä cuitengin lEsus sijnäon lapuilla ja ylösomurhelliscn ja Handänö halajawan sielun; ja todista häjoim
caickia hänen
emälle tunnollens
pidä
murra
MlMeitaman;
ei
hansaa elä,
«la, lopuld. ban
Rl» !8> 22.
cuin
om
hän
tähden
rehnilr
Sosä tilgManhlwscauden
ennen kandymistans päälsa nijn tauti jonga uscen lapset owat
lens wetanet, ei enamdi ole heille syndeins maxo ja rangaistus,
nijncum se aina nijlle jumalattomille on jos he owat itze tautins ia
waiwans päällens wetanet eli er waan on heille nyt yxi liau-cumtus, langemuxen muistutus ja waroitus, ja wälicappale Sanan,
Sairamentin, Uscon, Rucouren, ja Pyhän elämän sitä ah?e<
mambaan harjoituxecn ja käyttämiseen.
Tasä tilasa myös ne
muut Jumalan lapset, jotca ei tiedä tunnosans ehdolliseLa itzewal»
eli waarinkäyttämistllä wetäneens tautia ja kiwulloisuut'
w sttkääns, waan että tietämättömässä snvstä on tullut heidäu
ei he sn; MW mahda lebdä itzens syyttömäni HERrsn

saa

cosca

sen

sen:

sen se

se

se

edes,
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ebes, waan tietä se, että heickoudengin synnit itzeMs owat ran<»
gaistuxen anfiainntt, ia heidän luondons kyllä tarwitze sen billitze,
misen,caickia edestulewia tiloja ia waaroja wastan, silla taudit m
tvaiwat owatsinyeeja ohiac, ei ainoastans jumalattomille heidän
sen sisällä
ehdolliseftl syndins »uoxusa, waan myös uscowaiWeckm,
estämisexi, ettei se paase walloillens: losa
tilasa cuitengin heidän Lohdutuxens on sunri ICsuxesa sen Usconosallisuden cautta cuin heillä on hänen Haawoisans jaCuolemasons,

cosca be ainoastans

pysywät sijnä Uscon ja jocapäiwäisen Pöranjosa lEsus aina on luwannut, anda löyttä i,
nuxen lärjesiyxesa,
amtajaxi,
ja
,a jofa Mjessyrefä mhös ne luonnol-»
tzens armollisexi walicappalet
läkityttt
ja
lisetlin
witzin siunauxen saawat. Sen,
nijn älä cayo stta «flön,
jÄiras
oler,
poican,
tähden
cofcas

nnnra Rucoile HGRra, nijn hän reke sinun rerrvexika jvndta rekemäst, ja ree bäres mchrecwmaxi, ja puhdista l?!-,zz:9.i5
caikista pahoista wista. Ia anna lihan?a udri,
mincllin sinun pidaio pois räalda. Sirre jalliparaudaia,
erc.
tUUa

uscon

lapset, mieluisella Aar, McK,
7: Z^
canda heidän cuormans, olcon mikä tauti tahtons
ajalla,
sillä cucas tiesi, miugä
heillä wmwcma yhdellä eli toisella
on catzando Makin kerrasta?
päälle
Cucas liesi, mitä hänellä nyt on sillä saipualla pesemistä la puhdi,
stsmista sinusa taas? sinä olet tainnut sijnä ja sijnä tilasa tehdä jotan lumalatas wastan, eli lädimmaistas wastan pahoin, jota et
saat tilan
sinä ole huomair.nut, waan nytja taudin ja waiwnn , alta
huomatta taudin coettelemisen colcuttamisen alla. Kijtä lumaarmon edest, että hän etzi sinua, ja ci salli sinun enolla illata
man roctusta ia puhdistamista sinun tietämättömydcsäs, j'a anna
ja sodi sitä urhollisemmasti Mens sondia,
suuta hänen wilzallens,
wastan,
ja
mailmaa itzias
alinomaisen Ruxouxen ja uscon harjoituren alla. Nijn Jumala on sinun sullotun sydämmes iloittawa
ja tydyttäwa hänen Rackaudens ja Aarmons wacuuwxella, ja riemullisella woitolla »li caiken waiwain ja itze cuolcman. Ia joca
olen hänen, Hk«, »l: ?.
sirre woicca, jen pira caicki perimän, ja Minä
lumalcms, ja hänen pira Hieman minun poican. Tämän
laxon mustat waatteet silloin muuketanwalkcixi cunnia-waac-

Semäbden siis mahtawat

sen

surun

Bbb bbb
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teixi, Caritzan edcs, ia nKmar dwar ne, jorca suuresta wai«
wasta rulir, ja he owar heidän waarcens pesncr, ia n« Catiyan
Nsalaisnet. Gentähden swar he Jumalan l>
hnnda paiwälla ja
hästuimen edes, ja
nen Templijans; ja se ieca IsKttneUa istl», asu heidän pa<
ällans. Ia Jumala on clliwawa caick Anelet heidöu silmistans. Amen!

weresa

17.

RackahiN IGsu, Meidän Siclun, ja meidän RuuV3apahraja,
ja meidän ainoa talinen Elämäni 5 K.al>
mim
meille
na
sin»n HenZes Armo, errä me iM cmnra meidän
mjn paljon cuin »ne sira namiyem, sinulle tojacaiken rvoimanusioUisesti sinun
tisesti
niaxes kä^täm: Ia sirä wasta»»!waroirram iyem caikist
nist, joilla me mahdaisi,» meidän oman terwevdem turmella raicka mmlroin sinun wihas meidän päZllem u?e,
waan jos Sinä
lövdär meille rarpellisext, että joranr
anda,
meidän ruca, mjn opera meidäw
tästäkin curiruxesta
mjn pian, totisela parannllxeja, sinun Armos wa«imusta eyiman, jasonZeliaxi rlckmaw erra sinun L.ohdu-'
tt»sias t>fwäxem käyrtnmän,, jasitte kärsirvälliftdellä ja
caikija meidän kärsimisisäm sinua cunnioitranijn meidän «Alotem sinulle pMräm, ja
man; GttK
rajäNn
nnlille ihmisille
esimerkixi olem Ach!
ja tlle
caicki sinlm lapjes jorca sinä täjä har,
joicus- ja kärFMys Schol,li»sa pidär, ja anna heille armo,
e«ä he nijn warllaisir euin rullrckin CuylzmijeUe mahdollinen on ja sopi; Mahwista heitä cotifesa tljcoja, ja
ta caicki heidän tipun» Gmlm pijnas ja Ripus mlnstelemisen ja tlnNstelemisewcaurta, ja anna jen ulconaijen
ihmisen turmelus, aina sijna silällijejä altttlallizesii
Viruxi tulla. Huojenna sillä walillä: mvös iyecunZin karjälken cuin sin iyecukin kärsiä woi. Ama
siminen,
ne, jorca heidän elamans tästedes
inUens
ujcoUijemmasti
Snmlle jallens, «flögllhrara aicowar;
sira
»Vaan joille ero auruallijemdt on, nijn roie ja johdata
ne, vnnä meidän ja iyecungin lllcowaiftn cnnja, silla
ja kiGinulda armoja llloscayoultta: hetkellä,, eästa

sen

,

sen

surun

wun
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wun laxosi/ slnne> cusa ei 'shran kipim, ei yhron Ml,,
riH s ei >shnm cuolelnam ole olcwa,. ijaneaickislldes. 2l>
men, HiYßra IHsu, 2tmeu.

Kahdes

Kymmenes ja WijdeK

Sunn^

Esipuhe
aica on, erra Duomion pira lunmlan HuoncsiH.
alcaman. Murra jos ensin meistä alca, nnngäsia lopun Ne laKXvar, ioeca ei Ilnnalan
wtt 4l 17.,
lillnnra usco?' Näillä Sanoilla vhtss' Duomista Jumalan buv-nen ylitze ennusta P.
loi«t
enstM Epist. M-4- v.
me
Sanoisi,
fturawaistt asianhaarat:
sia
rnlrman: Jumalan Duo> Jumalan
ITnM, Että Duomion
miot owat monenlaiset ja tuttimmoMt,, nijncuin se cuuluisin, on lDuomwt:
mailaan
tämän
Moilman päälle
on tullut) josta
cosca
ran Päiwänä
me 26, SunnWtaina P. Eolmin. Päiwäst saarnamme', TälH
Duomioo ei Pietari täsä nyt ymmärrä erinomaisesti, silla laman
pito tapahtuman jo taalta HERran 'Huonesa ennen cui« Wii-.

se

se

Yhteinen Duomio tule.,' Niin mmitetän Jumalan Duomion cans usiastj Raamsttusa,,, senLallMesia Ilmmlan

meinen

jolla hän,
hnefcaudell oikeudesta
'4? 2^
pois
eroitta
määrä
uscowaisisia,
useonomar
ne
niistä
ia
heidän pois hänen aumdens oftUisildrsta, jocä
para cohden, aftletan ia on autuartekemista wastan. Josta itze.
Christus sano:, ei Jumala lähettänet poicans mailmaän,'
Dnomiyciuan
imitra että
hänen cauri
tans wapahdcttamam loca lijco hänen päällelw, ei haN-,lug.
5: 24.
da Dllomira; murra joca ei usio/ se on jo Dllomirru. Jo-'
ca ujcH,ei han tule D>lomioon. Se on,, waicka hänen picä
wijBbbbbbZ'

4 EahdesMmttMts ja Wijdes Sunn. P.
Paiwänä Duomarln edesä seisoman/ mjn ei
hsndaftntähden Duomita-raicka eroiteta pois M autudeffa /ota
hän jo tasa Mailmasg Ufcosa mutinnut on. Tästä Duomiosta
ei myöspiömn täsä puhu, nijn muodoin cmn Jumalan oma huone ou Mpa tM'Mg'B DuomwM. MM myös Jumalan
chijmeiscn Duolniou

caus ymmarretän, ne Jumalan wanhurjcar pääröxer
hän on wanhurscaudesans päättänyt caickmaisten eli
wisieiy Rangaistusten jawaiwain caMa etzick ja rangaista nijtä lu<
malattsmta mailmasa, nijncuin Wiio Babelin ja Antichristurc»
rangaisemisesia: lWoi sirA wärAwntä CauplMZica, silla xh,
äxoc.lZlio. della
Duomion

joilla

herkell» mli sinvu DuomiHs. Cunnia «lc«n Jumalalle Ma hänen Du«mions owarronleriaxvanhurjcac, erra hän on sen juuren porron Duominnm joca huorudellaftS/ maan turmeli. täsälumgla maxaa nijlle lumaiattomil<

e,?, lg: 6.

K heidän ansions ja syndins mltgn jalken silmän armota, waicka
cuitengin caikisa, EtzimW ja Duomioisa cuin Jumala harjoitta
tafä mailmasa yli mgitten ja Cansain, onaina jocu Armon liewitys ja Parchuuxen tasoitus, joidtnalla myös moni säilytetyn
xi tule ja saatemxi mhan alda Armon alle-.moni myös jocalwääryttä on kärsinyt tule eorgstetuxi ja irti lassctuxi mmalattomain
-sorttamisesta, ja ns toiset sitä massan maahan lyödyxi. Sentay,

sf. 9: 8.

H. den sijs

se seiso:

HGRra on-walniistanurlsilmnensDtlH-

jä Duomiye MM Wrin Mallhurfcandes. -Hänen
T<art,en!s
owar Tornus ia Mtzcus. Tancaliaistt I«ma,
tan WlhanDuomiot owat monettcallalset, Muutamat owat lulkijer räikille sisimlts,
ensimmWsä
niailmasa, pharaon Somrpäen upormminen mereen, ja
nijn edespäin, joista Jumala itze. sano: «nina lähetän ne neljä
minun pahaa ranZMustaN (eli Duomioran) mielan, NalN? H si^ läl,, ja pahat Pe6or> ja V.uron lerzljalemyn hawittämänja
7-

>

?l'.

ui-

muutamat Rattgaisturet

että ne enämman coffewat ihDuomiot
menoon,
jongatähden ue myös
cuin
Sijalliseen
ulcönoiscen
misen
DttHnuoixi, mincutzutan Illmalan Salaisixija Hengellisia
japimirraminen, ja Tahtuin on
P. Colmin.
don paaduttaminen, josta nfiast cako
Paiwäst. Wielä cans IllmaKm 'Comus hänen
puheisaus, jaAasMjano, tule Jumalan DuomiM nimen alle,
owat taas nljn afttetm,

silla
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KDyt LuMiret ja Paätöxch
sillä caicki Jumalan Sana/ PM
ja
juliftoxec

owat lijckumattomat Duomiot

oikeuden

ihmisten

heille takka Autnderi eli Rangilisturexiv jotca ei cofcan muutu cuitt
hän sanonut sn- Niin että coco mailmci on ftcgpäiwä hänen Sanans Dusmion ja päätöxen alla, jonga jälken myös opettajat Duo- ' b12<5.19!21.
mitzewatmailmaa, nijncckume sen.merkinnet olem Sunn-Septuagesima. < Sentähden se seiso: HGRran Sana sn rötinen>
ja mira han lupa M han
pira. Wn racastä
ja Dnomiora. Hän ott öikia hänen SO
noisans ja puhdas h?men,DlwnnH:jans. Caicki hänen Raowar coimellifrt, ne owat
Tomdes ja oikeu?
des. Johon tulewat cans ne Duomiot, joilla Ilimalv TotOen>rl.in:?.B>
jälken, oikeudens jama nijden rijtaisten wälillä> nijncum se oikein
Duomqri, jonga tchden, hän myös' on phdin erinomaisen Duo»
mari-wtkaan asettanut- maan päälle siahans" Wiela n:»ös eri-

simisir

lucuun
ja Tulcar, jmllaluuwla

sotta hänen oikeudens ja wanhurscaudenF caickia syndejä wastan,
hänen Lapsiansakin cohtan.- TaneallaiMlumalan Duomivsä päätetyillä Kärsimisillä hän sessä curitta heitä synnin täl>diN, että sen
sisällä asuwaisen Synnin joca
himW alaspaina ja M. Sentahden
sanoi,
että
costa Pawali
Mwottowafti syö jH mo HERran
Edtouisefa, hän syö ja juo itzeilsns Duomion, nijnhän cchta myös

sano ftn päälle:

jos

me imemme D!lomltzisimme,nijn en ms5
DuGMiM oli», waan cojca NleHuomiran, nijn mc HER,ne mällman
cqdMtais. loisa
ralda cttritaratt

'

cansa

,

3». Z2.

fanoisa nijn muisiutetan caicklnWstä KärWMja
joilla Jumala' Syndejämeiöäu rteem asetta ja mnistulta, men me
Duomittaiö rangaistuxen ja, wiban duomialla mailman
Ts>
sä ymmarryxesa me nyt myös- täsä ymmarram Ilunalan Diiomiot,
että ennen cum han Mda'bänen Wihans nuM ja' Rangajstuxet
lanMa lumalattomain pMe,'Nijn tzan ensiss'chi tzänen oM

ransa.,

zoca yxmäns ciuck,
ca«ck,

Dlwmari^on)äsa
o,k'em

ei

muu/

Jumala Du?MM

seka naks että DuMtze. 'Mi Ms
)a waiwat hänen Pyhistä
MattsVuomike ja lä-

hsttc, hamu wstem pMlle.

Piru ja MMMMMalens
to-
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wcmn ei se tapah<
du ilman Jumalan omäqDuoNiota Paai-öflä ja Sallimitta, silla
7>1,t1,. 12:3».^iss Jumala caicki hiuscarwarkin pita hänen lugusans ja edesSanat totijestj owatwahcatzomisesans hänen Lastens tykönä,jotca
lvari lchdutuxen Perustuxexi pandu heille
cumaa paljo mämmin Jumala wariele heitä Pirun waiuojg wastan ja itze hsl'
litze.ja ojenda heidän Kärsimisens heille hywaxi. lulnala. fts on
jocq itze osotta hänen osteudens täsäkiu hänen lastens ylitze-, sentäbtosin,paljon pahg ttkewqc,MlnalMgm lapsille,

se

Jora-HEAra racasia,. sira haN
ranZmfe.
Curiruxen karsitte, niin Jumala ranPe reille iyens
mjnouinlapstllens: Ma cuca on se poica, jora ei Ija cnrim? Josta Me nii.n naem, ettei hän täsä ymmärrä wihan ran<
gaistusta, Man isan-curitusta
lapsille tspahtu. WVan
myös
taidamme,'MuMarincansa ymmärta Chrb
maiststi me tD
sinren,joea on Jumalan Huomn ja Seuracunnan Pää Edesja Haldia, josia'nn)ös Pietari täsä LMisa puhu että me
V. 13.14. 16.1seisoja
hänen cansans ja hänen tählens kärsimme mjncuinChriftittzt., Iyn<
g,a tähden se myös seiso Jumalan pojasta: han halliye heira
loira minäracastan, nijca,n,ina? nuheanraisella witzaUa.Tästä
Duomarista meW on yxi suun Lohduly. teren ja cllriran.
tus, että,han itze myös on meidgn Lunastqjamja Nchem hänen
we«ns cautta, ia onltze uiösseisonnt caikW Duomiou meidän cden seiso:

Ned. 12:6.7.^Jos re

'

;:

<

enämbj, waanrackaude-

desiam,,jocaniju
meill e totisexi hywäxi ja auludexi.

DMnNtawa.'

2I»M.

se on,ja Jumalan

Aja

on,

lIlzmala»

M6. nyt: tarMe tancalHuone, on elaSilla
,
Duomiota.
Imnalän
laista'Mmista
rvan Jumalan Selwacnnda, rorndcn payao^ja perllstlls.
1

Md. g: 6.

Cohnannexi, Se DuomfttawK
>

.

huone mc olemme. Tämä Huone,,o;tMi sencMineu!'uone,
ole puM ja uscollisct lMt<, sM »>l)des simrcla
iosa «!i
ei
ole
äinöäfta,iH.,cMaisix jazhopiaiser astiat, xpaan
hnonew
jaroijer,' numcaumr cunniaxl, muummar
pnijcr
ja
mvös
hapiari. Josta me mjn näcn,, että Bsä huonesaowat asujat,
caickineiotta Cvristuren niinitläwätr ja luanustqwat. Nim että
nyt lama Jumalan Dcwmio käy yhden sericallaiftn, Huonen ylitze,
myös ne
josa ne Wowaiset jästnet. asuwilt, waan cuitmgin

2'.2v.^

.

zosa

pe-
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petolliset lapset seeaisin owat, foca niin on yxi hywistä i'a pahoista
Jumalan Lapsia tosin caswatetan,
secoitettu cocous, josa totisia -jolca
myös sinä itzens
ynnä
cansa,
waan
chdackein
ja caswawat. Sentäbden me mertitzem,
tTlcljönnexi, Misä
rsimireran?
Man Jumalan juonen

rämä Duomio

ta,

MM I<Kv

Wastaus: Duomion MM»:
pira alcaman Jumalan Huonest, sano Petari. Ia nijn pita'
nijden Itlwalisten taicka Jumalan Seuracunnan etzimisen, kay,
man edellä mailman ja nijden jumalattomain Wchan-Duomion.
Nijn me näem, että
se ensimmäinen mailma piti cadotettapiti
nijn
Sodo- «?et.2.'5-l.
man,
hurscan Noachin ensin paljo karsiman: cadotu,
piti
edellä,
häwityxen
man
Lohtin kärsimän: Jerusalemin
ks. iv: iH.
Prophetat paljo ahdistusta ulos seiso ?". 55: iz.
xen edellä., piti Jeremian janijn
l2.
cans täyttiwat heidän syndins mi"
man, jolla ne jumalattomat
tan, ja
heidän ylitzens päätetyn Duomion tekewät itzellens si<
ta rascammaxi ja oikiammari.
Waan erinomaisesti näkyis P. 2öl«cc.6: I Z.
päälle
josa Jumala ilmoitti
Pietari tasä catzowan ftn näön
Jerusalemin,
MkW löydä Le.
chielille hänen wihans
piri
cuitengin
Mpeman
armota,
ilman
waan
heidän
ensin Z< 6.

sen

cosca

sen

halien P^HWKnV.

Waan että me
tancallaifeen Jumalan Huoneen
Duomloon, emen nijden iumalattoMain häwitysta, maddaisimme sitä paremmin käsittä/ nijn me tahdon.waariu otta seurawai-

st st asianhaaroist:

Jumalan Duowiot käywät owat yft,
teisesi cahlalaiset lumalanomar, eli Jumaliset. Ia nimcnin
ne Jumalattomat ei ole caicki i)!)d<sä tilast/ waan toiset owat ,ulki Sllrllrromar jotta ei pidä minään asiana eikä Religionia, oppia ja usco, eikä muuta Christillisyden haroitusta, waan tekewät
caicki lihan töitä robkiasti ,a tlirwaisella omalla tunnolla mielestäns;
ja toiset taas owat Ulcscullamr joilla on lumalisnden warjo, ja
kijwsus ovista ja ulconaisista Christillisyden harjoiturisia, joita he
ttkewät taicka oman clmnian, taicka rangaistuxen pelwon tähden

Ihmiscr

joiden yli

nijncuin Lain orjat, taicka ionMN Toiwon täddcn autudcsta; Niin
samalla muoto ei ole mvöstan ne lumaliser caicki 'shdeja n>
l«sa ja arwosä/ waan yxi osa, tosin on walpas za tasainen ha-

Cccccc

nen
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nen lumalans Palnnluresa jakijwasa Christillisydeu
ilmsn petosta, mutta löytycans niitä, jotca mailman ssisowaism
onnen ja menest»)M alla lcmgewat johsngmt huolimattomuteen ju
hitauteen, tacaverin jättäwät heidän Uscons roelwolliftn harjvitnxen ahkeraftlumalan Sanan tutkistelemisefa, Sacrmnentin nautihemisesa, ja Rueouxen wiriafä harjotuxeft; jonga mutta Piru
saavi tilan sitä enämmZn kiusata heitä, ja iftutta HMn «ieluisia
«jatnxia mailman menosta ia muodosta, josta myöswijmein karttu
paljo mailmallisutta ja tmhuden tuhca sydämmehen, että syndi rupe
makiammglle heille jätlensmaistamanja liha sitä enänmin
ttlls suun waara ja csman we cmisans, jostawnmein heille
eo LaMMlVen tila, jos ei Jumala taneallaisten hänen Etzimistens
ja Dnomioms cansa heitä ennätäisja sitäestäis. Tämä nyt on
ensiinmäinen(3)yy lumalanDuomioihin hänen omasa Huonefans,
joilla cuitengin nijden monen c«!laisten ihmisten tilan jalken hänen
buoneftns on erinainenpaZllecatzando asianhaarain jalken,unneuinefimelkifi: Mitänijhittpllhratstji? ja totistjn seijswaihin Christirrsihw tllle, nijn namat etzimiset jaKärsimiset heille aiwotan
sitä warten, että heidän Uscons jaKärsimisens sen cautta tulis sinijn myös heidän Wihamie,
tä paremmin
yliwoiteturi
Pysywäifydens
esimerkistä, ja he nijn ib
heidän
hens
mau
edes olisit cosrase heidän päaltule.
Mitä
taas
niihin
lens
Ulcoclrltanmhm tltle, he Jumalan
ja
poujlangewat, waaneisen
alla
enimmitten
wainoin
etzimlsten
wuox Seu?acunda heidän Kiopumisens cautta mitan cadota,mjw
mnodom cuin he ilman sitä owal ollet Jumalan Huonelle enäm,
män häpiäxi cuin ctmniaxi, ja estesM moneen hywaän. Ia cosca
Scuracunda näistä wainoin cautta puhdistetan, nijn sitä enmmnan
jäapi NdiNt
jotta nyt tämä» tulen ia puhdistamisen
wkwat
cama
sitä caunimmaxi ja chanammaxi yliällnls, cvsca rifZt 12.
wiffimen
cansa psrcattti on, ja ruumenet owat eroi?
mtsncallaisen
techt poldettawaxr. Mutta mitä taas mjhm 3<estlmmäisii'tt
rule, jotca tosin annon 'Hilan alla wieiä owat, waan sijnä liwufa
n-ailnmA ja lihan mcncsiy?etdä owat anbmethidasttitta itzensChw
H.CoIm.PA, stiLisydens Kwxusa
sen kijwaudasa, ja nyt ikänäns cuin hengee
wiela wetäwat heidän heicon elämans
nMe ontancallai«en Jumalan Etzimistn Duomw sangen tarpellinen hyodyllmen ja
edustawss/ sillä tcunän cauttss/ nijncnin woimallisen Tuulencautta,
tu-
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tule ikänans cuin poispuhalletuxi jallens st Tuhca, jonqa alla heidän lumalisudens kipinä olis pian ulossammunut, että se jällms
rupe palaman ja loistaman, NUa rangaistus opeera janoista
«s.
waarin orranian. Ia nijn on tämä etziminen yxi suuri wälicap. zze l^s
pale ytösherättämiscxi uneliaisudesta, ja sen totisen ja puhtan Chw
ftillisyden edes auttamisexi; ilman jota he taidaisit wijmein coconans nuckua s«ruttomuteen ja cuolla.

Naisä caikisa

nyt, ia

Duowiom lärjestyxesä, eri muodolla, näyltä itzens Duommin
ja Rackaus: EnJumalan seka XVanhurfcaus, että
fin, wanhlwsiaus siinä, että nijncuin Jumalan oman Canscm
owat sitä rascammat, jotafuremmal hywät Tyst ja walo
S»nnitowat
osotetut; nijn waati sijs Wanhurscaus sen, että ne e> l.nc. lH;
hcille
pitä saaman, joille suurembl Tieto on annettu
haawoja
nclmmän
cans col)ta on HirJumalan Tahdosta. Ia niincuin Duomari
jumalattomat,
rangaisewa
nijn waa<
wihollisens
ne
muisesti
hänen
ti taas hänen Wanhurzcaudens sen, että dan ensin kijwGu hänen
omains ylitze, eikä catzo läpi jormen hauen omasa huonesans, että
h«'n niin olis tasainen ja ilman Personan muodon catzomasta hänen
duomioisans, eikä hänen alimmaisens sais tila walitta vongun wää«
ryden ylitze hänen oman huonens suhten, waan sitä paremmin M
listt Jumalan Wanhurscauden tuudeman, ja näkemän cuinga ou
kia syv hänellä sitte on M augarammasti rangaista heidänjumalatcomuttans seka Jumalala että niitä wainotuita uscowaisia was
osota itzens Jumalan
stan- Waan ei sitä wähemmin täsä myös
sekä hänen XVihsllisians jl»malauomia wastan,
joille hän tämän oman Huonens puhdistamisen cautta, anda syyn
ja tilan paranda itzens, ja niiden uscowaisten Pysywsiwdcn esimerkistä tulla siihen oikiaan Totuden tundoou: Nijncuin cans, mitä
mle,
sen cautta saawat
hänen oniaan
ia heidän Uscons
tilan ilmoitta heidän Uscons ja
tule wahwistetuxi, ja callimmari löytyri min cultza.
roisir
tulewat tämän Coe«
taas jorca uncKailMeen lanFe«mer
tuxen cautta ylösherätetyxi todella Jumalala etzimän, ja mailmae
Cosca caicki ricat ja ruoste tule
sta ikens jöllens poiseroittemall. pois
nllesa
heidän
ustonslcullasta
culutetnxi. Ia nijn Juma,
täsä
lan Duomioisa eaikin muodoin loisia sula V?<uihurjc<u,s i«
CccccsÄ

Mi-

V 4<>
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Naista caikista me myös näem, että waicka caicki tancallaiset Duomiot heidän ulconaise» näköns puolesi owat yhdencallaiset, nijn cuitengin owat ne heidän Sisätlisen menons vuolest suupuhraille ja vainon Ma torllden tähresti erottelut:
lapsille
ja
ja- usioV?uisille, owat ne yxi Martden seiforviUe
KKtK. 5 lio.it tyrin Karsiminen, Jumalan nimen Eunnian tähden, jonga Pulc<
ka on suuri Taiwaisa:
mteliaisMe ja hicmUe ne owat
ylösherättämWi ja curittamifexi Parannuxeen ja Walppauteen:
Waan, nijlle Ulcöcullannlle ja muille owat ne Rangaisturexi.
Esimerkin tancatlaiseen päällä;
eroituxeen me näem itzeChristuxen KärsiUlconaisests oli caickein heidän KarmisenDuomios Nisiin
simisens yhtäläinen, waan sisällisesti eroitettu: Chrisiuxen tykönä
joerinomaisesti sowindo uhri Syw
se oli yxi MUnyrin Ryöwckriu
tykönä jocakaännyiolr st Kandem edestä. Sen roisin
dymilen lälken Curitus Muistutus hänen endisista synneistäns. Waan
kandymätrsmanß!förVakin tykönä oli se wihan Rangaistus
sen
ja csimacu sijtä edesa seisomassa Hetwetinwaiwasta» Nam siis nyt
owat asiat Jumalan Duomiom cansä.
wiidenttexi, Mistä, ja erinomaisesti Jumalan Vuo,
hänen
oman Huonens yli, nytP. Pietari-ftno: Aicn on,
mwsta
pira alcamnn. Se on tosi, että Jumalan
erra Dlwmion
«ica on aina/ nijnruin ChristNtyin tila myös on nijn, että luma,
lalla on aina Syy hänen lapstans coetella ja harjoitta Karstmisis;
uijncuin se yhteisesti «yss

seiso: Caickem, jörca IlnnalisestlG
rahrowar/pira
waino karsiman. Waan
silxes ChrMfxes eA
on aic« että
«osta se P. Pietari tafu erinomaisesti sano, että
Wuomion pitn aleaman, niin ilman epäikmätä se hywa AposiVli
sen päälle cumitzt Wap>.lEsus 01l wähä ennm puhunut
catzoi
petuklapsillcns heidän Wainoistans ja Körsimisistäns ennen sitä
Yhteistä Jerusalemin häwityfta,
ic». ja Luc. n: 12.
coetnren tuleen oikein
loh. :6: 2. että he nijn tiesit
walmista itzZns, ja siinäkin sille jumalattomallemailmallePysywäisyden es>cuwaxi olla, cosca he werens ja Marttpri-cnoleman cansa
Ch,istuxen opin ja Tunnussuren wabwistit. TlmcaAifet Dusmiot olit nyt tarpelliset, HERran Huonesa, seka hänen oman perhens ja Seuracundgns puhdistamiM, että hänen Wihollistens
Syndein mitan täyttämiscxi, joiden yli hän nyt oli päättänyt hä>
«en WlhansDuoniion j»rangaisiuren, w«W cuitengin nijn että
Duo,

2.7«n. z:i2^
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ja stn
ensin Kancn oman hubneus yiitze käymän/toimitet,
Duomio Jerusalemin vlitze
tamam Ach! cosca Jumalan omat ltlpset nyt näin rastasii piti
ctzittämau ,a Ducmictaman/ mifä loppu sijs pm,
jotca ei Ewan,«ellumita Cljrismxell ensinciän wättan ottanet? M.
13:
Hasta nmlle ermomalsesn tZmä- P- Ewangeliumi, anda
nyt syyn ,'a tilan puhua. Tähän

Duoniion

piti

päälle cohta

se fWN

lEsuxen omalla Rucouxella,

sanodcn,,

Meidän, ccc.

Sm P. Ewangeliumm kirjoitta K'MrMuS,
Co»
sanoi lEsus Opetuslapsillms:
josta
häwityxell
sanotcauhisturen,
te
näette
sca
M on Daniel Pwphetaltza,! stisowan OM pyhä'

luke haw ymmsrtäkön. i 6, Silloin
A sias, joca tauläw
owat,
pnetcan wuorille. 17. Ia joca
ne cutn luVeas
cuwu pMS on, alkönastuco alas ottaman mitan huolB. Ia joca pellolla on, alköu palaitca want'
ja
teitans ottaman.

nM paiwittH.

19. Wdi

rastaitta

imMwaM

Mutta wcoilcat, ettei teiMu pg-

conna tapahduis Talwctla eikä Sabbathiua. 21. Sillä
silloin pitä simren waiwau oleman, jonga caldmnen el
sle ollut lnailman algustanijn tähän asti, einwöstule.
52. Ia ellei ne Päiwät lyhetais, nijn ei yxikön Liha tnlis autuaxt, luutta walittmn tähden ne paiwat lyhetnn.
2.3. Silloin j«sjocuteMsiuwis: Eatz,o> tW on Chnsms, tmcka siellä, nijn alkät uscoco. 24. SM wäarllt
Ehristuxtt, jn waWt ProOMt nMwat, ja tekewät
että myös jos taidais
tWahtuä, walitutkm eWtottWn. 2.5. Caho, lzzinä 0lcn tielle ennen sanonut.
los he sijs teille sauowat:
Corwcs,
nijn
aMt mengö ulos, Calzo,
Catzo, hän on
Ccc ccc 3
hän

suuria ihlucitä

ja mcrckejä, nyu
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hän on

Camcwis,

älkät

uscoco:

2.7.

SM niwnun

tlllt leimahta Idästä/ ja näky hanmnländeen,
Mkäifen
mjn myös Ihmisen Pojan tulema, -.s. Mutta

Raato

on/

Meu Cotcatkin cscouduwato

Tällä erättä, meidän Tutkistelemisem pitä oleman /

Synnin Cauhistuxen päälle wälttämät.
He
tomästl fturawainen
cauhisius

sekä ruumiUlsestt että hengellisesti.
auts! ja amm mmestpäl

O

HER«

meillä
MWosca
päälle

nyt on aicomus puhua, Synnin CauWuM
Häwityrcn Cauhistuxesta; nijn siihen
seurawaisesia
syyn
meille anda
Chriftuxen Ennustus tasa Ewangeliusijtä
Hirmuisesta Jerusalemin Häwityxestä, jota muutamat
Sia misä ni< Misa
opcttaiat
cons
mätCauhisiu»
cntzowat nijncuin esicuw» eli esimalausta sijhen hir,
piti ole<

sen Hengellisen Babetin ja Antichristuxen hawityxeen joca
lopun edellä pnä tapahtuman Roniin wallan Me, Ilmailman
v»n. 12: ii. mestys kirjan,
ennustusten jälken. Waan mitä nyt erinomaisesti
lB.
,'l'lics.2.Z,4. näihin Jerusalemin Cauhisturiiutule, niin me lniM cohta merkiMisa nämät sekä Synnin, että sittzem, etra iye Sia j<t
piti
cauhisturer
wallan
HHwityxen
saaman ja tapahtuman, oli
te
?s. «4? 2.4. Jumalan oma -Husne, on, Jumalan Seuracundo, joca hänellä Jerusalemin ja ludan maan sisällä oli, <osa Jumalalla hä«
nen ästlMlsens nijncuin hänen Caupuugisans oli, hänellä oli. siinä
Tuli ja Totto, ja hän oli sitonutitzens Man Mniaan ia Huone,
erinomaisten Lupausten, hywäin Töitten, Tmmus merckein.
laMessiaren ilmestyxcn ja lupaurcn caurta heidän Siemenessäns.
Waan tämä Jumalan Huone nyt Chrisiuxen aicaua oli joutunut
Mn wiheliäisten tilaan, sen asuwitten pahuden ja saastuttamisen
coutta, että nyt oli yri Ryöwäritten Luola ia
harjoitettin ja tehcin. Nijn
josa caickca cäuhistusta
että,waicka sima lilcouäiststi wielä lumckan Armon Wälicappalet, Sanain Sacramenditolit, jongatahden se cans wiela sijna,
pWecatzannosa
Smxi täsä cHutW Christuxelda; mm
Mtengin oli nyt tämä Jumalan Huone »tze työsä ryöstetty ja pal«
jaxet
»nan?

muiseeu

se

seen
ss

se
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jastettu caikesta hänen'SiOUisestäCaumistnxesians, että le ot,
pian cuin «utiana ja tyhiänä caikesta Jumalan ja Messiaren Tlw
»osia, lumalifud.esta, ja caikesta Totiftsta menosta ja elämästä,
l»s. 74:4.?.
ja nijden siasa wiholliset kiljuit INmala» huonesa, hämäisit
ly. 2».
keila wäärydellä, lumawttsmudeLa ja sNMttomude3«° Sentähden M ei tainnnt Jumala enämbi HMM j» pidellä tätä Giaa
nijneuin hänen smaa Huo-ntttans, etkä senasuwita mincuin lapsia
Ma culla Isällisellä Curituxella etziä; nijneuin ms Esipuhes
Mhmn; waan hänen täydyi nyt meluta M nijncuin Ryöwnrin l<uy. l9t 45»
luolasi,, ei ainoastani Templisä ionge Christus itz« !t> cutzui Rys<
waritten luolaxi, mutta myös coco huonesa ja Seupacunnastl
oli caickinaiJuvan maan Ualiä joea nyt nijn cauhiasti saastutettu nyt
Löi heitä
silla Syndem cauhistuxilla, josta Jumala sijs myös
nijncuin Vihollisiansa aina peticaton asti, fa fijrstwijmein hänen
Huonens coconans toiseen paickaan, Pacanain
Ach!
Rackat Sielut, fowittaeam tämä asia meihin itzeem, me aftimms
nyt täsä Jumalan Huonefa, ja nautitzemmesen Pyhiä edlzstuxm
Sanasa j« Sacramendcisä. Ach! että Jumala löydäis hauen
Huonesans wielä jotan cauniftusta, että sijnä loistais Jumalanl

secaan.

Tundo, wanhurfcaus ja Myys! me tiedämme, mitkä hirmuiset

ja minga suuennustuxet Raamatusa seisowat wijmeWä ajoista,
lopun
odotettawat
edellä» An,
meillä
mailman
ret mmiwxet
owat
walwo,
sijs
joca
ja
sydammens
aina
on,
vita
hänen
huonen
tuas
faastatoinna ja pnytana Jumalan Templma ja asuinsiana, haneltä totisesti ci ole coscan yhtän häwimens waara eli pelco, nijncuin
Mätöttä caickinaisisa canhistawaisisa Synneisä itzens wierittelewät
on yri walttämatöin häwityxe» Cauhistus odetetiawa. Tasta me
W cal^elem
Ensisi, Sannin Calchistusta: Sannin Canhistnxett
taidamme me päättä nahtäwDi sijtä,, cosca me ajattclem cttä st!
sn >'xi hirmuinen poiepoickeminen Jumalan pyhästä L.aista ja Tahdosta, ja seurawaifcstj caikesta Wanhurscaubesta ja
Pyhydestä johon Jumala meidän alusta luonut oli ia mjn itze Jumalasta siitä corkelmmasta Hywydest. Nijneuin wielä cans,
eosta se funn Lunastuxen Työ pitilumakan Pojalda loimiteltaman
,

Synnistä pelasmrexi/ Sencauhistus, ja cadottawa, ja
tzewK woinm, erinomaisesti on nahtäwä Map. litss«Mn ul««ja-
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i'a Cnoleman hirmllisiidessa ja anna,

coscs ei tattcu «uulla tawalla P3isste:ta,

eikä

se Syn-

nin caMawitzoitettu Jumala muulia fowitetta, min Jumalan
ja min määrättömän PersMa» Cuolentalla M Kärsimisellä, cuin
ja Pitkä Perjandaina
me Lastiais Sunnundam
luullet olent. Jota fuuremmafa mitasa sijs ihmiset wielä Sondia
chWoittawat> sitä surembrcauhisius se myös on Jumalalle; jota
fuuremmasa walkeudefa jaEwangeliumin walosa myös ihmiset wielä tätä myrckyHtacastawat, ja siinä Jumalan Pyhäin Casmoin

wieriMlewat ja tayrawat
M rascambi Duomioia
cadoluxen cauhistus myös sen päälle malttamattomasti seura. Sen
Totuden meille sekälumalan P. Sana, että caiken aicaOt Naa<
matun ja Seuracunnan Historiat, joca aicaiset Coctuxet, ja
mamuWon yliwoittamiftt ja TMsttlxer, C«oleman, Kiusausten ja muitten Main aicana ja alla meille eteen asettamat ja maaja Sondein muo,
lawat: Ia että seonyxi
ionga
jälken
myös
walillä,
don ja mitan
sitte Aangaistuxet sowi,
letKn jg ulosmitatan syndiselle, sen meille Raamattu monesa pai'
cafa näyttä: Sentähden Chrifius itze muutamat Synnit merta
Malcaan, muutamat raiscaan.
Hän,sano cans, että hmiel'
joca
nijn että lu,
ii.
i.la on sitrembt
dnrcn Syndi oli rascaMbi cuin Pilaturen, Christuxen Ristinnaulitcs. Niin sano Svrach: I«ca NZantto ja ei ymmärrä sitä,
mjn l>an cuiceiiFin sondia reke: ,mnna jos hän sen
.

,9:

ta,

sfnvin carikerrmsest.

Nijn-

>

.ftc.

ja car;o ylön, nijn Hän retze

cuin mielä Cbristus itze sano: st palwelia jocarieräHEßrans
tahdon, eikä walmisia iriens rebeman Zen jälken, tayrv pal?.jon haaWHja karsia Ma jolle paljo annettu on, silda palo
l2: 47.
jonwaadirau erc. Nijn me cans muutoin tiedäm, mikä eroi48ja
tus on stmvein wällllä Phtoiscsti, jotca Mn caikin
ansaitzewat cnoleman, waan cuitengin cuoltttamisen rangaisturen
mitta uiosmitatcm Synnin mitan ja ercituxen lälken: Syndi jaeTecosynnit taas vwat sanK<
i: 15. tan pcnsyndijn ja
omattomat, Toiset seisoma:, pahan rekemi<eja, toiset harvan

I'c. 4'- '?' poisjättämisenä:
9: 41.
),c. 2: 16. toiset taas

Synnit:

!

17-

Toiset

omat Ehdollijer ja Halliyewalser,
Toiset tapahtumat paarmnnz.xen canja, toiset Sllr«tromndcla, ja cans Ulcocullaisildefa:
Muutamat erinomaisesti cutzutan Laupisiawaislri Synncixi yli
'

t»i-

MmimiM! Mwäst.'
toisien, mincuin me cohta

saamme cuulla,

K4s
muuttamat taas Cosss- l' <3en.

4.° I«H
27.

5: 4.

l

Huurawaizexi, mjncuin Wialtoman weren wuobatus, Sodoman Haureuden synnit, wlactomain Sortamista, ja ansaitun
Palcan pidättäminen, lMumamat Synnit wiela owat Ilttnalan poica wasiaft,. Muutamat taas Pcha HenZee wasian, jo'ca owat andexi andaniattomat, josta catzo SVNn. io. Trin. Ia
nijn me näem, että waicka caicki SlMit cadottawat ihmisen josa
,

ne haWewat,,paitzi h«ckouden syudejä Jumalan lapsisa, nizn on,HWK. 12:35^
cuiteVin eroilus nijden mitasa, nimcuin myös mngaistuxisa< lu> 3«.
malä-on ludalaisten menon täsä, min monesa muusakin Masa
andKnut, meille eslcuwaxi Speilixi ja waroituMxiylöskirjoiteltaja
merkittä erinomaisen tarckauden ja painon cansa: I»ldan maa ja !lcal.lDiiL<'
erino,

lerujalemi cuulmsa paicka mailmas josa Jumala tahdoi
maiststi fuuria Töitä js coco ckailmalda cuuldawia ja nähtäwiä
asioita toimitta, coco Wailman seka waroituxexi ja pMttämisexi.
Synnistä ja sen palMuxesta, stta myös ojenbamisexi ja »ohdattamisexi sijhen autualliseen wäpauteen Synnistä, M nijn Jumalan

osallisuteen jöllens: Cuiuga suuresti lumaA tämän Tansan ylösotti ja Mi erinomaista idmellista Hallitusta heidän Mens, sen P«
Raamatun ja coco mailmaw Historiat ja Sanomat

josta ei nyt ole aica pilkäldä puhua. HZn osotti sen ludalaisisa,
coco mailman bämmästyM ccmsa, että hän yxinäns oli ja on fel
oikia CuniWas, Hallitzia, Sota HERra,, ja itze Jumala, jonga Hallituren ja asetusten alla ainoastans caicki maat ja Cansat
ruumillisesti ja hsncielllsksti oikein menestywät. Rnumillijella raheillä oli siunaus ja yldäkyllHifys ruasa, juomasa, waal,
tesa, kylwösä, ja kynnösa, oli woitto Sodisa ja caicki menestys,
nijn cauwan cuin he tähän Jumalaan ja hänen aseturijns itzens
uscollifcsti kiinmpidlt. Hengellisella rawalla, Taiwan Walkeus
oli sangen kircas ja awara heidän ylitzens, jolla Jumala ylösnosti
heidän sm luonnollisen turmelureu ja Synnin pimeydestä hänen
Tundemiseens, HZnen kirckaan Sanans, jalupcmxencauttaMesylösrakendamisella, ja
siaxcsta, sen oikian Jumalan
oikian ia Pyhän Gaman muodon asettamisella heidän eieens,
sen
joisa caikisa he myös tulit cunnioletuxi Jumalan Pojan ia Chrisiu,
ren »millä woimallisilla Saarnoilla, ja hänen oman Elamäns Esi !
merkillä, jota cunma ei coco mailmasa muille tapahtunut. M)
mikä Autuus täsakin tapahdui heille muitten suhten!M hän näin
Dddddd
«h-
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räikille pacanoisille/ eikä he rlennet hänen oikeue,
Cuta Canla on nijn ylisietrawa, jolle lumalar nij»
ja kastyr owar?
lahefffwar ja jolla niM hurstar rarvar
wijmeinen
wijmein?
tämä
kawn
kiitos ja pääWaancuinsas
Se
paha
ja
tös
oli
tämä::
Se
nuria
Guel»
Cansastä
turmeli
tästä
»eut. 32:5.6».
iyens> heoMarilkiar> ja ei hanen läpsens. Nijngos ftnun
eLl47:t2-2a!

»«llt. 4:7.8.,

-HGR'ras> lumaKtras kijrär, fina hullu' ja ryhmä Canja?
lsiarlihylläis I»,
eikö hän oK sinun-Ijäs ja

l6^ malan ja cnyot aumdenVCallion 'flon kauhistusten calura
Eaick, Synnit, seka siwchoirw he hanem, ja nijw
puhm
ja
Tvör. owat Jumalalle
säUOt himor, että lllconaifte
Mlk!.i2,'z6».~yri
Cauhistus> ja wälttämättömasti cadottawat ihmise? j»peMnWja
svndyuyt
ne hallitzewat, nijncuin
rl. 51: 7. paha juuri? taipumus, on
cuolettawa
sula
Siemen
la
caickeen cauhistuxeen jaSyndijn, jocajo cnVvttmjaWuomitze ih».

1;:

sa

;:

39,

se cansa

misen itzestäns ;, Waan cuitenM wieG erinomaisesti'RaamatusH!

cans nimitttän wiM Synnin Eauchistuxexi,. jotca< näköisämmastil
ludalaisiengin seasDwallitzit, ja jowrn pnällecatzannosal cans wijpaullecsturais si ärimmamenz jwyhteinen jul,
mein
hämityren
ma
cauhistus pericato> Nijncuin esimerkixi: ilman!
ja iyeM cuin eaicki Stznnm muodot tzallitzit
seasa
jonZatähden
Z«.ltllH.lZ.ecukin M oman- pahan Mamenk. sifiin
Jumala jo oli päättänyt ajaa heila ulose ssstä lllwatustä Maasta,
>

mjn- erinomaisesti cntzu Raamattu muutamaa Synnin muodot,
jotta
lisäisit ja täy-

Mn se seiso Epa lilmalan palweluresta,
kiMallrren mullcalaisten calura) ja«
Cauhistustewenmta wihoirir tznn<n„ja uhraistr perkeleille.
Nijncuin
rmlNus Jumalan rinnalla om epäjumalan valwelus ja Pirulle«uhri: Nhn se seffö lu,
masarromnm lumalKn palweli»xesta ja uhrista-, eera se o«

tit, CiuHisiuxexi::
»eH. 32: l««,erra
kpl,. ,: 5..
«l. 44: 1^

z::tauhistiw HMRraUe> mjm
palweluresta: jöca harjan teurasta, on nijncuin hän
»s. i- i;. larusta
miehen rappais: joca laml-amuhra, on nijncuin hän coiks. 66:
ra n. nisinr taittaisi Maita he
heidän reijäns,
1«. 7: 4-3':ja heidän steluns mielisty heidän eauhistuxijns. Nijncuin
«r- z: 5.! Jumala senciWisen ulcocullatun palwelMN' myös' mualla cutzu
walhexi> waicka se muutoin tehtin ulconaisesti Jumalan afeturen

?l»v.

,

~
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se

kclffyn jälken, mutta

se

'

cosca tehtin wäärasa jarjestyresä ia suruttomudesa, niin se muuttui walhexi ia cauhisturexi. Niin se
wielä seiso, perollisudesia, että peeollisir huuler owar HER-'
l»lov. i: 2«.
ealle cauhistus. Nim se seisopilckannslsta, errä «n
«p. i»: i.
wiela
wäärin
on
Cauhistlls. Niin
crhda
waär^fdestä,
«?.
>.
ilman niitä CudettaOndia euinHER-« «?. 24:
histus. Niin erinomaisestijota
16: i».
ra wiha, on seitzemas
hänen fielunscauhistu, yora walheica ruorra ha saarta rijdan weliesten
N«n wiela lc,p. 16:
5.
Apeudesta seiso: ZNpia on
cauhistus.
B>-r.
lo: 11.
monda rauhisttllsta marcaan laarra. Nijn se seiso erinomaiset
ylpeistä ja copeista: re
sti nijstä
edes,
murra lumala ruttde reidan!ftdämmen,l «es. 16: 4,.
siaxi ihmisien
sillä enin 'ihmtstUe on cortia, st on Jumalan edes rauhi- 5»- s l.
sius,jotc« owat Christuxen omat Sanat Phariseuxia wastan. Ia
niin caicki JumalarromainTie on cauhistus HERralle. Nä«lkrov. ,;.' 9.
mät synnit nyt erinomaisesti cutzutan Raamatusa
ia
että caicki nämst EauhistuMnwös olit ivallan Päälle Juvalaisten.,,5".
seasa,
se P. Raamatun Histoöia meille Dldäwlla osotta, !,«. is: ii.
ia

se

se

ioca

sen

ja

iz.

itze Cbristuxen puusta ialtodisturesta

,

on. Näistä sijs tancallaisten hirmuisten Syndein Cauhistuxista eii
ltainnut mlwta »seurata cuin Mi hirmuinen Häwityxen Cauhistus; ttos.
12.8.
wiela
z: 6.
imnomaiststi heidän
Cauhistusten Ma
Joiden täytetyxi
eyicons
sillä,
errei
he
Lundener
ta tuli
heidän
es,
eikä wnstanottanet sitä luwattua ja io tullutta Mailman Messiä, Z: i6. «e.
ja 3unastaj«ta, ei hänen Hunastustans, ei hänen Saarnojans,
eikä hänen P. Elämäns muotoo, waanhyliäislt ne caicki, pilckai,
ja tydyttelit itzens aisit ja wainoisit caicki Jumalan
ja
noastans sillä ulconaiftlla ceremoniallistlla ulcocullatulla Jumalan Palweluxen tawallisella muodolla. Näisa caiktsa sijs nyt Im
valaisten CauWuret ja haisemat Synnit seisoit, joista wälttämattömästi piti, HERran Wanhmfcaudeu jälken ioca ei karsi wscM

sta

seuraman se

jo aicajutistettu julmaludan Cansm Hwityxen Cauhistus ja pericato,, sillä Synnin pcsckaVN wälMmatM
Nes.il!l«2l
tömästi Cuolema, ja caicki cuolcman muodot ia <cadytupet.

Syndiä,

Tämän Totuden wchwissuxexi me nyt erinomaisesti merfitzem, ne merkittawät Sanat, cuin Wap. lEsus tasa Ewam
paätöxexi: Murra «lsä Raaro «n, sljhen Cor- v. 28.
geliumisa
car,
Ddd ddd 2
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,

catkin esconduwar. Nämät Sanat tosin eans ulostoimeitetan
2«: 7.
iitze Chrisiuxesta, että hän on se Ramo, ja mailman ylpiäin filimäin edes ylöncatzottu ja haisewa maro, nijncuin hän itzens js
Dawidin cautta «mtzu, jonga päälle ei cukan eatzoa tehdaMuk nijw
sdb. ;y: 32.,cuin myös Esajas sanoi; Mutta jonga cuitengin Cockar, se on,
Joli. 6: 55. uscowaiset uscon silmillä jo tambakin näkewät, ja maun saamat
hänen eläwäxtekewäisesta lihastans, jolda he wederän hänen
lygöns, ja erinomaiststi siinä wijmeisefä Duomion cocvuxesa hala»s. 40: ze> jawat m riendäwät tulta hänsn nautitzemiseens,
he nijncmn cotcar stjwitta ytös menewar, ja häneseen täydellisesti yhdistywZt.

loca selitys ja asia on rssin selwä

ja wastan fanomatoin

löydy monda suuritzefäns. Waan cuitengin ci sitä wahemmin,
ta ja Perustettua opettajatar jotta myös owat löytänet syyn että
ulostoi-mitta namat sanat, itze lerusaKmist ja Romalsifist, nijn
muodoin cmn Wap. lEfts täscUpaicasa, ilman nijden
sten pelastusta?, myös erinomaisesti M puhu Jerusalemin häwitypest Romatisten cautta. Tämän ulostoimituren lälken sijs, Aaa*
ro o«» IrruMemm Canplmgi jn cocoludan maa, jvca hänen
oauhistawaisten Syndenw cautt« oli yri HMwa Raato Jumalan
silmäin edes, joca hänen hajuns cansa walttämattsmästi weti CorVar, st on, Romalaijsr hänen päällens, händäns syömän ja 10,
pettämän.
sitä soweljammaxi, co-

mnutomgin Raamatusa Anttichristuxen ioucon rangaiftuxista
sta häwityxistä
,ja
seiso, että L.innnc euyman syömän nijdenwoiHx's«< WlB^
nijncuin myös Romalaiset sengin-tähden taitaN
lchaa,
mallisten
että heidän Lippuns merkinä oli
Cotkam
tasa vmnlarrcttä,
myös
meille
mahla muistutta/ että lumaCotka. Joca asia
Rangaistusten
ja
Wihan
Duomiot
öauhistnxet nyn wisiisii
lM
Syndeinpaälls scurawat, cuin yxi hgisewa Matane raattleww
ftt pedstja linnut itzestäns päällenswetähaneu hajunsennsa,.

cansa

sen

Ia näin ssjs Israel'ja lerusalemi/ iocn ennen oli Jumalan racasPoica ja lapsi, ja Jerusalem! hänen ihana caupungins,
»yt oli muutvunut lumalalleus cauhistuxexi ja wiheLiscxi,, jota hänen nyt piti Häwittäman ja
m coco maitmolle Wihans
«simerkixi ja oliexi asettaman., Ach! Syndi sinä rastas cuorma.

ja RanAch! muistamm si/s tästä cuingn eroiltamatoin
tl«s.i.lUz.2«: gaistus
omat. toisiflans,, jaluownttacam itzemAlMlou M Cutzumi-

sen

CoIMiMMK Wiwsst.
ftn

ajalla pois

Da cadottawasta Siemnestä
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la

DM aicomises M toimes myös nyt catzelcaM
Cauhisiusta, HäMyM
Toifexi/ iye siräjaHMnuista
päälle,
CmhWK

heidän SynI-idM Mnan
asetit hcidän Svndins ja W
malattoman menons Imnclan Pyhäin silmäin eteen alinomaiseni
caudisiuxeri ia mKlicarmZudcxi, nim>ntzt p,t< M waftan taas cam
kinaiset Wihan nuolet fa iulmaiNi,Ra stnsten M HäwitMell
nostettamuodst lumalawa heille muhi,im
man ja afttettaman:' Mstä tim
"E»>. ermomaiftsti sano:
Citlchijtllrett. Ia nijn el täLoscH re naerre
män Häwttyxen Cauhisturen pitänyt tapaturma heidän päällens
tuleman, waan Wap. ISsus jy aicaaeunen »lmoitta sen heille,
Nijncum ft myös jv monda iata wuotm ennen Pro-phetawq Da- l>2ll. )5 1^
foca

seurais lerusalelnin

deins

Nijncuin

-

ymmartam, mä Hawityxen piti
tapahtuman
sen Ennustuxen taicka Jumalan Ewalltämättämästi.
delda tietawaisuden tähden, Mä Jumalan Edeltza tictäzvUyys ei
teeyhtän asia tapahiuwaifexi waicka hän wistixi naks sen joca tapahtunnin pitä, josta asiasi luie 15 Snnn°
ta caicki Jumalan Ennustltret ja Uhcauxec Rangaistusten canstl
wat Ehdolliset, jos nimittäin Parannus, »otalumats aina ,tahnijn ne cans.wälttamättönläsii
to ja tarMlta, ei mle

«ielilda snnustettn oli. Ei nyn

ch'.

l.

Pahtuwa^

Mitä stjs nyt itze Hawityxen Cauhistuxeen tule, nijn ms
tMamme W catzella Cahdesa oftsa: Ensin, RnmmNisija ja aMlliM, Hoisexl,, HenZellMn
Mitä siihen

Rlmmilllsiseen

tule, nijn enfin, pi- RIiMAM.
U jo ennen M ylimmäistä
edellä käy>
man caickinaiset hirmuiset Gccoitupet ja metelit heidän itze lcsscnäns, js-sa nijn molidG lKdcocunda bli,- ettei yMän pitänyt yhtä
toisen cansa, waan eripuraisus ja- oma pas watlitzi cMsa. Ecmpli saastutettin caickinaisilla cuuhistuxilla Idumerein ja Zelotem lah,
eorunmlda jotra asttic itzens erlnomaisesti nijta toista eriftu roja
wastan. Ia olit sijnö eri jotullet, nijneuin Ishannes,
M Simon> joten edesannoit itzens nijnmin ludan Ml«n Ma«Vahiaixi,. jawasscumit Eansaa cmkesta hywDä ja woitosta Roma>
Vdd ddd 3
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loisa caikisa se cunluisa stn
aicmsen Historian Kirjoittaialosephns monda Cauhistusta »losluettele tapahtunexi, ia wielä cans pane sen tyqö: Minä pidän,
I«<7«s.ils».. stn sixi, errei rofin Mikän CmWllNli ikanäns Ole ntjn pahs
333cnin lelmMem, waan myös, errei
uloHseisönur
ole ipahudesa Ilidalaisia
yxitan
Tästä nyt Toifexi., feurais, että Jumala annoi sen Cauhian RelMalaisia wastan,

ja «iin edespäin.

l.uc. 2« 2«>..mu,

Pacanallisen Sotajoukon, RoMinGota«HEßrsn Tituxe»
challituxen alla., tulla Jerusalemin eteen, jaHmbaripirittä sen, et,
tei yhdelläkän sielM«:o3ut tila lfitäMspäM ilman lhengeus wa««
muutoinMäHudalaWa
waicka luda,

ratta ja.wahingota. Me tiedämme,
gin aina oli >yri CauWus Pacanmn-tyß,

l

11:

v»u. z:

laiset itzeckin olit saDuttanet itzens Pacanallisilla Anneilla, taicaupidit he aina Pacanat Caubixitla ja.epäjumalilla, nijn
stwena, joiden.ttmsakäumistä heidän piti wälttäwänj<r kauhistu,
man. Ha täsä Päällecatzannosa nyt ilman epäilemäta cans sekä
Daniel, että Wap. KEsus, cutzu tämän Häwityxen, CaMstu,
ixexi ja julmudexi, sen Cauhistawan ja julmanPacanallisen Sotajoukon tähden, jotca olit c>.udiftawat, sekä heidän tawoisansja

5..

,7.

heidän merkeifans

jaLiymsans.

cuwisans

joita he camwit
ifiihen,aicaan
ei Faanoia
Sillä

Maan-ne asetettinLeirin paicasa seijosa
pystösä,
Sotamiehet
cumarsit ja palmelitmijta
mahan
soman
cuwia, epäjumalista, colkista, ;ja jumalsitetuDa Keisareista,-cuin
lippuin päälle maalatutjacuwatutolit. locaasianylNijlle,waicniin euitengin wiela scn Pyhän
ka
tunnustaiLe
ja Abrahamin lapsille ludalaistlle, ei ollut wahäxi h.ipiäxi, sydammen liwuxi ja cauhisturexi. Niin että Jumala tancallaisengin asianhaamnmautta t«hdoi rMgaista nytchänen omaa cansaans,heille sitäsurenMUiHsviäxi ia mielicarwoudexi. Sillä waicka tosin

Jumalalla on cauWus Pacanain^

Nijn cuitenginon

joilla

hänellä wwlä Flmmbi Tauhistus niiden tygö,

M oZM, waan cuihsngm sen kiittää
se oikia usco ja WaVeus
ja
jn

mättömasti hyliäwät Pahalla elänMä saastuttamat bnwäise,
wät Pacanaingin seas. Kongatähden hZn ufiasti Mtza Paeanat,
Turkit jaTarttarit olla heidän witzanans, ja wijmein HERranans.
cauhisturesta seurais sicte Colmannexi, caicki se Wlheliäi,
Tästä
syys cuin taitan ylösazatelda ia matian saatetta yhden armottaman
i

Colminatftlden Päiwäst.

>5»

j« pacanallissn Pirilyxen ja Wainon alla: Nilncuin, pakenen -

asnmisistans toisen?
omista buoneisians jalapsillens
nen ia pato
sen neuwon'
armon alle, jofaEhristus tosin «nda hänen
nijnettä heidän piti jo
osa-säilytti
ylrlordyxi
cuin cans uscKwaisistaludaloiDa
snin wirran wuorten eotcoisa ja.si,nä picnesä pellan caupungisa
jvca oli Herodes Antipan wMn-alta joca oli Romarein cansa soja nmpsastä
wieran wäen Mö, yxi
omasta
ja
sano:
wiheliäisyys
rangaistus,
suuri
pilä>
jotcalpakeneman
nijra
ja
>a
lmenäwalsiä,
N3oi
raMira
ett>
Maan ei
wielä erinomaisesti Talwellil> ia
tämä wiheliäisyys-wiela tskän-seiftttanut, mutta itze' Hawityxe»'
piti ainakin edeskäymän sijna täysineiss mäsä mi^asa: Silloin pi>

'-

«»

~

lA.

V. tl.

>

ti nijn juuren waiwan olsnmtt, jonga calVainen ei 010 olei
tule. longa- l1>»c.!1'«.«4
lur mailwamaMMmjn räham
päilähden
Nyt
piti
olit
pacanoMa»
joca
nyt
rallattaman
xvixi,
l «5
ran Voihan päiwar, jscapoleraalimmaiseen helwerriin, ja
culurra maan nxr oli st XVurstas Dlwmari coonNur eaiken
onnettomltden heMn pamlen», ja' amVui caicki nuolen»
heihin, VNlmllK CuolemaUa, ulcona miemlla) sisällä pelwolla> ja coeonaijella
la näin nyt tämä iha»a suuwja cuuluifa Jumalan Cäupungi piti KapiWsen lopun saahapiallisen wäen cautta ja häpiäll!sellä'tawalla: keffinäife»
metelin, ryöstämisen, murhan ja eripuraifuden päälle sisaN ei ollut yhtan määrä: Mllka waiwais heitä-cauhiasti, nijwetta omi«>
lapssans syötimja oman »älkiäns MM nieltlin:
tuhntt»
plös leicMm sen' MsMdyn cnNlrtähVewwatzaD,. EäupMqin
mamista alasMättiniarWnnaMtin:'ia yMiffakymmeM Sata tuhatta ihmistä hirmuWi tasa HZmtyxesä'murhaltin, ia VKdexan kymmend' ja Geitzemän tuhatta fangixl wietin ijänpäiwaifi,
ja NroMe,!z«utl». P I.
xi oriiri, ja Pasanmwc3lchistl,rexi,
kyllä
cuca
Waan
taiM
eailen
tamsn
ulosmaalaCauhistuxen
xi».
ta sijns mitaft cum wpahßui? Sanalla sanottu: he olir caioti vhralaisiM pimeiden cahleillasidorllr heillä oli nyt jM»
jen pimevden cuwa joca heille rulewa oli,.
Zi« >fo, joca oli
5»5.i?:l8.«.
iye
murra he olir heitteno jtlremmaxi mfimrexi cuin

se

,

Hän

952"

ja MjdesMmn. P.

Hän mhdoi kirousta, senmhdctt-stn piri

Hänelle rule«

17., man. Ia näin
Sam. WanhVrseaus ainakin edestus bänm Totudens ja UckumntOman watuudWsi Minä
rän sinun hnpvs pacanoille, jg osöran sittlm hapiäs Walda>

,?L lOZ!

Ccchdes KyMWM

punnille. Ia reen sinun sangen Ca«yistawaijexi. ja ha<
U?äljeN sinun, ja reen sinun isaasiaistchexi.
sinä reec
iyelles, ecras
cojea
hän stllunala»/
nutl tahro iwieda «»Mara tiera. NiM rieda ja näe sijs, cmn<
W wiheliamen ja ftlrtia si on, erräkhMät sinlM-HER<
-ms luinalas. Ach! cuinga tpiheliamen ihminen M se, >oca naita wasta perästä tule ajattcleman ja näkemän/(osca jo Amon aft

m on

>,m««

v.

ohtze mennyt, ja Wihan aicq slsqllg;

wielä Mäm

sillä tämä oli ainoasians Ruumillisisesti. Mut<
wielä
tulit
ne HenFellijer
tätähän
Cauhistuxer:
Silla waarar Lhrisiuxer ja waaiäe j)ropherar noujewar,
ja rekcrohr funria ihmeim ja merckeja), tiijn erra, jos rmdais rapahma, ne walirmkitt
Se Phhä TaiMallinen oppi, josa se «perus Messtaxesia oli itze ydin jaKessus
Mä puhtasia Juvalaisten Opista, oli uyt secoitcttu la turmeldu,

'gan pullttnnut,

joca oli niille waarille Prophetaille sitä, kewiambi aicaan saatta,
Cansalla ennenain jo oli se turha luu-10, että Messiaxen piti
heitä wapabtamM Komin ikeen alda, jongatahden jmyös mom
mielellans Chrisiuxcxi itzens teki ja sillä ludalaisia mielisteli, ja
itze hywin cautta eli. Ia tämä oli yxialcu ja csichypry Mm

cosca

sen

hirmuiseen Pimeyteen ioea lälnän köyhän maan edesä nyt seisoi,
jalca ja EWanFelillMM p. walkeus
ra cohra piri
sijrercäman. Jo,
heilda coconano poisorermMan ja
caicki ne hsngellifet rangaistua
sa häwityxesä myos'>ohtaisit heitä
xet, Paatuminen, Sokeus, hai'.) mieli/ ja ylöncmdaminen Pi,
run käsiju, jahaldun josianieilaSunn.P.Colmin-Paiwast pu-.
hunet olem. Tosin caus taita sen Cucoistawaisen Semacunnan
aicana ja sisällä usiasti Msuosta wääriä Prophetaita, waan Jumalan armon cauMyijtä wasianseisotZn.jatacaperinajetan ettei
ne saa walda yli pään, nijucuin Christus wiela täsäkin waroitta
hänen tapsians, ettel liidän pidä uscoman heitä< Waan cosca?

Wihan pim yli caickein

käymän, ja pitkällisen kijttämättömyden

iäl,

ColmjnaiMn

Päiwäst.
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jälken, Jumala c>> päättänyt Rangaisimens caikella t'wa!la hämjn

silloin wääratPro-

»a en' 'nmn uscoton ja caicki wi!lit»xcl pic.usesti wallatt
MM 2
saawÄt, sillä Jumala lahcrra heille wätzewän
enä he walhctr., uzcow:r: ecrä ne caicki Duomitcastn, zon'
wääryceen silostuwar.
ca ei rorurca ufcomr,
Ia
ykdesä puhu,
ja
l, sä
wjncuin Wap,
?n
a wi meisen Mailmcn lopun mersckä lerusalentln
keistä, nijU näiden n'ä',a!n P/.p'crain cans mvös yhdclä taitan
phecat pian

~

ymmarrctiä Antickristuren «ouso ,a willilys Roinn.waldacunno.sa,
oman Ha!i)ltyrcns edellä, sin wääjoca malmin wpun >a

r<l
N'!N'U!N H,N! läh.n astlcka stl!
«sn all.l! t n-ä'l'äl
nyt on.

est ia muodottomasi teh-

jo C ristuxct, owat
ne
waal,'3i!>!c!nm»n,
>Ma
wahw'.stawar
heidän wäärän.
silä
Hppms Clinnuo merbcilläja ihmeillä, joita lhmisct mielelläns'
i<so>oat, c t. nc Satanan waicutu;cn lälken petorelia tapa> tuwat. Mitä Tunnllo merkeihin rule: Jumala yrin taita
ta Tunnus mcrkem tchda yli luonnon määrän, ja mMcans wah,
'

opetuslastens
wisii ensin sen T<nwalliscn opin. Christmen ja
cautta, Cuollultccn totisesa ylöshcrättämisesa,a muusa, Tancallcusia tunm!smctck»'iä ci tosin taida Piru tehdä, eikä cuollclle elämätä anda, waancuicengin, nijncuin hän on suuri luonnon tutkia ja ymmarta luonnon salaisudet lja woiman, taita hän sairaus
ten parannux>ft >a muisa cummituxisa paljon ihmedeldäwiä osioita
toimma seka itze että hänen jäfenittcnS cautta, taicauxisa, noitumisisu,a mttlsa Constcisa. Sencähden sijs, nizncuin Tunnusmerkit ei ole jorcu wälttämättönlät Micappalet Jumalan Sanan
ei Johannes Castajawabwistamiseri ja Uscon waicuttamiseri sillaoppians,
hänen
loh. 12:41.
kan Tunnusmerkeillä wahwistanutpitä
coeteldawan Jumalan Samutta pikemmin Tunnusmerkit,
nan jälken, ja minaäcallainen oppi se on joca tunnusmerkeillä wahwistetan; sentahden sijs cosca se aica yli meni jona Jumala tunsi
tarpelliseri Prsphetam, Cdristuxen ja Aposioleitten. cautta wahjoiden seasa CuollUltten
wista-hänen Oppins Tunnusmerkeillä,
se näköisin oli, josaPiru ei tainnut seurata heiSaulille
tä, waicka hän Samuelin Personan hahmon amoastanspo,scatois
elänyt
jallens
roaan
cuitenga»
cohta
joca
ei
asetti,
eteen
Eeeeee
l«

«
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ja puuttui 5 nijn sitte smajan jälken ei ole meM enambi Jumalan
lupausta fM/ että lum«lanSauapidnis Tunnusmerkeillä wah-

»vistettaman, wcran si seiso,, että, ainoastani Antichristuren jämää-»
räin Prophetain
ia walhe wijmcWa ajoilla nizlla, wahwissejosta me nijn näem, cuinga määrälliset Tunnusmerkit ulcol4 na Jumalasta omat, erra ne roalinukin mican nijden canfa
jos se mahdollinen olis, se on, ne tunlmsmerkit owat
nijn näköisät ja moimalliset nähdä silmäin edes, että Jumalangin
lapsilla on syy ihmehdellä nijden woiman ylitze, ja cuinga Jumalan wanhurfcaus salli cadotuxcn lapset wiela ja wietelda wiholliselda pimeyden cahlrisa, jotca ei tahtonet Tottnttta heidän auwdepHNs wastanotta. losa sencallmsetlumalan walitut cuitengin taitamat pian ojenda itzens, cosca he panemat lumalaw P. Sanan
M sen. Opin, sen Opin rinnalle jota ne määrät Prophetat tunnusmerkeillöns wahwistawat,, josaWalkeus ja Pimeys, Totuus ja
Petosi Pybyys ja Saastaisuus,. Clmsius ia Belial pian ilman-duwat, luondons osottawat,. ja luturi, tulemat-

MmM Juvalaisille,. HERran omalle Cansalle,
lei. zi:: 21^.^
ja Drotningille Israelin! Neitzvclle, nyt pikäymän
ti
edes talisin !a.ylösalalffn caicki heille ijancaickisexi hapmri>, pilcari,. hawitvrm, cauhlstuxexi »G pericadoxi,, seka
millisi Mettä HengelllMKiroWilla. Ia nijn se on caicki Jumalan Sota waki ja luodut/ jotca muutoin owar tehdyt jn anne,
tut ihmisille hywaz-i ja lÄrperr, ne sitte sille jumÄlattomalls ja
tamattömälle langewat paulaxi, aufaxi ja murhamiehkxi,
«^.Z^^-ZT-lEostonpitä tulemana West, walkja, rauta, miecka> ihmiset/
caicki, ci ole joutilalwaan costoo taynäns
hetki'
malan Sana- on sillen Cuvleman hÄuculllemaxi, Sacramendit
2c«r, 2: 16
Duomi.xi,TunnusmerkitTodistuxexi heitäwalKlN ja
Minoli st ludalaisKn oansa:! he olit cnettnnet itzens nyt maalixi cmc1.uc.1^13.14,.kein Jumalan Wihan nuvlden ja kirousten eteen, ja juoxit mielisuosin ssjheucauhistawaan pimeyteen ulos ssjta EwanneliumillisesiH!
Walosta,, »osa he jo> omat maannet yli tuwnnen Seitzeman sa,>
tawuolta, ja wiela macawst vimeydejans ja odoltawat
5". 7: 34- siasta.,
Niin el ta nyt. uhcaus on
Minä' oran. heilda
24: 10.
pois,
caiken
ilon winen, «fliän äänen, in Morstammen ääHpoc. 18:22.!
nen,
äänen>, ja
walisiuxen. Totisesti oli
„

„

cosca

>

<

cssca se

se

tcv

Colminaisuden PHiwäst.
tämä jälkimmäinen Hengellinen Hawirvs, sanomattomin ker,
cadottawambi min st edellinen Ruumitliroin eankisiawambi
nen, sillä cosca Sielu M ftn autuus on pms, minga siitcn kelpa
Ruumin menestys ja onni? Wasn cssca ne molemmat owat
rouren alla/ mm on heidän ridotuxens wiela sitä hirmuifemhi.
Uch! Syndi sinä rascas^cuorma; cuinga calwawa on sinun myn
kys, cuinga cadottawa on sinun woimas, cuinga Pitkällinen on sinun cuolettamises wijnein Helwetisä iiaucaickiftldesa? Ottaram
Rackat Sielut, me tämä asia me.hin, Mca nyt Jumalaisten sias
ja cmmias olcmma, ja ajatttcam ajallans mitä meidän raUhaam
sopi, ja mikä loppu meMkin on, jos me heidän teillans waellHMme. Ei Jumala anna itziäns pilcata,, eikä pilckana pita sitä suurta Autuutta, jonga hän min awaralda mcille hänen Sanasans alati tarjona ja aldifna pita.

Tästä me W nyt lyhycld wM, Opin Cappalen ssa° Mwcys
sa, tahdoin calMa: cmnga, yxiPlcainenUsto- uscmnan pia»
caicwaistms, taicka Keweys uscoman, mjsa ki, omwtMalt
Hengelllsisä asioisa/ oil waarallmen asia za Alttss.
laugemuxelt tila.
minä nyt tchdo puhua sijtä lliVNnollisesta
pian, caicki mitä puhutan, sijm yhteistsä elauscoman
tarpcAWa asianhamäsä, ilman ylilasiemata

itze

roisia, joca myös on M määrällinen asia, ja saatta m:n-da paha inuloo sen wiattoman lähimmäisen päälle, ja fturawaise>'
ja
sti monda riita, ja rackanden cukistusia, oikcudm käymistä,
;a
syndia
jolla
nijn
monda
tehdan
Cahmurhaa,
wiclä
W'»dettä
dexatta Kaffyy wastan. Tämä wicaa cans tule paljon weren taic-ka keweydtsta cli rascaudesia jhmiW, ioca erinomaisesti njdcn Hecumallisten ja Al?nei«en tykönä osotta itzcns. Hecnmatlijer
owat kemiat caikisa heidän töisans, ja wälctawat mielelläns sen
waiwan että juuresta tutkia ja coctclla jotacuta asiatta ja Ahner
taas pelkurit jotca pian andawat uscotta itzens, ja Cateet jotca owac taipunet pianuscoman paho»a sanomita lähimmäisestäni, heillens joxicuxi ilon ja miclisuesioxi. Waau cuinga waarMinen asia
uscoman cmckia, sen me myös
se on, että olla picainen Eja ekewea
näem
e eee 2
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3- 17., nnem psripharm efimerkist, joca atattelsmata

sanoman

Uscoi

ia ylösotti

sijtäwiattomast loftphist, jonga stn
Waimons puhen ja
tähden piti Fangiuteen wiattomasti tuleman. Nijncuin Cumn-gas Sauli myös ondoi waärän puhen päälle Doegin tappa yhteAs»m.2^i3. nä päiwäna 8? Pappia,, itzellens ja waldamnnallens kirouxcxi ja
wahingoxi. Josta fijs cans seSananlafcu on tosi että joca on
picnmen uscoman, si cäns picaiftsti pereran. Ia ni/n tefe/
synnin, jotca sencallaista sanoma- ia jaaritus. Ämwat ne
miä ia ihmisia mielcllans huonesans pitäwät ja lMldelewat, »osta
monda paha meno, wäarn luuloo ia Duom!ota, ja nijn monda
fyndia
krov. 14:, I^.
seura. Sentähden se myös seiso: Cmramarsm nsco
caicki, Mllrm 'smmarrawainett «tra waarin tiesiäns. (50,
liehacoiye makrilli plcheillnns, ala llfto handä/ ftl<
?t-ov. 26: 25.,
la
on hänen
kMa paljo ihmisten paaUe rvalehdellan,, ala ufto caickia miras cuw
LM.19!1^1,5 ler. etc.
Ia näin suurta Mdia tehdän siis Pzcaisella uscomisilla
sjjnä yhteise Uin elamäsa..
-

suuren

En ms myös nyt puhu, fijrs LuwalKsefia,
pahasta
ja
picaGldesia itscomcm, ilman
sisia
sta, waicka cuitengin ymmärryxen U »arjen ransu Jumalan P.
Rem. 4: iH. Sanaa ja Lupauxm;
sencallainen Pyhä Picaisus
lan Kässyja ja Lupauxia, oli Abrahamis, joca ujcoi
roiXVon» jofa ei rsiwo sllm (nimittai lchallisen Men lastun jäl<
ken) että hänen piri ttlonen paennan Ijan oleman erc. Nijn
i:is< iH seiso vawalistz, että cosca Jumala cutzui bänen opetus-wircaan,
nijn han cohca iyens aldixi annoi/ eikä Man ja wersn
22: 2Y. cm»rra sirä mrkimlr.
alltuar o,'
Josta myös itze Chrisius
war, jorca ei näe ja cnirenFin ustowan. Cusa sitä wssstanhän nuhtele opeiuslapsians sijta, errä he olir romppelir ja Hb
ram
Wämmest llfconmn caickia emn propherar ptthuner
l.»c.

uscoman
sen

se

sano:

/

24:25.

M.

me puhumme sijta Synnillisestä KeweydeM
asioisa, Cofca jocn ilman ulotmwaiuscoman niffä Henssellisssä
iärjertömasti
ujeo jocaistn H«iyee picaisist<t coerrelemista
sti, jocamickao pisä eli Elamajö, ainoafians jonlun
WttMy jn Nttön iyestttNL anda. Jota Kweytta waltan IuMaan

nyt

NM
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sano:

älkar andoca «idän propherain ja neraiain 5«.29:35.
en minä ole h«ita lahe«anvr. Ia alkät torelco teidän nnian. erc- Mär usioco jocaifia Hengee, waan l1«l». 4:
coerelcar henyer, jos he Jumalasta owar> silla monda wag- >KtK.
7:15.
ra prophemr orvae tl»Uer mailman.
reiran
lammasten waarwaaristä prooheraifi, jorca teidän
5! 6»
reilla tulewar. 3Ukar andaco yhdengän perra reiran tllr,
hilla puheilla, silla semahden Jumalan wiha epaujcoisien
lasten paaUe rule. Tancallaisesta Keweydestä Uscoman meidän
sijs pitä todella waroittaman itzem. TW me nyt Mttitzem seumala itze

petta reiran,

!.

rawaiset asianhaarat:

Gnsisi: Ne ihmisir joeca owar raiplmer rancallai- EnnommM
nijjä
Raamatusa,
owat erinomaisesti
cutzutan
perustetut
Usiosa, jetea

seen
roaaralliseen Usiomisen terveyteen
nejotca
jiosa,

sen Taiwallisen Ts- Mxee.
ei wielä ole juuresta
tudenTunnofa, ja joilla nijn ei ole wielä harjoitetut mielet, eroit,
laman paha hywuM, jotsa tosin Jumalansa tundewat ja maistawat joxikin, waan ei cuitengan wiela ole oppinet näkemän sisälle
eaickia Pirun juonia ja maalauxia, joilla hckn ustasti wetä hywän
sarin pahangin calunja walhen päälle, ja m/n wiettele lapsetapojs icor. 3:1.
heidän yxikertaisudestans Cbrisiuresn. Tancallaiset F.apsir.Chnsittxesa olit Corinrriallaisir, joista Pawatt stno: Murra minä
pelkän, errä nijncuitt tärme rviecreli Ewa« carvallllxellatts>
nijn myös teidän rairon rurmellan sijra Mkerrgisudest, cum 2csr.li.;.4°
on Christuxes. Nijncuin hän myös sano Gphesireille: Erren
me sillew lapjer olis, jorca horjuisin!, ja caickinaisilda, opetuxett rlmtelda rvierellajsin, ihmisten coirudeW ja carvaluden camra, jolla he meitä ymbärikayrvät ftadaxens perrä.
4: »4.
ZH näin sijs tule erinomaisesti Christillisyden älcajmu täfä tuta heidän heickoudens, ettei h>palj'o luota itzs paällens, waan opettew
wat perustuxen cansa coetteleman caicki mitä heille eteen tule.
Syyt tancallaiseen määrälliseen Rewey-S yyt
teen Usiosa, orvar monenlaiset: Nijncuin Ensin: Se luonnoUinen yxikerraijuus ja heickotts ymmärryxesa. Cesta yxi
wähän-leiwisslunen ihminen, zolla on abdas ja heicko käMrenla,
hift ja ymmärrys, ftcoitta itzens monijn asioihin MZ käywät yli

Coisexi:

Eeeeee)
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hänen leiwistans ja mittans, eikä taida oikem täyttä sitä ojennusNuora ja wälicappaletta. Jumalan Sanaa, caikisa asioisa hywäMs, ilman muitten johdatusta ja uwutta; Maan cuitengin an,
da itzens cuuleman Mä ne Petolliset kielet Mhuwat, ja kchuwat,
mustan waMari> ja walkian mustari- Tancallaiset Pawali cum
Uqm, 16: 13.
taicka sencallaisixi, jotta ci pahar ole, se on, lei
ole ehdoUiselda ja wieckaudelda sisälle otetut, waan heidän yxikertaisin Mammens tähden tairan icviereldä makeMa py,
heillä M liehacViyemileUa, mjlda pttollisilda ia suckeloilda ihmisildäToisexi: Syy sijhen VaaralliseenUscowaisuteen, M
myös se, cc>i.ca jc»c« pitä
h>swia aiaruxia loca ihmeeyhtä hy,
stä ilman järiMsta eroirusiä ja coemsia, pitä caicki
hywin.
wänä ei usco Pahaa tenestätän, .waan usco caickia
/

cuitengin nijsä hengellisisa menoisa, <ei ketun pidä oikein hywaxi u,

scoman, Len yhteisen luonnolllfen turmeluxen tähden, ennen cum
hämn menostans »n mnutoteftans ulott«waiset merkit on tmttll kä<
sittä. Ia rämähywä ajatus sencallaisille ihmisille tule sifta, ellei
Tundo ihmisen luonnolnsen turmeluxen syheillä ole

jonga cautta coco mailma maca pa5:19^».wydestH ja
hudes. Se yhteinen Rackaus tosin pitä osotettaman caikille ihmisille, waan mitcngin sillä järjellisellä eroirurella, etten me sen
tähden pidä caickia ihmisia yhtä hywäna ja .uscottawana. Colhengelmannexi: -on Syy tähän kewiaän ufcomiseen mycs,
uneliaijulls
ja
coerrelehiraus,
linen
huolimausmus asta<n
mijela, ainoastans jongunrauhallisen miclcn lähden miclestans,
ja ettei moni wijtzi waiwata,itziäns nijn paljon, waan pitä euldana
cor. 13: 7' caicki mikä kijloa !a sano: Rackaus uscc» caicki. Cusa cuitew
ginseoikia Rackaus ei ole sotia, waan sillä on Totuus Perustu,
xena, eW, usco'toisin cnin Jumalan Sanan cans Attn ftvi.
ITleliannexi, on Syy siihen synuilliseen liscowmsillcen, se turha
wca monella ymmärt,iwäisemmaMin on, erca caicri opir
catzotäsicaus luulo
ja
Ujcor
owar Btalaijer ja
Se on yri nijn hvz/Sunn. P-,i'wä cuin toinengin,
cai-cki
saarnawat Jumalan Sanaa: ei se tule
Colinin. Pai-Opin
mitän
muodon
ia kasicoxcn päÄe, Zosta nijn paljo mcilmas
wäst.
rizdellaN, waan ainollstanii sen väälle, cuinga me elämme jotakin
culmiallisesti ja toimellisesti. Tämä luulo,on monellakin ihmisellä,
joca hänen tyhmydesäns ei ajattele sitä, ettei yxikän Elämän hy<
wyys eli jumalifuden muoto taida telwata Jumalalle, ettei st ole

,1°l»

,
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Jumalan Sanan Perusiuren päälle, ja wuo,
ba ulos siitä elawM Jumalan Tunnosta ja Mosta. Ia nijn
wahwan todistuxeu ja turman cuin se oikiasta Uscosta
wa Pyhä Elämä anda ihmiselK kiusauxens ia Cuoleman, ajalla,,kr°v.i;:lA.
nijn että hywä omatnnvo ou hänelle yxi jocapäiwäinen mieras pkö,
niin sitä wastan taas raukewa se lumalisuden todistus joca tyhiä,
luonnon woimasta tule, on Kiusauxen hetkellä, cujw huone jos
stä juoxewan
ca
rakettu on, cosca ei hänellä yhtäu U<,cow
hiedau
6°
rurn?a ole lEsuxcsa ja> hänen Avsions osatlidudesa,, waau ainoa- fleb. li:
hymydesä,,
sijwvllisudeft
jO
ioca itzestans on
stans omasu Elamäns
ainakin-yn suastaineu maatelumalM pyhäin silmäin edes, ulco- ec 64: 5.
na Cbristusta ja hänenosaUisuttans. Ia nijn sijs jocarnhro ois
va«.z..

rakettu Totuden

ja

näem Vi<z.
hänen myoV pirä oOein ujcoman. Nijn me
ovpicms,
Kanen
cosca Galaterit mastoin
l.
wicla tahdoit Lain töisä manhurscauttn etziä määräin
L»!. 4:11.13:
oveturen cuutta, että hän cutzu heitä rvnnmmuxi,, ja että hän
01l rurhan heille rvöra
uscon Saarnan cansa, Ma Kän

kein ela,

cuingn Pawali kijwastu,,

sen tähden

,:

kinmlla jällenL lldest sMnyrrä. Naista
cuinga määrällinen turha luulo on, erra oaickr
ia opir «waV yhra hywnr,. jota wastau myös Johannes
locmnen cmn halhaele> jaei pysy' Chrisiuxen opija,/
ei hänellä ole Inmalara. Merkit. )oW cancaltaiset määrän
jotca caicki Ovir pitu yhtä hywäna,, taitan tutta,,
uscoistt ihmiset,Ensin,
löyty heisä,, yxi sicnrrunnls ja roastaha,'
omat namnt:

se

sijs me

uscor
sano:

ilmoirerrua pyhää Sanaa wastan ja nijtäl
Kirjojaa
Perustettuja
waftan jotca juuresta omat selittänet luma,
jalken
lan Sanan
oikian Uscou Cappaleita jn,2lrticuluria,,
sencallaiset itze wi.sat e? tahdo) mitäu tietä eli cuullaUftosta jw

coisiw

sen
sa
mitaua cumMmelBän pitäUscomstN,waan!
uscon oikiasta luonnosta hywan
ainvastans nnlutamifta
Elämän muodoista, jotca emmiltenl
sen
«inoassans
ulco»?aisen cunniallisuden ja: siwollisuden päälle mailuloskäywäk
mallisten ihmisten

uscon ihmisten

edesä

Toisexi,, sencallaisteu ioc»

tyronä lsyty cuns yxi sokiaarwosa piräminen jcr
clznnioirraminen nOH hengellisista ja <alaisista Kirjoista,,
jotca

siitä sisallisistälnmalankirkastamisistajalumaloiyemiM

Mrfottrawar. Tämä asia, cosca se oikein
sista Sieluja
tan ja ymmarrerän on tosin kyllä silwa itzesäns', että Jumala tule:
meMircMtuxi/, Umectultzmma Jumalan luvnosiosalisex,. se on,- 2?tt. i: 4,.
In-.
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ja Christuren muoto tule Mkisä raketuxi; ,'oca
Uscon camta jolla ms yhdistelan lEsiireen, jalutotisen ylöscakendamiscn caulta me,ft Udisturen ti-

Jumalan luondo,

tapadtu

»nalan Euwan

lafa, ettameillätsiifesiionöMffuus lumalasa Ufton cautta lEsuxesa, ja totisesti cans lEfuxen mieli ja claman muoto löyly metsä. Maan ehkä tW usiasa ne wäärä uscoisec ihmiset owst monenlaiset, ja»tzecukin täsä hänen erinäisen luondons ia taipumisens
jalken osotta hänen erinäisen itze-wMudens, ja hoke sitä sisällista
hengellisyttä ja haimasta hnnesans; nim-cuicengin taitan enimmän
osan
tMua merkitä suuri petos'HMlmisa, että paras woima heilan hengMsydcstan kaypi ulos sen nlcMaiftn mailmsn muodon
päälle, silla sen me näemme hsisa, etlä stncallaiset ihmiset enimitleu owat ylpeän laiset/ itzcstäns pitäwaises,'tahtowat cunnioitetta ja hywa nimee canda yli muitten, y!ön:atzowat niitä jotta ei
taida niin hywasti puhua cuin he, owat eostön pyytäjät jos jocu
wähangän teke heitä wastan, panettelemat, owat kärsimättömät
jhs wähängan totutta heille wastan sanotan, Duomitzcwat rohkiasti cmkista ihmisistä ja asioista, ja joca ei usco calckia nijncuin he
uscowat, sitä he naurawat ja wieroiwat eikä pidä ihmisnakän:
rickaita he cans kyliä arwosa pitawäl jakarsimat mitä he sanomat,
waan >os köyhä ja alhaifembi heille mitän tattina sano, stn he y,
löncatzowat. He Hallilan itze cans almeudelda, racastawat kyN
raha ja raadiwar halulla mailmon peräs; owat tylyt ja cow3
puheiset köyhiä wasi-n »a perhettäns wast. n ilman
raMut»
ta; owat roreotpuheiia ja waattcisa, ja maimon nzuodosa tc>rcat.
Kirkon käymisiä W Sacramenuciä he ojc.wll.wat ia pois du>mi<
bewat, ia nijn epespain. Waan eikös nämät caicki ole Christuxen Sana ja mieltä waston? Eikös uainät hedelmät nahtäwästi
Duomitze heisiä, mitkä ikmiset ja mistä uscosta he ow2t? Toisesti
ewat caickl tancallsiset tiet ia petoxet Caubistus We Pyhälle lu,
malalle, ia caicki heidän hywätpuhens sijtä sisäöisestä henaelllsydesiä, ja ChristiWden langemurcsia ja muusta, owat lydiä w«N'jo >a oman cunnian vyynnöxi asetettu. lo>s.< caikisa meidän cuitengin pitä tietämän ne totiset ja yriwacaiset Jumalan lapset ja
mailman ja lh?ns poiskieldäjät eroitta, eikä n»jtä mjden u!cocullat«
tuin lucuun Duomita. Ach! autuas siis awoimilli ja puhtailla
silmillä caicki taita nähdä, ja pimeyden walkeudest eroitta, ettei hän
wihollisen sywyden ca«tta petoreen jouduin

Wie-

Colminaisudm PäiwcM
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W-ela Colmannexi, me sanalla
Curcane
owac, joista meidän pirö rvaroirramaniyem, erren me hei,
ra mjn kewiastä Usco Wastaus: Ensin, owat ne Kewia'ufcoilet picaiset uscoman niitä, jorca heidän operurejans anda-?
war iyens lllos erinomaisten Jumalan lähetysten ja Sanan sarrajain edestä, waicka he cuitengin omasa aiwusans, ja
omasta wäärastä luulostans taicka Pirun pettäwäisistä sisälleanttoista, owat taconet itzcllens stncallaiset opin secoimxet. Nämät ne
owat jotta Racnnattisa cutzntan N?äanxi propheraixi, joilla ei
erinomaisesti ymmarrcm n-itä wääriä Lahcocundia nlcona Scurs,
cunnasta, waan m- M«, stn "ikian Seuracunnan sisällä sen oikian
opin Tunnustaen «l!awä«niä opmma ja Raamatun selityriä tacowst ja uloslewittäwät/.zlllsta 8 Ennnunt. P. Colmin. Päiwäst
erinomaistst puhutan- Mitä siis ei meidän pidä uscoman waan
Mira cawahtaman, nijncuin myös Pawali sano, miua neuvoon
reira, Rackar weljer ena re cawahraisttta
pahennuxen marcan si:atraira, sira opia wastan cuin re
pinec olerra: ja walttatär nijra. Silla ei sencMaijer IG<
susia Christttsta palwele, waan oma wayans. Ia wiereelewar makeilla pnheillano ja liehacoiyomisillans >',« termisien hdämmer. Toisexi: owat wielä ne Kewiä uscoiset cans
-

picaistt ja nopsat usconlannijta, jotca tosin ei erinolnaisten opettaitten edesi itzeens ulosanna, waan cujtengin heidän Slamäjans <shrä erianaista
ja maillnan poiskieldamilen
muow ja naköö racaajawar ja muille rarjowar. Waicka
heidän elämäsäns on puutos ja pahennus, losa he osiinä
sottawat turhia ajan culutuxia, laiscutta, ja ilman »otan laillista
cutzmnisen työtä tahtowat elä, ja niin edespäin. loisa cuitenZin
aina wäilrän Prophetan mercki tahto wallita.ja ilmotta heidän

sswusa
se

petorens,

wät cuin

että he

Jumalan
ymmärrys
sen oikia
myöden

Sanaa oiendelewat ja toisin felirtcle-

ja sijtä ulosottttu Puhton Opin ja
järjestys
anda, niin myös Sacramenttein arwoo,
Tarpellisuutta ja Raulitzcmista wähendäwät. loica caickia meidän pita waroittaman, etten me Jumalan P. Sanan walvsta
poismcne, ia wäarallä uscotla sulje tietä meidän edestam ToiwsWaan wielä Colmanueri: owar ibnnjer ciiickci,L piften.
iyeens ylön paljon, waicka
powecaisimmar
ja
ennenkssitetty
kärme
waärä
luulo monesta Totunsiasii maca
de>
Ffsfff

Uscon

sa

uscoman

omasa

7^

as.
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desta, ja nijn moni on ,tze waärä Propheta itzellens, jota

16.

wasian

Malachias carin kerroin waroitta /a sano r carrracar teidänHenRaamattu usiasti kaste mei,
Zeett carracar reidan hengen. Ia
dan, coerrella meirä iyiam sekä opisa että elamasä, jos me oilialla tiellä olem. Jaa nijn tarpellinen cuin se on, että wälttä.
nijta wäariä Prophetait, nijn tarpellinen on se cans
itzens ufcomasi
ttten me ole yrt pindaiset meidän omafa määrin tasitecysä uscoftnr
ja luulofam, waan cosca me löydämme itzem wanhaffa saanen jongun wääränkäsitöxen Totudesta, zoca tapahtu oikian
nijn meidän pita oleman viftn cautta Jumalan Sanan
ja
ojendaman
poisluopuman
Njtä
caiset
itzem. Ach! cuinga tarpellinen sijs on caikift nsisä olla rvisti ia wahma hänen UstoSns ja Tiedosans, ja olla perusiecnr Jumalan Sanasa,

etten mepimeyvennuorijn secanduisja waaran Prophelan Duo,
mwo paallem wedais. Zlch! Rn«»ilcam sijs, että Jumala a-/
wais meille silmät rundeman Saranan Sxmxder ja walhew
wmcllruxer,, joiden cauttn ne uloswalitmkm taitamat waaraan!
tulla ja erya, paljo enämmin ne heicot ja kewia uscoiset. NäiM

caickia wasian sijs Ehristus sano Ewangeliumis:, «Mr ujcoco- Alkät uscoco, waan usrocat lEsusta yrinäns, joca hänen Sanasans
nijn- Kiuas, loisiawa, selwH, puhdas jayliwVttawH on.,

Nyt M, Rackat Sielut,, locu rämän luke, hanym>
maLtakön, fano Wap. lEsus Ewc>nleliumisi>. Joista Samipidä Raamatusta lukeman ia ymmar,
sta me nnem, ettei meidän
cappaleita,
jotca sen oiAan Uscon ja
tämän ainoastans niztä
nijn
myös
käsittämiseri,
Glämän muo,
malan Tunnon
don ylösrakendamiseximeisäowat tarpelliset;! muulta meidän pi-'
ta myös lukeman ia ymmärtämän sitä ne roaroituxeria li!nnm
Ouxer jotca Jumala hänen Seuracundans tarpexi ia hymaxi-, on
«ndanut ylöökirjoitta, nijncuin myös n? Mauhnrscnr Duomior
hän on jo osittain langettanut ja wielH edespmn luwannut on
«nda ravahtua ennen Mailman loppua ihmisten ylitze, jos el meillä näistä caikista ymmärrystä ja Wtöstä ole, nijn me olim sokiat
Jumalan simrten Toimissusten ia Hallituxen keffella
Te ulcocullarur, re raidarre Taiwan muodon Dllomira, ja
surella halulla Taiwan luonnollista juopua tutkia ja ilmoista jnmui-

sta

sen Men päätöriä tehda> jotcacuitengin newähimmutasiae o-

w«it,
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murra aicain merckeja er te taida Duomira, ja mitäiHtiltl,. 16. z.
Töitä Jumala on tehnyt ja wielä aicoinut tehdä maitmasa sekä ha»
nen omasa Huonesans ja Seuracunnasans, <ttä ulcona sijta. Totisesti, Caicki namar rulir heidän cohranseficuwaxi, waan
on tirjoirernt meille carramisixi, joiden paalle mailman
»2.
lc»pl»r tllller owar. Senrahden joca lllule seisowane, eayocan errei hän lange.
Me tiedämme Rackat Sielut, että
Cbristus ufiasti yht«n pane seka Jerusalemin hänen muinaisen
Seuracundanshawityxen merkit, että Mjmeisen mailman ja meidän akamme merkit, nimenin myös opetkutten yhteinen ulostoimitus mjstä on, että lernjalemin ylitze asetetut Twomiot ja rengaisturet, owat esicuwat uäiden wijmeisten aicain Duomioihin, sen
wijmcisen Seuracunnan ja Chrisiicunnau kiittämattömyden ylitze,
joista Ilmestys kirjasa usiasti puhutan, ja muitten seasa seiso, että
aaner rulir, ja pirkäiser ja leimaltxer, ja silnri maan
silloin
järistys rapahnn, jonga calratsta ei ole
ftrre cmn ih- 'Hpoc.lO.-iz.
Nijncuin
myös
yhtei
päälle,
erc.
se
mistr rulir maan
lesti tieltäwä on Jumalan Sanasta ettäAntichrzstuxen Häwitys ennen
man iorpua tapahtuman pitä, jonga edellä HERran
ja uscowaisten
tswKllifen Mestyren iälken, hänen oma Hnonens
puhdistusta,
ja
joucko
ei
lattttä
ilman
coetusta
että sen
taida
wäha
cautta tulla walmistetuxi pysywäisyteen heidän ttnmustuxesans jay,
löslmatetyxi siitä waarallifesta uneliaisudesia totiseen walpanteen
caickia cdesä feisowita Duomioitn wastan. Ettm minä nyt mahda myöskän ohitze mennä sitä yhteistä EwangcliumjWa Selira,
cunda ja Jumalan Huonetta Christicunnasa, jofa fe enin ja paras
puolest, langennut pois Mä enosa on, sekä Opin että Elämän
kistvaudesta,,
ia
ludalclisten tielle, ja ilRackaudesta
simwäisestä
man epäilemätä sen cautta heidän Duomions jarangaistuxensväallens wctänet. Josta n,e cohta saamme wielä muuKiinan todistnxen cuulla- Sentahden
,

wat,

Oppicom tällä erällä nyt tästä lyhyeld, Gnsist, näke,
caickinaisijn Jumalan
cuinga walrrmnärtöin
ja
halliyeCaw
maille,
U?aldacunnille,
on,
raitille
wa Cauhistns
Synnin palcka on ainakin walttamätföpungeille
mästi Cuolema, ja caicki cuo lettawaiset Duomiot ja rangaistuxel:

man se,

sen

Ffffffi
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että sillä hirmuisella Synnin myrkyllä M
ja
mittaus,
cuinga yxi on cauhistawambi M toi»
eroiturens
hänen
sens, yxi costohuumwambi yli toisens, yxi pikemmin cuolettawam,
bi yli toisens, mjncuin Drakein ja Karmein Pesasä, caicki sckiät
tosin owat myrkylliset ja cuolettawaiset, waan yxi yli toisens, yxi
pikemmin ja enämmincuin toinen, niin se on myss Syndein canka, cofca uehallitzewat maasaja waldacunnasa, taicka sydamme,
sa ja sieluja, nijn he heidän myrkyns cansa tosin cohta caicki cuotettawat ja Cuoleman ja Duomion alaisexi tekewät, ja Jumalawaan cuitengin heidän mittans ja
sta coconcms pois eroittawat,
yxi
ja cowemmin pure ja cuopikemmin
jälken,
myrckyns woiman
jonga
myös
letta cuin toinen,
cautta
niiden ajallistenginrangaistuja
lisätyxi
ja cootuxi maan ja Canmitta
tule
sten
moneucallaisuus
puhunet
cans
tätä
olemme
me
mualla, erra collman
fan
Gynn. 5. N.. sia 'fxi
cauwan hallitze yhdesä ihmisesa, cuinga woimal,
Colmiiu päi- listxi, cuinga waicmtawaisexi, cuinga wälttamattömäxi, ja sitts
lväst. M,IO. cuolettawammaxi sen kirotun hallituxens alla wijmein tule: sijtä
himosta sydammcsa, tule Rackaus sijhen himoin
hallitzewaisesta
syndijn:
sijtä Racastetusta synnists, tule
tuun
Coimis
m,s ja Teco: Työstä tule Harjoitus ja Tapa, Tawasta tule
Tarpellisilus sitä harjoitettua syndiä aina tekemän: Ia sijtä waltämättömästa Synnin Tarpellisudesta myös seura wälrramäröin
Cuolenm ja Hannes».

M okmma nyt cunllet,

se

Eosca me nyt Rackat Sielut, todella tahdomme catzella
aicaistam mailmaa, ja panna meidän aicaisen menon
Juvalaisten rinnalle, nijn taita yxi puolinatöinengin jy yxikertai>
fingin Chrisiitty silmä sen nähdä, että'cMi Juvalaisten Synnit
ja cauhistuxet owac nyt meidängin ftasam mittans täyttämas, ja

meidangm

täydellifyteens pääsemas, jotca ilman epäilemätä huutawat jalou,
duttawat Jumalan Duomioita ja loppua meidän päällem: Gpä
palwellw, joca on jongun maallisen cappalen rackaus
Jumalan
ja pnlwelus humalan yli eli rinnalia, eikös st ole mallalla meidän
Mlam caickem Ahncitten ja mammonan palweliaiu, ja caickein itzeens racustajam tykönä? Eikös meidän
ole wallallans, fe
ulcocllllattu Ilmialan palwelus, tvhiän tawan tähden, ilman
totista parannusta, ja nnelen ja elämän muutosta coscan? EiW
meidän seasqm halW peros ja xvalhe sekä yhteisesti että erino-

seasam

mai-
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mmscsti coco maasa? Eikös hallitze mcidält seasam naaras p,l,
heifa, miraja ia caupaja? Eikös Vlpexs, muodotc?in Core«s, ja Anttichristuxen jollton elämän muoro ole suuresa ar<
wosajaharjotuxesa? Eikös Rijdac, alhaisten ftrramijer, u-

ole wallalla
xvalatolewa«
Ilwpumijer,
meidän feasam? Eikös
paasa barjoituxesa? Eikös propherain ja paimenuren Su»
m^ckänd^n^r, Totuutta rohkiaKi ja
ja kieli
Svndeja
uscoliisesti puhumast, niitä wääriä oppeja ojendamast
pitamast,
ja
ja
ojennusta
enimmän
nuhtelemasi, Kirkon curitusta
Jumalan P. walosan tykönä? Eikös julki
keurra/ hänen SaaVnawircaans. Ia caickia hywiä töitä wa-p.
Eikös Jumalan
sian ole nyt aiwan nähtäwä meidän
Sanan ja Sacrnmemrein ojendelemiser ja
fet ole aiwan yhteiset meidän aicanam? totisesti, jocatäta ei näe,
hän on itze sokia, ioca nämät Totudet myös poiskieldä, hänefä ei
ole itzefä yhtan Totuutta, ia jos me tämän asian tahdoisim hy,
wingin silitellä ja toisexi sowitella, nijn Jumala sen ainakin tois»

fcollisien

wainor, ja Toruden

Ach! että meillä tancallaiset näedesam owat meidän häwityxeem
on aica paeta ja päästä wihollisen
tielle ja lEsuxen Turwijn. Waan.

ja Totuden jälken duomitze.
köisät edellä juoxiat ia merkit jo
ja loppuum. 2lch! wielä nyt

näke

kädestä, totisen Parannuren
ei sstä Marita ijan.

N5.
3Z-

Toisexi, Oppicnm tast todella waKraMatt ja
man ne wäärär propherar ja Chrisiirvr- Silla me tiedäm,
että Jumalan Wlhan jä Häwltyxen merkit yli maan, owat myös
ne, cosca hän salli wäärät Prophetat ja petolliset ihmiset menestyä maasa, ja yhteisen canfan useoa walheita ja willityxia mitlel-läns: Cosca se Pyhä ja oikia Taiwan Oppi ja walkeus rupe hita-

«sti ja harwemmasti teroitettaman, ja wisummafti harjoitettaman
ja cosca suuret Cuoleman synnit saawat maasa ilman nuhtelelnat
ja rangaistusi wallan! ja ss totinen lumalisus ja mailman poiskieldaminen nauruna pidctän, totisesti silloin ei ole asiat hywin Jumalan huonesa, waan se on waipumas ia lahomas langcmustans
cohden. Ach! lährekac stjs ulos Babelista, etrer te hänen
ofallisexi tulis. Eroittacat itzenne pois mailman ja
synhjsen
menon osallisudesta. paracar teidän elämän ja
lm

Ffffsfs
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teidän menon
paicas.

2t!

ia minä

ja Wijdes Sunn. P.

rahdon reidan anda ast,a

raja

Colmanneri, bppicam M wielä cans todella Rucoile,
man, joca on se lähisin wälicappale caickia rangaistuxia ja hätiä
errä re mahdollijer
wastan: icvalwocar, ja ai,m rucoilcar,
jorca
tapahtuman
pira, ja
walrraman
olisirra caickia naira
36. «seij
oman Ihmijen pojan edes. Että Jumala coconans pois
ottais sen jo yli maan päatelyn rangaistuxen Duomion, sitä en me
taida rucoilla, nijncuin me näem Bamchist Jeremian ki-rjoiturit,

cosca hän wackeroitz,
itzians ja huocais yli sen Jeremialda ilmoitemjn
hänelle: Cayo, mira mitun

sen

Jumala wasiais

mu
minä murennan maahan, ja
I«.4?:4-5 .na rakensin,
ziäisturin, !<en minä hawiran, ja coco taman inaan. Ala
mjra
sillä cayo, minä annan rnlla onnerromuden
sano-HERra, nnttra sinun sielus minä rahlihalle,
caikelle
don sinulle ttiincllin jaatin anda joca paicas cllhunZas wael<
!ar- WaaneuitenOnpitä meidän Rucoileman, että Jumala hänen rangaistuxens armon cansa secoittais, liewlttais, ja monen
Parannuxexikaandäis, ja erinomaisesti hänen lapsians sima mmsiais, ja andms yliwoitta ccucki sielun waarat ja wahingot, ja
raicki hauen Cumtiarens ja meidän Autudexem sowittais. N<mcuin myös caickilla Jumalan Lapsilla aina on se Lohdutus,etta Jumala on itze heidän osanswihangin aicana, ja lyhendä nijden uloswalitlnin tähden wihollistengin waiwat, nijncuin hän teki Jerusalemin häwityxesa, josa ilman niitä «valituita ei olis yhtän sie22. lua päsnyc wapaar» Nomaloisten käsist, Chrisiuxm oman Sanan
jälken. Autuas fils on aina se, jonga Jumala HERa on, ja jo«l»s, i: l- Z.i. ca ei waella jumalattomitten Neuwosa-caicki menesty, mitä hän teke. Amen^'
SinacallihinllVapahraja lEjll Christe, nijn
totisesti cuin simmSanas jaEnnustuzcs sinun xvihaoDuosinun nuttnaistn Cansas Juvalaisien, jo caicki
Mioista
owar, nijn anna meidän
todella se ajarella,
nijn
«rrä
rorisesti cano sinun Gnnustnxes ja Sanas naista
wijmeisen ajan Duomioista jaeyimisista, owar
Ach!
ja uloopuhkemas sen kiittämättömän mailman
walmista sinä iye meira rahaan sinun Tulemisies, totisin
».

pa-
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3^7

parannuxen ja Ufton caurra, ja wahwisia meira

Talur<t
sinufä ia sinun Tunnustuxesäs topprm
meira Voimallisesti ulos rasta pahasta ja cauhisiawasia
Aabelista ja Sodomasta, ja ora irri meidän köyhasiekm
menon osallisildecoconano raman malman ja sen
sta, errei sinun Duomios meira si>na saltttais. Ia jos meidän nijsä ruumiUistfa waiwoisa cans stnrm rahro» jalten
pira osalliset oleman, nijn anna ne olla meille
siunarru
Curirus ja karsiminen, meidän coeruxexem japuhdistuxeplwlesi. ja muiden ylöslsehoiruxexi
xem sisällisen ihmisen
ja nijn sinun Cunnias edesallrramisexi. N)aan
ala cuirengan a»ma sinrm Isällistä karras langera ylon rameidän paallem yli meidän moimam, waan lyhennä
sianpairvar
nijncmn
hywaxi
Sinä sinun walirrttis

ne

runner.

iyes ijancaickisexi cunnioirramisexi. Amen!^

ja löydät, ja

Kahdes Kymmenes ja Kyudes Sulm.
P. KolmiMisuden Päiwäst.
Esipuhe.

Teidän pira nakemaN/ mikä Groirlls ott,wan-

hurscan

ja

lumalarroman Maihella:

ja

sen wai-

palrvele. Näin puhu siitä ervituresta joca pita ilmanduman wandurstasten ja jumalatwmamlilasa, se P> Prophela. MalÄchias^

Mika näitten Sanain lahissn ymmärrys on, fijta emme
me taM kerralla tuhdv pitkaldä puhua: Se P. Propbela erinomaisesti puhu tasa- Johannes Castamsia, ja sitten itze Christuxesta,
piti tuleman cohta hänen jälkens/ /a puhdistaman-hänew
nijncujn hopiasepan tulil ja pestnn saipua.

lon-

lM;; 13°
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N

968
v. 7.

"'

V.

l4> 15».

16.

Cahdes Kymmems ja C,mdes Snnn. P.

neuwo ludalaissa Parannuxeen ja kändymifeen, että he olisit soweliat sica suurta uden Testamendm autuutta
joca nyt ilmandui, wastanottaman, ia edestuoman HERralls

Mtahden hän

myös

Wanhurscauden niöcauhria. Hän tasa cans erinomaisesti nimit,
tä Juvalaisien petollisuden Kymmenesten uscollifesa ulosandamisesa,Ma he olit wetanet kirouxen heidän päallcns; Nijn myös cuinga moni nijden jumalattomain menestyrestä tasa mailmas oli otta<
nut pchennuxen ja sen paatören: että se on turha Jumalala palwella, cosca ns jumalattomat nijn hywin menestyivät; jota wsstan
ne Uscowaiset piti lohduttaman itzians sillä, että HERra otta
waarin cuitengin caikista, ja pane heidän Toons hänen muistokin
jaans, ja anda wijmein cans sen Päiwän tulla, jona heidän pitä
yäkemän itze tyosä, mikä eröitus on sen Wanhmscan ja jumalaa
toman waihella, ja sen waibella joca Jumalala todella palwele,
ja ei palwele. Näistä sanoista me nyt erinomaisesti merkitzem:

Bnslxi, Btta <e ott vxi wisti Groicus ihmisien waK« eeoitus
wä- lilla mailmaja: Ihmiset elämät cshdellaisesa tilasa tasa mailmas:
ihmisten
lillä mailmas, Taicka hän on Luonnon tilasa, eli Armon tilasa? Taicka hän on
waicka yhtäLapsi, eli Pirun Lapsi? Taicka Jumala hanesä asu, eli
läisti eläwät. Jumalan
Colmatta säätyä eli tila ei anneta, ihminen mah<>
Piru hanesa asu. ajatuxia
sijtä cuinga hän ikänäns tahto. Ia jos
ta tehdä tzellens
jocu luulis itzens taitaman olla ccchden Isännän palwelja /a oma
yhtä haawa, nijn Christus on itzesen asian jo gicaa ratcaisnut ja
selittänyt: Gi Renvall woi palwella cahra HERra: silla
6:34. raicka han rara wcha, ja roisia racasia. crc. loca ei ole
Minun cansani, se on minua wastan, ja joca ei minun
Kuc, li: 2Z. cansam coco, l)an hajorra.
Ss ttita kyllä löytyä että caxi il?,
jotca
yhdsnwllaisesta
luonnosta,, taitamat tehdä yhowat
mistä,
ja
ilman mchrela molemmin
töitä,
yWläisesti
elä
den callaifia
nijn
edes,
että
ihmillinen
silmä
tuscin taita nähdä yhtan
mailman
eroitusta heisä, waan ei sitä wähemmin, takäwat ne molemmat
tilasa lumcilan silmäin edes: se
sen wuori olla aiwau eroitttusa Lapsi,
wacm se toinen Pirun la,
loinen nijsta taita olla Jumalan
psi, se toinen taita ollaTmwan asuja, maan se toinen helwetm alainen. Ach'. että thmiset tahdoisit oppia näkemän cuinga suuri
eroitus se cuitengin ihmisten walillä on sen yhtäläisen ulcockusen
lalnän ja waelluren alla tasa mailwasa! Cuinga suckelapi Luondo
tai-
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96)

taita osottella Armon töitä, jawalehdella itzens Walkeuden lapsexi? Za «Unga usiasti yhdencallaiset työtDumiitzewsst toisen,
waan sille toiselle owathywäxi ia
todistu^exi?

sen

uscon

Toiiext, Waan misas sijs on

se

ja 'f.h-

dencallaisims niiden xvanhurjcasten jaJumalattomain wa-

,

«wat yhtäläl>

Tiedosa,
lilla raja mailmas, ni,n
eroirusia heidän walil- ,set?
jawnlicappallans raita nahda? Gnsisi: owat ihmiset yhläläisit jss enimmit?dcn
ten llman eroimsta, Sanan ja Sacramenrrein
nam «nM.«autGsf
tiyemijeja: cackilla Christicunnasa on cutzumus ja lila tulla
reen Tietoon ia Tundoon Jumalasta ia caiklsta Hengellisistä asioista. Sinä oler läjna heidän stmsims, ja istutat heirä juurNlma,l cafwaman ja candaman hcdclman,
Jeremiasi
Caicki myös nautitzewat nijtä P. Sacramcntteja, Castetta ja5 ls. 21,
HERran Ehtollista, suurella Mcrnoella ja toimella, ja pitäwätt
Pacanana joca ei sitä tee, tieläwät cans usiasti paljon puhua
nijdcn P. Walicappalden woimasta ja tarpellisudesta
Coijexi, ElämM.
ei taita mvös usiasti eroitusta nähdä ihmisten wa!il!ä, sljna ulcoharjoieuxeja. Ne ,'umalot ' catzonSuitnaijes elamasä ja
n»!!t. P. Colkijwasti
sijnä wanhurjcaudes joca
tomat taitawat cans elä/
kaista tule, laittamattomasti, nimenin Pawali lck» ennen kan
dymistäns. He taitawat luonnongin woimalla walttä Lain ulconZisia ricoria, taitawat ojennella muittengin elämäta ja wetä Lain l
rangaisiuxcn alle nijtä jotca Lakia wastan rickowat, taitawat tehdä hywä köyhille, ja Kirckoihin ja Schouluibin, jaa he taitawat
caicki tehdä mitä ne jumalisetkin ulconaisen näön puolest tckewät, niincuin me
asian juuresta asti tutkinet ja osottanet olem,
sinä 11. Sunnuntaina P. Colm. Paiwäst. Colmanncxi, ei'Mrn^Msiz.
taita myös «roinista,nähdä ihmisten wälillä mailmas,
ja onnen puolest. Ha wllicka tosin se tapcchtu,
stn
että muutama lumalinengin canda sitä maallista onneja menestyestet ja waara hästä mailmasa, jonqa alla hän kyllä tuude mikäsäilyttamisesa
joca seinellä siitä usiasti on, sen totisen onnellisuden
ja
wapisturcu
josa
pelwen
tilasa hän
Jumalan vhteydesä,
ahkeroitze pysyä ja nuhtetoinna omantundons pitä; nijn cuitengin
usiammasti sitä maallista onne ja
nautitzewat ne Jumalattomat
menestystä mailmas yldäkylläisesti, ja sijtä uloslalkewat ja paattawät heidän hengellisengin onnellisudens,cttä he mahtawat yll muift
Gggggg
M

suu-

sano

sen

,

sen

sen

sen

so

cansa
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Läpsit ja hänelle Mckaat/ cosca hän heille nijn
Jumalan
suopi cnickia hywä ylr caickein muitten moilmasa.
ja
siuna
runsaasti
Tämän asian yli-se P. Hiob suuresta paheni cosca hän nijden jumalattomain suurta memstysiacotzelt, jls sanoin Mixi ne jllmaten eNa

rarva,
lätr<m?areläN?är, ruleuaarwanhaxi, ja
«n
ras. HeidänSiemenenV
heidän
läno heidän huonens owar wapaar pelnTVsta, ja Ilnnalan
wiya ei ole heidän pääUänsv Heidän Sonnins päästerän,
ja ei
rväärin: heidän L.ehmänspoikiMar, ja ei «le he,
delmärrsmär. He riemuiyewar rrumbuilla ja candeleillä,
pmxvijä, ja menerväc silmän rahe wanhanen?nr
pavxes helXVerijn. NijN teki myös se P. BawiV: Minä närkästyin
ena minä näin lumalarromar menesty»?ä,l, sillä ei he? ole mijän cuoleman hädäs, «paan heidält
nijn,
Ei he ole
woimans
nijncuin
nnnra ihmisiä.
einn Mllue ihmifer, Mei Vaiwara
ja heidän «onkiSenrähden on heidän
toaldans caumsta heitän
Heidän silmäns paiftrwar tihawndesia, ja he rekeu?ärmira ainoastans heille relpa<
kia he cayou?ar vl§n, ja sirren pahall pllhllwar. ja plchllN?ar ja laircaVoar ylpiäst..
Mrr» he puhuwar, fen räyry
«lla Tairvasia pichmtn, mira lMstmoMar,, sin
päällä. kelU?ar«r° Senrähden nolldarra heirä 'shreinen can>
ja, ja coconduwar heidän
nijnclnn XVeder. Cayo>
jumalartomar,
ne
owar
owar
73,
he
onnellifer maima<a ja riTästä suuresta Jumalattomain menestyxesta Dawiv
cufiuwar.
«tti nijn suuren pahennurcn, että hän sanoi itzestans: nnnä olin
2^
pian jalwoiltani horjlmur, minun aUeleni olisir lähes
että nnnim H,
castuner. Pidäistö sijselä, jaturhan oleman,
pesen
d«mnl?n
minä
Wiattomudes
nuhleromna
mi»O
nun
la ruoffiranjocapniuoä. Niinä olisin lähes
nijn sanonm cum herkin, murra cnyo, nijn minä olisin
Duominnur caieki sinlm lapses
ikänäns oller owan
Minä ajattelin sirä mrkia mnrra se oli mimlUe
raNain sijs suuri on nuven lumalattomajn menestys ufiasti
tzas.
mailmafa, josta he luLewat itzens
>asa
ja paljon oMellisemmiri cli autuallistmmixi cum ne yloncatzotut totiset Jumalan lapset jotta enimimn mailman raiftann ja jalcapor^
rn-

M,2i:^iz

rs,3.

sen

/
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Waan kaypikös se mijn aina loppuu asti?

p^i

M ei.
ralna pidetön.
Sanahan,
pvhäan,
nimittäin
Minä menin Jumalan
sano
Dawid. Ia ymmärsin slclda heidän loppuns. Sinä asetit heidän liuckalle, ia ftöxir heim pohiaan.
nijn pian huckl»war, he
ja
pun. sentähden me tästä mcrkitzem

CuinZa he
ilosaawar «rauhian

".

's<

Colmanttexi, ettäsimri Groims VN M mle ainMn»O» rMMgi»
Silloin»ewitus.
mjdenLvanhmseasien ja jumalarromaitt
jaiureidnn pick iMemän, mikä eroin»» on
nnUatwman waiheUa, sano Malachias. Taita vxi ylöswalaistu silms jo Mallakin nähdä sen «roituxen, rosca Hän mene Jumalan Pyhän ia pane heidän menons Jumalan Sanan Tinalle; ssjnähän näke että ne mmaluttomat caickein heidän
näkölsäin lehtein»
cansa, ow« cuitenmn cuiwHttunet Pmtt, joiden juuri on mädan<
myt, eikä ranm Man totista mscon hedelmatä, wnan haisemat mj,
den pchtMeu seas, mjncuin Caunt ja ivuchetLammastenkeffelick,
cauttn. Wacm anna sen nijn -olla, jos
caickinilisten
ei wielä täällä taitais caiAsta eroitta mjtä AlcocuUatuita nijn selwäfti heidän suurten lehteins ja sen CKristillisen opin tunnufluren
nchinein se Däiwa, se Sullri HGR«lda, nim tule
"ran

Ilmonus/Paiwa,, jona yri mastai, sanomatom Eroitus co-

ja jumalattomain mä,
co mailmalda nähdän nijden
lilla, cbsca ne zjumalattomat huutamat: Wumet ja cuckulat langetcat madan päallem ja -peittätat meitä, sen Caswoin tdestä ioca
istuimella istu, j« Caritzan wihan edestä. Silla se simri HERrtM,l-Kzwe.KlK-lf
Wihan päiwä on tullut, ja cuca woi pMa? Sinä Paimänä, ei
enamln suurman Lehdet moipeittä heidän alastomuttans, Ma silloin caicki peittet pitä pois poldettaman. Ei silloin hamwahakin
wercot kelpa waatteixi eikä ulconsiset teotpeittexi, ivaan HER-"Ls. 59. s.
ran Wanhurscans on caicki sydämmenDohianginpaliastawa, ja
ja Duomittawaxi. Nijnasettama coco mailman eteen «ahtäwnxi
cuingaDuo,
Ewangeliumis,
cuin me näem tämänomwäises P.
hänm Duomio-istuimens emari Cbristus asetta caiken mailman
Lamdaatjawuohet,
joca eroitus
teen, ja eroitta toiset toisistans,
ijancaickisesta
si,tä
eroituresta,
,a
ilmoitus
jo codta on M
joca siinä pitä tapahtuman coco mailman ihmisille toinen toWans.
Ei siinä enämbi se wanha vstawys, ei wanha Suru, rackaus eli
'
Gggggglaw
'"
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langon oikeus sido kelan yhteen, waan cosca se wanhurscas Duo-
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miehet wai»io nijn waati, niin eroitetau Lapset wanhemmistans,paicka
an cusa
«wistans, ystäwat Vstäwistäns, ia mäarckän siihen
ijancaickisesti oleman ja pysymän pitä. Silloin pahar
heidän
piruin cans pijnaan, hekvenn ruleen heireran, Cttsä ki-

n>uo ijaites parcuxvar; Äjai/ ajai orjat oloam, diolianga,

rasi Duoniio-päiwa.

temmata n,
HGRran
«Caiwan yaisien iloon auruaan, aanel alar helial he hura-

!wat:

suoruiK Duomiopaiwä.sijtä Armoo

ja ylöswalistusta meidän ju-

suuresta HERran Duomiosta ja Tumaliseen tUkistelemiseem
lemisesta, pyydam lEsnxen omalla RucouMa, sydämmestam
sanoden: Ijä Meidän joca erc.

Sen

kirjoitta P. Mathms,
A Ewangeliumin
Ewang. Lug. 2,5: v.
31.

cosca Ihmisen Poica

tule hänm

MVM SillM hän ism Cnmuans Istunnella.

Cnnnig.

fans, M caicki pyhät Engelit Känen canjjans.

32. Ia
hänen etens cootcur catcki Cansat: ja hän eroitta toiset
toisistans, uijnnnn Paimm eroitta Lambaat Wuohista.
Ia asetta Lambaat oMalle pnolellens: Mutta Wuo'
het wafematlens. 34. SiUom sano Euningas nijlle jstca hänen Matta puolellans owat: Tulcat minun Isäni

siunatut, omistacatstWaldaeunda/ joca teille on walmistettn Maitman alusta. Z5. SMa llnnä isoisin/ ja te
ruokitte minun: Mmä janoisin/ ja te juotitte minun:
MMä olin outo, ja te Huonefcen otttte mMun: Z6.
na olin alasti/ ja te waatetitte mumn: Sairasna, ja te
opitte minua. Minä Ml Fangma /ja te tulitta minun

tygöni. Z7. Silloin
hända wastawat ja si>
nowat: HERra, cofta me näinnm sinun isolvan/ ja
mMnmie sinuna Taicka janowan, ja annoimme sinun
jlw
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juoda ? 38. Costa me näim sinun/ jaoutona huonesen ottmme sinun? Taicta alastoima, ja waatetim sinuai 39.
Eli costa ll« näimme sinun sairasna, taicta fangina ja
tulilnme sinun tygös? 40. Nijn wasta Cuningas, ja
min te osano heille: yhdelle
Totisest sanon minä teille: Senwelijstäni,
näistä wähimmist mi:mn
lettatehnet
te teitte minun. 41. Silloin hän myös sano nijlle/
sen
jotca hänen wasemmallans owat: Mengät pois minun
tyköni te kirotut ijancaickisen tulen, jsca wailmistettu on
Oerkelelle, ja hänen Engeleillens. 42-. Silla minä isoi-

sin, ja et te minua ruockinet. Minä janoisin, ja et te
minua juottanet. 43- Minä olin outo, ja et te minua
huonesen ottanet: Nastoin, ja et te minua waatettanet:
Minä olin sairas, ja samina, ja et te minua oppinet.
44. Silloin myös nekin händä wastawat, sanodenme näimme sinun isowan, taicka jano»
HENm,
wan, taicka outona, eli alastoina, eli sairasna, taicka
fangina, ja en me sinua palwellet s 45. Nijn hän wa»
minä teille: Mitä et
heitä, sailoden: Totisest
te tehnet yhdelle näistä wähimmist, sitä et te minulleckan
tehnct. 46. Ia nijden pita silloin menemän ijancaickt»
stm waiwaan: Mutta wanhmscat ijancaickisen elämän:

cosca

sma

sanon

Tällä erällä me otamme etehem, erinomaisesti sen
wnmeisen wärjyn tästä p. Ewangclmmist
tmristellaxem, ja sijta carzelem wijmelsen
HERran Tulemistn ja Duomion päätöstä,
ta>s tamistä ja Muatoo. O HENra auta/ O
HERra anna menestyä'
Nyden pirn Silloin Menemän liancaickijeett
Voaiwaan: Mllrra Wanhurscac IMncaictijeen G,
lamaan. Nain soiwat ne Wiimeiset Sanat sijnä P. Ewanöeliumlft/ joilla annetan Mä, eltä nyt Jumalan WanburGggggg;

scas
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scaus>ulo<s.puhke itze uloMymtfeen ja päättämisten caikm sen päälle
mitä mailmasc, ihmisille Mhuttu ja luwactu ou,j olwn se l?ywa'xi

eliPaWi.
EnM sano Wap. CKristus: Ia niiden pitä silloin me,
«emän: sillä SanallaIa wap. Cbtistus Nllyttä nWn edelläkywcliM asioihin siinä P> Ewangelmmis, joisa hän näyttä, cuing«
yhdettäkän
1

Duomio ilman
nämbi, pitä molemmin

wijwytystä, .estettä ja wälttämista e-

puolin päatettamän, nijnmiu

se seiso sijta

petollisesta Palweliasta jolla ei Mut hääwateita että hänen coh<
ta ilman yhdettäkän armotta,ja estettä piti AloshAtamifen alle käy,
palwelioille sanottin: «Sirocar hänen tarens ja jal,
man
cans, orracar ja heirrakar höndä lsijhen ulconaisen pimey,
3»I»tK.H2: lz' teen:
fiella pirä oleman Trclt ja Hammasten kiristys. Me
näemme RackatSielut, nijstil edelläkäywäisistä-: cumga Duomari Ehristus Duomiolle tullesans, cohta Cocoo caicki
hänen eteens, ja Groirra sillä samalla zoiset toisistans eitä
jällen cuin itzecukiu, eteens walmistanut sn; joca Eroitus jo
on yri ikänäns «uin Esi Pää m inercki siihenDuomicwn jonga ooh,
ta päälle femaman pitZ. Net wanhurscar jotca owat täällä

eosca

saaman

sen

11:28..mielelläns Jumalan Cutzumiselleeuuliaiset olleti ja TAllect hänen
ja myis callwan jo
hänen Cunnians ilmestysiH,
«l>K. 2:;: 12. tygöns,
pMörexi
sangen lohdullisen ja
pita
yhden
lit.
wiela
myös
>3nyt

Halainnet
saaman

Cutzumisen: Tulcar Minun IlaniSiunamr, «mistä,
joca reille on icvalmistertll mailn:an a,
Lvaldacunda,
car
V. ?4le
Armani, minun ihanaijen, ja rule.
nnmm
lllsia.
Silla cayo, Talwi on clilunm, ja Sade lacannur ja pois,i. 12,.
«nennyr. Cilckaiser owar puhienner ulHskedolla, Rnvaron rullur, jaroucsmerrinen culllu meidän maajam. Tule,
v. l/. ja
ole nijncuin nouri peura Eroirus rvuorilla< Mutta Ne
jotca eikä täällä oleCGumisellecuulioiset ollet,
o,nt. 4: 8.
eikä ole Tulleet cosca heitä eutzuttin, waan owat sen cunnian ylönhe saawat nyt cauwan kyllä Eutzumi,
catzonet jahalpana
nyt
jaa,
he
siaodotta/
tahtoisit kyllä senwastanotta, waan ei an,
neta sitä heille-enämbi, mutta nijncuin ei he ennen tahtonet Tulla,
nijn heidän nyt pitä Menenian, ja menemän delwettim, sm wan,
hurscan ia muuttumattoman Duomionialken: tNcnFar pois miNl,n rybööni re2xirotur, ijancaickileen ruleen, joca walmiV. 4'22:>?. iloisen

~

ster,
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sierru on PerNelle M hänen MnFeleMnsv Tämä nyt ow
Duomio, joca sillä yhteisellä HERrum Pämällö pitä julistetta^
man caickille Mamin Lapsille, heidän tilaus j« töittens jälken.
pääJoca Duomio myös cchta nijnip«sscuin se on jullstettu pitä
nijden:
töreen >a täyttämisten saatettaman. Ia Gilldin
julistettu
on, pun nij^
nn»rra wnnhurjcar
Mistä edellä käywäisistä n»e näem Sensisi jullstecan nijlle wanhurscaille, ia

Nimittäin Silloin cuin ikännns Duomio
den
ijanenicklfeen elmnuän.
wengcliumis, ertä

sitte nhtle lumalllttotmti<7 Wsen,nyt itze Ereecutionisa näkMat
ne Jumalattomat ensift iykattäwän heidän Rangaistus paickaans,
ennen cuin ne ANmhurfcat sisälle ottawat heidän waldacundans,
silla nijn se seiso: M silloin pira mjden, nimittäin jumalattomain,
menenman ijnnewickiftenwaiwaan, waan sitte seiso ft jnlken:l
NN»rrwne wnnhllrjeat ljancaickisien elänman. Nijncuin me «'"^3-3"^
myös naem toisesa paicasa: jaMcar nwlemmar cajwa elonaican astt, M efyn MM Anon lNina elonuehille: CoorVae
Ml«r<N 4^45
ensin shdacker, jn sirsnu henib lMreistjni
cyorcar
mnnn?
<mtHan^
nHne
»:

T«ij'exi, waan cutkas we ow«t,, joiden nyt pita ijancaw-

kiseen waiwaan meneMän? Ia Mi9ew pitäl silloin menemän, ANijden, nimittäin Mohren joihin ChrisiUs
no ÄWp.
Emangeliumlsa.
jumalattomat
ne
Ne Il»malarromar
werta
werraran Mllohijn,. heidän Synvins haisennstn, haureildens
jotca enanunänwahingoittawat cuin
ja hitiimättsmydens
hywa tekewät, jotca owal aimcit, ja calM aidat,
on, caicki.
Jumalan neowot, uhtauxet ja lupauxet jotca Jumala on pannut
mjncuin aidan heidän Mhudens ja: hillimättomydens eteen,
hyppäwätja ohitze msuewst, ei?a anna Pmmenen costÄN beitäns
ftn oikian tien Mlle asetta ja juhdatta. Nämät U7l,oher sijs

se

Pitäwast»n«

Gnsist asetetan VasennnaUe
Tasn mailmas heidän Pää RulM
owat ne lunmlatrsmm Suuret rl.
»ans Satanan waldatunnasa,
ja Röyckiät, mitä he puhuwat se on caicki Taiwasta sanottu, ja
caicki Cansa cocondu heitä catzvman ja ihmettelemän, nijucuin me
jo esipuhcsa cuulin;. Waan sitä wastan, ne U)anhurftar> 0wat ylönMtzocut ja Mymättömät, jotcg Melöwähemmin cuin yxj

puolelle'

NM tällä PMvälla,

nijncnin seiso Ewangslimnis:

VlckO

75.

976

Cahdes Kymmenes

jaCuudes

Sunn. P.

ricka ilmasa taitamat täyttä ja tydyttä nijden Jumalattomain sil,
mia: siliä Hurscas ja waca pilcamn, ja on Wi 'flöncayorru
ylpeirren ajaruxis, walmisterm etra he sijhen
Anttilainen jaleans.
louckawar
iotca suulonaatähden myös yhteisesti, nepäällä,
ja
mailmasa,
owat
niineuin raswa liemen
ainäköiset
ret
wan tuscin la harwoin taitawat!päättä itzens sijhen totiseen CKrisiillisyteen ja st»hen ylön catzesten, joca sitä enimitten seura, sillä
teitaerce reidan cllyumisen, ercei monda lihaUisi wijsäst,
ei monda
ei monda suresia silgllsia, ole lu,
walinnue,
mala
waan ne «un mailman edes hullur olic.
nijn
ja näköisät mailmasa andawgt sen maallisen
ne
Suuret
Ia
«rwon ia rickauden ja suuruden estä heitäns euimmitten pois sen
totisen Christillisyden alhaisesta tilasta, lydyttäwät heitans ainoasians sillä maallisella onnella ja cunnialla, waan ne totiset Chri<siityt mielelläns, andawat itzens nijden Maisten seas löyttä, ja
sentähden myös tulewat ylöncgtzotuxi ja pöljetuxi nijldä muilda.
Mutta not käändä itzens coco asia toisin, heidän pitä silloin sillä
suurella Catzelemuren Paiwalla cohtaensist, astuman sille wasemmalle plwlelle,yriei ilman sureta bäpiätä ja kiwutss. Ianijnnijncuin tämä asetus on teräwä pistin heidän sydämweens;
he
sijtä cans jo cohta näkewät ja ymmärtäwät mcka Päätös ja Duomio sen päälle mahta seurata, silla silloin ei omatundo ole joutilas
sna ja tundemmoinna nijncuin täälls, wasn se on yri armotoin
Wällecandala, Todistaja ja Duomari jo heidän ylitzens. Ia
uljncuin ni'llä Jumalattomilla jo kyllä tästäkin siottamisesta ja eroitheidän hapiäns ja muucorens ylitze, jon,
tamisesta on nielemistä,
tähän,
ga alle heidän nyt täsa pitä käymän; nijn ci se vysannv
päälle
seura
se
cohta.
ArmoroinDuomio
Toisin,
mutta
sen
Dlwlma m^
minun rakoowastanottaman: Mengar pois
stanottaman. 1 jonga heidän pitä
ijancaickisicn rulcen, joca walmistertll
sijhen
ni re Ixirorur
on pertelelle ja yanen EnFeleiUens, ja »onga te olette hywin
kyllä ansainnet. Ack! nijn monda San«a, nijn monda myös
uckoisin pauckinaa ja waaja sydämmen, josta caicki carwat ylösnousemat, ja weri ylöskiehu, ja omatundo waipu coconans epäi,
lyxeen, joca ei cuitengan auta mitän sen ijankaikisen cuoleman cat»»
18,m.!5:z1.'keruden liewittämiseri,'waan sen
alottamisexi. Achl
lisäNiftxi janijncuin
cuinga augar oli se Duomio päiwätämä on yri
Ia
sangen wanhurscas ja oikia DuMo heidän ylitzens, josta heillä
l

«

mesa

oma-
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omasa tunnosans todistus kyliä on; nijn ei enännä wähan heidän
Kipucms ja ahdistustans se:
he täja näkewär ne wanhnrja
mmnen
olewan päällecayojamt
'flöncayorur,
Icar heildä
ja cansa-dllomarina heidän ylitzens, nijncuin Pawali s«mo: Grretö re tiedä, erra
pira mailma Duomiheman, ja em
geleirakln? Nijn että jos ne Pyhät Apostolit »a muut Pyhät jo
tasakin mailmasa Jumalan Sanan ialken Duomitzewat nijtä ju- Catzs täsii
malattomia lumslan wihan alaisexi, nijn he myös tällä wiMei Sunn
sellä suurella Duomion paiwällä nijncuin Duomarin causaistuiat
ylistawät Jumalan Duomion wanhurscautta ja totuutta yli nijden
Jumalattomain, nijncuin me sencallaisen Jumalan Wanhurscan
Duomion yllstören esimerfin myös näem ilmestys kirjasa: Halle»
ll» lah, Auruus, ja ylistys, Cunnia ja woima otcon HGRralle meidän lumalallem: Sillä hänen Dnomions owar ros
risirjawanhurjcar: että hän on ftn simren porton D»«<
minnm, ja on hänen palwelians U>eren
kädestä costa- H?oc.!Z:i^
nuc. Ia he taas sanoit: Hallein lah, ja le säwn 'flöstzäwi ijancaickisist ijancaickifeen. Ia taitamat ne wanburscat
nyt sitä todemmasti ylistä ja iloita ylitze Jumalan wanhurscan ran- Catzo tästä
Zaisturen nijden Jumalattomain yli, jota enämmän he nyt joowat!Joulu paiwäi
puhdistetut caikesta synnillisestä käytöxestä ja ilosta, ja owat caikisa' nä, cuinga joc» saa iloita
itze Jumalan caltaiset, joca myös itze iloitze cadottaisans niitä tot-<toisen
wahin/
ja
hillimattömiä,
mingan
telemattomia
iotca ei ole andanet
neu- gon ylitze.
wsn weta heitä pois synnin juorusta armon ajalla. Isto-!Deut.2z:6z»
fin iloitzewat nyt ne wanburscat tasa, ei itze Jumalattomain wa<
hingon ylitze, waanitze Jumalan Duomion wanhurscauden ia oikeuden ylitze, jonga hän nyt cmda hänen Cuuniaxens käydä yli
csickein pahantekiäin hänen uhcauxens ja Sanans jällen. Ia nijn<
cuin nyt on yxi siiuri Cumiiamyös nijlle wanhurfcaille,
istujana ja ikänans cuin
he nain saawat olla
Duomariynnä
yli niiden jumalattomain, cusa monda
na
Christuxen
ahdistettua, köyhcl, ja ylöncatzottua kerjäläisiä taita löytyä, jotca
vli HERrain ja Cuningasten taitamat Duomarina olla; nijn sijtä
hengein mielicc.rwaus ja myei wähan lisänny nijden
ylitzens,
nijncuin
heidän
seiso: Silloin he hämnckristmincn
sil>n>är sanZcn hirmmjesi sirä autuutta, jora ei he roiwoner. He plchuwatcoinen roisiUens ja canlwar, ja hlloctv
war hengen ahdisiuxest, ja sanoWar: rämä on si, jonc^a

cosca

sen

se

cansa
cansa

csnsa

cosca

se

H hh h hh

nu:
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tNe hullut, pime »nnen pidimme pilckana ja
dimme hänen elämans rihmana, ja hänen loppuns hapiä«a. Cuinga hän on n>?r blecrn Jumalan lasien sica n, ja
hänen perindöns pahain secan? Senrahden otem me
ner oikialda tiedä, ja IVanhurscauden
XValilianm, eitza wanhurscauden aurinlo meiUe eoirranlm
nyr me»
tNira autti meitä meidän eoreudem, Mira
Caicki owac menner ohiye nijncuin
ra Rickalw ja
V?arjo, ja nijncuin Sanan jarmja joca ftlosien mene. Nijn«un Kairoa joca atlowMoxe, jonga jälke ja wana,. allois
ei
cnämdi. Eli nijncmn L.indu joea tuules lenda,
jonga rara ei ena löyrä, Mä hän laucl»ele ja piexä tl»ulda, aja ja eroirra sirä liehuwaiMa siwilläns, ja fi«e
ei loyrä mercki sencatlaijest Knnost. Mli nijncuin Nuolijoca hajocra tuillen, joea cohta cocondw jällens, etrci tuta taita, custa
menner sn; Nijn mi>ös me, coh<n nnn
me sMNvimme, jäimme loplm, ja enune mnnn hM?a r?ön Isl 17..ta ole rehner. XVaan me olemma eulncenlt meidän pahw
' dejam. ere. tNmra wanhurscar eläwär ijancaickisisi, ja
HGRra on heidän palckans, he fäawat CunnlaUisin waldac«nnan ja caimin Cruinum
Ndesta erc. Naista
jotca
nyt
näem,
cuinga
me
ne
tasa
mailmas owat suuret,
cmkistH
za cunniallisst silet, saawat ia taytytpat itze tunnusta,, että m joita
he täällä owat pilckana ja j«lrap2rrasna ufiasti pitänet, owat ne
eaickeiy wijsahimmat ja onnellisemmHl ollet coeo mailm«sa. M!
oliffo se scn a«sainut, että ww mailman Eunnian ja Rickauden
vidäis se arwamatVin Sielu pMdaman yhden ajan rahdunedestä
gin jasitmanräpäyxen waaran ia
WaZnnvt hewa-

se

sta saawal nähdä minga petollisen perustuxen yMe he owat kieto,
mt Sieluns,, josta ei h« enämbi iMncaickiseß taida irti pmM,
waan pila MÄstÄnsanomattomaG sen-Kirou-MN al!< käymän jMga
he täällä owat päallens wetanet^

M

l««3--

Ia nimcuin nyt ei enambr tämän asiaw pcMe parannusta
eN muutosta tule: nim kaypi Dmmio ainakin edes, ja orra Duo-

»njden jnmalarrommn Työt, ja asetta
stttns, ei «moasiays nijncuin
hänen wanhursca,
DuÄMioous ia heidän eadotuxeens; mutta myös nyncuin wa-

marl

ften

ChrMlls edes

stan

Cottuinaisuben PAwäst.

57>

sian sanomattomat Codistuxer heidän UscottVinudestans,
5»!».
joca ei nsco se on jo Duomirru. Ia jos jocu sanois hänellä uscon olewan, ja ci hänellä ole töitä, tairaco usco häne,n s«c.
«mllÄxi saarra? longatähsen ha» myös tasa ylösluettele heidän

3: i«<
«

iA.

sano:

Tyons ja
Sillä minä isoisin ja er re minua ruoMnee.
Minä janoisin, ja e«e minua juorraner. tNina olin ouco,
ja erre minua huoncsecn orraner: Tllasioin, ja erre minua
xvaarerraner. Minä olin sairas, ja fangina, ja erre mi«
minä reille: Mira er re tchner
nua oppinet. Consist
yhdelle näistä
sirä erre »ninlllleckan rehner.
Ia nijn Duomari Christns otta itzellens tehdyn caiken sen mitä
hänen ylöncatzotuille zavsillens täällä mailmas tehty on, ja asetta

sanon

ne heidän sAmäins eteen todisiuxexi heitä wastan heidän uftottomu<
destans. Josta me nim näem, cumga jocainen hallitzewa Syndi
on woimalljnen todiltamsn sydaMmen uscottomudesta, ja seura,
ajatelcat tätä ceicki te, jotca
waisesti cadottaman ihmisen
paolle,
ja luotatte itzen CKrisiuxen
syndia
teette
lumolan Armon
eläin armottomudesa ja
useallurella,
päälle,
ansion
suruttoinalla
puUoresa
lumalataja
eaiken Nackauden
lähimmäistänne wastan/
ette taida Dnomarita Mts, waan te löydätte itzWne nyt hirmuiedes.
sesti

Colmannexi, n»a<w mitäs
r«M DllVMiosta seuMH
pira menemän, sano f< wanhurftas DuoIa silloin Niidenpian
pitH
julistettu
min
Dusmio
mari. Ia tosin min
on/ heidän
ne wcmyurscat
cadotuxeen,
jo

ra:'

ennen<Uin
menewät
ennen menemän
mjnntin
swat
aina
silla
he
tasa
mailmas
tshtvmnniaans,
heidän
pita
mvisnyt
caikes
edusnixes;
m<«
heidän
olla
ne
ensimmäiset
net
oleman ensimmäiset siihen ijancaickiseen hapiään mmnes. Nijde»
pirä menemän; täällä «emon waldacunnas he usiasii paäsewät
nnnun pidms synmsick
sillä: minun pidais niin ja mm tekemän:
seuraman,
minun pidäis autpidais
luopuman, minun
Cbristusia
ei sen wucxi tupidäis
köyhiä,
waan
racastaman,
minun
taman
tehdyxi,
eisynmstäluowutuxi,
ei
Chrisiusta seuramleckan mitan
ainoastans,
ei
mutta
että se pidais
racastetuxi,
autetun,
ei
xi,
nijn oleman. Waan nyt ci se cnämbi auta, nmtta nyt se seiso:
Niiden pira menemän, ilman armotta, sillä Duomio ilman ar,.s'c. z: iz.l
mota pita käymän ylitze caickem jotca ilman armota syndiä teke-

HHHHHH2
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weto-raha paneman, ei Adwocatia ja eduswaan Sinun Pirä omasa Personasa
miestä
edes astuman, ensist Duomarin eteen, sitten memman cans sinne
mmZs Duomio We ja. Waati
lvat; ei

tasa

auta

ettens palckaman,

Neljännen, waatt Miras sijs pita tekemät Ia
Kl»tli. 11:28. sissoiu niiden pitä menemän, sano Duomari. Täällä Armon
lug. 22: 4. waldacunnasa se on aina ia alati soinut: Culcae, Culcar, minun
tygöni. Minä oocoran coco päiwän käreni, Tulcar, osta,
15. 50;-2.
cnr ilman raharaja ilman hm nam, wijna ja riesca. Ml>
nä huufitt, waan ei vrikän wastannur. Mutta nyt puuttu
fewirsi, ei nyt enämbi saa raballakan, jos olis tubannen mailman radat, niin ei ne woisybtäkän sielua lunasta, silla ei sitä sull
tarita ijan. Mutta nyt se seiso ja käyyi cans toteen: Nijden pits
Menemän- MenZär psis minun tyköni te Kirotut. Ia nijncuin Kirotut owat caicki ne jotca ehdollisis synneis elänet
nijn foipi myös caickille nijlle lama sana: MenZär pois minun
tyköni, re 3lhnet, te otetta Kirotut, sillä ei ahnet pidä Tai»e»n st is. wan waldacnnda perimän. tNengäc pois
re Juomarit,
te oletta Kirotut, silla el Juomarit pidä Taiwan waldacunda perimän. MenZär pois re rvarcar, welhor, uoidar, rmctlrir,
'klpiär, te oletta Kirotut, sillä lihan
walehreliar,
öwarjulbi<er, cuin owar Huorus, sälawuoreus, jMastaijus7 hallrelw, epäjlnnalden palrvelus, noiruus, waino, rijdar, Careus, wiha, rorar eripurailils, erisellrar,
pahan suomus, mllrhar, juopumus,
jamnur
lencallaistr, jorca sencalraisia rekewsr, ei pidä Jumalan
Vvaldacunda perimän. tNengac pois te ulcocullarur, jotca
olette walhella ja lumalisuden warjolla Jumalalanne tahtonet pet-»
tä, ja siää monda yxikertaista wetänet pois siitä totisesta Ehristillis»destä ja saattanet cadotureen. Te oletta Castesa luwannet luopua pois Perkelc-stä ja hänen menostans, waan te oktta walehdellet. Te oletta sitä callista lEsuxen Ehtollista walhesa i<l
Templiä epäjuM. 7: 4'. 8. ulccscullaisudesa naminnet, Te oletta
malana pitänet ja itzen walbesten luottanet. Moi reira, re ucMcd. 25: IH. cocltllatnr, jorca olette sillkener Taiwan waldaclmnan ihmisien cdest, erre re ole sinne iye menner, ettekä sallinet <?<
ck »mnewäisiä stnne mennä. Teß.ärmer, ja
Muemäu.

«elt
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sikiäc, cuinga re nyr waldärte helwerin cadomxen?
tNtlrm nlcona oxvar coirat ia welhor,ja caicki «e jorcawal- Hxoc. 22:15,
herra racastawar jarekewar. Mengät sijs te Kirotut pois Minun lykööni. Ach! sitä anqarata menoa, ach! sitä armatoinba.
Menoa joca nyt. Käfis on. Waan VOijdennexi, CunZas
nyr pirö menemän? CuhmiM nyt matca j« reitkitä? Ia
niiden pitä menemän Ijancaickisien waiwaan, ftno Duomari
ten

pira sidocramankäderjajKlar,ja heitettämän tvaiwaan.
sijhen ulconaileen pimeyteen, cl»ja pira oleman ircu ham- b!,tK.23:IZ.
masten kiristys- Siellä heidän pira Jumalan
wihan xviinasta juoman, ja heira pira. tulella ja rulikiwellä pyhäin

edes waiNoatraman: ja heidän
EnFelirren edes ja Cariyan
ijancaickisest
ijancaickijeen. Sil- Lug. :z.
ylösasiu
waiwans säwu
la Cuoppa on jo eilen walmisierru, kyllä sywä ja lewia.
Siellä on asumus, mli ja paljon puitra,HGßratt Hengi N Z9! 33.',
on stn syryrräpä nijncuin jonZun tllti kirvisen wirran. M)l
cuingll angara meno tällä kerralla tspahtu caikills Jumalattomilla
Sinä olet monda kerta täsä mailmasa picmsesti hokenut sinun lähimmeifelles: mene helwerijn. Waan nyt sinä Duomittu sielu
ja
ja

näet oikein mikä helwetti on, ruinga bäpiällisesti
olet itzes sijhen kirottuun latäcköön lykännyt ja syösnyt, wa,

wasta tiedät

iinä
sioin caickia Jumalan neuwoja ia Vetämisiä: Hän rahdoi kirousta, si on myös nyr hänelle rullur, ei hät» rahronnr Sm-- l>s i«9'.
pira myös hänestä nyc cauwas ercanemaN. Ia ?8. 19.
nänsta,
puki
kirollxen pällens nijncuin paidan, ja se meni hahän
nijneum wesi> ja hänen luihins nijncrnn
siMyxijns
nen
öljy. Se olcon hänelle nijncuin waare jolla hän Noerhor"
ra iyens, ja nijncuin wyo, jolla hän aina Myörcä lyens.
ja näin ne julnalatcoWat wlewak Varouxssta CadHrltxeen. 555,41:. I?.
Ml andacat sijs Rackat Sielut, tämau helwetin Kirouxen ja
puuttumattomM waiwan peljättä teitan pois caikesta Mä wca teitä taita sinus johdatta, wielä nyt on Armon aica niM jVtca nyt etäwät: Tänäpän, jos te euulette HERran äänen, mjn Wät pMVuttacs fydändän. Ach! ,että> minä taidaisin caikille Juomareille
tchda ja keittänijn cuuman ja catkeran juoman, cuin se Keille wijwein yelwetisä cuumoxi ja catkeraxi tule, nijn minä sen tekisin, ja
ctta he näkisit sen ja catuisit jaArmon aica,
annaisin heille
M pargndaistt itzens.. Ach! että minä taidaisin caikille Ahmiile
HHHHHH3
sil^
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ja culdsns ui,n cuumaxi ja polttawaxi, cum
sulat» heidän hosians
mj» minä sen tekisit, ja annaism
wiimeintule,
helwetisä
se heisejuoda, <ltä he armon aicana
catuisit ja parandaisit itzens.
heille
Nch! että minä cackille Ylpeille, Coreills ja DecumaWlle ja ham
xellisille, taidaism eteen asetta caicki Perkelet heidän totistsa carwasans jamuodosans, josa he itzesäns owat, ja helwetisä ijau-

caickisesti, louhiwat ja kiduttamat toiuentoisians, niin minä sen
tekisin, ja annaist» heidän nähdä, että he Armon aicana taidais,t heistä erons otta, lEsurms tnrwijn itzens rienbä. Ei taida yxikän Kieli helwettia ikänans nijn cuumaxi mulutta j« sanoa,
ettei se wielä cuumemvi ja polttawambiole, sillä ei siellä polta eikä
pala jocu luonnollinen walkia ja tuli joca tcmvitze puita ja olkia ja
muuta syttö, waan siellä palaa ja poltta yri ylonluonnollinen waltia i« tuli joca caicki ne luonnolliset ylöspoltta ja lyhiäxi teke, ja on
hengeja calwaman ja paistaman, waan
sowitettu nijta dnomittuja
culuttamanja tyhiaxi tekemän, sillä HERran Wanhurscaus j«
ijcmcaickifeen. Ach! Raras Isa,
Wih« poltta heitä ijaucaickiscst
jos sinä tunnet sen tarpelliseri, että jscu sen canttcl tulis peljätetyxi helwetistä, mjn anna caickein jumalattomain täällä 3W
mon ajalla tuta yxi m acu helwetin tulesta ja kiwusta, ettähepeb
siitä, ja kändyisit Taiwastg cohden, ja annaisit Sijästyisit
nulle Cunnian!

Wa«n M

nyt

tsibais iscu

sanoa: lEikös st

ole Iu«

malan sitä Rackautra, erra N)anhilesiautra ja oikeinta
nastan, ettahan »e ajalliftr ja hetken aicaiserjMnir, ran<
naise yhdellä ajattomatta, puurrumatromalla ja izancaicki,
eikös ne ajalifer
raidais wahem,
sella ranZaEuxella,
ajalla
rntta
mallnkan
Mustaus: Ensim se on tosi,

että Jumala on lye Rackans, waan eihän taida hänen luondomä hänen oma Rackandens
Ma tawatla
lolla Käu il?iäns racasta, tule/en cautta kärsimän Sillä mincuin
nijn on hänen RackauJumala on itze se Maararrom
dellans ikiäns cobtan myös yri msärättvin edus, sen rackauden
wastan oll«
sulaen joca hänellä niltä määrällisiä
taita; muutoin tulis Jumalan PMys ja wllnbursccius sen cautta
karsiman, jos hän niitä Svndijn ja padutten langenneita ibmisia
«nämmän racastais cuin Wns. Ia nijncuin se sijs on mahdo-

cappaleitans

tom

ColmiilMldm Paiwäst.
että Jumala taita sitä syndistä «nammän racasta cum itziäns, waan paljo enämmän wisfa handa, nijncanway cuin häne»
wauhurfc<tudens ei ole täytetty, nijn fentahden myss piti EhnstD
xen
tasa Jumalan Wanhurscäuden täyttämän, jonga cautta ha»
nyt taita Rackandens jacaa nijlle jotca Chrjswren marsn osallisu»
t«n uston cautta itzens andawat saatetta. Waan nijfia Duomi,
ei aseta itziäns tähän heille eteen afetettuhlm
tuista jotca
lärjestyreen, Jumala myös nnlrella syyllä jallens eroitta pois
Känen Rackandens ja anda heidän langeta hänen ijancaickisen wan,
hurscaudens alle. Toisexi, nimcuin Syndi en, nijn pitä myös
Rangaisiuren oleman: Luonnostam emme taida nähdä Spnni»
ja pahnden oikiara canhistllsta ja
fentähdrn ou se
myös meille mahdotoin asia, tehdä jo tacuta wäliäja tasausta
Jumalan Pyhyden jaSynnin, niin myös Synnin ja Rangaistuxen wälillä. Waan sen me amafin tiedäm, errä cojca meidän
K.ttnastajaxem pirillllenian yxi Jumala, joca oinoastans woi »H
taita Jumalan Wanhurstaudelle tehdä maararröman maxon M
hinnan Syndein edestä, nijn seura siitä se, että silloin ilman
epailemära oli ihmiser ftn maararrömän RanZaiftuxen anfainner, jocaranHaistutz wielä syystä seura nijtä jmnalattomia nyt<
kin, cosca he sen tNaärarroman Jumalan määrättömättä haKllla edespTrkiäxenL Sannin jlloxllsä alati wchsittawst, ja
heille se jo ennen on sanottu, että yxi määrätsm rangaistus sm'
päälle stm'a. Colmannexi, cosca se on sen Pyhän Jumala»
WWhurscauden cans yhten sopiwainen, että anda niM W«M
hurscaille sen ijancaicklfen >a määrHttöman elämän pslkan; nim o»
st cans hänen wanhurscaudens cans yhten sopi wamen, että, Niitä Jumalassa luopuneita rangMa ijancAckisilla sangaisimilla;
Nijmuin st Raamatusa Gasti toinen toisins wasian panna'.», sesä
sen Tulewaisen elämän, että pitä
Rangaistnven ijancmcsen tulewaisen
kisuus.
Synnin Suunw ja ansio lani/n fijs meidän
ffeman, enstst: pcrsonan Swlrudesta ja maararrsmydesta,
jota wastan Syndtn tchdan.- silla jscayhlä halpa ihmistä waftan
ricko, se wahö.llä ranWistuxeA pääse, waan jsca Clmmaasta ,va<
st«n rkko, st mara hänen hcwens, unitta joca sftä määracöindä
Jumalata wastan ricko, hänen ricoxens on myös määrä?
töin, ja rangaistus ftn päalls'syystä maärätöin.
sti»xm mä«:arrs,naM
i'oca sMnMa HZröaistxxlja v-

toin asia,

'

löw
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löttcayoeuxi ulle, ynnä caickem wälicappaldsn cansa, joilla Jumala sitä syndista johdatta sen Ansion osallisuteen, joiden ylöncarangaistus seutzesta nijn ei taida toisinpitäcuin syystä yxi ijancaickineu
päättämän
ja
meidän laskeman
Synnin
rata. Eolmanneri,
ansio ja suurus, nijden sfttdisten alinomaiMa halusta erra

sen edest maxamau pitä. Ia mitä siihen tule,
ajalijet
ne
raidais rulla wähemmalla ajalla
Svnnir
erra
maxeulxi, nijn meidän pitä tietämän se, että se määrällinen luon»
docappale ei ikänans ole ulottuwainen maxaman ja täyttämän Jumalan Wanhurscautta, sitte cuin han on Chrisiuren maxon osallisudesta pois langennut, mutta hänen pitä ijancaickisesti ja puuttumvttomasii sitä maxaman, joc« el ikclnäns euitengan häneldä
sittengän taida tulla täyteen mareturi, niinmuodoin cuin ei ikänans
taida t«lla tasaista wälia sen määrättömän Jumalan ia sen mää,
rälliscn ludndocappalen wälillä. Ia nijn siis on se oikein ja tosi,
että nijden DuGmirmin rangaistlls )a wniwa helwetisä on
ijancaickinen ja puurrumaroin, silla jos jocu nijn sanois, että
hclwetin waiwa wiimein wihdoin puuttu, nijn samalla muoto myös
sitten toisialda taitaisin sanoa, että Taiwan ilo ja riemu cans wi;mein puuttuis, joca asia on sekä Jumalan Pyhytta ja hywyträ
että nijn monia P. Raamatun selwia Todisturia wastan,
wastan,
Ks«ck. ,8: z.
nijn selwästi puhutan/ sitä iiancaickijesia Tulesta, ijancusa
caickijesta häpiasta, ijattcaickijesia cadomresta, yancaicki»
l2:
2,l'Kes. i>: y. 'sistacahleista, ja pimeydestä, joja waiwan jallwu
ijancaickijest ljancaick^eeu, ia he wa«cvaran paiwa ja
zuä. ex. V.6.
IZ.
«sora ijatttaickisisi ijancaickijeett. Ia nijn edespäin. Ia cu«
l4! li. ca mHhtais olla nnn tyhmä, että hsn sen wIM armon ja autnden,
ja uscon cautta meille tarjstan ja annttan
WP. 22! IV. joca täällä
tietämättömän helwctin IoPUN toiwosa?
poisbyliäta,
sen
taddois
tyhmä
yri
ole
lohdutus?
Mixes sijs sinä sitä cchta täällä
se
Eikös
tee, jonga sinä luulisit taitawas tehdä wasta moncn tuhannen wuo<
den peräsi delwetisä; Luul/.lkos että Jumala anda simln nijn pilca,
ta händäns? Ach ci. Niin cauwan cuin sinä wielä tiellä olet,
nijn ota waari ajasias zäautudestss, waan sitte Mmon ajan jällen nijn syytä iIM ja ei Jumalala, jss siliä sinun
desas tulet kärsimän sitä izancaickista j« puuttumatoinda Jumalan
wiha ja wanhurscautta. Nain sijs »yt saawat ne jumalattomat
Mä
syystä iiancaickisest

«.

CollNinaisudm Wiwäst.
talla suurella HERrcm Päiwällä cauhian Lopun ia ijancaickisen
häpiän ia Piinan heidän päällens,
jumalattoman Hsncriia
sammu, ja heidän cadotuxens tllle
heidän pallens, ha
21- i?
pirä
jacaman
nen
siirkiurra xvihalans. Tämä on luma20: 2y.
latroman
Imnalalda/ ja hänen puhens perindo
«nalalda.
Nyt me tahdomme catzeVa 'niiden 'Wanhurfcasien me«oo ja loppua tällä HERran suurella Duomion Pälwällä: Mur- Mutta ne
ea wanbursc.ir pirä Menemän Ijancaickijeen elämään, st-,wanhurscato-

sen

se

osa

'

no Duomari Christus.
1wat.
Ensixi, Ne Wanhurscat Wap. Christus cutzu H.ambai- Lamlmt.
xi/ erino!n,:!sesi» sen syyn tähden; että he owat täällä usollisesti
Seurannet hcidän paimcndans Chrisiusta, joca myös on itze
29.
se puhdas Ilimalan Cariya; ja owat he siinä siwusa cans

masans

ollet puhtat, siwiät, wiattomat ja karfiwaistt,
lambaat, jaitze heidän Paimenens, joca
hän waiwarrin
ei silllrans awannllr, nijnclnn Cariya joca reuraxi wiedän,
ja nijncuin lammas joca keriyiäns edes waikene ja ei
rans awaa. Nijn werraton ne Wanhurscat cans Lambaisijn,
sentähden, että he täällä owat, heicor »otca ei woi ni/tä ylpeitä
wuohia wastan seisoa, waan jocapaiwa owar jurmanalaijer
ja lueran teuras lambaixi, erinomaisesti werratan he Lambaisim wielä sengin tähden, että niincuin Lambat owat
eläimet caikille, niin owat ne Wanhurscat Hyödylliset caikin muodoin, Jumalan Cunnian ia hänen Seumcundans edesauttamisen
xi/ jq nijn monelle cans seka yhteiscri että erinomaisexi hywäri.

-

cosca

longatahden myös Toijexi, Duomari

heidän
Illlkisesii edesruopi M ilmi werä
joita

Chrisius

raja

ja

xvar
erinomattain ne
he olit osottanet
lässniilens täsä mmlmasa. Llch! cuinga suloinen nyt on nijtlä cusa
lotan hywa kylmetty on? se ihana uscowaissen elonaica on nyt tul--

7,
'

'

ln cailnlstvlut
0»!. 6.- 7..

,le ilolla nijcrärvär; he wc- NL. 5;-r. 17:
18irkcwar,
newär
nimittäin täällä sylwön aicana, jarviewär
ulos cnllin siemenen, ja Tulewar riemulla, ja mowar hei l»s. 126:
5.6.
dän
tnlervar riemulla Zionijn/ ja ijancaickinen ilo on olewa heidän pääns päällä:^ 25. 35: 10.

kanelilla
Io«a
ja

5

lut:

lii iii

Ilon

Cahdes Kyllnnenes
«°.

Ilon ja riemun he täsinäwar, ja murhe ja hl»oca„s pirä
pakeneman. Sentähden myös nyi täsä Duomari Chriftus cunnioitta fteitä ylösluettele heidän kylwöns ja rackaudens Työt tasa
maimasa ja sano: Silla Minä isoisin, ja re ruokitte minun:
»5: Minä janoisin, ja re juorirre minun: Minä olln onro, ja
ja re rvaarerirre nunun:
3,. 3s..re minun huonejeen orirre. Alasti,
ja re opirre minua: Minä olin FanZina, ja re
rulirra minun
Tasa Wap. Cdristus ylösluettele nijden

5«

~

ja Cuudes Sunn. P.

l>

Wanhurscastcn
olisit ansainnet Taiwan waldacunnan, silla sijtä hän jo siinä edel<
34., lisefH wckrsysä sanoi, että Taiwan waldacunda on stncallainen owaifus joca pitä perinnön «llrra hcildä omistcttaman; ja sen me
tiedämme, että perindö tule jauloswuota, ei Ansiosta ja Työstä,
waan L.asien oikeudesta jonga me ainoasians uscon cautta
1»K. N l».
sulasta Armosta. Jaa, jos tä,
lEsima päälle saamme, ja nijn
jotan
Sillä,
sZna:
sä se
Ansiota eli syytä autuceen,niin
merlWs
silloin otis coco Raamatm itzians waftan, joca caikisa paicoisa
X»m. ;: 28..ulossulke caicki Työt itze autuden ansiosta ja syystä, sillä ihminen
Lug. Ii: 6. tule wanhl»rlcaxi llfcon calltra ilman L.ain roirä. Waan ta<
<!»!. 2: 16.
sa' Duomari Ehrisius edestuopi heidän hywät Työns, ainoasians
«r>i. y. nijncuin Todistuxet heidän uscostans heille cunniari ia ylistöreri, silja julki ce>lä nijncuin itze Tmomio täsä nyt pidetan
co mailman edes; nijn Christus myös tasaDloslueltele ne
'.

«:

wäiser uscon hedelmät

0»>. 5- 6.

ja Todisiurer jotca Rackaudcfla itzens
ilmoittanet owat, nijncuin seiso: Sijrapira caickein r«ndo<
.man reidan minun opems lapsixcni, jos re teffenan Rac,
kal»den pidätte. Usco tcke Rackallden caucra
Jaa,
cuca ikänäns juorra tcira delmalla U?csipicariUa, minlln niminä reille,
.mccni, että re olerra Christuxen, roriscst
-ei hän fuingan cadora palckans. Ia niin siis Duomon
stus täsa ei edestuo nuden Wanhurscasten Rackauden Töitä nijncuin syytä heidän
aututeens, sillä silloin ei he itzeckän tie<
täis cuinga he olis tainnet autuari lulla nijn muodoin cuin he lietäwät eaicki heidän Työns ollehen puuttuwaiset ja saastaiset. longatähden he myös cosca ChristuK oli ylösluetellut heidän T»Ms,
ifänang ruin wastan ftnowat ja cstclewät itzians sanoden: -HER»
r.l, cosia
naimme sinun isowan ja ruokunlne sinun 5
Taickajanowan, ja annoimme sinun
la nijn edespäin.

se

sanon

suureen

Colminalsudm PäiwM
pain. Joilla sanoilla ei neWandurscat sen wlwri sano itzeChrisiu,
xen Duomiota waftan, waan tämä heidän Estelemisens edes,

tuodan sitä warten, että osotta sillä, ensixi, Rackauden K.uon,
dojoca teke hywä ilman yhdettäkän Palkan ja maxon päätlecchMnota sulasta Uscon woimasta ja Jumalan Rackaudesta. Toijexi,
anbawat ne Wanhnrscat tällä estelemisillä ymmärtä
Nö?rydcns nijdcn
Töitten harjottamisesa, joiden cansa ei he
tahdo ihmisildä nähdyxi tulla, eli torwella soitta, taicka että se
käsi pidäis tietämän mitä Ma käsi teke, ja nijn oman cunnian ia ansion tähden mitan tehdä. longätchden myös,

suuren

wasenssan

se

Colmanneri, ne Manhurscat tancallaisilla sanoilla, ihmercelewär slmresti sm 'fliye, että Duomari Christus niin laupiasti ja
lembiäsii täsä nijn julkisesti yösotta heidän Tvönstäsä mailmasa,
johonga he itzcns aiwan mahdottamoxi ja halwaxi tundewat ja tun ks'l.
nustawat, ja Jumalalle ainoasi ns caicken Cunnian syystä <mda,
wat ja suowas< Wiclä
andawat he tällä estellemielonajan rnnlausellä tietä, jen piciufen ja
t>cn, jonga he nyt nijn onnelliftst, owat käsittmet ja sauttanet, j«
jonaa yl< he itzeckin nyt ikänäns cllln hämmasiywat, että se n>jn kä-,

siitämatöin »a ylitzewuotawa on,

ja cuinga ruunsafti

alan tehdyt lupauret ja Sanat nyt tulewat taytetyxi,

sanonut: JocaKhasano dslwa,

115:

l.

lum-

cosca hän

on

se nrsös lihajans «»rmelnxen
ijan«

niittä; N7mra joca Hennejä
le
6«I. 6: 7. y.
henFesta
caickilen elämän nijrra. Zla näin siis sillä suurella HERran
Työt ilmoitetan coco mailman e,
Päiwallä nijden Wanhurscasien
des, heilien Cunnian ja todisimexi Heidän Uscvstans lEsmen
päälle: Waan caicki pllueoxer jotca owat tainnot olla heidän
Rackaudens barioimxesa täällä ja täsä hcickoudesa, ne Duomari
Chrisius peittä hänen oman Wanhurscandens hametta, jolla he
totisesti puetetut owat, ja jonga cautta he myös ainoasians näin
otollisexi nyt owat tullet heidän vljallens. Ach! mikä Turwa on
niillä wanhurscailla nyt tasä Duomarisa tällä HENran wihan
päiwällä? Itze Duomari on heidän Weljens, on heidän ylkäns,
joca itze on sekä Lain andanut, että itze sen kirouren heidän edestänS
ulosseifonut, ja caicki maxanut, ja tullut heille Armon istuimeni.
Cuingas hän nvt taidais Morsiandaus duomita ja pahoin pitä?
Jonga han itze on nijn callisti ostanut, uscolla ilzeens yhdistänyt,
ja jotca myös palamalla Rackauden lämbymällä alati owat toinen
toilii iii 2
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ja racastanet ? Ei, waan nyt on se oikia Hääpaitoistans
wä Morsiammen cansa: Tule minun cnnjani, minun Mormene sijalle, sinä oler orranur minun
siamen/minun
sijaren, racas morsiammen sinun ahdella silpois,
c?i>ni. 4:^.9.
mallas jolla sinä, Ujcon cayelemijella olet uscollisesti maill»asa
minusta kijnnipitänyt, minun Tundenut, minua racasianut/ mi'
mia seurannut, ja mjn Winusa caicti woittanut. Sentahden

Coimannexi, W catzelcam, cuinZa rama Dltomari
cohra ia cunnioirra hänen
Ensija
afcrm siorra han ne wanhurscar sikialle pn«leUens:
alle puolelle.. Ia han ajena L.ambaar oikiaUe pl>olell«V sano Christus.
Nyt on Cunnian nica, ja häpiä on poispuuttunut, Ma jocami18»m. 2:30. nua clmnioirta handa minä mvös rahdon Cunnioirca: Te,
oletta minua mailmasa cunnioittanet ja tunnustanet, hapiän ja pilcan, wainon ja cuoleman cautta, fa minun nimenitahden caicki
karsinet ja uscollisesti ulosseisonet; nyt minä lahden teitä jällens
tunnusta ja Cunnioitta: tulcat ja astucat minun oikialle puolelleni.
Ach! cuinga mahtawot ne wcmhurscat hämmästyä ja ihmedellä yli
tämän cunnian? Tällä mailmas owat he tosin cans ollet tämän
CuninZan ystäwat »a morsiamet, waan suuren pilcan ja ylöncatzen
alla mastman lapsilda, sillä he owat tullet mailman runZioixi ia
lc»r. 4:1;.,caickinsaasiaisitdexi, muita, ennencuin jocu cunniaan rule,
pirä hänen nöyrän oleman, cayo
minun pälweliani
kiov, 18:12.,
pirä
ijoman,
juowar, murra
murra
teidän
he
he
LL 65: iz. teidän pirä janoman he iloiyewar, Mllrra reidäu pirä hä<
piaän nlleman.
Toijexi, ei nijden
Cunnia
pysänn»,
DuomiV M wielä tähän
heidän pirä saaman cuullä iloijen Duosietää
mionvliy.ns: Tulcar minun Ijani Sillnatttt,Tlllcar llyt sijs
itze työsä omistaman sitä Perindotä johonga te olitta mailmas cu<
tzutut, ja jota te oletta nizn surella halulla ikäwöinnet ia toiwonet/
.stUa wanhurjcan Toiwo on ilo, murra jumalattomain toi»wc» caro. Ach! sitä autuallista Tulemista joca nyt seura
sen Tulemisen ja cuuliaisuden päälle jonga ne wanhurjcat ow<it oftttauet
taalla heidän yl/allcus.
Sentäbden sijs Colmannexi,
Ijancmckiscen
teidän,
HERran iloon. Murra Ne wanhurjcar
MenZär nyt
«lämään. .pitä
nleneman ijgncaickijeen elan.°än, sano Cbristus. Sinä
ja uscoUinen palwelja,
päälle sinä olit l,siol<
23.!,

Cunnioitetan

Tmomarilda:^ ja
Asctetan oiki-' xi,

/

>

/

li
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linen: Minä panen sinun paljon päälle mene sinun HGR/
ras iloon. Sijhen iloon, jora ei silmä ole nahnyr, eikä
corwa ole cuulllN/j-a ei ihmisen
ole afiunnr, cuin el, 64: 4»
jorca
nijlle
on
walmistanur,
handä
racastawar.
Jumala
A 6)! mikä pohiatoin i!o ia autuus se mahta olla, cosca ne wan,
hurscat nyt saamat nähdä Jumalan Pyhän Colminaisudenl
nijncuin hän on,
ylimmäisen mitan jalken cuin ikänans sille määja
rälliselle kirkastetulle luondocappalelle tain tapahtua? Mikä ilo
ja autuus
mahta olla, costa he sawat nahda K-unastajan ja
heidänylkans Lhristuxen hänen ihmillisesä luounosans? He
wat näW )«ymmartä caiken Jumalan ihmellisen ja wijjan:
m
Hallirufen muodon, jolla hän vn ihmisiä täällä iodattanut ja
hallinnut; he saawat nahda ne pyhät Taiwan Sangarit
/

sen

sen

se

saa-

s3nZelik; he saawat Kircastetut Sielun ia Ruumin silmät, Tay«
tetan caikella wijsaudella ja sanomattomassa Tiedolla, PyhyVella
ja Rackaudella; hesaawat kircastetun Ruumin, ja loistamat nijncuin Auringo ja Tähdet yli toinen toisens; he alinomaisella Weisulla ja Soitamisel ylistäwat lumalata, ja Jumala on itze heille

Iloitcam sijs ja riemuircam, ja andacam Cu»n
huneUesilla Cariyan Haär owar ruller, ja sen emända
valmisti iyens, ja hänen annettin puke hänens puhralla ja Hp0c.19'.7.A.
cZicki caikija.
nia

-

t

tijldawälla silkillä, joca SilcLi on pyhäin N)anhl,rjcaus.
on pyhkirva pois caicki
heidän silmi,
Ia Jumala
ja
pidä sillen oleman, eikä ircua, eikä Hxoc. 2l! 4.
cuolemani
ei
siäns,
parcua, eikä kipua pidä sillen olematt/ silla ne endisir pois5- 7menit, ja minä udisian caicki. Ia minä olen hänen In,
malans, ja hänen picä oleman Minun poicani. He canva
wat Paasans elämän Cruunua ja kasisins palmuja ia owat pue,

Walkeilla waaneilla, ja Cariya joca Isillinien kestellä
caiye heira, ja joddarra heitä elawäin wcfilahdetten
tygo. M! cucas> ei laman Ilon ja amnden tähden mWais
ja ilolla luopua mailmasta ja cmkesta hänen ilostans, m
waiwan
eaiken
»a pilcan ia karsiunsen cautta pyytä ja pyrkiä tähaw
tilaan?
Sijhenlloon cnin.Taiwais on, am meir
«uuallifeen
-HERran lEju Christ, pijnas ja Cuolemas camra, Saar
meir sinne xVitzist. Amen rotijeO, Amm totisesi, HlLßra
temt

istu/

Zedaoch-

lii iii
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Nyt me tabdom lyhycldä wiclä catzclla ihe stn tvijmeiftn Duomion yhteistä pronssia jg muo-
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too.

suurcsa

Duomiosa, ci ole
Duoman sijs ÄW>"stxi, Duomari, täsä chtcisesa
~yt on Chri'
Satan, »oca itze on coco nuulman wieltel^ä, ia sentäden
angarimman Duomion alainen, waan Ihminen poisius.
", ISjusChrisius, Ma Ija, andoi caiten Duomisn vo,
jalle. -Han on andanur hanclle waUan Duomita, elra hän
27«n Ihmijen poica. Ia Hänellä on Helwenu ja Cuolcnian
arvavner. Ia tosin on hän Duomarina hänen ihmiseWin Ll!oNdons puolest,
Luonnosa ja famasa Muodosa, josa hän itze
täällä Duomwu cli; ja nijn istu hän nyt F)uom«nua joca itze en*
nen on Duomarin olla seisonut-

samasa

nijncuin hcw on se totinen ia yxinans
Duomari,
niin Kan myKs on jo alusia banen caickitie,
wanburscas
1

T3mä Duomari,

N- täwälsydens jälken XValmistanur Cuopan nijlle Jumalattomille,
ja cocoonpannut wihan tawaroita täri wihan paiwän heitä wa-<

67

sian, nijncuin P. Pawalisijta sano: ertos nedäerrä Inmalax
wera sinua pavannnxen? tNurra fillllN cowudco
ja
carumarroman
slnä carrurar wihan i«
A«»2: 4. 5>
yelles wihan päiwaxi, cojca Jumalan «ikia Dllomio ilman,
du. loisa sanoisa Colmellaiset Tawarat edespannan: Eusist,
Tawarar. Toisexi, ihnnscn pahuden
Imnalan Colmannexi,
Jumalan wlhssn Tawarac. IhCawarar.
minen salli kyllä Jumalan Hywyde» Tawarat alati wuota ylitzens
coco armon ajan täpitze, waan ccwembi cuin Kiwi ei anna pehmitsyn,
ta ylös itzians, mutta sicä wastan cartutta ia cocoo
dia synnin päälle, ja eosca bän luule cocowans itzellens laiken on«
ll^cll-ls. nen Tamaroita täällä, nijn hän sillä cocoa tulisia hiliä hänen päans
päälle. Sillä wälillä Taiwais ylösrakecan wihan aitta, stjhen et,
tä se awatan, cosca synnin mitta cn täytetty, ja annetan wuota
alas widan tawaroita, tulda ja tulikiwiä ijaneoickisest. Ia niin
rawara huoneno, ja werä edes hänen
HERra awa hänen
)«. ;o: 25.
ja
ajer,
wihans
silloin -HGRran ilma on rnlewa julmlldel,
rajuilma on langewa lunmlarro»nain pään paäl,
la,
cauhia
5«. ZV- 2;. le. Ia hän c«c« caike»» onnerromuden heidän päällens.
Nijn

Collllinaisudm Päiwäft.

p§i

pirä olclnan heille
Nifn cllä heidän
ja pirä syömän heidän lihans nijncuin llUi.

z.

Toifexi, tule tämä Duomari Cllnniala jst oiwan Cun Tule smml»
nialliststi. Ei han nyt enämdi tule siinä ylöncatzotusa j« halwasa ft.
or,an muodosa cuin ennen, »aan ftncallaisesa Cunniallisefa nnwdofa cuin tämän lilan cans hywin yhten sopi. Ihmisen poica ?k!l. ;.
eule hänen Cunniajanö/seiso Ewangetmnlis, ia tosin hänen kirkalteruu A.uumilis canfa. Ia jos hänen lihanfakin päiwinä a« «,ck. 17: 2.
lendamisen säcldyfä, cofca dän kerran lahdoi näyttä yhden kipinän
hänen Kirckaudestans, hänen Laftvons kijlsi cnin auriugo
ja hänen Ruumins loisii läpi waatetten, niin erra hänen waarreusolit sijra Valssia waltiat cuin xvalkeus, cmnga paljon
ja Cunniasa hän nyt mahta tulla, ia il<
suurennnasa Kirckaudesa
-5moitta hänen Majestetins, Caickiwaldiaisudens,
la.
sydms ja wanhurscaudenö? Nnn että nyt syystä mickt Polwet pi
«.

tä hänen edesäns noWumanjja haudä cumartaman, cofta
nian Cnningas tule hänen Eansaans Duemitzcukan. Ia nijnniin
tämän Duomarin Cunnia on itzesäns aiwan suuri ia fcinomatoin,
niin että hänen Silmäns owar nij>lcl«n rulen necki, banen
payw palawaifec, ja
lalcauswalando wasten calraisec ja ja
ou
palarva
pilwi,
hänenpuhcns nij,thänen Istuimciw

paljo» rvcden cirohina, ja curneraincn nuecka; nijn ehänen Eunnians mvöö paljon, jijra juuresta ja naköjäista Seurasta joca handa
Duowiolle: Ia caicki
pyhar GnZellr hänen
seiss Ewan.qeliumis. Cosca
yxi maallinen Cuningas te?e Mgun woitto<re!fun
punZijns, niin hän otta ymbäriliens näköisän joucon
ja sotn wäesiäns jotta caunistawat hänen tntoans. Mutta meidän
Cuninaallam on nyt hänen tullefans monda fanomatoinda Tuhat,
ta Eng-elitä, ei ainoastgns hänen wm-en Cunnians julistamista,
multa mys häneltens psttwclmeri Duomihemisen aicana: HERra lEfus ilmandl» Taiwast, hauen Voimans
cansa, salfg Pmvali. Ia sopi asia sitä paremmin
tilaan, cofta myös Christus tahdot hänen LakinS muinen julista ja /.H.
«nda niiden P. Engelein läsnä ollesa.

2-1».
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Colmannexi/ csM nyt tämä suuri Duomari, tancallai' Jst» ift,«m<s
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Cunnian ja Seuran cansa astu Duomwita pitämän, «,','n han

sitten Isin hänen Cunnians Istuimella: sillä

nijncuin

hän

täsäcaikin, muodoin ja cgikella tawalla hänen Cunnians ilmoitta;
niin aserra hän myös Cuttmnallijen Isiuimens näkywailesti
ilman epmlemata walkiasa ja kiildäwasä pilwesä.- he saawac
Ihmisen pojan mlewan Taiwan pilwis, snnrekla
24:32. nähdä
woimaUa ja Clmnialla. Ia niinä nain snnren walkian I,
stnimcn, ja sen päällä istuwan, jonga Caswon edestä Maa
äxoc.'2N li. ja Tmwas pakeni, ja ei heille
fia.
tTleljaNnexl, waan ongos täsn Cuuman-Tulosa liyt nam
BaMan ää- caicki waic ja äänetöinnä?
Ach! ei. Niin pian e-uin HERra istn
nellä.
maahan hänen Cunnians Istuimelle, niin han anda äänen
stanL, nijn että Taiwas ja Maa suju hänen edesäns: HLRra
alas Taiwasia, sllurellahndolla, ja ylimmäisen Gm
6. astu äänellä, ja
Jumalan Sasu,lalla. Tällä Basunalla
Zelin
yxi
mahta olla hirmuinen ääni nijn että Taiwan woimatjaMaan
edes, cosca caicki tomu ja tuhca joxi ne mol?
pefusturet lijkuwat
let owat hajonnet, rupea maasta wctaman itzens cocoon luiri ja lihaxi jällens: hän läherrä Mngelins suretta Bastman äänellä,
.ja
he cocowgr hänen walirruns neljäsi ruulesi, yhdestä TaiKlaA. 24:31. jan
äärestä nijn roisien. Sillä Hajuna soi, ja cuoller pirä rurmelemäroinna vloynottseman. Ach! tämä mahta olla
vxi cauhistawa,aäni ja jylinä, jolle ne cuollmtten tomutkin nim cum
liaisetowat? M! tämä mah>a olla yxi hirmuinen Päiwä Me
Jumalattomille, jotca nyt pita edestulemon Ihmisen Pojan eteen,
ja caicki
lhmisen pojan Mercki Taiwaisa,opettajat
Ia silloin
ne
Kirkon
eOsotta
kins.
wat ulostoimittanet tämän Meckn Cbrisiuxen Rististä, että hän
Ristins coco mailinan edes,
Duomiolle tullesans ilmoilta hänen
nijlle WanhMscaills suurexi iloxi ja loodutureri, waan nijlle Jumalattomille snurexi Pelwm ja cauhistuxexi, jotca Christuxcn 3w
stin täällä hylännet ja.ylöncc.'tzonct owat.

sen

Nain suurella nyt Cunmolla, Seuralla, ja äänellä HERra tule hancn Duomiollens, »oca nyt wasia todella osotta scu, et<
perusiurcr lijckuxvar
tn Maa järise ja wapije, ja
jawaniewar cojca hän xvihasin, Sawu llnye hänen Sieran
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ramistans, ja polrrawainen r«m hänen simstans, nijn erra
hijler stjra
hän nocksta Caiwar ja astm» alas, ia
pimeys on hänen jalcains alla. Ia mahdais jocu täfä kyllä a«
jutella, että tancallainen suuri Majesteti ja Cunnia taidais «Me
Wanhurscaillengin hirmmsexi ja Cauhistawaxi tulla, cosca be tietäwät, että hän nyt tule ja ilmandu hänen wanhurscasa Dusmas
ri-wirasans, joca, jos hän tahto wanhurscaudens jälken heidängin cansans mennä, nijn hän kyllä heWin syndejä löytä jotca hän
taitais rangaista. Nijncuin emme myös sitä taida kieldä/ että nij<
den Uscowaisten tykönä jotta HERran Tuleminen elämänä sautta,
nijn muodoin cuin he liha ja werta wielä candawat, taita ensimmälda jom pelco ja hämmästys ylösnosta, cosca he näkemät sen
suuren Chrisiuren Ilmestyxen Cunnian, ia erinomaisesti ne hirmuiset merkit jotca sen edellä käymät. Nijncuin se on muittengin
Pyhäin tykönä tapahtunut, cosca he täällä owat »ongun oudon
EMlillisen näön ja ilmoicuxen nähnet, joista se näihin muutoxijn
harjandumatsin >'a ortto liha ja meri, ei taida muutoin cuin hämmästyä ia pchätctyri tulla. Mutta cuitengin emme tarwitze epäillä sijta, ettei se Lohduttaja Pnhä Hengi nyt tallakin ajalla sitä enamman wahwista hetä, jota lähemmän he nyt owat tullet heidän
lunasiustans ja cmttmttans, nijn että jota edemmäri sitä fulolsemmaxi heille cohta tule caickise cui« ensimmäldä oli heille outo ja peljättämä. Erinomaisesti todista hän heidän omasatunnosans, että
be nyt tulemat, ei jongun heille widaifen, maan armollistn ja
Rackaan Duom«in eteen joc.« itzc on heidän edeswMjans weijens ja ylkans.

.

owar ne DuoWaan wijdeunexi, Cuecas raja
mirraroar? Ensist, pe-rkckr Män edeswedetän hcidau luolia, wat, ow.it:
stans, >a julkisesti Duomitan coco mailman silmäin ebes, jota he PcrMt.
täällä niin ccmwan wiettanct ja pettänet
Silla ne EnZecorons, on
lir, jorca ei alcuans piränec, waan
pimeyteen ija«ic<;ickifl!la cahleilla stn suuren,
hän
päiwän Dlwmi«on asti. -Hän on heidän pimeiden cahleil»

la

kerra. Toisen, edes otetan caicki Ihmisir, jorca ?ldannsia
owar. Ia tosin ensin, ne wÄtchursiar, Ihmiset:
ruller ja
nijncuin me jo edellä olem cMet, joita hän nyt erinomaisesti tah-lWmchuchH.
2O,
I BHM.

K kk kk k

to

lls. 2«:
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to tunnusta ia cunnioitta, jasM cat?K osotta sm, että hän mieluijacaa, cuin
silla wiha ja vangaiftmmasti tahto armon
reco, mutta
ja
stus on hamlle mmicalainen
Senjälken
edeswedetän
cuicki
mahta on hänen oma tecons.
sille
r jotca taas asttetan cahteen oftanr ensist Duolumalarromar
mitan pacanar jotca ei ole Jumalala tundenet; senjälken, ne Il«malarromar jorca owar Chrisiicttnnau sijalla elaner rvalteuden alla. Silla HGR,ra IGsils ilmandl» Taiwasi Tlllen leimauxella, jsca costa nijlle jorca ei Jumalara rundener,
se on Pacanoille, ja niille jc»rca ei meidän

Christuxen Gwanlelillmira rorcele, ja nijn nijlle jotca towaan ei sitä ole totellet.
Ia näille Jumalattomille Christicunnan sisällä tule paljon rasianibi rangaistus ia pijna, cuin Pacanoille, silla sen pslwelian joea tiesi HGRrans tahdon, ja ei iyens walmistanllr eitä reh-

ren

sin Ewangeliumin owat cuullet ja tiennet,

l.uc.

43.

ja cuirenFin reki hawain ansion, sen pl>
ra wahemman hawoja karsiman: silla kenelle paljon annetruon, silda paljoneyirän, iajonga haldnn paljo annerru

47. ea raas ei

on,

silda enambi

Ach! mmstacat tätä te

Jumalatto-

mat, cmngM paljon, hywä tielle, on taalla tarjona ollut, ja cuinga
paljon hywä te otetta tublnnnet, ja cuinga, paljon teidän pita,

Mman

sen edestä, ijancaickisudes?'

Cl»ude»mers, tNnkas Assar siis rasa tnlewar Dlloja Teor mirka ikanans ne
Caicki cmcki
12- 14. rairaroar olla, ei!
oinoasians ne Synnit jotca owat tapahtunet
pahan Tekemijeja, loisia se seiso: Illmala ruorra Dno»
Ned.
»molle caicki sälarmtzin
ne owar
eli pahar.
ajntllsien
caickiajatl»xeeDuomitan,.
silla Jumala on
losa
Shdamen airvoitusien- DllomHvr; ia jamra wMeureen, ne
«un
»mxer» Nijn myös caicki rllrhar Sanat ja pnher, silla joca,
KKH» 12! )6 iyefi rllrhast janast, cuin ihmisir pnhuxvar, pua heidän
lt)Zun reKeman Dllomiopaiwana Mutta myös otetan tasa epois.
tapahtunet, sen
des caicki ne Synnit, jotca
25: 25 iarramisela, «otca annetan tietä sen haldun uscotun LeiwWn maa,
hm caiwamistlli»;; Täfa Operrailda waadicaw nijdmwsri,, joca

t

lacaickl3yö<
Saarn. kirj,
«,

sen

hei-
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mutta myös laiscu»
ei he
dens w«it olemisens tähden owat cadoteluxi tullet,
ole wircans puolesi sanonet sllle jumalattomalle totuutta, M
»varoittanet hända hänen syndins juorusta, ivaan olltt mykät
coirac: Täfä wanhemmilda waaditan Lasien weri, jotta
taicka heidän paha» elämäns, eli heidän laiscudms ja
mattomudens caucta owat ollet syypät heidän cadotuxeens. Ach l
cuinga angara ja tarcka kysymys on tasä caickein asiain perän iot,
ca ei täällä Armon aienna ole Kylväxi tehty ja Hwitettu. Wasta
caicki mitä ma'l<»
nyt saawat ihmiset todesa nähdä ia todexi
mas saarnattu ja lumcktcm Sanasta pMtta on, sillä ennen pnä
24-z;.
Taiwas ja maa hltckuman, ennen cuin minun Sanani
Nyt
jo
on usto kädcs< sentaden ei sitä auta
ra huckanduman.
enämbl toisin wändämäli, cum täällä usichi muine» lehkin.
Seiyemannexi, Mitä iye rämän simrcn Dnomion Muots:
tNltoroon rllle, sijtä me olem >o ennen cuullet, seiso: Ensist^,
cayelemistsa, joca«i ole työAsiain rurkimisija ia
's«
läs tehdä, sille jonga silmäin edes owar caicki paljar
oroar jlllki hänen edejans
julki. Caicri heidän
cuin AurtngH. Jaa, itze omarundo silloin on rowin ilmml,
taja, päällecandaja, todistaja ja Duomari, joca nyt ei enämbi
nucu, waan on se iiancaickisesti calwawa, mato heidän ruumifans,
ja alati muiftutta ja soima «ijtä jumalattomia Ma, cuinga paljo»
hywä he täsä mailmas owat ylörcatzonet ja uloskadestans päästänet, ja cuinga paljon pahaa he
siaan owat tehnet ja päällcns
wctänet? Toiscxi, tule tähän, iye Duomion julistaminen, ja
lukeminen kirjasta: silla minä nain cuoller, sika silurer etra
piener,sei<owan Jumalan Cafwon edes, jaAirjar awarnn>: ja
toinen kirja awarrin joca on elämän: ja cuoUerduomirrin
olir, heidän röidens jalben. Ia joca
siä cuinkirioisa kirjoirerur
kirjasit
kirjoiceruxi,
elämän
tllliseen jarrveen heirer,
ei
Kirja,
on
tin. Täsä Colmellainen
ensist: Jumalan Caicli
3xirja joca myös on ulosOmanrunnon
Toisexi:
ftden
R.irja, jonga
pyhkämätöin. Colmannexi:
P.
jäiken caicki Duomitan coco Maan piirin päällä. Colmannexi,
jlllisierun Dilomion
tule tähän sitte, iye paaros ja
nijn pian cuin Duomio sanottu ja ilmoitettu on, josta me
jo ennen olem myös cuullet.
Wij,
Kkkkkk;

heidänjaci amoasians Pahendawaisen elämäns,

cosca

~

uscoa

se

rarcasa

se

sen

se

sen

sen
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XVijmeisixi, Mikäs on Hjennus nuora, minua jalDl»omio tehdan ja rapahru? Se on Jumalan p.
rama
ken
puhe jonga minä puhuin, pua DuonuSana ja oppi,
Cuitengin on eroitus stj!«,!,. 12:48- yeman heira wijmeisna paitana.
euussa
Duomions GwanFe«>
nä/ että ne Manhurftar saawat
jolle he owat cuuliaiset olleti silla jorcu Usiosta owar,
liumista
Z: 9. ne tlllewar stunamxi sen Uscowaisin Abrahannn
FoK. z: 16. Mutta ne Imnalatromar Duomitan L.am Sanan ja angaruden iälken, joca nyt oikein ilmoitta ja uloswuodatta hänen kirowai«
»eut. 27: 26. sen ja Duomitzewsilen woimans caickein Lain rickojain ja ylitzekä»päin
Ach sijs, wielä nyt on aica Lain kirouxesia ulospääja Uscolla catulnuresa tarttua kiinni Armon istuimeen
siä ja selitä,
ja Lain Täyttäjään lEsureen, ennencuin se wijmeinen hätä ja
muuttumatoin aica eteen tule ja pään päälle langea, cosca ei enämbi ole eikä Catumuren eikä ufcon eikä Armon staa, waan sula hir,
muisus ia wiha ja puuttumatoin Cuolema uUä jumalattomilla
«ähtawäna ia wastan otettawana-

OjcnwtstM-

ra.

se

'

cansa.

Näwat nyt Rackat Sielut, owat ne asianhaarat fotcci
me Ma kerralla olemma tainnet merkitä siitä suuresta HERran
Duomio Päiwäsiä., Ach! jos nyt tänä hetkellä ja tällä silmänräpayxella HERran Vasuna ja Tulemisen Torwi rupeais soiman
yli mailman, ja tekis lopun caiken tämän näkywäisen rackennuren
päälle, euinga monda ihmistä tulis hätään, cuinga monda röyckiä Cbristittyä huomaitzis toisin asiat tykönäns sitten, cuin hän nyt
Kmle hänelläns olewan? Cosca ihmiset eläwat lihasans, niin he yll
Vaan tekewät itzellens hywia aiatnxia itzcssäns, rauha rauha, el
hätä cusan, waan cosca js ensimmäinen astell Duomiolle, nimitä
täin Cuolema eteen tule, nijn silloin cohta toiset näöt, toiset asiat,
ja cvconans loinen ajatus ja Imieli eteen tule. Ach! cuinga suuri
Muutos cuitengin ihmisen cansa tapabtu Cuolemafa, cucas sitä a-jattel e, cucas sitä tutki? ja misätilasa ihminen «uole täälda, sijna
tilasa hän myös huomion eteen tule; sillä Wijmeinen Duomjo
ei ole muu cuin ssn Dusnnon julkinen ilmoitlls ja julistus joca cuolemasa tapahtu, nijn pian cuin Sielu on Ruumista erons
,z. 2y uut. Ia niin pian cuin ihminen on cuollut, nijn hän wasta tietä
hän elänyt on, sano Syrach. Ach! älkät sijs te wiheliäiftt Si?Ktt wijwyttättW t«idän Parannustan sijhen hetkeen asti,

se
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hau tahto,

sillä ci Parannus ole ihmisen woimafa että tehdä cosca
kändymiseens,

eikä aica ole ihmistn kadefä että määrätä hänen
xollä: ia
silla HGRran paiwä on tlllewa nijncuin waras
ia ei miran hara, silloin
cosca he janowar: nyr on rauha,
cadorus lanZe akist heidän päallens, nijncuin rasian wai,
mon kipu, ja ei he suinFan jaa paera. Sillowon caxi
kedolla: yxi ylosoreran, ja toinen jareran. Cari jauhawar bwn.24:42.
myllyjä: yxi «clösoreran, ja toinen jareran. SenräHden
walwocar, ja aina rllcoilcar, errä re mahdolliset olisirw, i.ur. 21:36.
caickia naira walrraman jorcarapahruman pirä, ja seisoman ihmisen, pojan edes. Ach! Cuolemaw ajalla, wijnreisellä DuomioUa, ama meitä laupias HGRra IHmala.

Amenl

IGju, sinä, caOen Mailman Duomari,
sijnä siwusa meidän XVeljem ja N?altmiehem,
me tijram Sinua, erräs iyes meidän cdeMm Airouxexi
tehdä, ja cuolemäan duomira annoir,jen päaMerräs meidän sinun Ijäs Giunacuxi rehnvr, ja meille Mapaudett
ijancaickisen xoaldacunnatt peDuomiosia, nijn myös
rinnön roimirranltr olisir. 2lnna sijs sinun Cunniallinerl
aina meidän silmaim edes olla, ja jen päälle
jeurawa Dl»omio, j<r anna meidän corxvijam joea herki
foida se ääni, joca meidän Dllomion ereen voaari.
ellta, wahwista ja ylöspidä meijäse oikia Ujco, jolla me'
stnun XVanhllrjcaudestas «jaltisexi rulem, erra,
ttijtt

HERra

sen

se

Me silla wihdoin siellä jetjowaiser olisim Anna meidän

uscom olla hedelmällinen
caikifa
Rackalldeja
tveljiäs

röisa, jss erinomai-

cohran, joira sinä
sesti rorifefa
sinun
ja
edes
cunnioirra
lnMannur oIstuiMes
tunnusta
sinun
ahkeroiyisim täällä alars sitä kylwä,
ler. Grrä me
jora me sillä rnlewailella Klonajalla emme häpeais waan
ja meillem iloxi julisteruxi LlUla»
halajaisim
"ja cosca me raicka Clloleman eli situm Cunnias Mlemicaurra rääldäpoiswaaduan, mjn anna sinun <senges
sen
Todista meidän Hengellem, errä me Imnalau L.apZer ja-

simln Ijäs wallrur olem, erta me mm ilolla sinun erees
ilmanduisim, emmekä sinun Tulennfefas häviäan rulis.
KkkktkZ
M-
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Anna meidän olla puererruna sinun XVanhurjeaudellas
uftosa, »a sijnä pugusa myös sinun Dllomios ereen rulla,
ja sinulda ansaittu perindö omista. Ole
Racas
ylistetty, erra sinä yli rämän
edes,
lEsit sydämmestä
mennen B,irckowuoden raas oler andanur sinun p. Sana»
meille nijn rllnsasii joida ia saarnarra, ja oler meille caickiahywä sekä rllumillljesti errä hengellisesti niin runsaasti
jacanur ja andanur. Ach! älä rygolue meille meidän kiirtämärrömyrräm ja
heickourram U?aan ulldista 'si»»
meidän ja <oco sinlm Seuracundas ylinun Armos
ye tänä edesä
nuorena, lopera ja c»»olera
cansa,
rvuoden
meisä rämän «oanhan ja
caickirvanha pahuus,
synnin
kylmyys
caicki
hiraus,
rackaus, ja lahiovxvanha
«a meille uusi U?alo meidän ymmärryreem, uusi rvoima
ja Rackaudesa sinun «desäs «oaelda, ja cocoerrä
Chrisiirytt nimen jora me
nans lmdisterulla elämällä
Me «hramme Racas lEsinusta cannamme, caunisia.
meidän Sielum jaRuumim, puolisam ja L.apsil iyem,
sem,
ja caicki mira meillä sinulda on, Sinulle ijancaicki,
sexi palweluxexi, omaxi ja «maisudexi, nyr ja joca wuosi
ja joca paNVa ja herki. Acb!, ree sinä iye meirä sinun
xes ja lusndoijeres ja omaxes nyr ja ijancai<klsesti. Amen

se

sumra

uscosa

,

sen

asce-

Kahdes Kymmes ja SeWmas Sunn
P. Solminaisuden Päiwäst.
Esipuhe.
l?et. 4:7,

caickein L.oppu lähesty. lTlijn olcar sijs
ja
walpar rucoilcman. Näillä sanoilla
rainr
wo P. Pietari meitä wastanottamau sitä edesä seiso,
waistacaickeinLoppua, iPet 4:0.7. loisa sanoisa me merkitzem
Gn-

WMH

nyt

Colmwaisudw PöiwKst.
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Gnsixi, Eera caickein L.oppu witzisti rule: Mmm! sopputule.
ttyr caickein L,oppulähestv, fanoP Pietari; nijn sano hän myös
toisesa paicasa: MurraHEßranpäiwäontulewa, nijncum
xvarao yöllä, ja silloin Taiwar sllurella tijrulla poismette-iWiM,
wär, miura Elemendic pira palarvr<desia sulaman, ja Maa,
ja Rackennurer jorca hanesS owar> pira palaman, lTrra
nämär caicki pira catoman, mingacatraiser teidän tule fil
13.
loin olla, Pyhifa menoisa ja lumabsildesa. Milrca me odorralnme ltnsia Taiicvaira, ja uurra maara, hänen lilpatft.r1.1G2^6,27
xens jalken, joifa XVanhurscalls asll. Niin (ano jo se P. Dawid hänen aiconans: Maa ja Taiwas, ne caro^ar, murra,
sinä pysyr, ne caicki wanhanewac nijncum wäare: ne mu
llnuwar nijncrun waare, cofca sma heira Mllurreler. Nijn l dor. 7:3».
cuin myös monesa muusa Raamatun paicasa mailman lopusta ia
catomisesia puhutan, nijn ettei meillä yhtän eipailyfla siitä taida
olla. Ia tosin tapahtu tämän Mailman Loppu ja catsminen Tm<
len ja N)alkian cautta, uijncuin P. Pietari selwasii sano sika
naisa edellMywäisisä sanoisa, eträmyös wähä ennen nijtä: Taizcoar ja Maa cuin nyt owar, säasterän hänen Sanans caur3: 7°
ra, Tulen rvaraxi Duomiopäirvälle piderra. Ia nijncuin
ja
caicki. muä maitmas on, paitzi Engelit, ihmiset, näin Tulen
«utta pita polbettaman ja culutettaman; min Moin cans
racaperin orra hänen ylospiräwäisen xvoimans M Sanans,,
jolla hän on mailman hamasta Luomisesta ylöspitanyt> nijncui»
Dawid sano r Cosca ftna caswospeirar, nijn he hammasta< rl. 104:19:,
war, ja hnckuwar eikä heidän siaans enambi löyra. Waan
"sos taman Mailman lopettaminen pita tapahtuman, xhden coettei sila enambi
eonaisen
taicka myös ainoastans yhden mlturramiftn ja
104: 5,
parembaan tilaan, sijta ei ole wielä caicki opetmisen caurra
tajat yhten sopinet: silla Dawid sano> että maan perustuxen ei
Nijn sano,myös Esaias: että
pidä lijckuman
nijncllin
on
walo,
auringon paiste olewa, ks. z«: 26»
silloin Cuun
auringan paiste on seiyemärA kirckambi olerva cuin nyt.
lohonZa täydellisyteen mailMa parahiten näkyis tulewan cosca ai,
noaftans vri muuros tapahduis hänen cansans, jolla Sanalla
myvs Dawid nimcuin me »o ässencuulim mailman lopun ulesmaa-z-ltl: ne mumruwar nijnclttn waare, cosca sinä tzeirk muur L< 6f! l?;.
!

.

te.

IOSI

teler.

Cchdes KyMMMs ja SeWMs Sunn. P.
' Nijn sano Esajas: minä luon uden Taiwan, ja uuden

maa», ja endistä ei

Pidä Mlnsierraman.
Maan'mitä tädqn a.siaan tule, nijn usiammat ja selwemmät Raamatun todistuxer meillä owat, mailman coconaisesta tyhiaxi tekemisestä/ cmn amoastaus sen muuttamiststa: sillä Dawid
ja cosca
itze cans sano selwasti: Maa ja Taiwas, ne
nijn
cuitengin
wänhane,
muutetan,
se
waate
wäan
niin
M
toisin
ettei se enambi udexi tule, mutta puuttu ja tyhmän raukee. Ia

'

mitä sijhen tule, että Dawid sano: Maan perustuxet ei pidä lijckumanFjancaickijesi, niin me tiedäm, ett-H sijnä P. Raamatus
kkil. v. 15. usiasti se sana ijancaicAnett/ mainitan yhdestä wisiista ajasta, nim<3c«, 17:1;.!cum wanhasa Testamendisa usiasti Jumalan Kircks-asctuxet cutzutan ijancaickisexi Laixi ja Lijtoxi, jotca cuilengin silla määrätyllä aijalla puutuit, nijn että me sijs emme taastä taida päättä malman
ijancaickisutta- Mitä taas Csajan sanoihin tule: nijn hän 32 lw

ausans puhu,

uden Testamendin onnellisemmasta tilasta hengellijosa piti paljo kirckambi walo oleman cuin sijnä wanhasa Tesiamendisä, nijncuin me näem sijtä 19. 20.21. wärsyD
luotawan uden Taiwan
Ia mitä wielä snhen tule, että hän
ja maan, niin sillä ymmärretan uusi cunnian asuinsia johon ne

sellä tawalla,

wanhurscat silloin

len cauttaculutetlll on,

2,1:

ei

sano

sitä endistä, joca nimittäin jo tumuistettamcm. Nijn sa-

pidä enambi

selwasti Tairvas ja maa c>n hnckuwa, nijn ettei
itze Ehristus nijncuin
enambi ole,
Jumalan Sana joca ei ibanans p:>H
huckandnman. Nijn sano P. Johannes: Minä nam uden
Taiwan ja nden tNaan: silla ensimmäinen Taiwas ja en?»
1.,
meri sillen ole. Waicka cuilensimmainen maa carois, ja.eilijckumattomasti
mitan päättä, jos
gin emme tästä asiasta tahdo
tapahtu
tyhiär
loppu
eli
mailman
tekemisen muutoxen cautta? niinmuodoin cuin tämä asia ei tule nijhin Uscon kappaleihin jotca eh,
dottomasti ja wälttämättsmasti olisit tarpelliset meille tietä, sijnä
on kyllä cosca me sen ticdäm, että totisesti caickein Loppu tule jst

3).^ no

he

!

Luc.

se
josa

2i:

caicki pitä culutettaman yhdellä ylönluonnollifella Tulella ja walkialla, joca sen nykyisengin Tulen ja caicki
taita pollta js
culutta- Waan
Toisexi, me nyt Kysym: Cosia mailman L.opp»
Cosm le tule?!
M)estvia
Mxtta Nhr caickein Loppu lähesty, sano P. Pietari.

se
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Usiasti Raamalusa, coco Uden Testamendin aica
retän Mailman Lopun ajasta, mintuin Pawali sano: si on meck
joidenga paalle mailman L.opm
le
Nijn
owarsano
tllller
hän wielä: nai,m wijmeisina
«a on Jumala meille puhunut poicansa caurra. Anrichri- ttcl». N l.
sius rulc, sijra me mnneM/ erra wijmeitten aica on, sano
2!lB>
on ss
P. Johannes Aposto!i. Niincuin mtzös usi Testamentti
wijmemen osa mailman ajast, josta Prophetttt paljon puhuit, mitä silloin tapahtuman piti, nijncuin Esajas sano: Wljmeii«m aikana pira sin wuoren jolla -HGRtan huoneon, wahwan
nijncuin
«lenian ja caicki pacanar pnä sinne juoxemau,
sijs ne P. Prophetat Apostolit usiasti owat coco Uden Testamendin ajan mailman lopuxi wMlasixi päiwixi cutzunct, nijn muodom cuin se on totisesti se wi puinen mailman osa ja ajca; nisn
-,c> n päätö:ecn ja coconaisten lopwitä >tze sijhen wijmeiseen
puun tule, niin ei ole se ollul Ac> stolnlleckan tietty hänen wuotens ja he:kens puolesi; jao ei
hänen sywäsä crlendamisesans josa hän oli poibk'.'ldanyt ftn tiedon joca hänellä muutoin oli hänen ihmiscnam luondons puolesi sen Personalliscn yhdi
siyxen cautta: Silla sijra paiwasta ja heckesta ei tiedä bcnZan, ei Gngelictan jorca orvar Cairvas, ei poicacan,
nevaan Isa. Ia nijncuin ne Pyhät Apostolit
tiesit Keidan
elawäns silla wijmeisellä mailman oftl-la; nijn he myös ftn ajan
syystä pidit mailman lopun ia wijmeisten Päiwäin edestä, crinornaisesti costa Jumalan edeja on tllhannen ajsstaica nijncuin.2 ?et. g: z.
M paiwa. Ia on tancallainen ivaroitus Wolmsta«lscfta sen'
wijmeisten Päiwain edestä, erinomaisesti cosca Jumalan edcla
on ruhannen ajastaica nijncuin M pairvä. Ia on tancallaimn waroitus walmisiamiscsta ftn wijmeisen päiwän wasianotta,
miseen joca aica, sekä sen tietämättömän cuolcman päiwän cttH
Mvos sen yhteistngin msilman lopun tietämättömydcn tähden, aiwan tarpeljinen, jota asia he sen syyn tähden myös owat sangen
usiasti muistuttanet, niincuin itze Christus pilkäldä sitä mmsiutta
muitten seasa «ns sano: ol<
Ma>b.22.:v. 37,42. Ia P.
I,c. 5: F.
car Lärsirvaisir, ja wahwisiacar ftdämmeu, silla
Tulemtls lähesty.
tari.

,

.;

Waan että cuitMin nyt tällä meidän aMam, on

js
»

se On läfnä isw
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wijmeinen kortteli ja Ehto siitä wijmeisestäkin mailman osasta kasisa/ sen me taidamme tietä ia päättä nijsta Merkeistä iorca
mailman loptm edeUapit» kaiman: ne wanhat lubalaisten o,
peliajat, owat jacanet mailman ijun colmeen osaan, ja että itzepidäis oleman caxi tuhatta wuotta, nimittäin: Cacusakin

osasa

rituhatta wuotta Ennen Lakia, caxituhattawnotta Laista eli Moajasta Christuxcen asti, ja taas Christuxesta eli Uden Testasercn
mendin alusta loppuun asti caxi tuhatta wuotta; jonqa lcstun jälken myös mailman loppu ei enämbi caucana olis., Waan nnncuin
emme me tästä lastusta saa niin aiwcm selwä, eikä sijtä ole Raamatusa nimitetty; niin owat meillä wiAmmat Merkit shnä P.
Raamatusa joista me lied'm Wijmeisen Päiwan läsnä ja fäslsä
oleman: ne Gdemmaisir ja caucaisimmar merkit orvar: leia ErvanZeliumin Saarnamme,»
rusälemin sinlri
ja
mailman, moni muu Jumalan Seuracunnan Tapaus
2,9. löl-.
m ahdistus, joista wap. Christus pudu Math. 24:
2l'Kef.2:;^., kimmmler merkit owar:
nijn
loperra
tappaminen,
tapahtunut
ja
minen
ioca
on
sen
HERran Suun Hengen cautta, sen Puhtan opin uloslewictämisesa monisä waldacun«isä, iotca ennen Pawin wallan olla olit. Tähän
tute cans sen,
Monarchian ja Romin mailmal-

lisin waldacunnan

hänen endijesta woimastans
josta
se P-DanielpuhÄ Lug.Ny.4o.etc. jaLug.,
la cunniasians,
22.
19,
Waan wiela ne wijmeisir ja caickein H.ahistm7:v.
ne, »oita wav. lEsus ylöstuettcle Lucan tyowat,
mar Merkit
könä Lug. i: 2s. 26. Erm merKir pitä tapahtuman AurinZosa, Cuuja ja Tahdeisa, ihmisille pirä Oleman ahdistus,
epaiii'», pelco, sa n, n edespäin. Jos nyt nämäl merkit pitä
ymmärrettämän sijtä luonnollisesta Auringosta, cuusia la Tahdeista, sijtä ci myös ole caikilla yxi ajatus; wähimmäxikin luule moni haneliäns syyn olewan epäillä sijtä, nijnmuodoin cuinsenäky'
putoman
mahdottamaxi asian, että Tähdet pidäis Taiwasta
luonnollisesa suurudesans, ilmana eoco maan ja moilman cukistamisena y'-tä hamva- longa tähden he owat selittänet namät merkit bengeliisesii, nimittäin:
katzvtustä2. Auringon Chrisiuxen pimenemisestä ihmisten ftdnmmejä,,
Sunn.M jota ei he eiämbi sc>l>do tula eikä anda wclaista itzians heidän au->
wenlis.
tudexens: Luun cawmijen taas Christuxen Seuracunnan wahen-
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lopulla, jonga aiwan wähalle pidäis ioutu«
henmmstä mailman
näky
tuscin
man etra
cusa se oikia uscowaisten joucko löyty mailma»
sa: Cahrein puronnsen taas he omat selittänet <l>perrairren

lanFennlxesta, sijtä oikiasta Christuxen Opin ja Elämän kiiwaudesta »a seuramisesta, jonga ccmtta HENran Seuraeunnon
paljon kärsimän ja wahenemän mailman lopun edellä. Ia jos ms
ny: nämäc Merkit tahdomme ylösotta tasä ymmarryxesä, min ei

ole me.lle sine työläs näistäkin nähdä mciilman »viimeisen lopun lo
oiwan läsnä oleman,: ia sitä enammän, cosca W"p. Christus
Surnrromuden ennusta ja
oleitze myös yhden yhreijen
juuri
wijmcistä Tulemistans,
ennen
xoan mailmasa
hänen
jonga asian me syystä nyt ca a ylösotamme siri
mcui>
Murra nijncuin
man Lopun merkiri, si^'n
ajarolir, nijn picä myös Ilmnsin pojan Culemus Mt1,.24.';7»
oleman'. Silla mjncmn he nijna päiwinä Wedenpaisilmiedellä olir, Hoir ja joir, »iair ja huolir>, Mllittai'!
paiwan .asti, jona Noach
suruttoMldcfans, Haman
Arckijn sijalle meni, ja ei nemwr, ennen cuin wedenpaijupira myös Ihmijen po>mus ruli, ja orn pois caicki:
päiwina,
oli
jan Tulemus oleman. Nnn myös
myir,
ssturir,
ratensir,
joir,
nimittäin
hirmuiostir,
he loir,
Suruttomudesa, Murra sinä pairväna cuin H.orh laxi
Sodomast, saroi rulda ja «llibiwe Caiwasia, ja hl,cllrri>
-9.
pira myös sinä pairvana oleman, jona Ihcaicki.
Nijn
puhuwat
ne P. Aoostolit aiweu
mijen poica ilmoireran.
Lopun edHa
usiasti sijta suuresta Suruttomudesta joea mauman
ajat
että
pita,
wiMeisinä Päiwina »vaaralliset
oleman
jorca
ahner, ker
silla ihmijer rnlcwar,
scajar, ylpiar, pilcajar, VanhimmlUcns
tijrrämarrömar, jllmalarroznar. Halurromar, ftpimarromac, lairrajar, irraliser, kiuckuijer, career. perrajar, cmmar, paisimer, jorca enammin hecumara cuin lumalara
on Jumalinen meno olervanans,- murracasiawar. Joillapoiskieldäwac.
Aina oppiwaiser, ja ci
ya ftn woiman hc
rulevoaijer.
Että nyt cancallaisia ih- V. 5.
cojcan roruden rundoon
yldäkyllä
löyty,
fen taita itzecukin
misia meidän aicanam
I>!".cz,.v.iB.
nijstä
ja
merkitä
ne wiimeiset
nahda,
laisiu silmä selwasti
ia mailman lopun nyt kasisä oleman. Ia waicka tosin löyty monLlllll 2
da

se

sano

.

sen

se

'

sesa
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lvQ4

da merkillistä Opettajata, jotca nijden eaickein miimeisten maib
man Lopun merckein secaan lukewat myös, ludan Cansim «yhteisen raicka wahimmäxikin merkillifen RHndynnjen ennm
mallman loppua, johonga asiaan he ottamat tilan Pawalin episio-tasta NomareUle Lug. n. Cusa Pawali puhu ludalaisten sekä
tangemuresta, että ylösrakennuxesta jällcns, jonga hän nijncuin

edeswetä Romalaistlle, ja sano että costa Pasuuren Salaisuden
täydellisyys
tullm, nijn pica
Ijraelm

on sisälle
caicken
canain
auman ruleman. Josta moni myös seurawaisesti on päättänyt,
»ttä >fxi onneUisimbi ja cucoistawaifemdi Chrisinxen Seura,
cumian rila wielä tule ennen mailman loppua, jaßabeli el»
nckristns pira cocouans cllkistertaman; maan cosca namat
caicki owat Propbetalliset asiat jotca meidän silmämme-näön lcr<
wialda ylitzekäywät, ssnlähden me caicki ne syystä jätämme itze
Jumalan Pyhän tehdyn Päatören alle, ja on se tarpellisin ja varas asia tasa meille, että me jocapäiwa malmistamme, ja pidämNle itzem walmisna, welwollisesti wastanottaman sitä wMja aiwan wisiisti meidän edesam olewaista Loppua seka Cuoleman
caurea jonga tulemisesta emme me yhtan hetkeä ole wapsat, että
wymeijen Tulemisen caurra, joca tusennijncuin DuomariN
waras yöllä ihmisten päälle,, ja käsittä heidän eosca hs
le

25

wahimmän sitä ajattelewat.. Sentähden Us me merkitzem

Pltä

CHlmannexi, meidän welwollisudem, tämän mailolcar sijs Rairit ja
walpar Rl,coileman sano P. Pietari- Uscon Rucous, nijn-

walwo- man S.oplM lähestymisiä wastan: Nijn

Anan"i6-

se onläpi
walttämäuömäsii tarpellinen yhdelle
waeidaisa, ja

Christitylle tämän
on cans woimallinen lumalalda saaman Clicistuxen cautta «aicki tarpet meidän Ruumim ja Sielum
sailyttännsexi ja Mari käyttamiseri HERran Tulemista wastan;
Nin pitä ne totiset Rucoiliat, jos he tahtowut moitta caicki esteet
jMa meidän edesöm seisomat, oleman Raitit, se on, alati waelz- 37. daman Ma hengelliscsäcaidosa ja toimesa Jumalan
edes, oleman
ja juomasa, ja caikisa menoisans,, että heidän
hsrtmdens Rueouxesa sitä puhtambi ja palawambi olis: heidän
,'"
"lit. 2: ,2. pua myös oleman rvalpar, sillä nijncuin se sijwotoin ja jarjetöin
elämä ja rasitus ylsliisellä ruZlla ja juomalla ja maallisilla murhella,
»eke ihmistn mumiliiDllkm tawalia raftaxi, uneljaxijakelwotto-

5:

2,

"»n

,s/ mailman

Mss-

Colmlnalsuden Päiwäst.
mari welwollisiin cutzumisens toimituxijn; mm se teke paljon enaim
man ihmisen kelwottomoxj Sielun tarpeUfeen edes xvalwomija lumalans oikiaan palweluxeen, nijn että cosca HERra j«
ylkä tule ja teke lopun cniken maallisen ja näkywaisen waelluM
päässi, ja el löydä hänen palwelioitans walwomas ja wcoilemas,
fencallaiset nuckuwaiset palweljat ilman epöilemata silloin hätään
ja 'slimmmajeen wllhingoon tutewar. XValwocar sijs, silla
ecre rieda millä hetkellä teidän HGRran on rulewa. Jos
perhenijand» riedais mitta hetkellä warasonmtema/ cai«
ken hän walwsis, ja ei sallis caiwa huonerrans. Senrähdcn olcar re m>?ös walmu: silla millä hetkellä ette lulller^
can, rule Ihmisin poica. Tämän päiwaists P. Ewangeliumis on meillä selwil esimercki siihen, cuinga Ylkä tapaturma tule
Neitzyttens tygö, ja löytä heidän macamast, ja yhden osan ni>M
jotca peräti oli mukunet, niin ettei he enambi saanet oikein ylös silmiäns eikä waloa Lampuihins, ennen cuin caickein Loppu heidän
fallttHi, ja armon owi kijnni suljettin- Josta Wast. ChristM
jotta caikille Christitylte sen waroituxen: Vöalrvoear jemahden,
silla ette tiedä paiwa eikä herke/ jona Ihmisen poica mle.
cuulla, jonga tut«s
saamme edespäin
Josta asiasta me lähemmäldä
myös
ja
ylsswalistusta
lEsupm
rucoilem Armoo
kistelemiseen me
sanoden: JK Meidän ete^

seen

/

Sen

P.

Ewangellumm kirjoitta
Ewang. Lug.

v,

P. Watheus/

1»

TaiwanWalvacunda olelnan kymlns'

nm Neitzeu caldaincn, jotca otit Lamvuns, ja
menit ulos Plka waskm.
Mutta wijsi heistä
oli tyhmä, ja wijsi taitawata. Z. Tyhmät otit Lalw
yuits, ja ei Öljyä
4. Mutta taitawat otit
Öljyä astians ynnä Lampuin cmO. 5. Costa PM wij»
wZ)i, tckithe caicti nneljaxi ja nucutt. 6. Mutta puok
yönä tuii huuto: Catzo
tule, mengät handä wa»
caicki
näluät
Mu. 7. NW nousit
Mitzet/ m walmi-

LlllllZ

M
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Cchdes KMMmes ja Seitzamäs Sunn. P.
la tyhmät sanoit taitamille: Anda»
stit Lampuns.
teidän
Oljystan,
silla meidän Lampum samcat meille
taitamat,
lnuwat. 9. Nijn wastaisit
sanodcn: Ei suingan ettei meildä ja teidä putms, mutta mengat para»
min nijden tygö jotca mywat, jg ostacat itzellens. ic?.
Cosca he menit ostaman, tuli <Ma. Ia jotca walmit
olit, ne menmt hänen cansiaus Häihin, ja owi suljettin.
11. Wijmein tulit nekin toistt Nntzct, ja sanoit: HEN>
ra, HERra, awa lneidän eteein. 12. Mutta hali wa°
ic»o6

sanon

nnnä teille: En tunne mi»
na teitä. 15. Walwocat seutahden, fillä ette tiedä paina eikä Hetke, jona Ihmisen Poica tule.
Tällä erällä meidän Tutkistelemiscn pitä olelnan, fij.
ta Chrisillllsesta walppaudcsta. O HERm
Mta, ja anna Menestyy. Amm.
stais, ja sanoi: Totisest

usiasn

WapMaia lEsustchdoi opetta Opetuslapsillcns ja
MMosca
Chnstillijen walppauden TarpelcaiMe meille,

sen

lisinttm, sekä aina muroin, että hänen Wi meistäsulemistans waston, nijn hän sitä stmremman warinoitamisen ja ylöskehoituren tähden, eteen asetta sen asian monen XVerrauxen
alla; sillä «ijn lEsuxelle kelpais, usiasti hauen Saarnatesans autuden asioja eteen asetta Wertausten cautta. Joilla hän tahdoi
sowitta itzens ihmisten vxikermi sen ymmärryren jälken, >'a nijn muodoin niistä nakywätsistä ja tutuista ruumMsista asioista,, lobdalta
meitä niiden näkymcktömäin, tietämättömiin ia taiwalMn :sia,
in tietoon ja kasitöreen; y-löskehMam meitä myös nijden micluiOen ja suloisten Wertausten cautta'yhteen INMolisten'ja ahkeraan
1 keZ.4:32jolla muotonim st
sanotlin ia saarnattin,
paremmin tanmi ia pysyi muisioft. loca tapa myös muutan
4:54. oli ludalaDlle tuttu za tawnllinen, että heille Tapausten ja Werrs. 73: 2. tausten cautta asiat edespandin za sclitettinwaan mmttäcaltlnstlla Loerml,xilla IVap. lEsus
stjs operra meille walppmlden Tarpellismra? WaH.
"

"
'
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ylöskehostta meitä ChrisiilliseenWalppauerinomaisella Mertauxella Ensin, otta' hän
Wertauren, ybdest perhen Ijannast, joca caikeli etttns catzowa ja walwowa o!is sil!s heOellä', cmn hän tiedais warcan tulewan, nijn ettei bän sallis caiwa huonettans, jostÄlEsus nijn päätta sen Hengellisen Walppauden Tarpellisudm, sanoden: Senroalmirr silla, millä hetkellä erre
rahden, olcar re
Toijexic, otta lEsus
luulerkan,, rille Ihmisen poica.
ionga
Palrveljast,
yhdest
ja toimellisuus seni
uscollisuuss
tauxen
waati,/ eteähän HERransa Pcrheffa murhen pitä, ja cuinga au,
tuas Kan on sitte, jos HERra tullesans liytä hänen nijn lehncxi;
cusa sitäluuletkan,
wastan se, paha Palwelja HERrans tuldua silloin cosca
croitetan ja annetan hänelle osa Ulcomllanllin
ei hän
cansa, cusa onitkuja hamuiasien kiristys»

lEsus näisa yri paicoin
lecn,

Cohla tamön päälle,

V.

50.51.

ssura nyt tämä ColmasXVertaus,,

on: walwocar senrähden, sillä ette tiedä päiwä, eikä hetlonga päälle wielä seura se
ke, jona Ihmisen poicn rule.
Neljäs wercaus, nijsta palweljoisi, joille wiAt Leiwissät u- '
stotut olit, joista heidän viti tilrtekemän HERran tulies! Imium
nmta'Wap^3Esus'wiela sitä' sama Wawpauden tnrpellisuutta^
teroitta, Esimerkin cauttss nijstä, jotca Ibmisen Pojan

sen

etc.

ajalla owat Töisansparahallans, joista,

V.

i4,Hc.

ja«

Voi>ieN'iatekatt','okomse kevolla, eli myllyllä» lauhates. longw
hän taos päättä samalta waroituxella:' walrvocar-sijs, sillä erte tiedä,, millä hetkcM teidän HGRran' on rulerva. Ach!
pitawä
cuinga racas
lEsus on meidän
stnm, jom nijn ahkerasti, nijn usiasti, ja nijn monella kehoitMN
muodolla heratta meitä unesta ja uneliaisuVesta sijhen Cdsistillistcni
Walppautcen, etten me sitä- suurta Autuutta ja Taiwan Häw
pitoa paitzi tulis!'

42..

Snsiri sijs>, mitä tämän P' Evankeliumin WertoufsW!
lule niin lEsus otta stn Taiwan
ionga riti o- dacunda.
leman Neitzeitten caldamen. Mitä lEsus Caiwan N?aldacl,n>,
nan csnss ymmartä, sen me olem mualla osottanct: Hän

ta

sen ca«sa,

hänen MaaUijstnTaiwnans eli ChnstiUisen Seu-

ra"

Cahdes KymnHnes
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ja Seitzämäs Sunn. P.

wcnndlMS/ joca hänellä täällä maan päällä, ja cootan hänelle
ja Sacra«entteiu cautta, josa caicki owat
sen Ppbän Sanan
Tsiwallilet: Itze sen Cuningas lEsus, sen Tawarat, Hallituen
Muoto Uloskayminen, ja caicki sen HyödytMt.
Ia niin täsaasujat,
Mmcirretän Jumalan Näky waisen Seuraeunnan, jäsenet ja
nijncuin Wanhan Testamendin Seuracunnas ludalaiset,
ja Uudesa Testamendisa Cbristityt, jotca Jumalan ja lEsnxen,
Oppins tunnustamat, ja sen cautta autuutta tölwo,
21. 45:5. ja hauen P.
jotca
nijn muodoin cmn IG
caicki
Ivl«t!l. Hl 15. wat;
joca
on werellans ja Sanal«
loi». ;; 2Y.2. sus on hlineu Seuracundans Mä,
il.'
ja
tämän
lans ostanut kihlannut itzellens
Neitzellisen Morsiammen,
rrl,, 5; 34. longa myös pitä Neitzellisesä puhtaudesa ja wiattomudesa caikest
wieraast rackaudcst eroitettu oleman, ja Miallens uscollinen, ja
nijn aina walmis ja walpas oleman Måns wasianottaman, ja hä<
nen Tulemisesians waari pitämän.
/

Toijexi, millä Ajalla ja cosca, Taiwan IMdacunda,
lemisen ajalla, st on, Jumalan Seuracunda, ja sen asujat, owat sencallaistcn
Neitzein wertaiset, joiden pitä Måns lEsuren Tulemista odottaja wasianottaman? lEsus Ylkä sano sijhen itze nain: Silman
'
V. lv.
loin, pitä Taiwan Waldacunda oleman Neitzen caltaincn. Sil,
V. 13.
loin nimittäin, cosca Ihmisen Poica tu<e, sencallaisella hetkellä
jn päiwällä jota ei he tiedä; jolla nijn erinomaisesi näkyis ymmär,
rettäwän 3Ajan lEsilxen Tuleminen sille suurelle wiilneiDuomiolle- selle Duomiollens coco Maan pijrin ylitze, Wanhurscaudesa ja
Cmmiasa: Silloin, cosca hänen Tulemssens on ni!N tietämätön
c->?. 24: 39.,cuin wedenpgisimunen oli ensi-mailmalle, joca caicki upotti
v. 44.
heidän nuckuisans Synnin unesa: Sittoin, cosca Perhen Isän,
dä ei tiedä cuin waraas tule; Silloin, cosca Palwelja ei tiedä
cuin HERra tule; Silloin, cosca Neitzet ei tiedä cuin ylkä Ih«p. 25:1.1;.! misen Poica tule; Silloin, cosa Pälwclzat ei tiedä, cosca HERra tahto tilin ja lugun hänen uscottuin Leiwistains edesi, Silloin,
MtK. 13:24. cosca Nisut ja ohdackct oletan ylös maasta, toiset aittaan, toiset
30.
lyhteisiin poldetta; Silloin, cofta Taiwan waldacunda on täyV. 47:43-52. tetyn
Wcrcon wcrtainen, joca ulospurka >a eroitta bänen Calans,
totstt astioihin, ia toiset deitoxi tuliseen patzijn; Silloin, cosm
Merkit tapatuwat auringos ja Cuus ja Tähdeis ja ihmiset maasa
2N 24- näändywat pelwon ja odottamijen tähden ja Taiwan wcimat pitä
!
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liicutettan. Ach'. eikös nain merkittämään ja hirmmseen Tulemi<
seen sijs Walppautta ja Walmistusta, Lampuja ja Kynttilöits
tarwita, joca näin wälttämälöin, wGi ia näköisä on, ia sitä wgroitettawambi cosca se meille hetkens ja päiwäns puolesi ni>>l tietämatoin ia tapaturmaincn on- Ach! XValwocac senräbden,
fillä ette tiedä päiw» cli herke, jona Ihmilen Poica tnle.

,

i

Mutta, tämä Sillain sopi ia soipi Neitzeille jo Msii RangöiDxyn
täällä muulloinain: Silloin, cosca Marule hänen Dusmioins ja ranZaisillsiens canja hänen huonens ja Seuracllndans päälle joca suruttomudes macaa, ja elzi sitä csickinsisten
joiden
Maan waiwain, chdismsten, Tautein ja Kiusausten
alla Omcttundo hämmästy, epäile, ja Duomitze itzeno yliän Tulemisen ja Wihan edesa, josa Tähdet raiwaja ja hänen coin
jengiäsi ja Cuupi
tährens ei paista tirckast, auriNFo
paista,
cojca
miasii
hän rangaije maan piirin pahmra.. s<»<. 2! lv.
tNllrra cuca n>oi hänen Culenujens paiwa kärsiä t" Ia cuca
xvoi jeilo, cojca hän ilmandu? Sillä hän on nijncuin bo
pia jcpan ruli, ja pesiän jaipua. loca rule teidän
2-6.
reitä- Totisesti, täsäkin yliän Tulemisesa kysiiran,
ranZaiseman
cuinga Lamput palawat, ongo nisä totmen tuli ja HERran soitto,
eli ainoastans maalattu färi ja warjo lampusa.
,

Waan wielä erinomaisesti tämä, SMoin, cowasti soipi
Cuoleman ruUes, cosca ylkä pane Huone-haldians ja Morsimn« cans.
mens coconans pois tästä maallisesta wirasta ia huonesta, ja anda
l6: l.
tul!a siihen paickaan, iosa puun pirämacaman ijancaickjsest,
jos je caam ereläan cli pohiaan; Silloin cosca huuto tule: si, SanlKij.l,.
nä
rämä
sinun sielus sinlllda pois oreran, cu, 3
saa,
c<t ne
er sinä jaa
cmnswalmistanmoler? Sillä,
t.uc. 12: eo,.
pää
jo
tulles,
des hallira. Totisesti, Cuoleman
asiallisesti kysytän, jos öljyä.on Lampuis eli ei? losa cans picueld ilmandu, jos
häijli eli häpiari ia bäwiyliän Tuleminen on hywäxi eli
tyxcxi? Jaa, että caicki namät Sanat Ewangelmmis: .Silloin,
Hnmo nlle, cayo, «slkätule, Ihmijen poicanlle, minä sanon, että caicki nämät Sanat owat Yllän lEstixen tarcoituevsanat myös hlnen Tulemiiens päälle Cuoleman canja, sen me
taidam stzta paatta, eitä muutoin olis lEsus aiwan turhan nijn
mo,
M mm m m m
-

lOlft

Cahdes Kylttmenes

ja Seitzämäs

SmM P^

monen tvestauren ecutta waroittanut Juvalaisia macamtsesi, ja
kehoittanut Walppameen, los hän ainoastans hänen Wiimeiseen
Tl»lemiseens Nurmiolle olis kässenyt heitä walmNaman itzens
wftlppaudella, sillä ei yxikän heijKi elänyt sichen Wjmaiseen Paiwnän asti, taicka siihen Huutoon asti, joca cuulu niille »otca elätvat Cbristuxen Tulemisen, ajalla, sille wijmeiselje Duomio,päi-'
walle; wasn Cuolema on »o caikille ihmisille se ensimmäinen,
Wiimejsin Tulemisen PäiwäDuomion eteen, jota caickein Neitzeticn pitä suurella walmistlixella odottaman, ja sijna Mäns wa-stMMssmvn., lonZa jälken ei enambi mmitosta tule Wijmeisnäkan Päiwanä, n«N l»uodoin cuin caicki Lamput Cuoleman cansa
tackawat palamasta, ia taitamille NeitzMe muuttuwat kircostewaan niille tydmille sakiaxi
tuui Taiwan Loistoixi ja
ljamärari ja pimeydcxi. Ach! walwocnr stjs sillä ette tiedä, paiwä eitä herke, iona Ihmisen poica ulle- Ia nain
nyt on Jumalan Seurakunnan Asujain asiat, Silloin, ia näisä
jo nimitetyisa Iljan Tulemisen liloisa; nijncuin se on NeitzetM
«anft, joiden, ludalqisten au«in tawallisuden julkm, piti ylkans
„

palwellen,
45: 's'

I»uc.

händawastan memmän, MorsieMnen huoneseen

joh-

Iv» dattaman, fa sitte Hää-jatijn seuraman, jos «uutoin asiat piti.
57- , säädyllisesti ja Vlian käsittämisexi ja mutitzemisexi täpahtuman<>
12.

Wasn mitäs tämä Silloin sijs myöta«s
Mn
tuo> tancallaisella
lEsuren Tulemisen ajalla, jocv Cuole,
man, eli Wimeiscn Duomion cansa? Silloin pica Taiwan
Estyen calrmneN/ sano
oieman
itze ylkä lEsus. Me cuulimme jo, että Taiwan Waldacunda
en Chrisiuren «Qcuracunda, ja sen Taiwan asu/at ewat
nijncuin P> Pacunnan läsene-t, zotca nyt cutzutan
myös
wali
sano Cormthon Seuracunnclle: Mitta olen reitä
li: 2. kihlannur yhdelle Miehelle, että nMä pllhran tTleiyen
Co!manne,m,

,

On Ncitzcm,l.

LhristtlxeUe t!»ot«isin,.
Tästä me siis nyt knsym:
Cuecu ,te VLeiyet erino,
maisesirja silla henZcUijellä awio rupialla owae Sillä me
liedäm sen, että Jumalan yhteists Waldacunnans owat monen«allaistt asujat.- sijnä sn se suun Pacanain Woima ja Pacanallifuus: sijnäon se awara Ehrisiicunda, zosa taas owat moncmallai-

laiset

asujat:

10
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siinä on se'suuri Pacanain woima ja Pacanallisuus.josa

se awara Christimnda
sinäon
asujat: mjncuin,

/

taas omat

monoa ca3aiset

määrä uscoiset Christiiyt, Ewangeliumil<
lisec CKristityt, ja cans ne totiset näkymättömän Seuracunnan asujgt Ustowaiset Christityt. pacanat, ei taida tasä joucosa Neitzem nimes canda, sillä ne omat ulcona Israelin Leiristä, janei-

häähuoneesta eli Seuracunnasta, josa ainoa,
se Pyhä Sana ja Sacramendit ostans Män Lahiat
wat, jo«den cautta mc ainoastans sichen totiseen Neitzy, säätyyn ja
Män yhteyteen tulcm, ja saamme Lampuillem totisen öljyn ja walon. Ia waicka ne Pacanatkin, jotca HERran Tulemisen ja toi«
sen elämän heidän tawallans uscowat, luottamat sen luonnollisen
tdickamuun ylös ajatellun tundons, tunnustuxens ja uscons päälle
HERran Tulemisesa, nijn se usco ja tunnustus heitä sitä wähemmnl autta, cofta ei seEmangeliumillinengan tunnustus ia historianusco taida autta niitä EmangeljuMisia Christityjtä Yljän yhteyhy:ten

teen,

hengellisesta

ja Kihlat,

i>s se ilman öljytä on.

Ne N)äara-Uscei<er Christityc taas/ iotca Raamatun
tunnustamat, maan määrin wastan Ramatua sen
ulos'olm!ttawat ja uscowat, ja Sacramenttein käyttämisen toistn
wäändäwat, ne ei myös pääse tähän Neitzen nimen armoon, Ma
Taiwan Waldacunda on lEsuxella maan päällä ainoastans sijnä,
Sacramendit saarnatun ja käytecän Iu»
cusa se Pyhä Sana jajälken;
lohon tule cans se, ettei nijdcn määmalan oman asetuxen
rä uscoisten Lamppu cli Tunnustus ',anna eikä
se on, se Eläwä Usco ei casma sen cannon, nimittäin määrän Tunnon ja Tunnusturen päällä lEsuxest ia hänen Anstostans ia e>>co
auiuden lärjestyxcst. Ia jos wielä Paminkin määrä ustoisesa wal,
dacunnaft loytyis muutama Neitzy, joca olis wapaa Babclm hausalaudcs palwelis lumslatans oikein;
reudesta ja cauhisiurlsta, janijden
taida
muutaman tähden, sitä Pamilsen
niin en me
mucx
Seuracunnan, sm itze
Peitzyellisexi
Scuracllndaa
lista
cutzua sixi
otetun pimeyden ja määrän tunnusturen tähden. Waan ne hor,
wat uscon lapset jotca siellä salasa taitamat olla, tulemat ckänäns
cuin Vl:an erinäisten ja Hää-wäelda salattuin Morsianden secaan,
jotca'V!ka itze tunde ja näke, j« Sanans moimall ylösritä nijncui»
kätketyt Pärlyt hannain kimein kessella näkymätöinnä mailmald.
MmM m mW 2
Waan
ja

10,2,

Cahdes Kywlnenes ja SeihälnäsSunn. P.
Waan sen oikian Pljan Morsiammcn N Neitzen nimee,

Cutkaneßcitzet owat? tasa candawat ne EwaliFclillMiUifer Chrisiir^t, jotca asuwat
näkywaisen Christuxen Ewangeliumillisen Senracuunan sisällä,
ja Sacramendit oikiasa kaytöxesäns omat, ja
stiW.
caicki totisen cautta sijhen oikiaan Neitzyden -ja Christityn säätyyn
ylös otetut ia kihlatut omat, josa he y>lmielifest Tunnustamat Chri?
stuxen, ia Jumalan Sanan totuden, ja caiken Raamatun sisälle
pidon uscswat, ja nautitzewat Armon mälicappaleita; waicka cliilengin sillä suurella eroimrelia, cuin me cohla cuulem, joca on
nijden tyhmäin ja uicocutlatluin, ja nijdcn totisten ja taitawain
Christittyin paljoudesa cum on mailmau a<
wälillä, sijna
loppuun
Waan
tästä me nyt
lusta
asti.
Joita on
KyIRMNM.
2:0 Kyfym. Tancallaisia lEsuxen Neitzeita ja Morsiamia, eli Christiiyitä, löytykö Ma paljon? Ylkä lEsus itze sano:
Silloin pitti Taiwan wöldacunnan sleman
Neitzen
ealtainen. Jollahan ni,n Kymmenen tugun sisälle käsittä m, jotca hänen tunnustamat, odottamat,, ja handäwastan menewät lanlppuins cansa,
on, ne Emangeliumiset Ehristityt. Sanalla sanottu, 2>vmmemn nimen ja lugun cansa,täsä ymmarretänChriftinyin paljous, nijncum se myös mnalla Raamatus Kymmenen
ja kymmenen tuhannen Lugun sisällä käsitetän yxi maäratöin ja täydellinen Palions: Niin, sen Kymmenen tuhennen Leiwiffän melan
öE>ck. zz: 24,
ymmärretän määrätöin jalukematoin welca: Kymmenentumiestä cuin CuinnOas walmisti fuurembata wakee massan,
!.li.i. 14: 11. hatta
merkitze suurta miesten paljoutta: Nim ne Kymmmen Palmelja ja
Kymmenen Leiwissä Lucan tykönä myös merkitzewät täydellistä lul»uc. ZH!
mittaa. Ia waicka tosin ne Ewangelmmilliset Cbricua ja
stityt, jZlijalengm ne eläwät ufcon lapset> omataiwanwähän,
2- 14»-Päccnain, ja waajawa uscojstenAmChrlstittyin rinnalla: Nijn M
cuitcngm nijdenam Palaus, itzesans ccchotlu ulcona muitten riny^
Kpor.
naida, suuri ia täydellinen, jora ei tukea raic:u.
Tämä Chl»<
ftitlyin
on nyt yxi Naisellinen paljous, sula Neihct,
siUa Ehristityt, joilla caifilla on heidän Lampplms, jolla he tahtomat jarchumat heidän Ylkäns cohdata. Waan cmilmelcam wiela

suuma

se

'

cansa

?!

fijs on näirtett t^eiyenett
wlullufcsyll/,
, Neljännexi, Mika
«Hnn lain;', pää-toimims, tancallaistja Caiwau Waldacnnnau eli GeuMNs l«!sa.

Colmiuaisuden Päiwäst,

IQIZ

racunnan rilaja, Nljan Tulenusen edellä ja jen sdoruxeL?
sano: Silloin, pftä Taiwan Waldamnnan olemnn
Vlkä
Kymmenen Neitzen caidainen, jotca our Z.amppuns, ja menir
ulos >M wasian. Ia nijn caicki Kymmenen, menit Ylkäns
nam
wasian ulos, Lamppums cansa. lotca Sanm me mahdam
ulostoimitta: etta eaicki Cbristityt, erinomaitain ne jotta tahdoit
Lampuistans tietyt ja nähtäwäc olla, ynnä nijden totisten Ufton
lasten cansa, menit ulss, ikänans cuin Babelista ja sijta ykttistmjH
mäst julki-suruttomain senrost, waetdawat heidän Cutzumistns
jaChrilöD,
cnluttawat
aicaans
tietä,
Eutzumisens
Waellnxens
Wisydens yhteisisci barjoituxifa, sijnä yhtelsefa Christittyin ustosa
ja Toiwosa, että ylkä lEsus ainakin tule omalla ajallans, sek»

ihensin Cuoleman cantta tästä näkywast menost pois eroittamanwan,
miset, että sitte WijmeisenDusmions cans asettaman caicki
hurscaudens Istuimen eteen. lonMähden he myös, olit Z.amppuns
että he olisit sitä ttlrwalliftmmm heidän asioisans Yljän cansa, ja wacuutetut Hänen Armostaus jaAutudestan.

Mitkä! wst
Lampllr
XVaan mitkäs namar H.anlpnc
LampuN
ja
Opista
oikiasta
TunmOlw
Christuxen
fcosta, mjn myös muu Ehristiltisyden ja sen yhteisen JumalanPal>
harjoitus. Namac Lamput olit caikilla, ja caikin he yh,
della suulla tunnustawat Chrissuxesta nscons, nijn myös hänen Opistans ja Tulemisestans; Christuxen muotoo ja cuwaa wns osolta»at ia ojottelewat elamäsans ja menoftns, nautitzcwat sitä Pyhaa Sacramtnttiä myös nijncuin sitä taiwallista ewästä ,'jancaicki,
suteen. Nijn ettei kellan ole syytä heistä toisin ajculella cmn ma
he owat totiset Neitzet ja ydin-Christilyt caikin muodoin, nijdctl

war,

muitten julki suruttoman rinnalla. Nijncuin myös täsä mailmas
usiasti ei laita eroitusta nahta niiden ulcocilllattuin in totisten Christirlyin wälillä niD yhtcifisä Chnsiillisyden harjvituxift, jolle ei ole
ylhalda annettu crmsmaninen croituxcn ja hcngcltiftn silmä?"äöu
lakia, ennen
itze Mkä Dliomio-Istuimellans caicki ihmisienftsuxet julki pahasia. M:an cuitenZin,. anda
lEsus jo

tökin Morsiawhuonens tietä sen, että yxi suuri ia sangen suuri e,
roims on hänen Neitzyttens ja Clmstittyins wälM, ehkä cmnM

yhtäläiset ja kijldawät Lnmpput caikilla owat. Nijncuin hän M'kin EwangMmis hänen eroitus-Duomions
heistä, jo edeldä^
Mmm mmm K

sans

10l 4

däpäin,

Cahdss Kymmynes ja Seitzälnas SlMll. P.
ennencuin sew jmmnen Huuto ja Tuleminen tapahtucan,

fbna wasta se täysi eroitus näWwa o».

Wijdennexi. Lyaan mitzäs lUjan lEsilxen Duo>
Mu«a N)i)ft heistä
naista NeiyM «§li
tutChriMyt. «li rahina, ja NAjst rairawara»
sanolCsus. Tasa' meillä taas

Mmätowat

'

ne Mcoculla- mio stjs on

on

merkltzemist Colme asianhaara: Ensin: Mirka
ja

lTleiyer

Dlka lEsus tämä" seliltä >tze,

ne

sa»o Tvchmäe
ne

ja ei
Nämät
Lamppuns
ei
että
otit myötäns ja niiTvhmäl,
fentähdcn,
he
Bt
itzens, waan sentahden, ettei he huolinet öljystä
hin tahdoit pitä
astiahans. Nämät tyhmät sijs owat ne Cdristityt, jotca tyhiä
Neitzen ja Christityn nimee candawat ilman Christusta, Ma on
lyhin suu ja tunnustus Christuxesia, se Historiallinen Usco, uicocultatM Jumalan Palwelus, ja seulconaisesti sljwoelam<?, mutta
caicki ilman sitä autuaxtekewätä Sydämmen uscoita ia sen elawa,
ta hedcimöitzcmista. Niin ettei siis Ylkä lEsus tasa näkyis ymmärtämän nijtä jullli-Suru»«mia Christi^i-ra, jotca mieiifuoLamppuns sammuttawat caikest tulesi M walost, waicka tosin
tapahtua/ että ne suruttomatkin Ebnstityt Cuolse toisinans taitabadas,
jos aica niin anda
leman couris <a
turwanduwat
Tunnustuxeens,
Pappijns, endiseen
ia Sclcramenttijn, ja
wat hadisans siclda Syttö Lamppuuns saamen ja rahallakin ostaman, epätoiwosa. >os ft menesty, eli ei, nijncum ne, joiden cor,
kialoa Templin ja Tornin harjalda hadäsä täytyis mmhan hypätä, josa erinomaiscst tilast caidais joscus tapahtu, että nti säilyttäjs henge.is mmcmn kekälen, tulesta. Waan M!k.l
M
erinomaisest Areoitta n-jden Ulcocttllarruin päälle, jotca Lamppuistans kerscawat, ja siinä ulconaijes Tunnusturesans ja n«noowat kijldäwämmäl cuin ne roliset Uscon Lapset, joisansusiastisuuri-lamppuiset
cotzowat,. että he owat näötlörnät mailyli
den ne
walmimalle, ja
sternr,/ erra be ni>l?in louckawar jalcans. Jaa, että pääasiallisesti ne «lcHcullarrm täsä ymmarretän tyhmäin Ncitzein
cansa, stn me näem sijia cdclliscst warsyst, ennen tätä Ewange,
liumita, wsa ZEsus sano, että HERra ercitta sen pohan Pal<
mixi, jorcn oric Ä.ämppuns

,

?od. 12. 5,

.

„.

<a anda.ha,nllc osun Ujcocullarmin canja siellä cusa ou
hiMMiöstentiristy?;
joidenga sanain päälle hän cohta ilman
itkuja

>weljan,

wä-

Eolllchmifudm PatwM
tämän merkillisen Wertauxens taitawist jatyhmist
Neitzcist. Totisesti, ei lEsus ilman syylä mjn usiasti cutzu

sen

uleocullatnita, TyhmlM, hlMllixr, M jokeixi, jotca
Pyhän opin ulconcusen tunnustuxenjsthar/oituxenpcittcnatla harjoittawat
ahneudes, ylpeydes, turhan cunnmn
pyynnös-, hvcilMHs, turhas coreudes, wihas, coston pyynnös, ja
juvpumuris, ia Kmlcwat yhtä hywin sti? u'conaisen tunnusiuxcns
ja pslwelurens cautta tulewans Jumalan yhteyteen ia autmeen.
Uch! te tyhmät, mixi te siis näin rakeyMtte huonen irtanaisen
hiedan päälle, jonaa tuuli ja sade, ja wahmgin Iliän
aäin tiM cnkista ja maahan caata?

se

7: 26.

7- 26.

Waan Coisexi, Cmcas nyr nerairawÄr t"leiyer H,
rawar mir oljxa ajUaans, ynnä Kampplnn cansa. Ia niin
he otit seka Lamput että öljyn: ostiacm myötans. Tasa nyt seiso
coco eroitus Tyhmäin jg Taitanein G)ristittyin wä!illä-. NeTai- xaitawcit o<
parhan Tawaran Astiahans. Tämä wal Uscon la<
tawar NeiHet cocowat
Astia on Sydän; Sydän on fe astia ja Sis johon caickinaisia stt,
Tawaroitn issmiset cocowat, hyMiä ia pahoja; Caicki Ehristityt luca Ast,a<
tähän astaans cocowat yhteiset Mristiliisyden Tawarat/ Tiedon, h"ns"M"MUsion, ja Rockanden/ jorm ownt heji>än lamppuns joilla he yK
cohdala; waan cuitengin sillä suurella eroitnxelln,
kans
eitä ne Tnhmät ottamat itzeNns ainoaffans cuorcn, nimittäin sen
ja luonnoksen Nass
boolsiawillisen Tiedon, Hiswriallisen
ja
hywain
harjoituren:
töitten ulcocullmnn
kauden
Waan ne Tai,
jotca
Taiwan
owar,
oppinet
Waldacllndaan oikem
tawat/
cccowat Tawara?e?is osikian nmra jHwanhaa/ Laist ja Ewc-n<.
Mllumist, jost' he faawvt yhden elswän Tunnon, aunlartckewän
Uston,, ja tullstn Rarrauden ia Pyhyden walon. Sydämmen
6: 5.
lans me taidan ymmärtu coco Sielun woimat, josa on yri suuri «p- s: 21.
6VyUyys hywäsi ja pahasi rawarast; w"an ne Taitamat
parhan
Tawaran sijven, mmittäin sen taiwalMen öljyn
tzewal sen
»osta coco heidän G?dämmens ja Sieluns ylössytcy tazwaillft-en
6:4?.'
Loiston jg rvaloon..

Zi

Maan' mikäs'täms öi)'y on Tämä öljy on pyhä Hew
taiwaUisien H.ahlams cansa, joilla ne Ucowaiset
Chti,

Cahbes KtMlttMys

lQt6

ja

Seitzälttäs Sunn. P.

Christien causg woideldut owat nijncuinsillätaiwallisella
Ps-4s'.- Ia nijncuin ylimmäiPyhän
Hengen
set
woitehefta ulöswuotawaiset Lahiat owat, se C<
Tundo,
i Ich.
2,7. EläwaUsco,
lawä Jumalan
4:
l;. Ia totinen Rackaus, Gal. s:2l>; nijn owat'namat myös ne
samat, jotca tekewät nhden totisten Christittyn l«mput, Tunnucusa sitä wasiuxen ia caiken Palweluxen palowaxi ja
sian nijden vlcocnllattuin Christittyin Tunnustus ja coco Palweius
on ilman Hengetä, ilman eläwäta Jumalan Tunnotta, Uscotta
Raskautta, tyhiä wario ja osotteleminen nijden totisten Christittyin
puoleldam on se ainoa Walimenosta. Ia nijncuin usco meidän
cappale lEsuxen osalli/uteen jonga cauttacaicki meidsn Palweluxemkelpalumalalle; nisn taivamme cans niin sanoa, että tämä
ölw ou se Mlawa aumaxcekewä Usto, joca Pyhän Hengen
l Iol». 2: 20. Woiten eautta waicuman ja sytytetän sijna, V jän
lEsuxen tygs
27Catumuxen cautta johdatettawaft Neihesä »a lEsuxen Morsian,mexi tehtawaia Astiasa eli Sydämmesa; jonga Usco kasitta sisällans sen elawän, lum ilan ja lEsurem Tunnon, icsta Sielu ja
I,c. 2:5» Morsian tule Ujcoja rickaaxi ja Rackaaxi yliällens, ja coco hänen Caunistuxens tule siMscxi ja sisällisesti cuUaisexi waatteexi;
rc 45- 14. jolla Svdammen UjcoUa me wanhurscaxi tulcm ja si,tä seuraChristuxesscansaweljet

ynnä

.

autuaxi; iosta wilpicrömästa UKom. io: 10. waiftlla Suun tunnustuxella
ja' hvwast «mast
stosta rule Rackaus puhrast
nmnost. Taneallaiftsta Uscon ölystä nyt, ne rairawar, lELl>K.;:i6.iy. suxen Neitzec lotstawat sijallisesti ja ulconaisesti; Ma on heidän
Lampmllans pysywainm walo ja tuli ijancaickiseen elämään, nijn
että caicki heidän Tunnustuxens, tietonsa Uftons harwitus ja co5: 14. co elämä on yxi
loistawa walftus ja kynttilä tämän äpärän sugun
suurimmangin mailman ylöncatzen ja waiuon ja pilkeskellä,
can alla. NijncuinlZHannes Castaja, »lian ystäwa, iloitzl ylkäns
äänesi suuresti, ia oli palawainen ja paistawainm kynttilä, josta
SoK. 9: 29. Vliän Morsian ludan Maasa tahdot ainoastans wähän aica riemuita hänen suurexi wabincwxens.
owat nyt ne
7:24. Tairawar Neiyer ja roimellisirlEsuxen Morsiammet, joiden
Lanwut alati palawat, eikä sammu. Lutl>erus sano myös tästä aowar hywät t>?ör ilman llsiast näin: 6.ampur ilman
caickein lllossamunla. Mllrra
siom, Heddan
a<

sen

,

stia

Colminaistldm Pmwäft.
'

siia on usio omafa runnosä Illmalan Armon päälle/ si w

ke hywär ryör, jorca siisoa rairax»ar.
TähänlEsuxen Morsianden ja totisten Christittyin Lamppuin alinomaiseen palamiseen sen eläwän Uscon öljystä, owat meille ihanat Esimalauret jo Wanhasa. Testamendisä! nimcuin sij,
anda Israelin lasien mo<
nä: cosca Jumala kasti
da caickelnselkiambara öljyä öliypuusiapuserrerrua, walkeudexi, erra hamppu aina palais. N>jncuin sen ccilaisesta
asiasta myös Prophetalle Zacharialle unesa yxi merkillinen ilmoi-

humalan Palweluxen ylösrakennuren ennusiuxeri
lerusalemis, josa näkyi Rynrila ialca cullasta, ja Malja se»
tus tapahdui,

21.

-ctc.

14.

päällä, josa oli Seiyeman L.amppl,a ja öljypuut sen slwtlsa;
josa taitan esimalawes catzclda, lEsuxen Smracunnan walo,
Maljan ja Seuracunnan Pään lEsen täysinäisen Wijsauden
josta
uloswuotawat stitzemät, ston, täydelsuxenhallituxenalla,
ja
ja alinomainen walo ylöemttyy sm
lahiat,
Henqen
liset runsat
Pyhän Opin ja opettaitten, nijncui» Lamppuin cautta.
Waan wielä nyt tasa lEsuren Duomiosa, on merkitti
yri
wä asianhaara: lElus sano, että wijst oli ryhmä, ja N?ijfi rairawara Neiyyrra. Ongvs siis yhtä paljo molembia, seka
»viisaita että tyhmiä mailmasa, totisia ja ulcocullatuita? Raamattu cuitengin sano ja jocapäiwäinen coctus cans sen näyttä, erca ai- lckltl,. 22:1^.
lEnoastans harwar owar walicur? Waan täsä ei ole Wa>.jotan
aicomus st, että talla tasaisella Wijden Lugulla osotta
suren
yhtäläistä paljoutta pahain ja hywäin wälillä, jonga eroituxen ms
kyllä mualda Raamatus naenn Waan hän tcchdoi tiliä amoastans
anda tietä, mikä suuri eroitus itzttyösa HERran Tulemisen ajalla on ia löyty niiden totisten, ja niiden ulcocullattuin Cbristittyin
wälillä; Nitncuin samasa ymmarryxcsä myös HENran TulemiUat1,.24.'4Ä.
sen ajasta seiso edellisesä Lugusa: erra silloin on caxi
yxi nijst ylosoreran, ja roinen lareran. Caxi jauhawaar 4«. 43myllyjä, M ylösoreran, ja roinen jareran. Joista sanoista
ei seura sen wuori, että jocaitzest Eahdcst se toinen tule Taiwvsten,
ja toinen helwettijn, ia nijn puoli cumbangin, wcan aincastans
se, että yxi näin suuri ja totinen eroicus on ihmisten ja Christittyingin seasa ja wälillä tämän Taiwan Caton alla mailmas jg mail-

mast lähteis.

NNN

N

nN

Clltl-
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Cahdss Kymmenes ja Seitzämäs Smm. P.

Waan mitä n?r wijmein oli Ulostayodoruxen ja menon päälle
Minen caickein naiden
caicki Neiyer
s.amppmns cansi»? Se seiso: Rlka
puoli
ja
nllcuir:
nlli
tullr nneliaxi
Siitä juoxu
Hmuo
ja meno 'flka xvastau: Ia wijmein, K>amppuin coerus, jonga päälle owec awartin rairawille, ja sillierrin tuhmille lTlleiyeille. Josta nijn meille taas tule Wijst asianhaara merkitti
Clludennexi,

:

«äxi.

Ensin, se seiso: 3?lka
Tams wijpyminen ei ole
muu,, euin se Jumalan Armon ja Pitkämielisyden aica, jolla hän
stn Pyhän Sanans cautta cutzutta ihmistä Autuden tielle,
fndcr
,s odotta myös heidän Parannustans, jonga ne tyhmät lukewat
24:48. Jumalan Lupausten wijwyttämiseri/ waicka hän sulasta Pilkanne,
.2?«t. 3: y.lisydest odotta. heidän parannustans, eikä tahdo kenengän cadoNeb. l i;4«.tust^
että he caikut
Tästä wifpymisesiä sijs,,
seura se,tulla,
ja
tulir
nucuitv
uneliaixi
Se
Uneliaxi
sana
merkitze
eVlll«5«»>. yM
Pään painostamista ja horroxija olemista; Nukkumisin, sa,
na taas,/ raseasta nuckumista: Nijncuin P. Dawid sen eroituren
merkitze> sanoden: ei HERra rorcn eli macaa. Ia lvaicrc l2i: 4. ka tosin ne Taitawat ja Walppat Christityt, todella ahkeroitzewab
Cack,n«f<i silmans ylöspitä> ja lihans alaspoina,, ettei he langeais johonguw
""-

Mä WijM

mailmMsuteen ja henZelliseen uneliaisuteen; nijn tapahtu se cui>
tämän heicon ia turmeldun luonnon tilafa, että helkm mamenesiypen jarauhallisuden alla toisinans hidastumat heidän
allisen
lijwaudestans ja paluwudestans lumalans padveluresa, eikä sib
ote nijn huolen pitäwäiset ia tarhat cajkist Sieluns asioista,
tengm

cuin pidäis,

sen hengellisen Valppauden tarpellisuus waati;
löytä heidän mailman unest rasitettuna niincuin o-

ja

josa tilÄsa Mä
lapset Kryydimaasa: Svv' tancnltaiseen uneliaisuteen on
c-»t. 5:2.
Uscon jocapaiwäisen l>arjoituxen laimilyöminen,
rallisen luulon alla, että" he ulcona kiusausten lilaa owat wopaat
caickein WihoWen waaroist ia wahingoittamisist, »offa ni»n seu,
ra, että
moilman myötä käyminen jaraclhallisulls pMeseiIs ufcoo ei harjoiteta Jumalan Sanan tutkistelemisella, ja

sen

so.

cvsca

Sacramendin «sialla käyttämisellä sieluns wahwistamisexiluma,
lahan, nijn uneliaisuus ja huolemattomuus lange päälle. Waan

ehtä

Eolmlnaisuden Päiwäst.
ehkä tämä nyt on santzen määrällinen tila/ ja sitä waarallisembi
jota enamman aica se wijpyä saapi, nijn cuitengin, nijn muodoin
cuin ei he wielä ole ehdollisten syndein cautta Usco«s kipinäta coconans pois tueahuttanet, nijn taitamat he cans pian Yljän huudon

äänestä jällens tulla tästä uneliaisudestans ylösherätetyxi, ja saada
Lamppuns ylössytvtetyxi siitä öljystä joca heisä wielä on lEsuxm
heidän Måns ylöspitäwäiststä Armosta ja Asumisesta heisä, joca
ej anna ylsn Morsiandans, iongun heickouden, maan ainoastans
Waan Mitä taas
ehdollisen wilppiyden ja pahuden tähden.
Nihijn Tyhmijn Neitzeihin tule, nijn he coconans nuckuwar surutoinna heidän Lamppuns ja Tunnusturens turwasa, ei huoljen,
jos siinä on tulda jc> walo eli ei, ainoastans että he saawat
l 1-Kcs. 5: §.
peitten alla nuhtelemat harjoitta ja tydvtta estämätä lihans himo,
etc.
ja ja haluja.
watko he camvan tätä lahia< Huuto cich,
Waan, Colmannexi,
puoliyönä
ei.
ruli huurs: Cayo, luu.
tehdä?
Murra
fi
Ach!
Vlkarule, mengar handä wasian. puolisona, on, ke,
ja nuckumisens aicaa,
ihmiset parahillans
stellä unistamisensyhteistä
harjoittamat sitä
sekä Cutzumijens että Cbriftillisydens «lämätä mailmas, itze cukin tilasans, sisällisesti ja ulconaisesti, toiset tosurutto,
toiset taas
tisesa menosa, toiset ulcocullatusa,
carttesa, waicka
mudes, toiset
une-liaisuden ja
horjahtumisen waarasa, lihan ja muitten wihollisten tähden; nijn
silloin paucahta Huuro: Cayo, Ma Tule. Tämä Huuto
langee ihmisten päälle, sekä Operrairren äänen caurra Sanasia,,?Kil.
4:7.
caickein loppu lähesty, nijn
erra HERra on lajna.
olcar siis rairir ja walppar rucoileman, iwahwistacar jy,
dammen, silla HERran rulemus lahestv. Cayo, Duomari i/ok. 2>>B.
seiso owen edes. peljarcar lumalara, ja andacar hänelle

sen

saa

cosca

suuremmas

cunnia;

se

suremmas
suuresa

silla hänen Duomions herti on ruUur-cumarracat

ja rucoilcar.

Tämä Humolangee ihmisten päälle «ns, cosia Taudit, Mä Tule.
waiwar ja rangaisiuxer, plchkewar sijalle ihmisten surutto-'
man menon päälle, ja HGRra rule etzimän Maan vnrin asuwiWaan caickein lähimmald tämä Huuilmoitta woimans ilman wijwytvsta, Cuoleman mlles ja cou-

ta kijwaudesa la costosa.

to

rimisis

rumijstans,
oosca Sielu eroitetan
N nn n n n 2

ja caikesta näkywäisen

me-
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menon pMesiä paljastettuna, asetetun Pliän walltämattömäin silmäin eteen: Että myös sitte, Wijmeisen Bastman Alinan ja,
rähramisijä, cosca itze HGRra astu alas Taicvast, juurella
huudalla,
Gngelm äänellä, ja Jumalan Ba»'l^s.^.is. sttnalla, jaMallimaisin
cuoller Christures enfln
Niin
lbiO

Car,o sijs, janosta ylös silmas,

«flösnouservar.

-HERra mle, monen

mhan,
cans, tekemän caickein Duomiora, ja ranZai»
caickia jlunalattomia, caickei» heidän jumalarro1u«1.v.14:,5^
main röidens tähden ja caickia stra «owa cuin ne jumalattonmr
Händä rvasian puhuner owar. Nijn cayo>
sijs, Ylkä näin tule, mengär händä wastan. Iftael, errä,
Hi»c!,. 4: l2> minä nain sinulle tehdä tahdon, nijn walmista sinuas )-stael, ja mene lumalatas xvastan. Sillä tariyan Häar
Äx«c. 19: 7. .owar tutter, ja ien Emandä xvalmisti iyens. Ach! sitä yxi
wacaista ia WalttamatöindäTuloa! Autuas on se, joca wacaiftlla sydammellä taita mennä tätä Mian Tuloo wastan, ja niin
mennä, että hän jo ennen on mennyt ulos armon ajalla M

nen

seman

saa-

sinisestä mailman Babelist.

laeohtaMe-

rMännexi, Maan cosca caicki tämä näin tapahttl

Huw'

uo yllä wa» .tocuuluu, Ylkä tuK, caicki merkit jo owen edes owat, CuolemG
jo owen sisälle on pääsemas,nijn silloin tosin jo uneliaisuus ia unenst<m.
himo cato filmist, silloin luoxut tulewat, Uom Lamppuijn turwa tule, silloin caicki macmninen loppu- Ia nijn sijs caicki

yer nousewat ylös, jn walmistawar
he muistua
lawat nyt itzellens heidän Christillisydens Tunnustusta ja ufcoo,
culnga perustettu ja wahwa
n»t on täftl wijmeisefä tarpefa?
cuingas tämä ka»? Ne tyhmät Reitzet, se on, ne ulcocul,
latm tulit ,o hädastyneri lamppuins cansa, he näit lnmppuns jammuwan Yljän Tulemisen walosta ja paisteesta, joca häwäise ja
pimittä caicki masktut paisteet: wsta hlidän täydyi mualda juvF
fta öljyä ja syttöo lamppuihins etzimän, waan caicki turhan. Nijn
mene moni cuolemgn tulles 'Pappein ja muiden ydin-Christittyin
turwijn ja etzi hätä-lohdutusta ja neuwoo cuoleman cauhiutta wa,
stgn, nijn muodoin cuin lanqea nyt sangen oudori, eträ t«ncal>
lazfen näköisen 3unnustuxen päälle cuin heillä on ollut Christureff,
ja coco heidän Christillisydens päaLe ei nyt pidä parembata uloskäymistä eli oman tunnon todistusta tuleman ja feuramml, cuin

se

se

pimcyden,

!G2>!
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epailyxen ja ulos sulkemisen cocoVliänHääsalisia. Achl
lilaa, josa
cuoleman repiminen ja taudin

tätä waaralllsta
usiasti
woima otta pois ymmarryren harioituxen ja mielen, ennencuin
muitten opetus ja nemvo enambi kslkiä ja pystyy awuxi ja lampun
fytöri! Täsä lilas ei enämbi raha paljon mara, waan nyt caicki
mailman tawara olis aldisna öl yn ostoxi ja toimittamisen, waan
turhan, sitte cuin armon aica on yli mennyt »a owisuljettu. Ta>
siä me nyt naem ettei Cuoleman ja Duomioin ajalla toisen Usco
eli tunnustus auta kelsn Yljän lEsuxen Duomion edes, sillä ei
ne taitawat tainnet autta niitä tyhmiä Oljystans ja Uscostans,
waan heillä oli kyllä sytyttäNist omisa lampuisans jotca jo cans sen
yhteisen uneliaisuden cautta liki sammumisen waara olit. Sentähden piin itzccukm elämän hänen Uscostans, nimittäin lEsuxen tt!>d»l.
Uscosta, jolla hän hänen Wanhurftaudens pugulla alati pita o/

leman puetettu/ ja sijtä

2,:

4.

loistaman ja hedelmöitzemän caickinaisis U-

ja rackauden harjoituxis loppuu
scon bedelmis
synnin, ja mailman jocapäiwäisen

asti, yhden totisen
Poiskietoämifen alla.
itzens,
En min»
Cusa sitä ci tapahdu, nijn se seiso: Owi suljcttin. panckmoita
nijtä
ja
sanoja,
Ncon
«mne tenä. Ach!
birmuista
emcm tunnon päälle, Cuoleman hädäs, jaDuomiouedes.

Tasa nyt st wijmeinen erottus eteen tule ihmisten Milla:
täällä owat he jo cans eroitetut toifistans Jumalan Sanan Duomiofa, ja itze stsällisen menons puolesi, waicka caikin ulconaisesti
Män lEsuren Kihloista ja Lähiöistä kersicawan. Waan cuitcnZin nyt tule ft »limmainen eroitus: Ne Tairarvar Neitzet, joista I2l 5»,
enin osa on elut ylöncatzotut fynttilaiset/ <a murheista mustari tul>! c»ut. i: <z.
tet, tämän ms ilman wainoin kestellä, laffetan nyt sisälle Pljanhää
cansa, hänen halatun Ylkäns lEsuxenl
saliin, Häihin

'

Suunandamlsten laSylellemifeen, Pliän ja CuniNFan Cama-'
rijn, josa fe Taiwallinen Cunnian-wihrimmen ja kruunaus tapahtu.
i>6.D.
cansa, Uliän oman'
Jumalan
siihen ijancaickistcn
ihanan wijmeiftn Cutzumiscn päälle: Tulcar Minun Ilani stm
narur, ja perikär si rvaldacunda joca.reille on wHlmistettN !>li!tk. 25N5»
Neitzet, jot"
mailman alusi.
Waan sitä wastan ne
ca täsä mailmas kyllä rairawar, lihan iälken owat ollet, ja loilapset, heidän sugufans, he nyt sim
i6: 3^
mellisemmat cuin

reen Taitoons

uppowat,

ia omihin lamppuihins combasiuwat

Nnnnnnz

ja

Aw
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pois caikesta walofta ja walkeudeffa pimeyden majoihin.
sammumat
suljaran, ajallisen elämän owi on suljettu:
102.2.

Ower
Parannureu
owi on suljettu: Armon owi on suljettu: Autuden owi on suljettu:
Taiwan ja Hää salijn owi on suljettu. Ia Ylkä on pois näöst,
viä.
pois cansa käymisesi, pois «ikest yhteydest. Ei sitä sull tarita
ijcm. Ach! näitä wiheljaisiä neitzeitä, portot he owat ja ei neitzet,
porttoin heillä myös on nyt palcka, owi on heildä suljettu, heidän
elämäns on nyt tacana owen, taieana caiken armon ja autuden
nijden kirottuiden
Josta he wielä yljän wihan äänen
wat cuulla: en minä tunne reirä.
Ach! mikä wiheliäinen se
mahta olla jota ei lEsus tahdo enämbi tuta? lEsus tahto halulla tuta täällä omarens caicki hänen luotuns ja lunastcttuns, j»
16,1!>. l l
cutzu ja huuta heitä: Culcac,
sentähden myös alati
täytä
nyt
tehdä työtäns wieralla tawalla: en minä
Waan
hänen
Kiltl,. 7: «; runne reitä. Nlengär pois minun rakooni re rvaärinrekiär.
Näin nyt caicki Mmmu, ja tämä Päiwä tuopi; sanomattomat
muutoxet myötans, Yljän sydän muuttu wihaiseri ja polttawaxi
sitä petollista morstanda wastan. Morsiammet taas armon waldacunnan asumista muuttumat helwetin asuwixi ja kekäleixi. Nijn
että, HGRra eroirca hänen, ja anda hänelle
uleoculpirä
ja
oleman
canja:
Siellä
ircu
larcuin
hammasten
1MK,24:5i
Muista nyt sijs sinä Adamin lapsi tästä, mikä se on, ja
mitä mara, että pyytä petta lumalatans sillä ulconaisella Christillisyden ia Palweluxen harjoituxella. Alkät exykö, ei Jumala
anna itzens pil ata. Ei ilman syytä, meidän autudem perän
palawa Ylkä lEsus, päätä tätä mincuin muitakin wertauxians
näillä painamilla waroitus< sanoilla: walwocac jenrähden,sillä erre tiedä, paiwä eikä herke, iona Ihmilen poica tule.

seasa.

saa-

osan

se

se

Nyt, Rackat Sielut, meille tosin olis syy opin Cappatutkistella,
kauhistusta, nijdein TyhUlcocullaisuurra janijncuin
lexi
waan
me siitä jo olem kyllä pu,
esimerkistä;
mäin Neitzein
ja
Kunct, sekä n Sunn. että :z Sunn. P. Colminais.
ilman sitä lEsiiren Tarcoitus tämän wertauren cans myös oli sen
Cnrisiillisen Walppauden tarpellisuutta osotta, ja nille ulcocullat»
tuille eteen asetta, waroiturexi. Sentäbden me myös nyt catzeleam: Sirä Christillistä Jumalan aasien walppaurta.

sen

Tästä

102.3
Colulinatsuden PcUwäst.
Tästä me nyt tahdom cahella sitäChrlstillistä walppautta nyden asiamhaaram canta,clM fijhen! T«5

tulewat.

Suruß

>

toinnteen.

me kysymme: tNika se «n, issiHtte ulcoculsatm
I.
ZMinen Cuorrarvar Tilan heidän uneens jcr
he ottamat Tilan beidän suruttomu-<WMUs.
Wastaus:
teens, stjrä Etureisistä CuyltMlWsta «fliän haalalihin' eli siw
racundaan täss mailmasa, josa caickr yhteisesti candawat
Mins slenr
se on Christityn nimee. P. Pawoli sano:
11:2»
errä minä pllhtan tNeiyen
reira kihlannut yhdelle
caickn
EhristilliscsliSeuracunnasa
thrisiuxelle tllorraisin.
-

,

'

DMnslsi,

luilet, janiznEhristitywja Nw
siinä P.Castesa Christityri
pramiltt
candawat, maicka enin
cans
suuressa
tzen nimiä caicki
omat

jo aica cadottanut ja tuhlannut, se on,
ChriDlisydenjaChristuxenosaLisildm
fen oikian
mahan cukistanut
fapoiskieldanyt, Huoruden ja wierM rackauden, se on, ehdol-

sijna on

hänen Neitzydeus

palwelHzrcn cautta x mmta cmtengin nijn-'
lisien Cyndein ja Pirun
cemvan cuin tämä »väärinkäytös on ihmisten silmitda salattu,, nijm
ja

taita

mesta

j« huvrra kerstnta
ylpeillä' Neitzyen ni-sejasuuringm
Portto
ylöncutzva,,,
ja
mjncauwa», cum
armosta,,

muita rinnallans

se totinen cntzetemuxen aica ilmandu ja,päälle tuw.

2'.,
Cohexi, ottamat ne «lcoculwtut cnns Tilaw suruttvmw
Seuracum
teew, sisra 'fhreisesta Seuracunnan' XVap»»«ten M ednstw
nan> yhtcA
sien nauriyemffesta: Eaicki he pitämät sitä yhteistä Jumalaa
Palweluxen muowo, caicki he cuulewat Sanaa, caicki he käymät:
Ripillä ja Ehtollisiila, taitamat cans edeswetä heidän Lnmppuns,
heidän Tietons,, Tunnustuxens, Ufcons, ja hywät tapans ja te»
lvns Kirckoja Schouluja ia köyhiä wastan>,. nijn myös heidätlKii>
wandens seka sen oikian opin, että myös nijden julki- smuttomai»!
pahain töitten yli Jolla nijn caicki taitamat cuunissa heidän me>
nons ja todista heidän Chrisiillisydestäns, waickaenin osa cuitengiNl
petoxen ja pahuden, nijn että>
sen peiltew alla harjoittaja suurimman
hän ainoasians ftulla ulconaistlln menolla M»sty lumalata, ia
Sydän on caucana hanOa., Ikänäns cuin Jumala mielelläns»
lytyis siihen ulconaiseen marjoon ainoastans, jasoiscaiken sen tcsydämmen menon Pirulle? Ei., ClmilUaw T^rlisen ja

192.4
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«mmstlts on sijaUlnen. lEsus on Sielun ylkä erinomaisesti, sentähdcn hän myös erinomaisesti tahto Sielun omista,
ja. niitä IRorsiamita racastajotca Sydämmens jaSieluns hänelle
owar ne, jorca ei
cammioxi ja asuinsiaxi andawat:
syndein
ja wieran rackauden
cansa,
se on,awiosäädyn,
waimoin
ehdollisten
jotta
cansa
cukistawat
saasiurecuc ole, silla he o»4. war LTleiyer, ja jeurarpar Cariyara cuhunga han
mene.
ei tiedä, heidän Autudens WaliTästä stjs,cosca ne
cappalcita käyttö sen Wlliscn ihmisen udistuxexi ja caunistamisexi,
waan ainoastans heidän pahudens peitteri, seura se, että he MH
yhteisestä wälicappalden nautitzemisesta ottawat ainoastans Tilan

?5 4?: i- taren

Lug. 7:

yhteen wahingolliseen ulcocullaisuteen ja suruttomuteen.

Colmanttexi, Tilan tancallaiseen suruttomuteen ottawat
z.
Maallinen myssneulcocullatut, stjcä «fhreisestK Rauhasia ja rallhallisu""h"desiä joca roistnans raira olla Seuracunnala jonkun pirkan
ajan, nijn että ylkä wijpy ja wela aicans ulos: HERran Seu»
racunnalla onwalistä ulconainen Rauha wainoista ja ahdistux'sta, nijn että hän saapi olla estämätöinnä hänen oppins ja Rcligionins harjoituxesa, ja tehdä hänen lumalcms Palweluxen, ja
nijn toimitta caicken sen, jonga päälle amoastcms se niihin ulconai,
siin menoihin Harjandunut Cansa caho ja tarcoitta, ja niistä eli niiden jalken sitte uloslaffe ja duomitze heidän aicans taicka onncllisuden eli onntttomuden. (Ehkä cuitengm Seuracunnan Tila ainijan on ollut onnellisin ja puhtain niiden surimbain wainoin aicana
culda jocapäiwa on pcmdu coetus pätzijn ja puhCatzo tästä 2 ja alla, cosca
päiwä.
Joulu
distettu caikisia ricoista ja ruosteista, nijn ettei fe ole kerinnyt mailman
secanduman ja liehacoitzeman. Sillä Christuxen Seutila
on sencallainen nyt jalken langemuren, ettei ihäracunnan
näns taida cauwan menestyä ia pchdasna seisoa pitkällisen maallimenesiyxen ja onnen alla). Tcmcallaisesta siis ulconaisesta
se cauwan päälle seiso, tapahtu
Nauhasta ia mcnestyxestä
usiasti että ihmiset Lcmgewat sijhen ulcocullaiscen suruttomuteen,
niin että cosca sijnä tilafa heidän cteens asetetan Jumalan Duo,
mio, ja heidän onnettomudens, eli myös Parannuxen Tarpellisuus, nijn Ke wastawat ainl>astans Jeremian Sanan cmilioitten
Taja oil HERrau Templi, Taja on HERran Tenv
pli: Meillä on Christillinen oppi, meillä on Jumalan Sana jn
~

se

>

uscon

.

cansa

se

sen

.

_.

.

cansa:

cosca

se

se

st

CMingisildw

PäwD.

oikia Palwelus, meille Saarnata» joca aica, meill,ä„S«ceasementtejci
jactan, ja nijn meillä on st puhdas
Palwelus

Jumalan

jaKircslt meno caikin muodoin. Ia Tämä on nyt Rauha sinm
hcngeMsä ScurZcunnan menoft, cosca caicki saawat estämätä
heidän Valweluxens tehdä ja toimilta. Waan «iken tämänRcm«hallisuden alla ei yMM ja wähimmärikin Harmat tahtomat sen tietä, että M Jumalan Hywyys wetä heitä Parannuxeen, mutta

he sitä enämmän wäärinkäyttawät Jumalan Pitkämielisytta ja
hywytta suruttomuden tilaxi; jaa, me catzomms sen syystä nijncuin yhden osan Jumalan Duomiofia jo heidän ylitzens, cosca hän
Hywa Työtä nain wäarin täyttä, ja sillä
salli heidän tancallaista
wetä heidän päällens sitä picaisemman Langemuxen ja Rangaistuxen. Tämä Rauha jaRauhallisuus nyt, ei ole suinaan Sv? tancgllaifeen Suruttomuteen, wnansijta ihmiset ottawat Tilan hei«

dem suruttomuteens, cosca stmallaistt ihmiset luulewat aina olewM
caicki hywin heidän cansans, eikacoscanhuomsitze heidän onuctomda Htd«swul».
tilaans, josa he nyt jo seisomat, joca asia wijmein Oden ofän
pääty yhteen salaiseen lumalattomnteen ja huolimauomuteen, nijn
että he caicki mitä saarnatan Jumalan Rangaisturisia ja Wilmeijongun tyhiän jaarituren jufestä Duomiofta pitawät ainoastcms cosca,
peijaiyxen
edestä,
se jo nijn caucaisten en- 2?et.z:Z.4.5.
jongun
tun taicka
jen roijen ojan rykoperästä
ole
wiela
tullut:
waan
ei
nusiustcn
yhteisesti
nijn,
ky!!ä
tapndtu
että
he
nä taas st
uftowat caicki mi,
ja
waan ei se ole
muusta,
saarnawn
ta
Wlimeisesia Duomiosta
cuitengcm nijn cowa ia läpikäypä cuin sanotan; Jumala on Armollinen, hän lasse fyllä sisälle costo owen päälle colcutetan, ei ole
nijn padoin asiat meidän canfam, meillä on hywac Lamput: cau«is T>clo ja Tunnustus, ielwa uscs, ja mouda nähtäwäta hywa
työlä, ja mitä muuta sencollaista taita olla, jolla ne uico>,u,ljatut.
tekcwät itzens surutlomaxi ja wijmein vaatunexi. Ia läniä nyt on
Ulcocullarru SururrGNius, cusa Sydän ei enämbi pelkä itziäns
mistan ei lumalastacan, eikä ahkeroitzeckan totisen Parannuxen
cautta tulia lacaperin lumalans lygö, waan pyrki edes hänen aicomisescws ja luule caicki Jumalalle hywin kelpawan: ia tancallaittcn Suruttomus ei minään muun cautla tule enämmän edeswie,
ja wahwisteturi, cuin sen jo sanotun luulon cautta sijcä ulconaisesta Jumalan Palwewxesta, ,onga he caicki luulewat HERralls kyllä otollisen oleman: iongatahden myös wap. Christus sano, U-ItK.IIIZ,.

se

000

000

Pu-
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Publicanit

ja

Portot taitaman

pikemmin kandyä ja Taiwascen:

tulla, joilla ei mitan semallaista ole, jvnga päälle he taitamat itzens
luotta, taicka jolla he luulemat seisowans Jumalan
cuin Pharistuxet ja ne ulcocullatut jotca se ckcouaimn Patwelus »a
cunniallisembi. elämän muoto ou tehnyt surutwmaxi; ja camH on
l

ft cuin Pawali sano: Costa he sanoicvat: nxr on vanha, Men
silloin
akisi heidän pallens,nijns

Mcs. 5: 3.,mitan hara>

ja ei hesinnZan saa.paera. Sil<
että caickl heidän Palweluxens>
hiliauNakewät,,
loinhewasia
Pyhydens on ollut walhe ja peros, ioca er ole heim mirarr
I«r., 7:
ammnur, waan sorttanut ja cadotuxecn lykännyt. Ach! Misa
nyt ft- MHZ wäki on ? Msä nyt Lamput omat' en- minä tunne.
Mtli.
2^...rena, mengar pois minun rakoni te waarinrekiar..
Jaa,
mitä wielä Nljhin TaitawinFiutTseyyihinja. llscoxvaisijn tule, nijn teke ft lllconaiuen Menestys onni jä-Rauha, llsiasti
heilleckin paljon pahasetta,he heldywat ja laeassuwat valion siitä ensimmaifM kijwaudesta ja rackauden lämbymästa, Mä jos se
outosi-, että cojca je ulconainen ihminen,, nimittäin.Liha ja
weri, rurmetlan ja ahdisictÄU waiwan, taubiNv kiwun, wainon

cmn rasän rvaimon

«cori>4sis^ ja muun onnettomuden cautta, nijn st sijallinen ihminen

silloin

sen cauttajasaaman parembaan itzens tundoon,, mail<
ylönandamiseen/
man
ahkerambaan Christuxsn wastanottam!tosi,
feen je ieuramiseen; Nijn on se cans sitä wastan
udisteran-

ja

cosca

että
st ulconainen ihminen saopi mailmas nautita paljon
hywm päiwiä ja menestystä, hywä terweyttä, rickautta, cunniata'
za cajckea arwooja ja onnea, nijn silloin usiasti
ihminen aiaspainu sorretun, sillä Liha tahto mielelläns liehacoita itzs
ja aina olla väälimmäisna nijncuin
liemen päällä,
tahts mailman ylistystä ja arwoo, iossa
ssttt yxi hitaus lu,

se

cansans

raswa

seura
Ruconxesa,

matan welwo!.!ifesa Palwelnxsfa,
on jocapäiwaise,
usedespäin.
palwellixesa
harjoiluxesa,
ja.nijn
Nijn
fa
lähimmäisen
että josylkä cauwan wnpy ilmoittamast itziäns, niin on pelco että
ei ole cauwas enamöi Langsmuxeen, wähimmäxikin tulePuhdi,
siuxcn tuli ja kipufttacatkcrammaxi, cssca »tta hänen jäilmsylssherättä, ja hänen eteens asetta tcchlo, sljnä Pyhasa caunistuxesa
jolla me hänen edefäns taidamme feissa. Ia niin siis se on tosi,
Ma joca tahto mailman hywiä päiwia canda, silla pitä oleman

>wahwa selkää wchwa aicoimus,. udiffus

ja puhdistus ja vucouxen

har^
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harjoitus
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iocapäiwä. Nämät nyt owat Rackat Sielut ne samat,

joista ihmiset ja Cdristitytottawat T»l«n uneliaisuteenia Suruttomuteen Dliän wijpymiseen alla.
Perustus wab
Coistxi, me nyt kysymme: Mika on Perustus
hauteen.
Pe<
ChnsiiUlseen Valppauteen? Wastaus: Se ensimmämcn Tu-,
rustus on, Ihmijen pojan ja vliän

MänHule.
leminen. XValwocar sinrahdän, Ma «er re «iedä Pälwä''munen..
eikä herkeä, jona Ibmisen poica rule. Ach! ritaidoHhmiset
,a nnn wNnZmätikänans eteens ositta Tätn Päiwä ni n
tmnäri ia nim yx> wacaiseri >a h rmuiieri cuin se -cunenZin itzesäns
on: Duomari Cdristus tul?Wanl>urscasna Duonmrina, iule suuresa Cunmaft, tule Cngelttlen Sotajoucon cansa, -w!e Cunnian
Istuimella, tule hirmuisella Bastman äänellä, ionanSi'mär owat
Niincuin Tulen Liekit, ja läpl silmäwät caickem Sydänden ajatuzeet, puhet ia Työt, caickein Pacanain ja Christittyin TunnustuMjo kampur, caickem Tekemiset ja Jättämiset, eikä jata mitän

tuttimata, ei mitän tietämäta, ei mnän Duomitzcmata. Toti<
sesii silloin uni-silmistä on cauwas warisnm, silloin chammähäkm
wercot n kelpa waanexi eikä c> icki lyöt peitter», waan cmcfi p<täM 59:5
oleman pnljat ja iulki coco mailman edes. Ach! walwocat si,s,
sillä Ihmisen Poica witzlsti ja wäntamätlömästi ennen pitkä tu'.e.
Mingacalcainen ja cuinga yriwacainen tämä Ihmisen Pojan ja
Man Wi'meinen Tuleminen on? Siitä catzo edesmennen Sun«
nuntoin Saarna Wiimeisesta Duomiosta. Hosta nyi ei anna aicst pideminälda puhua.
paiwan tulemiLoinen perufills on
H.
ja
päiwäns
hänen
herkens puolest. Päiwän jz
tietä.GiUa er re rieda päiwä eikä heltze, jona Ihmijen pona rn hetku
mätlimyi.
le, wnaatahdnn myös se on sitä
-HERran pai»
»?a rule nijncuin tvarao 'fölla.
EUer sinawalwo, m,n
tNina Tulen finun päälles niincuin waras, ja er sinä
millä herkcllä minä jlmm päälles rulen. Jos ihmiset nedäl
sit cosca HENra Mle, niin sillom l>e cans Uedmsit »valmista itzcns
sitä wasian. Muna ei sinun vldä tietämän Paiwä eikä letkeä yl),
destäkan hänen Tulemisestans: Ei Cuole,a»iFan hetkestä, silla
jos sinä sen tietäisit, niin sinä silloin >o fyllä lie"ä'sit, mutta minä
taitan sinun mscas silloin cosca sinä wäbimmän sitä Ajattelet, ja si<
0000001.
nä
.
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mielestäs mailmasa. Pahs wälnmmin

Cchdes Kymmenys

nä elät parahafa onnesas
pitä tietämän sen Wijmeiftn pairoan hetkeä, sillä,
s.uc. 40.'sinun wieläp«tica
tllle, millä hetkellä er te luulerkatt. Ei sinun,
Ihmisen
pidä sitäkän tietämän, ennen cmn sinä cuulet corw.llas Basiman
Jyrinän, ja näet silmilläs Ihmisen Pojan istuman Cunn'mns I<
stuimetla sa wetäwän caicki caicki canstlt häncn silmäins eteen, ja
51»H.24.',;«.<
hänen Merckins edesä caicki SucucunWt Parcuwat. Ia tancallainen.Tuleminen tule nyt Jumalan Wanhurfcasta Duomiosta
nijden ylitze, s-tes heidän fnruttomudesans paatunet owat, ja lu,
Zewat nijn, ettei HERra toisin tule, cum että hän jo cauca edelda
Min anda tietä ainn la hetken jona hän tule. losa astafa meidän,
pitälmnalanWanhurscautta, ei wicoiman eli laiAaman, maan
ylistämän, soca sen mihin Tusuurella
meille,
Päiwänpitä
että ihmiset
tiekälnätöinnasemähden,
lemisens
sitä pikemmin parannaisit itzens, nijneauwan cnin Tanapan ftnas
tan, ja ei ylös tyckäis sicä sijhen päiwääu, coftasienämbi Parannus kelpa. Ia nijn sijs, tämä wijmeisen Tulemistn hetken Tietämättvmys, mahta olla meille yxi woimallinen kehoitus sijhen Ebrisiilliseen walppouteen. Ia se wiclä sitä enämmän/ cosca se HERran wijmeinen Tuleminen tapahtu ainoastans herran, ja <chde»s
«itengin t«le kerran; Cosca tämä ylkä ennen tuli mailmaan L>ihafa, nijn sen
Tulemisen hyödytys päälle siisoi coco armon waldacunnay ja ajan
läpitze, hänen jocapäiwäistsa Tulenlisisans ja cutzumistsans Sanan ja Sacramettein cautta. Waan nyt hän tule wihasit ja
Duömiosa ainoastans Rermn ja päättä hänen Wuomions silla
kerralla nijncuin ss ijancaickistsii seisoman pita. Jaa, se Tuleminen jolla hän jo Cuolemaja ttlle m eroitta ihmisen pois mailmasta,
se tule cans tähän yhteen wijmeiseen Tulemiseen, niinmuodoin cui»
sijna ei tapahdll muuta eroitusta, cum ainoastans se, että ss Duomio joca cohta Cuoleman jälken on langttettu Sielun Me, sinä
Wijlneisesä Duomiofa ainoastans julkisesti Mumin yhdistyxesn««»
zo ihmisen «li julistetan,>'a tietä annetau»
?.

Coimanne,ri, mahta

siihen Christilliseen

Walpvauteelr

Gaianan fehKitta meitä, Sarana»,
ia N7ieckaus, jolla han nijnMlmau». cuin st Wiecas ja wakewä harnnscoittu, alati kaöpi ihmisten »mjalken puno an-bärs ja nuN heidän taipumuxens ja tilaus, ja
soja itzecuuM eleen heitä kasiltMens. Hän taitamuutca itzens nijn

sen

luc-
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I^9
ilimlstlls

suckelasti walckeuden Engeliri, ja mu«!atacaicn Synnit
luwallisexi, ja mjn kewiäri, että wahlngin ilma taita ne pois pu«
C
'Nssi' osa jongatähden
halda josta asiasta cutzo 1 Sunn.
pidemmäldä
me tällä erällä emme tahdo
Da puhua.
.

Ncljgnncxi, mcchta tähän Valppauteen meitä
ta, Mailman padmw ja esimsrcki, joca nyt coconans macaa!

M

haudattuna hänen Puhudesans estä caikcn Christiilisen
paudem Mailma sttoisialda uhca ja peljarrä ihmisiä, cosca ei
he tahdo suostua hänen menoons ja «zluotocms/ j>l osctla cuinga
pian me taidamme tulla wihoiN/ ylöncatzeseen, pilckaan, nauruun
ja wmnohon nijdeu suurten ja Moisten tykönä, jos emme me nijn elä
euin hetkin, mailnum iloisen ja corian muodon jälken; Toisialda taas
ja clämälläns,
meitä hänen
hucmrele
jolla on caunis mutoo olewanans, ja auda Lihalle suuren näön ja
mielisuosion cosca ihminen saapi elä Cunniafa/ rickaudesa ia eaic-«
kein ystäwydesä mailmaft, nilden suurten ia Äweriain cansa. Ach!
cuinga sanomattomasti pslM pahaa onWanhemoainEnmcrcki
tehnyt ja istuttanut mailmcmn, Lasten ja Nuorten cautta, jotM
sitten, cosca mailman rackaus, cunnia, nckaus ja hecnma jo Aitin riescan canja on laille tehty mokiaxi ja otolliferi, pitawät sen
yhtenä walttämattömasii tarpellisua asiana, että juosta mailman
eansa, ja caikffa sowitla itzens mailman yhteisen tawan jällen,
mjn että cosca jocu kijwas opettaja sitte rupea heitä toistolle pyyttä
ja

,

man, ja opetaman cuinga wälttämättömcsti törpelltmn mailman
ja hänen mcnons Poiekieldäminsn on sille joca tahto amuari tulle,' ssom,
niin he cohta coconans pahenewat sencallaisesia oudosta puhesta ja
elamäM, jota ei he ikänans heidän wanhemmildaus ole cuullet eikä nähnet. Ach! cuiWa paljon wahingo emtengin tämä esimercki
ja meno on tehnyt Chnstuxen Seura minafa, sen taita itzecukin
ylöswalaistu silmä kyllä nähdä, ja nwnda kpueldä HERran edesä
sen yli muodotta. Eckös st/s st Christilliuen Walppaus mahda Klla tarpelimen cmkille?
wijdenneri. Mcidatt oma Liham, on sitä
fembi wiholiinen meille, jota läkembänä seon meitä, omala
j«
So on itzestäns Zlstti tineljas M hidas stjhen
wjlpas sijheu pahaan, että juoxeman ajaturillans ymbnri mailman,

sss.
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ja tarttuman Anni caickijn mitä silmä näke ja muut tekewät. Ia
nijneuin yhdesa Caupunglsa cofta
on piiritetty wihMselda, paljon enämnmn Wabingota teke se,
siellä sisällä on ainoastans
yxi Pettäjä/ cuin ft että ulcona cailpungista olis sata pettäjäta;
nijn se on meidm cansam/ cosca me alati olemma pijritetyc Saianalda ja Mailmalda ulco päin, nim ei taidais mitengan ne nijn
ei se sisällinen w>hoBinen ja Pettäjä
pallin meitä wahingoitta,
nimittäin
meidän Z.cham alati olis taiPowesam,
we»dän
-

se
cosca

omasa

wihoWen puolelle, ja ylösnostais meisä caickinaisia saastaa
ja halu<a, jotca fitce tahtomat täytecyri m tydytetyri
hlmoia
fia
lulla niiden muitten sanomattNmain4eco-syndien cantta, joihlu
Satanas ja Mailma yllyctä ja kedoitta händä. N usta siis <-«iki<
sia, me nyt näemme, cuinga Tarpellinen se Chrisiitlinen Walpaus on caikille läsä mailmafa.

punut

kolmanneri, me nyt Kysym: Minn« lllondoinen stjs
ft Mrl,
Mffä
Mnen Wal. si Christillinen XValppallo on, ja mirta ojar siihen tule,
raus ftlftl war? Wastaus: Si rahan erinomaifesii rule je Ruunnlli,

Ei Ruumin nen Rlmmin XValppaus eli rvalrvominen. Se Ruumilla
walwomises nen Uniia macammen, on Jumalan oma asetus, ihmisen Luow
mnomaiM non wahwistuxexi ja wirwotcamiscri, sekä Sielun että Ruumin
wäjymisen jälken; jola wailla nyt jälkcn Langemulen ihminen ei
taida täsä Keickoudesa olla; longatahden »w)ös uni jc> macaminen
ole enämbichnniHinen, rmn se jocapaiwöinengHn Syöitzefäns jaeiJuominen,
»oita paitzi ei Prikan "taida cauwan elä ja oi«
minen
caan tulla. longa N)yn länden myös W-ip. Christus, dänen
Lldans Päiwina nuckui >a macais, ei aineastans omasta chdostans
ban tahdoi, mutta myös Tarpesta ja masymiiistä, ja iosin
aldo ja pachina woinm h.mdä y',os,
««c. <p ZB. nim rascasti/ ettei Merengän
'herätsä, cosca hän oli sen iocapäiwaiscn opettamisen ja Saarnll,'
misen cansa itzens wäsytlänyt. N»jn että siis, Ruumellinenwa!,
wominen chesans ei mtan taicka edesauta eli estä meidän «muuttam, eikä myös >os Cuoiema unen jaMacamisen alla samtazs ne
uftowaiset, t<l>.cka W jmeinen Bafunan äämWoin caiaknis/
ni,mnAoP>m niin Ke Uscon cauita o<
niin ei se olis Kaille
gin cani
yWwydesä
ja Mistyxefä, ia Sieluns ruolcst
heidän Yckans
»vita».
cuitenyin
walwowat
ilman sitä mm on se RuuMutta
aina
millinengin Walwominen Tarpellinen w,A,a
ja tilasa, sillä

cosca

se

>

se

/

asmsa

ih<
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ihminen taita silläRuumillisellakm unella ja macmnifessa tehdä suu,
Gnsisi, ylönpaldiftlla macamilella, co<
sca pitänyt
hän hänen macamiftns cautta jättä tckemacä sen mitä hänen o,
lis
tebemön hänen Eutzumisefans Jumalan Cunniaxi jaLä<
himmäisens hywaxi. Jumala on andanut meille unen sitä
että meidän miclem ja aialuxem pitä sen cautta tuleman wirwotetuxi ja Ruumis waowisteturi, johvnZa ei nijn pitkä oica mutta ainoastans muutama hetki tarwitan,, mutta cssca meylitze sen ajan
culutammsmacumisella, nijn me silloin warnstamme scnajan poisjsnger me olisim taitanet jK pitänet käytta Jumalan ja lähimmäisen, palweluxcxi, joccron jo yxisuuri syndb, nijncuin sekin Msyndi
Moca ja uwma yii cohlulllfuden ja tarpellisuden uautitam
cosca
Jaa, ylöllisen macamisen cautta tule mielikin ja ymmärrys wijmem nijnpaxuxi M lyöUxi, ettei hän ole sowelias eitä nijn tarcka
enämbi tutkisteleman hengellisiä asioita cuin Sielun tarcka walwominen wälttamättömästisen waati, ja Ruumis myös tule cannia?
xi ja taudilliseM ettei werM ole enämbi hänen luonnollista ja mrckua lijcundotans suonisa, waan puuttu wijmein painostawllisim
tauteihin, josta Sielun wslppaus sanncn paljon tule estetyn i«
hämmetpri. Ia uijn ihminen alinomaisen Unen alla-, on nijn uin
yxi cuollut, jocn ei taida itzelleM eikä muille Mpalwelusia tehdä/
jota watten Jumala cir hänen mailmaan pannut ja luvnut. Toisexi, taita ihmimn cans tehdachMdia aMwWKtta malmisella, nijncuin Kirkosa ia rM paicoift, cusa ei ilman synnitä taita
maata, jonga cautta Jumalan Sanan Cuuitz ja coicki Sielun ylösratennus tule csielyxi.. Sentahden st nuorl mies Eutychus
olla langeis cuoliarr.
Jaa, jos lähimmäiPawolin Saarnan
ja
nijn
sen Tarwe Rackous wa,ati, cl ta meidän plta- ftn mrpellisengin llnen ajan poisjättäman, ia emme me sitä tee unen rackauden tähden, nijn ms silloin suuresti sondia teemme lähimmäisen rac>
kMta wastan, jolla meidän pidäis tekemän handu waffan caiken fen) KjztK. 2,6:4»'.
mitä me soisime hänen meiil? meidän
43ret Synnit: nijncuin

lapsillensa Sttekö woiner walrvoa «chrA
Christus sano
hetke mimm cnnftmr. Ia niin siis on seßuumillmengin
m ncn tarpellinen yhdelle EhVisiitylle joca tahto Wachpas ja tarcka olla hänen waelluxcsiins.
Waan crinomaistsii me M nyt ymmärrämme sen Hen- Maau seHm.
wÄ^

ZeMjen-XValppattden,

on, Sielllw almHmaine,p maarin
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ja caikista nystä cuin iye
.Htraminen ja rvaarin piro
Tapahruwar,
ni)n muHdom
hälieja taicka ulcona hancstä
,elli»l ne hänefen roaamndarvar. Nijncl-iin sitä wasian se Hem
gcllincn uni ja Macaminen, on yxi huo!e.tton.n;s Sielun tilasta <a
Kassyisia jg asttWstss. Ia
totisesta onnesta, ja culllsta
Mn sijs tule sijhs,n Hengellisten Walppautcen st,

walIsmotta
caiWa.
arin
Nlcoapäin:

Knsixi, että yxi Cbrissitty aina tarcasii «tzele ia otta
»aarin mistä cuin ulcona hänestä owar ja tapahtumat: Nim-

enin Snsist: Jumalan simrista Toista ja HaUituxssta tasä
Jumalan nmlmasa. Silla ms ticdam, että Jumala caicki mitä hän on
Töistä. luonut, za mitä me nyt naem, on sitä warten tehnyt, että mei,
dän nijsä pita Handa catzeleman, ja hänen niistä nijncuin hanett

Haljeistäns tundsman, cuinga hän sn yxi Wiisas, Wäkews, määrä-

sentähden pita wel«»
lvollisellakijcsrellaja ylistyxellcl cunnioittamanjapalweleman. Caicki

toin, ja hywylta täynans Jumala, jota Meidän

mitä ikänans me näem, Taiwas, Maa, Mringo, Cuu, tzahdet, Puut, Vrtit, ruohot, eläimet ja caicki pienmmälkmcappapalet, huutawat ja todistamat Jumalan määrättömästä wijsaude,
sia, woimasta ««Rlckaudesta, etten minä mahda nimiltä Ihmijotca caicki mabtawat ylendä ja ystä ja sen ihmeBistä rakennusta,Luojan
järjellisen
mielen
wsnosta sen
Pohiatoinda Suurutta catzeleman ihmettelemän ja hywarens pyytämän käyttä. Ach! cuinga
monda ijällifta ia wanha harmaja päälä löyty mailmaft, jotca tu,
näitä catzelemsn,
sciN lertcckan wk>lä owat paätäns ylösnostanet
miikä heidän ymhanlläns ow«t, ja joiden kessella he nijn cauwan
jo maeldanct omal, jg jotca ei muusta mitan tiedä, waan owatalati nijncuin sika micna rongimnsa. Nmsta Propheta Esaias ia<
Tecoja, eikä rouele hänen kasia'
Ll. 5: 12. no: ei he cayo
caickl
owst
nimcuin ori uni ja unen-näko heidän e,
lans. Waan
pita
yhden Walppan Christityn ottaman
Toisen,
desäns.
wiecVandesta,
Pahu,
'waarin,
Saranan
woimasta ja pahndesia,
Pirun
ja catzoman pcrän mineä räm hän nyt on nuolens kandäuyt, ja
Vcsta.

suuri hänen waldans nyt tällä azalla mahta olla ihmisten laColmanneri, waati se Cdristcnseasa. Ia niin cdcspäm.
MaNmsll me- 'stillinen Walopaus, että yn Christitty catzcleMailma, ja nijtä
nosta.
ihmisiä zotca nyt eläwat mailmas itzecufakin Saädysä joco hengclli,
fesä taicka nMmnllisesa, cuinga mndän aicam ja meidän aicaisten
ihcuinga
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ihmisten elämä tule ytMn, taicka on eroitetcu, nijden-endlsten ai«
Sanan jotten, ja
cain ja ihmisten elämästä ja menosta,
mjden Histonain jalkett, joisa me ngem lumalon hänen Hallitu,
jaMenons ihmisten canft aina sowjttanen heidän elämans ja
xens
hywäxi ch,P«huxi. Totisesti Mä yxi
käytösiens jälken,
Walpaö Cbristitty palMlöytä Jumalan,edes catzomlsen merckejä ja todisturia, joissa hänen silmäns sitä enämmän.aukenewat, ja
hän mpe ottaman waarin itzestäns, iZa täma on se. cum Pawali
sano: cayocar, että tc wisiOi waeUZine, ot ttljncllin
znär, waan niincmn wyjar .?lahanlircar teitän azMlins,
sillä aica on paha. Älkm olco sijsraitamartomat, «waan
vnimärtäwäijer, mM HGV>ra>l rah«cj onTule yhden Walppan Chrlstuyn ohella niiraTulewaista asioi TulewaiM'
m, jotta Mitzisti,meidän edezäm seisomat, ehkä hetki on tietömä. Hsioisia.
töin, nijncuinon: Cnolemanherki, jota wasinn Dawid oli wal<
pas ja rukoili: HERra, opcra meicäMjartcloman, että mei- ec
in
dän Cuoleman pila, crrä
rulisim. Nim 90:
myös UOymeinenDuomio, jota mastamylO
erinomaisesti usiastl, ja täsäkin P. Ewangemimis kässe meidän walwoa:
N)alwocat sentähden, sillä erre riedä päiwä eli hsrke, jona
siis, sillä et rc ncda LUL< -2,5:
Ihmisen poica rule.
costa hllonen HERra milerva on, ehtona, taicka puoli
nä, eli cucon lattlais, eli amulla; ettei hän äW tl,llcjattS/<
Z5.
reirä macamast-walmocat. Olcon teidän cilpen
ja teidän R.vMilänne
olear walmir, sillä millä herkella er re llluleckan, eule Ihmijen Poica. 3in40.
ruas on je, joca XValwo, ja kärke waarrens, enei hän ala«
sii bäwis, .ja ettei hänen'Häpiäräns nähdäio. Tähän tule/
josta Christlwi
cans se, errä raim Duomica aicaul
puhu Dhariftuxille, että M walpas Christitty itzecukin hänen mittnns jälken otta waarin-sekäsijtä mailman a<asta jona mc nyt e-läm, että nijstä ennusturista jotca meidän aicaam taitamat sopia ,5Aicam mss?
että myös niistä cuin meidän edesam seisoa taitamat; joisa
reistä.
yri totinen Christitty tietä somitta Hens ajan jälk,en, ja
rallens cunnian caikisa anda> ja tulla kehoitetuxi ylendämän sie?
luns ja ajalMlis «ma nijhin pysywäisijn MyMttönujN

eli menoin.
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' V«'sexi, cr «omaisesti, tule eans siihen Ehristilliseen Wal««
VisMä päin: pauteen,
xxi, alinsmaine» «vaHrmorraminen hänen SijäM
Lihantaipw ftsia Tilastans: etta yri ChristUtytarcastilmerkitze, ensistr ha»
muMa..
uen s.ihanL' Taiplmillxet,. mihingä Syndi,n hän enimmitten
on taipunut/, ja mihinga hänellä suunn kiusaus on? Ia misä tita«
fa Hall pikemmin taita! tulla woittturi, että hän nijn lietä aina itzens niitä w«stan sitä enämmin walustettuna pitä, la woiwn pe<
longalHhden siis se on suuresti tarpellinen että
rän
riitaisten, ja
pian
kansakäymisiä/
joisa
taita wahingo ia
nmilMMisten ihmisten
piicl
Wngemus tulla.
«rraman
Toisexi>
waari > pirtin si«
V«mw «new
usiasti lycka pa»
hojaja hapiällisiä aiatuxia sydämmeen, ja niiden cautta tahto
siä ihmisen epäilyxem Jumalani Armosta ja ystäwydestä, joiden

/:.

alla cuitengin M malpas ChrMtV ti. tÄrwitze epäillä, nijncauwaw
cuin hän eil ole suostunut, nijhiM waansotinnta wasian, silla
M
sincaAistt owatainsaßns Pirun tMet nuolet//jotca

.5

wellataitMsssmmuttttss.

lulnalan-

CÄmanttrxr, pita yhden Walwaw Chrissityts ottaman
Jumalan N3aicutuxist«t haneja,. cuinga cauwas
juotunut hänew Udistuxssans ia Parannuxesans? mitä

WaiuituMck, >wiria>,w«ri,

hän on

,

Wldä:wieläyuuttu?MlsäasiaftJumalan Armolla wklä! olis cnim<
mäw työtä, teLemiW hänen, canfans? la, mitkH ajatuM hänellä
bwat itzesiätts?/ Ia nijn edespäin., layhteisesii, tule tähän se
jiocapaiwainew lamalan lasten Coeeus heidän Sieluns tilassa, cuinMtotinen ja PAlawä heidän lumallsudens on? Ongo
heidän Lamppuns loistawaiset tvtisest» wMaffa m öljystä,, ft ön
sijta eläwäD uscsstw ulvswuvtawaisct,, eli> ainoassane omassa cun-niassa eli muusta syvstä? Wnga wviman he Jumalan P. Sanan
ja Sacrgmenttein nautitzemisesta lövtswät tylönäns? Ia cuinga
kelwvliznM wieras ssna olee Mt OERran Pöydällä? Ia misäl
ChrisiillisydewofasaMa
tullltt olet?'
Ia tämä on näin tNennn iyens fijalle, jossa ne Wijftd Pac",
nmkiw owat tietänet puhua, cosia ihmimn alati läpi tuMjwcmwa
mitä hänen Sy>
hänen Syvammcns tilan,, ia kysy perän
dammens' racastu? Mitä wiha ? Misä
hän nyt on paedespäin,.
tullm?
ceetttlemisella
remman
Ia nim

'

8»Molum„

se

assasa

Pa-

Coltnvmisuden PätuM.

»o)F

siMnsraudoitta i«
hallinnet sila
vlaepaina, wasnplj? eMmiNn
taitamat Clnist wt sen aicaan saatta Jumpan San m ruhtan ojennusmloran jälken, <usa de selwästi cpetetan, tckyaa Sielu siihen oikiaan Lepoon ia Turmaan Cdristmesa tatta tulla'saatew7i,
synnistä, for«
tosca se lEsuxen Merellä ulc.n rautla
on caiken lavottomuden muri ja alcu. Sent>chden on ft':arpc!li,
nenybdelle
että mir äst> ,a uico llsesti n>:ntita Jumalan Armon Wälicoppaleita, Sanaa ja Sacramenp
tia, harioirra Rucollsia, «yia >'mmörraiVaisicn
ja opetmirren
hären elcmistouy että hän
lul,s
ydreen tatik,nn K
enammän
kchoileturi
11l
wahwisteturi
sitä
olinoml»>seen waarinottamiseeniawolprauteen Gest ns, ltäsämcia»
lallisesa waelluxesa. lastlä mastan ottäda-'en iodDawälttämän,
n,tNria,liKcklniitä Vlö>,sia tNarhtan alca«ira ia moll
lisiä consa käyrmslä, hdt'jfcstl jitä
ioca
roro
on, sijtä ul onaise!w
lllsesta Palme,
mailmafa io
luresta, jolla caickl .lco.n'latmlunl!vat Jumal ot.Mft:
ilman vhdettakän totista gsällM Sielun Muurosta za täiOymistä
Pacanatsin

ewat

ömantundos somina Hillitä ia

kynnistä

Jumalan wB.

Myt siis, roalwocär sentahden,

Iwä eW herke, l'ona Ihmeen po:ca

silla ei te ticda P3l-

tllle. Tämä wroims
SieiM, nijnulin 'e tule tÄMe chmisille,
l'a welwollisuus,
joidenga Duomann Christnpen Duomio- Istmmen eteen wiimein
picä astuman ia tuleman;, mm Le ermcMaisest, tule caik,lle Cbristiloille, joilla Christuren Mml, Tundo,y Tunnustus on,
pita rafcan tilin ja lugun tekemän sillan, <uinga yc Ali,m suuret
Kil>lat ja Tamarat täMtävttänet omat: maan enuomnisesti mielä tasä P. Bwangeluimis tänäpäiwsnä rämä waroiws nnnetan ja

niille UlcocllllamiNe thristnv Ue ioidenga Lamppu
on mielestZns kyllä loistama ia walmiMlu? wa.mcuitengin ilman
öljyä jasita waloa, jolla he taidaisil' Dumarin edes seisoa. Ach l
cuinga paljon ia monda löyty niitä meid.mgin aiccmam ia seafam,
Tieto, tunnustus, i' uscallus Jumalan tygö, joiljoilla
la monda hywn wötä ja toimitusta taita olla sekä Meisexi että eri»
näiseri hytväri, jotca Sanaa ia Sacramemteiä wiriasti nautitze,
käywät kickoisa, kipillä ia Ebtollifella, holhowat monda tar,
Pppppp?.
wi-

tarcoitetan/

ja SeiGmA Sunn. P^

TV,s.

.witzewata,aMmat, suuria lahioja Kirctoihin ia mualle,)

caiNnMuoMn
Cbpisi'urcy NeMti',wäaN cuitengin cosca
MM

min

caicki yMärins käy, ja

Wst cajatta mailman yli/ ini/nhe
Man Mm ig, Vasuna
ja
ja etziwÄt öhM uscöo'sielda cusa ei uscöo ole

Miä Mon luulo

,a

juoxewat

waan

ja.warjo; heidän Lampuns ja caickiTunnusiuxenS

,ja palweluxens on ollut pxi maalattu cuwa, qmcastans, josa ei

tzhtäntotumajaitzsolendota; heidän,Sydammens onMndenut
«lconaisiftiVliän hänen äanestäns; waqn sisällisesti ei ckänuns maiMnut eikq tundenut.hänen räckauttans, Haan racastamt pimeyttä
ja pimeyVen töitä; «caicki heidän uscalluxens on ollut surutöin ja ut<
eonainen; -.caicki heidän,hywät wöns owat lähtenet ulos omasta
ja ei Jumalan eikä läxackaudesta Hmm
cninga
Ach!
himmäisin
ratksiudesta.
suurella häpiallaHMn nyt
.täyty palajata Taiwan'owelda, W! cuinga caltkera asia se on,
:

että M min

Kxatjl^iiT

Taiwassa

jg cuitengin niin

c«uwas, uijn

sano-

mattomMcauwäs yhtä häaw'a?roitetta jallsns pois sielda, lyhen
pohiattomaan pimeyteen ia hetwetin pijnaan,
Jumalan wi-

sauwu ylöskaypi
Ajatelcat
han

cusa

ijancaicklsist ijaNcaickiseen.)Matelcat/ach

tänäväiwnnä tätä te Ulcocullatnrja coriät'Christilyt, acuin ns
w.aarallisemmasa, tilasi te
'julki shtldiset; Ne sulki Oidisct tosin cans owat fuuriia »Mrasa, ja
Vwat cäns HMetin omat nhncauwan cuin he Hnneisäns elawät,
waan cuitengin Mawat he pikemmin nähdä heidän Duömitun
lans> ja saada tilaft muittenainlNuistutuxisia ParannuxenajatuM,. c^linTejotcäsenulconchenTurmustuxenjaPMeluxen paäls
s<?ok.i«;i2.,i.?e luotatte/ ia ftn peittck alla sijndiä, mailina ja itziän racastatte'/
ja et te luuleckän teidän ta.rwitzewan ybtän Parannusta. Ach',
3«>. 7: 4.8.. alkar luocracö reirän wälheseen, jäiioden: räjK on
Templi, raja on HEAratt Templi, raja on HGRranTem?2. ;4<

jatelcat cuiuga.paljHN

lv.

pli, Mmra paran dacar teidän elaman ia Nlenon. Mixi
re siis luotatte reitan walhesieN/ joca ei miran aurayo st ajca tule, minä «ean reidän cadllildan pois ilon jck
Nemun anen, Julian ja tNorsiamen anen, ja maan pira
Almille tuleman. Nijn alkain stjo maarco nynöilin nn»nr,
waan walwocam ja olcalN rairir. Silla jorca
>ne
macawar, ja ne jorca juopuwar, ne «folla jnöxis
HXpftt. Muna me jorca päjyMLapset olem, «leam ra«-
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tir, pueeemr Uscon ja Rackanden rindaraudalla, ja auru-

den Coiwon vaura lakilla. Silla ei Jumala «le meira pam
nuruoihaan, waan aurNurra omistaman, Meidän HGRram lEsilxen Christllxen caurra. loca meidän edestäm
cuollur on, errä jos me Noalrvom, elimäcam, me 'sima häitten cansimo eläisimme. Amen,

I«mala, Racao Isa,
3lch! IsancaiMnen
nwn fljs meidän silmäni sijhett ChristillisteN walppalneen,
jonZa sillä melda waadir, ja jora emme me iyestäm raidä
aicaan saarra. Anna meille andexi armollisesti lneidan sttrlnronn,dcn ja Uneliaisilden7, josä me rahan asti huolerro,
masti olemma sinun Armos tehner meisa hcdelmnrromäxi,
ja sira wastaN meidän ulconaisella TiinnNsillxellam ja palxvelnrellam ja
rshiälta Noarjolla andaner Meidän
xvihollijellem tilan rehda meitä fica filrlnromammaxi meidän petollisesa luulojani erra me nijncnin raimwar Nei,
wijmeistä Tulemista ilolla wasian
tzer olem walmir
jencallai,
orrawan. "lch! Herätä meira xvoimallisestt
>

Astra sinun HenneV
sesta waarallistsia twesia ja peroxesta. waara
mijä

caurra Meidän silmaim ereen se siluri
»ne ela»n>
meidäm wchollistm Saranan woima,wieckal,s ja pahuus>

maitman ja meidän Ä.iham perolliser juoner joi,
meidän ulos cnichesta au»
on
sta
rudesta julkeman, erra menijn oikein vloLheräisim, ja se»tcaUaises waaras todella ereem cayoistm. Opera meM
orramaN xvaari caikista siiwn Toistäs, erra me nijMfira enämmän tulisim sinun rundeman, ja caikisa sinun
ras, rvanhurjcamras, N?oimaas ja wijfaurras ylistämän
ja «lnnioirraman. Opera meira orraman waari caikista
erra Culewaisista asioista, errei micän meisekä
dän paallen raparurmaistsii ja rieramara langeais, waan
me aina olisim walpar ja walmir caickia w>astanorrama»»
nijn

iyecucin

Siunallxefas. Anna meidän MSOS nähdä meidän <u>
waarallisinls joja me nyr elam, erra me sira ahke>
täliimasti rieräisim carrra meiräm jecannuxesia stn pahan
maitman eanja. Opeta meidän cans erinomaisesti orraman
alinomainen waan meidän Sielltsiam ja sen tilasta, erra
Ppp ppp 3
me
ca»pme

«D z

s

Cahdes KyMlnnlts

ja SeitzämHs Vunn.

P.

ja pirun Mlle andamijer huomaiyistm, ?a ajallans riecaiftm nijlä cohdata ja sinun 2l«<
woimas caurra tacapcrin aja.
Gra «neiM pois
n,Hs

me caicki H.»l,an

«ncki si»ru«c>m»w ja «sururoin ajanee eli uscallus meidän au-<
eudestam, ja alä anna meidän perra.iyiam mjden t^bmam
U)con ja lumalijuden wlllotta ja
canla
zcvarjolla. Waan an»,a «seidan Sieium alar» walrvoa sinu,
a, ja sinun waltc«dcs<le waelda ja nähdä caicki edeja jeu
owaiser icvaarar. Jaa, nijncllin caicki meidän roalppan<
>em on jangen heicko nijn iVakewira ja walpaira wiholli»a rvasian, nijn N?alrva f!na Ilraeliuwarria iye meidän
/sliyem, jc»ca er ikanans torc», erkä «macaa, ia pois poista
meidän Sinuja XVonro pimeistä caicki waarar,
tä,
Christuxen meidän woi«o,Auhlinamcaulta. Amen!

Rucous

PHtwän Saarna.
Esipuhe.

pldaw reldän cuoleman, sinä Israelin huone/
SMa ei minulla ole vhrätan ilo Käncn cnolcma,
joca cuole, sano H'LRra HERra. Sen.
.tzano
iyenne, «ijn te Kaarre «la. Näin Jumala
täandätar
rahden
Prophel. Lzech. cautta etenafttta ,ek.i Isiaelm lasien tyhmpden,
josa de cuolemaan »tzens sMt, että omun Armons tahdon heidän
«lämäsicins jakäändtzmisesiäns, Lug. 18n>. z i. 32. jaLug. 33:11.

<l!ns!,ri, Me tiedam Rackat Sielut, että se suuri Mail,
lumola, caiken elämän Imin ia lähde, loi
<Hcki Elämä»
myös Ihmisen sen järjelllscnluondocappaten Ylämaan, ja tosin
ci ainoastans siihen maalliseen ja luonnolliseen elämään, että l)ä<
nenolis pitänyt
elämän/ syömän, juoman, maata järvet-

humala loi

M«n Luoja, ja

maasa

ta
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ta will'elem.ws eli iärkiäns muutoin harjoittaman ainoastcns ruumius hywäri ia edustuxcxi mailmafa, joita Wurten Jumala ei
luonut ihmistä, eikä niitä «varten tahioittanut hända lärjellisellä

sielulla ja meiltltäl waan Hän loi ihmisen erinomaisesti sila ijancaic»
fista Elamätä warten, Ma IlMialH on llwnnr ihmisen
33?. l)l
caickiseen clamaan, ja sn hänen tllonl»r caldaiftxens.
Tämä Ijsncairkinen elämä »o itze Luomisesta tIM lassetw
xi, perustetuxi jaraketuxi ihmiseen, sen Hengellisen elämän elilumalan oman cuwan ja muodon istuttamisen camta ihnuseen, josa
hau jo nautitzi hänen lumalatans yhdesä autuallisefa Imnolans
Tundemisifa, wi»saudesa, Py''ydesä, Wanhurseaudesa ja Raclaudesa, joca ei ollut muucuin yxi alinomainen harjoitus siitä ijan,
caickisesta Elämästä johon Jumala hänen luonut oli, jonga taydellisyden. piti hänen ylimmäisen ja ehdottoman maärans ja mittaus
kästttämansitte Cunnian waldacunnasa ijancaickifudesa.
Tosin Jumalan Elämän ja cuwan totimn muoto myös
wissisamitasa loista nijfä henycttömiDin ja j,u-jtttömisä
i?: 27»
capvaleisa, ioisa me myös nijncuin Luonnon kirjan bookstafweisa
taidamme lukea ja nähdä jongumaldaisen hänen Jumalasta, niiden pienimbamgm matelewaisten ia> ruohoin tutkestrlemisesa.,
Wam ei ftn wuox siitä seura se,, että niillck hengettömillä ja jar-'Ke» Kl«rb»'
jettömilla olljotan osaa itze Ilrmalan cuwasa ja caltmsudesa,, mutta'
he olit enammän yhdet cuollet cuwat ia Speilil Jumalan omaisu- r-Ove.,
iotca lossi. Taitawat todista ja osoita sin, cnä heidän teliäns Jumala on yri Hywa ja Wiisas Ilmiala, waan ci luitem
gan he itze taida nautita eli omista itzellensyytan hMyttä ja wi>>
fcmtta; he taitamat cnns ollalumckan Pybvden jaWan!'urscau syr.zy.. Z«°
den aseet todistajat ja tomntta<at, wuan ei sen wuox he itze nauliß
tzc »chcän Pyhyltä ja Wan!'mfta«tta; nijncuin ermomaisW ne
zelliftt luondocauvalet Ihmistt itz« töifa jateoisa candawut luma<
lnn hyivyden, wnsaudM/ pyhyd?n ja wanlmrsnuden cuwaa sekä
Sielun että Ruumin puolesta lonqatähden myös se P.
Luomisen kirjottuxeft/es yhtän sencallaista edustilsta tygölm niM
hMgettömille,a jarictsömille luoduille, waan aiuoasmns Ihnnftlie,
josta hän erinonmisclla painolla ja kertoimisella sano: Inmalir loi
Ihmifen omaxi cuwuxells, lumalaw «»Noaxi han sin löi,' 6«Nz l^2^,
nuehexi ja. rVmmoxi löi
heua^
!

,

»'

inplur,!»
'

Rucous Päiwän
ia alcu-mönstcri sichen cuwan ia
Ia niin si',s itze
ihmisesä,
elämään
oli itze Jumala, ja tosin
lumalan"caltaiseen
eoco P>'ha Colmanaijuus, niincuin se seiso: rehram ihminen
meidän cuwaxem, meidän muoromjalken. Nijncuin myös
sitte jatkenLangemuxen itzecukin P. Colminaisudcn Persona on ottanut itzellens erinomaisen osan sen poiscadotetun Cuwan ylösra,
kendamisesa jallens, niincuin Ija hänen olemisens juuri cuwan,
mmlnimittäin ainoanPoicans, uloslähectämisellä ihmisten hywaxi
maan; lumalan poica taas, sen saman Lähettämisen toimitta,
misella ja täyttämisellä hänen Tekemisens ja Kärsimisenscautta,
ja pvha Hengi,
sen Jumalan cuwan ylösrakendamisexiihmisisä;
työl-<
cautta
cuwan

c«l 1: 15.
«cb. i! 3.

hänen armo-waicutustens
Jumalan
totisella ia
lisillä rakendamisella ihmisesä; Ia niin, waicka tämä ihmisen yhdencaltaisuus Jumalan cansa, ei seisonut sencallaisesa o:endo
cuin Jumalan Pojalla ombi, joca
wasa ja Jumalan,
vrincms on sin naky<narröman Jumalan cuwa olennosans,
ja csicoinen ennen caictia luondscappalira. Ia on hänen
birckaus, ja hänen dlemuxcns juuri euroa, josa
yhtan langemuxen eli cadotuxen waara eli mahdollimyös
ei
tilasa
suutta taida olla sen Jumalan muuttumattoman olennon jälken;
Niin cuitenmn oli se Jumalan Cuwa joca ihmiseen oli luomiftsa
istutettu, yri corkia ja totinen cuitengin määrällinen Jumalan Tun,
demistn, Pyhyden, Wanhmscauden ja Rackcmden muoto ja yhdencaltaisuus, jota ei tainnut ollanijsä muisa )ärjettömis ja hengettömis luoduis, waan ainoastcms nijsa
ihmisis, joiden
welwollisuus sijs ja onni myös waati ja mahta kehoitta heidän sen
ralliin ia arwamattoman Tawaran ja Elämän sitä ahleramdaan
säilyttämiseen ja wahwistamiften heisäns.

UMicappale tämän taiwailisen ja iiancaickiseu Claman
ennen langemusia, oli
siilzaaumallijela elamaja, Illmala,:
pirann/
L.am ja
joca
sen,
ja
caurra,
reke,
cmtliaisilden
ne
sillä
si
ihminen
IF: 5.
l>,N!,!. 10: 5. han elä niiden calnra.
losa myös se ihana Elaman Puu
ParadW, oli yxi erinomainen walicappale cuolemattomuden jäilyttamistxi: Sillä nijncuin lumla se Pyhä ja itzelvaldias HER<
ra ihlnisen mallan alba pois eroitti hswan ja pahan Tiedon
Vmm, ihmiselle seka muistomcrkixi ja opetuxexi että hän oli Iuma-
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malasta rippnwa
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ja ei itzeftans, ja nijn ei oliut itzewaldias

HER-

ra; että myas ihmisen cuuliais«den coetielemiseli, iosa hän tohdoi
alammaisuutta ja
nHdä ia ootzella ftn iäriellisen luondocappalen
Nijn
Miisat,
Luoja myöZ a,
;
se
cuulialsuutta handäns wastan
pmm
yhden
jonga
Elanmtt
hedelmä i«
setti keffelle Paradistä

sen nautitzeminen
ja
woimaft,

taifi yloepllä «hmisin alinomoisesa terweydesä,
luolemuttomudesa sijden asti cuin hanm piti tulema»

siiutyxi siihen nancmcklscen Elämän naulitzemiseen Cunman waldacunliasa.
Ia wnicka en me tosin taida sanoa, jos se Elämän Puu
oli jocu esimMus Juureen Christuxecn. joca Elämän Puuxl U>
desa Testamendisä utzuian, mjn cuitrngin nyt jalken Langemuxen
meidän Elämmaäm se Eläwck
VN se ainoa Perustus >a
jonaa cuolema/a ansio, ja sen osalElämän Puu IE us
lisuus >a nailt tzemincn Us osa sen totisen Paranr u»'en ticll', ylöspita meitä siinä eläniäsä cun Castecsu jä Wastaudesta

sesä meisä hänelda io waiculctlu ja rakettu on, ioca on pxi clm'- 5°K.
6.» si^'
moinen eläitäwä ja eläwävte'ewä leirä ia rawmdo
mctta, sekä henaellistä ett', sitä iicmcaicNsta, jm ci s ajallista
lemata w. stan että sekin nyt on meille cläm xi ia ei
la
tämä Elalnän Pun on voimallinen meisä hedelmöitzttnan, jo can< H?c«, 22;
daman caritoisia kymmeniftt hedelmät, ia and man hedelmäns
cunakin cuucautena, ia puuns tehdyt pacanoitten terweyd xi. Jo,
caicki ne Taiwan Armo-Tawaral joita ne elawät
sa tilssa myös
lapset
taalla joca aica N3uritze»vat za maistnrat, niincuin
Jumalan
Jumalan Rackaus, IMren Wanmirlcaus, ja Py!'än H.mne "p. n: 12.
waicuturet, lohdutuxet ja wahwistuxet ristin alla,
"P. ij: 12,
».

ja ilo, toiwo ja muut sencallaiset, owat Keille ioca päiwa
iosta he ama tulemat
wadwisietuxi jaylospidetyxi sijnä Elamäsä cuin heillä on lEsuxcsa

<

panda

Cbristuxesa. Näin

fijs

se on asia senjaautusllisen Elämän cansa,

jonciÄ

Jumala alusta ihmisille

u?ar,

Waan ihM
WaanToisixi, cmngas ihmiser raja iyens
s
stt tahtowat
nallriyewat?
pidais
ram
elaniara
reidan
cl»o?
ia
NllD

heisä rakendg.
leman,

sinä Israelin

annoi,

hen varsi alcu-ki«les söipi niin,

wielä tahto heille anda /a

sano Hczechiel.
että

Hez.'chielin

Israel tshdoi itze cuolia,

Qqq qqq

cuolla.

nijn-

cuin

ic»^

Nutsus Paiwiltt

ll»ld.zz:il..cuin se myös Ruotziu kielises Raamatus seiso: Mixi finä rahdoe
cuolla, sinn Istaelin huone? Josta me nijn näem Israelin tyh,
man ja wcläräll Tahdon että hän tahdoi cuolla. Hän tahdoi
enolla caikilla cuoleman muodoissa cuin cuolla taitan: -HenFelliselO cl»olemalla tull« poiseroiteturi siitä cuwasta ja elamDck cuin
itze Jumalasta on, ja nijn itze Jumalasta, synnin ia ehdollisen pahuden cautta: Josta ei taida seurata muu cuin <e ijaucaickinen
Cuolema ja cadotus helwetisä.' ja jo täällä cans se aiallinen
Cuolema, ei ainoastans se luonnollinen euolema joca nytcaickia
.ihmisiä synnin langemuxen jälkenajallans sauttss cosca sielun ja ruu2 t?or. l: 10.-min luonnollinenrakennus ja
side eriä ja hajoa wanhuden eli muun
IQ.I I.
-puutoxen cautta luon»osa> waan myös jo edeldapäin caickicuole«p. li: 23.
juoriat ta murha nuolet> nijncuin ajattomat taudit,
22. "man edellä
l>l.
ja
rangaisturet,, jotca cuolettawat ihmiset j«
waiwat
caickinaiset
?s. 44:
lyckawat seidan wäkinäisen ja ajattoman cuoleman alle ennen aico^
sob,
2.
r«v. 21:24. jans. Näi» wsuelta tawalla nyt Israel tahdoi cuolla.
/

.

Se näky tosin mahdottomariasiaxi, että jocu täyli-jarki-nen ihminen taidais olla nijn tyhmä, ja nain tahtoa mlelisuosm
molla, silla cuolema, olcon mingacarwainenja mingä niminen tahtons, on woimallinen nostaman ylöscarwat caickifa ihmisisä ja ne
mhollisetkin peljättämän, coseasemamitan, ja hänen luondbns oikein tietän ja cahotan, josa luondo ihestäns, racasia hänen säilyi
Mistsns ja wijmeisten asti cartta ja wiha hänencukistustans. Maan
cmtengin on tämä asia tosi,, cosca me sitä catzelem hänen oikiasa
järjeftyxesäns jaasianharoisans: Scka sen me luonnollisesti taidamme käsittä, että cosca jocu yhdesä assasa Tahro sin Edellä
wäisin, nijn hän «ns silla samalla rahro sen päälle Seurawaisin joea erottamattomasti sema sen edellä kaywäisenpMle,
nijneuin «osca jocu tahto suurta wircaa, niin hän cans tahto sen
pääiie senrawaisen pakan ja cunnmn; joca tahto Sotamiehexi,
hän cans tahwjawahimmäxikincatzotan'sin jrca cans tahto olla
atdis kedon päällä wihollisen cansa tappalemc>n ia cuoleman waaran itzens anvamon, ionga hänen wastan tahtoanfKkin silte täyty
sehdä cosca hän sen edellisen nimittäin Sotamiehen wiran jo ennen
tahtonut ja ottanut on. Nijn se on myös täsä, joca tahto haluise,
fii hywia awujn nuodatta, hän tahto cans sen armo palcan nautita cuin nijlle uftowaisille luwattu on wiffisä järjestvxesa sijnä ijan^

caic^
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joca taas tadto Pirua ja Syndiä raca,
»«m. H
cans
sta ia
hän
seurawaisesti tahto sen pakan saada
wälttämättömästisyndiä seura/ joca on cuolema. Sentähden se
myös yhteisesa puhesa, sanotan Warcaalle »ocs aina ja mielelläns
tahto waarasta: Miri sinä tahdot niin mielelläs hirsipuuhun? I«
yhdelle cowacorwaiselle lapselle: Mixi sinä tahdot aina witzoja? I«
waicka tosin yxi jumalaloin ihminen cosca hän syndiä harjoitta,
waarasta/ ahnehti, iuopi, huorin eli muutoin paha tele, ei silloin syndiä tehdesans päätäcohdcn tarcoita eli tahtoans aseta sen
päälle ssurawoisen cuoleman rangaisturen pääUe; nijn on se ainoa,
ja ajitlelemattomudens, eli
stans hänenja ymmärtämättömpdenspimittäminen
ja estäminen siisokeudens nuckunut omatundons
perän
«jaltcle
asians hänen oikiasa järjestynä, ettei hän catzo ,a

elamäsä; wasn
caicklsesa
palwella,

ja sisällepidosans, joca itze lyöjä ja totudesanijn on, että
edelläkäywäinen wica ia sokeus silmisä wälttämättömästi tuopi
niyötäns seipäälle seurawaisen pimeyden, ia se edellätäywäinen
synnin ehdollinen harjoitus wälttämäctömDi tuopi myötäns
siitä eroittamattoman cuoleman nijn että siis joca tahto ekdollans

,;.

xesäns

se

sen

/

Jumalan Duomiosa myös on catzottu sixi joca totisesti cans tahto cuoleman ia Duomion päällcns jonga hän tietä ole,
wan synnin eroittamattoman palcan. Nim se on cans yhden hillimättomän lapsen cansa, waicka ei hän paha tehdesäns siinä entahdo eli muista witzcja, nijn cuitensimmäises päälle catzannosa
gin hänen Isäns syyllä soima hänelle sitä, että hän ehdollans te«
ke sitä, joca wälttämättömästi ja hänen omastakin tiedostans tuopi
nyt on tahtoa cuolla, cosca jocu,
witzauxen myötäns. Ia tämä päälle
in»
hän tietä ia pitä tietamai,Voluntgz
ehdollans harjoitta syndiä jonga
terputntiv».
ja
seurawan wälttämättömästi cuoleman cadotuxcn> Ia tämä on
mvös eyia cuolemara, niincuin Salomo sano ahneist: joca raxvarara coco walhetla, si> on culkewa rurhuus, nijden seas,?r«v. 2l: 6.
jorca cllHlemara eyiroär, nim että waicka cuolema on tullut
mailmaan Pertelen cateudest, niin all«awatcm'renZm mxös i-,8-iz,. 2! 24.25.
yeeno sijhen itze ihmiset, cosca he perkelen puolda pirawar
synmsä, jonga päälle he tietämät seurawan wcllttämättömästi sencallaisen cauhian palcan ia lopun.
Ia nijn on siis sen Pyhän
ymmärrys
tygö
näillä sanoilla tämä:
Israelin huoncn
Jumalan
Te Israelin huonesta miri otetta te nim tyhmät ia tomppelit, että cosca te hywin tiedätte sen, että caickmainen rangaistus ja cu-osyndiä, hän

,

Q <lqqqg

2

l«ma

Nucvus Päiwäst
lema tule teidän paätlen, cofta le fyndis teette, cuitengin wielä
ia caukistuns,
sittenkin halulla wieritätte itzeen caictinaisisa synneisnijn
tyhmät ,2
jota en minä taida toisin catzoa, cuin että te olettn
wimmatut päästä, että te mielisuofin tahdotte ja walitzette kuoleelämän edest, ja kirouxen fiumauxen edest. Moi sijs teidän
l5» man
tyhmyttän ja sokeultan te tyhmä canla!
1044

)«l. 24:

Vl?aan Colmannexi, Tancallainen tyhmä ja järjetöin
ja p>fha Tahros
lllmalau
Tah.- Tahto ftri
to»wasi,W.. longa me naem ensist, Jumalan Kysymyrest: Mixi reidän pidais cuoleman, eli mixi te tahdotte cuolla? Jolla Jumala sel'
wäsii osotta sen, ettei hän tahdo Israelin cuolemata, waan paljon
enämmin, Toisixi, ilmoitta hänen mielicarwaudens sitä wastan
cosca hän
sano: ei minulta ole yhMan ilo hänen cuolemajoca
cuole, säna-HERra, HERra, wtca owat sen
hans
Gyhän JumZlau wahwat Sanat ja wala, jota hän muolla wielä yxi wacaisemmasti wchwista: NiM vorra cum Mma elau,
fano HGRra, HERra. ei minulle kelpa jumalattoman
n t3. cuolema, murra erra jumalaloin
riestans, ja elais.
lougatahden myös se Hywä Jumala, Colinannexi, eteenpane
meille Tien ja NsäK<appalen mingä cautta me tulemma Elämäin jällens, costa hän sano: Senrahden
ja parannus sn se ainoa Tie
nijnre faarre ela.
taidamm< Elämään tulla ja lEimen osallisuteen
zosa me yxinäns
Dca on meidän Elamam. Nijn ettei siis auringo taida Taiwahalla olla nijn tarpellinen »a wälttämättöin mailman wylistuxeri,
ettei Kändymys ja Parannus wielä ole tarpellisembi ja malttaman
tömämbi Me sielulle joca tahto elä ja elämään tulla. loea asia
M sen ftwn tähden on meille sitä tarpellisembi nyt todella tutkistella
W meidän Hywäxem tänäpanä käyttö.
malau

M wietäm tänapan, Rackat Sielut, yhtä yhteistä Ru-«

wus Paasto, Parannus- ja Kijtos PZiwää, ach.' ajatelczm sijs
jo nyt, mitä meidän rauhaamja elämääm tule! ach! cuinga monta Rucous jaParannus päiwa me jo olen, elinaicanam wkttänet;
waan enimmaid osald iimgn Parannusta ja Elämätä Jumalasi; ?
Mm sils sinä tahdot cuolla, sinä Israelin huone? Sinä tiedät sen
palckaon
-

?tt« Synnin

cuolema, mix, is sijs synnin rchkianramst^
mi
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nn'sm ja harjoittamisen cautta tahdot cuolla ja helwettijn mennä?
Mikäs teidän on nijn socaisnut ja tyhmistänyt, ettet te näe, ajattele eli catzs eteen, ennen cuin cnoleman salwat langewat teidän
päallen ja sulkemat teidän coconans ulos raikefia elämästä? Sen»
täden sils, TanapaN, Tanapan,jos re cuulette hänen
nijn alkär padurrabo
Ei sttä sull tarita ijam
sljs todella, nijncauwan cuin Tanapan
etrei jscÄ reistä finnin peroxen callrra paaduis. Siiben auta meitä Sinä Elämän Ruhtinas, O Rackahin, M Meidän,
M« «Kt, erc»

KäändrM

;:

Ne Pyhät Textin Sanat kirjoitta P.Propheta
Joel. Lug. >: v. 12., iZ.

WG

sano nyt HENra:

Käändäkat teituu mikest

sydammestän Minun tygöni, paastotta, itculla
ja murhetta. Leicattat teidän Sydämmen, ja
ä!M teidän waattcitan, ja Palaitkat HERran teidän Jumalanne tygö.

Meidän TAktstelelnisim pitä nyt oleman- Sen
jyndzsttl ihmisen parannus ja Käandyminen Jumalan tygo. O HERra auta/ ja an»
na menesty!
me nyt aiwsmme pnhus,

nuresta

ja KäändymiscstH

sen syndisen.ihmifen
Paraw
tygö, nijn

Ilimalan

mcidZn M l MHtNttl

tä edeldäpäin se tictaman, josta me 50 ennen muallakin'Smm.
kyllä puhunet olem,että parannus on Cahralainen, nijdenCah-!he.
dellaisten ihmisten jg syndistcn »alken: Se GnSmmäincn sn nijden wastaudest
eli LanZeneittcn
parannus ja AaandMuncu luonnon tilasta Armon tilaan, M<;Parannus yw
han lapsista armon lapllxi, ja lumalattomttdesta lumalisuteen.iCahtaKunen.
Se Toinen taas cm nijden
locapaiwäinen paranllus Udiwaisten ja jo

stuxen tilasa/josa he Men Käändymiftns sitä sisällä asumaista synQ<l<l qqq

3
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Rucous Päiwän

dia ioca hetki alaspainawat ia cuoiettawat, ja sijtä itzens puhdistawat. Josta me M ; Sunn. P. Eolmin. Päiwast, että Pyh«

Miesten Paiwänä erinomattgin puhunet olem. Ia sentahden
Gnsimmaisistä par«mnuxesta ja Kaändymättömän syndi»
Käändymisestä Palamisesta Jumalan tygö tahdomme tutki,
sen
stesa, ioca on se ensimmäinen affell, jälken sen ricotun Casten Liiton, Jumalan Armon Waldacunnan sisallisee» osallisuteen, ja
Uscowaisten yhteyteen. loca asia siis sm syyn tähden on sitä tarpellisembi luuresta tutkia ja tietä, että itzccukin käändymatöin syntinen sitä paremmin ja pikemmin tiedäis pois riendä hänen cadoturestans sijhen autualllseen Parannnxen tilaan.
Ensin, siis Q,mga Tarpellinen parannus ja AkanO«3arpeltl<,
on, sen me yli päännäem ja paätäm,
Silla
idMinen
Jumalan
«en.
Sydän on sijtä cadorerusta Tilasta josa ihmisin
erinomaijeDi
poiskäutty ~ennen
on ja
Silla cssca Jumala taja
.Jumalasi. kaste ihmijet erinomattain
puolesi käändy hänen ty'
göns, nijn sijtä me selwästi päätäm, että silloin
wahta
olla erinomaisesi poiskiatty Jumalasi ja seurawaisesti coco autudestj
joca asia cans on totinen ja wastan-sanomatoin itzesans, eikä anna
.se
l
l^rm.
hirmuinen Sydämmen turmelus itzeens tyhijlda luuloilda ia u««m.
nilda kätkettä ja peitettä eli vois otetta, waan on kyllä näbtäwä
sijs Si>däm'
taickein silmiis caickein peitettengin alda.
p.
iye
Raamattu
se
sano sekä alusa ettäLovusa: HGRra
mesta
näti ihmijen pahuden suurexi maan päällä, ia caicki häne«»
S>'damn»ens aiwoirlls ia ajarus oli amoasians paba joca

1

j

<

fijrä

aica-

ja

tuli murhellijexi svdämmejäns. Minä rahdon hucurca hänen Maan paalda ecc. Sillä ihmisen Sydämmen airoorlw
6cn 6°. 5>6>7-' on paha hamast lapjudest.
mica H.il?a ja weri ajattele,
c,? 8'haj'?
ja
paha.
pahan
elkmen cappale «fliye
Svdän on
se on
Byr. l?: z«-'caickein,
turtia?
cuca taita sirä
Heidän lihasans
I°r 17: 9on ca««cana Jumalasta,
Heidän
k!, !U 19. nen
nijn
ja
26.
edespäin.
n»t
Sadamme» cansa erinomaisesti
c,,P. 36:
«'

~

8-ihmisesä ymmarrctän, sen P. Raamattu c«ns selwnsti osotta, co,
anda tiettä ihmisca hän Sydämmen pahuden
cansa
ja petoxen, nxncuin hän sica wastan cans
sen
Tahdon
turmeluxen
zOkron. 12 yhden totisen, yxiwacaisen, ja täydellisen Sydämmen cansa vm<
18-

mär<

Saarna

Ia cuinga jywälda nyt tämä ihmisen Sodan ja coco Sieturmelduon,
nimitetyt P. Raamatun pailu
cat todistamat, cttä myös olemme me sen mahdollisesti ulos

sen

,

.

märtä ihmisen Tahdon yriwacaisuden ja sowittamisen Jumalan ps. 78: 57.
tygö, ja cutzu ne lumaliftt sielut, oikiaxi ja wagaxi sadamme» rl. 7: ii.
M Joista molemmista Raamattu erinomaisesti eroitta ne Mc» rl. u: 2.
cullstut, ja ft>no heillä olewan cahtalaisen Sydämmen, joca o»e
2.
jaetru, ja ei ole oikia Jumalan puolen, se on, heidän T«ch- rl. 73:l°:;/.
itzens puolittain Jumalan puoleen 3om orjuden ja velwon cautta,waan sijns samasa cans itzens ja mailman puoleen syn»in palweluxesa.
Ia cosca me nyt sanom, että Sydän mernijn
ei sijta sen wuori feura se, että Tahdon
kitze ihlmsen Tahtoo,
istuin ermomaifesti on ihmisen ruumillisesa Lihan Sydammesä, ja
Nmmarrys aiwastans Pääsä eli aiwusa, silla waioka tosin T«hdon lijcutuxet osittain löytywat Sydammesa, nijn en me cuitengan
taida asetta hänelle jotan sinc«llaista ruumillista siaa sydammesä,
joca soti sen yrikertaisen ja ainettoman Sielun olendota ja luondoo
wasian; waan cosca me sanomme Sydammesa oleman caickein pahain ja hywäin ajatusten, lljcMustenja käytösten Lähteen ja Juul
ret, niin me silla selwimmäst taidan ymmärtä coco Sielun, jer»(3eu.
6: 5>
woiman
sijna,
erinomaiftsti Tahdon
sillä niin Raamatlu tWöluke
6: 21..
Sydämmelle ei amoastans pahat aiwoituret, waan myös ajatuxen, ja nijn edespäin. Ia cosca Raamattu cans tygölnke-Sydämmelle ajaturen ja tiedon, nijn hän sillä erinomaisesti ymmäreä,
ei sitä tyhjä historiallista tietoa, waan sen työllisen ja itze harjoitu- , cit. K»mb»cK.
tefa seilowan tiedon, joja Tahto itze työhön ja teuneen saatta sen'Rach Gvttes
tiedon joca ymmörryxM on.

kinnet ensimmäisnä Sunnuntaina P. Colmin. PäiwG, cust on'
osotettu, että oma mckaus on
pahan Tahdon Sydän ja
ssus, joca on yri paha Äiti ja psrton cohtu sMen colmipäiseen
mailman epäjumalaan: K.ihan
Silmäin pyyndöön)
ja Gläman coreneeeu. Tämä Sydän ftntähden myös cutzutan Rasmatusa R.iwisixi, että se nyt llwynostans ja ihesisns onIki.
i
cowa ja lijckumatoin caickeen hywaan ja muutoreen', nijncuin Harma Kiwi on cowa ja sowittamatoin ivxicuri
Niimuin esimerkixi: no Mroi ei rllnne mirau lyömistä, hackannsta eli
nhn Sielu ja Sydän llinnoWnö «i tunne taicka

e-

sen

il? ry^
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joilla hän ihmistä aina yli warsoa, taicka
Imnalan Kywlsä Töistä
joilla
hän etzi
niin että se seiso: Sinä
hänen witzauxisans
lyör h.eira, ja ei he tunue: Sinä wairoar heica, murra ei
he rahroner cnrirusta wastan orra: Heillä on coxpemdi ca,
sws clun kiwi/ ja ei rahdo saara heiräns. lunMan wasa/
ra, eli La,n SMa, on Mn wäkswa ja sowitettu sen cowimWans«r, «z: 2P. gin kiwcn pchmiitämiseki, waD cuitengin cosca Sydän pgdutta
aiwan cswaxi, mM ei tsida eikä Jumalan Wasara sitä y,
itzens
löspehwittä, eikä hänen Tulens sitä ricki poltta> waan hänen täyo
ly hänen anda mennä hänen ijancaickisen wasartamisens,
alle, cusa hän cauwan kyllä saapi waasian otsens ja polttamisena
julman
ta HERran
Käden woimea lackamat hänen iiancaickisexi
wahingoxens ja pijnamiserens helwetisä. Ach! woi sijs sitä wibeliäistä Sydandä joca täällä niin cowaxi asetta itzens Jumalan isällisiä »a, terwellisiä lyömisiä wastan, cosca se wiela pehmitettä ja hywaxi aseexi tehtä tt<ittaljt!l.

Aiwi «n nijn cowa, errei se anna paitierra
eli cllwag,on raipumsroin ja Vaättajeexi;
on
damöröm
Nhn se paha Sodän cowa wastan ottaman
ja
muotoa
cuwaa, eikä anna itzeens painetta ia istutetJumalan
ta sitä ihanatalEsuxen nniotoo ja pukua, lyöp, caicki eteen ssemret
tuuleen, ia ylöncotzo ne «lmi omaxt wädingoxcns.
Zn K,wi
paljo
Sydän
kylmä,
enämmin on
la
on luonntzstans
wailia caicki Rackautta Jumalala ja lähimmaistäns wastan, willa caicki kijwaucta Jumalan Cunnian ja Totuden edest, wailla sstä sisällistä dalua emudens perän, wailla hartautta ja cumutta
2:0

iyeens jonFun muoroH

woilla ohk.rutra j, aicolumalans Palwcluxcfa jajaRuconres',
ja nijn cncki on kylmä,
cos«n,
menoon
tiiuan
parembaan
musta
j»
ä Sydämmen
caMa, wasta hacoincn cnollut hänesä.
nyt
pahuutta
ja
ei mida
mikä»
w?iKiwistä cowuutta
ma eli konsti muulla eli prisotta: ei sen mailmalusen Wijsauden
ojennusnu?rat; ei Esimaun lait ja rangaistlixet, jotca.ainoastans

niiden u!con<usten pahain juonden wirral ja wciman toitawat
suur nqan a.kerus, aicomus ja
hammendä; ei oma
ranqoiminen, ei paastot, ei eremnin elämän mnodot, eikä muut
jarienkonstamisct, waan fijben tarwitan yr> ylön lu»nnsllmen
luonnollmen waicutus/ ja ylön luounoUiset wttlicappalet.

Tä-

Saarna.
Tästa me sijs mahdam jo «ans melkiän nähdä Parannus
ja
Kääntymisen
Tarpellistlden Jumalan tygö Armon ajava,
xen
nijn
Sydän
cocona»s ja nijn cauwas poiskäätty Jumala,
on
c«sca
sia, ja cöco ihmisen sydämen tila, waellus, ja työt ennm Kändymistä, ei ole muu cuin »xi Cauhistus ja hirmuisuus HERraile.
Johon mle cans se. erra Jumala iye on paunnr lentla Jumalan
torijen parannuxen ia
M ainoaxi Tiexi iatKasty waati
walicappälexi, jonga mutta meoinoastans taidamme rulla sowe<
liaxi lEsuren Parandamista Pyhän Hengen wmcntusten alla wastcmottaman ia hywäxcm käyttämän. Sentahden aimjan ne ensimmäiset Sanat neuwot ja Käffvt Jumalan Saarnoista yhdelle
maaeunnalle näin soiwat: Tehtar parannus, ja Uscokar G

wangeliumi. Gllerre paranna reiran, nijn « <aicki hu^!
kan tulerra. Nijn
maa
nyc HSRra, ionga
wapise, ia Taiwas rvarise, 25.änttdakar reidän, caikest sydammestan Minun ryZöni, paastolla, urculla ja murhella."
reidan sydamnien, ia älknr teidän waarreiran, i«
palairkar HERran «idän Jumalanne ryZö<

sano

se oikia parannus ja

MM

,

Toijeri, mikä ftjs

IZ.

lasta sonnin<aurra pois Maryn

nus onl?Paraw

ja eroirerun
ja
palaminen
ikmijen
ja
coco
rorinen
Illmalan
iallens, yhden oikian Cammllxen ia Uscon caurra, io<
ca strre ojorra iyens udesa ia pararuja Elämasa, stlalllsisti
ja ulconaisesti.
Tästä me nyt naem taas, Gnstst, että Se,!.jaOydämmc»
ihmipatandlnnan
raja
ia 2>andvniKN Pira, on ensin ia eri«>sen co«
loca
käudMys
poiskaäcty
ja
croittttu
Sydän
Jumalasta
ia'
nomsisesti
Sielu. Sillä »iMMN Svdämmesä maraa <aiken pahuden ia i
riettauden juuri ja lähde, josta u<los wohuwat ja mlewat caickl pahat ajawxet, murhat, sala wuoteudet, manaudet, wäarät todisiuxet, pilcat ja mum; nijnvn Sydän ja Sielu myös st sama,
zoca ensin ja erinomaisesti pitcl parattaman ja kaattamau Jumalan
Sydän on parattu ja yhdistetty Jumalaan
tygösallens, ia
ei
jällons, niin silloin tarwitze K)syä sen ulconaisen elämän parannuren>alfen, sillä se Mwta ulositzestäns ja waatimata sijtä para<
rusta ja kääwstä Sielusta, joca ei taida sitte, enämbi muutoin eh,
dollcins cuin hywä tehdä ja toimitta RuuminM /äsenitten cautta.

se sama

rosca

Rrrrrr
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Sentahden se seiso: Jumala luo mimchun puhdas
ia anna minnUe uusi wahwa hengi, Sydän ja Hengi owat
ja muistuttamat ainoastans sen, että Sielun pitä caickein
ja sisäliystens puolest udistetuxi tuleman Parannuxesa,
jota Dawid myös erinomaisestano hänen rucourefans- Nijn se
ja ullsi denZi. Aaän,
seiso wielä: rehtar reillen uusi
lv 5v

11. 51: 12.
I2.i«mt.
e? 18: ;l.
in, tuxtu.

datat reiran
men, ja ei maaeeiran>

reidan Sydäm-

Toisixi, L.ahde, paicka ja maali, mistä ihmisen pi,
on fen Henqellistä ja cuok« ra palaman, parandumanja
mast.
fen CuHleman, Sannin, Sannin orjuden,
malan wihan ja Cadoruxen
losa fäädyfä caicki
Synnit, perijvndi, ja sijla cuohuwaifet Teco ftnnie, A»atuxisa, Puheifa ja Töisä owKt erolltalM siielun pois Jumalasta ja
behnet hänen wchans ia radotuxen alaisen, näistä sijs calkista pita
Käändymifesa ero otettaman ja poispatattaman, sillä nijn sesei<
Tkl l! 16,17. so: pcstar, pnhdistakarreirän, pangar reidan paha mmott
ltebr. 97 14. pois minun silmaini edest, lacarkar pahasta, ja nijn
caikista
Hpoc. 2: 22.
kpb. 2: I. cuslleista Toista jotca ihmisen cuoleman alaiseri tekewät ja ulos
sulkewat Taiwastll. Nijncum se catuwa Dawid cans walitta et?l. 51:7.1^ tä hän oli Andifest siemenest sijnlM ja ländynvt Perisynnin
turmeluren alla, josta hän myös rucoile tulla ylösluoduxi uteen sydammeen M hengeen. Ia waicka tosin Perisyndi ei taita tästä
wastä ja juurtunesta turmeluxesta coconans eroitetta täällä, nijn
«uitengin ritä Parannurcfa ja Kandymiftss sen woima ja walda
wähettamän ja murrettaman nijn ettei se enämbi hallitze ja edollistjn syndeihin puhkea Jumalilta eli lähimmäistä wastan. Totisesti, tämä asia josta me nyt puhelen, ei ote nijn kewiäja picainm
toimeen faatta cuin suulla sanoa, waan waati suurta työtä ja ahkerutta, nijncuin me edespcnn paremmin ymmärts saamme. Tanyt tapahtu se ensimmäinen perustus ja atm sijhm
saiyens,
amuallifeen
mailman ja jynnm poiskieldamifeen, joca Udistuxen
Masa wajw hänen oikman hayoitursens ja toimituxeens tuleVois Synni-

Hmalon
Zö.

ip

Colmannexi, Se Maali sijs mihinga rama pala,
minett M 25.Hnd7minel, pira rapahruman, on iye Jumala,
fM nijn ft seiso:
reirätt/Minun tMoni palankar
.

Saarna.

»Gsl

se

teidän Jumalanne nZö, nijncuin P. Pawali
että hän uscollisesti todisti sitä parannust, cuin Jumalan edes on, ja stra usto, joca meidän lEjuxen Christuxen päälle on« Jumala on caiken Hywyden jaAutuden Läh- «P
de ja Juuri, sentahden meidän myös hänen lygous pitä kaändy-, l
män caiumuxesa ja Uscoss, ja parandaman meitam hänen muo,i
pimeydestä
loons, cuwaans ja caltaisutsens,
josta
alda Jumalan
ja Saranan
meidän sitte vitaedespyrk,män senwanhanihmilen pois risl,mijoca hänen
stft recoinens, ja pukeman pällem llsi ihminen,joca
luojälben
<en pyhä
tundemiseens udisteran hänen Cuwans
ja
uur on, torisis wanhurl-calldes
Joca
harjoitus paällestiso sijnä locapaiwaisesa Pzrannuxesa Udist«-

HGRran
cans sano,

<

14: 15,
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tilasi

Tästä me siis Neljannexi merkitzem, ettei sencallainen
Siftlyminen, Palaus ja Kcwdyminen Satanan jaSonnin wal- > mallans.
motleen ja luonnolla
lan alda Jumalan tygö, taida tapahtua
fcsti pahan Sydammen omalla woimalla ja tunnolla: Lvaan iye
kandämän
Jumalan pira meitä wecäman,
waicka
tosin
Näisä
Textin
parandaman.
se
seiso
seka
Jo.
ia
Sanoisa että muulia:
niin sencallaisilla Sanan par««ln palaitkar Jumalan
meidän
XVelwoliludem että andas
silla cmnelan tietä enambi
M
ilman wastan seisomata ja
man itzem Jumalan Kandamisen
Wälicappaleita,
Jumalan Sanaa ja opetunllutitzeman wiriästi
tygöluettaisin, josta se
nijtlä
jocu
että
Woima
ihmiselle
xm, cuin
raida
minun
ettei
raotti tulla, ellei I- l 2.14.
seiso selwDi:
p weda händä. Ia nijn siis Jumala on itze joca meisä sen suw 2cor.
;:
renPalauxen ja muutoxen toimitta, nijncuin se seiso:olerpalaurra ser. ;i: IF.
minuus
minua, nijn minä palajan, Mä sinä -HERra
26.27.
uden
ja
annan
teille
uden
hem II.- IF.
sxdämmen
Minä
ItMlalan.otan pois
Jumala anda «1'i«,.2:25.
nen, ia
Kwisen s?dammen>
26.
parannilxen,
torutta
parannuxen elämään. Jumala anda
nijn
teke,
wapaaxi
teidän
poica
cojca
«mmärramän. Ia
losa nijn sen parattawan Sielun
t« olerra corilest rvapaae.
cuin
että
muu,
hän silla tawalla kaandä itzens, että
woima ei o!e
joira Jumala on
nijrä
rvälicappaleira
tN?ltä

sen

sen
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Nucous PäiwZn
eceen kirjoittanut meidän parannurem edesaurrami>exi, nimittäin Sanaa, seka Lain että Ewangeliumin oikialla käyllämiscl-

lä, la sitte hilliye iyens sijra errei hän seifö ja ajera iyens
pyhän Hengen Waicmuria rvastan, cosca hän taicka Saarl.uc. n ,6, na wircans cmlcra joca cnns palwelewaisella ttwalla käändä sieluja, taicka muutoin P. Sanans tutkistelemisen alla tahto tchda
tvotans siinä wibeliaisesH Sielusa ja faatla sitä toiseen tilaan- Ia
nijn lunmla yrin tämän autuallisen Työn ia muutoxen sielusa aican saatta, jobon Km yhteisesti, kayttä hänen Armons XValicapI«r. 2;: 2H. paleira: sitä p. Sanana, L.ai<er, ja Gmangelmmija, ja usi;: 16. asti cans nmitten waiwain- ja,
wastoin tammisten, ranZni-<
ja
nijta nuckncita unestansja
ylöeherättä
Lll 23: 13. stnsien raurein caucra
za: »i» teke soweliamnMi Sallastuns wa>ni ottaman ia siilien todella kijnUos. 5: 17'. ni tarttuman,, sMa rangaistus opetti ainoastani, orraman.
Sanoista waarin».
i

Osat Kandy. rannuxen M 25.äändvmisen pää-osar, joista se seilor Coco
miftiäomtt.. Kändymisen eli Parannuxen työ seiso SijallilM Toimitllxisa
Sieluja, wÄan cuitengin niin,, että. je ilmoireran ulconalstja
Coimlttzxiza M hedelnnfa, josta eijombicumbisaa elitmd<rpois
jätettä ilman coco Parannuxen cumomata ja tyhiäx tekemistä,
paa osär stjs
owarr
i:o 35rlTotmew
DmVo,
s?Miststi, Jumalan Lain Sanasta ja sen yliwoiltamisesta
tunnosa. Ia niincuin Sielusa on Caxi Pa's-omaisutta, VmSyndins ou marry» M Cahro; nijn täsä Ammarrvxen stlmar näbtäwästi
aukenewatnyt, eitä hän nyt Lain pauhinan alla rupe näkemän:synnin eadatta watsen ja duomitzewaiseu woiman ia todella rupe Hutaman.Jumala armahda mmunftndllenpaällenk Ia tämä on
ja Synnyttäjä tahto, cosca hän sano:
se cuin Jumala se ftm i Luojapaharecos,
ja- erraV olcr HERra
tunne stnun
Zer. ).- iz. ainoastans
Synnin
wasian ftndia rel>n>?r> Tämä
Tundo Sielusa,, ei ole
ainoastans ulconaisesti niiden julkiSyndein näkemifesH »a tundemu
ftsä, joiden pahuden Pacanatkm taitamat nähdä, waan se tapah<
tu erinomaisesti nijden sifällistsn himoin ja syndein catzelemisesa, jol,
la Sielu nake ja tunde hqnens caikisa sydämmens ajatufisa ja aiwo-tuxisa fotmens lumaKltK ja. hänen PMTahtoons wastan,.
.
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sitä Racasta ja Pyhä. Isä wastan,. ja wetänens paallens hänen wanhurscan wlhans ja Duomions- Ia rancatlainen
ihml>
Sannin mndo on iye Cuolema, sano Lutherus, josta
Hengi ei
nen cans raidais cuolla, eyäilyren cautta, jos
andms hänelle Mälle roisia ajatllMa Jumalan Armosta jn
LaupinVesta, errei lumta jeneuUaisia ssndista rahdo Duft, 67.
mira. Tästä Tunnosta nyd uloswuota
>

ja rickonens

3

o

meili ja Vs-!<la Cätumusc
Svd«mme<a Canlmusja Garjerrv
l l. 23'.,
Lijcumxer;

Tahdosa hirmuiset
dan. Täsä
Svndi tule yhdexi rascaxi cuormaxi omantunnon päällä. Ma nyt
jaDuomitze hänew
todista ihmistä wastan, canda hänen paÄens,
cuolemaan; täsä Jumala laitta ia fmke ne ylpiät Libanonin puut
ja sen itzewallisen sydämmen, ja wiepi hänen helweti n josa hänm
Mu. 9:8»
omatundons saapi maista synnin
ja
menons
ma, hän murehti, catuu, häpee, on ahdisturesahansn
ylitze,, rupe cauhistumsn syndiä ia endUck elämätäns, ulconaiseM
cans itke, wolitta ja caikella tawalta osotta hänen catumuxens jai
pahan mielens. Ia tämä nyt on, Särkeä ia leicara
meNL ia ei waalteitans, jota Jumala täsä tahto jawaati, tämä
on se llhri enin IllmajaUe tzelpa, murhellmen hengi, ahdi-lp<7 5l: 15^
tapahtumat

Ls.
ja
ow
sywemmalle Jumala hänen täsä wieprja paina helwMn,
synnin ja Jumalan wanhurscauden hirmuisuden tundosn/ painaiw
ihmisen mieleen endiset syndins heidän oikiasa carwaicns,
lan Pyhyden rickomisen, nudentuttuin syndem cauhistuxen,
purewaisen Duomion pelwon, ja h<mwoitetun omantmnon
SydämnulV
joiden
ja
ja
alla Sielu huoca,
misen todistamisen,
cattilasa kichn yxrcocous ia paljous monista ja monencallaisisia jyn?ps
neistä, omantunnon raateluxista, Jumalan wihan ja rangaistu-r
sten angarudesta, nijn että sielu händästv ja huuta: Woi,
psHERra, cuinga oauwan? Minä vien ricottn astia,, ei ote rauha Ls.
«mun luisani, minä olen muserrettu sawb astia, wWlesteldn ja
cuolettttu HERran Suun sanoissa: MnZ sanon, jota sywemmalle Jumala nam wie ja paina ihmisen tasa tilasa helwettijn, sitä
puhtambi Ehristitty ssjta tule,, sitä lGembanä Läkäri lEsus händcl on, joca juuresta tahto puhdista 5a percata sitä paha ja sywä
Wämwmhaawa,, että Svdän kolpais hänen majarens. Ia

siettu

se
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sen
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Päiwän

Sannin oikia Tundo, ja Cammus eli
Snrjem'S^dän, tulemat sijhen Ensimmäiseen Parannuxenja

wjncuin nyt nämat,

Kaandymisen

nä

,

laUste-

5.

Pää osaan;

nijn

seura tW

Z'.O Se Toinen Päa-osa Kääudymiscsä: Aumax rekeosista me js taidamme arwata, miuUsco. Niistä edellisistä
pitä
joca nijn kijndian

gäcaldainen Usco täfä
ja cowan kioleman,
Mm ja waiwan cautta pica synnytettämän, että siitä tule yri elawä Jumalan lapsi ja uusi ihminen. "Tästä Uscosta st seiso myös
"meidän Tunnustus-kirjoisam: Nijncuin Synnin ja Cuoleman pe"liätyret, ei ole ainoastans ajatnret ymmarryxesä, multa myös hirnumiset lijcuturet Tahdosa, joca Jumalanwiha pakene: Niin on
"Usco, ei ainoastans tyhiä Tieto Vmmärryresä, mutta myös U<
"scallus Tahdosa. Ia tämä Usco Mesiä armollisesta Syndein an"deri saamisesta, joca totisesti ja sydammest suostu Armon lupaurijn,
"ei tapahdu ilman suurta kamppausta, ahdistusta ja muutosta ih-

Tasa Mari lEsus, sen synnildä ja Jumalan wihan tunnolda sullottun ja järjetön sielun wiepi hänen
wains tygö, ja awaja hänen etecns, hänen Armons, Ansionsjss
Autudens läkt«t; Hän ilmoitta silloin ja muistutta hänelle itzetyssä ja woimasti sen suloisen sanoman: sinä sair Minun t>?ötä retNinulle waiwa silum
»5.43:24.25.ikeman sinun synnijäs, ja oler
pahoija reoijao. Minä, Minä,
sinun yliye
pois Minun rähreni, ja en muista sinun ftndejäs. To"misen sydämmesa

"

nsest, candoi hän meidän sairaudet», ja meidän 3ipt»m jäihän pöälleno Hän on haawoirerm meidän pahain rers. 53: 45.
coim rahden, ja meidän
rähden on hänhosinru:
Rangaistu» on hänen päalläns, erra meillä rallha olis, ja
hänen haawains caurra olemma me paramc. lTlijn jaraca,
FoK. 3: ls. sti Illmala mailma, erra hän erc.
Cosca nyt nämät
callaiset Sanat itze Lakclrilda lEsuxelda hänen Hengens todistamisella ja sinetillä istuteta» ia painetan, sen synnildä peljätetyn sie»,
lun mieleen ia muistoon, nijn totisesti se cuoletettu sydän ja sielu rupe wircusiuman ja elämään, silla ne Sanar, cuin Minä pu-

ja Gläma.
Tasa' se runneldu ja nyt apua
halawa sydän, rupe pakeneman, näitten Sanain ja
Lupausten turwilla, lEsuxen turwijn, rupe pyytämän cuormans
hänen pWens, ja yhdest nöyräsä ja lapsillisesa uscalluxesa heittä

owar -Hengi
sz. hun
ja lohputusta
.

SoK. t:

itzens
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itz<ns coconans hänen 2lrmons sijpein alle, ja toiwosa odotta hänen 1 LueSaanm
Lunastustans eli sitä autuallista osallisuutta siinä suuresa Lunastuxe- «Uscosla, Toi»
fa ioca lEsuresa vn tapahtunut coco mailman hywäxi. losa ti sna Helundai
waan walmis
lafa ja halusa se racas lEfus ei ole
parandaman sitä särjettyä ruocoo, ja
sytyttämän sitä suitze-

että siihen oikia Walkia ja walo syytty;
josa hän myös jaapi nähdä ICsuxens Uscon silmillä, maista hänen
omattmdo tule rauhoitetut cosca se on saanut warackouttans
cuuturen Armosta ja Lunastuxesta. Tasä toimiturefa nyt tapadtu
se corkia jci amugllinen Uufi Syndyminen, sillä niin pian cuinl»nstst,
P.Collmnu.
siinä särietysa ja nöyrytetysä sydämmesä on waicuteltu Pyhäld Sun»undap
Hengeld se eläwa Ufco ja uscallus Jumalan päälle, nijn pian cans
ja hengellinen Elämäns sijsillä Udella ihmisellä on hänen
ta Uscolla kärsitetystä lEsuxcsta; Tasa tapahtu yhtä yaawa cans
Wcmhmscax
se autuallinen LVanhurjcax tekeminen, josa sille käandywälle'tckcmW:
6.
ja Wan<
coco
Uscon lapselle
wata kynttilän sydändä,

,

,

/

,

'

lEftw
hänen Ansions
'Sunnun. Phurscaudens cansa, ja häneldä poisluecan ia pyhitän caicki hä- 'Colinin, päinen syndins ja nijden cadottaminenz losa cans cohta se autualli- wäst.
nen HenZellinen Ichreys ja Ahdistus Jumalan ia Sielun wa Hclundpäfw»
lilla tule perustetun ja lafferuri, nijn että st on yxi Hengi hänen
caikista mualla puhunet olem, nijn en
cansans.
Ia nijncuin mepidemmäld
puhua nijstä ajan ahtauden
myös
me
tasa tilasa taida
nijncuin
nyt
caickl
tähden.
Waan
nämät toimituxct, Synnin Tundo, Catumus M serjetty Sydän, Ufto ja muut, owat si<
salliset Sicwsa ja Sydammesä; nijn me cans nijstä taidan, päättä, ettäPää-asia ihmisen Paramnixesa fa Kandymisesa Jumalan
tygö, on M Sisällinen Siellm ja Svdammen mliurös ja
toiseen säätyyn cuin se luonnostans on.
Mutta
sijs
eikös
mitan ufconaisia tapahdu Käändymisesä waan caicki
«moastans sisällisesti? Wastaus: Tofm tapahtu, siltä fijnä totises
Kändymises pitä coco ihminen, sisällisesti ja ulconaisesti paratta,
Kmu.l^l^
man ja Mttamän toiseen tilaan ja menoon cuin hän ennen on ollut. Ssntäyden sijs.

2.
4:2 Ulconaisesii taMhtu Kaänbymisesä, Lnsin, Omm
Tmjtmstus, joca on
Syndins tundewan ja synnin yli särje-'SuuwTmp
tyn Sydämmen uloswuodattaminen Jumalan edesä. Sillä se nustus.
vn Mfihdotoin että y>i oikein Syndins tundewa ja catuwa sydän

sen

tai,

Rncons Päiwän
s. taita waiketa hänen syndins, Sun puhu sydammen
Se on cans Jumalan tahw, silla jos me tunnustan meidän
nijn 'Hän on uscollinen ja hurjcas, zoca meille
elol». 9.
andexi anda; loctt pahan rekons tielda, ei hän me,
prov. 28: l?..nest'?, icvaan -joca sen runnllsta ja
hänelle rapahru
laupius. Tämä Tunnustus Jumalan edcjä on wälttämactömärl. ;u 5. 6..-,sti tarpellinen ia wuotanlos siiä catuwsisesta fydämmestä ikestans.
terlvellinen sille vrikertaiselle
losa cans jase on sangen tarpHllinen jaOpetmians
edeja uscolliscsti
tangenelle catuwatle Sielulle että
fyndins,
opixi
ojennuxexi,
ja lohduturettlans
tunnusta
ia
itzellens
xi, että hän sitä Paremmin tule opetctuxi cuinaa hänen pitä kaylilKman itzens hänen tuscans Ma. Nimcuin myös cans EsiwaUan
ia Z.ähimmaOns edelä, niisä jMsisa Synneisa, ia ricoxisa
lähimmäistä wastml, m,n että >oca sijna tilasa ei tunnusta syndiäns
l6,tk. 5:24.^ jolla hän on pnhendauuc Seuracunnan, eikä sowita lähimmäistänsä
«i hän niyos taida lumalalda syndiäns andrx, saada. Waan ei
meidän sen wuox pidä tätä Tunnustusta joxicuri Ansiori catzoman,
nijncuin Pawlloisec edes anoawac,,, ia stntahd<n tahtomat että
caicki synnit pitäi)löslu>-te!dnml>n, sillä me tiedäm sen, että Jumala ok snnnit andexi andMut sen »chceiseMin Tunnustvxen päälle,
Nijncuin Nlniwitereilje iä mmlle, mnoastans Synnin sundo, ca»
tumus ,a caudlstus ja sen päälle seurawa Parannus ia mumos on
oikia ja tocmen. Ia nijnouin coco Kändymisen ja Adest Syndy,
misen Tyo tapahtu SynnVttämiscn waiwan cansu ja cautta, niin
Jumala lasikin asianhaarasi» ihmellisesti oul.etta nijtä syndywita
erimitasa cuiakin, mm että muuttamat ei taida omaan tundoons
lepoo jarauha saada ennencmn he caicki salaisetkin wnnit julki tun«
;:

.

,:

rl. 25: 7.

musiamat §a Jumalan Wanhurscautca Mä cunnjoltcawac. Nijn1cuin Dawid hänen wanhudeftnfakin wiela hänc-n nuorudens syndejä
1
muisien, tunnusteli ja undexi anoi, ,ota Jumala teke sen pasna suuremmaxi fywemmäxi noyryttämisexi ja
han
pois synnistä, Kosta asiasta catzo pidemmald, 3?h,
dexäs Sunmirai p. Colmin- paiLvast. Totisesti, joca on u,
scollinen Svndins oikiasa tunnosa M catumisesg sijnä cans Sumi
Tunmistus ja Hu«lden hedelmä on «scollinen ja runsas. Nijncuin me näem Dawidisa, ja muisa catuwaisisa, yldälyllgisiä esi,
merckeja sijhen.

Coi-
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3057
Misceu Ksändymlfeen cM, nimToiwj>
MTyösä.
ja
eM MZn ensimmäinen eWamatom
lmitmm. ioca oMa itzens M nlcoMlsestl M sisallOst,, zasaapi alcmMta elämästä Uscosta j<ZEsuM,AsMMM, ja käsoisen wmesa ja harzottuxesä:
siestan Vackaltdsn ja
OiiäUikesti, nijn pian cuinss Zäin MsMlda waiwstt» ja nöyrytetty Sjelu on käsittänyt Pyhän Hengen waimturesta turwaW
NWssHmaUfwMtaM, hsdM
sen
ia MM
mällmen sifäWsti, että so MckaudM «Vicutta
ja IGi«i3aew yhdellä palamalla balMtz rackam
I-amalarans
dsn cuumudella, ja tydyttä syyändans silla nyt Uscosa loytylla ja
Esitetyllä lEsuxeäs: Josta cans cohta easma palswa Rackaus
caiMtt
tMZ sydämmess, nijn
lymfen'Aol», H^.
sen
ätvmlt,
sisällOn
lumalan
lakW
hvwiM
M halu
wjha
puolesi, uijncuin myös yxi
rvalls caickia syndia ja sWisiä himojakin wastM. Ulconaijesii
myös se Nackaus harjoitta «tzens julkisesti ja rupe loWMan ihmisiengin edes, lumalara wastan, Suulla jolla han yDa jakijttä hänen Zumalanschywyden ja Rackaudsn rickautta, Vlos keMuallisteu tis
hoitta ja nsuwo myös hänen LähimmWsns Menpahasta
palaa
coconans
iyeTMK
tiestänsäs°". 3? N
laan. Ia
hänen
hän
poiskielda ja pois pane sen endisen synnin menon ja mailm.att lihalK0m.i2,:1.2i',
lisen muodon, ja sowitta ulconaisengin elämäns Jumalan P.
mn ja lEsuxen oman elämän esimerkin jälken ja muotoon, on y,
tssrakendawa ja mailman poiskieldamistn esicuwa Picheifans, kchtönsans: waatteisans ja caikisa eoimitMsans; Harpitta luM«
laus palwelustauscollisesti ja wiriästi, Jumalan ArmoiWälicappalden, Sanan wiriällä mulemisella ja lukemisella KircolK ja cmoM, ja
sen p. Sacrameminahkeralla ja uscowaisellK/INautitzemisella.3.äRacas, hys
himmKistäns wast«in jataas on hän ulconaisesiickin
wa, armelias, andias palwelewa, sowitta pois caicki endjset
ricoxet; Maxaa racaperin caicki waarin stadun, M sitte
cuin sielu on kerran pääsnyt irti synnin ja cuoleman ansoista, nij«
ei sijnä enämbi säily ricat omantunnon päällä, waan caicki wää-rys pitä pois eroitettaman, sillä' sen asian totuden taita itzecukin
erra wMsia
höllä nähdä, erra jos se on vri cuoleman
ja waat>della coom cama aUens, nijn je on
luuri M-F
di cans sitä jama wöara tawarara kätkeä ja rfkonöns pira,» 102. l^.
M
Sss sss
„

,
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Daiwän

caickiä

ole costanollUt täydellinen ja totiSydän
ole kasittänm wiha ja wiervmista
ei
Sanäsa'pö,isflelttM
ja Duomittuja Syndelä
Jumalan'

wielä,

stMslumalan tyqö k'ändynytl!).mine'n

nen

I.uc. ly: 8.

wasian /tämän asian totuden me näem eans sekä Jumalan angai»
roist KWyist.' että myös nijden Kaandyneitten esimeMst, Zäche<
uxch ia mMteN
nilN me nmm ludaxest, «ttä nhn
pian cuju° IM-,tuli,, Catumuxeen, nijn se wäurä raha.poltti hänen
wntzonfptzäN nWtuin tuli/, että MM peliningita täyty pois
heittä, ' Mäicka ei sen wuox hänen Catumuxens Miekan toitinen,
nijn se cuiMgin näytti ckoimans cohta sillä tawallch josta asiast lue
S SlMtt. S'NrnaA p. Colm.
lyians wastatt'
ltzens niin kayttä,
ei enämbi yhtän si)Ndiä

ssinaU mitasa Racasta itzeens>
eynen, el omaa cunniaans, ei lihaans, -ei hecu'ei
mata'/ aWeUtta eli muuta, silla niitä hän nyt wihaa ja cuoletts
itzesäns mieWisistr,,, waan hän racasta itzesäns fitö rallista Jumalan cuwaa jonga lEsus hanesä nyt rakendamwon, hän ahkeroitze
failyctä sitä TZiwan lahiaa Jumalan Sanan jaSacramentin oi-kiallam wiriaN näutwemisella Uftons alinomaisexi wahwistuxeri ja
Jumalan Eutvan lujoittamisexi hänesäns, racasta ja harjoittaRaitiutta ja cohtulljsutta ruasä ja juomasC, ruumins ja sieluns hywäxi ja serweydexi, ja nijn edes päin. Ia tämä nyr on se cuin ft P«,
Johannes Casiaja sano ja ano: Tehkat pamnnuxen foweliaiM hedelmira. Iss itze lEsus sano:
pllll candÄ
hedelmär: Mmätowat NtzaNnhaarat jotm siihen totiseen Pa>
Käändymifeen tnlewat, nimittäin, Gvnnin oikick
ja eläwa Usco, joten owat Parannuxen
Tnndo ja
Pää osat, ja sitte niistä wuotawa Suun Tunnustus, jn Nust
Cllulinislms sisällisesti ja ulconaiscsti: Ach! sijs, jolla corwat on
cuulla, se cuulcon,, ja pataltkon palamisen aialla costa han, wielK

tien pMa on

s.-o Me merkitzem cans lyhyeld Catumuxen sa Parannw
xen Msrkit:
ulconatsec Carunulren tNerkir owar monencallaistt, itzccungin sielun tilan <a luonnon jalkcn Nijncuin I'rcl»r
4. ja
jotca owat stN haavoitetun sielun wcri >ss
Silmäin
ulvswnoto, jot3 myös Pröph^ea'Joit tasa muistutts, ja" scncallaisia«sinlercke/a on nähtäwläDawidis. Piciaris, ja siinä syn-

Ulconaistt
merkit.

Lxoä. 33:
!"s, 6.' 6.

,

hänen lumalaNs tygö. Waan wielä>

.

di,

dises

SMna.
505?
losa cans ihmisien luonnon >ja raken- 7 8»m.

10: 4.
ercituxen jalken/ ylöinrafcas mnrhe sydammefä tucalmtta ja1
päaseckän,ulosMkeman>
hälnmendä Ms iynelitten wuovon ettei se
wann pysändy filä rascambaan Mlliseen sielun
luttamffeen, OnZa ccuma murhe Mäne sydämmefa> ioramiMtoin
iccun ja kynelitten uwswuobon ecuitta taidltisibelpota Mkewetä,
jonga tshden myös moni toiwo ja hsslaiazynelitä saayarens ja sillä
9: 1.
iicwitystä hänen waiwaans. Tähän tutewat -cans, Gäckijn Na ,7on. 6.
Ia Mullan heicrnmmcn ,?nb. Z:42: 6.
riminen, ja Tnhcaan
rewaijcnw
paalleNL, «Zeden ammundaminen.
11:21.
Maahan
nen Lindaan lyöminen.
9: 1.
/.' 6.
laliqeminen. päästäminen loca erinomatftstiMe sielun ia mic. l BZm,
I 8l!M, 4: 12.
len raitimmari ajotuxeus ylösnostaman »anyn ioweljamman toi- 1
z: 47.
mittaman niitä töitä cuin Parannuxesa waadlcan. Namai caicki
,Z: 1;.
ja
merkit rosca.Ue tavahtuwal
owat tosin Catumuxen maicutupet
2:7.
Nijden totisesti Eamwaisten tykönä, waan, ei ne ole Catumuxen ler. ;i: 19.
Zennosta eli sm pää osat, sillä ne taitawat löytyä nijdenUtcocullat-!«B,m.i2i li.
ClmstittyinMöna, iotca konstilla ia pahoilla inonilla
Huinain
mijta merckejä itzestans ulospusertawat, ja senMden owat Zuma,
lalle caukisius, nijncuin cowUlcocullatttiin muuki palwelus ja udri'n 58: 5.
«m HERral!e caumstawa; jongatähden hän myös ennsn, tabto
6: is.

ilurcn

"

>

l

,

?

,

leickamista cuin icvaarerren, ja särjettyä
2:2;.:2;.
Da ennen cmn nhria. Silla mikä Parannus vn se, joca aino«<
käytöxisn
cangastele,
ja
mmmittele ja
cuiten-sians niisä ulconaisi'a
2: i;.
gin itze Sydän ja Sielu jaäpi lijkuttamata, leickamata, ja muut,,/oel.
rl
51:
poisrisumata,
parandamata,
wäärys
>a L5. t>6: 2.19.
tamaia, ja coco Ellmä
5,
pMe
pukemata?
Totisesti,ei
hammahakin
Cdristuxen muoto
rs. 59: 6.
IDercor kelpa Xvarreixi, eikä hänen recons kelpa peirrexi.
5:o Sentahden siis, ne «ikiar Cawmuxen Merkit, MatmeM
ne
mm
owat
P. Pawaliyiösluettcle, coscahän sano: Cnyo, er
olirra
ta re
lunmlan mielen Blken murhellisir, cuinga sim<.2c«r.7.n,
ten ahkeruden se on reija waicnrranur/ Ia rosin edes xoa«
lxijwapelwon,
stauren)
uden ja Coston. Cusa se oikia Synnin Tundo ja Cstumus wn,
on ahkerus päästä ulos ja irti synnin pauloista; ia ei palwelsiinäsyndiä
enämbi; sijnä on Sdeswastaus ei, lihan jälken synnin!i Joi,. 2: t.
la

peittämlseri, waan Pirun ja omantunnon paallecandoja, solmuja

Ssssfs2

ja

Nucons PVwiln

RdsO
M Duomiota wastan,

6nfi«n ju woirott cal»«a, sies
ja
wapahtamistri
synnin cadottamisefta; sijnä on
lulle
javaha mieli ihmisellä sekä yli synnin, ettähli itzens
ja oman tyhmydens, jolla hän on Mdiä ennen nijn hywanä
nyt/
ja sillä oma cadotustans
sijnä on pelco, lapsillineß
3^.
ja nöyrä TWliaisuus

Jumalala wastan, ta warsitus lansijnä on Ikawöiyemmen ICsuM Wanhurftuden perän, syndsin andexi saamisen, ja udistuxen veran, ja atmomainen Pyrkiminen jahalu nWen perän euin ylhällä owat; sil>
Na onG.tjW<uw eaickijn hywijn töihin, kijwaus wiHata syndiä cuw
Pelco,

Zemuxesta tästedes;

karnmta kiiwaus nuhdella syndiä itzeftlns ja muija, khwaus JM
malan Cunnian ja Totuden puolesi cuoleman asti, kijwiws Pyhys
kijwaus RucouxeZen harioituxefa,
palweluxesa;
ja
siinä on wielä L«fi<?, että se kändyA Inmatan
nyt sislu costaa siw endistn pahan elämäns nyt pchUZ
/

.hämnjuopumuMenKraitiudella, hänen ahneudensmailmanloanyOnöa»omisM/ hänm wisuudens andeliaisudella, hänen haureus
bsns himoin risimnaichtzemMa ja puhtaudella, hänen vlpeudens
uöyrydellä, ison SuMs wait olemisella lähimMäisens Duomitzemiftn rackaaVa ssietsmisellä, wäärin saadun calun sen pois
Misella, kirourensiunauxella, ja nijn edespäin. Väisä ihanoisa
>

merkeisasijs

delmöitze

se oikia Eatumus ja Parannus
ilmoitta itzens
ja

joca pmwä nijsa

ja

he<

Paratuifa KäätM sieluisa sisällisesti

,

RäW sijh> Rackat SielUt, mitä nyt lyhyeld puhuttu on>
muistaman nämät asianhaarat: Gnstn, että se oikia
Paranna ja Kändyminen Jumalan lygö ei ole jocu ulconainm
Käytös nijfä yhteisisä catumus
H>« «is Aa Whiä Suun kerscaus, eli Ruumin
ainoastans jocu: ulconaisesti Siwollisen ja cunnialli^
Hmstm sen elämä» harjoitus mailmasa, ei suinaan, sillä ne löytywät kyllä
ulcocullattmngin tykönä, waan fiina oitiasa Parannnxesa ra^
pnhnl
MuntDs:
corinen /ja rvsllinen Sielun ja mielen, ja coco E^
laman Mlmrs», fa stjrrymmen roijeen nlaan cllitt st luon^
Ensin, Gielnn ja meilen Mnmos, ei hä«ostans on.
OppicuM

>

nen olennosans> waan caitzija onlaisilxijatts, jotca nyt lihallisia
pelastetan hänen Pimeysia miiutttiwat hensselllsiri.
destäns, ja, lahioitettan taiwallisella Wnlkeudella ja Tunnolla.^
l

Tah-

Rvsz

D^rns>

pahain taipumusten ja oman rackaudens hallija
tussa, lahoitetan, usconcantta, Jumalan RackandeLa, ja ha-

Tahw puhdisteta»

lulla Hmttamsn itzens Jumalan Tahdon jälken; Caicki Mmö- Li. zsi «s.
käatsn
xer sielusss wäätänWen hywsän; Se Aijwmm
nyt lihaisen ja pehmiäri, ft lihallinen sydän joca sijnZ turmellu, «x. 8r 8°
fa cuolemKn ruumisa ei taida Jumalalleilla otollinen, muuteta»
hengellisen; Se Tundematsin ftdan, picaifexi tundeman ja ws?
sianlwttaman Jumalan seka' waicutuxi» että curitGia; Se Cows
Svdan, Myöteliäxi Jumalan muotoo msstanottamm, jacaickig
nuhteluxiahManä pitämän, lähimmäiseni tarpeita auttaman, ja
WwttenZin heickouxia kärsimän, ja caickiawedattämän; Se
ma GMtt kaatan ja muutetan Lämbymaxi MMlawaxißackaudefa Jumalala ia lähimmäistä wastan, hartari Rucouxesa, jakip
waudesa Jumalan Cunnian ja hänen Waldacundans uloslewittäToisexi, Glaman ja N?aelluxen Mlttlcog Elämäfäs
miftN puolesi.
taastäsatapahkunnn, että st caicki on sowitettu Jumalan
Li. 36: 27^
nan ja Kaffyn ja lEsuxen muodon jälken, sillä eosca Sieluja
muutettu, nijn se ukonainen muutos waelluxes
SBän
ja Elamäs itzestäns sijtä seura, nijn että se on coconans roinen 13,m. lal O
mies; Muutos Aartonsa jarawoiia tapaötu nijn, että ne en- Kaytöxis,
diset ylpiät, tuimat ja turhat käytöxet tulewat hiliaisixi, yri wacai»
Lxi, alhaifixi ja rackahixi; Sanoisa ja puheija, muuttuwat
caicki riettat ja saastaiset puhet ja tirouxet, pyhixi, racksndawaisixi ja fnmawixi, wathet totudexi, ja petolllsudet ttscollifuder!;
Töija, caicki waärat ja pahat toimituxetmumuMt pyhixi, hm- Ms,
scaixi, puhtmxi, kelwollissxi itzellens ja muille stt.; Lansatävmi- Cansakaynw
sis muitten cansa, tapahtu suuri waihetus pahain seurasta pyhäin
hywä cuulla ja oppia sais, Jumalan
cusanytaina jotanystäwäns,
ja mailwan ysiäwät hänen wiha- ViV. rt 119:
wät owat
hänen
michensx waareisa, se endinen Mlmmittelemmen ja fowittaminen lchallisten ihmisten mielen jälken tm'hisawaatteinginparstsa,on
nyt muuttunut carwaxi ja häpiällisexi, ftn pyhän ja yxiwacaisen Waatteist lue
1 Slmn.
lEsuxen muodon suhteen, nijn että cunniallisuus ja siwollifuus P.nijst,Colm.
P.
sydämmen
ja
yxiwacailude<
waatteisakin fowitta todistaman
liiasta
jnLangaPw
sta, ja nijn edespäin.
>

seuraan

THistxi, oppicamnaisi

patanmw ja Kändyminen

hmmaitzeman/e,

Illmalan
SsfsfsZ

eeret

si oMa

«le niin kewi«

t^ö

Nucous
Ivca eioleke
mä työ.

'

PAwält

sen

ja unen nato <uin mailman lapser
lmllewar. Si3ä
jos je jocapäiwäinenam Jumalan Lasten Parannus tule harjoite,
tuxi alinomaisella RisiinNcmlltzemisclla, ja cuolettamisella sijtä jo
ennen muutemsta lihasta ja luonnosta, mikä Toö ja Synnyttämi-

sen wluwa,a kipu <i mchda tapailu
ensimmäises Parannuelämään Pirun wallan nld Jumalan
xes ja sijrtymiseö cuoiemast
jopa
jorca
pahan
wallan alle?
,

Jaa,

caicki ne wasturet

sen

luonnon,
ja wandan synnin juurtunen tawan cautta macawat Parannuren
edesä, perän ajattele, hänellä on fyy hämmästy ja huuta Opetuslasten
rulla? Ia woicka tosin
män autuallisen Syndymtsen waiws ci cckkiile. Jumalan idmellitahdon jalken ole yhtä cowa eli ybtä pitkällinen, waan muutamat picaisestickin, nijnmin Pawaii Damascun tiellä, tuiewatsllrtyxi Taiwan tielle heidän pimeyoestäns; nijn cuitengin pitä caikesa
mitasa ia muodosa, se edcllänimitetty suuri muutos
Parannuxen
ja kändyminen totisesti tapahtuman, ja ihmisen toisexi ja toisin mie2: iy. lifen ja tapaisen tuleman cuin hän ennen Käandymistans on ollut,
nijn «ttä siinä tapahtu lackumus pois wnärydest, ja käändymys
Xl. 40- 4- Pyhvteen ja uteen ftengeHiscen menoon sisällisesti ja ulconaisefti.
Ach.' Palauta sijs, ja Käännä sinä meitä Jumala, nijn me paKr. )'- l» laiam, Wästnä HERra olet meidän lumalam! Ihmisien <«?köna onmahdotoiy, murra Inmalan
owar-caick»
<

cansa:

sen

se

Nyt W, Rackat Sieutt, me wietamme Tanapan yhta julkisia Catumus ia Parannus pänva, ei nimen tähden, waan
ja eitä me Parannusta sangen furesti tarwiitze totuden tähden,
pahalla
ja
Mllam, jos meille pita hywin
tzem meidän
käymän wijmeingän. M)! cumga monda Rucous Päiwä me jo
olem elinaicanam turhan wiettanet ja pitänet! Jota Wanhurmennä, waan kysy Palumala ei taida turhan andq ja
rannuren perän kerran todella. Coetelcam M Tänäpaiwänä meidän Cilam, ja meidän Aicam:

scas

se

Costa me wäbängan tahdom tutkia meidän Tilaam tällä
meidän alallani nijn taita itzecuki» helposti sen nähdä ja löyta, että meidän hengellinen tilam on sangen surkia ja walitetmwa; Sillä caicki liha on turmellut hänen tiens, ja ihmisten suruttomus täypi

Saarna.
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pi oli Nöan ajan ja wctä cadotuxen ja lopun'päällem. Sen pv<
waicka Jumalan Armost wielä on ja
hän Opin puolesi,
nijn
cuitengiw aiwan tosi
seasam,
harjoituxen puo,
meidän
lest, erra HERralla on
meira nuhdella r simahden errei O 5 4:
Nlaasi ole Coruurra, ei lallpinrra, eikä Zumalnn Tlmdo o,
le
11l cosca ihmisten seafa aiwan harwasa löyly se -Hi»
storiallmengin Tiero meidän Taiwallisesta Opistam ja Usccsiam
pcrusiuren ia pmmärryxcn cansa txiM Uden Testamcndin ijällä,
Nijn että on yxi suuri häpU että wielä iällä Walon ajalla niin
paljo löyty nijta Ehristityita, jotm ei taida selittäjä edeswastata
sitä oikiata oppians ja Uscoons nijtä oppimattomia pacanoitakan ja
Lahcocundia kastan, paiio' wähemmm nytä oppbiembia Pawilaisia ja muita wäariä Ufcoja wastaN, nijn ongos se sijS ihme
laisen puntoxen alla/ ettei sicä ElawatA Jumalan Tuudo löydy
myoskän sydämmesä,, joca taidais wiedä meidän
Eläwän lu/

se

asu

sen

maasa.

se

sen

totiseen osallisuteen ja eläwaänUscoon hänen päällens. laa>
waicka monella taita ollackin yxi parembi tieto, nijn ne usmmmat
sengin waundelewat ja käändelewät ja ojendelewat oman pääns jet
tahtons jälken, wastoin. Jumalan P. Sanan selwa opnimsnum
NMN löyly yxi hirmuinen puutos ikefijnäl autuax
taa. Iw
tekewäiftsä Ticdosa ja Tunnoft, ni,n ei ole myös
Malan

cosca

sernn

ta sijtä pimeydestä joca sydämmesä asu ja hallitze, cans ulvswuotcr
yxipimm, Surutöin ja jumalaloin Elämä ihmisten lessellä sisällisesti W utconllisesti: Nisncuin totisesti se on yloswcilaistulle silmälle
aiwan hywin,nähtäwa asia, että suuren osan tykönä ihmisist löytff.
fanien suuri ylömatze ja halpana pitäminen sydämlnesä siitä
sia lEsuxen opista jaTlinnosta, ja suuri arwosa pitäminen nisiä
maallisista, mailmalllsista ja tyhiän järjen alle annetuista asioista,.
ja
Josta ei taida muutta seurata cuin yxi sencallainen
ja
ssiinijn
elämä
cum
caickcin
on,
walitettawasti nähtäwä
hallinen
pistä ltzens, Jumalan oikian Pvlweluxen suuresa waärinkäyttämisesä, HERran Sabbathiw »uikisesa rickomisefa, lihallisten ennjm
panetusten, kortti spelein, ja muitten
käymisien,
jotta
töitten
cautta,
wastaw sanomattomasti owat mhdenker-,
hain
synnit
sillä
suurella
täiset
HEMan lepo päiwällä) jonga hän itzellens' erinomaisen palwelus väiwäxi ja sielun lopo päiwaxi erinomaisessa painolla määrännyt ja eroittannut on; jonga siwusa sitten
-

se suoämmefä alMk smmtomus ja mailmanrackaus inlkisesti har-

ioit-

i^

zds4

Rucsus Päiwätt

joiltaHens,kirourls> wannomifis, ylpeydes, tuimas menosahhawäisiyris, waäryydes, petoxes, juomises,

.l". 5« 3«

turhas,coreudes,M muisa sanomattomis lihan töisä, Ach! HEEra, cuihin aicoin sinä olet cuitengin meidän
Millä on
syy
nyt
peljätä/
elam,
että
me
enammän
Arsuuri
mon ajalla, silla eosca Armo aina ylöncatzotan ja hvlzatan, mjn
z Sijnä MaalWihan täyty woiton saada ja Armon aiau
menosa,
ja
ja
ja pelehtyMaat
Meret
wedct
cNiwettuwst
llsesa
ja
wät, etterW enämbi woi anda caswatta afuwillens ulottuwaista rawmdota, waan suuri pumos waiwaa meitä caikisa, ehkä
euinga hywia nemvon piteitä pidettäisi»: Sijnä Mailmallijej«
menosi;, CunmZasten ja Waldacundain secoituxet, Sodm, Rijdat, PttoUet juonet, Häwityxet, TauyAstt ajat/ ja muut
Waimat rasittKMt ja cavoclawat ihmisiä maan paäidä nMcuin
luocoo: Sijnä HenZellijeja Menoja, wielä, joca.on se caickein
suurin Wihan ja waiwan mercki, sen julki sekä Suruttomuden
ettäUlcocullaisudensiwusa, nijn on st y>i hirmuinen asia, että ne
ulconaiset julki maan waiwat, Sodat, Taudit ja nälkäwuodet, ei
pysty ihmisten sydämmijn, waan se on nijn cuin Propheta walit<
ta: Sinä lyöt heitä, ja ei he nlnl,e, heillä on coxvembi
kiwi, ja ei tahdo baara heirans. Totisesti, on
mercki, yli caickein muitseten,caickein pahin Wihan ja rangaistusten
cosca
Jumala maallisen menestyxen alla, salli ihmiset elä sima
tilasa, että he saawat itze walloillans tehdä mitä liha kasse, ja sort-

M sen Pyhän »pm totuutta ja puhtautta, Costa Efjwalda ei ole
MjwHs ja walpas wäärin käyttämisiä hillitzemän erinomaijest sen
oitian opin ja uscon asioisa, la jumalattomuden hämmendämisesä,
Costa Opettajat ei ojenna wääriä opetuxia ja willityxiä Uscon asioisa, ci nuhtele M rangaise svndejcl ja pahennuxia, waan jocaija tehdä caickia pahaa ja jumallattomutta.
ncn saapi
caickein
on
tämä
se
suurin wiheliäisyys cuin olla taita, ja
HMsesti
ei puutu cosean hywsan waan tuopi myötäns pericadon ja bawityxen. Acb! HERra, ala sijs ole meille mjncmn yri lähde,
5". 15: IF, .joca ei enö w«ora tahdo, jaalaotaMiecaldas pois woima ettei
el. 33: 44. se taida sydammijn pystyä!
Ny.tsiis, Tänäpäiwäna, Te Qmingar ja HGRrar,
Jumalan siahaiset, jona oletta asetellut waldacundain Haldioixi,

ja

Saarna.
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HER-

ja Seuracunnan holhoixi ja Imettäilri, Nyn lano
Minun
reitän caikest
ra,
paastolla, uculla ja murhetta. L.eicarcar teidän
men, ja älkär teidän waacteiran, ja palaiccar HSRran >s3x». 6: 2>l?.
dan Jumalanne
la pitkät yx, sencallainen hallims ja
te taidatte edcswastctta silylitze,
murhe HERran Cansan
Te Operrajat ja
lä suurella Kysymvs-ja Ducmio-Päiwällä.

warnac, Ixandäkar rcirän ftdämmest, silla puhdiIsraelin
stuxcn pita alcaman Lcwin huonesta, ja asettakctja itzen totisesa Pa, kxoä.
wälllle,
rannuxen tilasa ja Wircanne arwosa Jumalan
M)ses ja
teit, jq

Z 2? ii

,

Aron
ettei HlFßra C nsans häwitläis, nimcuin
asetit itzens eläwilten ja cuolluitten wälille sowittHman Cansaa, , b>'ui». i6,'46.
HERran widan julmuutta wastan, sixi cuin-rangaistus asettui.
48.
että he olit niincuin tzeJumala walitti yli Israclinlaimenden,
rurcorrves, ei astunet ylöä fen järjetön ereen, eM asetta- e veut. y: 12.
14.
net heimns »nuurixi
huonen 'smdarille. Minä eye- e rs. 106:
2?.
in heidän siasans, stra miestä, joca aidan panis, ja seijois'Lö.
13: 4.5.
veräjällä minlln edeiäni, etten Minä maara rurlnelio. nulr
en Minä kerän
Senrähden wl,odaray Minä
l.
Viihani heidän päällens, ia lopetan heidän hirmuisudeni
päälle.
paäns
ja
tulella,
annan heidän riens heidän
Totisesti, seiso Seuracunnan ja Cansan meno hywääneli pahaan
valion ja aiwcm paljon opcttsitten käytoxen ja edustamisen väällä. 5". 48" i».
Woi siis sitä joca teke HERran työn
Te Sanan,
cuuliar caitista Wiroist ja Saädyist, suuret ja pienet, Michet ja
waimot:
reirän caikest Hdammestän -HERran
Zö, tänä pänränä cosca wielä Tänapän teille sanotan. 'Mataja cowaxi cuin kistttaco teidän Sydändän aina tundemattomari
ja
wee, Jumalan Sanan wasaroitzcmista cutzumista wastan, pu«
uttu se wasaroitzeminen, puuttu se lyöninen sydammcn päälle, pu<
uttu se huuto kerran teidän tyköön. Ei sitä sull tarita ijan- Cosc'
Hän cutzu, silloin händ>.i etzi, aica paras on parannust silloin canda, cosc' Jumal meilt armons sijhen auda. Tutkistelcam siis tanapan, jaetzikäm meidän menom, ja palaitkam HERran tygö.
ja kätem Taiwaseen päin Jumalan,
Nostacam meidän sydämmemsyndiä
Me,
me,
olemme
tWötehnet ja cowacorwalsct ollet, 41.42.
et
sinä
meitä
MstamMn.
Ia cosca me näin todella
sentähden
käännymme Jumalan tygö, nijn han
cans meidän r^^
ta

Tttttt

nöm,

Nucous Paiwast Saarna.
Zöm,

ja caru, ja järrä jälkens

siunauren. Silla hän on
L.allpias, pitkämielinen ja suuresta H^wyja
Armollinen
5°e1.2:13»i4. desta, ja caru
ranFa»sil»sta. Autuas sijs on se joca neuwo
torrele, hän wapahra hänen siellms. Mlltra Minä, ja mi»
mm huonen, me palrvelem HGRra. Amen.
12:
2°.,

,

82?.

Ach! Sinä PM ja roanhurscas Jumala, H>fwa
Isa, joca aina ja wiela
sinun Sanas caurra Saarnawirasas,
cuyur
ja Ujcoon, ja oler lu,
meira
Carumureen
ly.,
wannur orra parannuxen sondein edestä, ja annar
leckin aica jarila pararaiyens; Tiedät cans, ettei fe ole meidän
sij«
xvoinmsam erra paranda meiram ja tään sinun
ra hirmuisesta turmeluxesta,josa meidän sidämmem macaa,
jaftnnin alinomaisin harjoitllxen caurra jllllrcunur ja «mbwisttmur on. Anna stjs meille sinun Ctlyumise» Armorr
päälle rviela cans Parannuxen ja Aäändvmljen Armo,
taura Sinä meira nijn me palatlrerllxi rulem- Anna meille
Armon ja Rllcouxen Hengi, erra me sinun 'lVkicurures ja
AHändamises alle iyem mielellam annaistm, ja sinulda cl,tMsim lEsuxen camra. Rlösherärä meidän l>ydämmefäm rorinen ja ja
wiha ja mielicarwaus
caickia sondia Lvastan,
elärvä Ujcallus sinun Armos ja
IGjuxen poicas Ansion päälle. Ia anna sen U<con rvaiclura meisa roriser Parannuxen hedelmar sijällisisti ja

naisesti. Raännä

cans Racas

Isa meistä pois

caieki

hx-

ranZaistuxer, ja anna sinun pirkamie,
liedes jalken ihmisille wielä aica ja armo parannuxeen.
Uyin

Ia jos sinun XViyauxes cuirengin ltlos puhteman pirä,

nijn

anna ne rapahtlm armoisa meidän parannl,xexem, ja et
xvihasa nwidän cadorl,xe>em, ja niuisia sinun ulcolllstert
päälle, ja
heica Usiosä ja
toppun asti. 2t«.h.' HSRra arna meira,, ja anna Ca<wos
watista meidän päällem IGjl»xen tähden. 2tmen!

Ruu-
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Esipuhe.
on Minulle Elämä, ja Cuolema ON minulle rkil.
WMhrisi«s
wsttro. Nimcuin tancallasstt Sonat olit P. Pawalin

i: ei.

Turma hänen elamäsans jacuolemasans, nijn mahdaifit
»e myös olla meidän puhen pavcem, tutkistelemisew ja turwam jo-

capäiwä.

Phil.

1: v-li.

e- Cocs nykyiMe tiedam, Rackat Sielut, meidän
nen elämä o»
alinomai,
luxeja,
mull
cuin
rurmc
ci ote
euolema.
ja
jocapäimäinenmai»
jocapaixvainen
cuoleman
cuol.ma,ia
nen
cutus ia mäkiwalda sen wihcliaisen ihmisen päälle, sekä Rlumin
että Sielun puolesi. Ruumin ylitze harjoitta hän waldaans,
2C»I. l: lK
caickinaisilla Taudeilla, limuilla, maimoilla, kärsimisillä,
täomisillä, mohingoilla, caickinaisilla cohtauxilla ja wijmein Sielun pois eroittamisella siitä» Sielun ylitze taas caikimaisella mur«
hclla, lewottomudella, tytymättömydellä, Synnin rasituxella, Lain
mailuhcanxilla, omantunnon peljätyxilla, Wihollisten
nianja oman lihan wäkiwalloilla ja muilla waiwamisilla sisäldä ja
5.
ulcoa, »a wijmein päättä coconaisella luonnon cukistamisella ja sen
siscen poickicatkaisemjsella joca on Sielun ja Ruumin mä lilla. Nijn
että si.s ne elämät ihmiset owat jocapäiwäiset Cuoleman or, Catzo Kynttijat, josta ei ne wasiaudest syndynet <a cuolemasta jo pelastetut Ju- län Paiwä»
malan Lapsctkan wapaat ole, waan heidän täyty cuoleman nuol- esipuhe.
den alla huuta ja huogata P. Pawalin cansa: Minä rvihel.
iäinen ibminen; cuca päästä minun rasia cuoleman ruu,
i:c>

laman raja

sen

nen Cuoleman harjoitus meille Cuolemaxi; Tämä elämä tasa ruu,
misa, vnyxisencallainen elämä, jonga taudit rasittamat, kiwut
heicondawat, cuumudet uloocunvawat, wilut rankisiuttawat ilm«r saastuttamat, märkydet paisuttamat, ruat ylöspuhaldamat,
juomat wil!i!;ewat, paastot laihduttamat, ilot irstauttawat, myötäkäymiset hillimattömaxi tekemät, mastoin käymiset epäilyttawät,
wurhet culuttawat, waiwat ahdistamat, suruttsmudet tylsytläwät,
Rickaudet paisuttamat, köyhydei alaspainawat, nuoruus lennätta
Tttttti
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ta, wanhus waiwutta, heickous murtaa, pahuus sorttaa,,a Cuolema cadotja. Ach, tätä elänM Cuolemata, ja cuolettawaista

elamäta.

2:c>
tancallasseen cuolemaan ia cuolettawaiseen elä,
maan, ei ole muu, culn se julma Svndi, joca on cuoleman juuri ja alcu, cuoleman waicuttaja ja harjoittaja ihmisisä Pirun waldimisen cautta mailmasa; niin että sijs caicki mitä ihmiset mailinafa nunsewac cuoleman ja caickinaistsn cuolettawaisten waiwain ia
ahdistusten yli se heidän tule nurista ja walilta synnin yli, jota he
heisä alati asu: Sillä mixi ihmiser nllrise«sr Nalii harjottawat ja joca
jocainen nurijcan
»?ar
wastan. Teidän
pahuden eroirrä reidän jareidänlumalan toinen roisisians,
kf 59-' 2.
reidän Sandin kärkewär pois hänen caswons reildä.
armon cafwo on pois käätty ihmisesi, nijn on
Ia cosca Jumalan päällä
full' cuolema wallan
ihmisen ylitze, ja toimitta cans woimalja
waldans
surmans ihmisen päälle.
lisesti hänen
Ihmisen
omasa powesa macaa yri julma wihollinen ja cuoleman waicuttaja,
periftndi ja Lihan turmelus, joca Kärme ei ole coscan cuolluna
eli lijckumatoinna nijncauwan cmn hengi ruumisa rippu, waan on
yxi cuoleman mohuttawalZhde, josta caickinainen Synnin myrcky ja cuolectawaiset himot, ajatuxet, puhet ja työtuloscuohuwat,
joiden päälle cuolema eroittamattomasti seura; Se on yxiSydämmen maan juuren päällä caswawa myrkyllinen Puu, joca on hyotyisa paljon hedelmöitzeman, ja aiwan myrkyWä ja cuolettawia
hedclmita tekemän; Ss on woimallinen siinäcusase asuja hallis
He, eroittaman sielun ja ruumin pois coco Jumalan osallisudesta
ja itze Jumalasta ja autudesta, ja lyckcZmän ijancaickisen cadotuon nyt Synnin wmma cuolexen ja cuoleman alle. Tancallainen
man menofa, ionga julmuden ja cadottawaisen woiman me cans
felwästi näem, itze Cuoleman cukistajan lEsuren cuotemasa, joca
ei tainnut myöskan wälttä millän tawalla cuoleman walda ja woittumista, sittecuin hän kerran oli ottanut muitten synnit päällensä
waan täydy, cuolla mierasien syndein cautta/ ja cuoleman maista
misella cuoleman ja synnin ylitzewoitta^

Synnin
den.

täh'

.

W«M TEsus
3:0 Waan pitäkos meidän caickein sijs nain cuolsmalba
sn, on pezsvb Synnin tähden
woitettaman ja ylösnleldämän ijancaicki-

»ONUt.

s
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st. ChriiFus
sen cuoleman alli? Poiswoicro,

on minulle Nämä ja
Cuolema on minulle
sano Pawali.
Yxinäns Christus lEsus ön Cuoleman Surma m cukistaja, Ensin, hänen
L>unastuxejans, josa hän hänen Ctzolemallano cuoletti cuoleman, ja toimitti ja anjaiki meille elämän. Toisexi, hänen pvbitramisisäns, josa hän Me c/atuwaiselle sielulle joca lapsillises Uscoja Tvlolute hänen Cuofä pakenejalEsuren turwijn,
ja andexi anda hänen
pois
otta
osallisudcn,
lemans Ansions
Syndins, ja lahjoitta hänen Armolla ja Elämällä, ja waicutta,
bänesn cans P. Hcngens cauttg uden elämän, ja woiman että cuojolla hän nijn helposti ihletta syndiä joca on cuoleman
ase
Pawnli cosca hän kerscajs
misia tappa- Täsä tilasa nyt oli
Elämaxens;
sijnä
Uden SyndyMisen
samasa
hänen
Chrisiufia
ja Udistuxen tilasa myös pitä caickein oleman jotca tahtowaj ollcl
witzit heidän woitostans cuoleman Me/ että he taitawat nijn tur«
wallisesti cuin Pawali sanoa;

sano

Tuolema on minulle LVoino: nimittäin Christuxett
osallisuden cautta, joca minulle nyt on elämän
xi, ja sen cautta cuotema nijn on nyt minulle woitoxi. Ia waicka
meidän tosin lälken kandymisengin täällä pitä ulosseisoman cuoleman nuolja, sen sisällä asnwaisen synnin waicutuxen m waiwamija hänen cuolemans

sen

ajallisen cuoleman pormuitten wihollisten cautta, ja cans
ja
elämä;
käymän
nijn on se cuitengitz
tin läpi
wachettaman tämä
nijlle uscowaisille nyt woitoxl lUuresa. Cuoleman cautta he topita, josin cadottawet caiken mitä mailma corkiana ja
;
wzhingo
waan
ei
ole
mitan woica caicki mailmaan
cuin
Jaa,
ton fuhttn
he sillä saawat.
me catzelem meidän
elämatäm ainoastans, nijn muodoin cmn Christus meisa elä,,(-Hl.
ja en me iye, nijn en me cadotta cuoleman cautta mitan, waan
paljo «mamman woitam ja woittoo ftam: niinmuodoin cum
hengellinen ja autusllinen yhteys ja yhdistys joca täällä on ollut
ja
heicon morsiammen cansa,
uscowaisen watilla/
lEsnxcn
cuoleman cautta wasta tule hauen täydellisyteens ja ylimmäisten
määräans,
cuoteman cautta caicki mailwun esteet pois otetuxi ja pois poisteluxi tulewat, jonga jälken meidän Elämäm IEwasta oikein alcawahwistuman ia me wiattomudcsa
nautita lEsusta ijancaickisesti. Josa tilasa nijn en me Euolemata
Htttttz.

sen

suurna

se

cosca

sen

se

sen
cosca

sen

saamme
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la enambi tarwitze catzella hänen luonnollisesa carwasans ja woimasans, niincuin se itzestäns caikille catumattomille on, waan me
se lElmelda hauen woittons cautta on
catzelem handä nyt niincuinLäpikäptawäxi
tehty, meille halaittawaxi
Taiwaseen, sen wanhan
poisrisumisexi
Ruumin
ia
hänen turmeluxemädandämisexi
chnnin
sians, ja autuallisexi Synnyttämisen waiwaxi sijhen uteenToiwal-.
liscen elämmaan, ja nijn woitoxi cäikesta mailman tuscasta ja wai«»
Hpoc. 14:1? wasta, Lewoxi, Unexi, Lunastuxeri, jaa itze autudexi, sillä aumat
owat ne cuollet HERrasa.
Ia näin sijs kuolema se hirmuinen
ja
wihamies coco mailman surmaia, caickein peliatysten peljätys,
on nijlle Uftowaisille lEsuresa nyt yxi suuri woitta. Clwlema
rvoiroja, cuolema, cusa on sinun oras
on
cuja on sinun
ja sonCuoleman ora on
n,
ic0r.1554
1070
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nin woima on H.aki. Murra kijros olcon Jumalan, joca
meilbe woiron andanur on, meidän
lGsilxen
Christuxen caurra. Senrahden, minun rackar weljeni, ob

ja aina
car wahwar,
HGRran löija: erra re tiedärre, errci teidän »von ole turha
HG^raja.

Niin sijs, rackat sielut, muistacat että Ehto meidän caicki
ennen Mkä sautta, cuoleman tulo ja hetki on wälttämätöin, me
näemme jocapäiwä cuoleman wicatten lcickowan ihmisten ijän ianZoja ja catkowan tämän elämän siteet ilman armota, wanhain ia
nuorten seas, nijn pian sen tuoren cukoistawan heinän ja cuckaisen,

sen» lahowangin ja lacastuwcm cannon. Siilä jos se en yri
mahdowin asia että yxi wcmha enambi taita elä cauwan hänen
luondons lahowan rakennuxen tähden, nijn on ft yri yhtä mahdollinen asia että yxi nuori rans cuole pian, nijncmn me joca päiwa
yldäkylläisia esimerckeia Mm naem, jodon en me mutta todistusta
eli wierasta miestä tarwitze. Uch'. ettei se sijs kenenaan päälle tapaturma ja wastan tadtoans tulis!

cuin

Ack! että ihmiset tietäisit ja näkisit, cmnga suuri muutos
ja wmhetus cuirennin cuoleman hetkellä ja cuolemasa tapahtu coco
ihmisen menon ja elämän päälle l Sitte wasta toiset asiat, toiset
silmät, toiset ajatuxet, toinen mieli, toinen elämän muoto, toiset
toimituxet, ja toiset silmä" näöt eteen lulewat. Ach! ettei tulis

se

tel-

107
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meistä hiljan la tosin cuin täällä on ajatus ollut sm pettäwän maallisen menon ja menesiyxen alla! H ht siis on aica wiela

kellenqan

enolla mailmalle, ja cuolema ylitzewlitta, ennencuin cuolema to<
della tule, sentähden tuckistelcam nyt nijn cuvlemata ja Elämäta,
että me oikian kasitöxen motemmist saamme, ja sen Men tiedäm
walinaom tehdä. Sijhen auta meitä, <l>! Ila Meidän, joen ecc.

Sen Pyhän Textin, kirjoitta P. Pawali, ,2.
Tilnoth. 1: v. 10.
Wapahtajaltt. lEsus Chrisius, cuoleman
Elämän,

DDMewän
MMM pois

otti, ja

ja cuolemattomudm
toi Ewangeliumm cautta Walkeutem.

Näistä Sanoista me nyt tahdom catzella:
Sitä parasta Mailmaa, jofa Elämä ja hywxys haUitze, ja.

Sita pahlnda Mailmaa, jofa Cuolema ja
pahuus haUiye.
OHERmauta! ja anna menestyy l Amen<
Jumala, se suuri Luoja, Elämän Otendo-Lähdö, ja
«mken Elämän pohjatöin ja ulosammundamatoin Meri,
ja caiken Yhteyden ja bywyden ihanan Siteen Juuri ia
Rakendija, oli hänen käsittämättömäsi Neuwons pitefä päättänyt Luodaxens tyhiasta tämän meidän Mailmani, josa caicki ne
luodut jotca sijnä nyt töytywä'!, pili asuman, menestymän ja hyllymän; nijn se Pyhä Luoja ja Colme< Yhteys ilman epäilemätä
piti päallectltzandons sen päälle, Mitä ie Paras ja raydellifin
mailma piriolem<m, jofa h.men Pylxzinjahywäin omaisuttens
cuwa ia todistus erinomaiftst piti nädtäwä oleman hänen luondo-

Maosta

cappalciftns, ja cuinga caicki) yddesä Yhteyden

yhlen

siteesa

ja ihanasa

sopiwaisudesa olis pitänyt Luojans yhteyttä todistaman, stw
raman ja ylistämän:

Co"
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catzelem sitä Järjellistä Luondocapj
nMMmailest
Lnnuon
Waidaclmnasa,, hänen MMletta IhmistW Måns
ja olendo osains SlMn jaRuumin puolesi, nijn siinäkin jo yri
-Cosca

nijn

erinomamen.ihmellinen yhteyden Side

ja elämän yhdencallaietten me taida sim ulostutkia:
tiedam meidän luondom tutkisielemistst, et-

löyty,
snus niidenkylläwälillä keffenäns
ja

näem
Sen me
tä Sielu ja Ruumis heidän olendons ja luondons puolesi owat aiiwan coconans eroitetut ia erincallaiset, joiden keskellä sen jälken ei
taidais itzestäns yhtan osallisuuttapa yhteyttä olla, sillä Sielu on
Gi hengellinen ja cinettoin cappale ja näfymatöin itzcsäns, Ruu,
mis taas on yxi maallinen jyreq ia ainellinO cappale, jolla sentah-

den ei itzestäns taida olla osallisuutta hengen ja sielun toimiturisa.
me catzelem.sitZ asiaa itzs Työsck ja uwkätztizrlnom3<~Waan cuitengin
näem Mkisi/ mikä ihnlellinen ja ihana side ja
mists, njm me
etMän yhteys jayhdencallalsuuslsijdenmolembain wälillä alali on:
Mitä iksnäns. Sielu ajattele, tahto ja HMa sifälliftsti, nijn
saaman, hänen. Töifans täyttämän ja
Ruumis on sowehas
toimeen saattaman; ja jos taas Ruumis lilcku tunde, kclrsi hywä
«li.paha myötän eliwastaN/Nim sijtä-Siemllu cans on cöhtatundo, lijcutus ja suuri osa, min että jos jocu ainoastans 'pickaisella
mulalla lijcutta sormeens,, nim SiMlla sijtä cohta on tundo ja ty<
tymättömys; ja sitä wastancoscaßuulmila on hywä lila ja menestys, nijn Sielulla cans M sijtä suuri osa ja tytywäisyys ja
ilo.
TancallaineN' ihmellitten yhteys nyt on niiden cahdey,
luondons jälken coconans exincaldaisten cappÄden wälillä,
että caicki heidän tecons ja menons-ylitin tulewat ia yhfä tarWatcka se
coittawat, 'ja yhteen tytywZt.
taita
sywan Synmn-turmeluren alla, että eoisinans
tapahtua
Sielu ikanans
Luin huomcitzemata ja cotzomataßmmnns tarpcnja parahan pclalle., tcke ruumille wahinOn, nijncuzn sillom cosiapxi ahne sielu usta,
sti yhden äyrin woiton tähden paZf,ruum!ns' caickein surimbacm
pijna ruumistans abtailla
hengen waaraan; ja yri
nuyttäis;
waat-Ma että hän caunix
W turhan cu?i»nqn pyytäjä yhden Sanan tähden pane ruumins cu seinän waar<?an ja tappelu<
xien, ja nijn edespäin. 10-a on Sielun syvän turmeluren todistus, että wasiau sitä luounollisia yhteyttä sidettä
siemn jaruumin rdlmiturlfa kcjkcnäns, t-öisinäns teke wäkiwallan omalle ruumilleus, ainoaststns ftmchdeN/ että han sais'sen hillim^t-

cosca
sen

sen

sen

se

tö-
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Nijncum
töman oman -rackaudens edes, ja sen tydytety>x<.
Tri».
nyt siis muutoin luonnon waldacunnasa cuin me jo edeldä
on yxi ihmellinen yhteys ia Side Sielun ja Ruumin nMllä kessenäns, jonga yhteyden oikiata laatua ei »rikan Mjsas luonusn tutkia wjelä ole t«innut ulostutkia ja ulossanoa, cuinga ne luondons
jälken nijn erincaldaisel cappalet Sielu ja Ruumis, cuitengin nn»
tundewat ja osalliset owat toinen toisistans, ja heidän toimituxic
sians kcffenäns: nijn on tämä cans yxi suuri todistus sen suuren
Luojan, sekä pohjattomasta WiilMdcsia ia woimasia, että myös
hänen hywasta Paälletarcoituxestans sen Parchan Mailman Luomisin cansa, josa caicki yhden luonnollisen sitten, yhteyden j« yh-

dencallaisuden cautta piti ikänäns ciun yhtymän Luojans puoleen,
hänestä todistaman, j« yhden «hsnan yhteyden cautta coco elämans
onnellisexi ja täydellistri tekemän.
in

sc sunr

tiz, l//ck lmmarcrililiz spii iruz.

t«

inrer le

luiz, ur tupia
linquancla. 3ullicir
kahcar,
Lcc.

//<?e

in

materiale,

lamcn tllN»

3c maribu»
eli lrj/palliellz klnlasoplnc, iiz reamma ln Lc
ur seiar
per cviclcntcs cnnclulioncs ex cx»

Mutta costa me erinomaisesi catzella tahbom, Mikä se
Paras Mailma piti oleman, sen Hengellisen menon puolesi, ja sen
Jumalan wWuden jälken aiwoitun mailman puolesi, niin taidan?»
me me, sekä Jumalan suurten Omaisutten, että sen ilmoitetun
Pyhän Sanan ja Jumalan Tahdon tutkisielemisest, sen selwästi
nähdä ja päättä, että
i'.o Se Mailma, ja fe«Säaty, si)vlla pidetän, ja NHos Se
Paras
työsä
on
Mailma ja sääty, jo- MM«<«.
se caickein Paras ja Täydellisin
itze
ei muuta cuinhywq; soft yxi hywä
sa ei ole muuta cuinyxiElämä,
hywä awu edes tnopi sen toisen; jonga järsynnyltä sen toisen
jestyxesa ei löydy mitän pahaa eikä luonnollisesta eikä hengellisesti;
Waan eusa on caickein cappalden, osiain ihanaisin yhteys, yhteyden side, suculaismis) yhdencallaisuus ja yhten tulemus.
Uun uuu

Mn-
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Nimcuin Esimerlixi: no Se on Paras mailma ja paras
Sääty/ Eusa ne lärjellljer H.uondocappater, Ihmiset, heidän
Huojaansjalumalatans, caikin yhdesa siteesä racastawat, yhdelAtawallapalweliwat, caikm coconans itzens Hänelle ylös uhrawat,
fa lapsillisesa uscalluxesa lumalasans nijncuin rackat lapset kljnni
rippmisat; racastawat itziäns ja toisians kesicnans siinä oikiasa
rackauden mitasa ja järjestyxefa, ja ahkeroitzewat caikille hyödytyxexi olla: Cusa
lumalallisesa walosa selwasti tuude
ja näke Jumalan hänen Luoians, ia sowitta hänen Tahrons racastaman lumalÄtK yli caickia ia sitä totista hywäs uscollisesti; ja
Tahro mieluisesta wastanotta ja täyttä vmmarryxen eteen asetuxet
ja päatoxet: Cusa nijn on yxi suloinen yhteys ia vhten tulemus caikisa, stsäldä ja ulcoo, Sydän ja Suu ja Työ eli elämä caikisa yhten tulemat, yhtä ajattelewat, yhtäpuhuwat, ja yhtä tekewät;
mitä yri, ihminen tahto,, nijn toinen cans sijhen tyty ia yhtä köyttä
wäändä; josä nijn täudellinen yhten sopiwaisuus on Jumalan Lain
jaidmisen töitten wälW, ja ihana yhteys Luojan ja luondocappaNi,n on wielH sekin paras mailma,
yxi pyKn keffella.
yhteys
ja
ja
on Wahembain Lasten wälillä, Esiwällan
hä
maisten. Opettajain ja Sonancuulioitten, Isändäin ja Emändäin ja Palcsllisten walillä, ja yxi johdatta toistans taitawasti, ja
toinen cuuldele toW micluisesti: Cusa yxi on yhtä murheN pitäwa toisens menesiyxestäcuinomastans, ilman omarackautta jasynmllM hyödytystä: Eusa awiosckäaffysa on yxi pyhä yhteys ja sopiwaisuus,, Mies johdatta waimons wijsaasti,, taitawastilja
cunnioitsti, We ja holho händä;. waimo taas mieluisesti
mcistans; ja ne naimattomat puhtasti ja raitisti elawat
ta ja
B waeldawat: Cusa yxi ahkeroitze warjella ja edes aueta toisens
hywyttä,caicki elawat ia asuwat ja cocowat yhdesH tarc-ituxesa
yhteisesi tarpexi ja hywäxi, ja lumalaus cm.niaxi M
ss

cusa

seura

neuwosa

hänenPalweluxensedesauttamifexi, cusa eiyhtänwäaryttä,. war«
camta, eti ahneutta coscan cuulu: Cusa yxi puku hywin toisestans,
caicki asiat parhain päin käanda, ei cahdedi sitä jolla suurembi leiwissä on cuin hänellä: Cusa ci yxikän himoitze, pyydä eli petoxella
wedä toisens hywyttä, puolisota,, eli muuta cuin hänelle
tule: Mdes summas: Cusa Taito, Wisaus ja walo
Pmmärryxen; Rackaus ja Wanhursiaus hallitze Tahdon, Kaytonsä
ei ole yhtän wastahacaisutta, ei yxikän ajattele toisen, cuklstusta/,

«aan
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waan caicki Jäsenet vrimielisest palwelewat yhtä ruumista, ccc»
ruumis taas yhtä Päätä; n caicki yhten li tetustä neuwosta ja woimasta, rauhallisella omalla tunnolla, tarcoittawat Luojans cunniata, la kestenälstä totista ounee ja menestystä, jonga pMe wijnum
se corkein onni ilman estamätä

seura.

Maan wielä nyt, on se Paras mailmase, cusa neläriettömarL.l,ondocappaler, ikanans cuin samasa yhteyden siteesä, owat nijden lariellisten haliituxen alle annetut, Luojan asetuxen jälken; cusa ei yhtän wäarinkäyttämvstä ole yli luondocappal-

den, ei järjetöindä woatimustH ja wäärytta, jndtains cuolettami, pwv.l?:
ja muulla armottomudella: N»n wielä, cusa neHensia näljällä jctca
ihmisten hywäxi Luojalda aiwoitut ja määrätyt o,
Zerrömar
wat, oikein kHytetän; cusa maan ccchvot, ruohot, yrtit, jywät ja
muut

yhten

lastewat !>xi

yhteisexi tarpexija hywaxi,

i».

hengellisten clätiämlsen, ja palweluxeri: ia cusa ne järjettömät j«
hengettömät jona ei itze taida ylistä Jumalala, andawat Järjellisille tilan ja syyn Luojaans lUla ja ylistä welwollisesti- Ia nijn,
caikisa ja joca paicas, Luojan Wtisaus, Hywyys Woima jci Cunnia tule loistawaxi ja julistettawari: Caicki Luodut, yhtä maalia
tarcoittawat, caicki owat täydelliset, caicki on Elämä ja hywyys,
caicki on yli, ei cusan eroitusta ja wastayacoisutta, ei cusan cuolo
mata, ei cadotusta. Tämä nyt wastansanomottomasti on se Paras mailma, jonga Luo>a alusta loi sencallaisesa taydellisefa jaihanafa yhteyden siteesä, ja yhcen soplwaisudesa. Ia että tancallai,
nen Jumalan sanomattoman wijsauden jalken sowitettu ja
tehty moilma, on se Paras ja täydellisin mailma, ja että luma, seitiä
l.
lan Cuwa myös sima oli ja loisti, sen stlwästi osottawat; ensin,
ja
joista
myös
ne Jumalan omaifuder
jotca P. Pawaset ihmiset yhden osan itze luomisesa ofalWtulit, poiscadotit
mutta
li cutzu Illmalan Cnnmari, wackahesen sitte
;: 2;.
uscowaisten cuitenZin »ällens lEsuresa ufton cautta pitä saaman,
ja sijhen cuwaan muutettaman cunniasia cunniaan, japyhäri,
tuleman nijncuin Jumalakin on pyhä, ja taydellisexi nijncuin mei<
dän Isam Taiwais on täydellinen: Toiseri, me sen näem, lE,
Isan Cunnian 2^irckaudest, joca hänen lttsi- I l'et. i: iz.
suxcsta injncmn
merkillans ja Elmnälläns on sen saman meille osottanut ja seura, l-cv. 11: 44.
misexi jättänyt ja päallepannut, Jonga Nackaudesa, Karsimistsä
Py,
UUUUUU2
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2.
Pyhydesä, Nöyrydesä ja muisa awuisa me Jumalan Cuwan kircs
I?et. 2: «I.jkasti nähdä taidan»/ ja hänen cunnians: Colmannexi, me sen
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'

>

näem

Jol,.

sekä

että fen

sen luonnollisen

ilmoirerun

ja

ki«joirerun L.ain,

Jumalan H.ain ja Tahdon Sijällepidosi,

joca täydellistä Pyhytta ja Rackautta waati, ja waicka Luonnon
Laki onparhald osald synnin cautta jo tullut poissydämmest ja muiwielä hänen paa-ojennus nuorans ,y
stosta rijn on cuitengin silläkin
stjnä
jotta
»l2ttl. 22.Z7. waatimisens,
wasta
ilmoitetusa Laisa jaP.Samsa
wästi selitetän ja edespannan. Wielä Nellännexi, me sen päätam,
johon meidän pita tuleman Kaänsiltä Udistuxesia ja
4.
lieuovztione., hymisen cautta
tygo,
Jumalanjoca cofca meidän pitä paaUem pukeZ
man
hänen Tundemiseens udisteran,
uus! ihminen
c«I. ;: lo>
Cuwansjälken,
joca
luonur on; rorifts wam
Ll>K. 4: 24. hänen
ja
Namät
caicki nyt tulewat sijhen
hltrscaudens
!

,

/

!

1.

Parchaseen
loista.

sen

josa Jumalan Cuwa ja

Maisuus nam

Lr optimuz

iä forsiln nemo lanuz neidit. Be<s
OLuB nominern in eo6ein
vei talcm, cu> inerac ?olnbi!iraz!aoen6i, Kino
<l«
»»««</«/,
orirur aiia
/aöi'//F
Z>«e»«
tHurn
Kesp.
?
Orea/«e«>
H
Lc Ocaturaz in eo,
tor ttatuir creare
u,

Dii luizJam squoci
etiHw llioitur ivlalum ivleiannviiculn ) Kueoat
lpla vero poNviiirgs
per
leu ?oMbilir2B
,5e non suir ullnm vicium vel äefcKuz pcrsc6tionis, maZiz
?ol!ibi!ita« occiäenäi alium in viro torii non poreir.
Vitiuln vei äciectuH
non erkrpir in
Mam6iu gKeätu
mnlo
»itum moiHlcm vcl clrclem ex
velo»
Ho nec ex pollibilicate lai>en6i, 26 neccNraieln
vglcr
3ic
non erar contra
drcatnrN K.ktionaii«» piNcavere tamen clrolez eti«rn in ii« potuisser
periineoant coniel V3n62m 2<ic!Zitnm aäniourler anenlionem,
libexi cM erät arbitri.
teerant

lenr

lzu«<!

sormanäX nam,

inrinirgz

l!,x nac
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ieAio (UreaMlN ration»liz necessgrio requirir I.löe»'»'» <«>»
A/n'»)»

quarn nomo li clcterminara tuiNel

a 6 unum aZenui mo»

Tr
rum Lc 3pontancum, non coaAum, culium
quieczuiä nic in coinrarium äicitur, llelurntis eauln ex
VL,i Lc,
Lc pcrmillione, 5: ardore LcientlN
omnia
äui?ia iis noc loliäe lolvir /. <3vz?>
man,
Loni Lc
in
C?onf. Betr. 2;. p. 108. leo..
lalrem noc: /'»'<e/«e»/lH non äeterminat rem, nec inlci-r
neccllltlirem rebuz. 8i It.ex prXlcir suociiruni non oblerll
vatururn LeZez luaz, an icieo causa lit lapsuz
6ar? iVlcäia äeclit I)L,ussunicic:nrilillna, per
I-lomo liber cvitarer lapsum: l) kerteäain inclinalioncm
4) In6 Lonum. 2) Virel perlcÄaz. 3)
ingximas,
plNmuniir
rite
tcräiäum Lc minaz
la»
Huiduz
psum. Hr an noo mulrum, Kin nacce unica aroorc spein d!resuN ab alic», Lc
eiaie spcl7imen
torem ponererur?
murarerur narura libero
ne cellarer lioerraB,Lc
Lc pelfeärlecreatuiXraijonaliz.Lcc.ldiäcin apucl R.eisldacl:.

a

obrincnäum, lcil.

tcätio non kuerir aololur», le6
re noruit Lc 6cduir
animarn Lc corpu«, Lc per Hra»
6uB vei incremcma perseärionem ar>solutam attinZere.
erZo prXsuppoliris, lal>i!is munaus poteK 6ici optimus,
iilabNilas in lioera oreatura rationali in vnlverer
ilnvcrfcAionem vcl <iefe6tum lioeri aröitrii. Be6 mun6u»
per »dusurn lil>cli arbnrii aitu lapsus, pelLlnus
elr.
«tiHuc
N)aatt

mistäs

Ms, fe erislcallalsims si erisim

halliye
se hajorus, ft paha, )anijn<e cuolema, jajoca
lyna
Mailmafa,
julmasti, mjn yhreijesti,
mistäs se on t«llm? Wastans: Moni lihallinen Järjen orja ja
Synniu
ojendelja päättä

ea,

Jumalan P. Sanan

nain: Että itze

Uunuuu;

ian-
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Langemusja sijlä seurawainen pahuus, erincallaisu>us ja cuolema,
on myös uloswuotanut sitä yhteyden Siteestä josta coco mailman
täydellisyys ia elämä luonnon waldacunnasa jeiso. Nijn että,
m,ncuin Taiwan ja maan kestellä caicki Ilman ia Maan waicutu,
xet jumita «iisä tapattu,, tapahtumat stn Luomisesa tehdyn järiestyxen ja luonnollisten siteitten ja syitten jälken, joista « taida toisin
tapahtua cuin
tapahtu jo.'apäiwa; niin on samalla tawalla cans
langemus ja cuolema ja caiken Elämän hajotus fiöä tawalla tapahtunut. Nijncuin esimertix!: Luonnon waldacunnasa se tapahtu yhteisesti nijn: että Maasta nouse aina ylös/ sekä auringon waicmusten, että maan sisallisten hamomisten cautta, yxi alinomainen
jälken cuin ne yldäkylläiset tulikiwm » muitten wäutu ja caste,

se

sen

kewäin ainetten waicuttamiset maan sisällä aican saattawat; ne lidut ja casteet, sitte auringo hänen lämbymäns cautta wetä ylös il,
maan, jotca siellä auringon waicuiuxen cautta coconduwat ja yhten
juoxewat Pilwixi, ja niistä taas raukenewatwederi, jasateefi,
josa ne maahan jallens alaslaffewat ja sen hedelmallisexi tekewät.
Ia tästä waicuturesta ia yhteyden siteestä Elementtein kessellä usiast: tapahtu, että tänäpänä eli huomena wälttämättömästi sataa,
on paha eli hywä ilma, ja nijn edespäin. Ia nijncuin tämä on aiwau tosi luonnon waldacunnasa, cuitengin niin, että Jumala se
suuri Mestari taita luonnonqin juoxun muutta ja toiscxi tchda ia
kässeä, cosca hänen cunnians,a qsians nijn waati, nijncuin meillä
monda esimerckiä sijhen on; nijn nämät Jarien orjat luulewat siinä hirmuisefa Langemuren menosa cans n,jn olewan, että nijncuin
Jumala loi ihmisen Määrällisexi ia asetti hänen ärkens witzein rajäin sisälle,nun siitä MäärallisydcstZ wuotiulosLangewaisuustaicka
yxi mahdollisuus langeta, ia siitä taas itze työjä Langemus, ja siitä caicki pahuus ja cuolema josta wijmein wuota caicki Syy itze
Jumalan päälle, että hän olis Svy Sondiin ja cuolemaan. Tämän asian päälle me olem jo muallakm wahäld «vastannet, sentahwi>wyttclla,waan sanom aiden en me tahdo nyt paljon tämän
noastans lyhyeld: Ei Jumala tainnut luoda ihmisia nMrattömixi
Nijncuin hän itze on/ sillä silloin he olisit Jumalat ollet ja ei ihmiset ; ja erra sljs siira
wuori ulos >?ri mahdol,
lisillls lanuiewalsimreen, niin siitä ei millän tawalla sen wuox
seurannut se, että se kanqcwaisuus ja sula mahdollisuus oli joc«
wica ek pnulos sijna' taydellistsa ihmijesä: tnämmcm cui« wakewys
baic-
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taicka mahdollisuus
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toistans, yhdesä

wäkewasä mirhesä, ei

lappa

taida olla jocu wica eli luonnon puutos, nijncauwan

se

cuin ei ole
puhiennut johonguntyölliseen murhaan, joca on
longennen
luodun
puutos.
luonnon
wica
ia
sen
waan ei
ensin
Josta me fijs
näem, että yhdestä tyhiast mahdollisudesta yhteen asiaan ei
asiaan, waan
cohta yri wälttämätöm tcrpellisuus sijhen
ne owat eroiletut ja taitawat aina olla eroitetut toisistans. Ia
costa Järjellisen Luo«docappalen täydellisyys waadei Tahdon
xvapaurra, nijn ei tainnut Wijsas ja Pyhä Mestari myöffän
toisin mennä sen Wapaan ja järjellisen Luondocappalens cansa,
sillä tawalla, cuin hänen wapaa tahtons ja walingons waadei.
losa cuitengin suuri ihmisten racastaja caicki seka edeldä että perästä päin cuatteli >H teki ihmisen hywäxi: ja Pyhän Nimens cunniottamiseri: edeldä päin, warusti hän, hänen täydellisellä taipumurella hywään, ja woimalla täyttämiseen, nijn myös, Lailla,
Kaffyillä, waroituxilla, ja uhcaux«lla caickia Langemust w»ftan:
Perästä pain taas, yhdellä rastalla kijwastumisella yli synnin, ja
ihmellisellä Nenwon pitämisellä ihmisen Lunastuxest Poicans lautta. Ia mikä yhteys sils pidais oleman ja taita olla ikänäns, Jumalan ja perkele» wälillä? Hywän jaPahan wälillä? Walkeuden
ja Pimeyden wälilla? Sillä heidän
waicutuxens ja
päätä
owat
aina
whden toinen toistanF wastan, nijncum
coituxens
cuolema ja elämä, mafia ja carwas «ma owat wastoin toistans/
nijn että siis seerincaltoistms ja wastahacoisus joca nyt on caicki-'
jocahajotta ja repi irti caiken yhteyden
wallalla, on
ja yhdistyxen siteen caiMn wälillä-

sen

seura

samaan

sen

se

se

sen

se se sama

sa

miras As olis enambi Minun wijnamaeUen»
«kemisi, loraenMina Kaneja rehnyr
tNixi han sijs
odorin
pahoja
marjoja,
minä
candoi
hänen wijna manoja
Csajaren
Malitta itze Jumala
cautta. Mo-ni sano tosin: Jumala tiesi kyllä edeldäpäin ihmisen langewan, m»!xi hän siis pani tässyns ja fcn Puun hänelle langemuxexi? Waan
minä sancn sitä wastan nyt mnoastans sen: VxiCuningas tietä kyltietä, että hänen alimmaisens waärinkcyttä hänen
lä ja taita
Lakins, ongos sijs Laki »a hywä asetus syy Langemuxeen ja wawäärinkayttä? Pois se. Nijn suuri wapaus cuin
dingoonjoca
ihmisen tahdolla on wäarinkäylla jocu asia hänen wahingoxens,
nijn

Ia

«sm

sen
sen

sen
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nijn suuri wapaus cans hänellä on jaa wielä surembi waatimus j«
si)y hänellä on sen angaran Käskyn ia uhcauxen tähden, se sama oikein
jaonnerens täyttä; Niin että hau sijs ei taida Jumalala ja sitä Pyhä
IOBV

Hain andajata syyttä fijben, waan omaa tahtoons jawapaudens
waärinkäyttämista.
Alkckm olco niju picaiset ja murhen pitäpyytämän
lykätä sen Pyhän Luojan päälle meidän
waiset että
Langemurem ja Synnin syytä, sillä en me ainakan silla pääse irti
sljta pahasta/ ia meidän turmeluxem ja cadoturem me kyllä näem
ja tunnem; Sentähden sijs se on paras neuwo, että me
stn Pyhän Jumalan Sanan ja ilmoituxen, nijn tösä cuin nuusa,
kin asioisa, ja palajamme Mens hänen tygöns siinä Pyhäsä lar,
jestyresä cuin hän Armostans meille eteenpannut on, joca on nijn
pyhä, puhdas ja täydellinen tie sichen cadotettuun Jumalan
suteen ja yhteyteen jallens tulla/

uscomme

2:0 waan mistäs stjs «<yt caicki st eroirus, st erincallaisims, st hajorus ja wastahacoisuus, ja iye cllolema
Se on wastan sanomattomasti tullut isie nijst larjelLuondocappaleisi. Luondo kyllä itze joca httki näke ja harlisist
Alcu Pahaan joitta powesans hänen sydämmens cowa
ja pabutta,
Mailinaan. waan ei hän tiedä, eikä taida, eikä tahdo turmelusta
iltä ike oikein tutkia ja
selittä; Mutta se P. Raamattu meille tasa sen "selwimmön ja ylitzewoittawimman tiedon anda, seka sen pshan hajotuxen ja turme,
luren alun, että ftn cukisiawam waicurusten puolest; joca sen joca aicaisen coettelemuren ja luonnosa asuwaisen karmen cuolettawaisen woiman hänen P. Sanasans meille yldakyllä wabwista.
Sentähden sijs hän sano siitä usiasa paimsa: Ei Jumala ole
cuolemaca; ja ci hänelle telpa elawirrcn cadorus.
82P.1:i;.14>
16.
Murra han on caicki Klonllr, erra ne olemistfans oleman
pidais, ja mira mailmasluomon, se
ja ei ftjna
1tc5.i8»332'ole miran
ei
helwerin waldacunda

maan paalla. N)aan jumalattomat
sttä sanalla erra cvölla<ja yhdistäroar iyens hänen canstns.
T>arme
wierreli Ervan cawaluxellans. waimo percrrin,
Gcn. z: !Z.
2c:or. Il:;..ja starri 'fliyekaxmisen. Perkele on ollur »nurhaja alusia,
i1im.2:14. ja ei
rorudes.
ihmisen caurra on
8: 44. lnan rullur, ja
callrra cuoleman. Itze sen walitetlaftnnin
Koni. 5: 12.
wM
Historia meille sen kyllä olotta, cuinga Perkelm
Ncs. lz:

li.

ca-

!08l
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cawaluxen ja Ewan cuuldelemisen, ja Jumalan Kässyn rickomion tullm mailmaan, ja
sen cautta, jeSyndi/ pahuusonja cuolema
wäändynyt
ja
mailma
tullut
cautta
siri Pahimsen
Paras nyt
maxj mailmaxi, cuin

se

on.

Järjen ja sin XVapaan Cahdon wäärinrayrramy»
Mi osa GnZeleist rupeis ymtäsä ilman epäilemata caicki teki:
tarpettomia
ajaturm ja kasitöriä amarryxesäns tekemän itzellens
sioista, Mca ei ollet hyödyliset pitämän ne mielestäns hyödyllisemnijn

bänä

ruja parembana nijtä cuin heillä Luomisesi oli, josta he
peisit ajatteleman ja harjoitteleman corkiambata täydellisettä ia
Jumalan wertaisutta, ja itze Jumalan arwoon tulemissst, josta
he tulit perkelix ja Jumalan sumimmax wihamieher. Nijn taas
Ihminen, sen langennen Perkelen yWyxest ja eteen asettelemia
W, rupeis tarvtttomasti sowitteleman ojatuxians kieldyn Pimn
päälle, ja ymmärryresa»s asetteleman eieens sen Puun hymyttä,
ja mieluisilla silmillä catzeleman silä, cuinla
olis ollur
6en.
ftödä, ja errä si oli ihana nähdä, ja suloinen yuu andajosta han cohta rupeis myös wetämän epäiman
lyreen Jumalan Sanan ja Tahdon, ja sowittaman Tahtons ja

sen

se

sen

hedelmcist; jon-

sturais yxi wwatoin Rackaus kieldyn palan tygö, ja
cans
cohca itze se julma ja synnillinen Työ ja toimitus, että
siltä
han laimi lyöden lumalans angaran Kässyn, söi sijtä kiellystä
Puusta, ja söi itellens cuoleman. Tämä nyt on ensimmäinen
Synnin ja cuoleman alcu, Perkelest ja Ihmisesi.
Tasa taidois jocu ajatella, ettei tämä ollut nijn suuri asia ja ricos, että
tämä olis nijn suurexi Synnin luettu, ja nijn paljon pahan anfioxi,ainoastans yhden palan ia puun hedelmän maistaminen? Waan
ei meidän pidä punnitzeman syndiä tämän palan painon jälken,mutta
Pydan Jumalan Lain jaKäskyn rickomisen jälken: Tämän ensimenftst,
mäisen Synnin euinga ja paino, on nähtäwä
kewiäolis ollut sillä täydellisellä ihmisellä tästä yhdestä palaisesta itzens poispita, cosca hänelle muutoin oli annettu täysi walda ehdostans nautita caickein muitten Puitten hedelmitä, joita kyllä oli? Toisexi, on tämän Synnin suurus nahtawa,
ihmiselle cansalnodun tähdellisen woiman juurudesta, jolla hän dli warustettu caickia syndiä ja langemusta wastan.
ga päälle

se

sen

rascaus

sen

X >: x

rxx

Col-

z.-
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Colmanneri wiela, iye

sen tNajesterillijen

luojan ja Jumalan corteudesia ja

,oca

tällä hapiällisMtottelemat»mudella,näin piscaisesa asiasa ja kassy<
sci,tuli ricotuxi ioylöncatzotuxi hänen luondocappaleldans janijnco,
co Jumalan Laki ylösalaisin wäälyxi. Johon wielä cans tule,
tl,l!«zref.
murhellmen uloskayminen ja cadorus joca Jumalan Wanhurscasta Duomwsta cohta sen ricoxen päälle seurais, ja kyllä to-

se

?«.

»,

ja corkiammasi

dista sen Synnin suumdesta ja cadottawasta woimasta.
Tästä sijs nyt tuli ja syndyi se pahin mailma, SynSe Pchin
Mailma: di, pahuus, ja ilze Cuolemalumalan uhcauren iälken Kässya an<;»!. i: 4.
pahaxi mailn,axi»
daisims, jonga Pawllli myös cutzu
Tasa caicki fe endinen yhteys ja yhteizden side/ Jumalan jaihmisen
wälillä, ja caickein hywäinawuin walillä, jaa ihmisen omain osain,
ja Sielun omaisutten walillä, ja caicki ybdiftyxen järjestys, tuli
v«e°

yäpiMsesti hajotetuxi, ,a poicki catkaistuxi, ja yhteisen hawityxen
alle heitetyxi;ionga caicki me nyt taidamme Cuoleman nimen alle

käsittä
C»o!cma,hengellineu.

ja sulkea.

Se Pahin mailma siis on se, sola Qlolema halliSe Hengellmen Cuslema, cusa Il»malan puotest, on caiken ystäwyden ja armon puutos, ja coco sen hengelli,
ye! Ensin,

puutos, joca ennen oli yxi alinomainen uloswuoto lllsen Elämän
nijncuin
walo> auringosta ja sen siafa on Jumalan
malasi

armVttomus jacadottammen; Cusalhmijenpllolest, onyxicadottcnva eroitus ja wastahacoisuus caikisaf sekä Immärryxesa', että Tahdosa,, niin myös caikisa Kaytöxisä ia Töisä: CusaVmmär,
rys ei tiedä, ei taida, eikä tahdockan mitän tietä jostan kelwollisest,
hyödyllisesi, ja hengellisesi asiasi ja ihmisen oikiast onmjr, lumatans Tundemisesi eli muusta tarpellisest autudens asiasi, waan tnrmeluxesans eteen asettele itzellens caickinaisia waariä käsitöxiä ja epajumalallissa Palweluren muotoja ja caickia walhetta ylösajatte,
le: Cusa Tahro ei mitan huolisen opetetungan ymmerryxen eteen
omia pahoj»taipumu>
asetuxifi ja paatsxist, waan ehdollans
rians, oma rackauttans, ja sitä paha synnin juurta ja Perijyndiä nijncuin taulaa ylössytytta päälle päälle, caickinaisten syndeiu
synnyttamisexi ja harjoittamisexi pahoisa o>atmisa, puheisa ja töisa; Totisesti,
me oikein tämän asian catzelem, nijn näky Tah-

seura

cosca

don

loBz
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bsn turmelus Langemuresa tulleen suuremmaxi jarascammaxi cuin
näkyis enammän taisillä wielä nytkinjaymmärrys
päättä
cuin se pah»
totuuria,
käsittä
luonnostansakin

Ymmärryxen,
taman

Tahto taita ja tahto wastanott» ja seurata.
Ach: sitä rastasta Langemusta, cusa caicki hywä wäändyi
N»haxi, custa caicki tuli sula pahuderi, sula cuolemaxi! Se Pahin mailma sijs on se wielä, cusa sen Elawan Jumalan Palwe«
lus on wäärä, ulcocullattu, wakinäinen ja oriallinen: Cusa sitä
Pyhä Jumalan Nimee holwasti mainitaN/ pilcatan, wannotan,
nrotan, taicauxiaja noitumuria pidetän: Cusa Suu toista sanoo,

ricoxet, mml,
toisw ajattele ja aicoi: Cusa Sabbathm
spelein
ja
juomisten,
kortti
muitten wääascaroitzemisten,
mallisten
rinkayttamisten cautta, ilman jotan Sielun lewon etzimistä lumalasa, ehdollisesti harjoitetan: Cusa Wanhemmat pahalla opetuxella ja esimerkillä pahendawatlapsens, ia lapset tottelemattomu,
della ja kijttämättömydellä cohtawat Wanhembans: CusaEsiwalda ja Opettajat laifcudella ja pahennuxilla lohdattawat Cam
saa, ja cgnsa taas on cowacorwainen >a petollinen Esiwaldans ja
opettaitans wastan: Cusacattus, w>ha, ri»d«t lähimmäisen ylöw
«atzeja murhat hallitzewat: Cusa saastaisuus, haureus ja riettaus
«jaturis puheis ia töis, ja riitainen ja sopimatoin elämä awiowaen keskellä wallalla on: Cusa wäärydet, petoxet, warcaudet ja ahneudet ihmisiä waldiwat: Cusa paneturet, wäarät Duomiot, ja
caicki secoituxet lähimmäisen sorttamisexi harjoitetan: Cusa petolli-»
sct neuwon piteet lähimmäisen omasta, hallitzewaiset himot toisen
ja Sydän

juopumuxet ja muut pahat tawat armottomus, coköyhäin
ylöncatze, ylpeys, jahecuma, wallalla owat, ja
wlius,
synnyttä
syndi
toisen, mi pahuus toisen: Caikisa naisä
vri
secappaler
Pahin mailma seiso. Johon tule cans se: Cusa L.uondo
owat waaralliset, wihaiset ja wahingolliset ihmisiille, lellin.
taas
6cc.
ne
ihmisilo wäarinkäytelän taicka ylöllistllä racastamisella yli
ja
ylöllistllä
cowudella
Gmittans,
cusa
heidän
taicka
rasittamisella:
lemendic owat walmit costoon ja wahingson,uhcawat cadotuxilla
ja niin edespäin.
enämmän cuin
,

oman perän,

2Z.

wielä se Pahin Mailma, cusa se Ajallinen Cuo, AMine».
lemahallitze, cusa Taudit waiwat, kiwut wallalla owat: cusa
Nijn on

Z5 xx
>

l rl

»

wä-
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rastat Työt ja arjudet rasittawat ihmisia:
cusawainot, sorttamiset, callit catoajat, ja muut cuolettawaisct
ja wäkiwallaiftt menot/ ja wiMein cuolema ja coco luonnon euki<
stus ihmisiä lopetta ia. maan poween oja: jaa, cusa
wi>meinfe
Cuolema hetwetisä wastan otta, ja lasse ihmiset
ijancaickinen
iiancMi
3m.
Jumalan wihan ia tulen oljeri ja syötaxi ijancaickisudefa.
wasymyxet, ahdisiuxet,

Ach! Syndi sinä rastas morma, ach! cuinga cauhian
waihxturen teit sinä caickein päälle! Jumalan Lapsista/ Pirun ja
euoleman lapsia; sijta Parhasta mailmasta sen Pahimman mailman; josta wöihttuxesta nijn paljon paha, nijn paljon cadotusta,
nijn paljon tekemista on ollut, ennen cuin se paha taittin lällens
hywaxi tehtä, waicka ei sittengän caicki sijtä hywäri tekemisestä
taida osallisexi tulla, waan se suurin osa oman tyhmän walingons
ja käytöxens cautta sitteckin cadotewxi tule Adamin lapsista.
V,r licer eriam in noc pclHmo munäo äetur narmouia leu
Diabolaz Lcc. tamen votius Diznurlnonia Lc ciivullio N
Lummc» 3<?no
tlicenäa eK- Lcc.
DlotN: c>bj. 1:2: o>»»e
ei/Ä»
e/? O^s,
cai«>«?li.elp. in peccaro abKraKe
nil poiiirivi
eli in lenlu
lenlii3.HKin>alione moraa leZe,
privatiy eA, per
li cft; eK enim
nil politivi involvir. L.r liccr causle privarioniz rcaiez llnr, pravario rgmen ipla nil rcale nadet. !mo
politiluet icernri »äuz l'.a!>imm lacinar peccan6i,
vnm pei.'cari äiciiur ramcn liaoituz ilnvcrfcäionem 6
privanoncin l>ani infeit.
Hdj. 2:6a:
<»

;

Kiarnm mors mnlum on)'licum vrovlire clici nco^uir, nam
t)ilcß.

lum suciBnam iäeo creati, uc cibo tint Komini. Ac,

/6L/«j.?

uicram

divina

alialue i^onZ,
non
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narura non poruir non cuiruprio etiam comlnunicari
ur capire Lcnarurali 3c moornnez in
z)oKcl iz,
rali Zenclis numani virrualircr eranr Lcc. paccawm öc /?»>
nob>3,6ol-er lcriärura Kom. s: 19. Li l'»e/e nc>»
if:i4>
Tästä pahasta, ja näin monen laisesta Cuolemasta, ia
yhteyden
hajotuxesta ja häwityxestä, ei ollut nyt yhdclläkan ihMa
ja pelastuxen tilaa eli tietä, ellei mualda aylöspaäsemisen
misellä
pua ia oiennllsta olis tainnut tulla; 'sillä ei weliban rainnm keran lunasta, eikä Jumalalle kecan sorvitta. Sillä heidän
sieluns lllnasius on >i!ön callis, nijn että jää rekemar ijanl7: ;.
rviela caurvan eläis, ja ei nacaickisest; rvaicka hän
tis haura. Ia josSinä tahdoifir minulda racausta,cucas mi- «UztK 16: 2,6.
nun racais? Taicka mira anda ihminen sieluns lunastuxeri?
Sentahden sijs caicki nyt piti tuleman Tacauren Edus
miehen, Välittäjän, Hinnan, ja täydellisen Lunastajan paM.
Ia tämä on nyt cuinP.Pawali tasa sano: Meidän N)apah> lEsusMns
rajamlEjus Christus, cuoleman pois orri, ja Elämän, ja rakeuda seu
Clkolemarromllden roi GwanZeliumin caurra walkeureen. parhan m«lsiis vxinZns on st Paras ja täydellisin hänen OlEsus Christus
ynnä
myös on se
lennosans
Isän ja Pyhän Hengen cansa, hän
ja
täydellisin
ja
Lunastaja
Wälimies,
Tacaus,
hinda,
täParas
stä nykyisesta pahasta mailmasta, ja cuolemasta. Sentähdem me 6»I. N 4.

se

»

Sanoist merkitzem:
Gnsm: Cuca se sn

sijs näistä

joca meira wapahra

tästä paha-

Se on lEjus Christus meidän
sia
U)apahcajam. Niin
on Sana, niin monda paino;
nijn monda wahwa Perustusta meidän Elämääni ja rakennureem,
meidän lohdutureem ja rohwaisemiseem caickia cuolemata nastan:
Meidän VOapahrajam IGjus Christus, Synnin Rutto,
Cuoleman cuolema ja surma sillä meillä on Jumala joca <um rs. 63:
M/ ja
Se Callis Autuden Sana lEsiw pitä meidän Christittyin, ja lEsuxen tunnustajain seas jo nijn tuttu oleman, ettei
meidän pidais monella isanalla sitä selittämän: Nijncuin hän on
toXrxZrx;
cuoleman

mailmasta t

/

25.

!VB6
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sen HywäuTyön ja n?aMetän, tuleman nijhin molembiin: Jumalan hänen pici oleman, sillä Cuoleman woima,
niin muodoin culn Jumalan wiha cans sen alla käsitttan, oli wä>
kewärnbi, cuin että >ocu tyhiä luondocappale olis tainnut sen poisotta; nijncuin myös sen Ijancaickisen Elämän toimitus, ei taiV
nut olla iocu paljan ihmisen työ, waon sen, joca itze oli ijancaiAhänen piti oleman/ Nijn muodoin
Nen Jumala.
Ihmisen taashywan
Työn toimittamisexi waaditcuin hänen Cuolemans tämän
jonga tähden PaJumalasi,,
coscan
joca
ei taida saada
siaa
tiN/
jolla Jumalan
wall täsä myös muisiutta hänen
warten tuli Libaxi, »a asui meidän seasam. Ia nijn on
molemmilla Luonnoilla tasa Wapahtamisesa hänen osans, jotta,
nijncuin ei ne taita eroitetta toisistans itzcsäns, nijn ei myös täsäkän hywäsä Tvösc». Mitä ne Sanat, IG<us Christus, mer<
kitzewat ia sisalläns vitawär, catzo se Uden Wuoden Paiwän
ja Ihminen; nijn pitä

Ilnnala
pahranujen myös joca tasa
totinen

".

.

Jot,.

~

,4.

hänestä

Saarnasta-

Toijexi, Tästä Vapahtamisen toimituresta st nyt seisoa
Puisottami' että lEsus Cdristus silla' Ciloleman pois otti:
Cuolemasta
nnlicuin jongun Personan Muodon alla, Naa,
stlla.
tasa puhu Pawali,
matun pvhen parren jalken usiasa paicasa; jolla nijn cuolema eteen
asetetetan nijncuin yxi julma Tyranni/ joca coco ihmisen Sucu,
cunr.ÄN on allens käärinyt, ja addista caicki eläwatmaan poween
2.:0 Waan täm in Cuoleman cansa jonga lEhengetöinnä;
ION. noc. sus pois otti. me ymmärräm caicki Cuolemat,
sen hengellisin, jaajallisen, että sen ijancaickijen, joista me jo ennen puobl. iii nnmi- hunet olem sekä täsä, että usiammast mualla; sillä yxi cuolema
ei<ä taita ni!tä eroitetta toinen toisestans, ia owat
seura toistans,
ja ihmisten cukistajat, jotca yxinans lEsus on
Tyrannit
ne c-icki
tymaxi
tehdq.
bajotta
jck
z:o. Tästä Cuolemasta se nyt
tainnut
orri, se on) reki ftn typois
että
sen
lEsus
seiso merkillisesti:
hiari, ja tyhiensiscn woiman ja waicutuxen nijn, ettei se taida e,
eikä maan päällä estä Elämän istutusta
nämbi mitan aican saatta,
ja dedelmöitzemistä. Nijncuin sillä samalla Sanan parrella muutoin Raamatus sanotan, että yxi yedelmätöin Fijcunapuu, turmaan rvaicumxenja woiman ettei secati>'
Koni. 41 14. mele eli tubiasi
nijncmn
Pawali cans sano, että Usco ja lupaus on
n» hedelmätä;
Cuoleman
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Laista tule perindö;

ja nijn Koni. z: ;.
wapahtamisellans
paicasa; nijn on lEsus hänen
edespäin
15:56.
ottanut pois ja ryhiari cehnvr ensin Sannin loca on cuoleman
ettei enämbi taida Duomila
ota ia
ihmisten cuolettamisexi,
niitä istca lEsuxes ja hänen Wapahtamisens osalllsudesa
cautta cwat: josta häu sitte on hucllrranur eli rvoimarromaxi llcb. 2! 14.
ja ryhiari
itze Perkelen >olla cuoleman walda oli, hänen
reti; 21'im. z: iv.
cuolemallans; ia sillä itze Cuoleman pois orrija
Wapahtamisens cautta, jocapäiwä hänen lapja wiela

huckan eli woimaroin ja

monesa

jos

se

ase

uscon

sen saman

retze; ja wielä sen Kom, 6: 6.
sisans Sannin Rlmmin mrmele eli
wijmeisen wchollisen, sen ajallisen cuoleman läpi käydes, coconans
teke, ettei se ole Jumalan lapsille wahingo- l (sur. 15:26.
poispane ja
xi waan autudexi; ja silloin cans, cosca hän ensin on loperranur
2:B.
eli tvbiäxi rehnyr sen julman ?lntichristuxen woiman hänen Tule,
misens ilmoituxen cautta, nijn hän cuoleman perari tyhiäxi re- i
ke/ cosca se täydellinen tule, ja waja lacka eli rOian puurru. Oor.
siis/, jolla hän CuoleTämä lEsuxen Wapahtaminen
tapabtu
ja
tyhiäxlteki,
poisotti
Cahdella taalla: Ensin,
man
Men,
Cappalen
hänen Ansions ja täydelSen Toisen Usion
ja
»;:!<?.

lisen Lunaftuxens cautta hänen Tekewällä Karsimalla cuuliasudellans; ja sitte, sen Colmannen U<con Cappalen jälten, hänen Cuolemans ja Lunaftuxens Tygölnkemisen cautta uscolle, la

sen

akaspainamisella niiSynnin andexi andamifella, nijn myös
sydämmesä
pääse
enämbi ehdolliseen har/oiettei se
den uscowaisten
heisa, jenga cautSyndi
on
cuvletettu
waon
totisesti
heisch
tuxeen
cadottanut
taida
enämbi Duonijn
cuolema on woimans
ettei
ta
sieluja
ajallisengan
cuoleman
ja
owen läpi käydes,
mitä toppa
poisotettu
jatyhiaxi
tehty, niin oy
maxettu,
on
Svndi
sillä
nijn
tyhiäxi
tehty,
cuoleman
walda
että waicka.
cans sillä samalla
saapi ihmiset wietä sen ajallisen cuolettamisen alle, nijn ei hän
silla wahingoitze Uscvn lapsia mitän, ivaan enämmän edcs auttct
sijhen täydellisee» Elämään, jocH
heidän pelaftustans cuolemasta
on sama jota Jumalan lapset itze halulla halajamat icr tahtomat.,Kom.
tzälla tawalla olem me tätä lEsuxen Wapahtamiffa tutkistellet,
nsiammassi muallss täsä kirjasa..

cosca

sen

se

se

se

Waan

jos me wiela tahdom catzella

tätä asiaa, lEsuxen

toi.
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ro? 3

Numnin SGrna.
jolla hän cutzutan Chnstus,

«jn tosin itze atoisen Nimen jalken,
jällenyhten
tule
sen
cans
sengin
cuin me jo sanoim
sia
P. Nimen
Wapahtamiscn
musdosi,
usen Toisen ja Colmannen
lEsuxen
Cappalen
cuitengin
jalken;
Waan
fton
Christuxen nimen johdatuxest, taidamme sen aiwan soweliast tälläkin tawalla seliltä: th«<
sius merkitze xvoideldua, jolla han woideldu on meille Nlimmai-

sex papix,

Cuningax, ja propheraxi.
Hänen Vfimmäion lEsus meidän Wapahtajam
hän hänen P. Ruumins Sowindocuolemasta silla
uhrin meidän syndeim edest täyden teki, ja meidän Jumalalle jäl»<,m. 5: in. lens sowitti, andain
hänen Hengens hinnaxi ja
»cor 5: iy. meidän edestäm: jolla
hän nijn oli cuolemalle cuolema, cofta hän
Syn«insai poieoleturi. Hänen CuninFallisesauoirajans/ hän
itze työlä cuolctta ja woitta synnin ja cuoleman, nijn ettei ne hallitze enämbi uscowaisten sydammisä, hän ylöspilä ne uscowaisens
l!
10.
hänen cuolemans ja woircons osallisudeft uscon cautta, ja warjele
2c«r.
l l>et. 1: z. heitä
wiKoWa wastan, ja wapahta heitä cuolemasta jocapaiwä,
3: 2.
ja niiocuin Elämän Ruhtinas ylösnosta heidän wiimein ansions,
>a ylösnousemisens woimalla sijhen izancaickiseen Elämään. Häc"
nen propbetalliseja wirajans raas, jonga päälle cans P. Pawa!i tasa Tertis enimitten catzo, niin Hän P. Ewangeliumins ja
Sonans cautta tygöluke, ja teke ne jotca sen wastan ottamat, osalliseri hänen cuolemastans ja woitostans; Sillä kenelle se suuri
jälten,
sen pappins wiran
tawalla, että

'

'

'

Lunastus muutoin olis hvwöxi, ettei/ se sima P. Sanasa ihmisille ilmoitetais, tygöluetais/ ja sielu sen saman Sanan cautta saatettais sijhen totiseen Paranuuxen ja Uscon järjestyneen josa se suu,
ri LunaNus ainoastans taita tukla meille autuderi.
Ia nain yl-

nyt lEsus Christus on cuoleman pois ottanut ja
lyhiäri tehnyt, ja näin runsas woiton uloswuoto ja osallisuus meille tule itze Vapahtajan Nimistäkin, nijn että me nyt hänesä taidam kerscata: Cuolema, cuja on sinun oras -Helwem, cuja on sinun woirros? Mmra kiiros olcon Jumalan, joca
meille
rvoicon andanur on, meidän HSRmn lEjuxen
1c0r.19:55

dakylläisesti si,s

57-

Christuxen camm.

Colmannexj, Waan ei sijnä wiela kyllä oM, että lEElämän ansus
damistlla.
Cbristus nain otti pois cuoleman ja wihallisen meilda, ja teki
nijden woiman
sijnä tosin jo oli alcu ja Perustus jg toti-

nen
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nen Toimitus siihen hywaän mailmaan jällens; wacm tämän mail,
man piti jällens tuleman Parahaxi ja wielä parammaxi mailmaxi
cuin se endinen Paras mailma oli/ nijn muodoin cuin se Jumalan oman Pojan Euoiemalla ja woitotla piti rakettaman ja täydellifexi tehcamän. Sentähden sijs ei lEsus Christus ainoastmis
Cuotemata poisottanut, joca sen endiftn parhan mailman Synnin odalla turmeli; waan hän cans toimitti ja toi Elämän jällens
mailmaan silla mcid/n Waoahtajam on yltäkylläinen ja pal/s- 55 6;?,r.
-eas auttaman. Sentähden sijs se seiso: Han roi Elämän ja
cuolemarronmden walkeureen. Elämän cans en me ymmär,
ra täsä sitä ajallista luonnollista elamara jocs sijnä pahimma,
sakin mailmasa pahoilla on; waan sen Hengcllijen Elämän joca
XVanburfcaus, ja
lEsuresia on, nijnminl)V'wäa:
Jumalanja Anno,
nijn
rekemän
woima
sira
sencallaisen Elämän, joerra
sta se seiso:
tvanhmscab ela häilen uftostans, Jumala
Armosta, «ennä hänen
on meira Cdrisiuxesa eläwaxi
ja raiwallisijn menoihin isturranur l?c>!. 2!
canjans
lEjuxes Christuxes. Teidän elämän on
Chrlstu
Elämään tule, Ensin, wa?
xen canft Jumalala. josaTähäncuollclle
ja catuwaiselle Syndi Wasiudest
sille
staudest
päälle
ja
hän lEsuxen Wanhutt fyNdMlstch
selle Usco lEsuxen josta lahioitetan,
saapi
Elamäns ja Lijcundons,
se cuollut
scaudella puetetan,
ja
ja sitte totisesti on lEsuxesta lEfuresa eläwä ufcon cautta. Ia
näin astumme Jumalan eteen puhdistetut lEsuxen wercllä
cosca me synnistam
ja puetetut lEsuxen Wanhurscaudells, nijn
meidän
me olemma otolliset Jumalalle, jaa, wielä otollisemmat cuin Adami oli hänen wiattomudesans sijnä parhasa mailmsso, nijnmuadom cuin lEsuxen Wanhurscausiolla me wt olem pujetetut, on
paljo surembi cuin Adamin sen määrällisen personan wanhurftaus;
jostH me nijn lEsuxen Lunastuxen ja Parandmnisen suuruden, ja
vldäkyllälsi)den sijtä pahasta mailmasta, sitä paremmin näem.
Toisexi, tuls'tähän Elämään Udisiuminen, joca ujeosta ulos- UdistM-f,
wuota, että se udesta syndynyt uscon lapsi harioitta hänen Elämätans hengelliscsä lijcunnosa ja hedelmöitzemiscsä, Rackaudcsa lu<
malata ja lähinuuäistäns wastan, ja synnin wibcimiscs ja cuolcltamiscs; ja nijn jocapaiwä muuttu jäliens lumalans cutv-aisexi
cunniasia cunniaan, ja lEsus aina elä ja waicutta hämsä?
ja hänen waelluxms on lEsuxen muotoon sowitettU/ sillä jos
a: 20.
me
Vvyvv»
/

e,!.

Rimmin Saama
5:15. me hengeH eläm, nijn meidän cano pirahengesä waeldaman.

ja awio-ftde, joca siinä
Se hengellinen
ja Udisturen tilas sitraketan,
WasiudestSyndymises
autuallises
te harjoitetan lEsuren ja sen uscowaisen sielun wälilla sijnä para,
on sen mahdollinen, että mesijtä myös, nijncuin
tusa
Catzo, Helun-' sen Parahcm mailman parahan Elämän harjoituxesta, sanalla tadm Pämä. sä mainitzeM/, «M ibmellinen yhteys ja ybdistypen side siinä on
jällens rakettu Jumalan ja ihmisen walillä: Merkillisesti sijtä sano
Pawali: Meolemma hänen ruumins jajener, hänen lihasians j<t luistans. Senrähden pira ihmisen 'slonandaman
31.Z2. Isans ju amns, ja xvaimoons fidorm oleman, ja ne caxi
mtewat vhdexi lihaxi. Tämä Salaisuus on <uuri: murra
minä plchun thristuxesta ja
i:c> Ne vl>
Awioffässysä
puolelda
owat,
toiselda
disterräwar
täfä
Christus
22.23^'Jumala ja Ihminen,
jöca hänen Ihmisi)dens cauttamyZs on yhdestä luonnosta meidän canfam, ja me sen cautta hänen oikiat Sutulaisens ja jäfenens sen yhden Pään alla: Toiselda puolelda taas
on Seuracunda sen yhteisen luonnon SuculaisudeN/ ja Lunastuxen/ ja Cutzumisen cautta, waan erinomaisesti ja itze uloskäymisefä, si
Seuracunda eli uscowaisten loucko, jostK
myös sillä näkywmsellä Seuracmmalla on hänen anvons ja cunnians/ sillä nljncuin tämä corlia awoissyssy on itzesans
nijn on myös morsian Seuracunda: ja waicka silla näkywäisellä
Seuracunnalla on hänen oikeudens cans caickim yliän tawaroihin
niin on cuitengin ainoastans sillä näkymättömällä se
K«m. z: 2).) ja itze Mkään,
oikia osa ja osallisuus nijsä itze työsä uscon cantta. Ia on tämä
Paricunda aiwan erincallainen hänen lundons ja alcuns puolesi 3
corkia ja se caunibin, waan Morsian on maalWlkä on Tawallinenhalpa,
linen alhainen ja
tomu ja tuhca, joca on itzestans ilmaw
cauneutta ia cunniata, waan cuitengin nyt sijnä paratusa
fa ylös oletan sencallaisen yliän stsälliseen yhteyteen. longatähdew
myös Pawali sen yhdisiyren täsäcutzu Galaisildexi ioca yli caikew
Järjen ja ymmärryxen käy ja tapahtu; silla että ollalEluxen morsiammena on enämbl cuin Lapsen oikeus eli muu hywä teco siidä
2.12 Mira iye tähän al«ualsurelda ihmisien Racastajatda.
rule,
nijn
on sangen Salainen,, sisal,
liseen
Heugcllifcs.
Uhdistyxcs.

se

li,
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se

linen jakijndia, josa tosin ei lElus ia uscowainen yhden Per,
ja Ihminen on aina
sonaxi tule, sillä lElus on aina
minen; waan cuiiengin tule naista' molemmist M hengcUinen
Ruumis, ia vxi hengi. Josa me sekä Pawalin että muitten
Ramatun Sanain johdamrest taidamme oeta werctauxen sijta ruumillisest awtosädyst: Nimcuin Adamille luolin waimo hänen kylie,
stäns nuckuisans, nijn ICsuxelle morsian tehtin hänen nuckuisans
uiyös sijna uloswuoU wesi ja weri,
Ristin päällä/ jonga
joista nyt hänelle Seuracunda synnprelanja ylöspidetän: Nijncuin
wielä, Jumala joddotti kanille waimons, nijn hän myös johdcnta lElup'lle Scur«l,ndlnis Mami tunsi Eroan lcharens, Kpl». 5: zo.
nijn lElus myös hänen 6 eurccundaus, ei mm
luonnollisen
Sululoifuden puolcst, cuin roljo mämmin sen denuellisen yhdistySijnä runmillises uwiosäädys l«lewat
xen puolest ufton >autla: nijn
myös täsä hengellises
llhari,
,?ok. 17: 21,
molemmin okoeri
ja «fhdexi henZexi: Sijna ruumil!i''ee wiela, Lapsia synnytttän; 22, 2Z.
l Cor, t>: 17,
niin myös siinä ycng.lli es cwiosä dys pal,osiemendacalwa,nijn- Ls.
10.
cuin caste aamurnsiosia: Wiclä, silnäruumilliscs owiesaadys>s. SZ!
lio: ;.
on yhceinen coicki omaizuus ia orwo, nijn teke lElus morsiamens
nimcstans, Hengcstäns, woimastans luk. i: 16.
osallisen
ja tawaroistans, ja tyqöluke cllNs itzcllens caicklMorsiammcns Ri1: 24.
z:c> Waan ei tämän yhdistyxen side ja woima
stit ja walwot.
täbänssän puutu: Tästä seura wiclä, nijncuin lEsllxcn Perlonallisesakin yhdlstyreft, witzisä mitasa, «sxi omaisucreil Hsallisims:
Ensin, Christuresta mainitan setä ne Jumalalliset että ibmilliset
asiat, ei ainoastans sen Luonnon Men josta ne ulos tulcwat, waan
coco Personan jällen; nijn mainitan myös ne asiat Christux.sta
jotta itzestäns meille tygötulewat nijncuin esimerkin, erra hän
:

sen

,

meidän edestäm, ja nijn edespäin; josa sitä wastan me rc 69: 6.
wanhmlcan nimellä cunnicitetanuscon cautta lEsuren päälle, ja
hän taas omista ,'tzellens mitä hywä eli paha uscowaisille tapahtu.
Toijeri, Chrlstuxesa, se Jumalallinen ia idmillincn Luondo waicut»
tawat kestenäns, eikä yri ilman sitä toista waicuta, cuitengin itze
cuki oman omaifudens jäljen; nijn myös cusa se uscowainen jotan
h:)wä tele, niin teke lEsus hänesa ja hänen cauttans; lEsus waicuta Jumalallisesti, ja se ustowainen cans teke ihmilliscllä

dollasillä saadulla woimalla>joca cuitengin luetan yhden toimimxcn, Koi».
Vyyyhy2.

Col-

I^.iz
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Colmannsxi, Christuresa on fe Jumalallinen Luontzo ja,
eKll. 4:15. canut
Me ihmilliselle Jumalallisen ja määrättömän Cunman ja o,
Nijn jacaa lEsus Uscowaisillens sen Jumalallisen woi,
maisudet,
I«K. 4.
man caickia tehdä/ että heille ujcon calltra caicki owar mah,
Hpoc. 12:
4:6. doUi<er; ja woirrawar mailman ja pertelen; jacaa heille Jul7: 22. malallisen VOaton ja Vl)ijal»dett, hänen cunnians, hänen wal-dacundans ja canlahaUimxen. Täsä nyt morsian tule toisen
cuin ennen, corkiari, adeliri, caunixi, cuningallisexi, papillisen,
wanhurscaxi, pyhäxi, rickari ja racastettawaxi hänen Vliäldans.
Tämck M on se Paras Elämä sijnä Parhasa mailmasa icillen, jonZa lEsus se Paras Edusmies, on Toimittanut meille hämn Lw
uastuxens cautta, on Rackendanur meisä
ja Harjoirra meisä Udistuxen tilafa sijna Hengelliftsa Vhteydesä ja
IOZS

l,i.

awio^Mdysä.

Tasä nyt caickitule

jaLenssijhenendiftenyhdistyreeu ja yk-

wa>
Jumalan
Mia: Tasa on yri uscollinenSuculaisuden tundo ja harjoitus ja yhtevs Plian ja Morfiammen wälilla; Pään Ruumin ja lasenitten
on usco, ustallus, Rackaus, uscollinen Palwelus,
HK. 4: z> 4, walilla; Täsä
sydämmesä, suusa ja työsä; Täsaläcunnioitanunen,
5-6. Imnalans
yhteen
yhlywat
neuwoon, yhteen ahkeruteen, rac<
stnet keffenäns
kauteen, pyhyteen, cuuliaisuteen, armeliajsuteen,> raitmteen, ja
puhtauteen: ei enämbi hollltze rijla, wastahacsisus, erincallaisus,
yhtä tahtowst, jayhtäpuhuwat, ja yhtä
waan caicki owat
bekewät, sekä suurin että se pienin jäsenruumisa.
//o/<t>: NL. llalmonia eK vitX perkeKio, in reZno NaturN
Lc <3rat'la!> harmonia una Lc prXKantiNma in scopo Lc gäioniduz, inrer o«nia memora, licet ciillimiliinararione
ja ihmisen, Luojan ja Luondocsppalen

.

seyden siteesen

ritatiz 5c Fraäuz.
«K
in
corpore omnia in unum rcn»
membrg, leä in äiverfa Lc
Hnamitate, forma,,
Bic in munäo
Lc
omnes partcB clili^llmZ e, varii Zcncri», coloris, «.uantiilltis, prata, aeri
Hrdore», fruäuz, anirnaliZ, oprirnum couliiiuunt
3c lL6lsciurn Lcc: 3ic,cnvcrlX lirerir Lc
onrirnani
laciunt voccm; llc,os>rimam eK inKrurncnium
in
omnez
vucem sonorain eäunl, srä talnen e»
«^iz»
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peculiari sc>no eam
6iilimiliru6ine, M
nam liliaB nulla meloäia nec lilarmonia Kerct, czuirlamen 5?5. ;z; 15.
3copuß eli
omnia libi ootime conKanr, K
mixta murua
enim inrer omnes nomineB eller in uniuB
ilia «nirnaLc
line ulia 6iverlira»
corpore, una lorma, czuantitaz,
re lineamenrorum Lc faciei vociz 3c ZeKuum, conlulio maxima iorer, nec marer coZnoscsrer iil,eroB, licet ra,m«n o- 4K. l?: -5.
mnia in unum tcNelanr, Lc omneB ex uno sanZvine limili anima incorruprili, Lc corpore corruptibili pollesnt, öc in u»
num
lio in oOciis,6illlmiliru(io in vocarioniöuz vaarrilicialibuz, Lc eccletiaKiciz eK oprimurn
civilibuz,
iii3,
vinculum, in rei pudlicN conservarionem, ao8»
omnia conciäerentzlicadza.ue 6ii?imllitu6ene inrcr
a6
membra,
Lc pauperrarem, clominium ler»
vitium,Lcrotumiexum,Gmnial:onfusaLc perni<iolaforem:
Lic.- in
Fono- l?05 12: 4.
rum uniuz BpirituB in unum leovum renäentium oprime Xcii-, 7.11. 12.14.
harmonia opraiillima
K«m,i2:4.5.
Lc unioniz in reZno l3rati«: iud uno capite
a6 u»
niuB cc»poriB
X6i6carionem, öc omnium
Lz»!,. 4: ;.
l6^
lum conZlurinaiionem capici luo. Lcc.
moäo creaior ille
Lc nniratiz cenrrum,in
6mi!imi« per 6iliimi!imaB partez Lc memura, unam iliarn.
slaimoniam ceu perfcätioni». vinculum

Tancallainen on nyt se Paras jalEsurelda jallens
kettu mailma, että Cuolema on sijtä poisotetm, ja Elämä jallens
sisälle tuetn, jolla on Cuolemarromusmyötäns, nincuin Pawati
wielä tasa fano, se on, fe Elämä jonM ICsus täällä rakeuda hew
tawalla nftoncautta!apsi'ans, onijancaickinen,
Zellisella siiben
iiancaickiseen Cunnian Elämään Taiwaisa,

ja wiepi
josa

ihmisen
fia meidän Etamam tule tavdellisexi, sijnä tsydellisesä Jumalan
yhttydesa ja nautitzemisesaijancaickisest; Ia nijn, joea ela ja l>jco M.
Minun paallem, ei hauen pidä kuoleman yancaickisest.
Neljannexi, tästä cnikrst nyt P. PZwali wiela sano: että
Meidän VPapahmjam IE siw Christlw roi SwanZeliumin
VvyYyY 5

cftur-

ui

26»

Ruumin Saarna.
1094
camraLpalkemeen, tämän Elämän ja cuolemattomuden; Scsanoitu: tMiä Walkeuceen Tuominen on tapahtunut Cafdclla lamalla: Gnsln, lEsuxen L.ihaan Tulemisen camra Udcn Testamendin alusa, josa hän toimitti ja täytti sen jo niin cau<
wan aica luwatun >a toiwotun
Lunastuxen Työn ja cmsaitzi
longahänsitteToiftxi,
meille.
Elämän
andoi tMvanleliumitt
Saarnan caurra julistetta caikelle mailmalle, yhteisen Cutzumisen
cautta
osallisuteen. Waan eikös Wanhalle Testamendille tullutkan tämä hyniä Työ hywaxi? Tosin tuli, sillä Christus eilen ja
Tanapan ja iiancaicklsest, waan cuitenain sillä eroituxella että he
tätä bywä Työiä catzelit ja nautitzit ikanans cum taemba, nijncuin
sitä joca wasia toimilteman pitä, caickinaisten esimalausten ja uhtein alla; Waan me nyt lähembä catzelem ja nautitzem sitä jo toi,
nnttttua hywä Työtä, joca myös nijn
mitasa meille nyt il«
nwitettu on. Ia nijn sijs, Meidän wapahrajam IGsus Lhri,
sius onCuoleman poisorranur, ia Elämän ja cuolemarromudenErvangeliumin caurra walkeuceen ruonur: täsä tämä
Meidän, wielä olis catzeldawa nijncuin M erinomainen Uja
ston omistamisen sanaitzeculleckin, jolla caickm sitä yhteistä hywä Työtä taitamat erinomaisella Uscon Tygölrckemisella itzellens omisia,cosca he asettamatitzens Jumalan eteen panduunjärjestyxeen.
Waan nijncuin aica ei enämbi anna myöden sitä pidemmäld seliltä,
luetta loulU«Päiwan Aamu Saarnasi.
Nijn taitan
Nyt siis, Rackat Sielut, näin on meidän Wap.lEsus
pchimman Mailman jällens parahaxi tehnyt hänen ylösrakendamisens cautta. Ia waicka tosin Pahm mailma wielä cans
löytu mailmasa atwan awarald, ihmisten pahuden cautta,.jotca
mielellans pahutta racastawat ja noudattamat; mitengin on kej»
ssellä nyt myös Paras mailma jongalEwsrckenda hänen maldacunnoscms ia Seuracunnasans, ja sijnä monda sielua hauen Pyhän yhtcyteens saatta, josa Elämä ja cuolemattomus
totisesti
tygttu'.e,ja Cuolema heistä on totisesti pois eroitettu ia otettu, ia he
itze cuolemasakin omat ja pysywät cuolematoinna, sillä joca ufco
I°l>. 5! 25 Minun päälleni, hän elä, ehkä hän olis cuollur.
Tilan tähän ylösrakendawaistenTuckistelemiseen on meil<
le andanut, se nyt edesmen nyt ia maan poween kätketty meidän
SMracundam Jäsen lEsuxen Ruumisa: Hän on sijrtty sijtä pa-

suuren

sen

suresa

sana

se sama

sen

se

se

sen

ha-
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hasta mailmafia uscottawasti sijhen Parhaseen,

P. Caftesa istutettu

l<->95
ja on cans jo sijnä

sen Parhan mailman istutuxexi j« lEsuxen

sen

ruumin jäsenexi, on myös taalla naulinnut parhan mailman j«
lEsuxen Armo<Waldacunnan suuria edustupia ja tawaroita, hänen Elämäxens ja cuolemattomudexens. Ach! muistaccim sijs, että meille myös Ehto ennen pitkä eteen tule ja painawa sijrtpmyK
näkywäisest menost näkymättömään.
Täms edesmennyt Christillisydem cumppani hänen hengettsmäsa Ruumisans tygöpuhuttele meitä, ja vvwästi jäämistä jaca talla tawalla: Cayo, minlltt aican «n cullmur, ja «n mi,
Nlllda pois orettlt, nijncum paimenen maja; en minä siUen
enämbi näe, HlLßra eläwirren maaft; en

se

slUennae ihmistä, nijden sias jorca maimasa asuwar» Ml>
nunaican,joca minun Luojaldani oli määrätty minun elämäni juoruxi, minun cutzumifeni harjoituxeri, minun Parannuxeni toimitun
lopetta-

II, I«

xexi, minun Christillisydeniwalwomiserr, minun waiwani
pois V. 12°
misen, ja minun cuolemattomudeni Wttämisexi, se on
culunur, ja minulda poicki leicattu nijncuin canguriu tanga, joca
minun wuoteni on ytöstehty piei enambi tacaperin tule: silla
meydesa; tule ja catzo, ja ajattele että elämä on tuuli, eikö yxikän I°b. 7:?-^
läwä silmä pidä minua enambi näkemän- Käändäkät sijs teltan
caicki, jaTulcatnyt: en minä cuitengan löydä yhtän taitawat teidän
ftasan, minun päiwänt owat culunet, ja ehkä minä cauwangin odotaisin, nim on cuitengin hauta minun husnen, ja minä olen wuotem- lob. l? 5 IS^
pimeydesa tehnyt. Tulcat sijs tänne,, ja catzocat: Tule tänne sinä
peldomies,ja ajattele että cohta on lyhdet cuiwa ja jywäkyvsynyt
että ylösleicatta ja latoon corjatta: Tule tänne sinä Adelsmies,jV
eotzo minusa sinun sekä tulemises että lahlös muotoo jaloppua: Tule
tänne sinä Cauppamies, aukaise minun arckuni, jacatzo mailman
catowajsutta ja turoutta: Tule tänne sinäpappi, ja sinä Dllomari
ja catzelcat teidän loppuan ja mitä sen päälle seura 5 Tule tänne sin«
Nuorucainen, nuori mies ja Neitzy, nostacat ylös minun käärili»>
nam, jacatzocat, teidän coreudenloppua: Mätaneminen on minunl,l sob>. l?i 14fin, ja madot minun äitin ja sisaren. Minä olenTänäpänä teille eficuwaxi jaspeilixi, te taidotte nijn olla huomena muille: Teidän aleanne on wielätanapän,Te oletta wielä cahden Isännän waatimifts,waan minä yhden 5 Nijn sijs jacäthpwasti, minun puolisan,minun omaisen, minunOpetajan, ja caicki ystäwan, ja ajatelca^lopun
paal-

eoys
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päälle aina,nijn ette ikänans cxy. Nijn mene sijs sinäkin meidän
stäw6li,ja käy smun cammiohos, ia sulje sinun owes jalkes; lymytä
rapäyxexi, nijncauwan cuin wiha käy ylitze; ia HERsinus silmän
käypä
ulos slastans, etzimän maan asuwaisten pahutts. Ia
ea on
tulewa Duomiollens caikille uscowaisille ilon ja autuderi, ja «scots
iomille pel,ätyxexi jarangcustuxexi. Amen!
HERra IGzu Christe, sinä Ensimmäinen ja U)ij,
Meinen, zoca olir cuollur, waan Elär jällens ijancaickiiesti
meille Glämari ja Aurudexi, ja pidär cuoleman ja helwerin
awaimer. Ole sydämmellisest ylisterry, ercas meidän rasta
pahasta mailmasta wapahranur oler sinun Cuolemallas, ja silla Cuoleman cuolenanur, ja
roijen Glamän meille roimirranur,ja wasia «desi Syndymises sen mcirakendanm, ja sijna pyhas henZellijes yhreydes sirä sinun lapsijas ylospidar ja harjorar. Ach! anna sijs sinun
cuolemas olla woimallisen meifä, cuoleman ja synnin menon jocapaiwäisexi cuolerramijexi meisa, ja anna n eidän si>
mm woirros ja ylosnousemises woimalla uscon caucra no?
sia ureen elämään, ja rulla ronsixi, uusixi, henlellisiri ja
eläwixi jajenixi sinun Nuumijas, jorca eyimme nilra cuin
owar, ja ei nijra clnn Maan päällä owar. Grca
ajallisen cuoleman rvälrrämäroin porrri ja owi on
mjn
meille Simm cuolelnas caurra yxi siunarru ja halairru läpikayräwa ja jyndymmen siihen parhaseen cannian elämään
flNlln rinnalles, cusa rämä räällä sinuja karkercy elämä rule
IlMstxi, ja sijna tirckasterusa cunnian mailmasa ja Taiwan
asilmasiasä räydellisexi, simm Cmmiallisen Glamäs osiM"
sudesa oleman ja asuman ijancaickijudes. Ach'.
meir
meir Taiwais? Sinä corkiammast
Taiwais,
iisterry
Lolminaisnus! Amen, HER-

sen

sen

saara

saara

ealEsil/Amen!

