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WmalWelWaWtl
Joja edespannan ja selltetan:

MM. corckiM MpeWen. se ö!
tlta Imntncn otta Mun waartn sichzstalw/

'ja millä tawallst, eli mifä jarjestyxesa,.
ft tapahtuman Pitä:

Mn myös

Mmism WelwMDflitzians ja lahimmWans
cohtan;

Nfiwacaism ylöskehoituxm ca!!kwilpittomaan jtze cocttelemisecn ja
aicaiseen parammxcen:

Mutta erinomattain minkeMiselle canialle^ylöskchoituxexis opixijaylösrakennuxexi, ensin
Englandin kielesä pränoatty, ja ftn ialksn Soxan,

Latinan ja Rustzln tieicsä täatty;
Mutta nyt S.uomm kiM Mtai

? vedetty, östttawllsätty, ;a yxNrtmsicn ynp
märrpxen, ja meidän opetuxem muoool» Mm,

likmlmin sowittttu.

stsa!m i,v.i,2: Auruas on se, jocaracasta herran lakia,
ja ajartcls hänen lakians päirvär ja yor,

M.ii,v-28: Auruar orvat ne jorca cuulewac Jumalansanan jakätkewar sen.

RewaM Mäntän?





Edellä muistutus
Tämän kirjan Lukioille:

Joille caicMe sydämmesiä toiwotetan:
Armo, rauha ja caickinainen siunaus,

lumalalda ia N>apahraialda
Herralda lejuxelda Christurelda l

lukia! Että tämä kirja, joca jo ennen tätä nel-
liM jäst muusa kielesä on ulostullut, nyt myös Suomen
lkielesä prändätry, sinun kädefäs löyttän.- Se on humalan
WZacas lukia! Että tämä kirja, joca jo ennen tätä nel-
!zHH jäst muusa kielesä on ulostullut, nyt myösSuomen
lkielesä prändätty, sinun kädesäs löyttän: Se on Jumalan
erinomaisesta edescahomisesta tapahtunut, ja hänelle yli-
styxexi ei taivetta jättä mainitzemata, cuinga se nijn tapah-
tunut on; Sillä, Cuningasten jaRuhtinain neuwoa ja
salaisurra pirä salarraman, mutta Jumalan töitä pita
sorkiasti ylistecrämän ja julistertaman. Tob. kirj. 12,0.7.

M eli ustammat christilliset personat owat ei ainoa-
stans itze lcyranet suuren ylösrakttnmren tästä kirjasta;
lvaan myöl> hawainet sen aiwan soweljaxi yxinksrtaisille
ihmisille opixi jaylöskchuituxexi heidän christillisydesäns, ja
autuudens etzimisesa; nijncuin se myös sencaldaisesa päälle-
tarcntuxesa ensin cocoonpandn ja prändätty on, ja owat

sentähden namät christilliset personat tullet sijhen mieleen,
että anda tämän kirjan Buomexi käändä japrändättä,nijn-
cuin se myös nyt tapahtunut on; erinomattain, cosca he
tutkistellen ja perän kysyen, owat cuulla saanet: ettei tä-
hän asti, nijn paljo cuin tietty on, yhtän kirja Suomen kie-
lesä ole ulostullut, josa yrinkertainen cansa, nijnsowelja-
,!i ja nijn yhtähaawa järjestyresä, löytH ne tarpellisimmat
asiat, jotca christillisyteen waaditan, edespanduna ja seli-
tettynä, cuin se täsä kirjasa tavahtu. Täsä aicomiftsa el
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ols heidän päälletärcoiturcns ollut, jongun maallisen woi
tonja hyödytyxcn etziminen; waan ainuastans, sen totiset
chrlstillisyden ja lumalisudsn edesauttaminen, mcidä:
Suoiuallaisisasturaclinnisam, jolsa sekä chrlstillisyden tieto
etta ulosharjoitus, suurimman osan tykönä, wielä on san
gen walitettawasa tilasa. Sillä, vaitzi sitä: että näide,
mainittuin pcrsonain christillissn huolen pidon cautta se ta
pahtunut on: että jocainen saa osta itzellens tämän näit
callin, ja chrlstillisyden edesauttamisexi, sangen tarpellisel
kirjan, pa!w halwimmalla himalla, cuin se jostus muu
toin olis tapahtua tainut, ja mca tiesi, jos tämä kirjc
muutoin ikänäns Suonien kielesa olis ulostullut ia ostettc
taittu nynruin nyt; nijn ei waadi he tacaism nijtä custan
nurin, cuin he stn pränttämiseen ja sitomiseen culuttane
owat, jotca custanuxet tosin ei ole pienet; waan he owa
mäaränet stn rahan, cuin Arjoista, cosca ne myyvän, si
Me tarpeihin; jaerinomattain owät he säät
täner: että msin pitä täällä rahalla,nyt jaainaedespäin,yr
Skoulun opettaja palcattaman ja ylöspidettämän, Wij
bl>r!nPltäjänSuon»en seuracunnanstoulusa; jongastou
luhuonen, he myös jo ennen tätä omalla custcmurellam
owat andanet ylierakeita; sen päälle: että lapset ja muu
taitamattomat, mcchdaisit sijnä tulla opetetuxi kirjan luke
mihsa : ja että sitten se raha, cuin wielä sijtä taita yl
jäädä, niin pitä täytettämän, cuin se caiken parhain ha
wailan, chrlstillisyden edesauttamisen soweljan olewcm.

loca nyt yhdeldä puolelda peränajattels, cuinga har
woin taincaldaiset asist tapahtumat, ja cuinga aiwan har
wat ne owat, jotca wähäkm ratziwat maallisista tawaroi
stnns tamcaltaisijn torpeihijn lahjoitta, (ehkei monicen
silloin cuckaronsa säästä, cosca ylönpaldisuteen, coreuteet
ja ylpeyteen jotain tarwitan) ja joca siinä jatoi
seida puolelda mieleens johdatta, mikä suuri rahan summc
sichen ulosannettu on, cosca ei ainuassans se nimitetty pi
ta,än sioulu ylösrakettin; waan myös tästä kirjasta nelj,
tuhatta cappaletta prändätty ja sidottu on; hän ei taid<^

muuta



muuta, cuin selkiästi nähdä, jaon waadittu tunnustaman:
että Herra itzs on se, joca nämät personat, (amcaltmseen
aicomiften lijcuttanut, ja täyttämiseen wahwistanut on.

Kijtetty olcoll Herran nimi, joca, ehkä hänelle olis
suurin syy, anda wihans duomiot käydä meidän Meni,
jaotta pois snnanswalkeuden, meidän wastanhacoisudem
ja pahudem tähden; ja sitä wastan anda meidän pimeyds-
säm juosta siihen cadotuxeen, cuin me cmsainst olemme;
cuitengin wiela armosa mattele hänen lähes hawinnen Zio-
nins päälle meidän ftasam, ja ylösherättä niitä, jotca sm
ylösrakendamista edesauttamat! Herra andacon myös
siunauxen ja menestyxen, että sen toiwottu vlösrakennus,
joca päiwä ilolla nahtäisin!

Herra Jumala myös armosä muistacon nijtä perso-
naita, jotcatäsä mainitusa asiasa, ei ole tawaroitans sää-
stänet! Herra andacon heidän tvöns itzellens kslwata, ja
palkitcon heidän tehdyt custannoxens runsalla
Herra fiunatcon heitä ja heidän lapsians monen tuhanden
polwesn! Herra andacon sanans aina olla woimallissn
heidän sydämisäns, ja jnhdattacon heitä pyhällä hengel-
läns, että he aina enämmin mahdaisit caswa jawahwiftuasijnä totisesa lunmlisudesa, iota he muiden tykönä owat
pyytänet edesautta ! la, Hcrra andacon heille wihdoin
ulossanomattoman ilon, ja catonmttoman cunnian perin-
nön tykönäns, rauhan ijancaickisisa majoisa taiwan wal-
dacunnasa!

Mitä tämän läsnä olewaisen kirjan Suomexi käändä»
miseen tule, nijn on seßuohin kielestä tapahtunut, eicui«
tengan juuri sanasta sanahaan, waan jongun muutoren
cantza, cuitengin nijn: etteiitze asiat sen cautta ole muute-
tut. Misä erinomattain se tapahtunut muutos seiso, ja
mitkä syyt siHen ollet owat, taittan hawaitta sijtä cuinseura; ensin: cosca tietty on, että mitä yhdesa kielefä on
selkiä, se ei tule aina nijn Maxi, cosca st toiseen kieleen
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juuri sanasta sanaban käänetän, nijn on tämän kirjan
käandäja pitänyt sen pää-welwollisudenansa: että enäm-
min catzoa itze asiain päälle, ja ne samat selkiästl edespan-
na, cuin että ripusta ihens juuri sanoil)iin> joilla ne Ruot-
zin kiclistja kirjasa ulostoimitetan. Toiseri: nijncUin asia
itzesäns waati ja myöden anda, ettei sijheN tarwita lawia
ja pitkä ulostoimilusta, milä lyhemmin ja cuitengm juun
samasa selkeydesä taittan edespanda, nijn owat myös
muutamat paicat, jotca Ruotzin kielisesa kirmsa usiam-
ma«a sanalla selitetä», M Suomeri käätysä kirjasa co-
coon wedetyt ja lyhemmin selitetyt, cosca ihe asia sen myö-
den andanut on,ja ei niitän sen cautta selkeydestäns cadota-
nut ole. Colmannexl: owat taas muutamat asiatwakynet
waatiwan lawiamba selitystä, cuin Ruotzin kielisesa kirjasa
löyttZn, ia sentähden owat ne myös täsa Suomeri usiam-
nnlla sanoilla ja asian haroilla edespannuxi tullet. Nel-
jänneri: Cosca yrinklrtaiselle cansalle ei aina ole wara toi-
mitta jaosta itzellens usiata kirja, nijn että he laivaisit vh-
desä löytä ja lukea sen asian, josta ei toisesa mitän mainita,
ja cuitengin tarpellinen on tiettä javmmärättä; nijn owat
muutamat asiat, iotca christillisyteen ja autuuden kasittä-
misexi wälttämättömästi tarpelliset owat, tähän Suomal-
laiseen kirjaan ja täsä selitetyt, jotca Nuotza-
laisssa kirjasa ei ensingän löyttä; ja Viidennen: mincuin
se ulconainen opetuxen muoto, cuin ensin sijnä Englandln
kielesä prändattysä kirjasa on pidetty, ja myös Ruotzalai-
ftlda käändäjäldä ei muutettu, muutamisa asioisa pocks
pois sijtä oveturen muodosta, josta meidän seasam yxinker-
taisen cansan opetamistsa ja neuwomiftsa waarin oletan;
niin on Suomen kielinen käandäjä usconut stn olewan wh-
tullisen ja luwallisen wapauden: että hän ne assat, cuin
Ruotzalaisesa kirjasa taincaltaisella wierasa opetuxen muo-
dolla edespandut owat, osittain on siirtänyt wiseen järje-
styxeen, osittain myös toisincaltaisilla sananparsilla ulos-
toimittanut; erinomattcun cosca itze asia sencautta ei ensin-
gen ole toiseen vmmärrvreen wedetty, waan on juun se
sama, ehkä sanoisa ja järjestyxesa jocu eroitus on; ja w:ela,
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cosca tämä, nijmuin ne muutkin jo mainitut muutoxet, el
ole misäkän muusa aicomisesa tapahtunut cuin sijnä: että
nijlle yxinkertaisille mahdais olla tästä kirjasta, sitä selkiäm-
bi opetus ja suurembihyödytys, jotcapxinkertaiset picaise-
sti taitamat tulla hemmenetpxl asiain vmmärryresä, cosca
he cuulewat nijtä sencaltaisesa järjestyxesä, ja nijllä sanan-
parsilla edestuotawan, joihin he el nijn tottunet ole. Ia
toiwo sentähden käändajä nijldä,jotca tämän Suomallaisen
kirjan Ruotzalaisen cantza yhten sowitta taitamat, että he
ei ainuastans nijtä täsä tapahtuneita muutoxia parhain
päin ulostoimita, waan myös hawaitzewat, että ne hy-
wästä jatygöulottuwaisesta syystä tapahtunet owat, lijoi-
tengin: co'ca tämä kirja ei ole käätty oppinein, waan,
nljncuin ussasti mainittu on, yrinkertaisten ihmisten tarpexi
ja ylösrakennuxexi heidän christillisydesäns.

Että wielä muutamilla sanoilla myös mahdeta» mai-
nitta, tämän kirjan käyttämisestä: nijn laita se cahdella
tawalla tapahtua, nimittäin: yhteisesti ja erittäin, yh-
teisesti, taita se niinmuodoin tapahtua: Että yxi huone-
cunda, eli coco talon perhe, witzinä hetkinä, erinomattain
pyhäpäiwinä, cosca ei caicki taicka rospuutan ajalla, eli
jongun muun laillisen syyn tähden, kirckoon pääse, ihens
yximielisesti yhteen huoneseen cocoundu lumalans palmellu»
sta pitämän, josahe ensin alcawat yhdellä eli usiammalla
wirellä wirsi kirjasta, ja sen jälkm heidän aamu rucous
uhrlns Herralle sydämmellisesti edescandawat. Cohta sen
päälle mitä se, joca parhain kirjan lukemisesa harjoitettu
on, otta tämän kirjan, ja sijtä yhden witzin osan selkiästi
muiden cuulden ylöslukea, joiden hiljaisudesa ja halulisilla
sydämillä sijtä waarin ottaman pltä; jonga jälken he tai-
tamat taas rucourisa sydämens Herran edesä uloswuodat-
ta, ja päättä lumalans palweuuxen, yhden winsn eli
muutamain wärsyin weisamisella wirsikirjasta. Samalla
tawalla taita myös jälken puolen päiwän tapahtua, nijn
että sekä ne, jottakircosta owat eotia wllet, että ne jotca
cotona ollet omat, cocoon tulemat, alcawatlumalisudcns

harjoi-



«55» ) o ( "U<>
harjoituxsn yhdM wirrellä, cuulewat yhden osan tästä
kirjasta edssäns luettaman ia päättämät rucourella ja wei-
sulla. Ia että tämä nain tarpellinen ja soweljass lumuli-
suden harjoitus, taoadtua mahdais, nijn mahta joca huo-
necunda, ja wäbimmäxikin joca talo, tämän kirian itzel-
lens toimitta. Erittäin taas, taittan tämä kirja nijn-
muodoin käytettä: että jocainm, jolla se on, erittäin ia
yrinäisydesä sitä luke, tutkistele, ja sydämmellisten huocau-
sten. alla, ylösrakennusta christilliiydesäns e.tzi, Cuinga
pitkäldä yhdellä erällä luettaman pitä/sitä ei laitta mää-
rättä, cosca ei calcki ole nijn kirjan lukemisesa harjoitetut,
että he yhtä pltkölda lukea jaxawat, ja mahta sentäyden
jocainen lukea nijn palj.n erälläns, min mahdollinen on,
ja hän yhdellä erällä tutkistella ja peränajatella taita; mut-
ta joco pidemmältä eli lyhemmeldä wttan, nijn ei pidä se
sisldäja täälda tapahtuman, waan järjestyxesä, esipuhe-
sta alcain, ja sitten cappale cappaielda kirjan loppun asti,cosca jällens taittan ruweta alusta yllskertoman sumasa
järjestyxesä. Jos tämä kirja näin, sekä yhteisesti että erit-
täin oikein käytctän, nijn anda Herra tosin stuuaurens,
että se suuren hyödyWen, ja ijancaickisen elämän hedelmät
watcansaatta.

Herra sentähden ylöswalaiscon ja lijcuttacon itzecuta-
kin, Mä tawalla tätä kirja nautitzeman, että heille
werratoin ja siunattu hyödytys sijtä olla mahdais! la,"
rauhan Jumala, joca cuolluista jällens cuorranut on
ftn suuren lammasten paimenen, ijancaicrijen Testa-
mendin iveren caurca, meidän-Herram Icsuren Chri-
stuxen, hän saanacon caickia tämän kirjan lukioita csi-
mellisiri caicresa t^ösä, tekemään hänen tah-

toansa jarehkon heisä nuca hänen edesänsä otollinen on,
Icsurcn Christuxcn caurra; jolleolcon cumua

hancnicöisista ijancaickiscen, MA meni V



Jefuxen Nimttn!
Wsipuhe/

joja osotetan:
Euinga corkiasti tarpelluDen se on, mK
chnnnen waariotta Sielustans, ja miti
itzeculdackin tämän suhten yhteisesti
Wan; nijn myös/ cuinga Tämä Mrja

Sielun parhaxi ja aumdexi käy-
tettämänpitä.

Kirjan päälletarcoitns m» se, M m
yxinkertmfimmat mallaisit tulla »ouwo-

> tuxi ftlAästi ymmärtämM, cuinyahoida»pitä itzms käyttämä!,, että he ja hsidäv
fäns, jasittt jälkeu tämän Äämän ijancaickisefti HM«afitulla, jasijni siwusa ylöskehoitetuxi Ma piläM^n,
cuin tämän heitin autudens edesauttamiseni lMdäwaaoi-tan. Nijn cuule sijs japane wiftsti mietees, racas Siew,

cuingg corkiasti tarpellinen se on, ettäsPidät tarcag lvaaM
sielusta?, ja millä tawalla stsimUda tapahtua» pitä.



Esipuhe.
§. 2.

Sinusa nijncuin cairisa muisakin ihmisisä, on Caxiosa, nimittäin Ruunns ia Sielu, Ruumis ei ole nnkäu
muu, cuin yxi liha-cappale, monenraadollisudenja wi-
heljäisyden alainm, niin cauwan cum ihminen tasa mail«
masa e!ä; ja cosca lmn cuole, mm tule se nijn rumaxi,
haisewaisexi ja cauhistawaisexi, ettei sitä enänwi kärsitä
maan päälläkän olewan, waan wiedän ja kätketän maan
alla, mätänemän lmhwari ja tomuxi, ja on nijn muodoin
ruumis se halwin osa ihmisesa. Mutta Sielu sim wastan
on se callin ja paras osa, jongapuolesta crinoinaltain ih-
minen on se cum hän on, ja jonga cautta hän järjettömistä
luondocappalaista eroitetan. Näillä järjettömillä luon»
docappaleilla on myös ruumis, ja muutamilla, caikcn
ulconaisen muolons puolesta, samancaltaincil ja saman
naköincn, cuin ihmiselläkin: waan cosca ei heillä ole scncal-
laista <Vielua, cuin ihmisellä on, nijn ei ole he lnyöskän
milläkän tawalla suhecn arwoon werratawat, cuin ihnnnen.
Ia tästä seura nyt se opetus, että waieka ihminen on wcl-
capää »vaaria pitämän molemmista, nimittäin, nim Kymin
ruumistans cuinSielustans: nijn cuitengin, cosca Sttlu on
callimbi ja parembi cuin ruumis, nijn pitä hänen ennen
caickia sen ylitze walwsman, ja sm onneliisudesta iuolda
picamän. Mutta ehkä tämä näin on, ni n hakana:: cui-
tengin enimmäst, sen pahembi! toisin-a mmi tätä mastoin
tapahtuman. Cuca on se, ja cusa löyllän niilä, jotca
oikein ajatcelewar Sieluns parasta? Cuinga ruumis, se
balwin osa, mahdms tulla y!ö?pide!yxi, suojelluxi ia hol«
hotuxi, sijtä kyllä caicki murhetta piläwat; sen päällä kä>
ihnnsten paras lyö jaahkcrus; waan aiwan Harmat owat
ne, jotca sitä muistamat, että heillä on yxi calli? Sieh-,
ja sijtä waariottawat, cninaa se mahdais tulla ylöspioetyxi
ja suojelluxi. Tämä on yxi ana, joca suurinimalda osalda
ihmisten nijn penni -a laimin lyödän,
cuin ettei heillä ensmgan sen cansa mitan tekemistä oliv, ja,
nijncuin heillä ei ensmgän olis Sl.luja, joista he.oan tule
waariotta.
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Esipuhe.
§. 3-

Ettäs nyt, Nacas Sielu, joca tätä luet eli cuulet,
mahdaisic tulla ylöskehoicetuxi parembaan mieleen ja oikian
murhen pitämiseen sinun Sielusias, nijn perän ajattele
Ensin: cuinga aiwan callis ja arwamatoin cappale sinunSielus on. Coco Mailniasa ei löyttä, eikä ole mirän nijn
rallista, cuin ihmisen Sielu. Sielu on erinomattain se,
jonga puolesta Ihminen ensimmäisesi Luomiseia, on
Jumalan Curvaxi ja -Hänen muorons jälkcn i Mos.
Kirj. 2,0.26. ja jonga puolesta Hän myös nyt jälken ,yn-
nin langemuxen, raita jällens uudistetuxi tulla, Hänen
Cuwans jälken, jc>ca sen luonut on. Co>. z, v. 10.
Costa nyt Jumala on se Caiken Suurin, Corkein jaCun-
niallisln Olendo, ja ihmisen Sielu on ollut Hänensens ja wielä nyt taita tulla sencaltaiseri (jota ei yhdestakän
muusta Luondocuppalesta niaan päälle sanottu ole. eikä
janolta taita) nijn on sijtä nähtäwa, cuinga aiwan callis
ja arwamatoin cappale Sielu on. Tämä ihmisen Sielu
on myös cuolcimuion, ja alati pysywä: Costa terweys,
ccumeus, wäkeys ja caicki muut, cuin i-musellä ia ihmisesa
omat, huckuwat ja catomat, niin on Sielu wielä cuitenqin
jalellä. Costa ihminen cuole, nijn näky se kyllä silmillänähden, nuncuin olis hän peräti loppunut, jonga tähdenmyös ne suruttomat ja jumalattomat pilcaictt auttelemat
ja sanomat: Mcidäm elämä,» on ja wai«
lvulloinen, ja cosca ihlninen on cuollut, on hän peräti
loppunut - - me olcm raparurmc-st ja me-
nemme pois, nijn cuin en mc iräuäns olletcan olis:
sillä hengen ivcrämys meidän sicramisam on jawu, ja
meidän puhein on kipinä, joca meidän jydämmestäm
käy. Cosca se sammutettu on, nijn on meidän ruumim
pois nimcum nohrä, ja ineidän caro nijncuin
loykä ?c. Wijsaud: Kirj. 2, v. 1. :c. Mutta taincaltaisetjumalattonmr pilcajat, pita kerta pelwolla ja wapistuxella
hawaita saaman, ettei se nijn ole, cuin he owat ajatellet,
waan etcä ln'il!ä on yri cuolematoin Sielu, joca pysy ja
jnä jäleiiä cozca ruumis, ja coco ihminen sen cansa hucku-
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Esipuhe.
n»< ja leppunexl näky. Ruumis nijnculn mulda, pannsn
kyuä maahan, niincuin se ollnr on, Mutta «Hengi, ft
on Sielu, rule Jumalan joca sen andanut on.
Jumalan hengen lodistuxen jalken Sarnaj. Kirj. 12, v. 7.Nyt pidetän ne capoalet enimitten mailmafa, callimbana
ja sunrinmiasa arwosa, jotca pidemmän ajan pysywäc ja

kestä-rät. sis ihmisen Sielu ole valion suuremmasaorwosa joca wielä j.ilken cnolemangin pysy,
eosca ruumis mullari ja nch vaxi raukme? Paitzi tätä, nijn
peränajatte!e, cu nqa sumesa ihmizen Sielu on ihe
tednyt on. Coco tai raZ ja maa, ia caicki mitä nijsä on,
ei ole Jumala e n° n val o maxanut, cuin ihmisten Sielut
yxinäns. caicki caopaler lumalalda luotin, nijn ei
tarvittu siihen mnuta H.meloä cuin yxi ainoa sana, M
e!>'ca Herra ainoastani käski, nijn ne luodnri wlir.
P!a!m. 148, v, 5. 1 Mos. Kirj i, v. 3. :c. Että Jumala
wieiä ny? caick: Cappalec ylöspitä, suojele'ia hallitze, stjhen
ei tarwita mit. n muuta, cmn se ainoastans, etlä Hän
nijn tahto; waan ihmisten Sieluin tähden, cosca ne synnin
cautta cadotuxen alaWjoucuit, on Hänen täytynyt ulos«
anda Hänen Ainoan rackan Poicans , Joca on Hänen
C:nnlans> kirckaus, ja Hänen olemuxens juuriCuwck.
Elr.», ». 3. T»stn! Caickein Jumalan ijancaickiftn ia
loppumattoman Hywyden Tawarain seasa ei ollut nntä»
Ca>limö<na eikä Racka!iam!)ata, »uin tcunä Hänen ainoa
Poican«, jaei Hän cuuenganHändäkän säästänyt, waan
u vs andoi Hänen suurembaan alhaisuteen, wiheliäi syteen
ja »vaimoaan, ajnoastans että ne ijcmcaickise»
turlneiiuxen ja cadotuxen alaiNri joutunetIhmisten Sielut
o!i'u tulleet. Tämällunalan oma ja ainoa
Pvica, lesusCnristus on myös mielelläns Tämän luna<
f uxen «tanut. Hän alas astuiHänen Jumalallisen
Cmmians istuimelda, Tuli tänne kirouxen alla annetun
Ma.n, päälle, otti päälens halwan orjan muoden, jacai-
fen st'» wl'l»eiläl'sy.">en, cuin synnin cautta jaSynnin täy-
d.n ftn ln«O<«l«» iMisen <ucucunnau ylitze tullut on. Coco

Hä»
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esipuhe.
Hänen elämäns «ica täällä maan, päällä, s«m«ff« äitin
«ohdllsia, nijn hau/an asti, olitäynänsn-ineliaisytlä, ky»
hyttä jakärsimistä. Mutta erinomattsin ulos seis.i ,a ala»
käwi Hän sinä wijmeisenä wuorocautena, Hänen olZ,oa<
misens ajasta, necaicken hirmuisimmal, >"ii<
klanimat waiwat, niin ettäHW sekä sMuem
ulosseisoiJumalan wihan jaHelivetn naiwan haikmden,
«ttä myös ulconaijesti kär'el caickinaiset wäkiwalcai!eroaäl!<
earkamiset, pilcat, HHroiistyxer, ru!'stimi<es, werenwuoka-
tuxet, haawat ja wikdein sen caicken cackeramnian «a hä<
piällisemmän ristin cuoleman,. ni ncuin Hänen
Historjasta pidemmäldä nähtäwä on Ia caho! raicki
tämä on tapahtunut yrinäns ja ainoastcms ihmisten Sie>l
luin lunastuxen ja pelastuxen tähden ('). Peranajaitele
edespäin, mitä Itlmala wielä nyt joca päiwä leke ihmisten
Sieluin tähden. Se on Hänen suurin ja sydämmellism
ilons, että ne autuixi tulewat. Sen zälken Hän suurlm-
mast ickäwöitze ja halaja. Sen päälle Hän myös joca aicel
Pyhän Sanans, Sacramcnteins jaPalweljains cantta
työtä teke. Mutta sitä wastan, ei ole eikä tapahdu
nijn suuresti Hänen mieldäns wastoin, cuin st/ costa jrcu
Sielucadotuxeen joutuHef. 33,v,i1: LyhykäiWi sanottu:
koco Colminaisuden suurin halu, ikazvöltzennnen
ja ahkerus on ollnc ja on tänäkin pcnwänäs että
mi Sielut makdaisit autuixi tulla, ja ei ole säästänyt
Mä säästä milän sijtä , mitä Hänen tämän
päälletarcoituxen woitan«isexi tarpellinen ja soweljas on.
Caho, racas Sielu, n.iiu c?l!'ist omatSKlmlumalald»
anvatut. O cuinga suuri t n siis Sielun arwo m calleus!
ja nM on tarpellhenwi jacohlullisembi cuin st, että sMä

cai<
3»si« »»at myös ftmlsten «nmlt IH»ttll'« lunasittut; iv.ia»
»ca sielu ihmlstsH « se osa, jonqa niunnj
lämän lunasiucen hyodytyll». ja <ota yhdistyi paitzi st o!is
»«»mille yhti hy«z, joi sc »li< ln»!lstttm .Ii «i, mju »aittll»
PtsufiNttlla san»tta, että lei»s »u Mut HmiM
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Esipuhe.
caiken suurin ja tarcain waari oletan? locaitzen täyty tun-
nusta, että jota callimbi jocu cappale on, sitä enämmin on se
myös mahdollinen, että sitä wisusti waari oletan ja mur-
hetta pidetan, ettei se mabdais huckua waan tallelle pysyä.
Mutta mikä on callimdi cuin Sielu? Jos coco mai!ma/l
rickaus, culoaja tawara yhteen coottms, nijneiolisse
muu, cuin raisca, ja, wähembi cuin turha ja ei niitän
yhden ainoan; Sielun calleudcn suhten. Ia mistä tulis
sentähden ihmisen enambi huolda pitä, cuin Sielustans?
Totisesti! ne ihmiset owat peräti sokiat, ja,enämmin cuin
tyhmät, ja, me taidam totudella sanoa, että he oroat
peräti riiwatut, jotca coco elämäns aian, ainoastcms tä-
män mailman catowaisia ccmpalcita ja tawaraita tacaaja-
wat, ja suurimmalla ahkcrudella nijden perän hyöriwät ja
pyöriwät, jotca cuitengin ei mitan muuta ole, cuin yri
tuulesa hajowa sawu , yri tuhca ja tonm, niutta caiken
tämän alla ei ajattelecan l>eidän cuolemattomia Sielujans,
waan ne niin halpana pitäwät ja unhottawat, että he a»
dawat satanalle tilan, caiken hänen toiwons jälken, nijn
calleita ja arwamattomia tawaroita itzcldäns pois warasta.
Pane sinä, Racas Sielu, tämä asia paremmin sydämmes
päälle: peränajattele, mitä sinä täsa Ihmisten Sieluin
callifta arwosta lukenut eli cuullut olet: peränajattele, ruin-
aa sinä sen kerta Jumalan edesä wastawas luulet, jos sinä
halpana pidät sen, mitä Hän itze nijn callina pitä, ja jos
sinä huckat ja pois tuhlat sen caicken callimman cappakn,
cuin Hän sinulle andanuton; Ia tule tästä ylöskehoiteturi
ennen ccuckia Sielustas ja senitallells pitämisestä waari ot<
tan»an ja murhetta pitämän. -

Tämän siwusa, iaToisexi nisn perän ajattele, sitä
suurta hyödytystä, cuin sinulle sijtä on, jos sinä Sielus
tallelle pidät, mutta cuinga suuri, sitä wastan, se wahingo
sinulle on olewa, cosca sinä Sielus huckat ja cadotttt.
Silloin pitä ihminen Sieluns tallella, cosca hän nijn paljo
cuin,hänen puMdans waaditcm, sijtä waariotta/että ss

jäl-
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Esipuhe.
jälken tämän elämän makdais nancaickisehen elämään sisälle

päästä. Tämä clämä on ni n suuri ja werra-
toin aumus, ettei sitä täsä cuolewaisudesa käsittä cikä ulos-
sanotra t aitta. loica ei silmä ole eikä corwa
o!c
Jumala nijlle walmiitanur. jocca racastawac.
i Ce>r. 2, v9. Sijnä ijancaickisesa eiämäsä vitä oleman

pelastus ja wapaus caikcsta sijtäcuin paoa on.
Caicki ne onnettomudet, caicki ss wiheljäisys ja waiwa cuin
tälä elämäsä meitä cohta ja rasitta, pitä sieldä caucana
pois oleman. Sielä Jumala on poiSpydkin?H cai'ki
kyynelet, ja ei euolemara pidä sillen oleman, eikä
kiuua pidä sillen oleman: sillä ne endisec poismmir.
Ilmest Kiri. 21, v. 4. Sitä wastan öitä niiden, jotta tä-
hän elämään pääsewät, saaman catzella Jumalala cas-
woista caswohon nijn cuin Hän on. 1 Cor. iz,v. 12. 1 ?fol).
«,, v. 2. >a niiden pyhäin Engelein ja uloswaiittum suloisesa
fturasa. nautita ulossanomatoinda iloa, riemua ja aututta
lackamäta ja ijancaickisesti. Sielä tule se täytetyxi, mitä
Dropheta EÄijas sano kirjans z;,v. 12. cusa sanat n.nn
cuuluwat: herran lunnsterut palaiawar, ja tulevat
sencamca riemulla Zionijn, ja izancaickinen ilo on oleroa
heidän pääns päällä; ilon ja riemun he kässcräwac, ja
murhe ja huocaus pirä pakeneman. Ia David sano:
Sinun casivos edes, -Herra, on täydellinen ilo, ja rie-
mullinen meno oikialla kävelläs ijancaicrisest: Psalm.
i6,v ii. -He juovurvar sinun huones runsast rawarast,
ja sinä juorar heirä hecumalla nijn cuin wirralla Psalm.
z6,v. 9. Ach! cuca taita tämän iiancaickisen elämän suloi-
sutta ia aucutta ulossanoa? Cosca opetuslapset, muincn
wuorella, cusaH.'rra lesus kircastettin heidän edesäns,
sait ainoastans maista esimaun eli muutamat pisarat tämän
ijancaickissn elämän suloisudesia, niin ss jo nijn ilabum Kei»
tä, että Petari sanoi: meidän on räsä hywä olla.
Match. 17, v. 1. lc. Ach! cuinga paljon suurembi ja suloi»
sembi mahta Ms nijden ilo ja autuus olla jocca sen hancaici-sen elämän täydelliseen nautitzemiseen sisälle pääsewät. To<

A 4 tise-
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Esipuhe.
ttstsil l ne Sielut owat hywin tallells, iotca sinne tulewat,m mitä siiurembma onnellisutta ja autuutta, taitamat ne
lheliens toiwlMa. min tämä on? Caicki se ihastus, cuinnildcn maallisten, ja catowaisten cappalden omistamisesta ja
!'.autltzemisefta jobcus olla taita, on nijn aiwan turha ja
mitätöin tämän ijancaickisen elämän, jasen siellä olewaiscn>!on ja amuden suhten, ettei se ole mahdollinen ensingän
wmiiettä eickä ajatuxijn otetta, ja taincalraisesta autualli-
sesta, ja riemullisesta elämästä, tulet myös M, racas
E lelu, osallisexi, jos sinä oikein täällä eläisäs Sielustasvaaria pidät. Sinä tulet sijtä osallisexi, ei ainoastansS elun, waan niyöskin ruumin puolesta. Nijn pian cuin
lmun Sie>us aiallifen cuoleman cautta ruumista eroitetcm,
niin tule ftcohtawiedyxiEngeleildä?lbrahamin Helmaan.Luc. ib,v.22. ston: Jumalan tygö, ijcmcaickista autuutta
nautitzen,an. Ia cosca sinun ruumis wijmeisnä päiwänH
maasta ylösheräretän, ja Sieluncansa yhdistetän, nijn semyös kncastetan, nijn että se tule lesuxen kirckan ruumin
«ltaisexiPhil. 3, v.21. ja nijn muodoinSielun cansa sisälle-kan scheen Taiwalliseen cunnianWaldawndaan, josa sen?ilä paistaman nijncuinranvan kirckaus, jarähbet, ja
kljldämän nijncuin AnrinZo. Dan. 12,v. 3. Matth.lz,
v.43. Catzo! racas Sielu, näin arwamatoin ja ulossano-matoin hyödytys on sinulle sijtä, jossinä, nijncuin tule,Sielustas huolda pidäc: ja eickö nyt tämä madda olla
n>omlailinen sinua sijheen ylöskehoittaman? Sinä monda
ferm suurimmalla työllä, waiwalla ja hiellä hyörit ia pyö-
rit yndcn pienen maallisen woiton perän, joca, cuuengin
vs sisiä sen käsität, ei muuta, cuin wahän ajan, ja silloin»
g:n «lwan wähän sinua hyödyttä ja autta. O etkös sisnahda paljo wiriämbi, ja enämbi wäsymätöin siitH
h!ä- ahcervitzeman, joca näin määrättömän jaijancaickisen
mnmania autuden, sinulle saatta?

§. 5.
Mutta mielshes johdata nyt myös sitä wakinaota ja

onnettowutta, jonga sinä pcMes wsdät, jos si»a tämän
lamlin
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Esipuhe.
laimin lyöt, ia unhodat Sielustas Saariotta. Paitzi sitH
ijancaWa elämätä, josta sanottu on, nijn on wielä yfi
toinen paicka, jonga nimi on iiancaickinen cuolema, ijan-
caickinen cadotus ja helwetti: Nijn suuri ia ulossanvmatoincuin se Taiwallincn ilo ja autuus on, nijn ulossanomatoin
on myös se tusca, waiwa, kipu jaahdistus, cuinlöyttän
täsä onnettomasa paicasa. Jos caicki ne waiwat, cuin
mailman alusta owatkaynst lumisten ylitzeyhteenco ottaisin,
ja pandaisin yhden ihmisen päällä, nijn ei olis se mixikänluettawa, Helwetin waiwan jakijwun suhten. Siellä on
ulconainen pinieys, josa picä oleman ircu ja hammastentiristys Matth.B,v. 12. jayxi jänvi loca pala tulesta ja
nUikirvcstä Ilmest. Kiri. 21, v. 8: ja se cuin caickein l)irmul-
lisin jacauhistawaisin on, nijn ei pidä tällä waiwallaHcl-wetisäcoscan loppua oleman, cosca ne, jotca tähän on-
nettomaan cadoturen paickaan joutuwat, owat monda
tuhatta ajastaica kärsinet sitä sielä olewaista ulossanoma-
tvinda kipua jawaiwa, nijn ei ole he pääsin ja velasturenpäiwa likemn,äxi tullet, .cuin silloin cosca he sinne jouduit,
waan heidän ahdisiuxens on alinomainen ja lackamatoin,se wasta udesti alca silloin, cosca he soisit että sen jo loppu»
man pidäis. Heidän nmtons ei pidä cn?leman, eitä
heidän ruiens sammuman. Es. 66, v 23. Marc. 9, v.44.Waan heidän waiwanssawuylssastn i)al.cKickiselrijan'
raiteen: jaei heillä ole lepoa päiwällä eikä ysllH.ltmest.
Kirj. 14,0. n. Ia tainealtaisten hir!? uisten ja ijancaickiseen
ennetcomuceen,joutuwat nyt caicki ne, jotcaSielustcms ja<en
tallelle pitämisestä huolimattomat owat. Cosca he ajallisesti
cuolewat,nijn heidän ruumins kpllä baudaran maahanmut-
taSielu aletetan cohta jälkenercancnnscn ruumista, Junia-
lan duomion eteen, ia tule sieldä tähän tuscan jawaiwan
stan poisnäytetyri, ja tähän samaan onnettomuteen joulu
myös sitten ruumis, cosca se maasta ylös heräte-
tyn iaSielun cama yddistctyxi tule. Silwin M fie
euuluman caickille sencaltmscks, lefuren omasta smlsto:
tNeng«r pois minun l?°Fm ce kirorur sijhen ij<znc«ttcNl-
sten tuleen, joca walmifterru sn perkclcUe j« hänen ett»

A 5 jMls
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Esipuhe.
yeleilläns. Match. 25, v. 41. Näe ja nyt tästä,
rcicas Sielu, cuinga smiren ja parandamattoman wadin-
gon se myöcäns tuotta, cosca ihminen on luaun pilämätöin
Siclustan?. Hän ci ain tule u!o?mljemxi sen au-
tualiisen ja ijancaickisen elämän osallisudesta, waan myös
näin ulossanomattomaan ja loppumattomaan waiwaan
nlasss)östyxi, jatämä tapcchtu hän Ile ei ainoastc>ns Sielun
puolesta, waan ruumis tule myös saman cadotuxen ja on-
nettomuden alaräymän. Syystä sano sijs lesus itze:
tä aurra se ihmistä, joogan caikcn Mailman woicca,
ja Siclullens saa N?adtr>qon? taicka „,irä a-lda ihminen
Sieluns lunastuxexi? Matth. 16,0.26. Jalosin, mitä
autta se ihmistä, jos hän caicki muut woittais) co:'ca hän
ca?otta sen caicken callimman capvalcn, cuin onkcmen cuo-
lematoin Sieluns? mitä se hyödyttä hända, waicka hänellä
olie oliuc coco mailman rikaus, tawara,a cunnia, cosca
hän cuitengin sen ijancaickisen ja taiwallisen rickauden, ta»
waran ja cunnian osallisudesia mle ulossuljetuxi? Mitä
hyödyttä ja autta se handä, waicka hän sen wähän ajan,
cuin hän täällä elä, sais nautita caiken sen ilon, ja ihastuxen,
cuin hän ikänäns pyytä >a yalaica taidais maallisista cap-
paleista, cosca hän cuitengin jälken cuolcnmns, sekä Sie»
lun ettäRuumin puolesta joutu ijancaickiseen itcuun ja ham-
masten kiristyxeen helwerisä, josahän ei enämbi saa wesipisa-
rmacan kieldans jähdyttärens, wcian täyty ilman lacka-
mata huuta: Minä cowin wairvatan räst iiekisä. Luc.
16,0,24. Ach mikä taita sijs suurembi wahingo olla cuin
se, cosca ihminen SKluns cadotta? Ajattele tätä ja pane
sydämmess, sinäkin racas Sielu, joca nyt täsiä muistute-
tuxi tulet. Mitäs teet, ja cuinga on sinun cansas käypä,
josmyös sinä sielus huckat jacadotat? Ajattele cuinga wer-

rattomasta autudesta sinä sencautta itziäs osattomaxi teet,
ajattele myös lackamattomaan wiheljäisyteen sinäsen cautta itzes si)öret. Cosca yxi pieni walkian kipinä lange
finun paljan ihos päälle, nijn se matcan saatta niin wai«
kian kiwun, ettet sinä tiedä, cuhungas itzes käännät. O
cuinga paljo wackiambi ja yirmuisembi mahta sijs se kipu ja

waiwa
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Esipuhe.
wmwa olla ''onaa sinun pitä ulos seisoman, jos ja cosca sinä

heitelän heiwetin cuumaan
eaickisen tulen liecki pitä sinua poltaman >a corwendaman,
ei muutamia hetkiä japäiwiä, waan alinoma ja loppuma»
ta? Auttele, sanon minä wielä, ajattele täm, ja tule ntä
ylöske!'oitetuxi, caicken suurimmalla sijsä mur«
hetta pi:ämän, ettes Sieluas cadocais, waan sen ttUlella
pitä mahdaisit.

§. 6.
Colmannexi nijn perän aiattelewiela sitä suurta waa-

ra, josa sinä rlet, ja iosa sinun Sielus picaissti tule tähän
mainittuun wahingoon.saatttuxi, jos ec sinä wisusti pidä
tvaari itzestäs. Me olem joca culmalda ymbäri pijritetyt
wihollisiloa, joidenylimielinen ahkerus käy sen päällä ulos,
että he meidän Sieluni turmellureen ja cadokrcen saattamahtaisit. Nämät wiholliset vwat: perkele, mailina ja
meidän oma liham. Perkele on se ruuma hengi, joca
kyllä ensin lumalalda luotin walkeuden engelixi, mutta coh-
ta poislangeis ja tuli sekä Jumalan että ihmisen suurimmariwihamiehexi. Hän on se suuri Lohikarme ja «vanha
mato, joca coco Maan pijrin rviettele Ilmest.Kiri. 12,
v. 9. Tämä on yri wiecas ja cawala wihollinen, niin cuin
hän sen silloin kyllä osutti, coscahän petti meidän Cnsimmäi-set manbembam Paradisis, ehkä cuinga wijsaxi ia ynimär-
täwäisixi helumalalda luodut olit; japaljon mämmin hän
nyt meitä peioxens cautta langemuxeen saatta, jotca sytä
cansaluodusta wijsaudesta pois joutunet olemme, jos en »ne
hywin cawahda itziäm. Tämä on myös yri walpae ja wä-
symätöin wihollinen. Hän käy ymbärins, nijn cuin kil-
juna Jalopeura, jaeyi, kencn hän nielis i Pet. ;,v. 8.
Hän waariotta caikista nijsta tiloista, joisahän näke itzenstaitaman mcitä wahingoitta, ja ei laimilyv nutän, jonga
cautta hän taita meidän Sielujani turmella. Tähän tygö
tule Mailma; se on: caiki ne cappalet, cuin täsä mailmasa
meitä cohtawat, ja meitä johonquun pahuteen yllyttä tai-
tamat. Nämät caicki yhteen otetut, omat nijn cuin suuri

waru-
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Esipuhe»
«varustettu sotajoucko meitä wasia». Dlstw löyttän yhtäy
osia jacappalda täsä mailmasa, frca ei jollakin ojalla ja
tawalla taida olla meidän wiholiiftm ja laatta meitä lant«»
muxeen ja wabingoon, jongatähden myös Apostoli Johan,
nes sano : Cocc, Mailm« on payudes i I)h. f, v. 19.
Vlailman Cunnia haucutrele meitä ylpeyteen, Mailman
hecuma yllyttä meitä ylönpaldisutcen, Mailman rirkaus ja
tawara pyytä wetä meitä ahneuree», Mailman ulconalnen
vnni ja coreus wisttels meitä Jumalala unhottaman, ja
fen onncttomus Jumalala wastan nuristaan. Tällä ta»
ivalla en usein se ruuca, jota me syömme, ja se juoma,
Ma me juomme, meille lanaemus japaulv, erinomattcun
pyytämät ne suruttomat ja Jumalattomat ihmiset mallma»
sa, nyt heidän pahoilla esimerkeiUäns, nyt haucuttelcmisel'
lnns, nyt ahdistamisen, pilcan ja wainon cautta, saatta
meitä sijhen, cuin paha on, ja jonga caujta meidän Sie<
luiliem wahingo tapahtu. la, usein owat mcidän lähim-
mät omaisen,, ja ne, jotca me meidän parhaixi ystäwixem
luulenl, meidän suurimmat jawaarallisimmat
Se colmas meidän wihollisen on meidän oma liham, se on:
meidän turmeldu ja syndinen luondom. Tämä on meille
sitä waarallifembi wihollisen, cuin että se on meitä caicken
jäbin, ja me cannamme sen meidän omasa powesam.
Tämä on myös sangen cawala ja petollinen. Se peittä
pahudens ystäwyden peittellä. Se puhu rauhallisesti mei<
dän cansam, mutta jos en me wisusti cawahda itziäm, nijn
se sinä samasa salaisesti pistä cnolettawaisen puicon meidän
sydammem läpitze. Sen wiettelys marjat näkyivät kulli
ihanaifi ulcoa päin, mutta jos me waan nijstä wähäkin
maistamme, nijn owat ne cuolettawainen mprcky meidän
fieluillem. la, nijn aiwan wahinaollinen wihollinen on
meille, tämä meidän oma liham, että jos ei sitä elis, ni»
ne muut Viholliset, perkele jamailma, ei mitän meidän
tykönäm taioais matcan saatta ja ulostoimitta; waan
tämä on se, jonga tykönä ne muut ensin majans ottawat,
j« nuolens, meitä teroittamat ia walmista«
wat. Mutta iota wahingollisembi yxi wihvllinm on, sitH

N»»
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Esipuhe.
»arpeMembl o« ft, että me sen saman l>ywin tunnem, ja
ti?däm minqa ja millä tawalla hän meitä wäijp. Sentäh»
d>n tahd'n minä myös lyhykäisesti osotta, mistä tämä mei«
län oma liham, eli turmeldu luondom enftn on alcuns saa«
nutia meihin tullut, ia misä se, meidän sieluilleni wahin»

meitä wastan itzens osotta, japaha aicomistans har-
Mta pyytä.

8. 7-
Ne ensimmäiset ihmiset Adamin ja Ewan loi Jumala

Oman Cuwans jälken, joca seisoi räydellises rundemises,
PVdvdeo ia wanhurjcaudes. Cvl. v. :c>. Eph.4zv.24.
Jumala lahjoitti heillä nljn ylöswalaiitun ymmärryxen ja
su!«en wljfaudm, että he, nijn palio cuin heille tarpellinen
vii, täydelllscsti nmsit Jumalan, jaymmärsit caiken sen,
mitä heidän autudens edesauttamisexi soweljas oli: he tiesit
mikä yywä ja pa!)a oli, ja taisit ne toinen toisestans eroitta,
Samalla tawalla lahjoitti Jumala heille yhden pyhän ja
puyta» tahr on; heisä ei ollutyhtän taipumusta pahuteen eli

cuin Jumalan micldä wastan sstiwainen oli, waan
nijncum he läydelliftst tunsitlumalan, nijn he myösHän-
dä nijn cuin Sitä suurinda jaCorkeinda Hymyttä täydelli-
sta racastit, janiin cuin he tiesit mikä Jumalan tahto oli,
nijn olit he myös malmit sen jälkenitziäns'käyttämän heil-lä oli nmös se woima että he tämän tehdä taisit, ja löysit
fijnä heidän lwirimman ilons ja ikastuxens. Ia nijn muo<
doin ei ollut heillä silloin yhtän sisällistä wihollista, waan se
ylöswalaistu ymmärrys ia pyhä tahto, joilla he olit lahjoi«
tetut, olit heille wagat jauscollistt johdattajat alinomaiseen
ennellifuteen ja ammeen. Ia jos nämät ensimmäiset ihmi-
ftt olisit fturannet täki uscollista johdattajans, ja pysnnet
fijnä cansaluodusa täydellijydesä, niin olisit he ei ainoastanshe alna enämmin wahwistetuxi tullet, waan heidän
lapsens ja jälken tulewaisens olOt myss ollet nijn ymmärtH-

wiisat, pyhät ja wanhmscctt, cuin hekm M.
Mutta sen pahembil rämä ei tapahtunut. He ei tallella
picänet JumalanCuwil/ waem.poiscadotit jm. He an»
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Esipuhe.
nmt sen ruman henaen perkelen wietöllä jasaattaitzens syo<
män vuun hedelmästä Paradisis, josta humala oli
kicldänyt heitä syömästä)ja nijpian min tämätarahdm,
niin poiscadotit Ke caicki ne cansaluodut täyde.lisydct, ja
ihanat lalMt, jacoco heidän luondons seka ulconaisesti että
sifäliisesii tuli peläti turmelluxi ja pahoxi. Sencautta tulise autuallinen ja ihana Jumalan Cuwa heidän puäldäns

pois

(*) Cuinga t3man kieloon puun cansa oli laita, .ja cuinga p rkcle
sauti m idän Esiwanhcmbam sijtä syämän, nähdän pidemm ldä
»Mos Kili 2>a luguisa Jumala, nimittäin, asetti Ad.unin
ja, Ew«m lohta jalken luomisen Pmadisi!», ,e on yht n ihanan
yrlitalhaan eli Krydunahm, josa caickinaHa hedelmällisiä liula
caswoi. lu,nala andoi heille luwan syödä eaickein muiden puiden
hedelmistä, waan haejoittarens heicä cuuljaisiidcsa cohtan,
(joea heille waitamattömasti oli tarpellinen, jos muutoin heidän
onnellisudcns piti woimasa pidetyn tuleman) ui n kielsi Hän heua
syawän yhden puun hedelmistä, joca oli keskellä Paradlsm, ia

sanoi Wamillc: 2llä syö sijtä, sillä jonap.Un»ä,iä jmä
siltä ilvör, pirä sinun cuolemalla cuoleinan.
Silloin oli Perkele jo langennut, ja tullut sekä lum lan
«tta ihmisien wiliolliseci, ia cosca hän tiesi, että sen Kcldyn puun
hedelmän syöminen viti oleman ihmiselle wahmgoci ja
niin etecns asetti hän saattaeens heitä sijhcen, Hm päällens otti
yhden kärmen hahmon, ja rupeis ensin yllyttämän Ewata sitä
syömän. Hän ettei heidän millan tawalla pilänyl
man, waan, enä heidän paljon enämmin piti tämän IMelmän
syömisen cautta tuleman niin wijsaixi ia »nimönäaäisiri en m In-
mal i >tze. ' I»sEwa silloin conta, nij» enin hän kyliä olis tuimtt,
olis kaandäniit coewans pois euulemast tämän wictreljän uuhelta,
ja mennyt pois hänen tyköäns, liiin ei olis hän milön caiimi mat-
canlsaatta, maan co ca hän Nlpeis emileman hänen sauojans, ja
and<man itzians puhcseu hän.n cansans, nijn siivutti hän wie«
tellyrclläne »vähittäin uijn Ewan sydämmen, ctta hän siw!!ui hä.-
ncnwietellyflänsseuram.i!!, ja soi ei ainoasians itze sijiä
hedelmättä, w.i?n saatti myös mleyensÄdaini!' sitä sama tekemän.
Ach inictuin oli tosin tämä heti, eo ca tämä,tapahdm Tämä
,o!t se ensimmäinen n)»di, Maa eauna caicki ihmiset jyndi-
sin tullcc, ia iosta eaick, wihel.eisys, uunettomus ja paha on al-
cuns panne: »l.
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Esipuhe.
pois riisutuxi, ja sitä wastan verkelen ruma jacauhistawai-nen cuwa liidän päällens puecctuxi. Ia nijn cuin he itzenäinmuodoin tulit turinelluxi, nijn ei tainet he myöskän toisen-caltaisia lapsia siittäjä synnyttä, cuin he itze olit, jonga
tähden Adamista jalken langemuxen seiso l Mos. Kirj.
5,v. z. että hän siirri pojan, ;oca ei Jumalan cuwcm,
waan hänen oman cuwans caltamcn sec>n: jolla oli
nijn turmeldu ja paha luondo, cuin hänellä itzckin oli. Iacosca me nyt caicki olen, Adamin ja Ewan lapset, heistä ja
heidän slkiöistäns ulos tullet, nijn o!em me myös samallatawalla sen luonnollisen sikimisen ja syndymisen cautta, sen
tturmeilun ja syndistn luonnon heistä perinnet, sillä micä li.
hasta sy!,dyi,yr on se on liha Joy. z,v, 6. Tästä tule nyt
lse että meidän ymmärryxen luonnosta on sokia, pimitetty ja
caickinaisela erhetyxellä täytetty, ja niin caiketikin, että yxi
luonnollinen ihminen Jumalan Hengeldä coconans pimev-
dexi cutzutan. Epo, 5,v.«. Me tulemme tänne mailmaan
tyhmänä ia ymmärtämättömänä ilman totista Jumalan
ttmdo, ja emme tiedä engättaida itzestäm tietä cuinga ja
millä tawalla »neidän pitä autuaxi tuleman: Sillä luonollt<
nen ihminen ei ymmärrä nijrä cuin Jumalan Hengen

silla ne owar hänelle hulluus, jaei raida käsittä,
, Cor. 2,v. 14. ('). Samalla tawalla on myös meidän

... tahtom
,(") Taina niin tasa sanota», ei sodi millakan tawalla sitä wa!ian,cuin tämau Äivian i Osan §.,. cdcstuodau. Silla waiäa sc ou

tosi, ctm ihmisellä wielä nytkin lanaemuxen jalken, on nijn pal-
jon walkeuttaymmänylesä, että han, j2s ha» sm oilein kayttä,
Catzclle,ans,a tucki lellesans tätä suutta »uailman rafcimusia, ja
milä iijna hända lohta, taita hawaita, ci ainoastans, että yll
Jumala on, waan myös monesa asiasa paatta, ,os se on cilci >,'j»
tamau Jumalan tahdon cansa yhtcn soplw«inen eli ei; mm ei laid»han cuitengan tasia luonnon walkeudesta nijn tuta Imtt',,!a!a «zHänen tahloans, min autuden kaMamiscei 0!,7
Waan taja autuaxi tc°ewäise,a Jumalanrundeniise a, un ihmine»lumnostans nijn ymm

, soNa ja pimittt y ellei yä»munca taida, cuin ioutua ijaneaickiseen piuieyceen, jos n
malan Sanasta itzians yloswalaista ««»a, ja lttä wallt.ttca ,elna,luin lljta i)anellecoi,ca.
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taktom luonnosta peräti paha ja turmeldu. Oe on pois,
käätty Jumalasta, ja caikesta sijcä cuin hywä on, nmtta
sitä nastan pahuteen aiwan walmis jamyöndynyt.
Eaicki meidän Sydämniem halut, pyynnvc ja ajaiuxet owat
pahac jo äinn cohdusta ja lapsudcsta, ja, luonnosta on
weillecoconanswiha Jumalala jaHänen tahtvans wastan:
Gillä lihan halu on wihalmnalara wastan, ettei le ole
Jumalan tahdolle cuulliainen, sillä ei se ivoickanßnm.
b,v.6. Tällä tawalla olemme nyt saannet yhden pahan ja
turmellun luonnon, jatämä sama on myös meidän Sieluin»
suurin ja wahinaollisin wihollinen. Täluä on se, joca ei
Vinoastans caikella tawalla estä m?itä sitä tictämäst ja tuu-
demast, meidän sielunne tapelle pitämiftxi larpellinen
On, waan myös aina pidemniäldä pimeyteen »ohdatra, ia,
eaickinaiftlla epäilyxellä jaerhetyxella, walkcudcsta poissa-
«tta pyytä. Tämä on se, joca monella tuhannella tawalla
vsotta itzens sitä wastan, cuin meidän Sieluilleen hywä ja
hyödyllinen on; mutta sitä wastan wetä, yllyttä «a haucut-
<el« meitä sitä tekemän, iouga cautta Sielulle turmio ja
zvahingo ja tämän ce?e hän niin wiickahasti ia
«lawalasti, ettemme tiedack m, enncn cuin hän on meidän
pettänyt, jos en me itzesiäm wilua waaria pidä. la, tä-
mä on se sama jocci ei ainoaftans itze näinmuodoin wäjy
«eitä waan jonaa cansa myös satana ja mailma yh-
Histälvätyximiellsclläneuwollameidän Sielujani nnuhaman.

§. z.
Tästä me nyt taidam nähdä, cuinga suurcsa waaras»

«mdän Sielum owat, jotca näin nwnelda ja cawalalda
zvihbllijelda ymbäri piritetän. Totiststi, täsä ei ole aica

ia olla surutöin. lesus sano: losperhenlfindä
gicdäis millä herkellä waras on n:?ewa , caiken hän

Dvatwois, ja ei sällein caiwa huonercans Matth.24,v 43.
Hssäin tarcka ja walwswaincn on ihminenruumillisisa asioisa
P>sitH hän tietä waaran läsnä olewan. Mitäs luu!et,Racas

jos fina tiedäisit, että yxi joucko warcaita ja ryö-
GKrcitä olis faapuilla, jotca sen perän wWsit, cuinga he

mah'
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makaisit yöllä murta sinun huonches, itze sinua murhata,
ja caick n sinun tawaras pois wledä; mitäs luulet, sanonminä, laidmsitkös mielestäs olla lewollincn ja murheton?
Minun ajalellaxen, niin sinua ei suingan nucmais, waan
sinä pal on «nämmin caikella tawalla warustaisit itzes ia
olisit walpasa walmis cohta asettaman itziäs
hiä wastan, niin pian cuin sinä hawajtzisit, että he sinun
huonettas rupcisit, jawielä paljo walpambi ja
waariottawaisembi olisit sinä, ws sinä tieväisit,' että yfi
sinun omasta perhestäs oiis ybdesä lijtosa näiden warrain
jaryöwärcen cansa, sinua surmaman ,a sinulle wahinqota
tekemän. Ach! cikö sinun sijs palo suuremmasta syystä
piduis walpas -a waariottawainen Httigeiiiseiiä
tawalla sinun callista ia cuoleniattomastaSielintae. Catzo!Se ruma helwecin ryöväri ja murhamies ynnä hämn
ustolllsen cumoanins sen pa>,an cansa wäi>y sinua
ulcoouMda; Sinun oma turmeldu lihas eli luondos, >o<masu sinun sydammesäs, on yl)desa ncuwosa heidän can»sans, ja niinmuodoin yrimieiiststi sen päälle työtä tekemät,
että Ke rämän sinun callin Sielus mureata ma!,daisit, w<
sta sinulle iiancaickmen ja parandamatoin wahingo olewa

on. Ach' cuinga luulet sinä käywän cansa, ,oS
sinä unelias, surutöin ja huolimatoin olet? Se käy tosin
nijncuin yhdelle wihollisilda ymbäripmtetylle Caurungtlle,
josa wcmiat macawat, ja sentähden wihollisilda sisalleote»

tan ia surkiasti hawitetän; Samalla tawalla zoutu myös
sinun Sielus, taincaltaisen sinun suruttomudes eautta si»
nun hengellisten wihollistes vnnetlomaxi saalixi. O! walwo
M«a ota hywin waari itzestas, racasSielu, ettei tämi
sinulle tapahtua mahdais, ia laim pelwollä ja wHuv
sturella ercäs aumaxi mlisit: Phil, 2,v 12. la, aa-
telcat ja ymmärräkät näitä, caicki te jorcalunManuw
hodane, ia sen caurca myös itzenne, ja teidän euolemat'
llnnac Sielun uniwdatte, errene mtis
j«ei slis mä Wapayrajaca z Psalm. zo: v. 2,.

B s. 3.
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§. 9-

Wielä Nchänucri pcran alatteie, cuinga
se itzescms on, eltas murhetUl pidät Sieiustas. Jos sinun
Sil!us hucku ja cadotuxeenjcutn, nijn ci olc sijhen c>:can
nnni syypää, cuin sinä itze, ja sinun oma huolimattonm-
dcs; roaan sitä wastan, jos sinä itze pidät huolm, ja waa<
riotat nutä sinun puolcldas waaditan, nijn taidat sinä olla
waliwa sijtä, että sinun Sielus tule tallellepidetyxi ja au-
tuaxi, ehkä cuinga suurella wircydellä sinun ästenniainitut
henaclliset wihollffes sitä wastan itziäns asettamat. Ettäs
tämän paremmin ymmartä mahdaisit, nijn ota waari
tästä cuin seura.

§. 10.
Sen walitettawan synnin langcmuxen cautta p»is ca-

dotit meidän Esiwanhcmoam Adam jaEwa, ja ynnä hei»
dän cansans me caicki, jotca heidän lapsens olemme, sen
ccwsaluodun Jumalan cuwan, ja se» autuallisen tilan,
josasekä he itze sen puolesta olit, että myöskin me caicki ol-
let olisim, jos he Jumalan cuwan tallelle puänet olisit,
nijn cuin jo edelläpain 7. §. mainittu on. Mncauwan,
cuin he pyjyit sijnä täydellisesä tilasa, johonga Jumala en-
sin loi heitä, nijn olit he suurimmasa armosa ja ystäwvdcsä
Jumalan tykönä. He olit likemälla tawalla Jumalancansa, yhdistetyt, ja nijncuin Jumala on se Suurin ja Cor-
ke:n Hywyys; nijn oli tämä heidän yhdistyrens Hänen ran»sans yxi autuallinen ja iloa täynäns Tairoas jo
tääiiä maan päälle. Jos tämä yhdistyxen side Jumalan
ja heidän wälilläns olis ratcaisimata jäännyt nijn ei olis
hecoscan eikä mistäknn muusta onnettomudesta ja
wlheljäisytestä niitän tietänet, waai, he olisit Jumalan
armvn ja hywpden osallisudesa nautinnel yhden alinemai-
stnautuden, joca aina edespäin olis caswaunutja tygöot--
tanut, sijhen asti, että he olisit mliet sijrtyri samaan ulos-
sanomattomaan cunniacm, iloon ja autuitecn; cuin nyt
Taiwan waldacuunasa ijancaickisesti odotettawa on, ja
josta minä myös §, 4. jolain puhunut olen. Ia
juuri nain autuallinen olis n> tilam ollut, jos

mo
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nie olisim saanet heistä periä sen mainitun Jumalan cu«
wan. Mutta cosca Ke synnin cautta eroitit itzens luma»
lasta, niin pois cadotit he caiken autuden sekä itzeldäns
että Mcildä, ja sitä wastan wedit ni,n hywin itze ylihens,
cuin myös caickin jälken tulewaistens ylitze ulos sanomat-
toman onnettomuden, wiheljäisyden ja turmelluren, sekä
ajasa että ijancaickisudesa. Siitä onnettomalla hetkestä
ruweten, jolla Adam ja Ewa satanan wietellyren jälken
söit sen kieldyn puun hedelmästä, tulit he, ja myös me sen
turmellun luonon suhten, cuin me heistä saanet vlem Iu»
malan armon, ystäwyden ja hywyden olallisudesta ulos-
suljetuxi ja sitä wastan Hänen wihans ja caickmaisen ki-

rouxen ala annetuxi. Jumala nijncuin yxi Pyhä Jumala
ei toisin taitanut, cuin wihata jacauyistua sencallaisia tnr-
melduita, synnin riettaudelda saastutettuja ja pcrkelm ru-
malla cuwalla puetettuja ihmisiä, ja, Hänen wanhur<
scaudens waadei, että meidän ni ncuin wiyolliset, wasta-
hacoisetja tottelemattomat Händä mcidänHerramjaLno-
jam wastan, piti rangaistuxi tuleman. Se oli Jumalan
oikian wanhurscauden Päätös, että meidän ccuckein piti
cuolcmalla cnoleman, se on: Meidän piti oleman pois»
eroitetttmalumalasta ja Hänen armons osallisndesta, ala»
käymän caickinaiset ruumilliset waiwat j,a ajallisen cuole-
man, olemanPerkelen omat ja onnettomat orjat, ja sekä
sielun että ruumin puolesta joutuman ijcmccnckisehen hclwe»
tin waiwaan ja cadotuxcen. O! ulosscmomcttoinda wa<
hingo, wiheliäisi)ttä ja surkeutta, cuin synnin langcnmrm
cautta meidän ja eoco ihmisen sucucunnan ylitze tullut on!
cuca taita sen täydellisesti ulosprchua? Jos se nyt tähän
meidän cansam s«sattanut olis', nijn olis caicki mÄdän oma
cchkerudem, tästä wtheljaisydestä itziäm ulos autta, ollut
nijn peräti turha, etten me sencautta olis mitä» ulostoimir-
ta taitanet. Me olimme saicki yhdellä tawalla tllrMellnxcn,
wihan ja cadoturen alla joutanet, ja emme olis tqucmet
itziäm cngä toisia autta. Ei yxikän meistä olis woinut so-'
witta sitä »vihoitettua Jumalala ja täyttä sitä cuin Hä-
nen wanhurscaudens waadei meidän ,pelastnrerem. W

B 2 ' weti^
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nelikön olis caitänurkerän lunasta, eikä humalalle kc-
tän soivitta, sillä meidän sielunne lunastus oli yl6n
callis, nijn että se meidän puolcldam olis jäänetrckcmä-
tä ijancaickisest, ja sen tähden olis nn>idän n,yöe täytynyt
jäädä mcitän wibel!äisi)teem täällä ajallisesti, ja sitte i<an»
caickisesti maara helrrctisä nijncuin lambain, cnolcma
«lis pitänyt meitä calwanian jahelwcttijn olis meidän
jäädätäytynyt. Psaln,. 49/v. 8,9/15-

§. 11.

Mutta cosca näin aiwan walitettawasti meidän can»
sam laita oli, ja en me itze eikä cucan mu,l niaan päällä
meitä autta taitanut, nijn Jumala itze autti meitä. Hä»
nen Pyyydens ja wankurscaudens waadei kyllä sitä, että
meidän piti oleman sijnä cadotetusa tilasa, johoonme syn-
nin cautta joutunet olimme, nmtta tätä ei myöden anda»
nut Hänen ijancaickinen Rackaudens, Armons ja Laupiu<
dens, waan se oli nijn suuri )a palaroa, että st waicutti
Häntä ulosandamcm Hänen ainocaista PoKans meitä
wapMaman >a lunastamanpa samasta ijancaickisesta rac»
kaudesta ja laupiudcsta on myös lesus JumalanPoica lu!,
!ut meille wapMajari ja täyttänyt caicki nmä ineidan lu-
nastuxcxem waadittin a taroellinen oli. Tästä on kyllä jo
edeltäpäin q.§. wtaln edestuotu; mutta että ne yxinkerrai-
set, täsä nain callisa ja corkiasti tarpellisesa asiasa sitä sel-
kiämän neuwon jaopetuxen saada mahdaisit, ni n tahdon
minä täsä.likemmin osotta, cuinga lesus JumalanPoica,
meidän wapadtaiam, on tullut edesstisonian m toimitta-
man colminaista wirea, ia cuingaHän sencautta on tehnyt
ja wiela nyt teke caicken sen, >onga cautta me taidan, tulla
cadoturesta pelastetnxi jaautudesta osallisixi.

§. 12.

Ensin on Hcrra lesus tullut meille Prophetari.
Prophetain wirca wanhan Testamendin aicana seisoi sijnä,
että he ilmoitit Jumalan tchdon Cansalle. Tämän on
myös lesus st Suuri Propheta tehnyt meillä hvwäxi ja

aulu<
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miludexi. Hän on oppetannt ja ilmoittanut meille caiken
Hänen taiwallisen Isäns neuwon ja tahdon meidän autu-
destam. Tätä teki Herra lesus ei ainoastcms silloin, costa
Hän itze,näkywaisellä tawalla ollesans täällä maan päällä,
waelsi ymbäri, saarnais woimallisesti ia opetti ihmisiä;
waan Hän on myös seneMta tämän tehnyt: että Hän
Opetuslastens ia Apvstoleins cautta on andanut lewictä
sen autuari tekewäisen ja taiwallisen opin ymbäri coco
Mailman, nijn että heidän äänens cofin on lähtenyt
caicken mailinaan, ja heidän sanans mailman ärijn.
Rom. ic>, v. 18. la, wielä tänäkin päiwäna toimitta ja
edesseiso Herra lesus tätä Prophetallista wircans sanans

jvnga Hän meille andanut on, ja myösPalwel-
jains cautta, joitaHän itze cutzu sijhen pyhään Saarna-
wircaan, joitaHän Pyhällä Hengellä lahjoitta, ja ftwel-
joixi teke tätä wirca toilinttaman, ja joiden cautta Hän sit«
te ihmisille autuden opin ilmoitta. Sillä he owac Chri-
sturen puolesta kästylläiser, ja Jumala itze neuwo hei-
dän caurrans. 2 Cor. 5,0.20.

Toisexi on Herra lesus tullut meille MlNMäisexiPapixi. Pappein wirca wanhasa Testamendisä oli se,
että he uhraisit Cansan syndein edest, jamyös siinä siwusa
siunaisit Cansaa ja rucoilit sen edestä. Nijn on myös le-sus tehnyt meille ja meidän edestäm. Hän on uhrannut
ihens sowmdo» uhriri caickein ihmisten syndein edestä, sijnä
että Hän päällens otti caickein ihmisten ricoret ja andoi ne
nijn itzellens tygönluetta, cuin että Hän yxinäns olis nichijn
syypää ollut, jamyös sitten täytu caicken sen, mitä lu<
malan oikia wanhurscaus niiden ylitze waadei. Jos tälle
Jumalan wanhurscaudells piti tuleman täydelliseri tehdyxi
ja se syndijn langennut ihmisen Sucucunda Jumalan cansa
sowitetuxi, nijn olit nämät caxi asia wältämättömästi tar-
pelliset, nimittäin: Ensin piti se Jumalala wastan tapaht»
nut syndi ja wäärys palkittaman, jaToiftxi piti se tämän
synnin cautta ansaittu ranaaistus ulosseisottaman. Mv-

B 3 '^^a
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lemisa näisä on nyt myös lesuHnijncuin meidän ylimäinen
Pappim meidän edestäm Jumalalle sowinnoxi itzens uhran-
nut. Hän ensin andoi itziäns meidän edestäm Lain alaiseri,
ja osotti caikisa yhden täydellisen cuullicusuden Hänen Tai-
wallisen Isäns tahdolle. Tnmän cautta täytti Hänluma-
lan lain meidän edestäm japalkki caicki nericoxet cuin meil-
dä sitä wastan tapahtunet owat ja tapahtumat. Sitten
ja Toisexi nijn on Herra lesus ulosseisonut caicki ne ran-
Zaistuxet,joihi!n me synnin cautta wieapäiri joutunet olem-
me. Ehkä Hän oli Jumalan omaPoica, CunnianCun-
ningas jaHerra, niin alensi hän cuitengin itzens nijn sy-
waldä, että Hän oli sen caicken halwimman ihmisen caltai-
nen. Jo itze Hänen sikimisesäns ja syndymisesäns, andoi
Hän itzens sen Keickouden alla, cuin synnin tähden meitä
feura, paitzi sitä että itze Hänen syndymisens tapahdui suu-
rimmasa alhaisudesa ja röyhydesä. Luc. i, v. 7. Tujfin
oli Hän. cahderan päiwän wanhq, niin täydyi Hänen! jo
ymbärins leickamisesa uloswuodatta ne ensimnläiset werens-
pisarat jakärsiä sen kiwun, cuin sen cautta tapahdui. Luc>
x, v. 21. Coyra Hänen lapsudesans täydyi Hänen jo oilasen Jumalattoman mailman wainon alamaisna, ja maan
rulkiana. Match. 2, v. 13. Mlta Herra lesus on tehnyt
ja kärsinyt, Hänen 12. ikäns wuodesta zo. ajastaican asti,
sitä ei ole sningcm JumalanHengi ylöskirjoitta cmdanut.
Waan cosca Hänen elatus Isäns Joseph oli yxi Seppä

l3, v. 55- ja Hän ynnä neihen Marian, Zesuxen
Nitin cansa, l>li alhaisesa ja köyhäsä tilasa, ja cuitengin
Luc. 2, v. 55. seiso, että lesuo oli näille wanhemillens
«lammainen, nijn on paätettäwä: ettäHän tällä maini-
tulla ajalla on ollutwanhemillens awuxi ja palwelluxcri
dan ruumillisisa ascareisans, ja sen alla caickinaisen rasi»
tuxen, työn jawaiwan alainen. Nijn pian cuinHän alcoi
julkisen opMswircans, nijn täydyi Hänen anda itzens sota-
an ja'camp«uxee»ihe pimeyden päärnhtinan perkelen cansa,
joca neljä kynnnenda wuorocautla corwesa Händä kiusais
ia tuliset mwlens Hänen päallens anibui. Match.4, v. i.lc.
Cofca Hän sen päälle rupeis itze opetuswircans edesseisix
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man, n»jn tapahdui sekin suurinmmsa alhaisudesa ia köy<
hndesä, Hänellä ei ollutomastasa cattoa, jonaa ala Hänolis tainm pääns cninarta Macth. 8, v. 20. Hän waelsipmbäri yhdesä halwasa orjan muodosa. Hän oletti In'
malan tien totudes ja teki caickinaista hyvä ihmisille, waan
täydyi cmtmgin kärsiä itzecohtans paljon w«stanhacoisulta,
wäariä duomioita, pilckajahäwäistystä, jacuulla, cuili«a
Hän monelda cuyuttin yhdexi pettäiäxi,
jolla piti oleman perkele, ja Beelzebubin perkelinen pää'
miesten palweljaxi, joea hänen woimans ja apuns cautta
ihme löjtäns teki, (nijncuin nähtäwä on 10h.7,v, 12,47;
8,0.48; Match. 12,».24. jausiasamuufapaicasaEwan-
Zelisterein kirjoisa) paitzi monda muuta asia, cuin lefustaHänen waeiiuxens aicann cohdanet, ja H-änen elämäns
waikiaxi ia waiwalloiseri tehnet owat. Mutta ehkä cuinga
suuri kärsiminen jo tämä oli lesuxells, niin ei ollut se cui-
tengan mixikän luetawa sen subten, cuinHänen wiimeistlls
alendamisens wuorocaudetla Händä cohtais. Silloin niin»
cuin yhdistit ilzens caicki kiwut, tuscat, waiwat ja addi»

ja carcaisit Hänen päällens. Peränaiattele tätä,racas sielu, ja seuralesusta sinun ajaturillasHänen wai-
wans paickoin, ja cahele mitä Hän nijsä ulossesso. Catzo,
cuinga Herra Icsus Gethsemanen yrtitarhas cauhistui ah-
distuxesta suri, ja waikiasti walitti: Minun sielun on san-
gen mnrheijäns haman nloleman asti. Catzo, cuinga
Hän maahan langeis ja hartasti ruwili, jaoli niin suuresaahdistuxesa että Hän woimmtomndesiacoconanswaipui,
ja yhdeldä luoduida Engclildä lohdutusta ja wahwistusta
tarwitzi, ehkä Hän cmtsngin oli ike lnoia ja caickem Enae'
litten la, catzo cuinga nijn cowasti Mvuoleman cania ssdci, että Hänen paliasta werta tämäll
tuscans alla likoilla täydyi, )a se nijn palioudela,
että lekäwi Hänen waatteins läpitze, ja cocotznhyyttyneisa
werkappaleisa Hänestä maahaan putoisit. Catzo edespäin,
cuinga Hän coyta senpäälls Hänm omalda uftotto:nalda
opetlusapftldans ludalda hänen wihllWens käsijn pe et-
tm, heildä kijniotettin, sidottin jayötä m?ötzm, nyncuin
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se caicken suurin pahamckiä, pois wietin ja asstettln ensin
hengelliftn iaNtten uiaallisenja ouomioistuiml,n
eteen. Catzo, cuinga Hän tämän alla opemslapsildcms
y! manneicin ia erinomatcain Petarilda polskieltin. Catzo
cuinga wäärar todistaiat Hänoa wastan edesvedetnn >a
wal!,ella Hänm päällys cannetlin. Catzo, cuinga Hän-
dä sen alla pilcatcin, rusicoiciin ja postille lyötin. Catzo,
cuinaa Hän monella tawalla nquroxi as'tettin, alasu rij«
sumn, armottoniasti ruostittin, orjanlapvuroillg cruu-
namn ja pilcawaattcilla puerettln. Catzo, cumga cäicki yri«
mickM, nincuin mlnacp<'dot, Hanoä wastan kiucuitzit,
ja cuinga Hm y')tän wica Hänesä löytty, niucuinss Wnalacoin Pilatus itze tunnusta täydyi, cuitengin nhn-
cuin caik. n suurin Paliantekiä siihen ccukerambacm jahä«
piällisemoaän Min cuolsmaan duomittin. Catzo, cuinga
Hän cohta senoäällä sille rascalla cmin puulla rasitettu
wietin ulos Jerusalemin cauounglsta pääcallon paicalle sure-
malla, ja cuinga Hän stmä alasti riisuttin, ia käsistä ja
jalwoista eläwäldä ristin puun päällä naulittin. Catzo,
cuinga armottomasti Hän st na rioui alasti niincuin yxi ki«
rom< mi ran ia maan wälillä cabdsn ryöwärin kestellä, ja
cuinga Hän wi-la sijnäkin pi'camn, häwäistin ia carkeralla
juomalla uotettin. Catzo, cuinaa Hän siinä rippuisans
surkiafti wexesta liuckui, cuinga Hän ulosscmomactomasta
kiwusta sinne ja tänne, niucuin yri mato itziäns wäänsi ja
»vielä paljon suuremman cchdismren tundemiststa siläll-ststi
sielu'ano >vaikiai'a äänellä walicti: Minun Jumalan,
minun Jumalan, mixis minun Catzo, cu«
ingaHan wihdoin cocenans waipui, walistui, pääns cat,
lisii !a dengens ylönannoi, ja cuinga wiela sitten jälkcnHä»
nen cuolemans Hänm rytkens ja si)2ämens käihällä läpitze
plstettm, josta weri ja weft uloswuosi. Catzo, cumga Hän
wi mm mustan l)au!acm lailettin ia'.vielä sittekin wiholli-
sils aus p<ttä an soinlaltm, Catzo, sa!u>n millä, ja tutkistele
näitä caickist leslixen catkeran kärsimisen Historiasta, ia
Mno: jos waikiamda
remba altistusta olla taila, cuin se, jonaa lejus näii muo-
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doin ulosseisonut on? Waan mingätähden tämä tapahdu:?
Olico lesus itze syudinen ja olico Hän micän paha tehnyt?
Ei millän tawalla. Hän oli puhdas ia wiatoin, joca ei
tchnyr yhtän syndiä, eikä yhcän perostaolc -Hänen suu-
stans loyrcy. 1 Pet, 2,v. 22, Maan sinun ia caicken 'a»
ilman synnit jaricoxet olit tähän syypäät. Nämär Herralesus itze pää 'ms otti, jakarsti meidän edestäm ja meidänsm am, caicki ne rangaisiuret, cuin meidän caickein Ju-malan wanhurscauden jälken ijancaickiststi o!is pitänyt kär-
simän. Ia näinmuodoin on nyt siis lesus mjncuin meidän
ylimmäinen Pappim itziäns meidän Sowmnorml Juma-
lan cansa uhrannut. Sentähden että me tottelemattomat
olimme, oli Hän cuuljamen, ettei meidän ricoxem pitänyt
meille tygöluettaman. Sentähden että me olimme kirouren
alaiset, andoi Hän ihens kirouxen alla, että meidän piti
smncttuxi tuleman. Sentähdcn että me olen, syypäät ran-
gaista, andoi Hän itziäns näin hirmuisesti pimatta ja wai-
watta, että meidän piti ranqaistuxest wapaxi pääsemän,
Nijncuin kirjoitettu on: Costa aica oli rayceccy, lahcrn
Jumala poicans jyndynen waimosta, lain alaisexitehdyn, ercä Hän ne, jocca lain alaiset olit, luna-
stais. Gal. 4,0.4,5. Christus on meicä lunastanut lain
tirouxesta cosia mli ineidin edrstäm.
Gal. 3, v. 13. ja Propheta Esaias sano: Häncandoi meidän sairaudem, ja meidänkipuni Hän M-

päällens. Me pidim -Hänen lumalalda rangai-
stun, piestyn ja rvaiwanm, omain ftndeins tähden,
waan Hän on haarvoicetru meidän pahain recoim täh-
den, jameidän jyndeimtähden on Hän hosuttu: ran-
gaistus on Hänen päälläns, cccä meille rcuha olis, ja
Hänen haawains caurra me paramr. Me
waelsim caicki exyrw nijncuin .'ambar: poikeis
omaUaricNens: munoHerrcl heitti caicri meidän wää-
rydem päälleni. Es v. 6, Mitä nyt le-sus tällä tawalla meidän edesiäm ja meidän siafam tehnyt
jakärsinyt on, siihen on myös ?wm.'.'an wanhmscaus n>n>
tntynyt, että Jumala nyt taluo iirikin ja annola

B 5 f^an.

25



Esipuhe.
käändä itzens meidän puolsm. la, Hän on niin lesuMtäydellisen ansion ja callin maxon cautta meidän cansam so-
wirettu, että Hän nyt joca siäiwä cocoita Hänen armo<
kätens meille, ja on walmis Hänen puoleldans, sydum-
mellisellä rackauden halulla ottaman meitä tygöns, anda-
man'meille caicki meidän syndim ja ricorem cmdexi, pitä<
män meitä omina lapsmans ja andaman meille nancaickisen
elämän ja autuden tykönäns Taiwais. Si?lä Ilnnala
«liChnstuxes, ja sowim mailman iye cansans, ja ei
lukenut heille heidän Hndiäns, ja on sorvmdo saarnan
sAännyr, jonga cautta Hän itze huuta calkille: andacar
«eitän sowitta Jumalan cansa; sillä -Hän on sin, joca
ei micän ftllnista ticnvr meidän edestäm ftnnixiercä me faneja tulisimma siri war.hurscalldexi, joca
Jumalan edes kelpa. 2 Cor.;, v. 19. :c. Tämän caiken
on lesus mcttcansactttanut, janiinmuodoin ollut Mmolli-
«en ia uscollinen Mmmäinen pappi Jumalan sdes so-
dittaman cansan syndejä. Ebr. 2, v. 17. Nijn on Hänmyös meidän ylimäinen Pappim sen puolesta, että Hän
vn rucoiliut ja rucoile meidän edestäm. Sillä Hän ei ai-
noastans lß)ans päiwinH uhrannut rucouxia "ja noyria
«nomisia wäkewällä huudolla ja kyyneleillä I«,nälan
tygo. Ebr. 5,v. 7. (catzo myös Luc. 9, y. 18,28,29; loh.
17,0.1. lc. Luc.2 2,1x24,25; 23,0.34; Match 27,v.46>
waan myss wM nyt Jumalan oiöiallakädellä rucoile
meidän edestäm. Rom. 8,0.34; Ebr. 7,0.25. ja sen caut-
ta matcansaatta, että me Jumalalle otolliset, ja meidän
heicot rucouxemHäneldä cuulduxi tulla taitamat. 1loh. 2,
v.i; loh. 16, v. 23,24.

Colmannexi, on Herra lesus wielä tullut meille CU-MNgaxi. Silla hän on omalla werelläns ostanut meitä
alamaisixsns japelastanut meitä meidän wihollistem käsistä,
joiden mallan ja orjudcn alla me synnin cautta joutunet
olemme. -Hän cuolemans caurca hucurn sen, jollacuo-
leman walda oli, se on, perkelm, ja päästi m, jötca
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<uoleman pelwoft piri caicken ikäns orfana oleman.
Ebr.2,v, 14,15. Tämän on Hän osottanut Hänen ris«
mullisenylösnousemissns cautta cuolluista, niin cuin myös
snnä, että Hän Taiwaseen ylös astui ja nyt Istu Isänsoikialla kädellä, ja loppumattomasa Cunniasa ja woima-

ylitze Taiwan ,'a maan ja caicki mitä nijsä on;
Tämän cautta sanon minä, on lesus osottanut itzens wei-
ton Nuhtinaxi ja Cuuningaxi synnin, perkelen ja helwetinylitze, jaettä Hän meitä heidän waldans jaorjudens alda
täydellisesti pelastanut on. Ia niincuin Icsus näinmuo-
doin on ostanut meitä alamaislxens, nim Hän nyt myös
tahto Hänen waldacundans meidän seasam nlösrakcnda,sen meitä olta, ja siinä ylöspito, nijncuinHön
myös sen päällä Sanans ja Sacramenteins cautta joca-
päiwä työtä teke; ja jos me Hänen meidän Cumnqarem
walitzem, Hänen waldans alla itziäm annamme ia Hänenwaldacundans waldicalle cuuljaiset olemme, ninHän myös
tahto armoja meitä hallita, caikista nttstä armo-tawa-
roista meitä osallisixi tehdä, cuin Hän meille ansainut on;
suojella ja warjella meitä meidän hengellisiä wiliollisiamperkelettä mailma ja meidän oma liham wastan, autta ja
wahwisia meitä urhollisixi heitä wastan sotiman ja heitäylitze woittaman, niin ettei heidän, cmckella heidän wiec-
kaudsllans ja cawalilla juonillans, pidä taitaman meitä
wahingoitta; ja wihdoin tahto Hän pelasta meicä caicks-
sta pahasta ja alttra hänen Taiwalliseen Cunnians wab-
dacundaan. 2 Tim, 4,v, 18. Joja Hän täydellisesti pane
caicki meidän wihollisem meille astinlcmdari, ja josa ms
ulossanomattomasa autudesa sitä jotäällä armon walda<cunnasa aljettua woiton wirtä riemulla ijcmcaickisesti wei-
sata saamme, ja sanoa: Cuolema, cnsuon sinun oras s
Helwerri, cusa on sinun rvoinos? Cttoleman ota on
ftndi, <a synnin woima on laki. Mutta kijtos olconhumalan, jocameille woiton andanut on meidänHer»ran lesuxen Christnxen camts. 1 Cor. 15/v.55,56,57.
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§. 15.

Tänä tawalla, cuin §.12. alcain tähän asti 0,1 osvtet-
tu, on nyt Herra lesus Jumalan Pcica mcidanWapah-
tajam, Hänen colminnaisen wircans edesseisomisn cautta
täyttänyt fa tehnyt, ja teke wiclä nyt, caiken sen, cuin
tarpellinen on meidän ajalliseen ja ijancaicklseen aumtteem.
Nijncuin Prophcta on Hän opettanut ja opttta meitä
tietämän caicki, mitä me meidän autudem käsitlämlftxi
tietä tarwitzem. Ni ncuinPliMMällien Pappi onHän
täydellisesti sowittanuc meitä Jumalan cansa, pelastanut
meitä, caicken sen onnettomuden, wiychäijyden ja c»do<
tuxen alda, cuin synnin cautta meidän paallem tullut on,
ja «nsainut nieille caiken sen armon ja autuden cuin saman
synnin cautta pojescadotettu oli. Nijncuin Cuningas
tahto Herra lesus nyt otta meitä suojans ja hallituxens
alla, ja ylöspita meitäHänen armons waldacunnasa tääl-
lä eläisäm, ja wihdoin johdatta Hänen cunnians walda-
cnndaan. Ia tästä taidat sinä nyc myös selkiästi nähdä ja
hawaita, ettet Jumalan ja Herran lesuren puvlolda nu>
tan puutu, mitä sinun sielus callelepitämiseen ja aututeen
tule, waan että caicki owar walmistemc. Luc. v. 17.
Nyt tule sijs coco tämä asia sen päällä, cuinga sinä itze tä-
män suhten itziäs käytät. Sillä cosca sinä cuulet, mitä
Jumala jaWapahtaja Herra lesus ihmisten aueuden täh-
den on tehnyt ja teke, niin ei pidä sinun autteleman, että
kaikille ilman eroitusta on sijtä osa jahyödytns, he mahta-
wat käyttä itziäns cuinga tahtons. Ei millän tawalla tä-
mä näin ole. Se suuri chrollmen jostalesus wertauresapuw, oli kyllä caikille walmistettu, caicki tulit myös sijhen.
cutzutuxi, mutta niistä ei saanut yrMn sitä maista, jotca
laimin löit, mitä heidän olis puoleldans pitänyt tekemän.
Luc. '4, v. 16. zc. Nijn on myös kyllä Jumala lesuxen
cautta caikille ihnnsille autuden walmistanut, mutta Hän
on myös sijnä siwusa sanasäns meille osottanut, mitä ih-
misten heidän puoleldans tekemän pitä, jos he muutoin
tahtomat tästä amudesta osallisexi tulla. Ia ne joicatästä
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waan' ottawat ne myöskin taitele pitäwäc sieluns ja tnle<
wal autuixi. Mutta jotca sitä aasian tämän wclwollisu-
dcni laimin lyöwät, owat lugunpilämätlömät ja huolimat-
tomat, ne caicki tulemat autuven osallisudesta ulussuljeturi,
jääwät heidän onnettomaan za cadotetluun tilaans täällä
eläisäns, ja joumwat wihdoin ijancaickiseen cadotuxecn.Ia näinmuodoin on ihmisten oma huolimattomus ainoa
chy sijhen ios Keidän sieluns hucku ja cadotuxeen ivluu.
Maan sitä wastan taituwat he sen tallele pitä, jos he sijtä
wisun waarin ottawat, cuin heidän puoleldans sijhen waa-
ditan, nijncuin edelläpäin Z.§. sanottu on.

§. i6.'
Mutta cosca tämä nyt näin on,' o! cuinaa mahla sijs

jominen pu>.'lestans olla ylöskchoitettu, Sielustans ja sintallele pitämisestä waariottaman ja huolda pitämän! la,
ole myös sinä, racas sielu, joca nyl parhallans tätä luet eli
cuulct, lesuxen nimesa ylöskö oicet-u tätä tekemän. Jossinä tiedöisit, että suu>i paliolw maallisesta rahasta ia ta-
warasta, oiis johonguun paickaan sinulle cocoon pandu, ja
aldis sluulda wastanoietta ja nautitta, ainoastans että
finä taddui >t waelda sitä tlecä n,yöden, ioca siihen mai-.
nitmun paickaan jokdattais, nijn olen minä wahwa siitä,
ettet sinä suinaan laimin lois tätä asia, waan sitä pikem-
min cuin paremmin kijruhdaisit itziis sinne, cusa tawara
on, sitä sama wastanottamcm »a nautitzeman, jos wielä
sinun ftntändcn jotan waiwakin näkemän ja ulosseisoman
pidäis, Ach! eikö sinun sijs palata "nämmin pidäis sijtH
waaria ottama» ja murhetta pii »ma i, cuinga sinä nijstK
arwamattomista taiwallisista tan aroista mahdaisit osalli-sexi tulla, cuin lumalalda ja Herralda lesurelda sinulle
ja sinun sielulles, sekä ajallisesti etm ijancaickisesti naulitta-
wari walmistetttt owat? Ach! peränaiattele cuitenc>in,cuiil»
ga aiwan pahoin jaMastamatiomasti sinä teet sekä itziäsettä Jumalala wastan, jos sinä omasta huolimattomude-'
sta nämät autualliset tawarat poistuhlat. Pitäkö simmrallis ja cuolematoin Sielus oleman ulossuljettu Jumalan

mm«n

29



Esipuhe.
armon osallisndesta, taiwasta ia autudesta, ja sitä wastan
joutuman satananiiancaickisexisaaliri, ja lo,ppumattomau
waiwaan helwettim, paljan sinun oman huolimattumudes
tähden? ia pitäkö caicki mitä Jumala ja Herra lesus si-
nunzSielus autuden edcsauttamisexi tehnyt on, sinun oula»
sta syystäs turhaan raukeinan? Pitäkö st ijancaikinen ja
palawa rackaus, jonga waicltturesta Jumala on andanut

sinulle Wapahtajaxi, ja myös lesus on
tullut sinua wapalttaman, sinun päälles tlirha oleman?
Pitäkö caicki ns hywät cyöt, cuin lesus on tehnyt sinua

picaköH)nm sieluns ahdistus ja werinen hicens,
picäkö sewäärys, pilcka ja häwäistys, cuin Hän on ala-
käynyt, pitaröHänen meriset haawans, Hänen uloswuo»
datettu wercns, Hänen catkera ristins cuolema, jaHänen
hartal Enrucomens, pitäkö myös Hänen sydämellinen ha<
luns, sen päälle joca päiwä lyötä teks, että sinä
nmhdaisit mlla Hänen waldacundans osallisuteen ajasa ja
ijancaickisudesa, pitäkö, sanon minä, nämät caicki ja
nmutlesuren hywät työt, joista §§. 12.13. ja 14. pidem-
mäldä puhuttu on, sinun omasta syystäs, turhat ja mität<
tömät sinun paälles oleman? Ach! cuinga luulet sinä itzel»-
les käywän, jos sinä oman huolimattomudes cautta rämän
matcan saatat? Tämän cautta tule totisesti se wijmeinen
sinulle pahemmaxi cn.in cnnmainen, ja sinä päälles cartu-
tat yhden hirmuisen mihan wihanpäiwänä, cosm Juma-
lan wcmhurfcas ja oikia duonno iiluandu, sentähden, ettäs
näin suuren Jumalan ja Herran lesuren racliauden, ar-
mon ja hywyden ylönpaldisuden ylöncatzonut ja halpana
pitänyt olet. Silloin tulsc sinä rmigaistuxi ei ainoastans
sentähden, että sinä itzesäs ftndinen olet, waan myös sen-
tähden, ettäs olet hyljännyt sen sinua cohtan tapahtunen
M-mon, ja sinulle taritun ja malmistetun autuden. Nijn
suuri, cuin Jumalan rackaus on ollut, jongaHän lesu-
xcsaChristuxesa sinua cohtan on ilmoittanut, niin hirmui-
nen p:la iimcs,'>ä en wanhurscaildms ja wihans silloin si»
MU' oleman. Ia ft, että Hn'ra lesus nijn luonet
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seisonut, ja sen cautta ansainnut ia walmistanut sinulle tai-
wan ja autud/n, pitä silloin sinua sitä sywemmäldä hel-wettijn jacadomxeen upottaman,ja sinun iiancaickista wai>was monda tuhatta kerta waikiammart lehmän, cuin se
ollut olis,jos ei Hän eusingän olis sinua lunastaman tullut.

§- 17°
Nyt olet sinä, racas sielu, cuullut: Ensin cuinza

aiwan callis ja arwamatuinkappale sinun Sielus on (§3.).
Toiscxi oler sinä cuullut, cuinaa suuri hyödytys sinulle fijtä
on, jos sinä sielus tallelle pidät, jasitä wastan mitM suu-ren japarandamattoman wuhingon se siilille saatta, jos
sinä sielus huckat ja cadotctt (§.4. ja5). Colmannexi on
sinulle ojo-ettu se suuri waarn, josa sinä oler, ja josa sinunSielus picaisesti taita wahmgru saada (§. 6.7. ja8.) ja
MelMnexi on smulls näytetty, cuinga se nyt yrinäns tule
sinun oman käyltämises päälle, jos sinun Sielus hucku ja
että sinä taidat sen tallella pitä, jos sinä waan itze tahdot(§9-:e.) Mitä pitä minun nyt wielä edestuoman sinulleyloskchoituxcxi Sielustas waaria ottaman? Totisesti, jos
ei nämät jo edesluodut asiat, coscas ne cwcki yhteen otat,
taida sinua sijhcn ylöskehoitta, nijn en minä tiedä, mitä
sinusta sanottaman pitä. Sinun sokeudes ja sydämes paa-
tunnusonsunmnbi, cuin että se tantan ulos sanotta, ja
sinun täyty siinä pysyä, sijhen asti, ettäs tulet coetteleman,
minää ijancaickism onnetsomudcn sinä stncautta päälleS
wetänyt olet. Silloin pitä sinun huutaman lackamatoin-
da woi ja walitusta siniln tyhniydes ylitze, jollga johdature- -
sta sinä nämätkin muistu! urct vlöncatzonut jatuuleen lyönyt
olet. Silloin sinä Mä mielelläs soisir, että sinulle olis
yrikin hetki wielä aicaSielustas waariotta; mutta, coscassen silloin olet laimin lyönyt, cuin se olis tapahtua tatta-
»ut, nijn on se sinulle silloin myöhä, ja et taida euämm
ccuckesa ijancaickisudefa paranda sitä wahingo cuin sinulletapahtunut on. Waan cosca nyt on wielä aica sinulletuta wahingota cohdala ja wällä; nijn pane sydämes
Päällä mitäs läjä lukenut ja cuullut ol?l, peVänaja^ele,

mitä
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mitä sinun sen suhtcn tehdä tule, ja oldta sencautta ettäs
ihminen 011-t. luniala on andanut sinulle järjellisenSie-
lun; TämäSiclusmujaonse, jongapuolesta sinä laidat
a,atellnja ynnuärlu caicklnaisia asioia, ja nähdä mikä si-
nulle on hyödyllinen ia milä ei. O! nijn käytä siis nämät
sielus lahiar sen omari h'yödytyxefi ia pars
hari. Se olis anvan tyhmä ja ymmärtämäröin perhcn
Isandä, joca perhens ylöspilämisestä huolda pidäis,
eciä hänen itz? sincalUta täydyis nälkään näändy ja cuolla;
mutta wielä paljo suurcmbi on sinun ymmartämättömydes
ja tyhmydes, >os ja cosca muita asioja ymmärrät m
aiaitelet, wacm sen laimin lyöt ja sijtä huolimatoin olet,
cuin sinun oma Siellis autuuueen sopi, ja sencautta sen
saman iiancaickisesli huckua annac. Jos sinulla sijs on cor-
wat cuulla, nijn cuule, jaymmärrys aatella m n ajattele,
«ilä täsä sanotlu on, ja jos yri ainoakin rackaudm kipinä
sinun sydanlmesäs lvyttän, ni n armahda smun callista 'g
cuolematoindu Sieluas, ioca ni n ulos sanomattomaan
onnettommcen joulu, jos sinä sijtä huolimatoin olet. Äläsen paäle catzo, eitä niin monda muuta mailmasa löyttän,
jotca ei tästä asiasta mitan huoli; waan ota sinä ihestäs
waari, ia ole sitä ahkerambi caiken suurimmalla wireydel-
lä sijtä murhetta pitälnän, että sinun Sielus mahdais lul<
la tallele pidctyxi jaautuaxi.

§. 18.
Cosca minä nyt näinmuodoin osottanut olen, cuingä

«orktasti tarpellinen se on, että itzecukin ihminen pitä wisun
waarin Sielustans, nun tahdon minä likemmin näyttä,
cuinga ia millä tawalla tämä näin tarpellinen murhenpitä-
minm Sielusta pitä tapahtuman. Ia tämän tahdon mi-
nä ni nmuodoin tehdä, että minä Mnsin puhun itze sijtä
jariestnMä, josa Sieluin aumus saadan ja käsitetä» ja
sitten »iistä yhden ihmisen hänen puoleldans pitä
waari onanian, >os>yän tahto tulla saatetuxi tähän jär«
jestMen,a si,n.i y!öspidetyxi>

§. 15».
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§. 19.

MltH nyt Ensin sijhen lär,estyxsen tule, josa Sielmn
autuus saavan jakasttetän; nijn on itzs pää asia st lä: 7,ri.
lorinen ja elärvä Usco Wapadrajan -Herran lesuxen
päälle. Sittä nijn cu;n lesus on se, joca on lunastanut
meidän Sielun, ja ansainut meille amuden, nijn on myös
usco Hänen päällcns se ainoa wälicappale meidän puolel»
dam, jenga cautta me taioam tulla os.Msixi Hänestä la
sijtä amudesta, cuin Hän meille ansainut on Tämän
osotta meille Herra lesus itze, cosca Hän Ich. z,v 16.
väin sano: Niin on Jumala mailma racastauuc, ertä
Hän andoi -Hänen ainoan poicans, crrä -ocaincn cuin
usco Hänen päällens, ei pidä huckunwn, nuuca ijancaiv-
kism elämän saaman. Muna sisä todista Hmsiinä seurawaistsa wersylä, etlä zoca ei usco Hänenpäällens, hänelle ei ole myöokän chlän osaHänesä, wuun
tule ijaucaickiseen cadomrem duomiwri, ftmoom: Joca
ei usco, se on jo duominu, sillä ei hän nsconuc Jumalan
ainoan pojan nimen päälle. laMa«. 6,v. 16. sano
Hän: Joca ci usco, se cadotetcm. C< co Uuden Testamen»
din Viaamattu on tävuäns taincaltalsia ftikiiä todismria,
jotta osvttawat, että paitzi uscoalesuxen ei '.muua
seiso ihmisen edes, cuin ijancaickinen onnelonn.ls :n
mutta että me suä wastan, uston caurta lesuxen pä.ule,
toldalu autuixi tulia, Sencänd.'-> myös, cosca mumen
Fangin-wartia Milippis oli tulNr ' .skc! oilelllri p-.cc-QN
ja wapistilxeen slli ylitzen, cumZa bäi-cn pin raicatlian au»

tuaxi tulla, ja kysyi neuwoa Aposto!i'oa Paoaliloa .a hä-
nen cansaweljeldäus E ilalda; mm an-uit he tä<
män ncuwon: Usco Herran Cyrismxm päälle,
Nijn sinä ja sinun huones au:'uari rule. Apost. D- Kirj
16,V.31.

§. 20.
Mutta nijn selkiäfii, cuin tästä nähsäwä on, että usce

Zesuxen päälle, ihmisen puolelda st ainoa
jonga cautta hän taita autuaxi mli nijncottissu tavpel
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linen on myös se, että sini, racas sielu, hnwin pcränajat-

lnisä ulco seiso ja cuinaa scn cansftl laita on;
Mä äiwan usiat ihmisistä erhettywät ja pettäwät itzens tä-
säasiasa, ajatellen: että he owat uscowaiset, cosca cui<
tengin wielä sc cadottawaincn epäusco heidän sydunnjäns
hallitze. Monet luulewät, että se on usto lesuxen päälle,cosca he ainoastans simllans taitawat llimittä lesuxen ni«
m?n, tunnustawat itzens Christillisen sturacunnan iasenixi,
ja sen ulconaisesa yhteydesä eläwät, :nutta tänian alla,
cuitengin owat nijn tyhmät ja ymmärtämättölnät, ettei
Keille ulconaiscstican ole ulottuwaista ja perusteltua tietoa
isijtä, mikälesus on, mitä hywäHän on meille osottcmut,
jamuilla taliualtaislsta tarpellistsia autuden asioista, cuinse Christiliinen oppi sisälläns pitä. Ia jos he wielä jongunsanan tästä edestuowat, nijncuin he taicka muiden suusta
owat <uullet, taicka myös itze iosacusa kirjasa lukenet ja
sijtämuistoons pannet, nijn ei he cuitengan ynmiärrä itze
asia jamitä ne samat sanat merkitzewätja stsälläns pitä<
wnt; ja se, cnm wielä walitettawambi on, nijn löyttän
monda sencaltaiua, jotca oi ensingän mitän tiedä, waan
owat nijn tyhmät, ettei heidän ia pimiäin pacanain wälillä
yhtän eroitusta ole. Ia cuitengin ajattelemat taincaltaiset
että heille on usco, ja toiwowat autuixi tulswans. Mut-
ta nijncauwan cuin he ei ensingän, eikäoijncuin tulis, tiedä
ja ymmärrä nijtä tarpellisimbia autuden astoja, cuin Chri»
stilliftsä opisa kasitettän ja edespannan, nijn owat he nijn
peräti cauccma ustosta ja autudesta, että he coconans istu-
wat sijnä syngiämmasä epäuscon pimeydesä, ja cuoleman
warjosa, josta he wihdoin ijancaickiseen pimeyteen ja cuole-

sijrtyxi tulewat, jos ei he täällä armon ajasa itziäns
autuden totiseen tundoen ylöswalcusta anna. hesen uscswar, josta he ei ole cnullcr? sanolumalan Hengi
Pawalin cautta Rom. ic>, v. 14. ja samasta perustuxesta
taittan myös edespäin sanoita: cuinga he sim jasen pääl-
le gscowat, josta ei he mirän riedä, micda ei nijn paljo
tiedä jaymmärrä, cuin uston öäsilrämistri cal Pellinen
on? Tästä näemme sijs, cuinga walitettawaja (ilasa ne

owat
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owat ja eulnaa suuren onneNomuden he päällens wstäwät,
jotca heidän Cl)rist!N-opin pääcappaleins tarpclliftsa luke-

misesa ja ymmärtämisesä lugunpitamöttämät owat. Hesen cautta itze mlkewat kiini sen tien, jonga cautta he wi-
lulla uscvon ja aututeen johdatetuxi. H >rra tchkön,

että caickl ne, jotta tähän asti tämän tehner owat, jo nyt-
kin cmnaisit autta itziäns, ja että caicki muut cawabdaisititziäns, ettei he naln hywällä mielellä mahdais Mdä näin
walitettawaan jacadottawaisem pimeyteenl Mutta paihi
näitä owat wiM toiset, jotca luulemat itMs uscowaisixija ci cuitengan ole. Taincaltaiset owat ne, jotca ajattele-
mat että se on se oikia jaauwM tekewäinen usco, että heil-
le «n yxi ulconainen tieto aumden asioista, nijncuin nedok-
siawin jälken Jumalan sanasa edes pannan. H? liesäwät
että yxi Jumala on ja minczäcaltaincn Hän on: He lie-
täwäc mitä 'Ma Jumala on ihmisen sucucmwa cvhtan
vsottanut: He tietämät cuinga Jumala on ihmisen luonut
ilman synnita, ja cuinga hän sitten on syndijn lanqennut
ja sencautta cadotuxen alaisexi tullut: He tietäwät mikä
lesus on, ja cuinga Hän on sen syndiin langenen ihmijM
lunastanut, niin myös, misä jächstyxcsä pxiihnlinen taita,
tästä lesuxm lnnastuxes-a vsallisexi tulla. Namäc ia muuttaincaltaiset autuden asiat he kyllä tletäwät, usawcu nijstä
paljo puhua ja pitäwät ne myös totena; waan ei he ole cui»
rengan andanet näitä asioja mitan muuca tykönäns wa>>
cutta, cuin ainoastans että heille nijstä samalla
tawalla cuin muistakin maallisista asioista, joista he wiacu-sa Historjasa lukcnet, eli muiida edssäns puhmmrvan cuul-
let oivat. Cuitengin owat he siinä luunsa, että tämä ul»
conainen tieto, cuin heille on, on se oikia usco, jouHa caut-
ta he taitawat autuixi tulla. Mutta taincaltaiset cnwan
suuresti pettäwät itziäns, ja erhettywat heidän luulosans.Sillä waicka se on tosi, että yxi taincaltainen tieto itzesänsvn wältämättömästi tarpellinen, ja, mm aiwan, ctlä stturhaan luule itzellens olewan uscon, Ma tänlä new
tu niincuin sijtä paätettäwä on, cuin jo edelläpäin
»n sanottu; nijneiole secuituiacm, nijn cauwan, enin stE 2 paljaan
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paljaan ulconai<e?n tietoon leisattu, ulottuma aututeen.
Jos ihminen stn oikein käyttä, niin taita hän kyllä sencaur»
ta tulla uscoon johdatetusi, mutta se ei ole itze usco, joca
lesuxcn ansion osailisuden ja autuden käsittäliliscxi waadi-
tan. Nijnconwan min jocu siihni tyty, että ainoa-
stans ne mainitut autuden asiat ulconaiststi tima, ymmäriä
,a ne totena ni,n taittan kyliä se hänestä sanotta, et-
tä hänelle on yri Historialllnen ia tieto-usco, mutta tämä
hyödyttä händä niiN mähemmin, cuin että N'yös ihs
perkeleillä on taincaltain.nusco, lac. 2,0,13, ja cuiteng-n
autuden osallisudesta ijancaickisesii tulewat.
Wielä löyttän sincaltaisia ihmisiä, jotta pitämät sencaltai-
sei ajatuxet u!>ona, joita he itze tekemät itzellens, he<dän
suruttomasa jakäundymätcömäsa tilasans, Jumalan ar-
mon, lesuxen ansion ja autuden osallisudcsta. He kyllä
kerstawat ja lohduttamat itzians sijta, että Jumala on
laupia?, eilälesuson heitä lunastanut, ja sanomat ihenssen päälle luottaman, silla toiwolla: että he niyös sen caut-sa autuiri tulemat, waan pysywät cuitcngin sen alla hei-
dän lihallisesamKlesäns, ja taicka julkisesti caickinaisia eh»
dollisia syndejä harjoittamat, taicka myös, jos he wielä
mailman edesä ulconaisesti sizmollisesti eläwät, cuitengin sa-.
laiftsti sydämisans syndijn suostmrat, ia sitä racastawat.
Waan tainealtaijten erhetys on myös aiwan suuri ja wali«
tettawa, sijnä, että he luulemat taincaltaisesa tilasa itzel-
lens uston oleman ja auruixi tulewans. Nijn mahdotoin
cuin st on, että walkeus taittan yhdistettä pimeyden canssa,
nijn mahdotoin on myös se, että se autuari tekVwäinen usco
taita olla ihmisen sydämssä, jongaty?önä wi«p
iä jollakin tawalla ehdollisien sondein rackans hallitze, nijn
että hän tieten ja tahtoin pahutee» suostu, ja
caicki ne mamret, cu,'n ihminen sencaltaisesa hänenkään»
dymättömäsä tilasane teke- ih:lien!i Jumalan armon, le-suxen ansion ja aucuden osallisudesta, ne ei ole mikän muu,
«uin wietellys-unet, perustamattomat ja -mhat luulot, ja
likemmin sanottu, sen nmmn sinannn wahingolliset petoxet,
joiden cautta hän ihniisia siuuttomudesamahmista pyytä,

ja
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jawoimalliletpaulat, joilla hän on käsittänyt ja wielä kä-
sittä nwnda mhatta sielua ijancaickisexi saalirens ('), Ec-
tet smä, racas sielu, myös näinmuodom wäarällä luulolla
uscosta itzläs pcnä mahdais, nijn ota wisu waari, inicä
täsä edespäin stjta oikiasta ja autuaxi tekewaiststä uscosta
sanotan ja opetetan.

§. 21.
Se Ma usco lesuxen päälle, jonqa cautta yxi ih-

minen Hänestä ja stjtä autudesta, cuinHänen cauttans an-
saittu on, o salli tule, on 'fxi Jumalan HenZeldä sa-
nan cauna yhden carnn? «.isin ihmisen rykoilä waicucer-
tu eläwä nero, wahnia wacuums ja luja ustallus>
jonga caucra hän ei ainoastans selkiästi näe sira ylön-
paldista Jumalan rackalltta ja cuin Hän Ic<suxcn caurra coco ihmisen sucucunda cohcan
on osorranur, waan m>'ös iize puolestans on sijrä syoä-
mestns epäilcmärcomästi rvissi jawahwa, että hangin
on se sama, jora Jumala on racastanur ja jolle se le;u--xesa osorettu armo aldisna seiso, ja senrahden turxval-
liKsti wastan otta ja iyellens omista coco Wapahrajan
Herran lesuxen ja caicki ne aurudenrawarar, cuinHä-nesa ja-Hänen caurrans rvalmistemr ja ansaitut owac.
Joca nyc on andanuc Jumalan Hennen waicutta sydäm?-
säns taincaltaiscn eläwän tiedon, wahwan wacuutuxen ja
lujan uscailuxen, hän on oikein uscowainen, eli hänM on
se oikia ja eläwa usco, jonga cautta autuudesta osalliftxi
tullun. Waan jollaei tätä tiecoa, wacumusta ja ustallu-
sta ole, ja joca ei ole hawainut tykönäns sitä suurta muu-
tosta, cuin silloin ihmisen canssa tapaljtu, cosca Jumalaa

Hngi.
C) Ihmiset elhettywat kyllä wäaräsa l«»losa uscosta ja st» ladusta

wielä usiammalla tmvalla, mutta ll.!»s pkkitt
ylösluet<ll«, niju owat ainoasia»s täsä ne yhilisuulnät e heiylen
muodot nimitetyri tullet. Silla walilla tnittan snta, c:!w ed-i-
-päin »ikiasta uscosta sanoen, likrlunun nah.ä japäätettä, c»tca
itziäl,s pettäwat aiaturislln» uscusta ja cuica ei Silla !»l!a e»
«le scncaltaista usco, cuin täsä osotetan, silla ci ole oitia wuon
yfi waära pccustamatol» >» pctollinca «scs„

C 3
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Hengi näitä waicutta, se ei ole ulcowainsn, ia hänellä ei
ole myöokän scncaltcusesa tiiasa yhtän autuutta toiwomista,
waan on wihan alainen ja ijancaickissen cadotuxeen wica»
pää. Mutta ei sini» kyllä racas sielu, ettäs itze nä-
mät sanat, joiden cautta täsa osotetan, mikä usco, on,
luet, nmistoos panet ja simllas'edestuoda taidat; waan
jos sin«foikein tahdot ymmärtä mikä usco on, nijn pitä si-

nun myös tarcasii peranajaueleman jatutkisteleman, mitä
näistä sanoista sisällens pita, ja ynmiärryxesäs

toinen toisens canssa yhdistämän. Ia ettäs tämän sitä pa-
remmin tehdä tmdaisit, niin takdon minä liksmmin ja cap-
palen cappalelda erittäin seliltä, mitä täsä uscosta ja sen
laadusta yhteisesti ja lyhykäisesti sanottu on.

§. 22.
Ensin tule tasa wacuiotettawari: mistä usco wle,

sli keneldä st alcnns saapi?Wastcms .' Se ei ole milläkän
lGralla yhden ihmisen oma työ, ja ei seiso hänen woima-scms, että uscoa lesuxcn päälle. Uscon cautta käsillä ih-
minen Hengellisen elämän lesuxesa (Gal. 2,v. -o.). Mut-
ta ihminen on itzesäns ja lnondons puolesta hengeUi>esti cuol-
lut (Eph.?,v. l.) se on: ymmärtämätöin, sokia jakelwo-
toin caickeen siihen, cuin hywä on: (Eph. 4, v. 18.) Iasentähdcn, nijn mahdowin enin se on, eltä yxi ruumilliststi
cuollut ihminen taita iE>ns eläwäxi tehdä, iuuri ni»n mah-
dotoin on myös se, että yxi ihminen omasta woimasians
taita uscoa, >a sencautta elä lesuxesa, niincuin me myös
tunnustani sijnä colmannesa uscen cappalesa, sanodcn:
Nlinä u con ja mnnllstan, eccen niinä omasta Minär?

ja Woimasia,n raida lestäen Christnxen mi-
päälle usco eliHänen rygöns rulla; Waanusco on yxi lahja lumalalda Eph. 2, v. K. jonga Hän itze

anda ja waicutta. Tämän todisia Herra lesus itze, coscahän sano: Se on Jumalan että te ustorce sen pääl-
le, jongahän lähem. iäi raida kengän minun rygsni
culw, ellei Isa, jocaminun lähem. wedä händä. 'loh.
6, v. 29,44." Ia erillomattain tule ufton waicuttaminen

Pphäsä
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Pyhäsä raamatusa Pyhälle Hangelle tygöomistetuxi. Hän
cutzutan uscon -Hengexi 2C0r.4,v. lz. Ia i Cor. 12, v. 3.seiso: >l>xikän caida lesilsta cuyua Herraxi, eli, cuin
yri jasama on: uscoalesuxen päälle, rvaan pyhän -Hen-gen caucca. longatahden se myös oikein sanottu on:
Usco on Jumalan -Hengen rvaicmus. Nijncauwan siis,
cuin ihminen on hänen luonnollisesa tilasans, ja ei ole an-
danut itzens tämän Jumalan Pyhän Hengen iohdctturen
alla, eikä hänen armowaicutttxiUans syvämesäns sia jät-
tänyt; nijn owat caicki ne ajatuxst, joita hän oman lihalli-sen mlelens jälken itzellcns teks uscosta, ja hänen luulons
lesuxen osallisudesta, nim peräti turhat ja pernstamatto-
mat, että hän ijancaickisesti jää ilman uscota, jos ei hän
oman woimattomudens totisen tundemisen alla JumalanHengeldä sitä sydämesäns waicutta anna. onse täsä wisustiwaariotettawa, että waickalumalaftHen-gi on se, joca waicutta uscon, nijn ei Hän cuitengcm tee
sitä ilman wälicappaleta, waan wälicappalen, nimittäin:
Sanan cautta("). Tämä sana on se pyhäEwangelmminsana, joca Pyhäsä Raamatusa löyttän ja sijtä edestuo-
dan, ja erinomattain se osa Pyhästä Raamatusta, josa
meille edsspannan Jumalan ijancaickisesta rackaudesta sitä
langennutta ihmisen sucucunda cohtan; Wapahtajan Her-
ran lesuren mailmaan tulemisesta ja Hänen hywistä töi<
stäns, että nimittäin Hän ansiollans jacatkeraUa kärsimi-selläns on sowittanut sen wihoitetun Jumalan, jaettä Ju-
mala nyt on walmis caikille nijlle synnit andexi andaman,
ni.tä lapsirens ottaman jaijancaickisesta elämästä ofouisexi
tekemän, jotca tämän Herran lesuren tygö pakenemat,
jaHänen päällens uscowat. Tämä Ewatlgeliumi e!i loh-

dullinen
C) Tasi puhuttu uscon waicuttamWa Pyhä!daHcl!gelba, ci «M»

«vaan taysicliswanciiten ihmistc» tykönä Sliia nM lapsijn d?
le, nijs, on Casse se silinattii -ta Immi
lan Hcngi heisä uscon waicutca, ululta mj W ty-
könä, jotca jälken castea eh3oi!lstcn Wcin cautta ow.n uftolt
cadottanct, tapchtn st, mjncuin läsä Gss!:a:' ca:t>>>.
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dullinen ia suloinen sanoma lumalom armosta lesuxesa
Chvistuxcsa on nyt se autuallinen wälicappale, jonga caut-
ta Jumalan Hengi waicutta Uscon caickein nijden sydämi»
sä, jotca ihiäne häneldäwalmista andawat iätä lohdullistasanoma wastan ociaman.

Tämä tule wiela sclklämmaxi, cosca minä toisexi oso-
tan; mingäcaltainen iym>nen se on, jonga syrämesä
JumalanHengi uscon waicutta. Sijtä on sanottu, ettäse tarcchtu yhden caruwai>en ihmisen tykönä. Nijncuin
Jumala tahto, että caicki ihmiset autuixi tulisit i Tim. 2,
v.4. nl>n on myös Jumalan Hengi kyllä walmis waicurta-
'man uscoaleftiren päälle caickein ihmisten sydäMija, jonga
-tähden hän myös jocaiyelle ilmoina eli tMye uscon, se
on: Hän anda Ewangeliumin vpin ja Sanan ihmisille ju-
lista, japyytä sencautta heitä Icsuren osallisuteen johdatta
Apost, Teco Kiri. 17,v. 31. Mutta nimcauwan ei taida cui"
cengan usco lesuxen päälle itze työsä tulla ilmism sydä-mesa waicntetuxi, min hän ei vl»' andanut itziäns Jumalan
Hcngeldä tehdä. Camwainen on se, joca
särjetyllä, ahdistetulla jamnrhcili,ella sydämellä tunde
bäncn!yndins za ricoxens, joidencaurca hän lumalacaja hänen cahroans wastoin rchnyron, nimmyss sirä
suurta olmettomnrra, kirousta ia cadowsta, jonga hän
stncau:ra on paallcns weränyr. Taincaltaisexi camwai-
sexi ei taida myöskän yxikän ihminen tulla itzestäns ja oma»
sia woimastans. luca rnuwillisest cuoliut on, se ei tiedä
mitän siitä tilasta josa hän on: Hän ei näe mimn, hän ei
cuule mirän, eikä myös tunne mitän; nijn on se myös ih-misen ccmssa laita hauen luvnnollisesa tilasans, josahän on
hengellisesti cuoliut. Hän einäe, hawaitze eikä tunne sitäsuurta waara jadnomitzewaista tila, jssahän on. Jos hän
il ielä uiconaijcsii tietä ia suullans tunnusta, että hän on
syndinen, elta hän on Jumalan wihoittanut jacadotuxen

nun n ole hänelle cuitengan tästä yhtän sisällistä
iundoa st)dä>::r!«, nizn että hän olis ahdistettu, lewotoin
la iuurhellinui ftn yiitze, waan paljon enämmin on hän tä-

män
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män alla niin lewöllinen ja surutöin, cuin ettei mitän waa»
ra eikä paha hänellä pelmttäwä olis. Paitzi stra että lu<
malan Sana tämän näin oleman ofttta, Ilmejt, Kiri. 3,
v. 17; niin Kawaitan se myös jocapäiwäiststä coetccleniu»
x?sta. Eikö monda tuhatta i! mistä jotca kyllä
sunllans tunnustamat syndiä tchncns, Jumalan wihoitta-
nens ja ansainens, multa sen alla cuilengin niin
paljo wähemmin sydämesäns lemottomat ja murhelliset
omat, cuin että he paljo enämmin luulemat itzens aiwan
hywäfä tilasa oleman?; aina edespäin syninn harjoituxcsa
ilons etznvät ja löytämät, ja nijn suruttomasti elämät, cuin
että he olisit tehnet lijion ja sorvinnon helwe-
rin cans a.Esai.2B/v.i;,la)ot! mielä joscus heidän tundons
tule »ohonguun lewottomuteen lijcutetuxi; niin he sen cohta
jallens heidän sydämens paaduttamisin cautta tucähutta-
wat, ja nijn lewomsesti cuin ennengm syndins iuoxusa edes»
culkewat. Jos nyt ihminen taincnltalsesta hänen suructo»
mudcstans ja hengellisestä cuolemasians pitä tuleman ylös-
heräcetyxi ja wihchäisydens tundoon saat eturi, nijn pitä se
Jumalan Pyhän Hcngcn armo waicumxen cautta tapah-
tuman ; ja nijn »valmis cuin Jumalan Hengi on wcucutta,
man uscoa ihmisen sydäniesä, nijn wamus on hän myös
ylöeherätcämän händä syndins tundoon ja tekemän händäcaluwaisexi, ja, Hän teke seu itze lyösä, caickein niidencanssa, jotca ei uppiniscaiftsti aseta itziäns Hänen armo
waicumxians wastan. Wälicappale, »onga cautta Ju-malan Hengi waicutta cayiniuxen, on myös Jumalansana, javrinomattain Lamsana, josa meille edespannon
mikä meidänrvelwollisudem on Jumalala, iyiam, ja
lähimmäistäin cohtan, ja cmnga hirmuisesti Jumalanijtä rangaise jorca tärä wastan «kewär ('). Tämän

lain
(') kyhy?ä'se<ii lafitetön tämä lain sana kyllä Jumalan lym.

menisä kästylsa, mutta fsMi filä ni!c >m,ös cwcki se tainsonaan
luettuwari, mitä, muisa paicoisa PnhW Raamatusa stncaltai»sista asioista sti o, enin ihmi eu ja kayitämrecn K'piwat<
Caicki mitä opecetali Jumalan pchyttstä)

C totudcstk
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lain sanan cautta sytyttä Jumalan Hengi ihmisen luonno-
sians vimitttysä ymmärryx<:sä nijn kirckan walkcudcn, että
hän selkiästi amoastans mitä Jumala hänvldä waa»

jacuinga hän sekä sisällisesti että ulconaisesti on wclca-
paä itzms käyttämän; waan myös, cuinga mcnella tawal»
la hän sttäwastan on rickonut/ja toisin" teknyt, cuin hä-
nen olis tullut tchdä, nijn myös cuinga perän kclwotoin ja
woimatoin hän itzestans on Jumalan pyhä tahtoa täyttä«
män, ja cuinga hän stntähden on caiken sen kirouxcn ja
cadotuxcn alainen, cuinlumala laisans caickia sen rickoita
wastan ombi julistanut. Tämän näke scncaltainen ihminen
siinä walkeudesa, cuin Jumalan Hengi hänen ymmarryxe»
säns sytyttänyt on, nijn selkiästi, että hän ei amoastans
näitä asioja tiedä jaymmärrä, nijncuin ne bokstawin jäl-
len ymmärrettämän picä (sillä taincaltainen tieto on myös
ustajt yhdellä caniwattomalla ihmisillä;) waan myös nijn,
että nämät asiat osottawat ihens elawäxi ja waicuttawai-
sixi hänen sydämesäns. Mitä hän ennen ainoastans ul-
conaisesti on tietänyt Jumalan laista ja tahdosta, sen hän
silloin sisallisellä sydämen wacuuturella hawaitze oikiaxi, hy-

wäxi
totudestH,'a suuresta tvoimasto, e«icki sekä hywät että pahat lfi»
merkit, caickilumalanwihanuhcauret, >a esimerfit sijtä, cuin»
ga lvastanhacvlitt ihmiet owac rangaistun tullet, nijn myös
caicki warottuxct» opeturct ja ylöskehoiturct lumalisutecn,
cuin Jumalan sanasa loyttän ja sijta edestuodan, owat lain sa»
naan luetlawat, silla ca kisa nijsä rfttctan Mille »ikä mcidäl»
welwollisudem on ji cuinga meidän itziäm käyttäinän pitä.
latäsä ymmärryresa on itzc lesurcn pyhä elämä, ja cattera
lörliminen meille yri laki. Sillä cusa taidamme selkiammin
nähdä, cuinga meidän pitä elämän, cuin sijnf esicuwasa, jon>
ga Herra lesus itze omalla clämälläns ja csimerlilläns meille
andanut on? Ia misa taidamme stltlämmin hawaita, cuinga
suuresti Jumala syndiä wiha, ja cuinga hirmuiststiHin sstä ran»
gaise, euin fijnä, cosca me catzelcm ja tutkistelem mitä Herraleftls meidän syndeim tähden ön täytynyt ulos eisoa? SiltH
jos ei Jumala ole säästänyt ainoa poicans, waZn nijn hirmuisesti
rangai nut handi wierasten syndcin tähden: »! mitä pila nmlle
tapahtuman, jos me synnis pysymme!
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wäfi fa pyhärl, ja st enämbi spälle, jos se mjn on, cn-n
sanat luinalan laisa nijncuin se cnnen sitä ta»
pa-dui, Syndi joca ennen hauen silmisäns on ollut
ja suloinen, näky hänelle silloin julmaxi ja cauhistawaisrxi,
ja lrkin, jvla lian ennen taicka ci ensmgän syndinä pitänyt,
taicka myös amoastans piencxi ricoxcxi luullut on, jota ci
Jumala k<llengän tygö lue, muutlu hänelle silloin aiman
rumaxija hirmmtawoiscxi, ja racasti painawaisexi cuor-
mari. Jumalan py'>yys jawan!>urscaus, jota hän ennen
eli ei ensingän, eli myös kylmäkiscoisesii amoastans on aja-
tellut, matcan sautta silloin y!>dcn polttaman tulen hänen
sielusans, ja t-änen wihans uhkauxet syndisiä wastan, joi-
ta hän ennen ilman lijcmusta on cuullut, owat silloin nijn«
cuin hirmuinen uckoisen jylinä ia coumsiamainen cuolemansanoma hänen corwisans, ja, nimcuin teräwät nuolet,
jotca hänen sydämens jocatallwolda pistäwät ja ha-
avoittamat. Hänen oma tundvns, joca ennen sitä on ollut
rauhas ja lewos, muuttu hänelle sillrin calwawaisexi ma-
doxi, jocayhden ricoren toisen?ä!km hänelle muistutta, hä«
nen päallcns canda jahändäsen edestä duomitze. Helwetlija
ijancaickinm cadotus, jota hän ei ennen ensingän peljännyt,
seiso silloin nijncuin maalattu liänm silmäins edesä, awoi-
mella kijdalla malmiona händä ylöeniclemän, ja se loppu-
matoin woi jawalitus, cuin neduomitut sielä huutamat,
nijncuin soipi hänen corwisans ;a muistmta händä, että hän
myös on ansainut heidän onnettomaan seuraans joutuman.
Lyhykäisesti sanottu, caicki se, mitä Jumalan lain sisälle-
pidosta ennen on ollut nijncuin pimeydesä peitettynä, se sil-
loin selkiämmäsä walkeudesa asetetun ihmisin silmäin eteen,
ja mitä ennen on ollut ck ncuin cuollut, tule silloin eläwäri
hänen sydamesäns, niin että hän nake ja tunde, cuinga
hän ei amoastans perisynnin eli sen sisällisen taipumisen
tähden pahuteen, cuin häncn sydämesäns on, waon myös
tekosyndein tähden, jotca ajaturisa, puheisa ja töisä, pa-
han täyttämisen ja hywän laiminlyöluifcn cautta Jumalan
tahtoa ja lakia wastan tapahtunet omat, on Jumalan
wanhmscan ja angaran mihan «lainen, ja wicavää ci

ainoa-
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ainoastans täsä elamäsä tulla
myös jälken cuoleman syöilnxi iiancoickiftm waiwaan ja
cadotureen helw,tisa. Tästä, ja caikcn tämän alia, ei
taida sencaltainen sielu muuta, cuin hämniäslya, veljätä
ja mapista. H änen sydämene nns murhella ja ahdisiurclla
täytetyxi ja se sitä mämmin, cuin että hän silloin myös stl«
kiäjli nake ja hawaitze, cuinga peräti wl-imatcin hän on
itzians ulosauttaman tästä wideljäisydestä ja onnettomasta
tilasta, josa hän on, ia, nijn aiwan »voimatoin, että hän
itze puolestans i.cmcaickisesti täyty sichen macamon jäädä.
Täsä tule hän ymmärtämän, mitä se merkitzs, cuin Apo-
stoli Pawali sano: Lain cautta synnin nmdo rule, ja
laki kehoitta wihan. Rom. ;, v, 20; 4,v 15. Täsä tule
sencaltainen sielu omasta jos ei samasa>
niin cuitengin wissisä mitasa hawaitznncm, mitä nämätDa-
widin sanat sisäll.ns pitämät, joita hän syndeins cuormau
tundemisenallaedestuonuton, sanodcn: Sinun nnoles,
-Herva, owar minuhun kijnnicecyc, jafinun käces paina
minua Ei olererweys ruumisani sinun uhcaurestas, ja
ei ole rauha minun luijani, minun syndeini tähden.
Sillä minun syndin käywär minun pääni yliye, nijn
cuin raicascuorma owar nennnulleylonrascaxi mlletic.
Psalm:z2,v.z.:c. nijn myös, mitä yhdesä ccuumus wirresä
seiso, cusa sanat näin cuuluwat: Suur on mun sielun
ahdistus; sil! synniil' on minus asumus, cuin peljätkö
mun perät. Cuin cuorma ra cas rasirra, nijn hän mun
paina waiwaan; cuin murhainies myös cauhicta, nijn
on mnll julma aiwan. -Hän oman mndon hawoitta ja
cuin nuolda monda ruhacra, guruista sydändän sullo,
(osc ajattelen ahkerasi, mun endist elämäni, nijn car-
wastele carkersst, mun suruist lydändäni, Se tule rat-
ki ja aiwon palhon painawax, poispoistn
luistan rauhan. No. 264, v, 1,2,4. C sca nyt Jumalan
Hengi on saanut waicutta taincaltaisen synnin tunnon lain
cautta, ihmisen tykönä, niin on hän catuwainen, jacatzs,
taincaltaisesa camwaistsa sydämesä Hän myös sinen
edespäin waicutta uscon lesuren päälle. Mutca sitä wa?

stan
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ftan min cauwcm cuin ihminen ei ole andanut ihiäns tähän
mainittuun syndein totiseen tundoon ia catumuxeen y!öshe<
rältä, nm, ei olelmn myöekän siinä tilasa, että usco lait-
lan hänen sydämmesäns waicutetta. O! iosca caicki tätä
oikein ajattelisit, ni:n ei ni.n monda ihmistä pettäis itziäns
turhalla ja perustamattomalla luulolla uscosta, cuin se ta»
pahtu!

§. 24.
Colmannexi on waariottttaroa itze muodssta, cuinguusco waicuman, ja.mingäcalt«iset niuutoxel sen alla ih-

misen sydämesä tapal?tuwal, iora erinomqttain on se asia,
jostatämän uscon lacnu ja lnondo liatuitta taitmn. Iatämän taaton minH nyt täsä lybykäiftfti osotta. Cosca
Jumalan H.mgi on laanur ylösherätlä yhden ihmisen sillä
tawalla tundeman syndeiäns ja cadottawaista rilans, cuin
edellä käywäisesä § sanottu on: ni!n sen päälle Ensin
waiculta hänen sydamcsäns cl ncdon jonga caucia
hän selvästi näke sen ylönpaldijen Jumalan rackalwen
ja armon, cuin Hän lesuxen camra coco ihmisen siuu-
l»mda cohean yhreiiesii osocranm «n. Tähän asti on se
camwaimn sielu ollut m ncuin synqiäft pimeydesä tästä
asiasta. Hän on kyllä tullut näkemän oma wihcljäisyt-
täns ja onn ttomuttans, multa se on ollut peuetty hänensilmäns eöestä, cuinga hän sijtä taita pelastetuxi ja uloS
autcmr: tulla. Waicka hän on lukenut ja cuullut luma«lan sanasta, Jumalan armosta Christurela lesuresa, nijn
on se euitengin ollut nijncuin yxi cuoliut asia, hä:unsydämens ei ole yhtän wnwotusta ja lohdutusta tuudenut.
Mutta cosca nyt Jumalan hengi likemmin rupe armo wap
cutmillans hänen sydämesäns työtä tekemin, nijn nlövkay
sijtä ja sencautta nijn selkiä ja kircas lvalo hänen si/lusans,
että hän nijncuin awetuilla silmillä näke, cuinga ja custahän taita saada awun sijna suuresa wiheljmsyoisä ja sielun

hädäsä, josa hän itzens olewan tunde. Jumalan Hengi
osotta hänelle Ewangcliumin sanasta, ermomaisesa ja i! a»nasa kirckaudesa, cuinga se sama Jumala, jouga pyj nys
ja wachurscaus händä nijn hirmuisesti pchätta, a i^uga^

wlhan
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wchan uhcauxsn nuolet mjn cowasti owat hänen
haawoittanct, on täynäns rackautta, arm») ja laupiutta,
joca ei tahdo yydenZäu syndisen cuolema, waan että caicki
käännyisit, eläisit ja autuixi tulisit. Hän osotta, cninga
Jumala, ijancaickisesta armahtamisesta waicutellu, on
ulosandanut ainoanrackan Poicans, sitä kirouren ja ca-
dolzzxen alla joutunutta ihmisen sucucunda auttaman ja lu<
nastaman. Hän osotta, cuinga lesus Jumalan Poicasamasta ijancaickisesta armahtamisesta on tullut mailinaan
syndisiawapahtaman, ja cuinga hän sitä sama nijn mo<
nen cowan ja waikian muutoxen ala käymisen cautta,
tehnyt on, cuin edeltäpäin §§ 12.13 ia 14. on näytetty.
Hän osotta, cuinga tämän cautta, caicki synnin cautta
pois cadotstut autuden tawarat owat jällens woitetut, ja
ihmisille nautittawari walmistetut. osotta, cuinga
ystävällisesti jarackahasti Hcrra lesus cutzu caickia ft»cal«
misia sieluja tygöns, jotca syndins wiheljäisydcn tunrewat
ja sen rascan tacan alla peiwolla jawapistuxella työti te»

kewat, ja cuinga walmis Hm on heitä wastan oitaman
ja heitä wirwottamay. Hän osotta, cuinga Jumala jcca
päiwä cocottaHänen laupiat armokätens syudistsn puolen,
za on walmis lesuxen tähden heitä armahtaman, heidän
syndins anderiandaman, lapsixens ottaman ja ijancaicki-
sesta elämästä osallisixi tekemän. Caicki suloiset ja
lohdulliset asiat, osotta Jumalan Hengi sille ccttuwaiselle
sielulle nijn kirckasa walkeudesa, että hän ei amoastcms sel<
kiästi niitä näe jaymmärrä, waan myös ne samat epäile-

tottua pilä, ja yawaitze niisti yhden eläwän
woiman ja waicmuren sydämesäns. Caicki ne Jumalan
bywät työt ja armotawarat, joista hän ennen on taicka
lukenut, taicka myös muilda cuullut, seisowat silloin nijn-
cuin H4«en omam silmäins cdesä, ja matcansaattawat sen,
että hän nijn suuresti ihmettele Jumalan rackauden ja lau«
piuden ylönpaldisuden ylitze, cuin että HZn oman vnnetto<
Znudensi ylitze on murhellinen ja peljästynyt. Taincaltai«
«en elawä tieto, jonga Jumalan Hmgi waicutta, on se
enMäinen uscon alcu sen catuwaisen sielun sydämesä. Se

on
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on se ensimäin?» osa sijtä Jumalan jaHerran lesuxen to-
tisesta tundcmi Ma, josta lesus itze puhu, cosca hän sano:Tämä on ijancaicöinen elämä, eccä he sinun ainoan ro»cisen Jumalan mndisir, ja läsiy-en Lhri-stuxe,'., loh.iy.v.z. on se kircas comtahti, joca
pini.-yoestä paista, ja scn armo-päiwan walkene-
mi en sielun! ilmoitta. Cosca st catuwainen sielu tutkistelesila Jumalan jaHerra» lesuxen rackauden ja armon ylön-paldisutta, cuin hän tasa walreudesa nake sitä wiheljaistä
ihmisen !ucucul-.dacohmn tapahtunen, nijn tule hau ivieläepämulin cuin ennen hänen syndins ja wiheljäisydens tun-dtmi esa nöyrytetyxi. Hänen sydämens tule murhella tay-
tetyxi, ci ainoastans sen ,Me, että hän ricostens cauttaon cadotuxen ansainut, maan myös sentähden, että hänon »vihoittanut nijn rackan, niln armollisen ja laupian Ju-malan , ja oman wastahacoisudens cautta tehnyt itzensosattomaxi nijn ylönpaldiiesta autudesta, cuin Hän idmi-sille aiconut ja walmistanut on. Multa sijnä siwusa ja
toiselda paolelda ylösmls myös hänen sydämefäns yxi pa-
lama halu,a ikäwöitzeminen, että itze puolestans myös
tulla wacuuteluri sen armon ja autuden osallisudesta, cuinJumalan ,a Herran lesuxen elämästä tundemiststa ihmi-sen sucucunda cohtan yhteisesti loitta. Cosca hän catzelechtäns, nhn näke hän sisällisellä sydämen ahdistuxella, cuin-ga han on täynans syndiä ia wiheljäisyttä, ja hänen omamchdottomudens tundenuftn alla ei julke nosta silmiänstaiwaisen päin-, eikä tiedä jos hän rohkene armoa kerjätä
eliei; mutta cosca hän sijnä siwusa tutkistele, cuinga wal-mis Jumala ja Herra lesus on, nijtä ccuken- wiheljäisem-
mäkin syndifiä wastanottaman, jolcaHänen tygöns pa-
kenemat, nijn hän myös tule ylöskchoitetuxi, sydammeli-MH halulla nöyrydesä Händä lähestymän. Hän ikäwGe,yuoca jarucoils: Herra ole minnlieein waiwaisclle s?N'mselle armollinen.' les», armahda minne cadorerma
l« duomucua chmistä! minua ulos tästä minunsielun hädästä, jasaara minua sijhen tilaan, että nunH
lmun armos osallisudesta p?fic,mmm olla laivaisin.

Vm<l
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Sinä olcr, -Herra Iclu, iye sanonut: Tulcar minun
cygöni caicki, ,occa reerce jaoletta rascaucerur, mi«
nä cahdon ccirä wirworta. Match.i i,v. 28. Minä olen
myös rascaucercu, ja-lähestyn sinua, -Herra lesu, anna
sijs minungin saada maista sinun makells.
Sinä olet sanonut: loca minun tygoni tule, sitä en
minä heitä ulos. loh. 6,37. Minä tulen, Herra Ies»?,
näiden sinun sanais päälle, ja kerjän sinulda armo,
älä sizs minuakan wihcljaistä poisjvoxe, waan wastan«
ora minua, ja anna minun tulla osalllseri sijtä armosta,
cuin sinä ansainttt oler. la, lesu armias täs waiwas

nlun sielun rvgös tule, cuins cuyut, huuron
c<lule! ann'arnios pislr'wuoca, mull mrwa ruscas
ruota. N. 29;, v. 2. Namät ja muut taincaltmset rucou-
xet ja huocam^, cuin jc catuwainen sielu silloin uioswuo»
datta, ei seiso palmisa sanoisa jaajaturisa, waan ne läl>«
tewät nsäliiscstä sydäinen pohiasta, ja owat yhden pala-
wan ckäwöitzemistn, halun >a hartauden cans!a yhdistttyt.
Ia lmncaltainen sielun t-la on se, jostalesus puhu, cosca
hän sano: autuarowac hengellisetrvaiwaier, murhel<
listr, ja ne jorca isc>n>ar ia janowar wanhurscaurea,
sillä heidän on rvaldacunda, he saawat lohdu-
tuxen, jahe Matth 5,0 3,4,6. Cosca nytlu»
malan Hengi on waicuttanut catuwaisen ihmisen ydämesH
taincaltaisen eläwän cieoon Jumalan armon ja rackauden

lcsuxe aChristuxesa yhteis sti, ja sencaut<
m ylöskehoittanut händä, oman mahdottomudens tunde-
misen alla nämmuodoin itziäns nöyrytcamän, ja hartaalla
sydämen halulla lum uan armon jalesuxen ansion osal«
lisutca ikaivöitzAllä», sen perän huocammi ja sitä etzimän,
cuin tasa sanottu on; Nun hän sitten sen alla jaToisexi
waicutta sncaka: en sydämesa wahwan rvacuu-
tuxen, jonga cautca hän cule epäilemärromästi sijtä
tvic-siceMi, erca myös han on se sama, jora Jumala on
raastanut, ja jolle se lesuresa osoccsmt armo aldijna
seiso. Nijncauwa'. siUe catuwaiselle sielulle ei tätä
tvacuutusta oie, u!-u _n hän nimcuin toiwon ja epäilyxen
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waihclla. Han naks kyllä sijnä wo.lkcudcsa, hänenym-ttärryxcsans onylösrännyt, cumga Jumala on anda»
nut Poic.ms ma lmm, Wapahta>axi, ,a cuinga H?rralesus syndisiä lunastanut on, waan on cui ciiM wieiä:os hän myös tämän taita itzs paällens soivittaeli ei. Han naks kyllä mikä armo ja aucuus esuxen caut»
ta on ansaittu, ja cuinga yriwacmsesti ja
Jumala ja Herra lesus tätä armo ja autuutta caik Ile ta«
ritze, mutta cosca hän tahto hn wastan otta, nijn hänen
oma mahdotto.imdens matcansaatta sen, että hänen Pu-
bl!canin cantza täyty stisacia taamb. na ia tai»
dango minä ioca nijn syndinen ja wiheliäinen olen, näm
suurta armo itzellem omista? Hän kyllä ikawöitze,
rucoile ja huoca tämän armon jalken, ja'on myös snnätuimola, etlei se racas Jumala ja laupias wapaysaja hän»dä hyliä, w on se velco ja epäilys, cuin toiselda puokloa
hänem on, teke ftn, ettei hän löydä tykönäns nijntäydel»
listä ja lohdutusta, cuin hän tmwitze ja halaja. Tain»
calmisesa tilasa täyty monen sielun aica kllwoittel-'la, ja hnoala: woi Herra cuinga cauwan!
ja sen alia hawaita, ettei se ole nijn kcwiä lohdutta itz>änsJumalan armon jalest;x.m ansion osallisudesta,cuin
man lapset ja suruttomat synnin orjat luulemat, jotta
heidän kijwammasa syndins juoxusa ajattelemat, ettei heil-le ole lchtän chytä epäillä sijtä, että he owat sowinnosa ja
ystäwydesa Jumalan cantza, cosca he lejurelda lunastetut
omat. Cuitengin nijn ei ole tämä mainittu sen erinomai»sen wacnutuxen puutos, armon osallisudesta, caickein ca-
tuwasien sieluin tykönä yhdencaltamen ja yhtacauwan
päalleleisowainen. Muutamat el tiedä sijtä en liuaän,
waan tulcwat itze puolestans wiljitctyxi sijtä että he omat
Jumalan oman lasten seasa, samasa
cuin he Hänen yhteisen armons elämän tundemistcil uwatylöswaiuiswxi tullet. Toiset owat Mns, nyt wähem<man nyt enämmän ajan sencaltaisesa epätiedosti, ette! he
wacuudellarohkene armoistuimen eteen astua ni!NM!N Ni>ben catuwaisten sieluin ejimerkcM jotta PyhM Raan^-.'

D ma
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tusa metlle edesponnan, osotetta taittais, jos ei st tnlis
pilkäri täsä paicasa sitä tehdä. SM wällllä on -st mitzi,
että cosca Jumalan Hengi on okaa hätien armo-
tnöns ihmisen nijn ha-! !cn myös onmlla alalla
täyttä. Waicka Hän anda muutamoia u,an
nijncuin loiw n ja pelwon waihella, sen päälle, e ti .e
sencautta oppisit sitä paremmin arwamon
tu!'.dcman oma turmellnstans, jaylöskchoiletnxi, sitä si;u»
remmaUa h Herra etziniän, mjn Hän cditcngin,
niin pian cuin hän on moiltai-ut tämän päaketorcoi n-
fens, saatta heitä silhm tilaan, josa he cciken heidän toi<
woiturens jälku, tulemat miijitetyxi sijra armosta, jota he
halajamat, nijn ettei he ensmgan siltä epäile. H n teks
sen tiedon, cuin heille jo edellapain on luinalon rackaude-
sia jaarmosta coickia ihmisiä cohtan yhteisesti, nijn selkläri
ja eläwi'ri heidän sydämsäns, tttä he sen, ccrcki erittäin,
itzs pääliens somitta ja sekä ilslla että rohkeu-
della itzecukin puo'estanS sanoa: luinala on mmmkin
rccastanur, Icsuson minuakin lunastanut, jo ansai-
nuc nnmNle armon, svndein andcxsäanusen >a ijan»

elämän. Myös minua cm;:»Herra Icsus cy-
t;öns ja tahto nunna wastanotta. minulle on
Jumala lesi reu tähden crmoUinen, ja otta »ninun
omoxi l.ipscxcns, ja anda minun naucica ne cll-
tuudcn rawarar. mi!,lcsnxen caurra niinulle walmiste,

ow«t. Ia sijnä samasi, cuin yri sielu näin saa ylös»
»valaistut ymmärryxcn silmär näkemän ja sisäliisellä wa-
cuutuxclla ciccämän mitä Jumalancurzu,niscn tonvo on,
ja mikä -Hänen cunniano perimisen rickaus on hänen
pyhisäns, ja enintä juuri n?oimans on nijtä
cohraan, jorca hänen roakctvcm noimans waicmrami-
sen jaleenuscowar. Eph, i, v. 18,19. Ni n ylöstule lu-
mclan Hengen maicutuxen cautta sencaltaiftn sielun sn»
tcmesä wielä Col.uannexi yxi luja usccUus jonya caucra
hän mrwMsesti roastanotta ja iyeUens omista coco
vapahtajan Herran lesuxcn, ja caicki Hänen cauc»
tanv a»,au« auruuden tawarat. Talncaltaisesa ujcallu»

xesa
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risa ja turwanilsesa syläile Sielu lesuxm ja sano: Mi-
nnin les. xeu on minun ja minä ole:, Hälicn. Mwä
oen lovtänyrlesuren, iora »ninun siel-uiiracasta , ,nl<

ni turruin Häneen ja en tahdo händä lastaa Corkia
<Wns, 2, v. 16; Z, v, 4. Icluo on minua racajlaiiur jg
cn!>anuc iycus minun edestäni. Gal. 2,v. 20 Hän on
tehty Inmalalda »ninulle wijsuudcxi, za rvanhursc l!-

dcxi, sn pyhydexi, ja lunastlyexi 1 C>r 1, v. zo Hän
on »uinun ja opercawn, joca »nin.l!e on au-
tuuden tiedon ilmoittanut. Hän on minun vlimäin n
pappin, joca on übrannm lycns »ninun edestäni, m«
nua Ilunalan cansta solvittanilk, minua c.ldorure!!,:
rvapahraNnt, jaaucuudenminulle sNjamur. Hän on
minun tuninFan, joca caicki minun henyeiliet rvli ol»
lisenion yliye woittcnuc> »uinun heidän waldans a!da
pelastannt ja oman rooi»nal!:stn suoj.ms ja ormolluen
hallicurens alla ottanut. t7!yr minulle on rauha Ju-
malan cunsia lesuxei» cautta, ja ivapa
taickeei» hänen armoons. Rom. 5, v. l, 2 Nyr on
mala »ninunratas )<än, ja niinä olen hänen lapsus
Nom. 8/v. 15, 16. )7lvr mufä ncdän tcncn päälle minä
u>con, j« olen luj", errä Hän no, milNllle Larke nunun
Ujcotlin caluni sijhen paiwän «pi. i,v 12.
nyr nnnä olen rvlihrva sijtä, ettei cuolenm? eikä rlimä,
eikä engelit, eikä esirvallat, eikä näöcwvdcr, c»kä
eikä lulewaisir,cikä corkeus, että iVwyyv, eli jccn », u
luondocappale raida minua Jumalan rackaudesta
eroitta, cuin on leslixesChristuxeo, nmmn Herralani.
N0m.8,v.z8,3Z. la, taincaltaincn lu,a u,culiuS ja lur<
wa, joca näin wahwan wacuutuxen päälle tzicms pcrusias
on nyt se caiken erinomaisin ja tarpellisin uscvn osa, MM
ruin paitzi Aa, että itz? asian luondo sen mjn olcwan
ta, se myös Jumalan Hengen omasta todisiuxcha Miästi
nähtawä on, jocasano: Usco on wahwa ujcalluo nuhijn,
joica rolwotan j« et näkymättömillä epäile.Edr. ll,v. r.

D 2 § -5
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§. 25.

Täsä olet sinä nyt, racas siew, nähnyt ja cuullut la<
wiamman silityren sijtä cuin 21. §, lyhykäisesti ufcosia sa<
notmon: Sinä olet cuullut, cucaseon, jocauicon wai«
cu ta, mingäcaltcisesa sydämeft se tapahtu, ;a misä se
siv) nijn myös m'ngäcaltaistl sisäliiset muutox>t stn alla
ihmisen tykönä tapahtuwat, coscaufto hö.mn
wa cutetan Cosca sinä nyt coicki nämät yhtenolat, nijn
näet sinH, mitä se merkitze, co,ca jocu peruirurella sano:
nunä liscon Icsuxen päälle; Se on ninuttäin, nain pa!<
jon saneltu: Jumalan Hengl on slsecherötcönyt »ninua
rundcman »nimm juurra jylinin wiheljäi^tcäni, ja
sen alla waicurranuc miilun i7dämel7w.i ei ainoastcns
eläwän tiedon, jonga caurca minä Nrckasa walkcudcsa
näen sen luma'an armon ja rcckauden ytönpalolsuden,
cuin Ilsuxcn caurra sucucHNda coyrcn yh»
leisesii on, waan »,yos yhdrn ivchwon wa-
limmxen jalujan uscalluxen, jonFa cautra mmä epälle-
mänömäsli siirä wistirecc'? olen, »a sen päälle eurwalli»
ftiii lliocan ja usiallan, eccä rämä Jumalan ra«3auden
ja armon on minua cohran osolercu, j<l

minun omani cnckein nijden anrnu»
dcn rawaroin cansta, c'.:inHän ansain«t on. Cnitengin
täyty minun tumnlsta, että tämä, cnin näinmuodoin usco-
sia päälle sanottu on, paremmin itze coettelemlixe»
sta cuin sanoista ymmärrettä taitsan. Cuca taira nijtä-
kän «aluista li cuuxia, cuin paljan luonnon waicutuxesta
ih msen tykönä ylöstulewctt, nijn silkiäsii sanoilla ulos-
puhua, että ne, jotca ei !tze nijtä tundenet ole, sen täydelli-
se/iymmärtä ta:tnwat? Ia wiela paljota-wähemmin tait-
tan Jumalan HenZen arnio waicutuxct sielusa, nijn ulot-
tuma >'efti saroilla ulosmalatta ja edespanda, että se, joca
ci ole n 'tä itze ty'ö.ä!is hawaii ut, taidais ne samat töy-
tell'sesti käsittä. Sillä wälillä on cuitengin se, mitä täsä
humalan sanasta, ja sen johdatuxcn jalken, ll costa lesu-
xen päälle sanottu o>i, mm se!kl l ia ulottuwainen, että jo-

cuin
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cuin uscoon waaditcn. ja sijtä otta tilan costslla itz!änS,
jcs bäneueon ulco eli u. la, cottttle sinäkin itzäs, m»
css sielu, tämän jälken, cnin sanotta on, nn3ä
re-lla sinä sanoa taidat: Minä usccm lesuxen päälle.

3.25.
nyt taincaltainm u-co on, josta on puhuttu,

sielä on myös elämä ja nut,!Us,Mä nijn pian cmn ih uin n
puoleldcms, näinmuodom

uscalda ja turma sljhm armoon, cuinlemxesa jaH.ven
cauttans ilmestynyt on; nijn cuuln se myöskn lunialan
pnolelda: nijncuins u.coir, nijn sinulle rapahiucon:
Match Nijttcuin sencalkunen sielu turwall sesti
omista itzeliens lesuren coco Hätien Ansions cansia, nijn
tule hän myoS nijn Hänen cantzans yhdistetyxi, että lesus
on hänen omans, ja h.w Issuxen. Caicki mitälesus hä-
nelle aucudexi tehnyt ja kärsinyt on, tule Jumal >lda hä-
nelle niin tygöluemxi, cnin että se itze häneldä ta!'ah:u"ut
olis. Caicki hänen syndins jaricorens tulemat Jum.ilalda
Icsuxen ansion jatäydellisen nwxon tähden hänelle anderi
«nnetuxi, i»l)än julisteranwapaaxi cai?esta sijtä kirouresia
ja rangaist.xefta, cuin Jumalan wanhurscauden mlren
synnin tähden olis pitänyt käymän hänen ylitzens sekä aja»
sa että uanc ickisilde a. Silla lesuresta caicki prsphe-
tar codistawar,erra jocamen, cuin pää lens,
pirä -Hän ,»lTlimens caurra, synnit saaman.
Aoost. Teco Kiri ic», v. 43. Ia ei o!e yhran cadocusta
nijsa, jona 3est>xes ChristuM cwac, Rom. 8, v. 1. Sitä
wastan, otta Jumala sencaitaisen si lun o.iwxi
lapsexens, sillä Nijlle, sano Johannes, ni»
mittäin: leluxen, wastanotir, anvoi ha ? Ju-
malan lapsici tulla, jorca ustowar <Za eu Nimens
päälle. loh i,v, 12. IaApostoli Pawai sano: Te oler-
ta caicki lulnalan lapset Mou eaurra <s'>ristu«
xen päälle Gal. z,v 26. nyt se n/cowain-» sielu sn
Jumalan lapn, nijn Jumala myös nijncnin yxi laupias ia
vacaslsä händä sydammcllisM racasta jaarmahta,Psalm
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iz. Hän vita hänestä erinomaijsnlsäMn huolen,

jawiariotta hänestä nijncuin silmäreräästä.Psalm i7,v,8.
Z.ich !,v B.Hän cuuls armollisesti hänen rucouxens ja anda
hänelle ccuck , mitä hän näks hänelle hyödyllisen olewan;
Sillä mitä ikänäns ce anorrelsäldä mmunNimem,
nijn hän anda ce,lle, sano lesus loh. 16, v. 23. Ia wij<
mein, jos se Sielu loppun asti uscon cautta
lemxesa kijniriopu, nim anda Jumala hänelle ijancaickisen
eläinän, catomaccoman, saastuttamattoman jarmme»
lemacroman perinnön, joca rairvahas tähdellä pandu
o„. l Pec. I<v 4. Sillä josme alemme lapset > nijn me
ole/mne nlvos perilliser: nimittäin Jumalan pcrllliser
jaChristuren oansta perilliser, sanoPawali Nom. 8, V.17.
ja lesus itzi todista sauoden: Tousest, rociscst mi-
nä reille, joca usio minun paällenl, hänelle on ijan-
emckinen elämä 10h.6,v,47. O! wecratoinda autuutta,
josta sielu uscon cautta lesuxen päälle osallisexi tule!

§. 27.
Mutta että sinä, racas sielu, wielä edesoäin tulisit

sijtä neuwotuxi, mingäcaltainen la mistä laarusta se usco
on, jonga cautta ihminen näin suuresta autudesta osallisexi
tule, nijn tahdon minäjotaki-i puhua sijtä, mitä taincal»
täinen u'c<> waicutta ihmisen tykönä, hänen käyttämisens
ja elämä kertc.ns puolesta. U co, costa st totinen ja eläwä
on, matcan saatta aiwan suuren ja merkillisen muutoxen
ihmisesä sekä sijauisesti että ulconaisesii. Se ei jätä ihmistä
hänen endisehen lihalliseen mieleh-ns,' waan se wastauudesti
synnyttä hänoä >a teke hänestä peräti toien ia uuden ibmi»
ftn ymmärlyre», miekn, ja caiken hänen'menons >a käyt-»
tamisens puolesta. Se ylöswalaise hänen ymmä rnxen,
raidölla wijftudella hengellisisä asioita. Se invös py'
hittä ja Mldnia hänen tahtons, ja caicki sen woimat, sitä
halajama, jaharjoittaman cuin hywä ja Jumalalle otol<
linen on, jonoa tähden myös yxi uston cautta lesnren

phdistetcl) sielu cutzutan uudexl lllHuoocappaleri
josta
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fö»la ft cuulu: ow.lt c Donner, cayH, c'ickl'
vn?nt uuveii tuUer 2Cor 5,v. 17. P utzj sisä, että ft
u cow,'!l>cn stelu snnö e ca>umux ft
näkemän cuingc, ruma 'a eauhistawainen sy idi on, se!,Py<
hän Jumalan silnxzä, ja myisltze saanut mca synmn ra«
scaucen a woiman, ja stl'täh?m u muuta
t«ida, cnin wchHw, c,mhi'nia jacarlta sitä sama n jncain
wyrkylli ä kärmeä, ja, ltze perkelettä, nijl on
hän n,yös, sijna armowalkcu esa, cum Jumalan Hm»
g?n wa cu'ux?n caurrn on ylöek ynyt hänen syrän,esäns,
tuiinl tu ldemanlumalnfa,
sta, nijl'cuin ficä ca!ken suurindllHywyttä j) c..iken a ttuu-
den ja siunaur n ainoata lähdettä, ia s.ntähoen o l se myös
l)'nen suurin ilons ja ikäwöitzemisens, että aina enämnin
»a enämmin oppia händä tandeman, ja Hänen toti-esa
tun)emisssans la nijncmn st uscowainen sielu
«i a ! le nähdyt Jumalan ja Herran lesuren rac<
kaudcn ia armon ylönp ldisutta waan myös itze sijtä osalli»
sexi tullut, sijnä, että hän on saanut hänen syndir.s a.!de«
xi, tullut Juhalan lapsexi ja ijancatckisen elämän perilli-
sexi, nijn wa<c ltta ja matcan saatta näiden asioin muisto
ja tutkistele., us sen, että hän ei amoastcms
murhedi a h pe sitä, cuinga hän ennen syndeins cautta on
wihoitiauut nijn rncasta, armollista ja laupiatalumclata
jaWapah!ajata; waan myös ccuken suurtuimalla ahk ra<
tella edespäin wälttä ja cartta caick a sitä, cn - h'.n nake
jatietä sotiman Hänen micldäns wastan. C ca wcu stM
nin lila tarjona on, ja hän jollakin tawalla haacntellan si!-
hn, cuin ei ole Jumalan jaHerranlewMtah- o» cacha
y'itensopiwa, nin ajattele ja sano se uscowai i.n '';elu:
cuinga minä nijn paljon paha tekisin jarickoinn '«'.l?
malara, minun racasta taiwallista Isäni, ja mi «'la l-
piataWapahtajatanilesusta wastan. 1 Zc,,v 9.
Sitä wastan käy sen uscowczism sielun syväin !'eHsin lkä-
wöitzeminen ja yxiwacaisin ahkerus sen p uVle ulos, etiä
hän nijncuin cuuljainen ja nöyrä lap!»T Isans ja
WavahtajanS mieldä noudatta mahoais. Jumalan i«

D 4 >h^.
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Herran lefuxen kästyt owat hänelle ihanat ,'a suloiset, jase on hänen riemuns, että niistä waariotta. H'men iydäm-

toiwotuxens on Dawidin cantza tämä: Opera
mmulle, -Hen-ss, sinun oirelldeo tie, että minä sen lsp»
pun asti kätkisin. Attna »ninulle vmmärry?, rarkeäMsittlin lckias, ja pirären sitä coco sydämesäni, anna mi«
nun kä>'dä sinlln kästyis rierä, sillä nijhijn minä hala-ja», Psa'mll9, v, 33,34,35. Ia wiela cnämmin tnle ss
uevwainen sielu ylöskehoitetun taincaltaisecn haluun ja
lchkeruteen waariottaman lumalans jaWapchtajans kä-
styistä, ja wälttämän sitä, cuin nijtä wastan soti, coscahau jo uscon walkeudesa on nähnyt ja ymmärtänyt, että

cautta tnpahtunut lunastus, jacaicki mliäHänh'nm aunwens tähden on tehnyt;a kärs-nyt, taincallaistaeaikltiklu häneldn waati. Hän on tullut ymmärtämän,
cumaaH?rra2ems on lunastanut meitä ei ainoastans syn-
nn duomionia eadotuxen, wac.n myös synnin hallitzewai<sen wallan alda, etten me enä sy»liä palwelis, waan että
me nijn hywin tämän cuin muiden meidän wchoUistemkä-
dsst wapahdct t -Händä xelkämäc palwelisim, pyh?-
des ja wandlnsioudes caicke m meidän elinaicanam,

1,y.74,75. Hän on tullut ymmärtämän, ettäHe-rra lesus n yös stntähden andoi irzens meidän edestäm,
«rä meira caikesta wäärvdestä lunaftais, ja jyel'
lcns erinomaisexl cansaxi puhdistais adtcraxitoihiin. Tit, 2, v. 14. ja että Hän fentähden on cuollue
caic?ein edestä, että ne jotca eläwär ei nyr ena eläis
NZellens, waan hänelle, joca heidän edestäns cuolluc ja

on, 2 Cor. 5/ v. l;. Ia caiken tämän tähden,
nijn Mi useowainm Nelu sixi pirä ja luke sen suurim-
mari welwollisudexens, että olla cuollut Mmille ja elä
Innialalle meidän -Herran lesuxen Christuxen cautta,

ei salli synnin n?alliba cuolewaisesa ruumisans,
Mjn että hän dändä cunlis hänen himHlsans, ja ci an»
na jästmtäns wääryden sotaasixi ftnnille, mufta andaiMns Jumalalle nijncmn cnolletlia eläwari tuUur, jn
Bftnens I«mal6lle wanhuchatlyen sotaastxi Rom. 6,
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v.n.:c. Lyhykäisesti sanottu: Se «rwellmen Jumalan
armo, cuin lesuxesa Christuxcsa ilmestynyt on caitille
ihmisille, jota se ujcowcunen sielu armon walteuoeft!, tt ai«
nsaftans ole nähnyt, waan myös itze sutä osaliisexi tullut
ja sen makeutta maistanut, opeeca, joydatta jawoimaiii»
sesti ylöskehoitta händä caiken jumalattoman menon hyl-
jämän ja mailmalliset hilnor ja räst mailmas
ihiäns cohtan, hnrjcast lähimmäistäns cohtan ja iun.ali-
sest Jumalala cohtan elämän. Tit.2,v.n, 12. eli st cuin
yxi ja sama on: racastaman lumaiara sMmc-stäns, ja cai3esta sielustans ja caiöesta »nielestäns, jo
lähimmäistäns nijncuin ilziäns. Matth. 32,0.37,39.

§. 28.
Nijncuin nyt se eläwä usco lesuxen päälle näinmuo-

doin muutra ihmisen mielen, jaylöskehoitta händä wiha-
man ja wälttämän sitä cuin syndi ja paha on, jasitä wa<
stan haluun ja ahkeruteen sijhen cuin Jumalan jaHerran
lesuxen tahdon caHaon yhtensopiwainen; nijn on myös
tämä usco se sama, jonga cautta hän saa woiman jatule
soweljari itze työsä tätä tekemän ja täyttämän. Phdelloluonnollisella jauscottomalla ihmiselle ei ole sitä woima, et<
tä hän taita wälttä ja wastanseiso syndia, jatehdä jotain,
cuin Jumalalle on otollinen. Jos hän wielä ulconaisesti
rawahta itziäns sencaltaistm julki syndein harjoituxesta, cuin
maalliselda Esiwallalda rangaistan eli muutoin owat sitäulconaista elämän sijwollisntta wastan ihmistsn stasa, ja
sentähden luwattomixi ja häpiällisiri luetan; nijn on hän
cuitengin sistlliscsti synnin wallan ja orjuden alla. Hänen
turmeldu sydamens on nijncuin yxi pohjatöin lähde, josta
caickinaisec syndiset ajaturet, himot ja halut ylöscuohuwat,
ja nijn pian cuin ylöstulewat, nijn owat ne nijn woi-
malliset tairouttaman hänm taktoans, että hän ei ainoa<
stans nijhin mielisty, waan myös etzi tila nijtä täyltäxens,
ja harivilta nijtä itze työsä, jos ne waan owat sencaltaiser,
ectei hänelle nijven cänttämisen tähden maallistasta ja ulconaista häpiä pelkämistä ole. CuittnM nijn ha»
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wattcm myös se, että lnoni ennen anda itzens stn cowim»
m t'.,aa!lisen rangaisturen alla, ia fucka M tawarc.ns
että cunnians, cuin hän jätta ne syndiset himot tänttämätä,
jotca hänen sydämesäns owat ylös nosncr. la, usein
omat nämät syndiset himot ni n woimalliset, että jos hän
wiela pyytä niilä wastan!eiso )a tucahutta, ni,n ottamat
ne cuitengin yliwallan, nizncttn häntiedäkän, ennen cuin
ne jo itze työhöun ulospuhjennet omat, SentäKden cutzutan
myö<f yxi liwnnollinen ia käändymätöin ihminen synnin
palroeljaxi Rom.6,v. 20. cosca hän näinmuodoin on waa-
ditru sen himoihin suostuman ja nijtä täyttämän, nijncuin
yx< orja, jonga täyty tehdä niitä hänen isändäns hänelle
käste. Sitä wastan, on yxi luonnollinen ja uscoloin iemi-
n n kylmäkiscoinen, canZia, ia peräti cuollut siiheen, cuin
hywä on. Hänelle ei ole yhlän rackautta Jumalan jaHer»
Van lesuxen tygö eikä yhtän halua ja woima Hänen lai!-
lens cuuliainen olla. Rom. 8, v. 7. Jos hän wiela nijstä
uiconaisista Ckristillisyden harjoituxista waariotta, eli jo-
tain muuta ulconaisesti teke, cuin Jumala käste, nijn ta»
pahtu ft ainoastans taicka yhdestä totutusta lamasta ia
waatein, taicka myös turhasta cunnian pyynnöstä ihmistmseasa, eli muusa liyallisesa päälletarcoituxesa, jonga alla
sydän ei taioa olla oikia Herran edesä, ja sekin
jota hän näin ulconaisesti teke, ehkä cuinga hywäxi se itze»
säns näky, ei taida olla Jumalalle otollinen, waan se on
paljon enämmin cauhistus Hänen edesäns; Sillä ilman
yscota on mahdoroin telwara Jumalalle. Ebr. li, v.6.

caicki, cuin ei uscosta tule, se on syndi Rom. i z,d,2z>
Mutta cosca se elämä usco lesuxen päälle on waicutettu ih-
misen sydämesä, nijn se, nijncuin jo sanottu on, ei ainoa-
stans muutta hänen mieldäns ja ylöskshoita händä wi"a-
man jacauhistuman syndiä, niin myös haluun ja ahkeru-
teen sijhen, cuin Jumalalle ja Herralle lesuxelle cn otolli-
nen, waan hän myös ftncautta käsittä ja tule
soweljaxiche lyösäwälttämän paha jatekemän hymä. Siliä
ulcon cautta tule ihminen ni-n yhdistetyxi lesuxen carsta,
sttä hän n ainoastans tule osallisexi Hänen anstostans syn«

dins
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din« anderi saamisexi, waan hän myös saa hänclda caicki-
naiset muut !a')iat cuin elämän ja Jumalisen menon s?-piwar 2Pet. i,v z. Nilncuin oxa saa tarpellisen mar?yy<
den puusta, ,osa se on, hedclmätä candaa: nijn myös ustt-
wainensulu, nijncuin hengellinen olalesuresa, joca päi-
lvä, uscon cautta inie ja wastan otta Hänestä nijncuin sij»
tä totisesta wijnapuusta hengellistä märkyyr:ä, se on: wä-
kewyttä ia woima runsaita lumalisuven hedelmilä canda-
man, nijncuin lesus itze todista, coscaHän ni,stä usconzai-
sista sieluista näin sano: Minä olen wijnapuu, te ole«aoxar, joca minus pysy, ja minä hänw, hän canda
paljo hedelmärä: Sillä ilman minuca er rc woi mitän
tehdä. loh, !5,v 5. Ia tämän woiman caucta, cuin <»
uscowainm Si>,'lu näinmuodoin ulcon cautta saavi lesuxel-da, tapahtu nyt se, että oän taita wa!lita synnin ylitze, jasen himot sydämeläns nijn tucahutta, ettei hän uijhim
mielisty, niztä tykönäns suosittele, jaehdollisesti ja
sitä wastan 'on?eljasti waelda, kelwarencaikisa Herralle,
jahedelmän rchda caikisa hywisä rsija, jacasira Juma-lan mnde?nisesa. Col. 1, v. i«. lesus, joca uscon cauttaasu hänen sydämeftns Eph. z,v. 17- ja joca vn se toti-

nen walkms Joy. 1, y. 9, ylöswalaise händä armons pai-
stella ymmärtämän ja coeneleman, mikä Jumalan bywa,
otollinen ja täydellinen tahto olis. Nom. ,2, v, 2, ja jota se!-kmmmin hän tämän ymmärrä, sitä woimallistmmasti tule
myös hänen tahtons taiwutctuxi sekä sisällisesti että ulco-naisesti Jumalan mielen jälkcn itziäns käyttämän, ja siitäwaariottaman, mitä hän on welcapää tekemän, nijn hy-
win Jumalala, cuin itziäns iatähimmäistZne cohlan. Iatämän teke hän ei waadimma jaylönmielin, ei
sintähden, että hän iymiilldä y!istetyxi tulis, waan rackaudesta ja cuuliaisudesta luaialata cchmn, ilblla ja hywäliä
mielellä, ja welwolliftxi kijtollisuden osotuxexi Jumala ja
H>'rralesusta cohtcm, suuven ja laupmdu?
hmielle ofotmnut on. la, sen woiman cautta cuin Sn inuscon cautta lesurvlda saapi, tule hän nijn wahwisicturi,että hän tällä tawalla taita jocapäiwä puhdista i^Wti

c.n°M«t
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cai?esta lihan jahengen jaastaisudesta,
rä Jumalan pelwosa 2Cor.?,v l, janiin niu.-doin aina
ennmmin iacnämmin pois panna sen rvcnhan ihmisen,
jongacansia hän ennen waelsi, joca hinnoin exy«
xis lyens turmele, ja sitä wasian, uudistua h'.l«n mie-
lens henges, ja päällens pukea uuden ihmisen, joca
Il»ma!an jalken luocu on, corises wauhlzrstandes ja

Eph.4, v. 22.:c. Taincaltainen on sen cläwänuscon woima,ja näin stmrcn muutoxen malcan saatta se sn
idmisen tykönä, jonga sydämesä st löyttän. Tosi on kylläse, että sitä uscowaista Sielua cohtawat moninaiset ejiet,
joroa sen matcan saaltawat, ettei hän täsä uudisturesa ja
pybydesä taida tulla niin tayLelliseri ettei hönesä enämbi
vhlän wirheä löydyis; Silläwalcka hän on saanut, uuden
luennon, ja uscon woimasa lucahutta hänm synviset hi»
mons, nijn ci ole hän cuitcngan tullut peräti wapaxi siitä
wanhasta synnin luonnosta, waan st on jaasu hänesä nijn
cauwan cuin hän elä, ja pyytä aina wasmudesti päästä
wallan päälle, josta tapahtu, ettei hän mjn täydellisesti
taida Jumalan tahtoa tehdä, cuin hän mielelläns tahdois.
Tähän tygötulewat wielä perkele ja mailma, jotcamonel-
la cawalalla juonella händä kiusawat, ja Jumalan r«c-
kaudesta ia cuuliaisudesta pois johdattapyyläwät. Mutta
tätä wastan osotta mpös itzens uscon woima nijn, että nijn«
cauwan cuin Sielu saman uscon cautta pysy yydistyresä
lesuren cantza, nijn ei taida nämät mainitut hengelliset wi»
holliset saada walda hänen ylitzens. Waicka se turmeld»
luondo jasyndi, joca hänesä asu, pyytä wetä händä pahu-
teen, nijn ei salli hän cuitenqan sille hänen waldans, waan
ristinnauliye lihans sen himain ja haluin cansta Gal. 5,
v.24. st on: asetta itzens turmeldun luondoni yllytyxiä wa-
stan, ja alaspaina sen woiman ettei hän sen himoihin mie-
listy, eikä ehdollisesti nijtä täytä. Samalla tawalla aset«
ta myös se useowainen Sielu itzens satanan ja mailmau
kiusauxia wastan, nijn ettei he caikella wieckaudellans mi-
tan taida ulostoimitta: Sillä lesus, jeca uscon cautta
siu hänn sydainesäns, ja sielä nijncuin Cuninaas hallitze,

wah<
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wahwista l)älwa sotiman näitä wibollisia wastan, ja anda
hänelle yl,Yen toiworun!voi'on toisen jälken heidän ylitzens.san H myös Apostoli lohannss: Caicki micä
Jumalasta on, st woicea mailman, ja mei-
dän uscom on se tvoiuo, joca mailman woitta i loh. 5,
v4. Ia min sljhcn lule, ettei st uscowainen Sielu näi-
den hengeliistm wihollisten paä!lecarcan:iscn tähden, ei tai-
da olla täydellinen ja ilman wichiä, nijn lule hän sencam-
ta nijn paljon wä!)em»!,in Jumalan armon ja ystäwydcn
osaNisudcsta ulossulieturi, cuin että hän yhtähywin, uscon
cautta lesuxcn päälle, on Hänen racas laosens. Hänen
hcickoudens wirhet, joihin hän wastoin oma yxiwacaista
micldäns horjattu, joila hän niyös sydämestäns catu,
ja sitä suureiilmalia ahkerudclla sen jälken wältta, tule-
mat hänelle lesuren tähden andcxi cmnetuxi, jamitä
nen cuuliaisudestans puuttu, se tule lesurcn täydellisen
cuuliaisudcn cautta täytetyxi, jonga tähden myös Jumala,
eaicki mitä hän uscosa teke ia harjoitta, armollisesti itzellens
telwata anda.

§. 29.
Taincaltainen muutos ihmisen tykönä hänen mielens,

käottämisens ja elamakertans puolesta, josta edelläkäy-
wäiftsä 27 ja 28 §§on puhuttu, on nijn aiwan tarcahasiisen eläwän uscon cantza yhdistetty, ettei usco milläkan ta-
ivalla sitä paitzi olla taida. Nimenin puu tutan hedclmi'stäns, niin on myös täniä mainittu muutos sehedclmä jon»
ga usco waicutta, ja josta se tuta taittan. Nijn eauwan
cuin ihminen wielä on lihallisesa mielesans, on kylmäkiscoi»
nen harjoitlaman itziäns Jumalan jaHerran Icsuxen n:n-
demisesa, on wastahacoinen ja halutoin lilmalan kästyjä
wastan, lainlinlyö ne welwollisudet, joista hänen nuden joh«
datuxesta tulis waariolta, anda lihalliset himons ja haluinhallita tykönäns, nijn että hän nichijn mielisty, ia yhtäkin
ainoata syndiä ehdollisesti harivitta, ni n on se niin mcchdo,
toin että hänelle on usco lesuxen päälle, cuin se on ma!,-
dotoin että hngiä pjmn)s mitä olla keffM kircasia wal«

kenttä
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kautta. Sillä mirä osallistuta «n walkeudclla pimey-
den canfta? ftno luniaian H/ngiPawa!:n cautta 2Cor.
6,v, 14. a cauica rodista Hän, joca syn-
diä rcke, nimilain ehdolla amieleilans, leeioleHändä
nähnyt eikä Hand'H mndenuc, nimittäin lesusta uscon
cautta. Joca syndiä reke hän on se on: hä«
nelle on wicla perkellincn luondo, hallitun hänelda ja on
hänen waldons »a iohdaruxens alla. IIOH, z,v. 6,8. Silä
wastan ja uin pian cuin eläw.Vulco sydäu,elä sytty, niin
tuo se myörans yhden kirckan walkeuden, joca caiken eh-
dollisen synnin pimeyden havua, nijn eltei ihminen mäm-
min sitä racasta >a silä seura. Silla jocainen, cuin Ju-
malasta syndynyc on, se on: jocainen cuin cn saanut ela<
wa,i ulcon lesuxm päälle, ei se «yndiä tee, sillä Hänen
sicmenens pysy häneft, ja ei hän taida syndia tehdä,
sillä hän on humalasta ftndynyt, Joi).3,v. 9 Ia ni n<
cmn walkia seka lammilla että loista, mm myös se kircas

walo, ioca uscon myötä seura, nijn lamnnuä, ja
fc.iMltta ihmisen sydämen, että hän sencautta woimÄllisesti
tule nlöskehoitetuxi ia wahwisteturi, eiainoastans sisäl!ise<
siä pyhydestä itziäns ahkeroitzeman, waan myös ulcotlaisisti
caickincnsten hywäin töiden « arjoimxen cantta, andcunan
walkeudens wÄista ihmisten edes, ercä he näkisit hä-
nen hywäc ja cunnioiraisit Isä joca on taiwas.
Match. 5, v 16. Ni n että cam-m suhten uscowaiststa
Sielusta sanoa taittan, että siinä siasa cuin hän ennen oli
pimeys, ni>n on hän nyt walkeus Herraa, Epl). 5, d, 8.
ja i 10h.2,y. 8. pimevson poismennyt ja totinen wal«
kelwnyc paista. Cusa nyt taincalcaisia muutosta ja tain-
valtaisia hidcliniä ei löydy, sielä ei ole myöekan elawä usco,
sillä usco ilmanroirä on todista Jumalan Hengi
lac 2, v. 17,20. Ia jos wielä ihmiselle olis ennen sitä ol-
iut usco, niin on cuitengin näiden uscon hedelmäin puutos
wG merki m selkiä todistus sijhen, että hän sen jalken on
Uscon puolesta haaririckoon tullut, jaynnä uscon cMtja cai»
ken armon ja amuuden poiscadotianut. i Tim. l, v, 19;
Gal. 5,0.4. Tämän Men laidat sinä myös, racas Sielu,

roerelia
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coetelta itziäs, «uinga sinun ccmhas laita on, ia nM
stuxella sinä sanot itzes uscorvan lesux«n päalls.

§. zc>.
Näinmuodoin olet sinä nyt r.acas Sielu H. 19. rume-

ten tähän asti cuuilut ia Nähnyt, mikä itze se ',är<est/'s vn,
josa aucr.us saadan ja kasttetan. Sinä olet cuullut, etlH
joca tahto tulta osallisexi WapahtaiastaHerrastal'suresta
Christuxesta, ja sijtä armosta ja aumnocsta, cuinHän an-
sainut on, hänelle pitä ol.man yxi eläwä usco lesuren,
päälle, jonga Jumalan Hengi sanan multa wajcutta ca-
tuwaisesa ja joca sitcen synnin wälttämiftn ja
Jumalan tahdon itkemisen cautta itzens ilmoitta ja totiftxi
osotta. Catzo, racas Sielu, tämä on se tie, jongn päälle
myös sinun pitä tuleman ja'käymän, jos sinä tahdot Sie-
lus tallere pitä ja autuaxi tulla. Ia jos sinä siitä, cu:n
tämän Esipuhm a!cu puolella on edestuotu, oler tullut
ylötzkehoiteturi tarpelliften murhenpitamiseen Sielustas ja
sen autundesta, nijn anna sinun snurin akkerudcs, halns
ja ikäwöihemises sen päälle ulos käydä, ettätamcsiltamm
eläwä ulco lesuren päälle, mahdais sinungin sydiämesäs
tulla wairuteturi ja l;oimasa pidetyxi Hannan sinun, elämäs
loppun asti.

s. 31..Tämän tähden tahdon minä nyt myös lupanani jäl«
ken (catzo i«.§.) Toisexi osotta: Mistä yhden ihu «sen
nen puoleldans pitä waariottaman, jos hän tahw tulia
saateturi, tähän autuuden järjestyxecn, josta puhmlu on. ja
sijnä plö?pidetyri. Tämä on tosin airvan tarpcllinl n asia,
joea caiketikin pitä hywin merkittämän, jawisufti Pdän»enpäälle pandaman. Sillä tosi on kyllä se, eitä caiM ne
muutoxet,cuinihmisen cansta autuuden iärjestyxesä t,.pahtu<
wat, matran saawan yrinäns ia ainoastans Jumalan
Hengen armywaicututen ja woiman cauna, ni n ruin
myös jo edelläpäin vsoteltu on. Jumalan Hcngl! on st,
joca ensin ylösyerattä ihmisen hänen surutlomudens unesta
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-näkemän ja tmideman hänen syndins wiheljaisyttä, jasitä
suurta onncttsmutta, josa hän synnin tähdm on. luma»
lcm Hengi on se, joca sen alla ja sen päälle ylöswalaise
Hänen silmäns näkemän lunialan armon ja rackcmden
ylönpaldisuttalesuxcsCyrisiuxcs, ja scn nijn eläwaxi teke
hänen sydämesäns, että hän sitä sama wahwan wacuutu»
xen ja uscalluxen cantza itzeliens tygövmista taita. Junia-
lan Hengi on myös se, zoca edesväin ihmistä u cosa wah-
wista, niin että hän sencautta taita Icsuxssa kijnirippua,
wälttä synoiä ja tehdä mitä Jumalalle otollinen on. Caic-
ki nämät muutoxet waicutta ja niatcan saatta Jumalan
Hengi, ja ihminen nijncuin luonnostans cuol»
lut, ei taida itze ja omasta woimastans uutan tehdä. Cui»
tengin ei mahda nnkän aiatella, että JumalanHengi rasä
käyttä itzens ihmisen cantza nimenin yhden kiwen eli hirren
ean!ia tapahtu,cosca se j!mancaickea oma tietoans jamyön-
dynnstans wastan mäke ylös wieritetän, eli nimenin jär«
jettvnläin luondocappalden caiista tapahtu, cosca h?itä ma-
stoin caickea heidän oma mieloänsjohonguun paickaan aje-
»on. Tällä tawalla Jumalan Hengi ei käytä itzens ihmi-sen cantza. Hän ei wäkiwallalla ja nijncuin hiuxista we-
täin, Mdata handa catumuxeen, uscoon ja jumalisuden
harjoituxeen; waanHän käytta itzens hänen canstans nijn-
ruin järjellisen ihmisen cansta, jolla on ymmärrys ja mieli,
ftn johdamxen j?lken cuin hänelle annetan, myös itze pe-
ränajat! ele asioja, ia nWä otta ylöskehoituren stjhen, cuin
hänelle «fyödyllinsn on. Ia stntähden, ehkei ihminen itze ,a
omasta woimastans, taida mitän tehdä itze pää asiasa,
cuin autuuden järjestyresäedestulewat,nijn owatcuitmgin
wiÄt welwoNisudet, loista hänen täsä päällecatzannosa pi»
tä waari ottaman, että Jumalan Hengi ilman estetä/
nmhdais saada sekä alea että täyttä armowaicutuxens hä-
nen sydämesäns, ja yhteisesti sanottu, nin waaditan ih<
miscN puolelda se, ettei hänen uppinistaisella jaehdotti-
Olla cowacorroaisudella pidä asettaman itziäns Juma-
lan Hengen armowaicururia ivastan, waan sen ivOi-

cuin Jumalan HenZi hänelle anda, seu-
raman
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rämän hänen jHlMktamistans. Jos ihminen sitä tske,
cuin tätä hänen welwollisuttans wastan soti, uim ei taida
Jumalan Hengi sen waicuttamiien muodon «äiken, josa
hän tahto ihmisen autuuden päälle työra lchd Ininän u!ös>-
toimitta, waan ihminen on itze siihen syypää, että !>M
jää hänen luonnolliseenMansia ivu u ijancaickiseen cado-
tureen, Sentähden myös sftimalan Hengi,Dawidin caut»
ta anda ihmisille tämän tarpeliisen waaroitupen ja
muistutnxcn: älkäc olco mzncuin Hrhir sa lMmlir, joiliy
eiymmärrystä ole, Mlle pirä suinsr ia ohzar suuhuun
pandaman, ellei he lähene sinua. Psalm 32^0.5.

§. 32> .

Mutta että sinä, racas Mu, täiilän asian sitä pa-
remmin ymmärrä mahdaisir, nhn tahdon minä wiela li-
kemmin ja erittäin näyttä, mistä ihmisen pitä waariotla»
man, ws hän tahcvlumalanH rulia faattluxi au-
tuuden järjestyxeeil,a sijnä ylöspidetyxi. Ensin picä hänen
wiriästi lukeman, cuulemau ja nMstetcman lilma-ian Pyhä Sana. Sillä lama vn se walicappale, jonga
cautta Jumalan Hengi ihmisen autuuden paälls työtä teko.
Sanan cautta Hän seka ylösherättä ihlniscn häusn syn-
t>eins totisten tundemiseen, että myös waicuna hänesä sttteläwän uscon lesuxen päälle. Sanan tautta Hnl myös
sitten edespäin ihmistä autuuden tiellä plöspica, ylöswalaift
händä aina enämmin ja stlkiämmin, ymmärtämän mikä
Jumalan tahto on, wahwista händä lujammaxl uscon
cautta lesuxesans kijnirippuman, ja myös aina enämmin
ja enämmjn, ylöskehoitta, taiwutta ja wahwista händäJumalan tahtoa seuraman, ja walttamän n,itä sitä wa-
stan soti. Mutta jos Jumalan Hengen pitä taitaman
caictia näitä ihmisen tykönä mattaan saatta, nijn vn wält»tamättömäsii tarpsllinen, että ihminen hänen puolcwMs
tästä wälicappalesta, jonga cautta JumalanHengi Käum
sydämmesäns waicutta tahto, nimitMn JumalanPyhä-
stä Sanasta, wisunwaarinotta, nijn että hän sitä wmä»
sii lute, cuule ja tutkistele, jasijtä ei ainoastans opi tietä-män ja ymmärtämän nyta cuin hänen amuudens
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kisittämilsxitaroellisetowat, rracm myös cu-n Kännj>
stä npfi ja nmmZrrä, tarcasii perän ajattele, itziäns sen
jälken wisusti cocttele, jaluma!an Sanan m n itz? pääl-
lens soditta, cuin hänen siiailinm ieluns tila sen myöden
anda. Ia waicka se on svsi, ctlei idminen caikella- hän n
omalla ahkeruvcllmis, ni n taida Jumalan Sana ymmär-
lä, tutkistella ja käytta, cuin hänen sisälliseen muutoxens
tarpellinen on: niin on cuitengin tämä hänen oma ahkeru-
dens scntähden tarpellinen, että Jumalan Hengi sen alla
säätilan, ennätä händä arniollans, ylöswalaista händä
sana oikein ynnnartömän, ja senjälken hänen sydändäns
taiottaman. Siliä Jumalan Hmgi on aina Sanan
eantza yhdistelty, ja walmis sencautte, ylöswalaiseman ja
johdattaman ihnnstä, cosca hän ainoastans siitä ylöswa-
l-nstusta ja johdatustaetzi. Sentähden sano myös Junia»
lan H ngi A, ostriln Petarin cautta: Meille on wahnm
prophelallinen sana, ja re ceerrä hvwin, että te siitä
«?«;, in otarce, ni ncuin irynnlästä, zoca pimeis wslista,
ni ncann?an cuin päirva walkcne za coiinähti coicca tei«
dän ftdämisän 2 Pet. i,v. Mutta, joca sitä wa»,
stan ei lum.ilan Sanasta huoli ja waanota, ei sitä ensin-
aan lue eli cuule, <a )os hän joscus sitä teke, ci cu:<!
tengan silä tuck>st:ie ja peränaialtele, nijn että Hantula
si ta ymmärtämän wähinimäxikin niitä caiken tarrelliftnl»
b'a autuuden asioia, ei myös coscan Jumalan sanan ,ä!ken
itziän''' coetcrle, ja sitä itze päällens nijn sowita, cuin hän
coetteKmiseN ä!k n hawaitze, sicluns tilan cansia yhteen su<
piwan, se on alla hywälla ehdollans kiini sulks lydämmens,
ettei armowaieuturillans taida sinne sisälle
pläsiä. Tän än Jumalan Sanan wiriän lukemisen, cuu-
lemisen ja tu:!ist lemisen cantza, josta nyt on sanottu, pitä
yhden ihmisen, vca tahto tulla saateruxi ja ylöspidetyxi
autuuden t<ere,yl,di'n'm'nToisexi: yhden hanan ia ftdä>
Mällisen rmouxcnlumalan rygo, ettäHänpyhänHew
Zens caurca, ylöswalaisis händä oikein Sana ynnnär<
tämän, te"is sen elän-äxi hänen sydämmesnns. )a aw
nais hänelle armo ja woima sen opetusta ja johdatusta

jeu»
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senraman. Tähän on kyllä Jumala, ioca hMa ihmist n
aumutta Hänen puoleldans n,>.!ims ja
myöndynyt, ja, Hän yhdexi osaxi e:>nälä'!-misiä<anans
woitualla ,0 ennen cu>n hän rrielä yimnävlaw!!, ia «aita
sitä Haneloä rutoilla, cosca Hän, nimitäin, Sanans
cautta muistutla hänräjaanda hänen yawaiia, ecrä hänitzestäns on woimatoin sitä oiöin ynnnärrälnän ja snna-
man; cuitmZin waati itze asian laatu, ja >e lumalalda
asetettu autuud n lärcsiys, että myöb chlnis/n itzs tule chiä
smniaia«?a rucouxen cautta niincuin n:uica armo icchwsa,
ni," myös täca Nlainiltua ylöswalaistnsta, ymmärriistä ja
woima. Silla co ca ihmiselle itze ei ole woima, ymmärlä
ja seurata Jumalan Sana, ja Jumola sitä aasian ou se,
joca »en hänelle anda raira, ja myös on fäst> nyt ineitä
Neldä anoman ja pyytämän miiä meillä pumm, sen !u-
-pauxen camla että Hän tahto meitä cuuila, ja anda unille
milä me Hänen mielcns jälken Häneidä ruceilem, Psaim.
50,v. 15; Matth. 7,v, 7. Nijn on myös tarpeliimn, eträ
ihminen seka ennen, cuin hän rupe Jumalan Sana Mre<
man,.cuu!cman ja tutkisteleman, että myös itze sen alla,
jafnjalken, ylöndä sydämmens Jumalan tygön, har«
lailla huocaurilla, jaDawidin cantia rucoile, Her'ra oso<
ta minulle sinun ries, ja opeca minulle sinun
johdata minua sinun tocudcsas, jao perä minua. Awa
minun sil,Nisni näkemän ihineitä sinun laisas. Ö cra
minulle sinun oikeudes, jaanna minunymmirrä j,nnn

tie Psalm. 25, v. 4,5; 119, v. n<, 26,27. Joca
näin sydäinmellisen rucouxen cautta lumalalda ja HänenEanastans ylöswalaistusta, opetusta ja johdamsta chi,
hän san wiM hawaita lesuxen lupcmrm ja lodistuxen tvti«
sexi, cosca Hän sano: Minun Taiwallinen Ifm anda
p >ch.w Hengen sitä anowaisilte. Luc,ii,v.iz. Muta joca
tämän rncouxen lainiin!yö,ja luule omalla
Jumalan Sanan lukemisesa, cuulemisesa ja tmkmns.ja,
mcoin ss mahta syittä itziäns, että hän en, ja
jota pidemmälda sitä enämmm, tule rijden seuran luetta»
wari, joista seiso: lähden ei he näe, eikä cuullm cuu«
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le, ci ymmärrä, Ia HM cnnn°
stns, jocasano: Corwilla pitä teidän cuulcman, ja. ei

, ja nähden näl'cmän ia ci äckämän.
Match. iz,v.,3,14. Tämän siwusa jaColmannexi pitä
wielä ihmisen awahmman iyiäns, ecrci hän nijcä linu-
cuxia cuin Jumalan sanan camra, hänen ft-
damesäns nmrcan jaacca,"ehdollisesti wastan seiso, ja
tucahura, waan niistä wisunwaannotca, nijllcama
enämmin ja cnämmin jia anda ja avmons
caucra nijden johdatustaseura. on tosin itze pää-
asia josta ihmisen itzc puoleldans pitä waariottaman, jos
hän tahto tulla saaceiuxi autuuden järjestyxeen,ja sinä ylvs-
pidetyxi. Sillä paitzi sitä, että tämän ojcnnusnmran
waarinottaminen on se, josa ne caxi jo mainitma welwol»
luutta, nimittäin: Jumalan Sanan lukeminen, cuulelnincn
ja tutkisteleminen, nijn myös yri harras ja
rucous, pitä yhten tuleman, ja jota paitzi ne ei mitän hyö,
dytä; Nijn on myös tämä ojennusnuora ja wllwollisus

.juuri se sama, jongawaariottamisen alla Jumalan Hengi
Sanan cautta tahto matcansaatta ihmisen tykönä sm
muutoren cuin tarpellinen on, jos hänen pitä taitaman au-
tuaxi tulla. loca Jumalan Sana tutkistele, ja luma»
lalda Pyhän Hengen ylöswalaistusta ja johdatusta ano,
mutta cuitengin asetta itzens saman Hengen ja Sanan
waicutuxia wastan, coscä ne itzms ilmoittawat; se teke
juuri samalla tawalla, cuin cosca jocu rucoilis, toista
johdattamanitzians sencaltaista tietä myöden, jota hän ei
itzewaelda tiedä eikä taida, waan nijn pian cuin se toinen
tartuis hänen käteens, jarupeis händä taluttaman, we-
däiskätcns pois, ja ei tahdoiscan johdattajatans seurata;
sencaltaiscsta on itzestans selkiä, ettei hän taita sille maini<
tulle tielle saatcturi tulla. Nijn <i taida myös yxikän Ju-
malan Hengeldä tulla saatetuxi autuuden tielle, joca ne lij-
cuturet tuccchutta, cuin Hän Sanan cautta hänen sydäm-
mesans waicutta, ja joidencautta Hän armo katens yan<
dä johdattaxensulosojenda ja hänelle taritze. Mutta cosca
sitä wastan Sielu sen alla, cuin hän Jumalan Sana luke,

cuule
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nmle jatutkistele, jalumalalda ymärrystä ja wolnm ru-
koile, silloin cohca ilman wastahacoisntla anda itzens Hä-
nen Hengens johdatuxen alla, nijn saa hän myös aina
edespäin ha ivalta Jumalan sanan ylöswalaisewaisia ja
eläwätä woima sydämesans, ja cuinga lunwlan Hengi
händä sencautta talutta yhdestä askelestaautuuden tielle nijn
toiseen, nijncuin minä seurawaisesa cappalesa wielä likem-
min osotta tahdon, ja näyttä, cuinga yhden ihmisen tule
coco autuuden järjesiyxesä, tämän puolesta itzens käyttä.

§- 33-
Jumalan sanalla on nijn eläwä jaläpitzetungewainen

woima, sttei yxikän ihminen nijn taida sitä estä ja wastan-
seisoa, ettei se joscus hänen sydändäns lijcutais, coscaih-
uiinen ainoastans ei nijn peräti Jumalan sana ylöncatzo,
eitä hän caiken sen lukemisen, cuulemisen japeränajattele-
misen lainiinlyöpi; M surutöin synnin orja taita kyllä hä«
nen huolimattomudens, ja synnin rackaudcsa kiinitetyn sn»
dämens cautta, erinomattain cosca ne syndiset himot owat
nijncuin täydesä liekift, sen matcansaatta, että ehkä hän
eli itze luke jotainpaicka lunialall sanasta, eli myös on sij-
nä saapuilla, cusa sitä muilda iulistetan, opetetan ja lue-
tan , ei cuitengan tunne yhtän sen waicutusta tykönäns.
Mutta nijncuin ne syndiset himot ei aina ole yhtä palawat,
niin tapahtu se, että hän toisella kerralla, saa nijldä tilan
jotain Jumalan sanasta mielehens panna ja sitä peränaja-
tella, ja jos hän wielä silloingin, muiden syndisten ajatu-
sten cautta, sanan waicuturen sydämesans estäis, niin
mitengin Se uscollinen jasyndisten käändymisen jälken ikä-
woitzecvä Jumala nijn sowitta, että jocu tila edestule,
tusa syndinen tule johdatetuxi likemmin peränajatteleman,
mitä hän, taicka ennen Jumalan janastaon cuullut, taic-
ka myös parhallans sijtä cuule cli luke. M cuckoin laulu
oli se, joca mllinen johdatti Petarin muistaman lesuxen
sanoja, jafijnä siwusa oma langemustans peränajattele-
man Matth. 27, v. 74,75. Niin on wielä tänäkin päiwä-
nä, yxi uckoisen iylinä. yri walkian leimaus, yxi cuoleman
sanoma, yri pääilewllm sairaus eli iocn mun tavaus ja
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asia woimallinen ylöskehotttaman yhtä 'surutoinda ih-
m-stä, peräna'atteleman Jumalan sana, ja sen jälken ti»
laans ja elämatäns c'etteleman, jongaalla Jumalan sana
n:j.". »sotm wuinml!» ja waicumxens hänen sydamescms,
ttlä hän sencautta tolc bawcutzeman, ettei oikein hänen can-
sians luita ole, ja myös muisiutetuxi, ettei hän sencaltai-sesa lilasa taida auluari tulla. i«?e li/cutta dänen sy-
dämens ja heratta hänen lundons, etcä se ni ncuin huuta
äänelle: caizo. näin Jumalansanasi seiso, ja niin Ju-
mala ni-tä costa, ;s:ca sirä rvastan ia cllirengin
bler sinä sirä wastan rickonur, silloin ja siniä tila»
ft sinä iyes ni n ja nijn, miräs luulct minän täh-
den edestns seijsn?ans on sinulla käypä, jos
sinä tänäpan ja rälla silmän räpäyxella cuoleman cauc-
ra powtemmann-i ruler?<lluinna luulet sinä hänen Yuo-
nn'ons edesä rairawas seisoa? Jumala on cuuengin sl-nuarin racastanur, ja nijn pal on hvwä sinua cohranosorranur: lesus on sinuakin llMastanur, >a rackau-
dcsta cuollutsinnnedestäs; ja slnä olcrcuicengin, nijn
Peräti hauen unhottanut, ja ollm nijn kljrrämäcsin,
crrä sinä nihoicranur ja Hancn miclms ricLonuc
o!ec; MingH hirmuijen duomion sinä raniän caucm
vnsair.ut olcr? :c. Näitä ia muita tajncaltaisia sisallisiä
mutsiutnxia N!a'cansaatta Jumalan sana, y!'den suruttu-
luan syndistu wkonä, cosca hän sitä veränajcttuxella luke
r!i cuule, ja on-ac usein nim woimaMt, että ne tekewat
hänen lewl>ttamoxi, ia matcansnattaivat pelwon ja wapi-
stuxen hänen sy:äme>ans, niincuin ss tapabdni maanber-
ran Fe!ixen c«n!'a, jostaluetan, että cosca Hän cuu!iPa«
'walin pulmwan wanhuvstalwest ja puhrast elämäsi ja
mlnvaiftstaduomiosta, uin hän peljästyi, Apost. Tcco
Kjrj 25,0 25. Samalla tawalla sciso Apostolin Pc-
tarin sanancuuljeista ensimäisna Helundai Päiwnnä uude«sa Testaniendisä, että cosca he cuulit hänen saarnaus, nijn
käwi se läpi heidän ftdämcnö Aoost. Teco Km. 2, V. 37.Näin tule moni sdndinm wiela nytkin yhden ia toisin nmi-

cautla Iwr.alan sanasia-, hänen syndins
juorua,
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niin limiteturi, että Kän tunÄe vistoren, >

, 'oc>, calwa, ja cu?i?sa ranian, cu:n :>an
si,!-c ? as:: täyttä a!!a nau'i!iur on.
tämä ta?ahtu, niin on st Jumalan Henm, oca n'! in m-
>iuä sylldmä armolians, joca coicutt-l hänen

a nnie lisälle tulla hänen autundens pää le li»
kei-.ltllin iyölä tekemän. CuittnZin, ni ncuin >o edelläväin
§. zi, s.u,o:cu on, nijn ei Jumalan läsä tee

syidilen canjja. Hän anda hänelle kyllä min paljon
Mima, että hän taita Hänen armo waicurnxens suurem-
m,«sa mi asa wastan ota, mutta siinä siwusa seiso myös
se syndisen omafa wallasa, että nijtäwastanseisoa. Tämä

taita monella tawalla tapahtua, ja ca,c«
ken muiocn seasa taoahm se myös silloin, cosca syndincn
taicka Kcke smcaltai'et siMiset muistutuxet ja lijcutuxet per-
kelcn kiusauxexi,, jonga cautta häncn pidäis pyytämän jod-
datta händä epäilyxeen, ja smtäyden caikella rawalla nijtä'
ytostulleita ajatnxia mielestäns poispyytä , taicka my's,
joshän ne wieä Jumalan sanan waicutuxena pitä, cuiten-
am ajattele, että hän toisella erällä sencaltaisia asioia pa-
remmin tutkistella tahts, ja sillä wälillä anda itzms yhteen
eli toiseen cantzakäymiseen muiden suruttomain mailman la-
sten cansta, heidän syndiseen menoons suostu, jaheidän esi-
m rkiäns noudatta, eli maallisiin a tämän e!ä'
män murheenoitämiseen nijn itziäns wajotta, et'ei hän om
itzellens aica ajatella sen päälle, mitä tmnm sie!ulle,,s l
dy!l>N'N on, taicka myös, cosca syndinen, n'jncuin
taiahtu, suuttu Jumalan sanalla, että s> nuhtele! anDä,
jasytty wihaan sitä wastan, ivca bänen syndeiäns l>a!, lli
muistuma, ia sentähden wielä enämminwawstn, Kän n
tava'lista eli aiwottua täynämän, ni nc ualu»
das, jvca, waicka hän cuuli lesux n Muistutures, waa-
roituret za walicuret, sen vet xen y!itze,'jona: Hän in
hänen eteensottanm, ia lesuxen san ista my?s tunsi sydä-
m ns li.cntetnxi, cniten.ain wä'ä >nä totteli, että hän
syttyi salaisesti sydäme''äns coston pyynd'ön lefnsta wa-
stan, yidyi wielä mämmin pahudeianz, ja täy..äns Auckua
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nousi ylös pöydästä, cula hän atrioitzi lesuxen cansta, ja
meni ulos hänen murha aicomustans lesasta wastan täyt»
tämän, nim.cuin imstä sanoista ja asianhaaroista, joilla
Ewanaelisterit tästä anasta kirjoittamat, stlkiästi nährä «a
päättä taittan.Macch 2^,v21.:c,10h.1z,v. 21,:c. Costa
syntinen tä»la lamalla itziäns käyttä, ja ninn lijcutuxia,
cmn. Jumalan sana hänen sydamesäns on waicuttanut tu-
ca-.utta, silloin hän omalla hywällä asetta itziänsJumalan wastan, ;a sencautta matc msaatta, etlä
hän ei ainoastans poiöcadota ngeldä wai-
Mtsttuia li cumxia, maan myös siincautta sitä tcke, että
eoco st armo-työ jäävi stllcns ja räytlmnälä, jonga Iu»
nmlan Hengi sillä kerralla hänelle autudexi olis tahlpnut
steens otta; ja st cnin wielä enänibi vn, että syndinm tällä
karvalla malmista suuremmat estet JumalanHenaclle, edes-
päin hänen syvämehens sisälle päästä. Siliä wta usiam-
man erän cnin syndin.>n ne ensimmäiset armo-lijcutuxet tu-
kahutta, sitä enämmin tule hänen sydämms paaduletuxi,,
ja winnein ni,n cylvaxi, että hän ne woimallisimmat lu<
malan sanan iulismxer ilman yhtan liputusta cunllataira,
j"nqa tähden myös lesus itze merta sencaltaistl ihmiset y!>«
teen nchem, iosa sekylvetty siemen rallamn ja lilnmilda

ja iämän mistä stlittä, jotca cuulewar, mutta
peßele mle jaorra janan heidän sydämistättZ, errei he
ustois ja wapaxi rulis Luc. 8/ v. 5,1». loca sijs tahto
Jumalan Heng?ldä tulla johdatetunautuuden tiellä, hänenpitä caikettkin itziäns cawahtaman, ettei hän Ma muo-
dolla aseta itziäns Jumalan sanan wcucutuxia wastan ja
Viztä tule niistä wisun waarin otta.
Mjn pian cmn hän ha'vaihe itzens muistutstuxi jalijcutetuxi
Jumalan sanasta, nijn pitä hänen cchta sen wviman caut<
ta cuin Jumalan Hengi fijnä samasa hänelle- taritze ja
Mda> ei ainoastans sitä asia Jumalan sanasta likemmin
yeränajatteleman, josta hän ensin on tijcutetuxi tullut,
waan myös muita sencaltaisia asioja Jumalan sanasta
Mlches johdattaman, ja tarcalla perän ajatuxella tutki-?
Mman, cwn tarpMiftt ja owat, hänen Sieluns
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tilan ilmoituxexi, fa sen jälken wistlsti coetteleman, sekä sy»
dämens että ulconaiseneläntäkertans, nijn myös hartaastisen alla rucoileman, että Jumalan Hengi aina enämmin
händä ylöswalaisis, ja sanan hänen sydämesäns eiäwäxitekis, jasiinä siwusa wälttämän caickia nijtä tiloja ja asio-
ja, joita hän hawaitzs taincaltaisesa harzoituxefa itzellens
estexi olewan. Costa ihminen tämän teke, ja näininuo-
doin nijlle ensimmäisille lijcutuxille sydämesäns sian anda,
nijn Jumalan Hengi, edesoain osotta itzens waicuttawai»
sexi sanan cautta hänentykönäns, ja näyttä hänelle wielä
selkiammin, cuinga tarpellinen ft on, että hän murhetta
pitä autudestans, ja pyytä wälttä sitä tulewaista wiha.
Ia täsä taas pitä ihmisen cawahtaman itziäns, ettei hän
milläfqn tawalla caunistele itziäns, ja sano eli ajattele itzens
ei olewan pahembana monda muuta, jotca cuitenain loi»
wowat autuixi wlewans; eikä myös wasta yhdengän rico-xens jachndins edestä, cuin JumalanSana ja hänen oma
tundons hänelle soima, niiucuin olis se ollut pieni, jaei nijn
paljo sisällens pitäwä; ei myös Jumalan armosta ja Icsu»
ren ansiosta, pyydä tehdä itzellens pcchuden peitettä, joca
silloin tapahtu, cosca jocu sen päälle luotta, ja luule itzel-
lens sijnä osan olewan, ehkä hän wielä on hänen lihallisesamielesäns, ja ei ole andanut itziäns johdatta Njhen autuu-
den ja armon järjestyreen, cuin Jumalan Sanasa eteen»
kirjoitettu on. Näistä ja muista talnciltaisista erhesyxistä
pitä ihmisen itziäns cawahtaman, ettei hän niiden cautta
mahdais tulla tacaisin johdateturi suruttomuteen,
jostaJumalan Hengi on ruwennut händäja nijnmuodoin Hänen aljettua armotyötäns jsydämesäns
estä. Sitä »vastan tule yhden autudestans lewoltomuttm
jamurhm ritämism lirutetun Eielun anda Jumalansanalle oikeud n, picä sen syndinä mitä sijnä synnixi mliste-
tan, luruttomilda
mulnian '.uettais, ja sen ccuketikin Jumalan Sa«
nalw w v w',r' perustuxexi sydämens lastea, että pM
scnca' >. i, joca camwaisesasvdämesäwaicutetan,
ja sti. i rttä, ulconaisen muutoxsn ihnliftn vykunä,
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pahudesta hywyteen, matcansaatta, el ybtän autuutta
toi>vomista ole, waan wiha ja iiancaickinen seis»
ihmisen edesä. Cosca Sielu tällä tawalla cuule sisä itzi» ns
ylösherättäwaistä ja sydämens päällecvlcucwwaifta si.l»
mo» ändä, ja on ahkera Jumalan sanan tuttistelemMo,
nijn myös harras rucoileman fuurembata yloswalaistus a,
mjn Jumalan Hengi myös aina cnammin ama höncn sil<
mnis, näkemän ouia suurta syndins ja
scn alla pehmitti häncn luonnosta cowa jydänväns, että
hän sisälliselia murhella, sen tunde ja scn ylitze waikiasti
walitta ja waikeroitze; longa alla Jumalan Hengi myös
sstren sylyttä sen ihanan amwloiston hänen sydnmesäns,
zosa hän ibastuxella näke, Jumalan armon, rackauden ja
laupiuden ylönpaldisnden, jocalesuxesa CKristuxesa jaHä-
nen cauttans, vnsyndisille walmisttttu, ja heillä wastfn»
otetta aldisna seiso; josta myös Sielu sitten, sydämn.el!i<
seen ikäwöltzemiseen sen osallisudcn perän ylöskehoitetuxi
tule. Mutta täsä tule taas scncaltaisen Sie!un cartta,
ettei hän yhdeldä puolelda anna hänen oma suurta mah«
dottomustans estä itziäns pakenemasi Jumalan armon ja
lesuxen ansion tyaö; ci myöokän toiselta puolelda pyydä
ennätä Jumalan Henge Hänen armo työsäns, ja seisada
lesuxen cautta lumalalda armoa etzimäst, ennen c«in
hän Jumalan Hengeldä sijta sydämesäns wacuuteturi
tule, että hän myös armon Jumalan tykönä löytänyt on,
waan hänen pitä lujasti kijnirippuman Jumalan Sanasa,
seuraman sen johdatusta, ja odottaman hartcm rucouxcn
alla sijhenasti, että se yhden «läwän ja wistin
Jumalan armon ja lesuxen ansion osallisudcsta hänen
sydämesäns waicutta. Ia waicka usein aiwan monet estct,
ja cowat camppauxet ftncaltaista armon witzeyttä etziwäi-
stä Sielua cohtawat, nijn cuitengin, eosca hän harras
ja ahkera on, autta Jumalan Hengi händä oikialla ajalla
niiden läpitze, niin että hän turwalliststi ia rohkeuden con«
tza, lesuxen ja caiken sen armon, cuinHän ansainut on,
itzellens omista taita, Herra on hywä ja waca,
senrahden saarra hän ftndistt tielle, hän johdana oik^m
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! della raadollisen, jaopcrca stweille hänen riens, todista
Dawid Psalm. 25, v. 8, ?, m silloin tule se täytelyri
Pjalm. 27,v 27, seiso. Raadolliset svsrväc ja rcwiran,
jsjocca cy,nväc piri hända ylistämän: teidän sv>
dämen picä elämin iiancaickiscst. Murca nijn
nen cuin se on , että Gttlu näiiunuodoin seura Jumalan
Hangen johdatusta, hamasta sijtä, cuin hän ensin synnin
suruttonmdcst ylöshcräiämän liicutetuxi tule, sijden asti,
että hän tule saatetuxi lemrcn tygö, ja sm Hancldä an-
saitun armon ja autuuden osallisudesta witzitetyxi, niin tar»
pellinen on myös se, että hän sitten aina edespäin Hänen
armowaicuturistans waariotta, ja Hänen johdaturens al-
la ihens anda. Sillä nijn ahkerat cuin hänen hengelliset
wiholiisens, satana, mailma ja hänen oma tmmeldu
luondons, tähän asti owat ollet sitä estämän, ettei hän olis
ensingän tullut autuuden tielle,nijn wiriätja wäjymättömät
owat he myös sen päälle työtä tekemän cuinga he mahdai-
stt hänen saada tacaisin johdatetuxi cndotuxen tielle, cosca
hän autuuden tielle tulluton. Ia lämä taita juuri picaiststi
tapahtua, jos ei se ustowainen Sielu itzcstäns wisua waa-
ria ota, ,a kijndiässi kijniripu joca hän-
dä johdatta, ja-.tämä pitä sillä tawalla tapahtuman, eicH
hän ei ainoastchis ole harras ja ahkera, aina suurembaylöswalaistusta ja wahwistusta armosa, rucoileman, mut-
ta myös wiriä Jumalan Sanan halullisesa oppimi esa ja
tutkistclemisesa, nijn että hän sijtä etzi seka jocapäiwäisiä
elatusta usc-Mns y öspitcmisexi, että myös ylöskehoimsta
ja woima, synnin wnlttämiscn, ja Jumalan tahdon
rän läirmelämisen cautta, hywiäuscon hedelmitä canda»
man. Mitä Jumalan sana todexi wcchwista, sen pim hä-
nen totena pitämän ia sitä ssuraman,waan caickia M hyl-
jämän walttämän, cuin sitä wastan soti. Se pitä ole-

' man hänen ainoa ustons ja elämäns ojennus nuora, mm
ettei hän siitä p ike oikialle eli wasemmalle puolelle. Ia
ftnMden on tarpeUinen, että hän jocapäiwä wisusti
coett'!c ilMn« sen jälken, m nitä wirheitä paranda, cuin
hän rvielä lykönäns hawaitze, ia asetta itzms alinomaiseen

sotaan
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sotaan caickia M waftcm, cuin pyytä händä Jumalan
sanasta pois johdatta. Costa hän tämän teke, nijn pitä
hänen myös jocapäiwä uuden armon, uuden
woiman ja uuden wahwisiuren Jumalan Hengeldä. Hänsaa hawaita totuden Herran armolupauxista, joca sano:
Io«a -Herra odottamat, ne soawac uuden woiman,
nijn että he menewät sijwillä ylös cuin corcar. he
juorewat jaei näänny, he waeldawar ja ei was7.Es.4o,

la Jumala joca Hengens ja Sanans cautta hä»
nesä on hywän työn alcanur, on sen myös lesuren
Christuren päirvän asti pääctsrvä. Phil. i, v. 6. Hän
Mahwista höndn loppnn asti, errä hän nuhtecoin olis
Herran lesuxen Christuren päiwänä; Sillä Jumala
vn usiollinen, camra hän cuyunu on Hänen
poicans lesuxen Cyristuxen meidän Herran yhteyteen
>E0r.1,v.8,3.

§. 34.
Catzo Sielu näin, cuin näisä edelläkäywäisiss

colmesa capoalesa opetettu on, pitä ihmisen puoleldans
itziäns käyttämän, jos hän tahto tulla saateturi sille oikialle
autuuden tielle, jasimäloppun asti ylöspidetyri, ja juuri
tämä on myös se sama, jonga wijsun waariottamisen
«autta, ihmisen pitä sen tarpellisen murhen pidon Sielu-
stcms osottaman ja harjoittaman. Jos nyt myös sinä,
racas Sielu, ikäwöitzet ja halaiat, ettäs sekä täällä eläi«
säs, ettäjälkencuolemanijancaickisesti, mahdaisit nautitasen armon ja autuuden, cuin Jumala sinulle taritze,
sus sinunWapahtajas sinulle ansainut on, nijn pitä sinun-
gin tällä tawalla andaman itziäs Jumalan Hengen armo
johdaturen alla ja sitä seuraman. Ia taincaldaisen mu»
hen pitämisen edesauttamisexi sinun Sielustas jasen autu-
desta, on nyt nwös tämä kirja aiwottu, joca Jumalan
erinomaisen edescatzomisen cautta,Suomen kielesa ulostul<
lut on, nijn että se sinulda ja muilda autuuden tietoa hala<
jawaisilda Sieluilda, meidän Suomalaisisa Seuracunni-
sam, luetta taittan. Pcutzi sitä, cuin sinä jotäsä Esi<
puhesa cuullut olet, cuinga corkiasti tarpellinen se on, että

ihminen
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Esipuhe.
ihminen pim tarccm waarin siclusians jasen autudesta, ja
mitä, yhteisesti sanuliu, täsä päällencatzannosa itzeculda-
kinwaaditan, paitzisicä, sanon minä, ettäs täm cuullut
olet, ja sen cautta tn!!u< n.'uwotuxi, tämän osotelun ojen»
nusnuoran jälken, Sielnstas tarpeilisell nlurhcn pitämän;
nijn tulewat täsä edespäin, colmesa erinäisesä ösasa osote-
turi ia edespannuri ne welwollisudet, joista ihmisen sekä
sisällisesti että ulconaisesti, ceco hänen elämäsans, Juma-
lala, iyiäns ja Lähimmäistäns cohran rpaariorraman
pirä. Caicki se mitä täsä on opetettu, ja edespäin opete-
ta», se on otettu Jumalan Pyhästä Sanasta ja perusta
itzens sen päälle: Sentähden on myös se opetus cuin t<M
sinulle annetan, ei ihmisten waan Jumalan oma opetus,
ja rämängin cautta tahto Jumala sinun autudes päällä
työtä tehdä. Ia cosca sinä cuullut olet, että scn, joca
rahco culla johdaremxi jaylospideryri autuuden tielle,
pica harran rucouxcn alla lukeman, cuuleman ja tut-
kisteleman Jumalan Sana, ja nijcä operuxia seu-
raman, cuin sijnä annetan. Ni nkäytä sinä myös, ra-
cas Sielu, tämä kirja, sinun cuolemattoman Sielus
parhaxija aumdexi, jaanna Ms scncautta sille oikialle
autuuden tielle saatetuxi lulla. Ole wiria ja ahkera tälä
kirza lukeman, ja jos et sinä sitä itze tehdä taida, nijn an-
na muiden sitä edesäs lukea. Peränajattclc wisusti mitä
sinä luet eli cuulet, ja coeitele ftn jälken itziäs, cuinga sinun
cainlas laita on°, ja jos sinä jo olet alakäynyt eli ei sen
muucoxen, ja waariottanut nijstä asioista, cuin Jumalan
Sanan jälken sinulda waaditan, jos muutoin sinun pita
taitaman autuari tulla, ja caiken tämän alla rucoile har-tasti lumalalda Pyhän Hengen ylöswalaistusta jaopetu-
sta, ettäs nämät asiat selkiasti ymmärtämän tulisit. Iajos sinä sitten hawaitzet, ettet sinä wielä tähän asti, silleoikialle autuuden tielle käynyt 010, nijncuin Jumalan Hmgisen totisesti tämangin kirjan cautta sinulle osotta ja ilmoita,
jos sinä ainoastans silla tawalla sitä luet, ja tutkistelet,
cuin sanottu on: Nijn anna itziäs lesuxcn Nimesä tulla
ylöskchoiteturi, etta jo nytkin nhden opetusten jalfm, cuin

tä,H
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tösä sinulls annetan, siitä murhetta pi'ämäu, ettäs eado-
lu? n iaHelwctin cla!Nl'm a aucuuoen retkelle tulla

Aima Jumalan H.ngen saacta sinua näke-
män jatundenian sinun syiidejäp ia ricoriae, zoita' sinä w?l<
wollisudes y!!hekäyiniftn ia laiminlyönlisen caulta Jumala»
ta, itzias jaMimmäistäswastan liarjoittanut oltt. Amia
Hänen awctta sinun siimas näkemän, sitä hirmuisia wiha,
kirousta a duomiota, zonga sinä stn cautta aN'ainut ia
päälles olet, ja wa!cutta sinun sydämmeins sen
ylitzen, totisi» murhen ja waikcroitzemisen. Anna Hänen
edespäin zohdatca sinua I.suxen slnun ÄLapadrajas tygö,
Hänesä, elähän uscon cautca, armosta ja spiidein anö>'li
saamisesta o-aliistxi tuleman, ia osoia sitten-myös tämä
sinun uzcos elnwäri ia totiseri niden wclwollisutttn tarcan
jawisun waarioctamisen camta, cuin räsu kirjasa edespan-
nan ;a selitetän. Jos sinä sinun ;'uoleloas si tn,
cuin sinun tasa tehdä tule, nijn pita sinun myös saaman
hawaita, että JumalanHengi ennätä sinua armoilans,
jahywästi siuna tämanczin Hanm Vanans nim sinun Sir-
ius päälle, eitä se ijancaickistn elämän hedelmin sinun
tykönäs canda. Jos taas jocu olis, joca jo ennen tälä
Herran armon cautta rn ,'ullut ylöshcrätetyri synnin su<
ruitomudesta, ja autuuden tielle saateturi, hän käyttä-
kö" tämän kirjan ltzcllens yioökehoidtuxi, ai»! edespäin sille ticlle
waeldam.n, arm sa caswaman, ja totisen lumalisudcn hari.ilusscn
ca»tta, runsaita Uscon hedcimitä
johdatuxeu Mutta j?s jocu, j?l<, Hcrra annoo rstäka»! liämat
opeturet, cuin tasa Kiriasa löyttau, »lunc.,tz?is, niitä wnstan
paadutais. ja ?y!'i>is hnicn tawalliscfa juorusa, hän mahta
Ma» että hän asetta itziälislumclan oma armo cutzumisi ja iohd tu<
s« wllstan, ia eaetutta sen cautta paä!l.»s< jota sitä hir-
nmisciuman ja cowcmlnan wihan, wihan päiwänä, costa
Jumalan oikia duonne» iimandu, uijtä eost>.man, jc»t.ca

hywydens, öävsimisens ja pirl-amielisydens nc-
kauden ylHncUtzonec orvar; ci peränajattelen, että-Hänen
hywydens iverä heitä parannuxe.en : Roni. 2, v 4,5.

Jumal' Icsnxcn tähden!,,l»shel'ättäk.n itzcfutakin tämangin kirjan
- lukioista pminajattelcmml ja NMa'i?tt«man mitä

heidän rauhans zvpi! Ott^
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Ensimmäinen Osa
joca

sisalläns pitä
Ihmisen welwollisudet Jumalala cohtan.

Asteisesti sanottu, seiso meidän welwollisudem sijnä, että
H/ me caikclle Jumalan tahdolle yxiwacaisen, sydam-
mellisen, ja nöyrän cuuljaisuden osormn. Mutta ni u-
euin Jumalan tahco slsällans pitä mvnda caypaletta erit«
täin; m n on tarpelilnen että me tiedäm, mitkä ne samat
cappalet owat, ja me ne oppia taidam.

§. 2.

EnNn taidamme oppia Jumalan tahdon luonnon
walkenixsta. Siliä watcka se on tosi, että me synnin lai<-
genntxcn cautta olemme vo es cadottanet Jumalan cuwan,
ja ynnä stn cmitza, sn täydellisen wijsauden ja taidon, jol-
la meidän Esnvanhemdam ennen lanaemusta lahMtetuc
olit: ni n on meille cuitengin wielä nytkin nijn paljon ym-
märrystä «oleile, että jos me sen oikein käytämme, niin me
taioam hawaita ia käsittä nim paljon ftjlä, cuin oikein ja
Jumalan tahdon cantza on. Että tämH
M > on, sen laidamme pacancista, jotca, waicka
ei be mitän nedä lumal.m sa>,aj»a, cuirennin tmidewat
ljens welcapätxi palw.lcmanZu naiata, tekemän sicä cuin
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lhmisen welwollisuden perustus
oikein on, cunnioittaman wamhembitans, ja-lnuusta tain<
caldaisesta heidän yhteisistä wvlwsllisudcstans waari otta»
man. Ia cosca he toism tekecoät, nijn tädistä heidän oma
tundons deim mastoin, että he owac wHärin tehnet. Sen-
tähden sano myös Jumalan Hengi Pawaiin cauita Roni.
2,v. 14,15, että pacanar, joilla ei lakia ole, rekewäc
luoiuwstans sitä cuin laki ano, nijn he, waicka ei heillä
lakia ole, orvar iyeheillens laki: crrä he osorrawat
lain työn olewan kirjoitetun heidän syoämihins, ja
nijn heidän oma mndono ynnä todista, jaheidän aja-
turens kestonäns iye päällens candawat, eli myös hei-cäns syynsmaxi terewär.

§. 3-
Mutta ehkä ms nyt myös tästä mainitusta luonnon,

walkeuoesta, yhden suuren osan Jumalan tahdosta ym-
mana -taidamme; ni n ei ole se cuitengan ulottuwaincn
min selkiasti >a täydellisesti sijtä meille opettaman, cuin cai-
ken Jumalan tahdon jalkensmramiseri meildä waaditan;
waan ftn me'taidam oppia Pyhästä Raainatusta eli Ju-
malan ilmoiteusta sanasta. Simä cn Jumala meidän
eteem kirjoittanut, ei kinoastans sen, cuin linnnön laki
meildä waati, maan myös sen saman wielä paljon selkiäm-
mästi, ja lawiammalda ulostoimittanut, nijn että me
caiken Jumalan tcchdon si>tä nähdä taidamme. Ia mn-
cuin me tästä päättä taidamme, että se, cuinPyhäsäNaa-
mamia, eli Jumalan sanasa, meille edespannan, ei so''!
sicäwastan, cuin luonnollinen laki meille opetta, mm pitä
meidän myös cawcchtamcm itzcm, etten me mitänsencal-
dmsta tee, cuin me luonnongin walkeudesta synnixi ia wää-
rydexi hawaitzem. Ss on tosin yxi aiwan murnellinen ja
walitsttawa asia, että monda ni stä cuin owatCrristillisen
Seuracunnanyhteydesä, harjoittamat sencaldaisia synde-
jä, joita cuitengin pacanatkin paljcm luonnon !am johda-
tuxen alken, cauhistuwat ja caritamar, ja nijnmuodoin,
waicka heillä on suurembi walkeus Jumalan sanasta, cui-
tengin pahemmin itzms käyttämät, cuin pacanat, jotca ei

lunm
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on luonnollinen laki, ja Jumalan sana. 8,

Jumalan sanasta niitän tiedä. lonaa lökden se mnös
heidän päällens täytetyxi tule, cuin JumalanHmgi walit-
ta Pawalin cau m, cosca sano Nom Z, v. 24: eei»
dän rährenne cule Jumalan nimi pilcamxi pacanatn
sess. Ach! cawahtacon wcainsn meistä itzcns tästä, ;acosca Jumala on m ille nim ftlciän ja suuren walkeuden
nans cautta andanut, nijn oicamme myös ylöskehowlut,
sitä suuremmalla al)kerude!la sitä sekä tietämän että tck-
män, mitä meidän welwollisudem meildä waati.

§. 4.
Mitä nyt tule Pyhään Ramattuun, nijn tule st Ilp-

malan taitto, cliin caikille ihmisille yhteisesti sopi O, aiwan
lalvialda stjnä edespannun. Mutta lyhykäisesti on se Ju-
malan kymmmiyin käffyiyin suljettu. Nämät Jumalan
kymmenen käsiyt löyttän erinsmaltain ylöskirjoitettuna,
2MostMKir).2c>lugusa, ja tulevat usiaia paicasa, sM
wanhan, että uuden Testamendin kirioimxisa, ei ainoa<
stans ylös kerroituri, waan myss lawiammalda selitelyxi.
Erinomattain on Wapahtaja Herra lesus the oppetanut,
lcuinga Jumalan laki oikein ymmärrettävän pitH, Ma-
theuxen Ewangeliumi kimn sluZusa.

Caicki se, cuin nyt ne malnitut Jumalan kymmenen
käffyt sisälläns pitawät, käutetän wielä lyhemmin luma<lan Hengen sanoisa, cuin löytän Pawalin lähetys tirjasa
Tituxen tvgö, 2lug.v.i2, jvsa ftiso: ettämeioän tasa mail-masa pitä, siwiästl, hurscasii, ja lumallststi elämän.
Se sana, siwiästi, tietä anda cuinga meidän pitä itziäm

(*) Muulin löyttcln mMPyhin Raamatun »ManTestamcndi»:
kirjoiM, >rn t«l! don ftittyret, j3»,'a jällen Mäelin m
ludan cansuN, M mailmMfcn halllMc» meno, ectä liiconaisl»
Jumalan palwcluren «oimitmet piti ojrttaman, Wntt,i nijn.
luin ne ci nyt enämbi, uuden TMMtlltzin a cana Meillc ftw',
nijn me nIM myös läsä ohitzen menemme, j« MikitzkiMa
tämme.
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lhmis, welwollisus Man colmen pää-osaan
käyttämän itzs meicämme cohtan. S 2 sana h::rsca'n
sssallans pit.l meidän welwoilisudem lHyin.m-.istä
za se sana lumaliftst, osotta: mitä me Jumalala cnhm
?vclwo!iiset olemme Ia nämät owat «nyös ne cclmePää
cappalda, cuin täsaririasa cdeepannan, nimittäin: »nci
dän welwollisudcln Jumalaa, ,a lähim
mäistämme cohtau. Nyl takden nnnä ensin osotta, nHlncidän ivelwollisudcm Ilnnalara cohran ftiso; sillä tän,«
ei ole ainoasians itzcsäns sc caickeill suurin !«callin welwl,!,
lisus, waan on myös perujius, jonga päälle meidän ml
wollisuyem itziäm jalähimniaistam cohtgn pitä rakennetlg
man.

§. 6.
Meidän welwollisudem Jumalala cohtan, yhteistä

sanottu, seiso sijnä, että n« oikein runneznme Jumala»
ja Hänen meidän Jumalanainpidämme. Tä
ma on s?, joialuinalaensinnnäisesä kästysä Hänen laisan
meilda waati, cosca hän sano: Minä Herra olen sinui
),:ma!as, ci sinun pidä pitämän wiermra lumaliu
minun edestm.

Meidän pita nyt sijs ensin oikein cundemanlumc
län, niin että meille on yri selkiä ja perustettu tietö^Häne
siä, nijncuin Hän sanasans ihens nieille ilmoittanut o»
että Hän nimittäin on yri olemisen, ja wlme, Personaii
puolesta: Isä, poica, jaPyhä Hengi. Että hän o^
yri hengellinen ja näkymäröinolemlls, täynäns cunnic
ja aumua: ijaiicaickinen, jolla ei ole alcua eikä loppua
nmuttumaroin, joca aina pysy sencaldaiscn cuin Kan on
mittamaroin jakäsittämärcoin, jongasuurus caiken mei
d.' n järkeni jayninzarryxem ylitze käy., Caickiriecärvä, jc
caikisa paicoizi» läsnä olewainen nijn ettei mikän asia o>!
Haneldä salattu, eitä prikan itzens hänen edestäns poijcl
lymyttä taida: caickein ivijsäs, joca tietä ja ymmänc
eaicki asiat, hywin toimitta, ja myös sen, cuin paha on,
parbaxi käända: Lorinen ja uftollmen, joca sen täyttä
mitä hän lupa ia sano: caictiwaldias, joca woi tehdi

caicki
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Ibmis welwollis Jumalala cohtan yhteisesti 8 z
caicki mittä hän tahto: pyhä jocaracasta sitä cum hywä
on, mucta cauhistu ja wiha syndläia pahutta: wanhur-scas, ;oca anda jocaitzelle hänen työns älken. Ricne hy-
wydescä >a rackaudefta, joca mielelläns teke meille hywä
ja iyastu meidon onneitam: Armollinen, )oca joca meille
hywlMns ilman meidän ansiolam: Laltvms, joca canda

niitäcohtan joua wiöeljäisydelä owat:
japitkämielinen,joca ei aina cohta rangaiss

syntiä, waan usein cauwan odotta synttsen parannusta.
Tämän siwusa, pitä meidän myös tundeman Jumalan

hywaiutecoms puolesta, jotca hän meitä cohtan
ostt<nut on, ja aina osotta: että Hän nimittäin, on
nmdän Luojani, Lunaftajam, japyhmäj lm, joca on
pyytänyt, ia nyt >oca päiwä pyytä caikella tawalla
meidän seka ajallista että ijancaickista onneliisuttam edee-
autta, Wielä pitä meidän tundeman Jumalan hänm tal-«
tons puolesta, niin että me tiedämme mitä hän meildä waa«
ti, ia cuinga meicän händä hönen mielis ialken, sekä st«
sällisesti, että ulcop.aisesti palveleman pitä. Caiken tä«
män pitä meidän nyt .Humalasta nslämän, ja caiken suu-
rimmalla wircydeliä siztä itziäm ahkeroitzeman.sttä me aina
päiwä päiwaldä, taincaltaisesa Jumalan mndemsesa li<
sännyisim, caewaisim, ja wcchwistuisim smtäl-.dcn sano
myvs H«rra, lerem. 9,0,23,24. Altän wiijaekerftarco
wijsudestano, alrän wakewä kerscarco
älbän myös ricas kerstatcH ricklUlldestans: tvaan ioca
tahto kerscata, se kerscaccoll sijtä, että hän ricrä m
mnde minun että minä olen Herra, joc» reen lanpiue
den, oikeuden jawanhursiauden numn päällä, sillä se
minulle kelpa. Ia tästä me nyt myös sm nähdä taHaw
että ne ihnuset tekewät suuren synnm, jotca el hurioka
ihiäns Jumalan totisesa ttlnpemistsa. He laimin iyöwät
sencautta, sen caiken ensimmäisenPäa-Welwo!lisudeulU'
malata cohtan, jonga päälle caicki muut welwollisudet
itzens perustamat. Ia mikä on cuitengin yhteisemb', ihmi-
sten seasa,cuin tämä? Jumalalleon tosin syy wielH nyt w<v
lilla suuren osan ylitze, nijncuin muinen IsraM canasta:
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lhmis welwollis Jumalitta cohtan erittäin
i, v. z, Härkä rnnde omistajans,

dä:w. seimen: murra Israel ci runnc nunna ja minuncansan ei ymmärrä. Ach! parandacan itzens ivcainen,
jöca tietä itzens tähän olewan!

§. 8.
Ei stjnä cuitengan wielä kyllä ole, että me Jumalan

ttmnemme,, jäsen, cuin sanottu on. Hänestä tiedämme,
waan meidän welwollisudem on sims siwusa myös se, että
meidän picä pitämän lunialan meidän "znmalananil
Ge on liijn palwn sanottu. nieidän osottaman luma«

cohtan neeriiniäiftr welwollistldet, cuin lu<
maian omaisutten, Hänen hywäin töydens, ja tahlons
tulo ja nmdsminen meildH waati, ia ms Hänelle nhncuin
meidän lumalallem ja hywintekiällcm, welwollistt ol.m.
Jos ci tämä tapahdu, nijn ei hyödytä se niitän, että m«
suuiiam paljo Jumalasta puhua tiedän,, waan se cuulu
meistä, mj«cuin Jomalan Hmgi walitta Tit i,v.i6. -He
iänowac rundewans Jumalan, muna roilläns he senkicldäwär, jaowat cauhiar> jacowacorwaisir, ja caic-
kijn hvwiul töihin kelwotronlac. Waan mitkä nyt ne
erinnäiserwclwollisudecowac, joiden waarin ottamisen
cautta melumalan meidän lunialanam pidämme, taKdon
minä täsä, järjestpxesäylösluctella, ja lyhykäisesti seliltä.

Oikiasta Jumalan pelwosta.
§. 9-

Se ensimmäinen ermnäinen welwollisus, luma»
lata cohtan, on se, että pitäHändä pelkämän.

Tähän ylöMehoitta meitä, Jumalan pyhydon, wanhur-
scaud<n, caickitictäwäisydcn, ja oikia
tutkistelemus. Hän on yxi sencaldamen Jumala, jHllelu-
malaroin meno ei kelpa: ja ioca paha on, ei pysy hä-
nen edesäns. Psalm. 5,v, 5. Hän wiha caickee Jumalat-
tommta/ ja ei taida jältä nijtä canaaisemata, jotta pahu-
oesans ppsywät. Hän tM> ja tieck sengin pahnden cuin

salai-
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cn totinen Jumalan peteo 85
salMdesa ja harjoitetan. Hänellä on myös
woima, nijn ettäHän taita sekä a-allisesti ettZ iiancaicklststi
syntisiä rangaista' Ia juuri tärmw tähden tulemme, nijn
M3N ftlPyhänßaamatun paicasa ylöSkchoitetuxilumalata
pelkämän. Psalm. 2, v. n. ftisb: palwelcar -Herra pe!-
n'osa. Psalm, 34,0, io: oeljäcbat -Herra caicki häncn ov-
häns. ler, iv, v. 7: keneimä ei pidäis fiiluu pelkäinän
sinäpakanain cunmgas? lesus itze sano: Matth. io,
v, 23. peljätbäc sicä/joca rvoi sielun jaruumin helweris
hucmra. la. caicki ne udcauxet, cuin Jumalan sanasa
liytän, owac sitä warten ylöskirjoitetut, että ne Jumalan
pelwon meidän sydämisäm waicutaisit.

§. io.

Tämä Jumalan pelco seiso sijnä, että n»e aina mui
stamme Jumalan rvanhurscaucra, caickirieca-
wäisyccä, ja suurta woima, ja fijlä itziäm liicutta an-
namins earttaman syndia, nijn etten me tee sttä cuin Ju-
malan tahto wastan on. Tämän opetta mnlle lumslan
Hengi Salomonin cautta, cosca H m Sananlascu Drj.
,6,v. 6,. sano: -Herran velwolla paha wälderän. Nijst-ä
sijs, jotca synneisäns elämät, ei laitta sitä janotta, että
he Jumalala pelkäwät. Sen taidamme myös Mä päät<
tä, cuin ihmisten suhten meildä tavahtu. Jos me nimitä
täin tiedämme että yri maallinen Herra ei tahdo, että mii-
dan nijn janijn pidä tekemän, jaettä hänellä on sekä tahto
että woima meitä rangaista, jos me sen teemme, min m.?
taitella tawallacawahdam itziäm, ettsn me hänen
wastan tekis. Jos ei nyt myös tämä näin Inmalata coh
tan tapahdu, nijn on ft todistus siihen, me enammm
ihmisiä cuin Jumalala pelkam, ja o« mjnmuod«in täinä
epäjumalan palwellus.

§. il-
Waan cuinga suuri tyhmys se on, että enHmMm

peljätä ihmisiä cum Jumalala, sen taidamme nähdä,cosco.
me peränajattele», mitä ihmisitdä meille tapahtua tait«sen suhten, cuin Jumala woi meille tehdä. Ensin nijn on
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86 Ihmisin welwollisus Jumalalacohtan,
se tosi, ettei yxikän ihminen, ja ei itze perkelekän, taida
meille mitan wayinaota tehdä, jos ei Jumala sitä salli.Is.Aumala on meidän yst.wämnijn me taidan, «urwalli<
sesii Da.Vidin cantza sanoa Pialm. nB, v. 6, Herra onminun canstam, en minä pelkä, mitä ihmisetnunun tekisit. Ihmist n pahuus mahta olla cuinga suuri
tahtons, nim taita cuittnain Jumala sen estä ja poijes
k, ja. Hän taica myös muulta meidän wainoam,
toiseen japarembaan mi leen mitä cohtan; nijncuin seisoSananlascu Kirj r 6, v. 7. Jos longnn cier oroa: H«.-ralle kelwolliser, m>n Hän mvss käändä hänen wiha.miehens rauhaan. M merkillinen chmercki on
co>ca hämen weljens Esau nijncuin wihollinen tu!i yandä
wastan, nijn Jumala nijn ihmelliscstl käänsi Esaun sydän,»
men, ecrä yän ei ainoastans ei tchnyt Iccodllle micän pa«
ha, waan myös suurimmalla ystawydeliä ja weliellisellär>, ckauZella händä wastaiDtti ja cobtai.^, nimcuin seura-waisesta lugusta samasa kirjasa näHtäwä on. Multa toi-sen, anna nijn olla, että HmiM olis walda jawoima,
eniten heidän mlmuttans meitä wasmn osotta, nlzn ei st-kän cuitcnaan cauwas ulotu. He laitawat, micämar,
orta meildä pois meidän omaisude«n, meidän wapaudem,
ja caiken corkiammaxi, meidän hengem; mutta n,ikä on
talna sen suhlen, cuin Jumala meille tehdä taita? Häntaita ei aiuoastans namät meildä poijes o ta,cosca hän tah-
to, waan hänen rangaisturens on wielä ralio hirmuisenibi,
ja woi sekä sielun ercä ruumin i-ancaickisesti helwetisä tur<
Milla, jonga sudten caicki ajallis-t waiwat, josnewielil
caicki yhteen coottais, ei nchieän ole luettawat. Jongatähdxn myös lesus sano: Luc. 12, v. 4,;. Alkät niitä rel-läcrs, !«tc« ruumin «pawat, ja ei ole heidän sijm
enämbätä te?emist. Mutta minä tahdon osotta teille,
letä teidän tule pel-ätä: peliatkär sitä, iolla on wal-
da, stjtre cuin Hän tappanut on, myös helwettijn sv

! ta: rotta minä sanon teille, sirä r: peljätkär. Syystä
:uulu st pjs myös caikiue meille: Es, b, v. 13.

Herra
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Herra Zrdaoch, ja Hän olcon rcidän pelcsn, jaHän
olcon teidän napisinxen.

§. 12.
Mutta räsä on n>ie!a yfi asia> jota meidän hywm pitä

peränajatleleman, nimittäin: se-taita tapahtua, että me
ncomme ihmisiä wastan ui n, ettei he sijta tiedä: Me tai-
damme morasta meidän iäwmmäisemtawanm, ja caicki-
imijta muuta walungo hänelle saatta, ja sen nijn salaisilla
tawalla, cttci hän usein taida ajatcllackan, että me ftn
tchnet olemma, ;a ni «muodoin ei myoskän saatta meitä
sijhen rälMisiuxeen, cuin me ansc.intt olemme: waan näin
emme taidU tehdä lumalata wastcu,. Hän tietä caicki,
ja ymmärrä ne salaisinimatkin sydämmen a atuxet. Waic-
ka me siis cuinga salaisesti spndiä tekisin,; kyllä Herra mei-
dän löytä, ioca seka tietä että taita, jos ei parannus m<
pahdu, i ancaickisudesa meitä wihans hirmuisudesa costa
jarangaista. Paljo kewiämbi on sijs ihmisiä wihoitta cuin
Jumalala. Murra st näky, walirettawafti! ni ncuin nwm
uscois olewan huoNamman lumalata wihoitta, cuin ihmi-
sia. Sillä mikä on tawallisemoi cuin se, että ihmiset jon-
gun rummllisen onnettomudm pelwosta, noutamat toisten
ihmisten micldä, nijsäkin asioisa, cuin Jumalan tahtoa
wastan sotimat, ja ni n sen pyhän ja wanhurscan Juma-
lan wihan-coston pää'l ns wetäwai? O! zosca taincaldai-
set micenqin kerta ymmärtäwäisixi tulisit, ja muistaisit oi-
kialla peranawtuxella: että enä rule cuulla lumalars
cuin ihmisiä Apost.TecoKirj.s,v. 29.

5- iz-
Cuitenmn min ei ole ihmisten pelco, st ainoa syy,

jonga tähden Jumalan »nieli usein ricotan, waa:- ft ra»
pahtu myös muucoin paihi tätä/ eli muuta taincaldaista
kiusausta; nijncuin esimerkiri: moni kiroile iawanno, jon-
ga laimin lyömisen cautta, ei cuitmgin yrikät: ihminen tule
wihoitecuri. la, se tapahtu usiasti, ttta ne ihmiset, jotca
muutoin niin paljowpelkäwät sttä onnettomutta, cuin muil-
da laille tarjona on, ja sen walttämisexi, nijtä hirmuisen:-
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KF Iymistn welwollisus Jumalala cohtan,
bia sondeja harjoittamat, saatta»at ltzens wielä suurem»
baanonnettommsen, stn camta että he ilman toisten kä,
styH jamielen noutamista sondia tekemät. Nijn näemme,
että yri.haurallinen ja tuhlaja, ihs hucka tawarans ,a
omaisudins'. malhsllelia, eli se, cuin muutoin
julklftsa pahudesa elä, saatla ihe pahan sanoman, ja mui-
den lMncatzen päällsns; yxi ylöupaldm m ja juomari wa«
hingoitta terweydens ja lyhendäkäns. Taidammeco sa>
noa, että taincaldaiset pelkäwät Jumalala? Totisesti,
Herran velco on caucana heistä. He mämmin pilo
ksswat Jumalma, jauijncuin ulosojetulla kädellä kehoilta-watsitä caickiwaldiaftaja wanhurscastallnmllata wihaanitziäns wazzan. Cuitengin owat myös sencaldaiftt sijnä
azatuxssa, että he Jumalala pelkäwät. la, jos siloä
suurelda mailattomain ia hillitzmlättömäin syndisien jou-»
colda kysytMm, joshe Jumalala pelkäwät? Nijnhecaic-
tl yhdesm suusta Vastaisit: että he sen tekewät; nijn että se
on ihmeteldäwä, cuinga ihmiset nijn suuresti, heidän onul-
la perustamattomilla ajatuxillans, itzens pettä taitamat;
Multa?wina!ata ci he suingan taida pettä; jos ei he ennen
tahdo Jumalala peljätä ja pahudesians lacctta, r.ijn pitä
silloin pelco ia wapisius langeman heidän päällens, coscase tule myöhäsi heille, että mäittä sila hirmuista rangaistu-
sta , jota he nijn ilman peränajatusta päällens carluttanet
omat. Sentähden nijn huuta lumclan Hengi räikille
meille, ja sano: alrät exyks: ei Jumala anna iyians
pilcaca, sillä mitä ihminen kflrvä sitä hän myös nijrtä.
Ga1.6,v.7.

Rackaudesta Jumalala cohtan.
§. ,4.

St toinen erinnäinen welwolusus Jumalala cohtan
on rackaus, iohon meitä Jumalan suuri hywyys ia rao>
kaus z«tä yloskchoittaman. Jumala on itze ft raickein
suurin !a csrkein hywyys, caiken hywvden alcu ia lähde,
josta caicki luondocappalet hywydnls saanet owal. Ju-
malan hywNyc on nijnluin yxi Pohjaloin men',muna se by-

wyys



on Rackaus.
wyys mm luondocappalisohawailan,nnn!'ncu:nyxi
wecm pisara samasta merestä. L>ioudvc «ppaloen hywyys
on puuttuwaiaen, ja inonellapanudM secoicettu, mutta
Jumalan hywyys on täydellinen suurimmasa mitasa,longa
tähden myös I sus sano: Luc. ,B,v. 19 Ei olekengän hy«
»vä, waan yxi, Jumala. Jumalan hywyys on ni,n suuriettei yritän pahuus ja wäärys hanesä löydy. Hän on sejoca caiken hywyden meisä waicutla; multa synnisä ia pa,
hudesa ciun missä on, ei ole hänelle yhtän osa, nijncum
sipostoli Igcob sen teoista, cofca l,än sano, lähetys Kirj.
1, v. iz. Akan kengän sanoco costa hän kiustlcan, ecrä
hän lumalalda kiusatan; sillä ei Jumala ole tmsajs
pahureen, ia ei hän kerän kiuja. Nyt waati itze cohmus,
että me sitä racastamme cuin on. CW meidän sijs
Jumalala sitä suurinda jaräpdellisindä hylyttä pidais ra»
castaman?

§. 15.
Mutta Jumala ei ole ainoastans itzHr-s hywss; waanHän on myös hywä, racas ja laupias menä cobtan.

Hän on seka sielun että ruumin puolesta, määrälöindKhywyttäns ja rackäutlans meille ssottanut. Hän on an»
danut oman ainHan Poicans mcille Wapahtajaxi, joca
tosin on nijn suuri Jumalan Kywyden ja mckauden todistusmeitä cohtan, että se caiken järjen a ymmärryxen ylltzekäy.
lesus itze ihmettele sitä cosca hän sano: loh.z,v. 16. Nijn
on Jumala mailma racastanur, ercäHän andoi Hänenainoan poicans, että jocainen cuin usco hänen päällens,
ei pidä huckuman,mucrai;ancaickisen elämän saaman.Cuinga sydammellinen Kalu Jumalalle on, caickein meidän
autudem perän, sen todista H,w He wannotun walan
ta, ja sano: Hesek. z',v il. Nizn rona cuin minä elän,sano Herra Herra, ei minulle kelpa jumalattoman cuo-lema, mmca että jumalaloinkaännyis tiestäns jaMis:
palaiccar, palaircac teidän p.choista teistän: ja mixiteidän pidäis cuoleman? Peränajatelcam tätä, ja ha-waitoam cu''k!ga sydämmelliststi se hywydeftä rilasJumala,mM ja madan sieuuam racafta; Mieichem johdattseanl
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wtlwouljllb Mk3ss?
myös, cuinga mone''a tawalla Jumala on meitä paran,
nuxeen cutzunut, nyt «'conaisesti sanans äänen nyt
sisällisesti m:idän sydändem ia tundoim !ijcuttamisei!a, nyt
caickinaisten hywäin ttcoin, nyt taas cinilustcn 'a witzaustcn
ccmtta; joiden caickein cantza Jumala on sen päälle larcoit»
tanut, että me tultsim pelastetuxi ijancaickisesta tnrinelluxc-
sta, ja amuat ollsun, sekätäfä, että tulewaifesa elämäsä.
Costa me tätä oikein peränaiatteletn, niin en taida me
mmtta sanoa, cuin että Jumala caickein meidän sirujani
yh eisestl, ja ltzccunyin erinomaisesti, sydämn?ell«ftsti racasta.
Niin ci ole myöskän Jumala meidän ruumistam Känen hy-

osattomaxi lättänyt. la, mikä on itz' meirän
ruunnm >a cu,ckl sen jäsenet? Mikä terweys ja wäkewys,
elatus, woattt, ia muut ruumin tarpet, cuin me nautit»
zemjoca päiwä? Mitkä owat, sanon minä nämät caicki,
muut, cuin Jumalan armon, hywpden, jarackauden lah»

Nyn etlä st näky mahdottomari, ettei meidän nijstä
Jumalan bywyttä tundeman pidäis. Ia waicka yxi ihmi»
nen mämmin nautihe näitä Jumalan armo-lanjoja, cuin
loinen, aina sen jälken, cuin Jumala itzccullengin, hänen
käsittämättömän wijsaudens jälken, ni.tä jaca, ni n ei cui-
tengan ole yxikän, joca ei nyt yhdellä, nyt toisella tawalla,
nijn palwn ole nijstä osallisexi tullut, että Hän sijtä stlkiästi
nähdä ja päättä taita, cuinga Jumala on hywä, racas,
ja laupias händä cohtan sekä sielun että ruumin puolesta.

§. 16.
Eikö se nyt sijs ole suurin oikeus ja cohtuus, että me

luMalata racastam, joca näin monella tawalla on mah,
dollinen racastetta? Ach! racastacam lumalara, Mä
Hänracasti meicä ensin i lon. 4,. v. 19. Multa se on yri
aiwan surcuteldawa asia, että ne owat alwcm harwat,
jotca totudesa Jumalala racastawat, nijncuin me hawai-
ta taioam, cosca me catzelem nijtä hcdelmitä cuin yxi oikia
rackaus waicutta, ja sitte tutkisteli m, jos myös meidän ty-
könäm, sencaldaisia rackauvcn hedelnnta Jumalala coh-
tan, löottän.

§. r^
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on Rackaus.
§. 17.Rackauden hedelmät ja waicutuxet owat t,

mutta lyhyeen tähden, m"ron minä amoastanv c>,xi ,'ijsta
mauilla. Se ensimmäinen on cuulzaisus, ia toinen itä-
woiyeminen li emm.n: yhdistyxen perän. Nämat o rat
aina yhden oikiem rackauden my.tä. Ensin, ni nme ha-waitz m sen itzestäm -a oniasta cocltelemuxcstam, että )os
me racastam yhtä toisia innnstä, ni n me niyös sijcä itziämahkeroitzcm, että me hänm mielens itzm, käyltä mah»d«i m; jacosca ! an jotain meille ni n me coyta olen,
walmit ja miclu listt fitä tekemän. Ia jowsuurembi tämä
rackuus on, sitä yxi oacaisembi on mpös meidän cuuliai-
sud.m, ahkerudem ja ha!um, sitä racasteccua cohton.Näin on se myös niiden ccmtza, jotca Jumalala totudesaSe osotta itzms stncautta, että he cuul!aisu<
desta Jumalala cohtan, ja hänen mielens noutamisesta,
caMsa itziäns ahkeroitzewat. Nimcuin me siis taidam tutapuun hcdelluistäns, niin taidamme myös tästä cuuliailudosta ymmärtä, os yzf ihminen ei.
Senrahoen sano lesus, loh. 14,0,15. "sos te racastar-ta minua nijn puärär minun k.'.stVm SaApost.loyan-nes sano i10h.5,v z. T^m: on vackauslumalan rygö,
että me Hänen kästyns pidämine, jaHänen kästyns i
ole rascat. Jos tämä meudä puuttu, nijn on se turha iawalhe, «tta me luulen, itzem Jumalalaracastawan. Iani ncuin rackausJumalala cohtan pitä oleman suurin nm-dän tykönäm, uin piduis myös meidänahkerudemjaha«
lum händä cuuleman ja oleman hänen mielens »älken, cai-ken muun alKruden ylitzekäymän. Meioän welwolliiudem
en racasta Jumalala, caikesta ftdämmestä, caikesta sie-lusta, «voimasta jamielestä; se on: ylitzm caickia, cuin
talwaja ja maan päällä löyttän. Ia jos me sen teemme,
nijn tosin u myöekän Jumalan kaffpt ole meille rascat, en
me sillnn suinaan ole i icaar, canqjal ia huolimattomat,
Jumalan tahkoa leuraman, waan se on meidän suurin ilomettä Hänen mieldäns noudatta, ja, meioän ahkerudem onsiinä nijn Wwacaincn, että mc ennen tahdomme ylönanda
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lhmisen welwsllisus lumalam cohtan,
caiken muun ihasturm, meidän tawaram, ysiäwäm, ia
itze henqem; tuin että me Jumalan mielda wastan josakin
ehdollisesti rickoisim.

§. iB.
Menqät nyr sydämnnhin, le, jotca tHtä luetta eli

cuuletm, m c?ee!cat 'tzin, jos myös tämä mainittu rae»
kauom teidän lykönan löyttän? Ongo se teidän
caiken suuri muchmpiiämisen, Kalun, ia ahkernden, että
Jumalan käffyiäpita? Onqo ni'd<-n jälkenciamincn teille
ke>M ia sulvinei? Käykö ca'cki teidän woiman ja pyyndön
-senpäälle, että te humalalle kelwolliset olla maddaisitte,
jos wielä teidän jengin «jnä siwu«'a pidais cadottamcm,
cuin muutoin mailnläsa caiken rstckain teille on? Jos näin
on. nijn ce Ylisesti Jumalala racastatte. Mutta sitä ma-
stoin,, jos te ehdollisesti tieten ia laatoin, yhden eii unam-
man Jumalan Myn y!itz,'käymi!'esä el-tte; jos te olette
cangiat, huolimattomat ja cowacorrvaiset Jumalan tah-
don ja mielen noudattcmiisesa; nijn te petätte itzcn, jos te
luulette että te Jumalala racastatle; sillä taincaldaisesa
tilasa on Jumalan rackcms caucaua teidän sydämistän.
Waicka te suullanne sanotte, että te racastatte Jumalala,
ja olette hänen ystäwäns, mn te cuitengin reidän
ryren, ja mielen, puolesta, pahoisa isisä, oletta »Hä-
nen wihollisens Col. l,v. 21. Siliä lihan halu on rviha
Jumalala wastan, ettei se ole Jumalan laille cuuliai-
nm, todista Pmvali Rom. 8, v. 7: jaEor. ia, v. 26, 29.
seiso että ne, jotca ehdolla syndiä tekewär, Jumalan
Pojan jalrvoilla tallarvac, jarestamendin were saastut-
tawar, jonga caurra he on>«c,ja armon
ge pilckawnt.

Se coinen rackauden hedelmä ia walcuttls, on niin-
suin ästen sanottin, ikäwoiyeminen likemmcln vhdisty-
xen perän, ja tämän me myäs omasta coettelemisesta to<
dexi hawaitzem. Jos meille on jocu ystawä, jota me täy-
dellisesti racastam, nijn me ikäwöitzem hänen cansiakäymi»
stäns ja halajam olla hänsn sturasans. Taimaldain,'»
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on Nackaus.
waicutus o» myös rackaudella lunlalata cohtan, jos se
muutoin on tbtinen,nimittain:. halu >a ikawöltz«n«ien että
tulla hänen cantzans yhdisteMi. Cahdclla tawalla tai-
damme tulla yhdistelysi Jumalan nimittäin ensm
täsa elämäsä, ja sitten tulewaisesa- Phdistys Jumalan
cam)a täsa eläwäsa, on, että minä nijn sanoa mahdan,
se calitzakäyminen,cum meille canha hänen aft-
turisans, rucouxesa, hänen sanans cuulemisesa, lukemisesa,
jatutkistelemisesa, ia Sacramentein nautitzemisesa, jotca
caicki sitä warten säätyt että ms nijden cautta tuli-
siin likembään can§akäymiseenluma!an cantza, pid uslmme
can^a- puhetta hänen caHans, ja hänen armo-läsnäole-
mis<ms suloisuden, meidän syvämisäm jafieluifam maista
saisim. Jos me nyt Jumalala racastam, nijn me myös
ilman epäilemätä, corkiasa arwosa pibäm, ne asetuxet ja
wälicappalet, joiden cautta me Jumalancansta cantzakäy-
mistä pitä taidamme; ja sitä enämmin ihastumme, jota
useimmin meillä on tila, että Jumalala Henqesä lähestyä.
Se on meivän llom, selualdaisia hengellisiä
edesäm vitä, ja mennä nichin mieluistmmast cuin muutoin
meidän parhambain maallisten ystäwäim tygö, ja se aica
min ne päälle seisowat, on nijn suloinen, että meDawidinsen sixipidämnie, että ?xi päiwä Herran esicmra-
noift on parembi cuin tuhanen maalla Psalm 84, v. 11.Jos ja cosca me näin teem, nijn on se todistus stjhen,
että me Jumalala racastam.

§. 20.
Mutta ne owat, senpahembi! harwat, jotcanäin te>

kewät, nincum nähtäwä on smä yhteisestä ihmisten bplwä-
kise,isudesta, cangiudesta ja haluttomudesta hengellista l>ar-joituria edesäns pitämän. Waan lltlemmeco me lumalunpitämän meitä yystäwinäns, ja että me hända racastam,
nijncau.-van cuin meille on taincaldainen yaluttomus yanen
cantzakäymiseens, niin etten me sitä etzi, jos ei hapiä jymi-
sten eoes, eli jocu muu maallinen syy meitä sijhen waad»?Euinga sljtä tauan sqnotta, etch hgn fyista racasts, joca
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lhmisen welwollisus Jumalala cohtan,
sen saman toisen ccnchslkäymistä caikella lamalla wältlä ja
carna? Ia samalla tawaila: mahla olla nijn lyhma,
että hän aattele Jumalala cosca hän cui-
tengin niin pabon cuin hän ikänäns taita, cantzakäymiftstä
Jumalan catista itzens poijcs pttä?

2l.
Mutta paitzi t"ta mainittua yhdistystä ja cansicckäy-

mistä Jumalan cansia las.; clamäsä; nijn on wielä yxi toi<
»ien joca on täydellisämhi, nimittäin: sljnä mlewaisesa
ijancaickisesa eläln sa, »osa ne uloswalitut suawat ccchella
Jumalala cnswoista caswoin nijncuin hän on, ,a yhtä lop:

muultumawinra, ja aumallista c<.ntzakHy<
,mstä hänen canstans pitä. Joe meille nyt on yxi wilpitöin
rackaus Jumalala nimen taida me muuta, cuin
suurimmalla syvämme» Kalulla tätä Hänen cantzakäymi»
stäns ikäwöilä, ja ei mikän ole niin rastas, jota en me
sm woittamistri päälleni otwis. Ne seiyemän ajastaica
euin "facob palweli Rahelin tähden, näkyic hänelle ai«

mumamixi paiwlxi, sen rackauden rähden
jolla hän Rahelia racasti, Luom Kirj.29,v 20 Samalla
tawalla ia melä paljo cnämmin, nijn ne totiset Jumalan
varastajat, tämän nykyisen waiwalloisen ajan lyhyenä pi»
täwät, caicki päälletulewaiset rasituxet kewiäxi lukemat,
ja caicki mitä mailmasa on ylöncahowat, sen autuallism ia
pysywäisen yhdiftyxen suhten ioyonga he jälken tämän elä»
män tulla japäästä halajamat.

§. 22.
Ongo myös niille yxi taincaldaincn ikäwöitzemlncn,

yhdistyxen ,a ccmstMymisen perän Jumalan canha? Ach!
ne owat taas aiwan harwat, jolca tätä rackauden yedel«
mätä candawctt. Sillä os me ainoastans catzomme ihml»
st.n yhteisen elämäkerran päälle, nijn me hawaitzemme,
että ne pian talttan luetta, jotcaowat ni n halulliset tämän
«antz 'käymisen perän Jumalan cantza, eitä he sen käsittä-
misen tähden, jonaun työn ja waiwan päällens ottawat.
Sumin osa sitä wastan on sijtä mielestä, että jos se olis

hei»

94



on Rackaus.
beidän wallas«ns, niin he olisit ainoastans siihen tytywäi-
ftt, ectä he alinurna saisit olla täällä maan päällä, ja nau»
tita mailman ilo, cmmia, hccuma ia muuta sen turhutla/
jankjn taiwan Jumalalle prinäno jättäisit. Nijn owat he

ripustanet sydämeni näU>m maallisiin za catowaisijn cap«
paleihin; joca selkiästi todista, ettet he »le Jumalala par-
haxitawaraxcnsu!oswa!inmt, sillä muutoin olis se nijn»
cuin lesus sano: Mach. 6, v. 21. Cusa ceidan eawaran
on, siellä «n myös rcidan ftdämcn. Ia suurin osa ihmi-
sistä . kysymät nijn perän wäkän yhdistpxen perän Jumalan
cantza, ette he huwituren heidän tmmelduin himoins nou-
dattamissa, suuremnmsa arwosa pitäwät, euin sen ilon,
joca Imnalan cantzakäymisesä löyttän, ja taincaldailet
owat caicki ne, jotca ehdollisesti synnisä eläwät ja pysywät.
Älkä yxikän meistä olcun heidän tyhmydesäns osallinen,
waanracastacamlumalata yhdellä sydämmellisellä rackau«
della, ja osottacam se lnyös iye työsä, näiden mainimun he-
delmittcn cautta. Tämän asian päätän minä nyt Avosto-
linlohcmnerm sanoilla, jotca ehkä nc erinomattain rackau-
desta lähimmäistä cohtan edestuodut owat, cuitengin myös
rackaudcn p:ä!ie, Jumalala cohtan, sowitta tailtan:
lar»sucaiseni, älkäm racastaco sanalla eli kielellä, wa<m
työllä jaromdella. IIOH. 3,v. 18.

Uscalluxesta ja turmasta Jumalanpäälle.
§ 23.

Se colmas erinäinen welwollisus Jumalala coh»
tan on uscallus ja turwa Hänen väällens, sekä
caickinaisesa hädäsä, että puuroxesa. Meidän pitä uscali
daman Jumalan päälle caikesa, sekä hengellisesä että ruu-
millistsa hädäsä. Hengellisexl hädäxi tulewat luettaman
caicki ne kiusauxet, ioidm cautta me syndijn haucutelluri
tulem. Tämän vaällecatzannosa on nyt Jumala luwan<
nut, että jos me perkelettä wastan stisom, nim picH
hänen meistä pakeneman. Jacob. 4, v, 7. Meidän wel<
wollisudem on sijs cnM: sydämellisesti rucoilla lumalat.i
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56 Ihmisen WeZwsllisus Jumalala cohtan,
että Hän armollans meitä wahwistais kiusausta ylitzewoit"
laman; ia sitä michullisesti sna wastan sotiman, nij« etten
me milläkän taivalla myöden anna jasuostu siihen cuin syn-
dinen on. Jos me tämän tecm, nizn taidamme turwalli
sesti uscalda Jumalaan, etta Häncn armons pitä oleman
meisäwäkewa, >a että hän autta meitä, eli kiusausta wa-
stan seisoman/ eli myös, j2s Hän sen hyödylliseni näks,
peräti plitzewoittaman.

§. «4-
Sitten nijnpitä meidän myös calresa ulconaisesa ja

ruumillisesa hädäsä. Jumalahan ustaldaman ja turwa»
man; tieten, että Hän sekä woi ia taita mcitä autta, fil»
lä hän on caickiwaidias, ettömyos tahto meitä autta, jos
Hän sen yyödylliseri hawaitze; sillä Hän on hywH, ar«
mollinen jalaupias meitä cohtan, jos me waan hänen to«.
tisesa pelwosans pysymme. Silla taincaldaisille on Juma-
la sanasans awun ja warjelluxen luwannut. Caickein mui-
den seasa niin seisoPsalm. 34,0.8,23. -Herran Lngcli pij-
rirtä nijrä jocca Händä pelräwäc, ja pelasta heitä.
Herra lunasta palweliams sielut, ja caicri jorca hä-
neen roiwowat, ei pidä huckuman. Täinän päälle on
meille myös monda ssimerckiä, nijncuin nijsä colmssa mie-
besH jotea tulisesa pätzisä wahingoittamatta warjeldin.
Dan. 3. Damelisä, joca jalopeuran luolasa ylöspidettin
ja sill>jeldin, Dan. 6, jamonesa muusa, jotca sen opetuxen

meille andawat, että jos me hywällä omalla tunn-lla
waellam, ja welwollifudestam wariotam; nijn «i meille ole
syytä mitän waara peljätä, Mä Jumala, jota me palwe-
lem, on »voimallinen msitä auttaman ja pelastaman.

§.

Mutta ennen caickia tule meidän ss täft waarlotta,
että meidän nscalluxem jacurwam pitä oleman Jumalan
päälle?xmans, ja jos ms johonguhun muuhun luotam,
niin ei pidä se muulla tawalla tapahtuman, cuin ainoa»
stans nijncuin wä'icappalehen, jongacauttaJumala tahto
meitä autta. Tätä wastan rickowat caicki ne, joitaJu-
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ja turwa hänen päällens.
mala paratcon! onmonda, jotcs mimmäst omau ymmär«ryxens, taytons, tawarans, ja woimane päälle uscalda-wat, taicka luottamat muihijn ihmisim, Keidän corkeu-teens, ystäwyteens ja woimaans, wastoin Jumalan jZr-
Mystä, taicka myös muulla tumattomalla ja syndisellä la-malla itzläns autta pyytämät. Tähän tulemat ne myös
wettawarl jotta Saulin ccmtza lähettämät notta «mainion<ygö 1 Sam.Kirj.2B, v. 7, Se on, jotta cosca jocu hätäpäällä on, ottawtzt pacons satanan ia hänen n?äl>cap-
paldcnstygö, jottanoitumisten ja caickinaistencaulla ruunttllisia tauteja paranda pyytämät. Tamcal«daistt tekemät perkelcn ja hänen wälicavpalens itzellensmalaxi, joca kyllä on hirmuinen sanoa, maan on cuitenqm
tosi Silläcsca heille ei ole sitä turma Jumalaan: mähan Inwallisten walicappalden cautta taidais heitä autla,min heftn cautta selkiästiosottawat, että heuscowat per«
relen oleman Voimallisemman ja laupiamman cuin Juma-lan, ja tanlä on juuri sesama cuin että corqotta perkelen
Jumalan istuimelle, ja händä nijncuinJumalala palwella,cosca se cuitengin cuuluman pidäis: mene pois, saran,silla kirjoitettu on, sinun Herras Inmalatiw -pitä si-nun cumartaman laHändä «inoara palwewrmn Mach.4,v. 10. Ach Herra amatcon taincaldaisten satananpalmeljam silmät näkemän, ruinaa hirmnistn synnin he te«kewät, ja licuttacon heidän sydämens, että Ke mahdaisitrumeta matteleman, cuinga he perkelen pauloista mal,daisit
ulosselkla, ennen cuin he coconans hänen iMcaicklseri saa<llxensMtuwat.'

5.25.
.

Tamcaldaisille ylöskehoituxexi ja carttamiserl, tahdonminä wielä edespäin osotta, rumaa pahoin he fijnä teke-mät, että he perkeleldä ja hänen aseildans apua etziwat:He tulstr-at sencautta onnettomasti petetyxi. Paitzl sitä,että he sen cautta tekemät itzens osattomixi sijtä awusta,
cuin he lumalalda olisit saanet, jos he häneen turma-mel»llsit, jantzlä wälicappaleita ehinet, cuin Jumala »ye on

.
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lhmisen welwollisus Jumalala cohtan,
säätänyt; nijn se tarahtu usein, ettei myZskän perkele hei«
ta amra taida. Mutra anna nijn olla että he Käneldä
jcngun awun räfitäisit, nincuin se usein lapaluu taita,
että cosca ihmiset nijn peräti hyliäwät Jumalan, että he
waA'in hänen selkiä kieldoans, ottamat tnrwans, Ju-
malan ja ihmisten pää - wihollistn scttanan tygö, ni n
salli Humala wanhurscaxi costori ia rangaisiurexi heidän
ylitzm, että satana ruumillistsa hädäsä heille jonqun awun
saatte; anna nyt nijn olla, sanon ininä, että tämä tapah,
tuis, nijn ei ole se cnsingän awuxi luettawa ftn suuren wi<
hcliaisydcnja wading.m suhten, cuin coiselia tawalla sijtäseura. Heidän tilaus ci tule sin cautta paremman, waan
monda kerta pahemmaxi. Satana aucta heitä ulos Meri
ajaxi jostacusta ruumin hädästä, kirousta ja sairaudesta,
mutta saa ftn cautta sekä ruumin ette sielun itzellcns palcaxi
ja omaisudexi. Ach! aiwan onnettomia ihmisiä, ;orca
nain ybden wäbän ruumillisen parannuxen edestä, sille ru«
matte hengelle itzens poijes myywät! Ia juuri näin pahoin
tekemät myös ne, «occa muiden luwattomain jasynoisten
wälicappaloen cautta ihiäns autta pyytäwät, ja silla ta»
wallaluondocavpaleihin turWawac, että he Jumalan sin
cautta wihoittawat. Sillä mitä aurrase ihmistä, jos
hän caiken mailman woitta, ia slelullens saa wahiu-sano lesus Math. i6,v. 26. Aikän siis yxikän rlco
niin peränaiattelematoin, että hän yhden wähän ajallisn
yykdysyren tähden nmn ijalicaickisen >a parandamaltomcm
wahingon päällens wetä.

§. 27.
Waan tasa taidais jocu ajatella ja sanoa; mone

mrwa Jumalaan hänen hadäsäns, jasekä rucoile -Hä-
neldä apua, ecra myoekin nautiye luwallisia wälicap-
paleita Jumalan tahdon jälken, ja ei tule cuirengan
hänen hädästäns ia wairvastans pelasteruxi. Mitä
sijs pitä cehramän? Hätä waan sieldä apua eyimän
custa se säadan; Tähän wastan minä lyhykäisesti: pa-
rembi on langeta Jumalan käsyn, cuin ihlnisten, perke»

len
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on uscallus ja tunva hänen päällens.

lm ja hänen wälicappalens käsijn. Se on yri väälleluo'
tctccwa ja luja totuus, että Jumala caikecikin autta
niitä, jotca Hända sydamestäns palwelewat, Häneen
turwawat ja häneldä apua etziwat, jos Hän waan n -ke
että st on hyödyllinen; silla läwalla heitä autta, cuin he

tahtomat. Sillä Herra, joca on totinen, sano:
Psalm. ;o,v. 15: auxes huuda minua Hädäsas, nijn mi-
nä rahdon aurca sinua, jaEs 49, v. 23, sano Hän: Mi-
nä olen-Herra, ja ei kengän tule häpiään joca minua
toirvo. Mutta jos Jumala näke ettei se ole meille hyödyl-
linen, että cohta, ja sillä tawalla meitä au:ta, cuin ms
ta- dom ; nijn on meidän welwollisudem, että olla kärsi-
wäiset ja tytywäisetJumalan tahdon cansta, >a odotta hä-
nen apuns hecke, nijncuin minä toisesa paicasa täsa kirjasa
edespäin osotta tahdon (§§. 36, 39) Cosca Juma-
lan awun hetki tu'e, niM autta Hän totisesti, jos ei sillä
tawalla cuin me takdom, nijn cuttengin toisella
nijncuin Hän parhari la jos wielä nijn olis, että
meidän coco elämäm ajan pidäis oleman waiwan, tuscan,
ja raadolliluden alaiset; nijn on st pajo parembi, että
ccmdaristiäns tytywaisydellä lunialan tahdon jälken, cuin
etca Hänen tahtoans wastan, jaHanm mielens rickomi-
sella, smaldapelastemximlla, ja sen cautta ijancaicksien
turmeluxeen ihens sysätä. Pachi sitä autta omi»
ans, jotcaHäneen ulcaldawat, myöe itze häoän ja tuscan
alla, sillä tawalla, että Hän sen alla wahwista heitä, lai»
na heille kärsimyxen, ja whmein teke toiwotun lopun sm
päälle, jos ei ennen, nijn cuitcngin autuauism cuolinian
cautta Autuas on sijs se mies joca kiusäuren, > arsi,
sillä cosca hän coereldu on, nijn pirä hänen elämän
crunun saaman, jonga Jumala niille luwannur on,
jorca Händä racastawar. Jacob. 1, v. 12. Lohduttacon
töstä iyiäns caicki oikiat Jumalan lapset, ja tuicon wielä
enänlmin uscalluxesanslumalanpäälle wahwistetuxi Mu>
ta sijnä siwusa, pangat myös sydämmihin milä sanottu
on, te, jotca Imnalcm unhodatte m.hyljätte, ettei han
joscus tembais teitä pois, jaei olis'teille enaWapahtaia!
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lhmisen welwollisus Jumalala cohtan,
§. «».

Mutta niincuin se nyt on meidän welwolMdem, että
niinmuodoin uscalda ja turwata Jumalan päälle, caikesa
häoäsä: nijn pilä se myöskin caickmaisesa pumoxesa meil-
d' tapahwman. Meidän pumoxcm owat cahlallaises,
miträin: Henaelliset jaruumillisel. Hengellinen pumos on
se, cosca me caipamHänen armoansa joca mcicä teke so-
welioixi Kända palwelrman, ia jota paitzi emme milän hy-
wa tedda taida; Taincaldaisesa vuutoxesa pita meidän nyt
Jumalaan turwaman, ja rucoileman, eträ Hän meitä
armollans lahjoitais, ja si!nä slwusa waywijtals sen io
saadun armon oikeinkäyttämän. Sillä nmllä on Hänen
lupauxens, että -Hän rahro anda pyhän Hengen caikil-
le, jotca sitä Hancldä anc»waNuc.l i,v 13; Ia Match.
25, v. 29, s iso: jocaitzelle jolla on, pirä »»unettaman,
ja hänellä pitä kyllä oleman. Se on: joca stn armon,
cmn hä„ lumalalda saanut on, oikein käynä, Känelle

wie>ä Jumala mämmin, armons ylönpaliisudesta,
nim eträ Hän aina enämmin ja enämmin Hänen armons
ja waicutuxens syoämmejäns tunde, ja sen cautta caikesa
hywydesä caswa ja wadwistu. Meille ei ole semähden syy»
ta peljätä sen asian rascautta cuin Jumala meildä waali,
waan mielehem jondatta, ettei luniala waadi meildä mi-
tan muuta, cuin sitä, jota me Hänen armons cautta, jon«
ga Hän meille anda tahto, tehdä ja täyttä taidam. Jos
me nyt ainoastans sijtä waarinotam, cuin meidän puolel-
dam waaditan, niin me myös taidam sijtä wacuutetut
olla, ettei Jumala itze puoleldans, mitän puuttua anna.

§. 29.
Samalla tawalla taidamme myss caikisa meidän

luumimsisa tarpeiiam ia pumorisam, Jumalaan uscalda,
ja siitä wacuutetut olla, että Hän ne täyttä ja palkitze,
jos me Hänen ystäwöns olem, ja Hänen mieldäns nouda»
t«m. päälle owal malle myös Jumalan luiat lu«
pauxet. Psalm. 34, v. 10, 11, seiso. joecaHerraa pelkäwär,
«i nizldä mitän puun,. lorca Herra eyirvät ei heildä

mirän
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on uscallus jaturwa hänen päallens.
mitin hywä pumu. Ia Psalm. zz, v. 18,l9. Carzo Her-
ran, silmät calzorvacnhrä, lot-
ca <s»änen lanpiureens roirvowar, errä -Hän pelastais
heidän sieluns cuolemasta )a elätäis heitä näljän aica-
nc,. Tämän päälle on meille esimercki Eliasa, Sar?ann
lestejä, i Cumng. Kirj. 17. ja monssa mmlsa, jotca Hena
hcioän ruumillisesa pmttoxisans, ihincllisesti ja istllliftfti
edescatzonut on. Sencähden taidamme sn päälle luotaa,
että yän myös meistä meidän puuwxisam muchen pitä,
ni ncuin Psalnnsta sano: caickein silmät wartioiyewac
sinua, )<; sinä annac heille ruan ajallans. Psalm. ,45,
v. i;. Ia lesus itze on opettanut meitä rucoileman wca
päiwäista leioa, sen cautta tietä andain, että meidän aina
Jumalaan lurwaman pitä. Cuitengin nijn ei ole tämä
ni n ymmärrettäwä, cuin että me saisim elä laiscudesa «

jou ilaisudesa, ja sen alla turwata Jumalaan, että Hä-
pidäis jongun iyme«työn cautta meitä elättämän: ei

millän tawalla, waan meidän puoleloam waaditan myös
työ ja wireys, nijncuin järjestys joja, eli wälicaopale,
jonqaeautta, Jumala tahto anda meille meidän ruumilli-
set tarpem. loca lawcana on, se ei mahda ihmetellä että
hänellä on puutos, sillä JumalanHengi sano: jos ei j0.,-»
tahdo tyscä tehdä, nijn ei hänen sysmängän pidä.
2 Thess 3, v. 10. Mutta sitä wastan, jos me olemme mi-
nät meidän wirasam, ja sen alla luotamme Jumalan siu-
nauren päälle, jota paitzi caicki meidän työm on tucha;
nijn taidamme täydellisesti sichen uscaloa, että Jumalai-
nen Isällisen edescatzomisens cautta nim paljon meille anda
ruumillisista lah oista, cuin Hin sen meille hyödyllisen ole<
wan näke. Mutta jos meidän tilam olis et«
tem me taidais mitän työtä tehdä, eikä myös mitän muuta
tietä nikyis meidän ylöspitämisem käsittämis xi; nijn ei
pidä meidän wielä sittekän epäilyxeen langeman Jumalan
edescatzomisesta, waan oleman wahwat smä, että hän,
joea corpin poillengin rawindons anda, myös tietä, cuinga
Hänen mettä elättämän pitä, waicka en me sitäitz? ed:llä-
päin nähdä taida, ja nijn muoftnn sturaman Jumalan
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iO2 Ihmisen welwollisus lumalata cohtan,
Hengen neuwo, joca AoostolmPetarin cautta sano: caic<
N reid ln murhen pannar Hänen päällens, sillä Hän
pirä murhen reistä. Nijncuin myös meidän Herra lesus
itze meirä wacuutta, ja siinä siwusa osotta, cuinqa
suuri syndi se on, että me epäilem Jumalan edescatzomi<
sesta m.idänruumlllisisa tarpeisam, Mach. 6: Lugusa, 15
ja seurawaisisa wärsyisä. Nämät sanat owat tosin aiwan
merkilliset, ja löyttän sijnä Ewangeliumiia, joca sisälle
lange 15 Sunnundaina Pyh: colminaisuden
Tähän taittais wielä monda muuta P.Raamatun todistu«
sta tygöpanda; waan, joca sen mainitun Ewangeliumin
peränaiatuxella luke; nijn on se jo kyllä woimallinen, jo»
caista Jumalan isällisestä edescatzomiststa wacuuttainan.

§. 30.
Vd)t tahdon minä osotta sen suuren hyödytyren, cuin

meille si>ca on, jos me niinmuodoin caikisa meidän hadisäm
ia puucoxisam, Jumalan päälle useallani ia turwam. En-
sin me sen cautta, nijncuin sidom Jumalan meitä autta»
n,an. Cosca yri ihminen lupa jotakin toiselle, ja se toinen
luitta hänen sanans ja lupaurens päälle, nijn hän pitä
itz'ns welcapäänä täyttämän sitä, cuin hän luwaimut on.
Pa»!o enämunn on ss Totinen Jumala luja lupauriians

me turwalliiesti niihin meitäm uscallam, jaosotta,
etrei dän colcan sanojans tacaperin ota. Toisexi, niin me
naut tzm, tälliän meidän mainitun welwollisudem harjoi-
tuxm alla, y'>den suuren lewon, ja tulem sen cautta pela<
stemxi moninaisesta waiwalloisesta murdesta, joeameidän
sydandäm addista ia paina, ja lewottomia öitä nieille laat-
ta. Ne jotca tämän mailman luwaltomaan murkenpi-
tämiften itzens sisälle upottanet owat, tietämät itze, ilman
minun sanomatan, c.unga waikia ja rastas se on. Me
tul m myös ylöekehoitetuxi catzoman, ettemme myöskän,'
näin rastan cuorman alla, ol?a jawaioua mahdais, jonga
a'da luvattomclin wälicappalden cautta wapaxi
pyytä. Mcni pettä, walhettele, warasta ia teke caicki-
naista muuta pahutta, sen pääUe että hänen murhen pitä-
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, on uscallus ja turwa hänen paällens.
misens tulis kewiäm.-.äxl; mutta ach! taicaldaisten
hawaita, etcä nämät owatwäärät ja perollisel
let, widm cautta Ke Jumalan klrouxen päällens -veläwät,
joca sen wäärydcllä saadun woiton monenkertaisesti ylös-
niele. Mmca mnllez>n yxi wahwa ja päälleluotetca-va
wälicappale, jonga cautta me caiken waikian niurhen
waltta, ja meidän puutoxem saada taidam; nimiuäln ss,
että me Jumalan päälle uscallam ja turwam. Sillä miri
pidäis sen puutosta pelkämän, joca tietä itzellms olcwan
sen, joca hänestä murhen pitä? joca on woimullinen ail-
damanja myös tahto cmda caicki, cuin hänelle hyödyllinen
on. Jos jocu ricas mies täsä mailmasa, lupais yhdelle
kcriäläiselle, että hän tahto hänestä murhen pitä, ja nijn
laitta, ettei häneldä pitä mitan puuttuman, nijn tulis ts-sm sen köihan suru sen cautta liewitetyri. Mutta ihmisen
luvauxen päälle ei ole luotcttawa, Paitzi sitä että ihmisten
mieli on muuttuwainen, nijn ettei he huomena enä sitä n,ui-
stackan, micä he tänäpäiwänä luwannet owat; nim taita
myös ricas itzs tulla nijn köyhäxi, ettei hän enämnnn,
jos hän wielä tahdoiffin, taida autta toista, eli taita
myös itze cuolla; Wian tätä ei ole maille Jumalasta oel-
Emistä. Hän on tocinen ja muuttumatoin, ni.ncuin cai<
kisa, nim myös lupaurisans. .hän on, ja pysy aina sesama caickiwaldias, hywä ja ricas luinala. O! eikö se
sijs ole suuri syndi jawäärys Jumalala wastan, jos en n«
mämmin Häneen luota ja usealla, cuin ihmisiin? Me te-
emme myöskin aiwan pahoin itziäm cohtan, jos me omalla
murhen pitämiselläm itziäm waiwam ja lewottomiri saa-
tan,

, cosca me cuitengin sen nijn turwallisesti Jumalanpäälle heittä taidam. Sentähden päätän minä nyl tämän
asianPawalin sanoilla, Philip. 4,v. 6: Hlkär mistän mur-
hemco, waan olcon teidän anomuxen caitis asioisJumalalle rieccäwä, caikella r»«ouxella js pyytämi-
sellä kijwxen <antzs.
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lhmisen welwotlisus Jumalala cohtan,
Toiwosta.

Se neljäs erinäinen welwollisus Jumalala eoh«
lan on Toiwo, jocaon yxi tmwallinen odotus sen perän,
culn Jumala luwannut on; Tämä myös perusta itzensJu-
malan hywyden ja totudcn päälle. Sillä cosca Jumala,
jolla cn yxi racas sydän meitä cohmn, ja myös on luja lu»
pauxisans, on luwannut tehdä meille caickinaisia hy.vä,
nijn taidamme myös olla sljnä wahwasa toiwosa, että
Hän sen mcille anda, mitä Hän luwannut on. Mutta
täsa pitä se yywin liettämän, että, cosca me jotain Iu«
malalda toiwom, min pitä meille ensin oleman Jumalan
lupaus, jatoistxi, pitä meidän täyttämän sm ehdon, cuinsaman lupauxen cantza yhdistetty on. Muutoin olis se yxi
ylvnrobkeus, ivs me sitä toiwoisim josa ei meille perustusta
ole. Taincaldainen perustamatoin toiwo on ni>lla, jotca
odottawat lumalalda syndein andexi saamista ja ilcmcaic-»
kista elämätä, ilman parannusta ja totista lumalifmta,
sillä näitä ei ole Jumala muille luwannut, cuin ainoastans
catuwaisille ja iiscowaisills sielmlle. Sentähdm sano myö<
Apostoli Johannes: jocainen jolla tämä toiwo on Hä<
nen cygons, puhdista iyenv, nijncuin Hangin puh«
das on, IIOH. 3,0.3. Se on nijn pahon sanottu: jrca
perustuxella toiwo uancaickista elämäta, se ei enämmin elä
«hdollisesa syndeins saastaisudesa, waan ehi jocapäiwä,
tisesa parannuxen ja ulcon jarjestyxesä, syndeins andexi
saamista lesuxcn wcresä, ja ahkeroitze itziäns myös siitä,
että hän aina enämmin ja enämmin synnin wmman tykö-
näns alaspainais, ja lesusta Hänen pyhisä affeleisans
noudatta mcchdais. Ia Apostoli Pawali sano: 2Cor. 7,
v. 1: että meille nyc sencaldaiset lupauper owat, minun
rackani, puhdistacam sijs iyem caikesta lihan jahen-
nen ssastaisudesta, tayttäin pvhvcrä Jumalan pelwos.
Jos ei meidän toiwollam taincaldaista waicutusta ole, mei-
dän tykönäm nijn ei ole se muu cuin yxi turha japerustama-
toin toiwo, jrsta se cuule: ulcocullactuin toiwo caro.

Kirj 8, v.iz. §. 3'<
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en Toivoo.

Tolwoa wastan on myöekm toi'elda vuölelda: Epäil-
tys, jonga cantza ei cullengansuä ymmärretä, cosca jocu
evaile Jumalan armosta ja laupiudisia, nijn cauwan cuin
hän synneijans elä ja pysy, siliä toisin ei emoa se myövrän
olla; Jos jocu Kämn synneisäns tonvois ojallisutta
malan armoja jalaupiuoesa, nijn olis st yxi plönrohkeus,.
nljncuin jo sanottu on. Waan epäillyxen cantza ymmarrc-
tän täsä se, cosca yxi ihminen, joca näke itzensfijnä tilasa, ectti hän Jumalan arnwlupauxia itze
päällens somitta taita, schä-teke sen ettei Kän
enämbi ikänäus taidackan tulla mistä ofalliftxi, ja scntäi-
di!n laiminlyö caik n welwollisudens, elä aina edespäin syn-
neiiänö ja ei yritackän tuleman siihen tilaan, j sahän
malan päälle toiwoa taidais. TäM on se jyndineu epäile
lps, jonga loppu on cadotus..

§- 33-
Taincaldainen epäillys, pitä nyt ylitzewoitetuxi tuli-

Man. Sillä Jumalan armolupauxel owat nijn
ettei Hän ketän nijstä ulosml»e, ,oca waan itze tahto nijstä
osalliscxi tulla, ja täyttä sen ehdon, cuin niiden cantza yh-
distetty on. Jos ei se tähän asti ole tapahtunut, nijn taitase cuitengin wielä nyt tapahtua, jos ihminsn yxiwacaisesti
itzians jytä ahkeroi tzeman rupe. Nimenin esinlerkixi: Iss
yxi ihminen, joca coco elämäns ajan, stn suuren Jumcv»lattoman joucon canffa on elänyt synnisä ja furuttomuoeja,
tule näkemän cuinga waatallincn ja duomittu hänen ti«
lans on, ja cuinga hän, nijncauwan cuin hän si.nä pyiy,
ei taida autuaxi tulla; nim li pioä hänen sentähden wielH
nijn ajatteleman, eitä hän peräti hucas on, että hänen
syndins owat suuremmat, cuin että ne taittan hänelle an-
dexi annetta, ja niinmuodoin ettei hän enä ensingän taida,
autuaxi tulla. Waan hänen pitä paljo enämmin tuleman
ylöskchoitetuxi totiseen catumuxeen ja parannuxeen; sillH
jostämä tapahtu, nijn saa hän totisesti osallisuden luma*lan armolupaurlsa, ja hänen suurimmackin syndins Iu-
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lhmisen welwolttsus lumalata cohtan,
malan lauviuden ylönpaldisudesta hänelle anderi
?>uä opetta lesus itz-, wermuxen coutta, tuhlaja po-
jasta, is, Lugu>'a, josa seiso: että waicka tämä poica
vl> eroittanut itzeis Isästäns; mennyt pois, ja tuklannut
caiken omaisudms; nijn hänen Isäns cuitengin coKtais
händä sunrinmullla rackaudella, cosca hän palais Hänen
tygöns, ia nin caikecirin, että cosca poica wielä taamba-
na oli, näki hänen Isans hänen, ja armahti hänen päällens,
juvri l>andä wastan, langeis hänen caulaans, suuta cn«
doi hänen, ja teki hänen jällms osallisexi caikesta omaisu»
destans. Tällä wercauxella on lesus tahtonut osotta,
cuinga suurella armolla ja sydämellisellä laupiudella, se ra-
cas Jumala on walmis wastan ottaman, nijta suurembia-
kin sijndistä, cosca he sydämmchäns itzens parandawat,
ni n eitä he sydämen murhella tundewat heidän syndins 'a
pa udens, ottawat pacons Hänen laupiudens tygö, toti«
silla aitomisella, että edespäin olla Hänelle cuuliaiset lap-
set. la, Jumalalle on nijn suuri mielisuosio yhteen syn«
diseen, wca näin itzms paranda, että Hän niincuin yhden
xiemu.uhlLN taiwasa hänen ylitzens pita, Sillä ilo pirä
oleman Jumalan yhdest ftndisest joca hä<
ncns paranda, sanolesus samasalugusa. Ryt tecatu»
mattomat ,a suruttomat synnin oriat, ottacat tästä ope-
tus. Andacat luinalan ylösherättä teitän näkemän fttä
vnn.'tolnda lila, josa te ole le teidän synneisän, ja cosca te
sen näette, niin älkät epäillyrsn caucta, wielä enämmin
käändäkö selkänne Jumalan puolcen, ja satanata ilahut-
taco; waan etzikät Herra nijn te wielä hänen löytä taidat-
te, Anoacat teitän hänen armojohdamrens alla totiseen
paranniireen, nijn että myös taiwas teidän ylitzen iloita
sais. Mutta te uscowaiset Jumalan lapset, tulcatte tästä
ylöskehoi ecuxi, wielä luiemmin teidän taiwallisen Isän

a hywyteen teitän inttämän, ja turwallisesti hä»
ne'dä sitä odottaman, cuin Hän teille luwannut on, nijn
te dän puä saanlan hawaita ettei zoiwv coftan anna hä<
pUän mlla. Rom. 5,0.5.
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on Nöyrys.
Nöyrydestä Jumalala cohtan.

§- 34.
Se wijdes erinäinen welwollisus Jumalala cohtan,

on Nöyrys; tämä on scncaldainen Jumalan corkeuden
ja meidän oma micättömydem «undeminen, joca waicmla
nm,ä yhden sydammellism alendamisen Jumalan
nijn etten me miian cuin meille on, itzellem tygölue, waan
Hänelle yx näns tygöomistam, ja caikesta
annam. Dlöskehoiietuxexi taincaldaiseen nöyrylten, nijn
tule meidän peränajatella ja tutkistella, mikä Jumala on,
ja nlickä me olem. Hän on meidän luojani, ja me hän'n
luondocappalcns jakäsialans: Hän ylöspitä ia pai-
tzi sttä me turhaan raukeisim: H.welda olemme saanet,
ruumin, sielun, ja caicki mitä meille on, ja ilman sitä ei ole
meille mitän muuta cuin syndiä ja pa' utta Hw on yxi
Maijestetillinen Jumala ja Herra, me olemme wihcljäistt
maan madot. Hän on caickiwaldias, ja wvi tehdä mitä
Hän rahw; meillä ei ole woima yhrä hiuscarwa nuivan
pääsäm walkiaxi eli mustaxi tekdä. Mach 5, v.26. Hän
on pyhä ia puhdas, me olem synnillä ia panudella saastu-
tetut. Hän pysy nijncum Hän on; me olem alin<mai,en
muutoxen alla annetut. Hän on iicmcaickinen a cuolc. a<
toin; me olem raadolliset ,a euolewaiset, että coscc' -H n
orra meidän hengem pois, nizn me jällen lomuxi m-
lem. Psalm. 104,v, 29. Näin suuri eroilus on nyt Junia-
lan ia meidän wachellam. Ia mitä me nyt tästä pää am?
Ongo meille syy että olla röykiät ja paisunet meidän mieli-
säm? Ongo meille syytä että itzellem tyaöomista mitä m il-
le on, ja cosca ms jotain teemme cuin Makin tawatla tait-
tan hywaxi cutzutta? Ongo meille syytä enä kerscata itze-stäm, jameidän oma cunniatam sin cau ta etziä? Ach >ilse on caucana sijta, että meidän nain tekemän pidäis.
Meidän welwollisudem on paljon mämmin: että sywim-
män alendamisen cantza, tuhwasa ja tomusa Jumalan ia!»
käin juuren hengesa mcidän caswoillem langeta ja sanoa:
Cuca on stncaldainen,cuin sinä olee?

Me
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lhmisen welwollifus Jumalalacohtan, on
Me olem aiwan mahdottomat caickeen sijheen armoon
ja totmeen, cuins meille sinun köyhille palwelioilles
tehnyr olet. Me olem kelwoccomat palweliat.
meidän wanhurscaudem on nijncuin saastainen wcate.
Ia lentähden ei meille-Herra, ei meille, «»aan sinun
nimelles anna cunnia. Si»ä yxinäns olet mahdolli-
nen saaman kijtoxen, cunnian, ja slistyxcn! Tämä on
lyhykäisesti ft»nottu, se meildä waadittu nöyrys Jumalala
coktan, ja wsta Jumalan hengi sano: » Petr. 5,v. 5,6.
Piräkär teitänne kijndiästi nsyryreen, sillä Jumala on
ylpeitä wastan-, mutta nöyrille anda armons.
tTlöyrvcräkät sijs teicänJumalan wäkewän käden alla,
ena Hän teitä ajattane corgorrais.

Meidän tahtom alaandamiststa, Jumalan
tahdon alla.

§. 35.
Se cuudts erinäinen welwollisus Jumalala coh-

tan, on meidän tahtom alaandaminen jataiwut-
tammen Hänen tahtons alla; tämä M nyt cah-
della tawalla tapahtuman, nimittäin: Cuuliaisuden osot»
taunsella hänen kästyiltens, ja sitten myös Tytywäift-
della sen eansia, cuin Jumala meille rapahma anda.
iLnsin picä meidän nijn muodoin meidän tahtom Jumalan
mkdon alla että me hänen käskpillens cuu»
liaisuden osocam. Dxi palwelja on welwollinen cuuleman
isändäns kässyjä. Nyt on Jumala se caickein suurin isän<
da; Hän on caickein meidän luojam jaHerram: Hänellä
on waldakästeä meitä tekemän, mitä Hän tahto, jamitä
hän kaste, se on oikia ja hurscas. Ia sentähden olemme
myös suurimmasti welcapäät oleman Hänen kästyillens
euuljaistt. Murta Jumala ei ole ainoastans meidän Her-
ram, waan myös meidän racas Isäm, joca lukemattomal»
la tawalla, on tehnyt meille paljon hywä, ja wielä edes»
kinpäin tehdä tahto. Eikö meidän siis nijncuin cuuliaiset
Hapset, pidäis tämän meidän rackan Isäm kästyjä tottele-
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meidän tahtom andam. hänen tahtons alla.
man jasemaman, erinomattain> coscaHän, todella, ei
mitän muuta kaffe, cuin sitä, jonga toimittamisen jatäyt<
täinisen cautta, meidän oma onnellisudem edosaut.tuxiPwtzi sitä, nijn on Jumala monesa paicasa Hänenpy äsä sanasans, luwannut runsan siunauxen ja armo<
palcan nijlle> jotcaHänen kästyillens cuuliaisuden ofotta-
wat; mutta sitä wastan wihans hirmuisudella costa jaran-
gaista caickia ntjtä, jotca Hänelle cowacorwaiset owat.
Caickein muiden seasa sano Herra 2Moftxen Kirjoo,v, 5,6.
ettäHän tahto olla ?xi kijwas Jumala, ja eyistellä
isäin pahac teoc lasten päälle, colmanden ja neljänden»
pc«lrveen, joca Händä wihawar, ja tehdä laupiuden
monellatuhannelle, jotca Händä racastawar, jaka-
nen käffyns pitäwäc. Caickia näitä vitä meidän nyt yy»
win sydämmeem paneman, ja siitä ylöskekoitetuxi tulmian,
H/rran meidän lumalam kästyistä waariottaman, ja
nljlle cuuliaisutta osottaman.

Tämän Musa ja wisexi, pitä meidän lahtom DHtawalla Humalan tahdon alla andaman, cttä me olen,
tyrvwäijet caiken sen canffa, cuin Hän meille tapahtua«,da. Jumalalle on yxi ylönpaldinen ja käsittämatöinwij'aus, nijn että Hän tietä cuinga hänen caicki parhaxi
kaandäman pitä. Tämän wijsauvens jälken hallitze nytlutnala coco mailman yhteisesti, ja myös itzecungin meistäer-lwmaisesti. Caicki mitä meille tapahtu, se on Hänen
tahtons ja sallimisens jälken, ja hän sowitta sen nijncuinse hänen nchsaudens jälken parhaxi tule. Me mahdam sijs
olla ja tulla mihingä tilaan tahtons, nijn taidamme olla
wahwat sijtä, että se tapahtu Jumalan caiken wijsammcm
tahdon peräst, ja sentähden ei pidä meidän myöskän sitäwastan nuriseman, eikä halajaman, että se toisin käwis,waan jättämän itzem Jumalan käsijn ja halduun, anda<manHanen johdatta meilä niincuin Hän tahto, ja olla sencantza tytywäiset, jos se wielä meille camalari ja wastaha-col,exi nakyis. Sillä Jumala tietä paremmin mikä meillt
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110 on
on wödyllinen, min ms sen itze tiedäm.' ymmärtä'
mät.önlälls lapselle on se paremoi, että hän walitze sn,
cuin hänen wan!)midans hänelle hyödyllisexi
cuin että hän oma mkldäns sillä pyytä ussasti
sencaldaisia cappaleica, cuin olisit hcmclle suuresti
liset, jos hän ne sais. Taincaldaiset ymmärtämä-tömät
Laoftt olemme71,e myös, sijnä, että me mlasti itäwöitz m
ja yÄajam sirä, jostameille olis wahingo, >os me sen kasit»
täisim. Me caidom rickautta, caun.'utta, cunnia, ia
muira täincaloaisia; ja jos me ne saisin,, niin olisit ne
meille langemuxexi japauiaxi. Waan Jumala joca caicki
tiscä, näke myös tämän, waicka en me itze Ntä näe, ja ei
anna meile sitä. Ia se on tosin suuri hywyys ja armo, että
Hän näin leke. Sentähden olemme myös nxlnolliset ei
ainoastans tytvwäisydellä, waan myös ilolla, andaman
itziäm Jumalan ta')oon alia, dywin tieten, että se on nml<
le paras ja hyödyllisin, cuin Hän Hänen kasittamtttömän
wijsaudens jälkeä mnlle on edescatzonut, nijn enä se meittä
cuulu: Hän on Herra, hän tchtön nijncum Hänelle on
telwollinen. i Sam z,v. 18.

§. 37-
Nijncum meidän nyt tällä tawalla caikisa asioisa pitä

andaman meidän tahtom Jumalan tahdon alla; ni>n pitä
se myös silloin tapahtuman, cosca jocu rasitus ja waiwa
meidän päällem tule, sillä ei tämä taida myöskän muucoin,
cuin Hänen tahtons ja sallimistns jalkm tapahtua. Ne
rasituxet ja waiwat, joisa me olem, tulemat taicka coh<
dastans lumalalda, nijncuin taudit ja sairaudet, ja muut
taincaldai et; eli myös ihmisten cautta, jotta owat nijn-
cum wälicappalet, joidencautta Jumala meitä witza.
vn tosin yxi suuri erhetys, cosca moni ajattele, että hän
mielelläns kärsis waiwans, jos se viis lumalalda, mutta
cosca se on ihmi'ldä hänelle saatettu, niin luule hän ettti
hän ole welcapä i sitä kärsimän; Mutta hän ei muista sitä,
että mna ihmisiloa meille tapahttl, sr tule myös lumalalda.
Sillä se on jappsp totena: eitä jos ei lumaia tahdois ja
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meidän tahtom andam.lumal. tahdon alla.
sallis, niin ei laidais ihmiset meille mitan tehdä. Tämän
ym närsiHiob aiwan hywin, ioca myös esimerkiri on meil-
le edesoandu. Hänelle lehtin paljo wahingom seka perke-
leldaetcaihmisildä, mutta hän ylösotti sen cmtenginnin»
cuin Jumalan omasta kädestä, »njncuin sijtä erinomattain
luettawa on Hiobin Kiri. i, ja«, Luguisa. Samalla ia<
walla nijn teki myös David, joca, cosca Simei hända ki»
roili, sanoi, anna Hänen kirota, sillä »Herra on Hä<nelle sanonut: kiroile Davidit, cuca taita n?r sanoa,
nch-is nijn teet? 2 Sam. Kirj. 16, v. 10. Nain pila se
myös meilda tapahtuman, jos ja cosca niille muilda idmi»
sildH jotain paha ja wääryttä tehdan. Sillä waicka seheildä olis cuingawäärin meitä wastan tehty; nin on se
cuicengin oikein Jumalan edes, että hän scncaldaisia salli,
jonoa tähden ei m-.idän nijn paljon, taincÄdaisssa tapau-
n'ia, pidä catzoman ihmisten päälle, ja nijncmn se monelda
taoaktu, wiyaan jacoston pyyndöön, HM wastan yiös»
syttymän, wacm sen tytywäisy.ellä ia hiijaisudella, ni n«
cuin Jumalan omasta kädestä wastan ottaman, >a
Man: kijtetty olcon Herran nimi!

§. )8.
Että me nyt sitä paremmin mahdaisim tulla ylöske-

hoitetuxi, caikisa rasituxisa ja waiwoisa Jumalan tahdon-
cantza, tylywäiset oleman ; nijn tahdon minä vsotla ne
syyt, joidenga tähden Jumala ne meille läheltä. Nämäc
owat kyliä moinaiset, waan lyhyden tähden tahdon minä
ainoastans caxi nimiltä. Setapahtu, nimittäin, taicka
meille curituxexi, eli myös coettelemisexi. Ensin sanon mi»
nä, läheltä Jumala meidän päääem moninaiset waiwat
ja rasituxet, meille curituxexi. Jumala cutzu meitä sekä sa-nans äänen, että hywäin tecoins cautta, parannuxem.
Waan se tapahtu usein, että nijncauwan, cuin ihmisille
käy caicki heidän mielens jälken, nijn ei tottele he sitä, cuin
Jumala» sanasta heille edespannan, waan andawat sen
mennä yhdestä corwasta sisälle ja toisesta ulos. He ei
myöskän anna Jumalan hywäin tecoin ihiims parannu»
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lhmisen welwMsuslumalata cohtan< on
feen kehoitta, waän paljon enämmin, wäärin käyttämät
lulualan lah ac ja !',ywär työt synniri ja oa uoexi. Sen»
tädden »nlunlala waadittu, tarltuma», curnuxm witzaan.
Hän anda lhmiitm tulla, nyt yhle n nyt toisten wawaan
ja rasimx^cn, sen päälle, ena heidän syndlset tiens, sen-
cauna tullftt ni-ncuin orjantappuroilla «idatuxi, ja de
n)»muodom lncureturi, nijtä yyl,ämän, muistaman I)ei<
dan taiwallisen ifäns dywyttä, ja tygöns totisella
parannnxella itziäns käändämän. Ia nainmuodoin on se
Ml suuri, Jumalan hywydm jarackauden todistus, cosca
hän näin, hänen, cowacorwcusia lapsians curitca. Suu-
remdata haluttomutta Lasten hyödytyxm etzimisesä, tosin
«i taida luonnollisei war.hemmat osoita, cuin colca he an-
dawat lapsens, caickinaisesa itzewaldalsudesa cnrittamatz
y>""caswa; sttäwastan: jocalastaus racasta, semyö" o-
kialla aialla sitä cucitta. Samalla tawalia on se ien »van-
hurscan Jumalancostonduomio, cosca hän anda syndisn
caickinaisesa pahudesa, ilman rangaistusta edesculkea;
mutta cosca hän händä rangaist, nijn on se todistus siitä:
tttä Han wielä häncn autuoens päälle työm tcks. Cofca
luonnolliset wanhemmat ranaaiftwat lapsians, nijn ta-
pabtu se usein wiyasa jakiucusa, ilman lapsen hyö>ytyren

waan näin ei res Jumala; Hän ron<
Zaise ja curitta hänen totteleniattomia lapsians, sijnä ni-
dämmellisesä ja yxiwacaisesa aicomisesa, että!,e sm cnutta
paraturi, ja oikialla tielle saatetuxi tulisit. Tähän taitian
witzillä »awalla sowitetta se, cuinPawalin cauttaEbr. 12,
V. 6,7, näin c mlu: joraHerra racasta, stcä-Hän mvös
rangaise. Mucra jocaista voica hän piexä cuin -Hän
«orja. )os re curicuxen eärsirre, nijn Jumala cariye
teilleilzens, ni ncuinlapsillens: Silläcucaon.sepsicä,
I«ca ei isä<urira? Mutta cofca tämä nyc näin on, mixi
sijs ihmiset nuriscwar elaisans? jocaiuen syw
deiäns wastan? Walitus wir. 3, v. 39, Hlkön yxikän
meistä ylöncatzoco Herran curitnsta, waan coscaHän anda
meidän joutua yhteen eli toiseen wailvaan ;a rasttureen,
nijn notkistacam mielelläm selkäm Hänen witzans alla, ja
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meidän tahtom andam.lumal. tahdon alla.
opvicam siirä meidän cowacorwaisuttamtundeman; suuta
andacam hänen kädelläns, joca ei salli meidän mei-
dän omaia neuwosam, meidän sydämmem pahudesa. Tuc-
kistelkam ja meidän menom, ja palailcam her-
ran rvgo. Ulostacam meidän sydämeni ia käcem cai-
wasin päin Jumalan tygo. N7e, me olemme fvndiä
tehner >ia<owacorwaisec ollet, sentähden ec sinä saästä-
nvtkän. Walitus wirr. Muutoin, jos me
nuristm Jumalan curitusta wastan, cngä sjtä paranna,
nijn me sen ccmtza osotam, että me olem vaattunet la set,
joiden ylitze Herra walitta, ler. 5,v, 3. Sinä lyöt heitä,
ja ei he tunne, sinä rvaiwat heitä, mutta ei he tahto-
net curitusta wastan orra, heillä on cowembi cajivo
cuinkiwi, ja ei rahdo taata heiräns. H rra älä salli,
että jocunain paatunella sydammellä, tätäkin lukea ja
cuullamahdais!

§. 39.
Edespäin jatoisexi, nin anda Jumala meidän joutua

waiwaan ia rasituxeen, meille coetuxexi. Tämä sopi yrl-
näns nijhin usco.iaisijn Jumalan lapsijn. Heitä kyllä
myös Jumala curitta, senpäälle: että he aina enämmin ja
mämmin, oppisit tundeman heidän onm wiheljaisyttäns,
Jumalan wäkewän käden alla itzens nsyryttai'°t, mallman
yhdexi murben laxoxi tundisit, jasitä suuremmalla halulla
laiwan perän ikäwöitzisit. Mutta sijnä nijn myös
Jumala coettele heidän uscoans, cuuliaisultans, toiwo-
ans, jakärsiwällisyttäns. Ia tämän teke Jumala ei itze
tahtens, sillä kyllä hän tunde jatietä heidän tilans ilnnn
coettelemista. Mutta Jumala coettele heitä, heidän itzt
tahtens, ja heille parhari. Hän anda nyt yhden, nyt toi-
sen, myös ulconaisenrasituxen, tulla heidän pällens sitä-
warten: että heille sen alla, olis sitä parembi tila Karjoitta
uscoans, cuuliaisultans, toiwoans, ja kärsiwaiiisyttäns;
ja sen cautta, enämmin ia enämmin sijnä wahwistuiju ja
caswcusit. Jota usemmin culda heitetän tuleen, sitä puh-
tamman ja selkiammäxi se tule. Samalla tawaua tule-
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lhmisen welwollisus Jumalan cohtan,
wat myös uscowaiset Jumalan laiset, abdistustn ia rasi-
tusten cautta, oina enämmin ja enanunin pahUiesta pohcs-
lu.'wutetuxi, hywäsä harjoitetut,a wawiftetnxi. Ion«
aa tähden» niyös Jumalan Hengi Perarin cautta sano: i

Pet. i,v. 6,7. Teitä nyt wähä aica moninaisiLa kiusau-
rilla uiaiwaran, ccrä teidän uscon coerrelemus palia

lsycraisin, cuin cacowa culda, joca rulesa
kijtoxeri, ylistvxexi, jacunnmxi, csjcale-

slwLhrisms iimandu. laPalvali sana: N. ni>s,v. 3,4,;,
zvairos saarra rarstmistn; muna kärsimys, coerrele-»
muxen; coettelemus, toiwon; murea coirvo ei anna
hämään rulla. Tästä ms nyt sijs nä?m, cumga suuri
Jumalan hpwys, rackaus ja armo ston, cosca hän salli
lcsiens rllajongun cuonnanja waiwan aiia tM mailma<
sa, jaettä beiile on sitä suuremdi syy, olla tytywiistt hei-
dän taiwallisen jsanstahdon canha, cuin että heidän oma
ounllens jahyötytprens, sen cautta tuleetzityxi >a edes<
cukeiuxi; ja sanoa: Ij3, olcon sinun rahws! minä
lvaikenen ia en <nva siiutam, kyllä sinä sen hyrvin teet!
tapshrucon -Herran tahro!

Jumalan cunnioitzemisesia.
§. 40.

Se stitztlnäs erinäinen welwolnsus lumalata
sohtan, on hänen cunniontamisens, eli enä meoso-
ram lumaiaile sen cunnian, joca hänelle, nijncuin sille
suurelle, corkialle tule. Tämä
pnä nyt tapahtuman, se?ä sisällisesti että ulconaisesii. Si<
fälliststi vita sin niinmuodoin tapahmumn, että me mei<
dän sydänimesäm Jumalala cunnioihem, ja Hänen suu«

rimmasa arwosa pidän,. Ulcönaiiesti pitä se taas sillä la-
tvalla tavaytuman: että me caickinaisten harivitusten m
tcid >n cautta sen osotam, että me sydämisäm Jumal ta
eunni>imm. Tämä pim nyt taas yhteisesti coco meitan
elämäsam tavabtuman, nijn että n:e caikisa nijn itzeiu
käptäm ja menetän,, cuin sencaldaisilla sopi, jotca Iwna<
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on Jumalan cunnioitzemmcn.
lan sydamesäns corkiasa arwosa pitäwät. Me löydäm itze-
stäm,. että, M me jongun ihmisen suuresa arwosa
ni>n ms se» cautmaisten käytösten cautta osoccun, ja ca-
wcchdam itzem, etten me hänen nähdesäns, mitän häviäl-
iista tchdä mahdais. Samalla tawalia: jos me totudesa
Jumalala meidän jydämmisäm cunnisitam, nijn pitä cmc-

ki mcidäutyömja edesottamisem sijtä todistllxen jättämän;
ja erinomattain tule meidän sitä kartta, etten me mitan,
sopunatoinda ia bäpiäUjjtä Hauen edesäns tehdä mahocosca me sen tiedän», että hän on cairisa yaicoisa läsnäole-
wainen, janiinmuodoin tietä janäks caicki meidän harjoi-.-
luxem jakavtöxem.

§ 4iMutta paiHi sitä, että meidän näin yhteisesti, coco>
meidän elämäsäm pitä lumalata cunnioittaman, niM
owat myös moninaiset harjoituret erittäin, joiden cautta,
ja joita st tapahmmsu pitä. Sillä me olem
osottaman cunnia, ei ainoaftans itze Jumalalle, waan
myös caikille hänen säädyillens za aseruxilltNs, ja nimmuo-
dsin caickia sitä cohran, cuin Jumalaan sopi. Ia cofta
me seu teem, nijn Jumala itze sen cautta runniöitecuxi rule.
Mutta mitkä nyt ne harjoituxet ja eaypalet, erittäin, owat,
joidencautta ja joisa, Jumala meildä pitZ cunnioicemxl tu-
leman, sen tahdon minä täsi järj>styz?sä Hespauna, ja
näyttä, cuinga meidän pitä oiottaman cunnia ensin, lu-
inalan nimelle. Toisexi, -Hawn huonellen» ;a sen fi-
Meeulolle. Colmannexi; hänen pAwällene. Nel-
jälwexl, hänen janalleni; m wijdennepi, hänmSocra?
znendeulens. Nämät caicki owat sencaidaistt,, että ne
«rkiasa arwosa meildä pidettamän pitä.

§. 42.
NPn, pitä meidän nijn runnioitzeman Imnai<udnimee, että me sekä cawahdam meitäm cairesta sykä,

jongacautta st tulis määrin ja tzäwaistvxi, «Na
myös fijrä waarin otam, jonga cautta se meildä cunnioite->
turi mle. Täsä on nyt tarosllmsn, että millä wsm osola^
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lhmisen welwollisusJumalala cohtan, on
cuinga Jumalan nimi wäärin käytetän, ja cuinga meidän
syiu ltz:am pitä cawahtaman.

§. 43-
Jumalan nimi, tule wäärin käytetyxi ja häwäistyri,

ensin: caickinaiscn pilcba,mscn caurra, uyn cuin, cosca
jocurallin ia häviälliststi puhu Jumalasta. Se caickein
hirmuisin Jumalan nimen häwäisty? on se, cosca Juma-
lata kiroillun, jvca se sitte tapahtu itze sanotlw, taicka myös
salaisesti syoammesa. Ilman tätä on myöekin yli toinen
Jumalan joca tapahtu töisä ja käylöxisä, se
on, cosca yxi ihminm kyllä suulians tunnusta, itzens ole,
wan oikicm Ehristuyn ja Jumalan palweljan, ja cuitcligin
synoista ja Jumalaloinda elämäkerta edesäns pitä, ja sen
camta matcan saatta sen, että nekin, jotca ei wielä tun«
ne Jumalala, saawat tilan pahoin hänestä ajatella ja pu-
hua, etlä Jumala itze olis syndinen Jumala, cosca ne,
jotca hänen palwchans owat, nijn syndi''esti elämät. Tain-
caldaiscsta Jumalan pilckamisesta ja hawäisemiscstä pu'nl
Pawali: Rom. 2,0.23,24, cusa hun sano, että muutamat
kerscawat iyians laista, murra härvaiiervät lulnalaia
lain ylilzekäymifellä, jaettä heidän tähtens Jumala n
nimi pilcaluxi tule pacanain seos.

§. 44-
Jumalan nimi tule wäärin kaytefyri ja häwäistyri,

toiseri, wannomisen caurca. Tösä ci cuitengan ymmär-
retä sencaldaista wannomista, cuin tapahtu Estwallan
kastyn jälkeen, taicka muutoin, cosca itze walttämätöin
tarpetlisuö sia waan, ja cosca se tehty wala täydellisesti
piverän. Waan täsa puhutan caickinaisesta wäävästä ja
turhasta wax nomisesta. IlVäärä wala on se, cosca jocu
wanno sen päälle, etlä nijn ja mm sen ja sen asian carcha
on laica, niin ia nijn on se tapahtunut, ja cuuengin tietä
sydämmejänb ja omasa tunnosans, ettei se nhn ole, cuin
han iano; waaneirähänwalhettele; taicka myös, cosca
jvcu wanno sen astan päälle, josta ei hän itzckan oikein tie-
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cawahta itziäns hän. nimens wäarin käytt.
dä, jos sö on toss e!i ci; :ujn, että jos alla wielä itzesänS
olis totinen, ja cuitengin se, joca sen pääile wann?, epäile
sijtä, cikä täydellisesti tiedä sitä totisexl, st on wa!a.
Sillä ei ole luwallmen misäkän muusa asiasa wannoa, cuin
ainoastcms siinä, ionaa totudcsta eli turlMesta ihminen
täydellisesti on wacumeitu. Wäärä wannominen cli wa<
la, on myös st, cosca jocu lupa jotakin toiselle, ja wir>«
wista sen walalla, että hän lupauxens täyttä tahto; mutta
cimcngin taicka ajattele toisella tawalla stjtä asiasta,
hän lupa, cmn se toinen, jolle hän lupauxen teke; taicka
myöe, jos hän wielä nijn ajattelinkin cnin hänen sa::ans
cuuluwat, cuitengin ei pidä eikä täytä 'ltä cuin hän l >is-lle
walcm cautta luwannut on, waan vettä hänen Wmrä
wa!a on nielase, joca tapahtu sencaldaisesa aliasa, cuin
itzssäns on luwatoin ja syndinen täyttä; nimcuin
jos jocu wanno sen päälle että hän tahto lyödä toi>cn cuo«
liaxl, eli muuta paha hänelle tehdä. Jas hän nyt täyttä
tämän walans, nijn se on syndi; ia jos hän ei täytä sitä,
niw on hän walapattoinen ia waärin wannoia, sentähden
on taincalöainen wala peräti paha ja luwatoin. Saman-
caldaiset owat myös ne walat, jotca sotiwat toinen toi-
stans wastan; nrncuin esimerkixi:jos jocu wanno että hän
tahto anda caiken omaisudens yhdelle ystäwällens, ia cohta
senjälken samalla tawalla walan cautta lusa caiken omai<
sudcns jolleculle toiscue. Tämä on määrin - wcmnottu,
silla se soti itziäns wastan, mei taida molemmilla puolilla
täytetyxi tulla, ja sencäyden ei ole luwallmen yhdestä ja sa<
masta asiasta wannoa muutoin cuin yhdellä tawalla.

§. 45-
Caickein taincaldaisten wääräinrpalain cautta, tule

nyt Jumalan nimi pilcaturi jahäwäistyxi; sillä caickisa wa<
loi'a nijn otetan ja auxihuutcm Jumala todistaiari, sen
ylitze, että ft cuin sanotan, on tofi. Waan jos se nyt on
wache, ia toisin cuin ihminen sano, nijn hän sencautta hir-
muisesti pilcka Jumalala, ja nnnvaljon cuin hänesä on,
pohes otta lumalalda Hänen Jumalalliset omaisudens.H 3 Sen-
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AlB Ihmisen welwollisus Jumalala cohtan, on
Senmltaimn ibminen te?e Jumalan, talcka yhde?: soklaxi
tza tietämättömarilnmalaxi, joea el liedäis elinäkis, mi-
tä hän sano, ja jss se on tosi eli ei, ja käytta itzens luma»
latawastan, nijncuinyhtä yxlnkertaista tompelia wastcm,
Ma pian w.ita petetyxi tulla; cofta Jumala cuitengm on
z>xi caickMetawäluinala, joca sydämmet ja munastumkin
tutkistele ja coetteie; Taicka myös teke yxi walhe-wannow,
Jumalan yhdexl walben racastajari, sijnä että hän luule
nuncuin Jumalalle o!ls mielisuosio hänen walheens ja pe-
toreens, cofca hän fen nlmens canlta wahwisia anda. Ia
fe sn juurise sama, cuin että tehdä Jumalan verkelert,
Ma on wachcn G, cosca Jumala cuitengm c n Totinen,
M caickea »valhetta ja petosta. Ia jos wielä y?i
taincaldamen ihminen siwllans sanois, että Jumala on
caickitietawä ja Totinen, niin hän cuitengm itze työsä senosotm, ettei hän, sitä jhdämesans usco Jumalasta, mttä
hän suullans sano; eli myös, culnga aiwan wäban hän
Jumalasta tottele, sijnä, että hän rohkeneminen cauttems
walketesia; cosca hän cuitengm tietä, että se on sekalu-
malalle tietty, että myös caudistus Hänen edesäns. Ia
tämä on tosin yri hirmuinen pllcka ja häwisiys, Jumalala,
M Hänen suurta ja pyhä nimeäns wastan.

§. 46.
Mutta paitzi tainealdaisw wäärä wannomista; niin

tule Jumalan nimi wäarin räytttyri ja häwälstyri caicki-
naisten rnrhain rvalain cautta. Eurhat walat owat ne,
jotca ensin tapahtuivat jonguntoisen cautta, cuin Juma-
lan. OMcosta asia waatl että pitä wannottcman, niin
pitH se Jumalan cautta tapahtuman, niinruin seiso sMos.
K!rj. 6, v iz. Sinun pirä pelkämänHerra sinunJuma-
lacas, ja pa!««leman händä, jahänen nlmens cmt«<»
«vannoman. loca sijs wanno jongun toisen cautta, cuin
Jumalan, hän aletta sen saman cappalen, jonga cautta
hän wanno, Jumalan sian, ja pilka sen cautta sitä suurta
Jumalala. Sentähdvn sano niyös lesus Mach. 5, v. 34,
35,36, ettei mMn pidä wannomnn, tsiipan cauua,
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<iks maan, cirä meidän päämme camra. Samalla
lamalla taulan myös edespäin Enotta, ettei pidä man-
nottaaian sielun cautta, ruuniin cautta, toisen i!>misen eli
muun luondocappalcn cautta; ja caiken enämminkkitty on
se, että wannoa perkelen cautta, nimcuin sm vcchemli!
aiwau Muelca taoahtu, iolca, cosca he Mgun asian vad-
wista tahtomat, perkelettä auxens huutamat, jakästewat
hänen stta st?e sieluns että ruumins, jos einiin janyn ole,
euis sa«o sat; joca tosin on sangen caudisiama, ehkä
tnilba pUllelda sitä catzellan. Sille jos ei asia ole nimcuin
he sanovat sen oleman, cosca he perkelettä auxens huuta-
wat, ni n he omalla hywalla ehdolla itzens sen ruman hen-
gen kä qn ja walian allaandawat. I>s taas asta tosikin

nijn he cuircngin asettamat perkelen Jumalan sian,
sijna, että he hänen cauttans mannowat. Ia mikä on nyt
hirmuffenbicuintämä? Turhat walat owat wielä torni
n<s, jotca tapahtumat Jumalan cautta, muita lur-
hisa ja mitattömisä yhteisesä puhesa ja sanan par-
resa, niincuin myös walitettawasti, ihnnsten seasa aiwan
tamallinen on,nijn että he nijsä halmslnmisakin anoisa sano-
jat: on Jumala auttacon! on lesus auttacon! Ia tä»
män on Satana, en minä tiedä minga willitzemisen, ia
lumomisen cautta, niin tawalliseri tehnyt, ettei sitä enssn-
Zän syndinä pidetakan; ja juuri sentahden että se on min
yhteisesti tawallincn, nijn se ilman yhtakän perän»a atust»
jacarttamista tapahtu. Mutta sencaldaiset ihmiset ma>
tamat ajatella mitä he tahtomat, nijn pita heidän cuiten»
gm kerta saanmn hawaita, cosca he Jumalan duomiou
eteen, lugunlasculle wedetän, ettei se yyteinen tapa, eikä
heidän oma luulons, pidä kelpaman esteexi, eikä huojenda»
man sitä duomiota, joca Jumalan wanyurscaudn iälken,
myös heidän turhain walains tähden pita heidän yUtzens
käynlän. la, jos ihmisten pitä duomiopäiwänä lnguni
te°emän, jocaiyesta muusta turhasta sanasta, cuin he
puhunet owar, lesuxen todisturen jälken, Mach. 12 v.
36, cu-nga paljo enämmin, pita st sijs tapahtuman caic-
kein turhain walain edestä, jacuinZa paljo cewembl duomio
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lhmisen welwollisus Jumalala cohtan, on
VN niille vieroa, jotca nijhijn wicapäixi löyttän? Sillä il-
man ntä, että ne turhat walat, sotiwat lesuxen oma kiel-
doawastan, joca sano: Math s,v,z7.teidä>ipuhenpirä
oleman sn, on, ei, ei; mutta mitä sijheen lisärän, se
on pahasta. Ilman tätä, sanon minä, nijn soluvat myös
ne turhat walat, itze Jumalan suurta jacorkia mai,estaiia
wastan, ja ne ihmiset jotca nijn turhaan wannowat, osot-
tawat selkiösti, että Jumala heidän tykönäns on aiwan
halwasa arwosa. Sillä jocaitzesawalasa, cuin Jumalan
cautta tapahtu, nin se asla, jostapuhutan ja»vannotan,
annetan Jumalan duomion alla, että hänen vita duomitze-
man jos se on tosi eli ei; janijncuin Jumala on yri suuri
jacorkia Jumala, nijn ei ole soweljas, muita asioja Hä-
nen duomions alla lykätä, cuin sencaldaisia ainoastans,
jotca hänen cunnians edesauttamiseen, ja meidän oman,
taicka Lähimmäisen erinomaiseen hyödytyreen ja tarpeseen
sopimat. Mutta peräni toisesta laadosta owat ne yhteiset
tawalliiet walat; Sillä ihmiset wannowat usein ei aino-
stans mitättsmisä, ja turhisa asioisa ja leickipuheisa, mutta
myös peräti kelwöttomisa jatyhmisä asioisa, joita yxi ym-
märtäwäincn ihminen pidäis häpeman muhuns otta ja
mainita. O cuinga suuri Jumalan ylöncche on sijs se,
e tä taincaldaisia asioisa Händä duomarixi ia todistajari
otta? M maallinen Cllningas ottais sen jo ylöncatzexi ja
pilcaxi, jos turhia asioita hänen duomitoxens edes tuodais;
Paljota enämmin mle caickein Cuningasten Cuningas, se
suuri Taiwan ia maan Herra, meidän Jumalan», sen-
c utta ihmisildä pilcaturi ja hä»väist»)xi, cosca he turhisa,
mirältomisä, la kelwöttomisa asioisc», Hänen corkian ja
pyh.m nimens cautta wannowat, ja nijnmuodoin Hänen

ia wdistajari cutzuwat.
§- 47-

Tästä cuin sanottu on,.taitaiocainen nähdä, että ne
turhat walat jo itzesms owat aiwan caubistawaiset ja syn-
tiset Mutta p"itzi sitä on wiela muita ai»an haaroia,
jotcanijtä wieiä cauhistawaisemmixi ja syndi.emmiri teke-

wät.
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cawahca itziäns hän. nimens wäärin käytt.
wät. Caickcin muiden seala ja ensin, nijn tule yri ihmi-
nen niiden caut a johdatetuxiwalapattoisuteen, eli määrin
wannoman, »osta edelläkäy>väisisä 44 ja 45§§. sanotin on.
Sillä se ihminen, joca jocapäiwäistsa puyesa, ia caikisa
turhisa asioisa on totuttanut itzms wannoman, hän taita
my)S picaiftsti siihen saatetuxi tulla, että hän suuremmasa
jacallimmasa asiasa, cosca händä waaditan sijlä todista-man, määrän walan tcke. Sillä nijncuin jocaväiwäinen
coettelemus näyttä, että ne, jotca turhim maloin tottunet
owat, wannowat caikisa asioisa cuin eteen tulemat, ilman
peränajatusta, jos se on tosi eli walhs; nijn oli myös tain-
cildainen tawallisus woimallinen,- nijn heitä paaduttaman,
että he omat malmit wannoman, ehkä cuinga ja cosca st
heildä waadiltais; ja ei huoli sijtä, jos st on oikein cli
wäarin. Tähän tygö tule wielä toisexi se, että ne turhat
walat owat sencaldainen syndi, jota ihmiset harjoittamat,
omasta suuresta itzewaldaisudesta, ja ilman että muulia
tawalla sichen kiusamxi ja haucmelluxi tulla. Muiden syn-
dein haroituxisa, nijn löytävät ihmisen turmellut hinlot
jongun ihasturcn, eli myös toivo ihminen jongun woiton

käsittämän s; mutta turhain walain cautta ei ole hänelle,
eikä ihastusta, eikä woittoa toiwomista. Eli stlkemmin sa-
nottu: cosca Satana ihmisiä muihijn syndestn kehoitta ja
wiettele, niin lupa hän heille jongun palcan za hyödytyxen;
mutta turhain walain tähden, ei hän mitän lupa; wacm
niiden cautta ihmiset, nijncuin itzestäns, ja cutzumata,
juorewat Satanata wastan, ilman yhlän palcka, hänentahwans täyttämän. Se ainoa hyödytys, cuin turhista»valuista oleman näkyis, on se: että, cuca ties, ihmisetluulewai itzens paremmin uscottawan, cosca he fanans ma-
lalla wahwistawat. Mutta tämäkin on yxi enimitten tur-
haan toimottu hyödytys. Sillä ei ynkän ole, jonga pu-
heita ni n wähä uscotan, cuin sen, joca wanno; waan
paljon enämmin on se uscottawa, että hän walans cautta
pyytä jotainwalhetta japetosta peittä jasalata. Mahini-»maxikin on se tosi: että se, joca ei pidä sitä syndinä, ettH
hän turhisa ja mitättömisä asioisa wanno, ja Jumalan
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lhmisen welwollisus Jumalala cotztan, on
nime turbaan lausu, ei myöskän sitä synnixi luule, ettK
hän perm;a walhettele. Ia nimmuodom, myös se wäl>ä
hMylys, cuin turhista walsista olewan näky, tuchaxi
rauke, niin että st on tosin ihmsteldawä, että he näin ilman
Man yllytystä ja kiusausta sm ruman hengen mieidä nou«
datta taitamat Mutta iumi tämä on myöskin selkiä to-
distus sijhen, cuinaa wähän he Jumalasta 'a
aialtelewal cuinga caukistawaiset synnit ne turhat walat
vwat. Sentahden myös jocainen, joca ei tähän cadstta-
waiften jakirottuun tapaan rottunut ole, suurimmalla ah-
lerudella myös edespäin sijtä itzens cawahta mahta; mutta
ne ihmiset, jolden tykönä turhat walat tawal!i«
sut, xi tullet owat, ftjtäitziäns ahkeroita, cuinga he näin
woimaWsta Satanan pauloista ulos selkiä mchdaijlt.

§. 48.
Jumalan nimi tule wielä colmcmneri wäärin käytetyxi

ja häwckstnxi, cosca se muutoin stncaldaiMa tan>«lw
ja niist asioiia cuin ei mdäis rapahmman.
Ia cuitengin on myös tämä aiwan tawallinen ihmistenseasa. S? cuullan walitettawasti jocapäiwä, cuinga suu<
ri osa ihmisistä ilman yytän peränajatusta, Jumalan ja
Herran I?>uxen nime, suusans ja kielens päälle pitäwat,
nim että jos wann yxi astia lange taZaturmaisest maahan,
eli jorain muuta picaiftsti tapahtu: taicka myös että he cuu-
lewat, cuinga fin ja sm ajmn cantza laita on, niin maini-
tzewat l»e cöhta Jumalan jalesuxen nimeä, ja sanowat:
Ach Aumala! Ach lesus! lefus Christus siunalcon!- ia
monella muullataivalla. Ia tämän tekewät he, ei rucou-
xentawalla, nijn etm he Jumalan jaWapcchtajcm Her-
ran lesuxen tygö sydämestans huoraisit, waan se tapahtn
pallasta totutusta tawasta, ilman pidembätä peränaja-
tusta, turkaxiiomettelcmistri, jausiasii paljan leikin wuoxi,
ja sananvarrexi. Mutta ehkä cuinga tawallinen tämä nyt
on, jaehkä cuinga mitättömänä asiana sewmisildä pidetän,
niin on se cuitengin Jumalan nimen wäärinkäyttamys,
pilcka, jahawnistyS; M nijncuin Jumalan nimi on itze-sans
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rawahta itziäns hän. nimens wäärin käytt. 12 3
säns suuri ja pyhä. nnn pidäis se myös meildH pyhänä ja
corkiammasa arwosa pidettämän, ia ei muisa tilolsa mai-
nittaman, cuin silloin, cvsca me handa palwelem, hänvä
aurem huudam, ruroilem, kiitäm ja ylissam. Ia myös
siiloin vita se tapahtuman, sywimmäja nöyrydefa, jaluu<
rimman clwnian osottamistn canla. Erinomattam sano
lumalanHengi että: lejkMn nnneen pitä caicki polwtt
heuäns cunmnaman. Philip. 2, v, 10, Mutta cosca nyt
Jumalan jaHerran Jefuxen corkia ja callis nimi min n;o--nesa muusa turhasa jamttättömäsä astasa mainitan; mikä
on se muu, cuin todistus sijiM, että Jumala ja Wapali-
taja Herra lejus, on taincaldaistcn ihmisten sydämmesä
aiwan halwasa arwosa, jaettä l)s hänestä jahänen pyhä-
stä mmestans pilcka tekewät. O! josta cuittngin taincal-
daiset kerta maldaisitmielens, jarupeisit oikein peranajat-
teleman, ettei humala anna itziäns pilcata. Mutta iocu
tcudais tasa ajatella eli sanoa: <n minä stntähden luma-
lata jaHerra lesujta sydämesäni ylöncatzo, waicka minä
picaimdesa tulen hänen nimeäns mainitzeman: ei minullasen cantza ole mitan paha aikomusta, waan se tule nijn, yh-
destä totutusta ratvasta? Minä wastan: ja juuri sen cautta
että sinä olet nijn knlmäkiscoinm sinun Jumalatar ia
lesustas wastan, ettäs nijn picaisesti ia peranaiattelemat-
tomasti, turhisa asioisa hänen mmeans mainita taidat,
juuri tämän cautta osotat sinä sen, että sinä sydätuesäs
hänen ylöncatzot. Sillä jos sinZ svdämesäs hända cunni--
oittaisit, nijn smä myös paremmin peränajattelisit, coscase on sinulle soweljas mainita Hänen nimeäns. ell ei. Iaanna niin olla, ettei sinulle mitan muuta paha aicomustasen cantza olis; nijn on sijnä jo kyllä, että sinä sekä itze olet
Jumalan jalesuxen yloncatzoja, jaettäs myös muilla an-
nat pahan esimerkin ja pakelmuren,erinomattain sinun lav-
silles, nijn että, ennen cuin he wielä tiezawätkän, cuca
Jumala jalesuson, nijn he jo sinusta owat oppinet hänen
nimcäns wäärinkäytäniän japiickaman. la, «voi sinuatämän pahennuxen tähden! parembi olls finuUe, etkä
fnyu>nkiwi olis ripnstecm si««n caulaas, ja sinä npo-
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lhmisen welwollisus Jumalala cohtan, on
tcrru meren sywyrcen. lesuxen oman tod stux?n jölkm,
Mam. 18,v. t, 7. Mutta jocu taidais sanoa kyllä minä
luowuttalsin itzeni taincaidaiststa hembestä ja turhasta Ju-
malan ja lesuxen nimen mainchsniisesta, mutta min' okn
jo si hen ni,n tottunut, että se tule aiwan rastan ttstä ta->
wasta poijee eritä? Se on surkia kyllä että tämä tapa on
sinuun nijnjuurtunut, ja sitä sinä näet synnin woinian,cosca se tawallisuden cautta on pääsnyt wallan päälle, ettäse nimittäin pitä jymisen nimcuin ftnqitun orjan hän.n
cahleisans. Mutta mitä sinä ajattelet? Tahdotcos aina
edespäin olla tämängin synnin onneloin ora, ja pysyä sij-
nä? Jota enämmän aian sinä sen teet, sitä työläisemmäxi
tule se sinulle että päästä pois sen wallan alda. Ia jos se
jonyt cn sinulle nijn rastas, että luowutta itziäs sijtä; mixi
mahtase tulla, jos sinä aina enämmin ja enämmin itziäs
sijyen totutat? Ia wijmein tule se sinulle peräti makdotto»
maxi, ja niin sinä myös jäät sen kirouxen alla, cuin tämä
syndi sinun ylitzes wetä. Sentähden jota rastammaxi, po-
jes luopuminen Jumalan ja lesuxen nimen turbaan mai-
nitsemisesta, sinulle nyt näky, sitä suuremmalla kiiwaudel-
la on sinulle syy ruweta sitä wastan itziäs asettaman, ja
waari ottaman nilsta wälicappaleista, joiden cautta sinä,
sekä muiden, että tämän yallitzewaisen synnin woiman ylitze-
woitta ennen cuin sinä ijancaickisesti turmelluxi
tulet.

§. 49-
Nain muodoin olen minä nyt osottanut, millä ta-

ivalla Jumalan nimi wäärinkäytetän jahäwäistän, ja itze-
cusakin paicasa näyttänyt, tämän synnin ccmlnuden jaras-
cauden. Nyt tahdon minä myös jotain mainita sijä bir-
muisesta rangaistuxesta, cuin yhteisesti seura, caiken Ju-
malan nimen.waärinkäyttämisen päälle. Tämän tietä
anda Herra Jumala itze, cosca hän toisesa käffysä sano:

sinun pidä turhaan lausuman sinun Herras luma-
las nimoe, sillä ei-Herra pidä siräranZaisemara, joca
hänen mmens turhaan laustl. Tämä Herran käffy on
aiwan merkillipcn, sen suhten, että hän sen cantza on yhdi-

stänyt
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eawahta itzians hän. nimetts wäärin käytt.
stänyt, yhden cowan rangaistuxm-uhkauxen euttäin, nii-
den y.itze, jolca sitä maston rihmat, >ota ei hän muija
kasryisä tslinyt ole, paitzi sitä, että Hän yhteisesti tckca ran-
gaista caickia Lakins rickoica. Minä sanon wielä kerra,
että se on aiwan merkillinen, että Jumala täsä toisesa kä»
stysäns, rangaisturm-uhcauxsn erittäin ulospannut ombi.
Tämän camca on Jumala ilman epäitemälä tahto-
nut osotta yhdcleä puolelea, cuinga Hän on nähnyt jo
edeltäpäin, että tämä käffy caickein muiden siasa, mäm-
min ilmusilda piti ylöncatzottaman jaricottaman; muta
si<nä siwusa ia tolselda vuvleloa, ruinaa hirmuisesti hän tä-
män kästyn ylitzekäymisen cautta wihoitetuxi tule. Waan
mitä nyr sijs Jumala uIM tehdä nijden cantza, jotca hänen
nimens turhaan lausumat, joc»se sittm tapahtu pi!ck. >ni-
stn .a kiroilemisen, eli wannomisen, ja sen muutoin turhaan
maimtzemistn cautta? la, Herra sano: errei hän pidä
sicä rangaisemaca. O hirmuista uhrausta! Cuules synti-
nen! Smä Jumalan nimen turhan laumia! mitä se caic-
kiwaldias,pybä ja wanyurscas Jumala sinua wastan uhca!
Sinä olet ylönannettu ia surutöin; sinä luulet ettei se mi-
tan merkitze, waicka sinä nyt pahoin Jumalasta
nyt suulas Handä Herraxicutzut, mutta elämises Händä
cmrengin häwäiset, nyt määrin ja turhaan wcmnot, nyt
muucoin turhisa asioisa, ja ilman p?räna'cttusta, Juma-
lan >a Herran lesuren nimeä suusas ja kieles päälle pidät;
waan eikös jo tahdo hawaica mitä tämän tähden, sinun
edesäs seiso? -Herra ei järä stnua rangaisemara. Woi
sinua, cosca tämä caickiwaldlas Herra wihans duomiollasmua wastan sotiman rupe; Silloin sinä tosin, nijncuin
cuiwa corsi, tulelda culutetan; ja sinun täyty ijancaickisella
itculla ja hammasten kiristyxellä coettella: että se on hir-
muinen langeca eläwän Jumalan käsijn. Ebr. io,v. 31.Waan cuca ties sinä olet nijn paatunnut ettäs ajattelet:
kyllä minä nämät übeauxtt olen jo cauwan aica cuullut,
ja ei wielä minulle mitän tapahtunut ole. Minä ynnä mui-
den cansta, olen nijn monda muutta jo,
Jumalan nimi; waan ei wielä micän rangaistusta nähty

ole?
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126 Ihmisen welwoLisuslumalata cotztan, on
ole? Minä toiwon, ettei st wasiacan tapahdu? Ach syn«
diueu! Blönannertu synvincn! Calzsrcos nijn ylön lu-,uHlan hi?wvdezl, kärsimiftn ja pirrämieiiftden ricrau-
dM, etes tiedä että Jumalan rveeä sinna pa-
ra»nuxeen: Rom 2,v. 4, meille on monda esimerckiä sen
päaUe, ettalumalan nimen turhanlausuiat owat äkist huc»
klmet, jasaanet lopun cauKistuMa. Muita rangmstuxia
ei ole myöMn peräti puuttunut. Mngän tähden on Hu-
mala lähettänyt cowat rasitteet ja waiwat, nyt yhteisesti
coco nyt yhden jatoisen ylitzen erittäin? Tä-mä on tosin myös tapahtunut hänen nimms turbanlau»
sutuisen tähden. Mutta ettei Herran wiyan duomiot sinuawielä coconans ylösniellet ole, se on tavahwnut humalan
suuresta hywydestä, jakäsittämättömäiia rackaudesta, ion<
ga jälkenhän myös wielä sinun autuutcas etzinyt on. Hän
on kärsinyt sinua, että sinun olis pitänyt pamnnuxen teke-
män, jaon odottanut sen päälle. Mutta nim suuri cuin
tämä Jumalan hywys ja rackaus on ollut sinua cofttan,
ni)u suuresa mitasa pitä myös hänen wihans hirmulsus si-
nm, ylitzes käym n, jos et sinä paranna itziäs; nijn strö
sinä sinun cowudes jacatumattomansydämesjäVtn,
aina enämmin ja enämmin cartutar wihan inclles Vi-
han paiwänä cofta Jumalan oikia duomio ilmandu:
R0m.2,v.5- Heräjä sentäyden, paattunut syndinen! ja
nouse ylös parannuxeeN/ ettäs tämän wälttä mchdaisit, ja
elä saisit l s. 52.

la, peranaiatelcam ioeainen meistä, mitä sanottu«n, jatulcam sijtä ylöskehoitetuj>i, cawahtaman meltäm,
etten me, mlliäkan tawalla Jumalan pykä nime wäärin-
käyttä ja häwäistä mahdais. Alkäm ajatelco tämän syn-
nin murudesta, sen suurimman joucon luulon jälken; waansen jälken, cuin st Jumalan sanasa, ja seniohdatuxesta,
meidän etsem asetetan. Meleem jondattacam tämän shn«
uin cauhiutta ja cadottawaisutta, sijna, että se ulossulke
meidän, humalan armon osallisudesta, ja weta Hänen
nhy hirmuisen wihans meidän vlchem. la, tämä on tosin



Mvahta itziäns hän. nimens waärin käytt. 127
jo kyllä Voimallinen, tämön synnin harioituxefta meitä
Ms luovuttaman. Sillä minä uscon täodellijefti sen, että
jos jocaincn, ioca cuullan lumaian nime lausu-
van, cohta syna paicas hirtectäis, nim ei löyttäis yklan
joca suä tekis. Paljon mämmin taita Jumalan wihan,
ia ijancaickisen cuoleman muisto, cosca sille syZämeja sta

yhden ihmisen tämän synnin tawallisudesta taca-
perinpita. Sillä paitzi sitä, ettei ihminen tiedä, jos ei mn-
ri sijnH samasa, cuin hän parhallans kiroile, wanno, cli
muulla tawalla Jumalan nims turhanlausu, Jumalan wi-
han duonnot hänen ylitzens lange; nim owat ne ni,n rahat
ja hirmuiset, että ni tä on suurin wy peljätä, jos ne wielH
jongun ajan wilpyisit. Sentähden on tarpellinen etm me,
nijccuin muisa, mjn myös täsii asiasa, hywin itz-ftäm waa-
rin otam. Pitäkäm aina Jumala meidän lmele äm, ja
aiaielcam hänen corkeuttans, pphpttäns, ja muita hä-
nen Jumalallisia omaisuxians, ja älkam andaco sencalbai-
silla ajatuxilla meidän sydämisäm sia, jotca jollakin lamal-
la nmä wastan sotisit. Totuttaeam meidän smim puhu-
man sitä cuin tosi cn, ja älkäm sallico Jumalan nimee
hembeudestä ia peränajattelemattsmudejla, meidän kielem-
me oäälleolla. Ca>va!)tacam myösitzläm caikista sencal-
dainsta tiloista ia cantzakäymiststä, joiden cautta me, Ju-
malan nimen turhcm Isusumiseen, whdatetuxi tulla tai-
dam. Ia ennen caickia nijn rucoilcam Jumalala, että
hän hallitzis sekä meidän sydämem. suum ia ki-lem, että
me ne hänelle cunniaxi käettä taidaisim, ja wälttä caickia
sic.^, jftngacautta hän hawäistpxi tulis. Huoatcam aina
Davidin cantzaPsalm.B6,v n. Rijnnitä minun svdä-
men sijheen yhteen, eerä minä stnun suurta >a pyhä ni-
meäs pelkäisin; jaPsalm. 145,0. z. wftrzele mi-
nun suuni ja «varjele minun huuleni. Jos me tämän
m-ii-än puoleldam teem, nijn Herra ei meildä myöska»
anna armons ja apuns puuttua.

Sitte cuin minä tällä tawalla olen edespannut: emn»



lhmisen welwollisus lumalata cohtan, on
ga Jumalan nimi wäarin käytetan ja häwäistän, ja cuin-
ga meidän sijca itziam cawahtaman pitä; nijn tähden minä
nyt edespäin näyttä, cuingaJumalan nimi tule oikein käy»
tetpriia cUnnioitemri, ja cuinga meidän sijtä itziam ahke»
roitzsman pitä. T mä tapahtu, »a pitä tapahtuman, oi-
kian rucouxen harjoicuxen caucca. Silla cosca me Ju-
malala oirein rucoilem, nijn me sijnä, Jumalan mmm,
hänen mielcns jälkcn mainitzem, ja osotam sen, että hän
ja hänen nimens on suuresa an?osa meidän tykvnäm. Nyt
on rucous yri canstapuhelumalcm cantza: Mutta nijncuin
ne asiat, joista rucouxesa, Jumalan cantza puhujan, owat
enncaltaiset, niin taittan myösrucous, sm suhten, erino-
maisin osiin jaetta; ja smtähden tahdon minä nyt myös
näistä rucouxen osista erittäin puhua.

§. 52.
Se ensimmäinen rucouxen osa, on tunnustus, jo<a

ja jonaa cautta me Jumalanedesä syndijn ltzem toicapä'xi
tunnustam. Ia tämä tunnustus on cadcmainen, nimit-
täin phteinen ja erinomainen. Mteisesti tavahcu synnin
tunnustus Moin, cosca me yli pään, itzem wiheliWxi >yn-
disixi Jumalan edesä tunnustam, ja tämä pitä jocapäiwä
tapahtuman caickisa meidän rucourisam, joco me pidäm
niitä julkisesti muiden canstz, eli yrinaisydesä erittäin, M
jos wielä jocuolis, jolla olis se hywä oma tundo, ettei hän
tiedäis misäkän asiasa ehdollisesti, se on, tieten ja tahtmn,
Jumalala wastan rickonens, niin ei ole cuitengan yhtän
ainoata, iolla ei ole syytä Davidin cansta rucoilla Psalm.
i9,v. 13. cnca ymmärtä, anna minulle an-
dexi salaiset ricoxet, ja Psalm. 143,0. 2, älä käy duo»
nuollepalwelias cansta, sillä ei vMän ole waca sinun
edesäs. Erinomattain tapahtu synnin tunnustus silloin:cosca me meidän erinnäisisä rucourisam, yxinaisndesä, mui-
stam, tunnem ia walitam niitä syndeja ia ricoxia, joihijn
itzecukin meistä erittäin tietä itzens wicapääxi, ja niitäkin,
jotca cauwan aica sitten, harioitetut owat Taincaldai»
nen mainittu/ Myyttinen/ että erinomainen synnin tun-

nustus,
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Jumal, nimen oikein köytt.rucouxen cautta.
nustus, on aiwan tarpelllnen, «i suingan siihen, että Mtsen cautta taidaisim ilmoitta jotain Jumalan edes, jota
Hm ei ennen nedäis, sillä hän tietä ja tunde nieidäi ric>-
femja syndim,paremmin cu!n meitze; waan sml^h^en:n
synnin tunnustus tarpellineu, että me sen cautta, antai-
sin, humalalle s> n cunnian, cuin hänelletule, >a mnos m«
itze, meidän synoein, ja ricnstem l.mistannstn ja tunnusta-
misen alla, sitä sywemmalda Jumalan edcsä, meidän sy«
dämisäm nöyryMyxi tulisi n.

§. 53.
Se toinen rucouxen osa, on anominen, jolla me Iu»

malalba caickinaisia, sekä sielun että ruuinin tarpcicp pyy-
dän,. Sielulle, pitä nieidan anoman lumalalda sondein
andexi saamista lesuxen tähden, jocameidän syndeim
»ncuollut, ja wsrens wuodattanut. Sitälikin pitä mi»
dän anoma» lumalalda, pyhän hengen armo, joca teke
meitä kelwollisixi Jumalala paineleman, nijncuin mns
muita armo lahjoja; uscoa, rackautta, Humaliiuden ha-
lua, puhtautta, joca päiwäisen parannuren armo, ja
muita taincaldaisia; mutta erinomattain cu n
me eninunäst meildä puuttuwan hawaitz m. Sentöhdenpitä mcidän sielum tila wisusti tutkisteleman, nijn, että lne
tulem näkenlän, mitä ms enimmast ta>.witzem, >a sen
pen sitten caickein ensin rucouxesa Jumalan eteen canca-
man. Esimerkiri: jos ms eniminäst olemms taipune yl<
peyteen, nijn pitä meidän caiken enämmin rucoileman, että
Jumala meidän paisuwaise» sydämem alenda ja nöyryttH
tchdois. Jos ms olem nopsat wihaan ja kiuckuun, Mj»
ontarpellinen, ettameennen-calckia, lumalalda rackau»
den ja hiljaisuden henge ja nijn edespäin. caMsa
u»M meidän tarpeisam. Ia eosca me taincaldaisia hen-'gellisiä sielun tarpeita lumalalda rucoilem, nijn tule mei-
dän olla ahkerat ja paäll?pitäwäiset/ nijn etten me suutu-
ja lacka rucoilem ast, waicka en me cohta sais sitä cuin me
<mo!u, ja, eisittekän, jos me jo cauwan rucocket olisim:

> waan meidän pitä valion enämmin tiedusteleman, mikH
siHen spp liene, että me turhaan ruMtt ylem P«rän-I ajat»
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lhmisen welwMsus Jumalala cohtan, on
ajateicam, jos ei syy ole meidän itze tykönäni, nijncuin st
to"n usein on. Moni rucoilelu.nalali)a armo, että ylitze-
woitta yhtä ja toista sondia, waan on cui'engin ama Mä
woiminoin, sim sama syndiä wast«nselsoma«, ja tule
miiluin ennulgin, sildä plitzewoitewxi; syy on st, että
Hiijn pian cuin sama syndi rupe ihmistä jällcns haucuttele-
man, nijnKan ei ensingän aftta itziäns sitä wattan, waan
löyta siinä ihasturen, ja omalla ehdolla anda itzens
sencaldaijyn tiloin ja cansakäymistjn, jo.sa st syndi taita
harjoiteturi tulla. Ia nijn cauwon cuin täina tapahtu,
nijll ei taida ihminen saada Imnatalda armo ja woima,
synnin wastanseisomiseen, waicka hän cuinga paljo rucoi»
lis, silla hän estä itze sen tyköäns, jota hän ano Jos me
nyt myös löydäm, etlä me näimuodoin olem itze sijhen syy-
päät, etten me saa sitä cuin me rucoilem, nijn pitä mei-
dän parandamcm meidän wicam, ja oleman sitä hartalm
«nat rucoileman, ja sijnä siwusa, waari ottaman fijlä,
cuin meidän puoleldam waaditan; nijn pitä meidän myössaaman nähdä, että Jumala cuule meidän rucouxm,, ja
anda meille, mitä me häneldä anom. Sijnä siwusa, cuin
me nyt näinmuödoin lumalalya caickinaisia hengellisiä
tarpeita rucoilein, nijn pitä meidän myKs sitä anoman,
cuin me meidän ruumim ylöspitämifexi tarwitzen»; cuiten»
gin pitä tämä tapahtuman sillä tawalla, että mejätäm
Jumalan caickein wusamman tahdon alla, mitä, ja cuin»
ga paljo, hän meille hyödyllisen näke. Meidän ci pidä
pitämän sitä parhambana, cuin me parhammari luulem,
waan sen cuin Jumala parhammari löytä. Me olemme
vijncuin ymmärtämättömät lapset, ja luulem sen usein
vlewan meille hyödyllisen, joca euitengin, joS me stn sai»
sini, suuremmafti wahinuollinen olis. Sentähden on mei<
bän welwollisudem: että anda itziäm coconans Jumala»
tahdon alla. Meidän ei pidä rohkeneman lumalalda
anoa sitä, jota meidän turha jaturmeldu sydämem hala<
woitze, ja meidän lihallisten silmmm edesa kizldä ia hohta;
waan ainoastans sitä, cuin meidän taiwalunen Isäm par<
bain näke> hänen nimens cunnian edesauttamisen, ja

meidän

130



Jumal.nimen oikein käytt. rucouxen caMta.
meidän sieluim autuden käsittämisen catcha, yhten sopiwai<
sen oleman.

§. 54.
Sijhen colmandeen rucouxen osaan, tu!ewat sencal»

daisct anomiset lucttawiri, jotta cutzutan poispoistomi-
ftn ja silloin tapahtuivat, cosca l«e rucoilem
jumalala, että hän jotain paha tahdois mcistä
käändä. Nyt on paha ccchtalamen: nimittäin itze s>ndt
jaftnnin rangaistu». Itze syadi on se caickei:- suuri-l pa»
ha, cuin meitä cohdata taita; sillä se on juuri ja alcu caio
keen muuhun pahaan ja wiheljeiyteen, ja »entäbd n on
rarpcllinen, että me juurimmalla ahneudella, rucoilem
Jumalala, armollans meitä auttaman ,w warielcman,
etten me mcchdais syndijn langeta. Ia mikä sy di nyt
mahla olla, johon me hawaitzem itzem taipunet, siti wa«
stan vitä meidän myöserinomattain rucoisman Jumalala,
että hän meitä sijtä warjella tahdoin. Tä '-ä pua joc '.-

päiwä tapahtuman, ja erinomattain silloin, cosca o! n
josakin kiusauresa ja waarasa syndiji lanaeman, sencU«
daisist» tiloisa on meillä syy huuta, nijncuin Petori, cosca
hän pelkäis uppowanS: Herra, aura minua, Vath. 14,
b. ;ja opetus lasten can^a: H,erra, ama meitä, m« Hu»
cumme Math.B,v.«s- Ia lii,«muodoin sydämeNiftsti ru-
toilla Jumalala, että han, taicka warjelis meitä kiusau«
resta, taicka myös andais meille woima M wastan sei«soa ja maitta, jota tekemän me itzMm woimattomat
vlem. Tätälikin ja toisexi pitä meidän myös rucoj!»man
Jumalala, että hän meidän syndeim hywin ansaitun?«m»
xaistuxen, armollisesti poijes kääm.äis. Se suurin ra?i«
Zaistus on Jumalan wiya, hänen armons pojesottaminelz
ja 'jcmcaickinen cadotus; la että Jumala tästä meitä war»
jelis, sijtä on meille suurin syy hända rucoilla. SamailH.
tawalla taidamme «nyös rucoilia, ruuniiiliftaja uleonaisia waiwoja ja wastoin käymisiä wastan cuiten-
g n nijn, että me sijnä Jumalan tahdon alla ihem annam,
ja tytywäisct cosca Herra meitä witza ja curitta,
<chn että me sanom: MW mhdon canda Herran »chan:
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132 Ihmisen welwollisuslumalaracohcan, on
stllä minä olen Händä wastan ft>ndiä tchnvr. Mch. 7,
v. y. Ia lesuren oman esimerkin jalken: Isä, el nim-
cuin minä tahdon; waan nijncuin sinä. Math, 26,0.35.

§. 55.
Se neljäs rucouren osa on esirucous, josa me mul»

den edestä rueoilem. Tämä picä yhteisesti tapahtuman ca<c<
kein ihmisten edestä, olcon he wierat eli tutut; mutta eri'
tv maltain nijden edestä, joiden tausta me, jollakin likem»
millä tawalla sidotut olem, nijncuin meidän Esnvaldam,
Esimiestem, ja Hallitziam edestä sekä maallisesa että hen-
gellisesa säadysä; wanhemmitten, awiopuolison, lasten,
heimolaisten ja ystäwäin edestä, ja nijn edcspain. Meidän
»velwl llisudem on myös rucoilla nijden edestä, jotca owat
joscckin woiwasa ja wihchäisydesä, jaerinomattain nijden,
edestä, cuin me suurimmasa puutoxesa vlewan tiedäm. Ia
meidän pitä myös rueoileman wihollistem jawainomieskm
edestä, lesuxc», oman ja selkiän kästyn jälken. Math, 5,
v44 Täsä on Herra lesus itze jättänyt mei«e täydellisen
esicuwan, cosca hän rucoili nijden edestä jotca hänen ristin»
naulitzit, ia sanoi: Isä anna heille andexi. Luc.2z,v 24.
Caickein näiden edestä on meidän welwollisudem rucoilla,
että Jumala andais heille caickia sttä. hyn ä, cuin me <tze
halaam, että hän itzecullekin heille, heidän säädysäns M
tilaftns, andais caiken hengellisen jaruumillisen siunauxen,
cuin hän näke heille tarpellisen olewan, ja warjelis heitä,
emkesta sijtä, cuin paha on.

§. 56.
Se wijdes rucouxen osa, on kijtos. joca tapahtu,

eosca me Jumalala kijtäm ia ylistäm , hänen suuren ar-
mons, laupiudens, »a hpwydene edestä, cuinKän M hen-
gellis sti että ruumillisesti on osottanut, eli meille itzellem,
«li myös meidän omaisilleni, Isämme-maalle jaseuracun-
nallem, u nga jäsenetme olem, eli myös coco ihmisen sucu<
cunnalle Ennen caickia tuie meidän kijttä Ju-
malala, niiden KenaMsten bpwain töiden edestä, m ensin
sencaloaisten, jotca caickhn yhteisesti sopiwat, cum owat:
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Jumal,nimen oikein käytt. rucouxen cautta.
Lusmiuen, lesuxen mailmaan tuleminen, pyhän hengen
lähettäminen, ja caicki ne wälicappalet, widen cautta lu-
mala pyptä syndisia tygöns wetä. Sitälikin olemme wel-
wolliset, kijttämän Jumalala, sencaloaistsn hengellisten
hywäin töiden edestä, cuin meille erlnomattain tapadmnet
owa ; nijncuin owat: että me olem syndynet Cbristjllistn
sturacunnan yhtcydesä, ja ylöscasivatetutChristillisesä vpi-
sa, jonga cautta me olem osallisixl wllet, caikejia siitä
rallista edusta, cuin sanan ja Sacramentcin ccmtza yhdi-
stetty on, ja olemme nijn muodoin, ilman caickia meidän
oma nmrhenpitämistäm, saanet yancaickisen elämän wäli-
cappalet meidän käsijm. Paitzi näitä Jumalan hywia te-
coja, on Jumala wielä paljon muuta hywä meitä cobtan
osottanut erittäin; ENmerkiri: että Jumala on suurella
pitkä mielisydellä ja kärsimisellä odottanut meidän paran-
nusten,, ja ei mitä meidän syndeim juoruja hucuttanut, ja
nijncuin kelwottomia puita hänen wijnamäesans, wihans
kirwelli pok!,acannut; »vaan paljon enämmin, sekä ulko-
naisesti sanans cautta, että sisällisesti pyhän hengen lijcu-
luxilla, jaennättäwaisen armon waicutuxilla, meitä toti-
seen kaändymiseen cutzunut, jaylösherättä pyytänyt. Se
joca nyt on andanm Jumalan armowaicutusten woimolli-
ftt olla sydäme äns, jaseurannut hänen cutzumustans, niin
että hän on tullut käatyri, ja ulos sactteturisen Jumalat-
toman joucon seurasta, eläwätä Jumalala palweleman;
hän mahla tosin suurimmasta syystä ylistä Herran hywyt-
.tä, ja ynnä Davidin cantzu sanoa: Rijrä -Herra minun
sielun, ja caicki mitä minusa on, hänen pyhä nimens,
kijcä Herra minun sielun, ja älä unhoda, mitä hyroä
hän minulle tehnyt on! Psalm. ioz, v.1,2. Samalla
tawalla pilä meidän myös kijttämän Jumalala, ni,d<n hy-
wäin töiden edestä, cuin hän ruumin puolesta Meitä cohtan
on Vsattanut; jocone olisit tapahtumt yhteisesti,coco Isän-maan ja seuracunnan hyödytyxexi, siunauxexi ja pelastureri;
eli myös itzecullengin erittäin parcchaxi; nimcuin: että Ju-
mala on lahjoittanut sen callin terweyden, että hän on an-
danm nisille pstäwitä, tawara, ja muita elaturen U-äli-
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34 Ihmisen welwollisus Jumalala cohtan, on
ta; että hän joca silmän räpäis meitä ylöspitä, ja

isäuiiesti il!?:an sitä: että me erinomaisesta suuresta
longatta, hänen ihmellisen «descatzoinisens caurta, olem
ptlasteniri tuller. cosca usein ei muuta, cuin ainoastans
pn affel , ole ollut ia euoleman waihella. Ia
e>>ca täit'» cuickia Herran hywiä tecoja ylösnimittä? Ne
owat iuk mallomai nljn hywin suurudens cuin momnaisu»
tlns «uhtm ja yxi nauritze nijstä enämmin, toinen roä«
hemmin. Mutia sekin joca caiken wähemmin niistä saa»
nut on, on nlm runl«sti saanut: tttä hänelle on sumin syy,
«aiken.i e!l>iaicanans H.'lra sen edestä lijttä ja ylistä. Ia
sn,tähden on sunrtstitarpellinen, että jocainen percmajat»
t le, n:itä hänelle elämäns aicana tapahtunut on; nyn
pttä hänen loy ämän, että Jumalan hywäc työt hänoä
cohran omat usiammat, cuin ne huket, jotca hän on elätit.
Mutta erinomattain on ta-puinen, että n:e nijtä snurim»
b> hywiä tecoja, muistosam pidäm, sen päälle,
ertä me mjcä kiuollistlla sydämellä taitaisim ylosluetella,
ja Herran nimeä nijden edestä cunnioitta jaylistä.

§. 57-
Nämät owat nyt ne erinäiset rucourm osat, joista

«veidän tule waariotta, sekä julkisesti, että myös ?xinä
«llesam. lulktjesti pitä rucouxen harjoitus tapahtuman
ensin kircosa ja seuracunnan cocouxisa, jvhoon caicki co«
co nbuwat, yhteisiä tarpeita humalan eteen rucouresa
ta caman. In «illoin pitä meidän oleman kijwar jahar-
taat; sillä cosca uscowaisten sydämet rucouxesa yhdistelysi
t cwat, nljn on sen myötä yxi erinomainen suuri siunaus;
M se ora ilman fväktämätöinda asia, taincaldaisifta julki«
f sta rucouxen pakoista, itzens poijeS pltä, se eroitta itzens
omalla hywällä ehdolla pois seuracunnan yhteydestä, joca
eunengin caickina airoina on pidetty nim onnettomana asi-
ana , että myös ensilnmöisesä seuracrnnasa,, uuden t«sta«
mendin alu<a, se luettin suurimmaxi rangaisturexi, cosca
jocu seuracunnan yhteydestä ulosstlljcttin. Eikö se sijs ol«
tuurin pekänajattblematlomus,ja paatumisen mercki/ cosca
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Jumalan nimen oikein kayttäm.Rucouxesa.
jocu, mj,cuin ft monelda tapahtu, hywällä mielellä

yht?ndestä pojes jää, ja sen cautta, itz ns
pannaan pane? Toiftxi, nijn pitä myös julkistn rucouxen
harjoitus tapahtuman ltzecnngin huoneculinasa cotona,
caiken perhen c-u tza, josta caikella wxceyoella pitä waari
otettaman. Ia ennen caickia tnle yhden perhen'isännän
siitä murhetta pitä, että hänen huonesans rucouxia pide-
tä», sillä hänen welwollisudens on, murhetta pitä, el al-
noastans lostcnS ja perhens ruumilllsista tarpeista, wa«n
myös heidän sielulns hyödytyxen edesauttamisesta. Ia
nijncuin tämä nyt myös tapahtu, yhden ahkeran rucouxen
harjoituxen cautta, niin on yhden perhen-isänän welwolli-
siis, peräncatzoa, ettei se hänen huonesans mahdais tuua
laiminlyödyxi. Rueouxet taittanpidettä, Wirsi-Kirjasta,
ArntinParadisin yrttitarhasta, cli muolda, cufa halullisia
ja hartaita rucruxia löyttän. Jos ei perhen - isändä itze
taida kirja lukea, nyn pitä HZnen andaman jongun perhe-'
stäns, joc. sitä taita, rucouxia pitä. Jos ei yxlkän cocc»
huoncuimastä ole kirza oppinut, nijn pitä cuitengln muu»
tamia rucouxia ulcopäin ovittaman ja rucoiltaman. Ia
ti mahda yxikän perhen-iswdä olla sencaldainen pacana,
ettei lumcUajoca päiwä hänen huoneftlns tulis rucoilduxi,
auxhuuttuxi ja ylistetyxi. iZa cosca nyt perhen- ijändä teke
«itä hänen tule, ja säätta witzit rucouxen hetket huone-sans. nijn on coco perhen welwollisus, että yximielisesti
olla läsnä, ja yhdistetyllä siMmen halulla
«ouxia toimitta.

§. 53.
Mutta paitzi tätä julkista rucouxen harjoitusta, nijn

pitä meidän myös enttäin, ja ollesam, rucoile-
man; )a se, ei ainoastans sillä tawalla, että me hartaita
sydämen huoccmria Jumalan tygö lGetäm; waan myös
että me jongun wWn hetken osan eteem otam, erinomai-
sella tawalla Jumalan cantza puhuaxen, ja sekä meidän
omat, että muiden tarpet, hänen eteens cannam, nijn»
cum meille esimsrki on Danielisa, josta luetan, että hän
vxinäisydes colms kerta langsis polwillenS, rucoile, kijtti
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lhmisen welwollistls Jumalala cohtan, on
laylistllumalatanS: Dan. 6,v 10. Taincaldaiset erinäft
set ruc.mxct, o«vat sttäusemmin siiloin tarpelliset, cosca me
josacusa erinomaifesa hädäjH japuutoresa olsm, sillä silloin
on iowcliamdi yxinäns cuin julkisesti muiden cansia rueoilla.
Cuitengin min ei pidä nijtä. julkisia rucouxen hetkiä sen
caucm laimin lyötämän. <3e yri näistä vitä waari otetta-
man ja lomen ei unyodettaman. lulkisijn ja yhteisiin
ruomxljn, ptiä meitä ylöskeholtlaman, se erinomainen sm"naus, cuin niiden myöra on, cosca ns oikein taoaytuwat,
sillä lesus sano ihe: cusa caxi rulewateo«

n minun nimeeni, stmä minä olen heidän keskelläne.
Math. iB, v. -o Jos nyt lesus lupa olla läsnä, cosca
caxi eli colme hänen nimeens cocoon tulemat, cuinga paljo
enammin on hän siis simä, armons ia siunauxens can§a
läsnä olewainen, cusa usinmmat yhdistetyllä sydämen ha»
Kiila hanoä rucoilowat? Mutta jos jocu on wiriä, julkisen
rucouxcn Kayoicuxesa, ja ne erinäiset rucouxet, cuin yxi»
n isydesä tapahtuman,pitä, laiminlyö, hänestä on peliät»
tä vä, ett', hän mämmin pyytä ihmisille cuin Jumalalle
kelwala, niincuin Phariseuret mulnen teit, joita lesus
nuhtele Mach 6, v.5,6. jofa hän myös käste meitä yxinäi<
sy esä rukoileman, sanoden: Cosc« sinä rucoilet, nizn.
mene sinun cammioos, ja sulze sinun owes, j«rucoile:
sinun i,äs, joca on salaisudes, ia sinun isä», joca sa«
lmsudes nake, »m»xa sinulle julkistst.

§ 59-
Tämä welwolllnen rucouxen harjoitus pitä uAn ta«

pahtuman, ja mälmnmärikin joca aamu »a ehto; sillä st
on suuresti turpellmen, että me näinmuodoin caicki meidän
tyom ja edesottamisem, lumalasa alcam ja päätäm. Ia
tämä ei ole ainoasians meidän welwollisudem Jumalala
cohtan, waan me olem myös tähän welwolllset, meidän
oman tähden; sillä cuinga taidamme muutoin
olla nimelliset, jos en me Jumalanhalduun itziäm anna?
Meille on wsin syy peljätä ia mapista, päiwä eli yötä wa-
stan ottmsam, jos en me Jumalan suojelluxesta wacuutetut

ole.
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Jumalan nimen oikein käyttäm.Rucouxesa.
oi». Maan cuinga msnda kettä rucouxen harioltus pitä
«teen otettaman, sen taica iocainen toimiwstens ja tilans
jälken peränajatella ja hawaita. Mutta toimltustm ciwtza
ei ymmärretä täsä stncaldaisia turhia töitä, cuin moni il-
man hyödytystä, paljan a>an wiettämisexl eleeno otla;
waan täsi ymmärretän seycaldaifet toimituxet, joista ;o«

wircans cutzumisen jatken, on welwrllinen waari
ottaman, ja jotca usein owat sencaldaiset, ettei nijden täh-
den ole aica, julkisisa ruwuxen paicoisa läsnä olla. Cui-
tengin ei ole tennellekän niin kijru, ettei hänelle olis aica,
monda kerta päiwäsä, myös itze hänen työns ja tom,itu»
stensalla, lyhykäisisä rucouxifa, ja hartailla huocauxilla,
spdändäns Jumalan tvgö ylöndä. Mutta ne joilla on pa-
rembi tila, owat myös welwolliset, mämmin aica rucouxen
harjoituxeen itzellens ottaman. Ia sentähden ei da
yxikan, jollausein on kyllä aica turhijn jakelwottomijn töi-
hijn ja harjoimxiin, sanoa: että hänen cucans ei anna
myöden rucouxia pitä, waan hän mahta paliota enämmin
abkeroita itziäns sijtä, culnaa hän sen turhan culutetnn
ajan, jollakin tawalla mahdais jällens woitta ja palkita,
ja edespäin olla sitä hartaambi welwollisudms waari otta»
misesq rucouxen harjoimresa. Ia tosin, jos ikmiset perän
ajattelisit, euinga suuri hyödytys heille olis, viklosta rucou<
xen hanoituxesta, nijn he lukisit sen suurimmaxi wijsaudexiF
että olla sinä niin wiriät, ahkerat, ja Harmat, cuin että
he muutoin owat laimin lpöwäisetla kylmakiscoiset.

§. 60.
Että me nyt si'ä ahkerambaan nlcouxen harioituxeenylöskehoiteturi tulisin,, nijn peränajatelcam ensin, cninna

suuri cunnia se on meille, että me jaam rncouxesa pttä
cansiapuhecca sen corkian ja Maieftätillisen taiwan
Jumalan cansia. Jos yxi maallinen Cuningae andais
yhdelle köyhälle ja alhaiselle miehelle wapauden, että pu-
hua canhans nijn usein cuin hän tahto, jaanoa sitä cuin
häneldä puuttu: nijn se tosin luettaisin sille köyhälle miehellesuurexi cunniari ja eduin. Mutta wielä paljo suurembi

3 5 cun-

137



Ihmisen welwollisus Jumalala cohtan, on
cun-:ia ja etu on se, että meille wihcliäWs maan madoille
on, ei ainoasians wapauS, mucm myöskin käsiy, ettärucouxesa pitä canZjapuhetta caickein cunirgasien cnningan
Jumalan cartza, ja caickia meidän tarpcuam höneldä
«noa. Cuca siis mahdais olla niin peränajattelcmatoin,
ettei hän näin suurta etua wasianottais, ja ilolla rucouxen
harjoitusta etcsäns pidäis? Toisexi, nijn mielchem johdat»
tacam rucouxen suurra woima ja waicnrufta. Se on
yxi wäiicavpole, jongacautta me caickmaista, sekä hengel-
listä että ruumillistn hywä tpgöm wedöm. Sillä ei ole
yhtän rucousia, cosia se ainoasians oikein tapahm, joca
ei zotan siunausta niyötäns tuo. Syrach sano: klrjans
35,v.2i, että, rucous tunge iyens pilrpein
läpilze, la ei seisaca, sijhen asti, cuin han tule tteen,
e<l'ä lacka ennen cuin se corkein cayo sitä. Ia Apbstoli
lacod todista, että rvanhurftan rucous n>oi paljo coscase rorinei: on, Jacob. 5, v. 16. Se luetan syystä onnelli»
sexi, jolla on sencaldainen wälicappals, jonga cautta hän
taita saada mitä häneldä puuttu, jos wielä hänen siinä
siwusa pidöis jotain waiwa näkemän. Näin onnelliset
taidamme caicki olla, jos me tahdom. Rucous on yxi
sencaldainen walicappale, joca ei coscan petä wacm tuotta
meille, jos ei calcki cuin me luulem tarwitzewan, nijn cui»
tengin sen, jonga Jumala meille hyidyllisexi näks. Sen»
lähden, josw!e!ä rucouxen harjoitus, näkyis meidän li»
hallem jawerellcm waiwallolsexi, nijn ei pidä meidän cm»
tcngansitä laiminlyömän, cosca me aina olem tarwitze»
waiset, ja rucous on yri ni!n päälleluotettawa wälicap»
pale, puutostemms palkitzemisexi ja tarpeimme käsittän»i'
sexi. Mutta colmannexi, nijn ei oletan rucous työlläs i«i
waiwavoinen, waan se on paljon enämmin yri suloinen
ja ilahnrcawa harjoitus: sillä Jumala on caiken ilon ja
siunaux n lähde, hänen casivons edes on tähdellinen ilo,
jariemullinen meno hänen oiöiallakädelläne ijancaicki»
sisti, Psa!m. 16, v. n. Sentähden, jota likemmin me
Jumalata lähcstym, sitä autuallisemmat me olem, ja, itzese yancaickinen ilo ja autuus, saa alcuns, yhdistyxesä ja
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Hänen nlmens oikein käyttäm. Rucouxesa.
Jumalan cantz,. Nyt ei ole meille täfä

tlamäsu someljamba tie:ä, jonga cautta ms taidam Ju-malala lähestyä, cuin yri oikia rucouxen harjoitus, ja
jotca sijnä hartiat ja abkerai omat, naulitzswat tosin sijcä
ja sen alla, yhden ylönpaldisen ihastuxen, lohdutuxen ja
taiwallisen inakeudsli heidän sieluimns. Jos se toisin o!is,
jarucouxen harjoitus näkyis jollakin waiwalloisexi, nijn on
hänen oma turmeldu sydimens siihen syy, joca lämän
mailman turhudelda, ja synnin rackaudelda on siälls otel-
tu, ja niinmuodoin ei ole soweljas maistaman sen taiwalii<sen ilo- mannan makeutta. Pyytäkän sentähden »ocainen
snsill tulla siihen liiaan, että hänen sydämens tulis mail-
man ja synnin rackaudesta puhdistetun, ja ylöskehoitetuxi
haluun taiwallist n tawara n nijn pitä hänen ha-
waitzeman, ettei rucous ole iocu waiwalloinen, waan yxi
suloinen työ ja harjoitus. CMä wällllä nijn älkön yMn
walittacon, rucouxen waan palp
min oman sydämens cangiuden ylitze. Waan paitzi tätä
niin on wiclä yxi toinen syy, jonga tähden nitone monelle
waikiaxi näky, nimittä n se: että he nijn Harmoin fttäharjoittamat. Moni työ näky ensimmäifesä alusa raseaxi,
mutta tule euitengin ainakewiömmäxi, jolaenämmin sitätchdän, ja näin on se myös rucouxen canjja. Jota useim-
min sitä harjoitetan, sitä suloisemmaxi se mls, lalttäsuu-
tsmbi ihastussijtä sielusa ylöstule, jos sewielg ensin) o!'S
jollakin tawaila, rascaxi näkynyt. Ia mitä seura nyt cai-

kesta tästä muuca, cuin yxi woimallinen yiöskeholtus/ ru-
«>uxen jocapäiwäiseen ja hartaan harjoituxeen.

§/ 61.
Mutta ei meidän pidä ainoastans sen päälle catzvman,

Nlinga monta kerta me rucoilem, waan myös er«o«at-
tain, cuinga oikein me tästä wclwolWdesta waariotam.
Jos nyt meidän rucourcm pitä oikein tapahtuman ja ole-
man Jumalallekclwollinen, nijn tule meidän ennen caickia
peränajatella, mitä me rucoilem, jacawahta itziäm,
Men me mitan stncaldalfta pfytä, cuin soti Jumalan ttch«

toa
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lhmism welwMsus Jumalala cohtan, on
toa ia kZffyH wastan. Meidän ei pidä rucoileman Junia»
lalda costo meidän wihollistem ylitze, eli muuta taincaldai<
sta, cuin luwatoiti >a sylidinen on; waan ain-iafians sitäanoman, cuin me tiedämme Jumalan tahdon eansta yhteen
sopiwaisen oleman; sijnä siwusa tule meidän myös perän
calpa, itze rucouxen muotoa, eli cuinga jamillä /awalla
m idän rucoileman pltä, jos meidän rucourem pitä Ju-
malalle kelpaman, ja me saada tahdom mitä me anom.

§. 62.
Ensin pitä meidän rucoileman catnrvaisesia sydäme-

stä, ston, senealdaisesta sydämestä, josa ei mä eddollinen
synnin rackaus hnllitze. Sillä "sumala ei cuule syndisiä
Job. 9, v. 31. Se on, sencaidaisia syndisiä Jumala ei
cuule, jotca wiM tieten ja tcchtoin spnnisä elämät, waan
sencaldaistm rucous on Jumalan edesä cauhistus, nijncuin
Herra itze cietä anda, cosca hän Prophstan Esaian tykönä
1 LuZ v. 15, sano: cuin te parhallans käsiän nostatte,
nijn minä cuitengin käännän silmäni teistä pois, ja
waicka re paljo rucoilisitta, en minä cuitengan teitä
cuule: teidän kären owar weren täynäns. Ia Sanan«
lajcu-Ktrj. 28, v. 9. sano Jumalan yengi: joca corwans
käändä pois Lain cuulosta, hänen rucourens on cau«
histlw. Jos Njs meidän rucouxem pitä kelpaman Juma-lalle, ni n pitä ne meriset kädet ensin puhdistetlaman, ja st
wastahacoinen corwa Lain cuuloon käättämän. Se on,
meidän pitä andaman saatta itziäm totiseen käändymiseen
ja parannureen, lackaman caickein ehdollisten syndein har-
joituxesta, sillä magmalla ja wilpittömälla aicomisella, että

kuuliaisella sydämellä, Jumalan mieldä jatahto noudatta,
jonga tähden myös ästen maimtusaloh.9,v.zi,seiso: Jo/
ca on Jumalat palwelja ja teke hänen tahtone, sitä
hän cuule. Mutta sitä wastan sano David. Psalm. 66,
v 18. Jos minä jotakinwääryttä pidäisin sydämesäni,
niin minua cuulis. Cawcchtacam sijs itziäm,
etten me meidän omcmpahudem ja cowacorwaisudem caut«
ta, tekis rucouxiam cauhistuxexr Herran edes, ja mmcan
faattais, ett« ne häneldä cuulduxi tule.

§. 63
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lunnuan mmm oikein käyttäm.Rucouxesa.

.
5 6z.Tolsexi tule meidän rucoilla se on, wahwasaturwasa ia lapselliiesa uscalluxesa siitä, että meidän taiwal-

linen Wm cuule meidän rucouxem, ja anda meille mitä
me häneldä anom, eli sitä cuin meille Kyödyliisembi on.Vxi tamcaldainen usco eli uscallus, on tosm itzerucouxenhengi elt elämä. Se on st tuli, jocapitä meidän rucouxcmui)rin sytyttämän, jos sen muutoin pitä tammseen ylös-nouseman; japaitzi sitä, ei taida meidän rucourem mttän
ulostoimitta. Sencähden, nijn Jumalan Hengi Jacobin
cautta neuwo meitä anoman uscos epäilemär, ja sano:
että joca epäile, ston meren allon caldainen, joca luu-
lelda ajecan ja lijcuttMn. Altän se ihminen 1.-«lco jo-
tain Hermlda saawans. lac. 1, v, 6,7. Sitä wastan sa-no lesus: Marc. 11, v. 24 Caicki mirä te rucoillen anot-
ta, se usiocar sa«wan, nijn se tapahm teille. Taincal-
daistcn uscallureen ja turmaan rnuuxesa. pyytä Herra le-sus, catten muun seasa, myös sen cautta meitä ylöskehoit-
ta, että nän sijnä rucouresa, cuin hän itze on opettanut
meitä rucoileman, on kaifenpt meitä cutzmncm Jumalanisäxi. Sencautta tahto hän meille mieleen johdatta; ettäniMuin oikia maallinen isä on walmis andaman lapsil-
lens mitä he.tarwitzewat, nijn, ja wielä paljo enämmin,
on Jumala meidän racas taiwallinen iftim walmis, lap-
sillens heidän tarpeitans andaman, nijncuin Herra lesusscn itze edespäin seliltä, Luc. 17, joja hän ensin ylökkeyouta
meua rucoileman,ja lupa että jos me sen teem, nijn meidänpnä laaman mitä merucoiiem; sitten otta hän wertauxenyhdestä luonnollisesta isästä, cuinga st ei anna lapsillens Mcum wahingollinen on, ja caikesia tästä teke tämän väätö-
ren: siis te, jotta pahat oletM, taidatte hywiä lah-
lo a anda teidän lapsilleu, paljo enämmin teidän tai-
wallinen isän anda pyhän hengen sitä anowaisille.Sentäyden taidamme tur.oalliftsti lähestyä jumalalaru-wuxesa, ja olla sijtä wacuutttut, että han mjmuin yxi dy-
wä, armollinen, jalaupias isä anda meille, mitä me hä-nen tahtons jälken häneloä anom.

s 64.
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lhmisen welwolliM Jumalala cohtan, on
§. 64.

Colmanneri pitä meidän rucoileman nZyrydesä. In
ylpiä ja ylipaisunut sydän, on amann Jumalan edesä
cauhistus; mutta caiken enämmin silloin, cosca se rucou-xesa hänelle uhrata». Sitä wastan on meidän welwolli-
sudem, joca aica sydämen röyrydesiä itziäm ahkeroita,
mutta caiken enimmäst sillan, coca me rncouxeÄ HZnm
caswolns eteen tulem. Ia ni ncnin Jumalalle on mieli-
suosio nöyrään sydämeen joca aica, niin hän andasen itzellens kelwata, cosca st rucouresa hänen etesns ca«ne-
tan. Sillä ylpiär ei ole costan sinulle otolliset ollet:
muna sinulle owat aina orolliftr siwiäin janöyräin rn-
couret, sano ludiN) kirjans 9, v, 16. Ia Apostoli Pe-
tän todista, että Jumala on ylpeitä wastan, mmt«
nöyrille anda hän armons. 1 Pet. 5, v. 5. Tamcaldamen
nöyrys rucolrxesa, pitä nyt kyllä ennen caickia löyrcämän
sisällisesti sydamesä, nim että me tunnem itzem mahdotto-
mia lähestymän lumalata, iasaaman sirä hywä cuin me
häneldä pyndäm; mutta sijnä fiwusa on se cnitengin mu«
rimmasti cohtullinen, että me myös ruumin
käytöxisä itzem nöyvymm. Ne jotca maallisilda Cunin-
goilda j»fain anomat, ja chiwät, paljastajat pään'», cu«
martawat, ja coconans caslvoillens langewat-, cuinqa val»
jo enämmin, mahta sijs tämä tapahtua silloin, cosca me
meidän anomisen, cansta, sen suuren taidan ia maan Cu-
nlngan eteen lmestym? Nämät u!conaiset kämörer ei /uin-
gan ole mihingän kelwollistt, cosca sydän wielä on ylöspä!-
sunut, waan Jumala pglio cauhistuniitä mut-
ta cosca ne yhden nöyrytetyn chdämen cantza yhdistetyt
oVÄt, nijn owat ne hänelle otoilistt; ja meidän oma mi-
tKttömydem, mcchdottomuoem ja waati
myös sitä, että me näinnuodoin sekä sisällisesti että ulco-
naisefii, Jumalan edesä itzem nöyrytäm. ms
myös rucouxeen mennesam, syinen tolstam ylös-
keho tta Davidin ca«Ba, ja «anoa: rulcar, cuma
j« vofwille lanFetcam ja maahan lastecam, herran
meidän luojam eleen. Psalm.S»s, v.6.
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Jumalan nimen oikein kayttam.Rucouxesa.
§. 65.

Neljännexi, pitä meidän rucoileman lesuxen mmej3,
se on, meidän ei pidä perustaman rucousiam, meidän oma
«ahdollisuoem ja ar.siom päälle, joca ei mikän o!?, waan
pxinansja ainoastans, meidän Wapahtajamlesuxen an»
sion päälle. Jos wiM nijn olis, mä ms yxiwacaisella !y«
daniellä Jumaluta palwelem, jabänen mitldäns noudan»,
nijn ei pidä meidän cuitengan ajatteleman, että Jumala
senrähden on wälcapää meille jotain hywä antaman, pal-
jota mämmin on hänelle syy rangaista meitä mcidän syn«
deim, ricostem, ja wicalm tähden cuin meidän puolellam
löyttän. Caicki meidän oma anjiom ja wanhurscandem,
ei ole sijs muuta, cuin yri saastainen waats, jongacansia
«mme mah)a rohjeta Jumalancaswoin eteen tulla, waan
lesus ja hänen ansions on se ainoa joetta caurm meille
on ustallus ja rygskäfmys coikella rohkeudella uscon
raurra hänen päällens Eph.Z,v. 12, jonga Mdcn meidän
myös tule rucouxisam, häneen yxinänS ltziämme noata,
niin että me sanomme: Isä! racas taiwallinen iM! me
olemme kvllä iyesäm mahdottomat ssnulda jocsin hy-
»ä anoman ja saaman, murra cuirengin me lesuxen
cauna sinun erees rulla rohkenem: leiuxen sinun
cas meidän wälimiehem, somircajom, jswapaheajam
tähden, hänen täydellisen cuuliaiftldens, ulosselsown
rarkeran kärst»ni;"ens, weren wuodaruxms, cnolemans
javlös noustmistns tähden, ole meille armollinen, j<»
«nna meille mirF me sinulda pyydäm. Tämä on ru«
coillaZesuxen nimesä, ja'lutä sano lesus itzeloh.i6,v.2z,
mitä lkänäns se «uotte jsäldä minun nimeeni, nijn hä»
«nd<» reille.

§. 66.
Wijdenneri, pitä meidän rucoileman »aarionomi-

sella japeränajamxella, nijn että me ihe tiedän, mitä m«
anom, ja en salli meidän ajatnxiam o'la muisa alioisa.
Ne paljat suun ja huulden rucouxet, jocca peränajattele,
mattomudesa tapahluwat, ei tuoca mitän siunausta myi»
täns, waan paljv «nammin nijncuin Jacob muinen sanoi

äiti!-
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lhmisen welwolusus Jumalala cohtan, on
äitillens, i Mos.Kiri-27,v 12, mitämax, me saatamme
kirouxen pääUemine ja ei siunausta; S ncaltaiset rucou»
xet owat yxi ulcocullattu ja lurha Jumalan palwellus,
josta Jumala sano: Esaian, 29, v. iz. rämä cansi» lähesty
minua suullans ja cunnioiye minua mutta
heidän Hdämens «n caucana minusta. la, taincaltai"
stm rucoustn, cautta tule Jumala pilcatuxi, si,nä, että
hän n corkia ja callis nlmms pidetän suusa, ja ei culrengan
sydän sijlä mitän tiettä. Itze puoleldam me myös teem
aiwan tyhmästi, jos ms silloin, cosca me astum Jumalan
«swoin eteen, nijn cgilisa asiasa, cuin se on, että anoman
meidän sieluim ja ruuniim tarpeita, itze eoesaftumisesa un-
hodam meidän asiam, ja ajattelen» muita turhia ja kelwot»
tsmia asioita, cuin meidän mielchem jobtuwat, jasatana,
joeapyytä olla meille esteeri, meidän sydämihim lyckä. Se
on samalla latvalla tasa, cuin että yxi pahcmt»M joea on
hengeloä pois duomittu, tulis Cuningan etee», armo kerjä»
män, mutta juuri siinä samala rupeis kä päistä huonesa
taca ajaman, ja ei enä aiatttliscan sen päälle, mitawar-
ten hän cuningan tygö tuli. Eikö sencaltainen perunajat<
telematcomus jo anfaitzis, ettei senkaltaiselle armo annetais?
Ia juurinijn makdotoin on myös se, että Jumalan pidäis
waariottaman meidän rucouxlstam, ja armosa cuuleman
meitä, cosca en me itze tiedä, engä ajattele, mitä me ru«
coilem. Sentahden pitä meidän caickia wieraira ajatuxia
wastan rucouxesa, sttäenämminitziamwarustaman, cuin
että me luonnojtam nijkijn taipunet olem. Ia sen tähden
on taxpellinm, että me rucouxeen mennejäm, mielcheem
johdmam, kensngä cantza meille silloin on tekemist; nimit-
täin ei iongun ihmisen, waan sen suuren pyhän
tillisen lumaKm cantza, jonqa caswoin eteen ei ole soweljas
tulla, sencaltaisen sydämen cantza, joca turdilla ja kelwot-
tomilla aiaturillatäpcätty on. Sitte pitä meidän muista-
man niiden asioin taruMutta, jotca meille owat luma-
lalda anottawat, ja joista muutamat owat niin wälttä-

että jos en me mjtä saa, nijn me ne caiken wl»
hchaisimmät caikista luondocappalleista vkmija että perän
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Jumalan nimen oikein käyttäm.Rncsuxesa.
«jattelemattomus jawicrat ajalurst cuitcngin esiäwät, et-
ten me näin tarpellisisa asioisa cuulluxi tule. Tätälikinpitä meidän myös tästä asiasta rucoileman lumalara nim,
että ennen cuin me milän muuia pyydäm, me caiken ensinrucoilem yäneloa armo jahalu rucouxeen, ilman caickia so-pimattomia ajatuxia, ja sydämen nartaudella sitä toimi-
tam, ia tämän siwusa nijn pitä meidän myös itze walwo-
man nxldän ajamstem ylitze; ia jos me Kawaitzem että jocu
wieras ajatus meidän sydämesäm ylösnouse, cohta sitäwastan itziän, asettaman, ehimän sitä alaspoina, jaKuo-
caman Jumalan tyZö, ettei hän sitä nisille tygölukea,
waan armostans andefi onda tahdois. Jos me nyt yli-
wacaisesti, näin, nijtä turhia ja»vieraita ajatuxia wastansodim, nijn saamme myös hawaitta Jumalan awun, nii-
den alaspainamisexi, eli myös, jos ne meidän oma tah-
toam wastan, meidän tykönäm aina edespäin pyy ämät
ylösnosta, nijn ei Jumala meille tygölue. Waan
jos se meidän ehdollisesta lugunpitämattömydestam ja huo-limattomudestam tapchtu, niin ei ole meille nmän lunm-lalda nijn cauwan cuin me sencaltaisesa pe-
ränajattelemaltswudesam ppsynem.

/ §. 67.
Cmdennen pitä meidän rucoileman ahkerudella m

Mwacalsudella, nijncuin lesus itze sitä waan, cosca hänsano: loh. 4, v. 24, Jumala on Hengi, ja jorca handärucoilewats nijden pirä henges jatomdes handä rucoi-leman. El sinä kyllä ole, että me tiedän, mitä me rucoi-
lem. waan rucous pitä myös yriwacaisesta japalawafta
sydämen halusta lähtemän. Kylmäklfesisen ja haluttomanrucouxen cautta, emme taida mitan lumalalda. saada.losyxi kerjäläinen pyydäis meildä almua, ja stn alla an-
dois meidän pmmärtä, että se on hänelle yhtä caicki, jos
yön meildä jotain saa, eli ei: nijn me tosin ajattelen, ettäse kerjäläinen on, elikä ylön plpiä, eli myös, että Känslle
on paitzi sitä nijn paljo, ettei hän meidän almuani tarwitze,
longa lahden emme myös hänelle mitan anna. Ia sa-

H walla
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146 IlMisen welwollisusJumalala cohtan, on
malla tawalla tulemme myös Jumalan armon owen edestä
pojes ajetuxi, cosca me händä rucoilem, ja ei meille cui-
lengan ole sydämellistä halua ja ikäwöitzemistä sen perän,
cuin me anom. Nijn emme myöskän mahda ajattlla, että
meidän kijtoxem jaylistörem owatlumalaile otolliset, cosca
ei sitä uhrata stncaltaisista sydämestä, joca hänen laupiu-
dens totisesta «undemisesta, on lizcucetuxi, ja palawaan
haluun ylössyNMyxi tullut. Sillä hän on yri Jumala,
joca erinomattain catzo sydändä, ja cosca hän ei sitä saa,
nijn cuule se Amos 5,0.22,23, waicka re minulle uhrau
sitte polrouhria, ja vuocauhria, en minä cuirenZan ota
nijrä ocollisexi, engä cayo teidän lihawara kijtHsuh-
vian. N)ie pois »ninun edestäni sinun wirces jyrinä;
silla en minä rvoi finun candellicces laulua cuullella.
Tämä cuin sanottu on pitä caikista meidän rucouxistam ym-
märretlämän, nijn että jos me, eli syndejäm tunnustam,
eli anom itzellem eli muille jotain hywä, taicka rucoilem,
että Jumala meitä ja meidän läyimmäistäm, pahudesta
tahdois warzella; eli myös Jumalala kijtäm jaylistäm saa-
duin armo» lahiain edestä; jaei tämä caicki tapahdu pala-
wasta sydämen halusta, nijn ei taida se Jumalallekelwata.
Cosca me sijs Jumalala rucouresa lähenem, nijn olcamme
yxiwacaiset jaahkerat; ja että me itzeftäm sijheen kelwotto-
mat olem, nijn rutoilcam myös Jumalala, että hän mei-
dän sydämem taiwallisen halun tulella palawari tekis, ia
cosca me ftn tunnen, niin cawahtacam itziäm, etten me
ehdollisten syndein saastaisella wedeliä ulossammutta, c-nga
muutoin tykönäm kylmendyä anna.

§. 68.
Seitzemännexi pitä meidän wielä rucoileman oikiaso

aicomisesa ja päälle tarcoiruresa, ia se, nijn hywin itzs
rucouxen subten, cuin sengin suhten, joea me anomme.
Mitä itze rucouxeen tule, m n ei pidä se sitäwarten tapah-
tuman, että me muiloa ihmisikä nähdcnsm, nijncuin ulco-
cullatut tekemät, Mach. 6, v. 5. Ei myöskän paljasta ul-
konaisesta totutusta tawasta, ja ftnrghden että muutkin
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Jumalan nimen oikein käyttäm.Rucouxesa. 147
nijn tekemät. Waan meidän pitä rucoileman Jumalala,
ensin sentähden, että me sm cautta annaisim Hänelle sen
eunnian cuin hänelle tule, ja sen palwelluxen cuin me hä«
nelle welwolliset olem; loiscxi sentähden, että merucouxenharjoituxen cautta, jättäisim todistuxen sijtä, että me uscom
ja tunnem Jumalan sixi ainoaxi caiken siunauxen lähteexi,
jolda mecaickia hyivä saada taidam; ja colmannexi pitä
meidän sitä warten rucoileman, että Jumala mahdais an«
da meille ja meidän lälnmmaistllem, mitä meille tarpellinen
ja hyödyllinen on. Mitä taas tule sijheen, cuin meluma-
lalda rucoilem; nijn pitä meidän cawahtamcm itziäm, etten
me mitän pahasa ja syndiseja aicomisesa häncldä pyytä
mahdais. Nijn rucoile moni lumalalda walda ja woi«
ma, että he, taidaisit costa niille, jotca heille owat jotain
wäaryttä tehnet. Toiset rucoilewat rickautta ja murua
ajallista etua, sen paolle, että he mahdaisit saada elä,
ylönpaldisudesa, hecumasa, jacaickinaisesa mrhudesa ai«
cans culutta. Tainealtaiset tekewät itzens, jaheidän omat
turmellut himons, epäjumalaxens, ja pilckawat el wäm
lumalata sen cautta, «ttä he rohkenewat pyytä häneldäsitä, cuin ei he cuitengan hänen tahtons jälken käyttä tcch<
do, ja heistä sano Jumalan hengi Apostolin Jacobin caut-
ta: te anorra, iaecresaa, että te kelrvottomast anona,
ecrä re teidän himoisan sen culuraifitra. Jacob. 4, v. 3.Jos me sijs Jumalan mielen jälken rucoilla tahdon,, nijn
pitä meidän caicki syndiset ja lihalliset päälletarcoiiuxst
ohelle paneman, ja ei mitän muuta anoman, cuin sitä,
joca tule Jumalalle cunniaxi, ja sekä meille että meidän
lähimmäiselleni, ensin hengelliseri. ja toisexi ruumillisexihyödytyxexi ja onnellisudexi. Tämä on se ainoa pää-mäarä
ja päällätarcoitus, cuin meille caikisa meidän rucouxisamoleman pitä.

§ 69.
Tähän asti olen minä §, 42.ruwetsn puhunut, luma«lan nimen cunnioitzemisesta, ja cuinga se, sekä laiminlyö»

dan, että myös waariotetan. Nyt tahdon minä roisexi,
puhua sijtä cunnmsta, cuin me olen» welwollistt osottamanK« luma<



lhmisen welwollisus Jumalala cohtan, on
Jumalan huonelle ja sen sisälle tulolle. Jumalan huo-
nen cantza ymmärretän, kircko, eli se sia, joca Jumalanyhteisexi palwelluxcri määrätty ja uloswalittu on. Se e»
nyt suingan ole iyesäns pyhä, cuitengin sen palwelluxen täh-
den, cuin sijnä Jumalalle tapahtu, nijn pitä se meildä py<
hänä jasuuresa arwosa pidettämän, nhn etten me sitä saa-
stuta ja muuri tarpexi käytä. Tätä tahdoi Wapahtaja
lelus itze opetta, cosca häl, muinen Jerusalemin templistä,
ulosajoi ostajat ja myyjät, ja sanoi: minun huonen pitä
rucous huonexi cuyurtaman: mutta te olette sen tehner
ryowäritten luolaxi. Mach. 21,v. 12, iz; 1a10h.2,v.i6,
sanolesus: Alöäc tehkö minun isäni huonetta canppa-
huonexi. Tästä me näem stlkiästi, että kircot, yxinänS
Jumalan palwelluxexi käytettämän pitä; ja tämä pitä
myös oleman se ainoa päällecatzando ja pää-määrä jonga
tähden me sinne cocoon tulem, ia ei tuleman sinne, nijncuin
marckinoille, cäuppa tekemän ja muita mailmallisia asioia
toimittaman; nijncuin se suurelda osalda tapahtu. Wielä
pahemmin tekewät ne jotca sitä wanen kirckoon tulemat,
<ttä heille samalla tiellä mahdais olla tila warcautta, juo-
pumusta, taicka muuta pahutta harjoitta. Mutta caiken
pahemmasii käytläwät itzens ne, jotcacoconans owat nijn
häwyttömät, että hs rohkenewat juowuxisa tulla sisälle
Herran hiwneseen, taicka siellä maata, naureskella, lä«
himmäistäns panetella ja hänen päällms wicoja etzi, eli
muutoin syndisten ajatusten cansia siellä istua. Tämä on
tosin aiwcm tawallinen, ja todista sijtä, että jumalatto-
mus ihmisten seasa on caswannut aiwcm suurexi, ja ettei
Herran pelco ole deidän sydämisans. Taincaltaiset ihmi-
stt tekswät Herran huonen pcchemmari «lin ryöwäritten
luolaxi ja nautain maiari, jonaa tähden Herra ei suingan
heitä rcmaaiiemam jätä, jos ei he itziäns paranna. Ca-
wahtacam sijs iyiam taiucaltaisesta Herran huonen v!önca<
tzcsia. iacosca n:e llckm kirckoon, nijn muistan» että se on
se paicka,.:osa st suuri Jumala erinomaisella tawalla läsnä
on, ja seurattani Jumalan hcngcn neuwo, joca Salomo-
nin cautta, Saulnaja,Mj. 4,v. 17, sano: varjele jal-
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lum. huon. ja ftn sisälle tulon cunn. pitäm.
cas, coscas mener Jumalan huoneseen. Se on, m?i«
dän pitä nijn pyhällä edellawalmistuxella jalumalisesa ai«
comisesa tuleman Herran huoneseen, cuin se sopiwainen on,cosca me sen pyhän ja Maijestätillisen Jumalan
eteen ilmestyä tahdom. Meidän pitä mielehemo iohdatta-
man, että meidän toimituxem silloin on: pitä canstakäymi-
stä Jumalan cantza, ja sentähden caicki maalliset ja wä-
hemmin tarpelliser asiat, unhottaman ja vyelle paneman,
jotca nijn caliisa ia corkiasa edesottamisesa meille esteexi
olla taitawat. loca ei Herran huonetta taincaltaisesa ar-wosa pidä, se osotta, ettei myös Jumala itze misäkän ar-wosa hänen tykönäns ole.

§. 70.
Nijncuin meidän nyt pitä osottaman cunnian Herranhu->nelle, nijn pitä meidän myös caicki sen sisälle mlor, ar-

wosa pitämän. Tähän4u!e luettawaxi ensin, st omaisus
sa tawara, cuin Herran huonesa löyttän, taicka sen tar»
peri ja woimasa pitämisexi määrätän ja cootan, eli halul-
lisilda ihmisilda sijhen lahjoitstan. Taincalcaista Herranhuonen sisälle tulo ja omaifutta, ei mahda yxikän rohjeta
poijes salata, wähendä, eli muihin tarpeisiin panna, waan
pirä nijncuin se myös on, Herralle pyhitettynä. loca toi-
sin teke, hän on yxi kircon «waras, ja hänellä ei ote yhtän
siunausta lumalalda odottamista. Herran huonen sisalle-tuloxi mle wielä toistxi se luettawaxi, cuin opettajain ylös«
pitämisexi määrätty on, jotcaJumalan palwelusta woima-sa pitämät. Heidän cutzumisens waati, että heidän caiken
maallisen woiton etzimisestä, jolla muut itzens elättäwät,
heitäns poijes pitämän pitä, ja sentähden on se oikeus ja
cohtuus, että he nijldä elatuxens jaylöspitämisens saawat,
joiden sieluin ylitze he walwowat; nijncuin Pawali sano:
1 Cor.9, v. 11. Jos me olemme teille hengellisiä lhlwän-ner, paljoco si on, jos we ceidän ruumillisia nijtäme?
Ia sentähden on myös caickein maacundian lailda jaoikeu-
delda asetettu,ettH sanan palweljat työstäns jawaiwastanspitä elatuxens saaman. Mitä nyt näinmuodoin Herranhuoneille ja sm palwelioille määrätty on, sitä ei mahda

K' 3 yrikän

149



lhmisen welwollisus lumalata cohtan,
yxikän wähendä, eli sen ulostekemiststä jollaculla tawalla
itzians tacaperin wetä, sillä nijncuin st on heidän omaisu»
dens, joca heille oikeudella tule, nijn on se yxi warcaus ja
ryöwäminen, co"ca ei sitä heille anneta. Ia! ston suu»
rcmki warcaus cuin jocu taidais ajatella, nimittäin luma»la itze tule sencautta warastetuxi jaryöwätyxi, sillä hänenpalwelluxens joca pidäis woimasa pidettämän, tule stntah-
den taicka peräti laiminlyödyxi, taicka myös, ei nijn toi-
mitetuxi, cuin se pidäis, eosca hänen palwelians owat
waaditutylöspitämisens puutoren tähden, maallisihin asca»reiyin itziäns secoittaman. Tämä ei ole enämmin sanottu,
cuin Herra itze sano: Ma!.z,v,B, cusa se cuulu: se
oikein errä ihminen percä humalan, nijncnin te minun
pecacce? jos,ocu kysy, misa Jumala petätän? Nijn wa»
statan samasa paicasa: ja ylönnysuhris,
jotca olit sencalmiset sisälletulot, cuin Jumala wanhasatestamendizä huonen ja sen palweliain tarpeyi säätänyt oli,
jacosca ei nijtä oikein marettu, niin oli se petos ja warcaus
Jumalala cohtan; ja sijnä seurawaisesa wärsysä, seiso,
mitä sencaltaisen petoxen ja warcauden päälle seura, sen-
tähden, sano Herra, re otetta kirouxella kiromr. Nijn
on se wielä nytkin tanäpäiwänä, nijncuin coettelemus to<
dexi osotta. Moni luule woittawans jongun edun sen caut»
ta, että he taicka Herran huonesta jotain warastawat, ja
mira siihen andatulis, itze pitämät, taicka myös Jumalansanan palweljoilda heidän cohtullisen ja tarpellisen ylöspi-
tämisens, wähendäwät ja anoamata jättäwät. Waanse nahdän, ettei taincaltaisille cuitengan enämbi ole cuin
muillacan, waan paljo enämmin, että kirous ylösniele,
niin hyvin sen »varastetun japetoxella saadun woiton, cuin
myös paljo muuta sijnä siwusa, monella tawalla. Joca
sijs tahto: ettei hänen omaisudens pidä kirottu oleman,
hän andacon Herran huonen ja sen palweliain saada ja
pitä sen sisälletulon, cuin heille oikeuden jälken tule.

§. ?i.
(olmannexi, olemme welwolliset osottaman cunnia

luma«
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on hänen päiwäins pyhittäminen.

Jumalala cohtan sen ajan eli nijden päiwäin pyhittämi-
sin cautta, cuin hänelle palrvelluxexi maärätvr owac.
Nijncum Jumala on andanut, jaanda meille caiken a»an;
mjn olemme myös welcaväät caicki päiwät hänen mielens
jalken jahänelle cunniaxi käyttämän. Mutta paitzi tätä,
mm owat cuitenqin witzit ajat ja päiwäc määrätyt, joita
meidän erinomaisella tawalla Jumalalle palwelluxexi ja
culinioitzemiseri mieltämän pirä. Näin pyhitettin muinen
wanhanTestamendm ajalla jaludalaisten seasa se seitzemäs
päiwä wi;cos, jocaon lauwandai päiwä, mutta nyt uu? e-
ft Testamendija, on meille ChristityilleSunnundai päiwä,
sabbaeyi-eli lepo»päiwäxi asetettu, ja sentähden se myös
Herran paiwäxi cuhutan. Wanhan Testamendin Sadba-
thi, piti pyhitettämän mailman luomisen muistoxi, ja sun-
nuudai pitä nyt meildä wietettämän lesuxen riemulliftn
ylösnousemisen ja nijden hvwäin tecoin erinomaisexi mui-
stoxi, cuin meidän cuolluista ylösnosnut Wapahtajam,
meille osottanut on, ia joiden cautta meille on walmistettu
tie, sijhen uuteen tulewaiseen mailmaan, jota me jälken
cuoleman odotam. Tämä päiwä joca näin on muista päi-
wistä ulosmerkitty jaeroitettu, pitä ensin mietettä-
män yhteisexi Jumalan palwelluxexi Seuracn.nnan cocoure»sa, josta ei yxikän ilman laillista ja maalimaista syytä,
mahda pois olla. Tämän siwusa ja toisexi pitä Herran
levopäiwä wietettämän, erinomaisexi Jumalan palwellu-
xexi, jocatapahtu, cosca jocu cotona perhens ccmtza rucou-
xia pitä, Jumalan sana luke jatutkistele, Jumalalakiittä
ja ylistä weisuilla ja kljtos wirsillä, ja niinmuodoin sekä
itziäns että muita lumalisudesa harjoitta; eli myöscosca
jocuvxinäns taincaldaisia lumallsuden harjoituxia edesänspitä. Ia että meille tähän olis sitä parembi tila, nyn on
Jumala kieldänyt caicki muut ascaret, ia kästenyt, että
meidän silloin caikesta ruumiillisesta työstä pitä lepaman.
Sillä mitä Jumala wanhan Testamendin Sabbachista sa-
noi, se on myös wiUä mitasa ymmärrettäwä uuden Testa-
mendin Sabbathi väiwästä. Näin sano Herra: Cunsipäiwä pitä sinun työtä tekemän, ja caicki ascares coi-
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152 Ihmisen welwollisus Jumalala cohtaNf
mittaman. Multa sti»zemändenä paiwänä on Herran
finnn 'znmalas Sabbathi: silloin ei finun pidä tysrä
tekemcln. 2 Mus-kirj. 20, v. 9/ io. Sentähden ei mahdayxikän ajatella, ettei mellbä mträn muuta waadita cuin
ainoastans sen, että me SabbatKi pälwänä ruumillisesta
työstä lepäm; waan se «Kajona ulconaisista ascareista le«
wätän, pitä mainitulla lamalla hengellistxi hyödytyxexi ja
Jumalalle erinomaisen palwellurexi käptettämän. Sillä
Herran päiwä ei ole ,'uingan sijhen asetettu, että meille sen<
cau"a olis tila lalscutteen ja joutilaisutteen, waan sitä
wnrten, että »mille olis sitä soweljambi aica, eroitta mei«
dän amturiam maallijistacappaleista, ja kijnnittä meidän
ltmldäm taiwallisim Pallon wähemmin on tämä päiwä
siinä aicomlsesa aftrsttu, että meille lepäifäm meidän wir-
cam töistä, o!is sila enambi aica synnin japahuden l>ar<
joitureen, niincuin, sen pahembi! moni te?e, jotca kyllä
lepäwät heidän cutzmmsenS ascareista, mutta caikella wi«
rcydellä, caickinalsten jyndein harjoituxella satanata pal-
welewat; cusa cuitengin heidän welwollisudens olis, cai-
kenenämmin synnistä ihiäns poijes luowutta, ja sen mää»
rätyn aian Jumalalle palwellurexi ja heidän sieluillens hyö-
dytyxexi wiettä ia culmta.

§ 72.la, totiftsti, jos me tätä oikein tutkistelem, nijn me
löydän,, että se on yxi suuri Jumalan hywä työ meitä coh-
tan, että hän yhoen wistin paiwsn wijcom, täsä aicomise-sa, ja taincaltaiseen harjoituxeen määrännyt on. Sillä
me olem luonnostam taipunet oleman ahkerat mailmallisten
coppalden ja jos ei ioni wisti aica olis
meille määrätty, sielun tarpeen peränajattelemiseri, niin
olis losin syy epäillä, jos me ikänäns sijhen, jonaun ajan

ottaisim. Mutta taincalmisen henoellifen lewon
puutoxesa olistt tosin meidän sielum aiwan walitettawasatilasa. Eikä wastan on meidän sielulleni jocaSunnundai,
yxi lepo-päiwä Ia jos me oikein sm päiwcm käytän,,
niin on meirän sielullem silloin yxi wieras pidon - päiwä,
jolla ft yancaickisem elämään ra.oituxi tule. Sentähden

ei



on hänen päiwäins pyhittäminen.
ei pidä meidän nuriseman tätä päiwä wastcm, nijncuin o!is
st aica poijescadotettu ja hucattu, joca ruuniillisten töiden
ohellepanemistlla, sielun hyödysyreri käytetyn, niinci»!n
muucamat tekemät, jotcakysymät, nimcuin Amoren >, lug.
v, 5, seiso: Cosca uusi cuu loppu, etlä me saisim jvivlä
myydä? laSabbachi e«ä me ohria cauppaisim? Mei-
dän pitä paljo enämmin lukeman tämän päiwän, stxi par-
hammaxi woiton päiwäxi coco wijcosa, ja, nimcuin els-
päiwäxi, jona me cocom elatusta ja tawarara meidän sier
lullem, ei ainoastans yhdexi wijcori, maan coco meidän
elämän ajari.

§- 73-
Mutta paitzi tätä nimitettyä Herran Sobbathi-päi-

wä, jom meidän joca wncko tule pyhittä, on wielä multa
päiwia ja aicoja, joita Christillinen Seuracunda on aset-
tanut ja määrännyt, muutamain erinomaisten Jumalan
hywäin tecoin muistoxi, cuin omat: lesuxen meidän löa»
pahtajam ftndyminen, kärsiminen ja cuolema, ylös-
nouseminen ja taiwaseen astuminen, nijncuin myös py-
hän hengen näkywäinen lUostvuodattaminen Christu-xen opetus-lasten yliye, jotca sen cautta omat tullet wal»
mistetuxi, autuden oppia ymbäri coco mailman uloslewit-
tämnn, ja muita taincaltaisia. Ne päiwät, cuin Chri-
stillinen seuracunda taincaltaisten Jumalan armo-töiden
muistoxi jo wcmnudesta on asettanut ja walinnut, pnä mei-
dän sijs juhlallisesti «viettämän, Jumalan valwellureila,
kijtoxella ja naiden hywäin töiden erinomaisella muistolla.Ia totisesti, joca näiden Jumalan hywäin töiden suurutta
oikein perätuuattele, hän ei myöskän lue sitä paljori, että
hän muutamat päiwät wuodesa, tamcaltaifeen Cdristilli»sem harioimxeen eroitta ia walitze. Maan se on täsa wi-
fusti muistettawa, että nämät juhlapäiwätpitä oikein wie-
tettamän Jumalan mielen jälken jahänelle ylistyxexi, ja ei
ylänsyömisellä ja juomisella, turhan leikin huwituxella, ja
muulla sopimattomalla menolla ja mailman syndisellä ilol-
la, nijncuin se, paratcon Jumala! aiwan monelda jausi,asa paicasa tehdän, ja jongacautta tapahtu, ettäHerranK 5 juhla-
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Ihmisen welwollisus Jumalala cohtan,
juhla»päiwät saatanalla, synnille jamailmalle mielisuo-
sioxi, palwelluxcxi, cuuniaxi, wietetyxi tulewat. Tain»
falmisille sano Herra: Minun sielun wiha reidän mnca
clluran ja iuhlapäiwän, nmiä olen nijstä suummm,
minä wäsyn sicä kärstisäni. Es. l, v 14; Ia Amoxen 5,
V 3i, cuulu se: Minä wihanja hylzän reidän juhlapäu»
wän. Ia H?rra uhca tainca'taisia cowalla ranqistuxella,
ja sano: Minä tahdon reidän juhlapäivän käärä
murhexi, ja caicki reidän weilunne waliruxcxi, ja roh-
don anda säkin jocaiyencupeisijn ruUa, ja caicki päät
pahaxi tehdä, jacahdon heille murhen saarra, nijncuin
jocu ainoata poica murhetti, heidän pitä surkian lo»
pun saaman. Amoxen B,v. io. Muistacat tätä, caicki te
juhla-päiwän wäärin käyttäjät, mengäl sydämihin, ha-
waitcat teidän pahuttan, rucoilcat lumalalda andexi ja
parandacat teitän.

§. 74-
Paitzi näitä suuria juhla-päiwä, on myös wielä mui-

ta päiwiä, jotca owat asetetut, Apostolitten, ja muiden
pyhäin ihmisten jälkimuistoxi, ei sitä warten, että meidän
pidäis heille jotain jumalallista cunnia ia palwellusta osoc-
laman; waan sima aicomisesa, että meidän näinä päi-
winä erinomaltain pitä kijttämän Jumalala sen armon
edestä, cuin hän heisä ia heidän cauttans osottcmut on,
simä että he owat ollet Jumalan uloswalitut aseet ja pai-
weljat, joiden cautta lesuxen suloinen Ewangeliumi on
meille ilmoitettu, ja sen cautta meille osotettu tie i.cmcaic-
kiseen elämään. Sijnä siwusa pitä meidän tutkisteleman
ja peränajatteleman heidän esimerckiäns, uscosa, rackau-
desa, cuuliailudesa ja kärsimisesi, ja sijtä ylöskehoitetuxi
tuleman heidän esunerckiäns ssuraman. Ia se joca tällä
tawalla näitä päiwiä wiettä, hän tosin nijn suuren hyödy-
tyxen sijta hawaitze, ettei hän suinaan nurise sitä wastan,
waan paljota enämmin kijttä Christillistä seuracunda, se»
«dsstä että taincaltaiset päiwät asetetut owat.

s. 75.
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on hänen päiwäins pyhittäminen.

Wielä on myös muita Mwiä, ioita meidän Herrallspyhittämän pitä. Taincaltaiset owat caicki iulkisetPaasto.
catumus-rucous-jakijtos-päiwät, joila GmstiUisesä seu<racunnasa wietetan, taicka joca ajastaica määrätyllä ajal-
la, eli myös muutoin, cosca jotainerinomaista ja merkil-
listä tapahtu, nijncuin: cosca, erinomaiset Jumalan wi-
han merkit itzens osottawat, eli myös hänen erinomainen
hywydens ia siunauxens meitä coytan loista. Rämät päi-
wät pitä meidän sillä tawalia wiettämän, cuin sen asiancansta yhtensopiwainen on, jonga tähden ns asetetut owat,
nimittäin, Jumalan sanan tuckistelemisella, Jumalan hy-
wäin tecoin hurtalla muistamisella, Jumalan ylistyrellä ja
rucouxella. Ia mitä erinomattain Paasio -ja catumus-päi-
wijn tule, nljn pitäne meildäwietettämän, ei nijn paljon
ulconaisella ruumin paastolla, cuin paljota enämmin sisälli'sella sydämen nöyryttämisellä Jumalan edes. Sillä waic-
ka myös se ulconainen Paasto itzesäns on hywä, jacosca sscohtullinen on, ihminen sen cautta tule soweljammaxi hen«gellisijn toimituxijn, jonga tähden me myös luem ettei ai-
noastans Juvalaiset, wanhasaTestamendisä, waanmyös
ne ensimmäiset Christityt uuden Testamedin alusa paaston?
net owat. Mutta nijncauwan cuin tämä ruumillinenPaasto, tapahtu paljasta ulconaisesta tawasta, taicka että
ihminen sencautta luule lumalalda jotakin ansaitzewans,
eli muusa wäaräsä paällecatzomisesa, nijn ei ole se mikän
muu, cuin ulcocullaisus ja cauhistus Jumalan edes; sen?tähden myös Wapahtaja lesus taincaldaista paastomista
laitta ja sen hylkä Math. 6, v. 16. Paasto- ,a
paiwät pitä sijs erinomattain nijn wiststtämän että me yxi«
wacaisesti ja sydämmestä Jumalan edesä itziäm nöyrytäm,
murhellisella sydämellä meidän syndim jaricoxem tunnu<
stam, ja hartasti rucoilem Jumalala, että Hän, lesuxentähden ne meille andexi annais, jasen hywin ansaitun ran«gaisturen armollisesti poiies käännäis, jongasiwusa meidän
myös tule uudista meidän aicomisem, että edespäin synnin
harjoituxesta itziäm poijesluowutta, jauudesta elämäkerra-
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lhmisen welwollisuslumalata colMn, on
sta, Jumalan mielen jälkeen itziäm ahreroitta. Tähän
tule myös se luettawari, cuinHerra sano sekä kelwotwlnan
että oikian paaston muodosta, Esaian tykönä cusa sanat
nnin cuuluwat: pidäiskö st oleinan stncalcainen paasto,
jonga uunä «valiyen: että ihminen ruumistans päi-
wälläwaiwa, ja calllsta pääns nijncuin caisilan, raic-
ka säkis cli cuhwas maca,sengs te paastori cnymca? ja
»Herran ocollisexi päiwäxi? Mutta tämä on paasto jon«
na minä rvaliyen: laske ne wallallcns, jotcawäärydellä
lstdotur slvar, päästä rascametut irralle, laske waiwa-
tnt wapaxi, ota pois caickinainen cuorma. Taira iso-
waistlle leipäs, wieraadolliset culriat hnonesees, cos-
cas näer alastoman nijn tvarera hända, jaäläkäännH
ilzees pois lihas tykö. Silloin sinunrvalkeudes puhke
uijncuin aamurusco, ja sinun parannuxes on nopiast
tasivarva, jasinun wanlMrscaudes rvaelda sinun edel-
läs, ja Herran cunnia on sinun covjawa. Silloin sinä
rucoiler ja Herra cuule sinunrucouxes: jacoscas huu-
datnijn hän sano: cayo, läsä minä olen.Esaian 58,v. 5-9.

§.
' 76.

Neljanneri pitä meidän osottaman cunnia Jumalala
eohtan sencautta, että me hänen sanans corkiasa arwosa
pidän». Ei ole mitan selkiämbätä todistusta sijhen, että
me jongunylöncatzom, cuin se, cosca emme sijtä mitän huo-li , cuin hän meille sano. Sitä wastan jos me jonguncun-
niasa pidäm, nijn myöscaicki hänen sanans meildä suuresaarwosa pidetän. Nyt on Jumalan sana meidän silmäin;
edesä Wanhan jaUuden Testamendin pyhäfäßaamatusa,
zonga cautta Jumala puhu meidän cantzam ia ovetta meil-
le, mikä hänen tahtons ja meidän tvelwollisudem on. Sen-
tähden pitä myös tämä hänen sanans corkiasa arwosa
meildä pidettamän, niineuin se ainoa ojennus »nuora, jonga
jälken meidän pitä uscoman ja caiken meidän elemäkertam
käyttämän. Ia sen syyn tähden nijn on myös meidän wel-
wollisudsn,, että wiriästi jasydämen halulla lukea ja tut-
kistella, tätä Jumalan sana, cosca ikänäns tila ja aica senmyö-
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hänen pyhän sanans arwosa pitäminen.
myöden anda, ja jos mahdollinen on, nijn ei pidä yxikän
päiwä ohitze menemän, jollaen me, taicka eli myös
edesäm luk«a'anna, jonguncappalen pyhästä Raamatusta.

§- 77-
Mutta ei sijnä kyllä ole, että me luem, mutta mei<

dän tule myös ymmärrä ja waariorta, mitä ja cuinga
me luem. Meidän pitä tarcasti peränajatteleman, mikä
opetus se on cuin Jumalan sanasa, jotame luem. meille
annetan, mitä Jumala meille Me, ja mitä hän kieldä,
mitä hän lupa, jamitä hän uhca, nijn myös misä me mei-
dän welwollisudem laiminlyönet olem. Ia mitä me näin-
muodoin luem, sen pitä meidän myös muistoom paneman,
nijn etten me sitä cohta jällens unhoda. la, meidän tule
wielä sittekin usein sitä muistutella, nijn että me caikisa ti<
loisa sen itzellem taidan, opetuxexi ja ojennuxexi käyttä.
Sillä tämä on se hyödytys cuin Jumalan sanan lukemisesta,
meille oleman pitä, nimittäin että me elämäkercam senjälkenkäyttä taidaisim. Ia sentähden, cosca me tulem
kiusatuxi jahaucutelluxi, sijhen, cuin sana wastan soti ja
paha on, nijn pitä meidän cohta mielehem johdattaman,
että sijnä, ja siinä pyhänRaamatun paicasa se poijes kielt-
tän, ia cowalla Jumalan rangaisturella udatan. Samal-
la tawalla, cosca meille jocu tila on, tehdä sitä cuin hywa
on, nijn pitä meidän cohta muistaman, että se on meidän
welwollisudem, joca sijnä ja sijnä paicasa Jumalan sanasa
meille kästetän, ja että Jumala sen ja sen armo-lupauren
niille on andanut, jotca sitä tekewät. Ia taincaltaisillatutkistelemisilla, pitä meidän wahwistaman meitäm pahut«
ta wastan, ja plöskehoittaman meitäm tekemän sitä cuin
hywa ja Jumalalle otollinen on.

§. 78.
Mutta paitzi sitä, että meidän tällä tawalla pitä

käyttämän Jumalan sanan, joca pyhäla Raamatusa kir-
joitettuna löyttän, chn on Jumala meille sitä paremmaxi
neuVvmiseri, asettanut opettajat jaSaarnamichet, joiden
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lhmisenwelwollisusJumalalacohtan, on
wircaon, että opettalumalan. tahtoa, einijn, että Hesa,
noisit jotain, cuin soti pyhä Raamattua wastan, MH st
cuin sitä wastan on, ei. ole Jumalan tahto; waan että he
pyhä Raamattua ja Jumalan sana selittämät, sen päälle
että me ftn taidaisim sitä paremmin, ymmartä, käsittä,
ja itze cusakin erinomaisesa tilasa päallem sowitta, nijncuin
myös, että he meitä Jumalan sanasta ylöskehoittawat,
tekemän sitä cuin Jumala tahtojia wälttäman mitä hä»
nen mieldäns wastan soti. Tämän päälle pitä
miesten tarcoittaman, ftkä Catechismuxen opetuxilla, että
muilla saarnoilla. Ia caickia iätä cohtan pitä meidän
myös osottaman suurimman cunnian ja arwon, nijn että
me Catechismuxen harjoiturijn jamuihijn saarnoijn, wirey?
dellä cocoon tulem, jaen siellä torcu, eli muita turhia asioja
puhu ja ajattele; waan suurimmalla sydämen hartaus
della sitä cuulem ja peränajctttelem, cuin meille Jumalan
sanasta sanotan. Ia tosin! jos ms oikein peränajattelisim,
ruinaa tarpellinen tämä on meille, nijn en me muuta tai»
dais cuin tunnusta, että se on oikeus jacohtuus, että suu-
rimmalla cunnian osottamisella sijtä waariotta.

§. 79-
Sillä mitä ensin tule Catechismuxen oppijn, nijn onse juuri ensimmäinen perustus, jonga päälle coco Christllli»sys rakettaman pitä. Ia nijncauwan cuin ei CatechisnlU»

xen oppi ole perusiuxexi laskettu, nijn että ne mrpellisemmal
autuden ja Christillisyden asiat, sijtä sstkiästi ynimärretän,
nijn seiso coco christillisyden harjoitus aiwcm huikendelewai»
sella perustuxella. Ia nijncauwan ei taida myöskän muut
vpetuxet ja saarnat, mitän hyödytystä matcan saatta.
Mistä tule se että ksstellä Christillistä seuracunda, josa
rengin joca aica nijn runsasti Jumalan sana saarnatun,
nijnsuurija walitettawa pimeys aiwan monen tykönä on
Vallan saanut, ettei monican usein mämmin tiedä
sta ja Jumalan tahdosta cuin sokiammat paccmat? Mistä
tule se että lumalattomus jaChristitöinnieno, aina enäm-
mm ja enämmin ihmisten seasa juurtu jacaswa? Se tule

tosin
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hänen pyhän sanans anvoja pitäminen.

tosin myös sijtä että Catechismuxen oppia jaharjoitus, niin
peräti tule laiminlyödyxi. Cuinga se taita käsittä mitä
saarnman, joca ei wielä Catcchismuxestans ole oppinut,
nijcä caiken ensimmäisiä Chriliillisyden asioita ymmärrcmän
ja sm cautta tullut walmisietuxi lawiamba selitystä saar<
noisa cuuleman? Ia cuinga se taita nijncuin yxi oikiaCnri-
stitty itzens käytta, joca wielä nijncuin sotia pimeydesä
waelda, jaei tiedäckan mitä vikaan Cyristillilyteen waadi-
tan. Nijn toiwotettawa cuin se sijs on, että yxi raincalZ
täinen suuri Christiliisyden häwiäminen makdais tulla este-
tyxi, niin tarpellinen on myös, että Catechismuxen harjoi-
luxia wirjemmin videtän, ja että nijstä paremoi waariotes
tan, cuin se tähän asti usiammisa paicoisa tapahtunut on.
Sillä waicka pyhä Raamattu sisälläns pitä coeo Christilii-
syden opin, ja Jumalan tahdon, niin ei taida cuitengan
ne sitä oikein käsittä, jotca ei edelläpäin nijn yxikertaisella
tawalla, cuinseCatechismuxesatapahtu, ole saanet peru-
stusta nijsä tarpellisimmisa asioisa.

§. 80.
Tämä oppi pidetän kyllä enimmitten

blewan sencaltaisna, että se ainoastans sopi lapsille, januo-
relle cansalle; se on kyliä myös nim; waan ei cuitengan
sillä tawalla, ettei niiden, jotca wanhemmaxi tullet owat,
ensingan sijta tarwitzis lucua pitä, cosea ci he nuorudesanSsttä oppinet ole. Waan lapsille januorelle cansalle, sano-
tan Catechismuren neuwo tygötulewan sijnä ymmärryxejA,
että jocaitzen jo lapsudesans januorella ijäiläns,pidäis sijnä
itziäns harjoittaman, että hän sitten, wiela wanhemmal-lakin iiälläns, ja co<o elämäns a!an sitä muista taidais»
Sentähden on se myös caickein wanhemmitten suuri wsl-
wollisus, että he lapsians jo lapsudesta ja nuorella iMa,
sekä itze Catechismuxesa hywin harjoittamat, että myös
saarnamiehildä harjoitta jaovetta andawat, jos he muu-
toin ei tahdo olla wicapäät heidän lastens ijancaickiseen ca«
dotuxeen. Mutta ach! se on sangen walitettawa asia, että
aiwnn usiat wanhemmat tasa nhn peräti huolimattomat
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lhmisenwelwollisuslumalatacohtan, on
vwat, josta myös sitten se tule, että colca lapset suurem-
mir> caswawat, nijn owat he nijn tyhmät jaymmärtämät-
tömät heidän GmstiUilpdesäns, cuin he pacanain seasa
ylöscaswatecut olisit; ja sen edestä pitä wanhemmitten lerta
Jumalan duomioa edes yhden rastan lugun tekemän.

§- 81.
Mntta ehkä se on ollut wanhemmitten syy: ettei monl

lapsudesans ole mtlut Caccchismuxesa opetetuxi, nijn ei se
cuitengan lvielä kelpa heille estelemiseri,waan heille on myös
itze syy, heidän taitamattomuteens, jos he sitten pyjywät
seidan tyhmydesäns, cosca he wanhemmaxi mllet owat,
M wetäwät tosin myös cadotuxen paällens, jos ei he wielä
siltekän anna itziäns neuwo ja ovetta. Sencäyden ehkä
cuca hän olis, nuorembi eli wanhembi, joca on sencaldai-sesa ymmärtämätrömydesä, että häneldä puuttu jotain sijtä
tiedosta, cuin hänelle christillisytsen wälttämattoniästi tar-
Pellinen on, nijn ei pidä hänen lukeman hapiäxi, että etziä
neuwo ja opetusta, jos hän muutoin sieluans racasta, ia
ijancaicklsen onnetiomuden wälttä tahto. Sillä se ei o,l<
häpiä että ahkeroitu itziäns oppiman sitä cuin hywä i

waan paljon enammin yri yiistettäwä asia; miltta se on
yäpiä että olla japysyä ymmärtämättömvdesans jatyhmy-
desäns. Ia anna nijn olla, että sencaldaisia peränajatte-
lemattomia ja jumalattoniia ibnMä loydyis, jotea tekisit
sijtä pilcka ja nauroa, että jocu, wielä wanhemmallakin
ijälläns, Catechismnxesa chiäns liarioitta, nijn mahta Kän
senealtaisen pilcan ja nauron ilolla kärsi; sM se on parem-
bi, cuin että joutua n hem pilckaan, jocawijmeisnä duo-
mio-päiwänä, pitä käymän caickein niiden ylihe, jotta
yhden wähän »a syyccömän oilcan maittamisen täyden, ih-
misten seasa, owat pysynet ehoollisesa tietämättömydesä
yeldän christillisydestän?, Slllä sentähoen, ettei he par..n-
min welHÄllisurtansi tiecänet oll>, niin ei M heidän syndins
rangaisemata; waan t>eloän rangaistuxens tule wielä sitä
cowemmari ja walciammixt, sencähden» ettei he ole wi<
mittanet Menwnca tietoa, eos»a heille cuitengin
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hänen pyhän stnans arwosa pitäminen.
vlis sijhen tila ollut, ja he myss sijhen owat usiammasti ?e-
-hoitctuxi mllet. Aiwan merkillinen la caikilda pl»r m
dawa, on se, cuin Jumalan hengi, tämän fnnnin suuru-
desta, ja myös sm päälleseurawaisen rangaistuxen cowu-
desta, edeetuo: Sananlascu-kirj.i Lug, 20, jaseurawaisi-sa wersyisä, cusa se taiwallinen wi saus ensin wauita,
cuinga hän ylöncatzotan, ja ylöskehoitta ihmisiä paran»
nureen; mutta sijna siwusa julista caickia ylvncahoita was-
tan taincaldaisen hirmuisen uhcauxsn: että minä cuyni,»
teitä ja te estelitte ceitän: minä cocotin käteni ja ei yri-
kän ottanut sijtä rvaari. Te cai°en »ninun
muwoni, ja ette tahtonet minun curitustani: nijl»
minä myss nauran teidän wahingoran, ja pilckan tei-
tä, costa teidän päällen tule, se jota te pelkäcre. Costa
csdorus tule teidän päällen nijncuin ram-ilma, jarusi
ca niincuin tuulispää. Costa teidän päällen tule ahdist
tus ja waiwa - - - eccä re wihaisir opetusta, ja ette ot-
tanet wastan Herran pelcoa. Kätkekät sydämihm täin H
ccicki te, jotca christillispdiN oppimisesa huolimattomat olet-
f», ja tulcat ylöt kehonemxi nijn laittaman, että tämä an»

a wihan uhcaus, ei mahdais teidän päällen täytetyxi

§. 82.
Mim nyt niihin tule, jotca owat Catechismuxen sar-

joituxen cautta, lastmet perusturen christilliftn opin tietoon
ja tundson; ni n pitä myös nijoen edespäin ja lawiammal-
daopetusta etzimän, Saarnain wirjän jaahkeran luulemi-sen caucta. Tämä on tosin sangen tarpellinen. Sillä pai-
tzisitä, että me luonnostam olem taipunet unhoittaman sicähywä, cuin me kerta oppinet olem, niin osotta myös joca
paiwäinen coettelemus, että moni, waicka hän tietä mi?H
hänen welwollisudens on, cuitengin toisin ja sitä wastow
teke. Sentähden, on corkiasti tarpellinen että me
Mä, muistutetuxi tulem, ja yloskehoitsturi syndisiä himojt
wastan seisoman. Tämän päälle tarcoittawat nyt caicki
Saarnat, cuin Seuracunnan yhteisisa coconx'sH pidemn,
nimittäin: että me sekä tulisim waroilstlyi oleman walpat

L meidän
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162 Ihmisin welwollisus Jumalala cohtan, on
meidän hengellisiä wihollisiam wastan, että myös
si:n, cuinai me taidaisim kiusausta wastan ihem asetta, ja
woiton käsittä. Ia cosca nyt tämä on Saarnam paäl!e«
tarcoitus, nijn ei pil)ä meidän luuleman, että me welwol-
li udem jo sencautta täyttänet olem, että me nijtä cuulem;
waan meidän pitä myös sydätnehein kätkemän ne opetuxet
cuin meille annetan, ja uscolli esti nijtä käyttämän synnin
yl!tzewoittanns?n; hy'vin tieten, ettei paljas ulconainen
cuxleminen, meitä mitan hyörytä, cosca emme seura snä,
cuin me cuulem; waan se paljota enämmin wahinqoiye
meitä,ia t<ke meidän duomiom rascamniaxi. Cawahtocam
siis itziäm tästä, jacosca me olem cuullet yhden Saarnan,
nijn peränajaltelcam, mitä neuwo ja opetusta se sisälläns
piti, jonga taidaisim tulla soweliaxi wa!ttän>oN
pe.ha, ja tekemän sitä cuin hywä on. Ia jos erinomal'
tain sencaltaisista synnistä sijnä cdespandu on, johon me
cc> ken enännnin taipunet ja wicapääc olem, nijn pitä mci»
d.m myös sen erinomaisesi sydämeni päälle paneman, ja
coco wijckoccmden läpitze sitä muistelman japerästi ajatte-
leman, työsä ollesam, maata pannesam, jaylösnosteiani,
ja ainoastans sitä peränajattelemcm, waan myös ahke»
roitzeman, että sitä, niincuin muitakin syndejä wastan
seisoa, ja tehdä sitä, cuinHerralle on otollinen. Mewän
pitä nijnmuodoin, oleman sanan tekiat, ja ei ainoastans
cuuliac perräin iyiäm.-lac. i,v.2i. Että toiwoa hyö-
dytystä paljasta ulconaisesta sanan cuulosta, jongacantza
sanan tekeminen ja jälkeneläminen ci ole.yhdistetty, se ei
ols mikän nmu, cuin yri suuri pctos. Alkäm sentäkden
njatelcK, että me sen syyn tähden jumalisemmat olem,
jota usiamman Saarnan me cuullst olem, eli että mo<
nen Saarnan cuuleminen, on yrl witzi todistus sijtä, että
me oikiat christityt olem. Sillä cosca se cuulm sana ei
saa hcdelmitä meidän tykönäm, se ei tee muuta cuin
wsrä caxikertaisen rangaisturen meidän päälleni,
v. Cuitengin tul.' meidän wisllsti catzoa eteem, minään»
caldaisia saarnoja me cuulem ia sinram: lesus itze kaste
meidän cawahm itziäm wääristä Prophetaista Math.?,v.
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hän. pyhäin Sacramenttins arwosa pitäm. 163
15, ia Johannes neuwo meitä että meidän pitl

henget jos he Jumalastaowat. 110h.4,v.1.
c,,>ettelemus pitä tapahtuman Jumalan sanan jäl-

kn, n-jn kttä i>s IN3 hawaitzem, että se, cuin me saar-
noin cuulem, soti Jumalan sana wastan, ja a!ida lnwan
teb'ä ior.un sencaltaista,, cuin ms synniri tiedäm, nijn et
pidä m.",dan opetusta seuraman, waanwält-
ta!,ä', ja c ncaman. Mutta sitä wastan pitä meidän sen»
«Kama »a luurssa arwosa pitämän, janijncuin Ju-
malan o na äändä cuulsman/iotcaJumalan sanan cantza
phten sopiwat, ja totiseen jumalisilleenmeitä kehoittawat,

§. 83.
N)ijdenncxi, pitä lneidän osottamanJumalala coh»

tan w?l>vo!l'sen cunnian, stncauttz: että me hänm pyhät
Gacramencins oikiasa arwosa pidäm. Sacramendit
orvat senca'raiser pvhät asemxet, joisi: Jumala maalli-
sten ja nakvwäisten cappalden cautta, caiwallisia ia
näkemättömiä armo-cawaroica ihmisille jaca, ja nij«
den oiällisudesta heidän uscoans wahwista. Taincal-
tai>:a Saccamentejä on.meille nyt Uuden Testamendin ai-
cv,a, nimittäin: Caste, ja-Herran
Niiii pit'« meidän nyt corkiammasa arwosa pitämän,
nizncuin sencaltaisia wälicappaleita, joidencaUtta Jumala
ar nostans ja siunauxestans, meitä osallisixi teke. Castsn

otta meitä luinala armolijttoon ja yhdistyxeen itzs
cantzans. Siinä me, tulem Christuren jäsenixl, ja osallistri
caikista hänen hywistä töistäns, janijtä wsrrattomista ar-
mo'tawaroista, cuin hän meille ansainnut on, cuin ovat:
syndcin andexi saaminen, pyhän hengen uudistus, ja ar-
mollinen läsnäc^uminen, ja! itze taiwasM ijancaickinew
«'ämä; ja tämä caicki sillä ehdolla: että me meidän puo-
leldam sen eastesa tehdyn lijton pidäi'm. Herran Ehtolli-
nen taas on, ei ainoastans yxi paljas muisto ja
hmlm cuolsmastans, waan Herra lesus, ja caicki hänen
cuolemans hedelmät, tulewat myös itzs työst jäetuxi, räi-
kille mahdoNisille wieraills. Ia cosca nyt namst Sacra»
meudit itzesäns näin ca3it ja corkiat owat, nijn on nwis
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lhmisen welwollisus Jumalalacohtan,
meidän welwollimdem, nijtä sumimmasa arwosa pitä, ja
suurimmalla cunnian osocuxella nijcä nautita.

§. 84.
Ia mitä nyt ensin tule sijhen Casteseen, nijn

on se kyllä tosi, etten me, meidän lapsuoesam, cosca me
castetan, wielä ole siinä tilasa, että me itze taidaisim mei-
dän weimoilisudestam, sitä cohtan, waari otta, nijncuin se
nijldä täysicaswoneilda waaditnn, jotca ensimmäisen stura-
cunnan aicana, castm cautta, chcistilliftn seuracunnan
phseylcen ylosotettin, jonga siasa me, ivtca christillisesäseuracunnasa ja christilliststä synnym, jo
lapsudesa oikeudella castetan, ja jonga sudten mcildä, paihi
usta, jonga pyhä hengi meidän sydämisäm waicutta, ei
mttän muuta waadita, cuin se, mitä me muiden cautta
tehdä taidam, jotcameidän siasam lupawctt sen, jota mei-
dän tämän liiton jälken n,eidän puoleldam tehdä tule, cosca
me nijn wanhaixi tuleni, että me meidän ymmärryxem
nautita taidam. Mutta jota wähemmin me silloin, cosca
me castetan, taidam waariotta meidän welwollisudestam,
sitä enämmin tule meidän sitte jälkencasten/ ja cosca me
ymmarrpxeem tulem, täyttä sitä lupausta, ja elä sen lijton
jälken, jonga muuc meidän siasam castesa tehnet ja luwcm-
net owat. Mutta mngäncaltainen tämä lijtto ja lupaus
on, ja mitä se sisälläns pitä, sen tahdon minä edespäin ly-
hykäisesti tasa osotta.

§. 85-
Ensin lupawat cummit castesa meidän siasam, ja me

heidän cauttcms, että me tahdomme poijes luopua per-
kelestä, jacaikista hänen reoistans ja caikista hänen me-
noistano. Luonnostam, ja sen cansiasyndynen turmellu-
xen puolesta, olemme, perkelen wallan ja orjuden alla, jy
ne jorcatäsä onneicomasa tilasa pysywät, palwclewat per-
keletia ja noutamat hänen mieldans nijncuin hän°olis hei-
dän lumalans, jonga tähden hän myös tämän mailman,
se on, zumcuattom -,m ihmisten, lumalaxi cutzutan 2 Cor.
4/v 4. Mutta cosca me castetan, ja sen cautta perkelcn

wal-
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sen pyhän casten Sacramendin suhten.
wallan a!da ulosotetuxi tulem, nijn teemme sen wcchwan
lupauxen, etten me ikc-näns enämmin perkelen canZa jotan
yhteyttä pitä tahdo, eikä »ulkisesti, eikä salaisesti: ei julki»
sesti, ni n että me ilmeisesti händä palweliftm, ni muin ne
tekewät, jotta eli itze noitumista ja taicauxia harioittawat,
eli myös muilda, jotca sitä tekemät, apua etziwät m neu-
woakysywat, taudin parandamisefi, poijes warastetun eli
cadonnen calun jällensaamiseri, eli muisa asioisa: (Ne
joica t>!.tä lekewät, owat peräti Jumalan poije?hyljännet,
ja perkelen itzellmslumalari walinnet). Ei myöskän salai-
sesti, nijn että me ivsacusaasiasa, ehkä cuinqa wähäri la
halwaxisenakyis, perkelelle mielisuosi-xi tehdä tahdoisim.
Sentäbden me myös edespäin, lupam poijeeluoyua caiki-
sta perkelen reoistz ja menoista. Perkelen teot ja menot
mvat caicki sencaldaiset työt, harjoituxet ja edesottamiset,
jsita hän eli itze teke, eli myös hänen tahtons jälken tapah-
tuivat, ja niinmuodoin tulewat yhteisesti luettawari perke-
lm töixi jamenoixi, caicki synnit, joita yxi ihminen ehdolli-
sesti harjoitta, olcon ne mistä nimestä tahtons, sillä hän ei
ainoastans itze tee sitä, cuin Jumalan tahtoa waftan soti,
waan myöskin «nuita sijhenyllyttä, ja ihastu sijtäcosca hänsaa yhden ihmisen syndiin wittlllyri. Perkelen tecola ja
menoja har oittawat siis cäicki ne, jotca he»dän Knallista
himojans ja haluians sydämesäns suosittelemat ja nijtä seu-
rawat; nijn myös ne jotca mailman tawan ja mailman
mielen jälken eläwät, maallisia tawaroita enämmin, cuin
Jumalala ja sieluins autuutta racastawat ia tacaajawat,
tämän mailman hecumasa, coreudesa, plönpaldisudesa,
leikin ja ilon huwituresa ihastustans etziwät ja aicans wiet-
täwvit, jumalattomain ihmisten seura etziwät, ja lMän
tapojans seurawat, janiinmuodoin, nijden monen canstasitä lawiata cadoturen tietä waeldawat, joistalesus puhu
Mach.7, v. iz. Mutta erinomatmm noudattamat ne per-

kelen tecöja jamenoja, jotca sencaldaisia syndejä harjoitta-
wat, joita perkele itze caiken enämmin teke ja har vitta.
Tamcaltaiset owat ylpeys jawalhe, jonga cautta hän itzeon langennut sijhen duomittuun tilaan, josa hän nyt on;
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lhmisen welwollisus lumalata cohtan,
jonga tähden myösWapal)tajalesus sano että petkele on
»valhecrelja ja walhen isä: loh. 8, v.44.
synnit owat myös: rviha, pahansuomus, careus, wai,
no ia murha, jongatähden lesus samasa paica»a sano:
perkele on ollur murhaja alusta. Mutta caickOa.ei o!e
pxikän syndi, jonga harjoituxen cautra iyminen teke itzcns
perkelcn muotoisexi, cuin se, cosca hän mnim ihnnsia
i>ndijn japahuteen wietcele ja yllyrrä; sillä se on pecko
ien erinomaisin työ jateco, jane, jotcasijnä hänen esimerc»
fiäns noudattamat, osottawat ilmeisesti sen, että he owat
hänen uscolliset palweljans, joca aina ymbärikäy, nijw
cuin kiljuroa jalopeura, ja eyi kenen hän nielis. iPet.
5,v.8. Cairista taincaltaisista perkelen teoista ja menoista,
tlemme nyt Castcfa lamannet luopua, nizn etten me ikä»
nöns phtengään ainoaan nijstä tahdo suostu, eli nijtä har«
joilta, maan nijta wihata, cauhistua, ja caikeila ohkeru»
tella hyljätä, wälttä jacartta.

§. 86.
siwusa ja toisexi, olemme castesil meidän mm»

meim cautra lmvannet: uscoa sen colmeyhreisen Juma-
lan, Isän, poian, ja pyhän hengen paäUe, smial»
ken cum meidän Apostolillinen uscom tunnustus, sijalläns
pltä. Ii tämä usco, sisälläns käsittä, että meidän ensin
pitä oppiman lukeman ja ymmärtämän, mitä msa ujcon
Nmnustuxefa seiso; sillä culnga taidamme muutoin sitäuscoa, josta ei meillä tietoa ole, ja jota emme ymmärrä?
Toif-ri waaditan tähän uscoon se, että meidän pirä epäi»
lemättömästi to-ena pitämän ne asiat joita merunnuftam,
nijn etten me yhdellekän erhetyxelle ja »väärälle opeturelle
sia anna. ColManneri waaditan tähän uscoon, etlä mei<
tän tmwallisesti picä luottaman sen päälle, cuin ms toderi
tunnustam, nijn että me mnös sen ihs päällem sowitam,
jasen lchdutuxen itzellem tygo omistam, että Ist Jumala
joca caicki cappalet on luonut, ylöspitä, edescatzo, suojele
ja warjele, on myös meidän racas isäm, Jumalan, ja
Herram: että HesusChristuslumalanPoica,joca caiken

n»ail-
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ftn pyhän casten Sacramendin suhten.
mailmcm on lunastanut, anssoNans, karjuni sellans ja wo«
lemallans; on myös meidän Wapcchtajcun, ja että me
hänen caultans armon, syndein anderi saamlsen, ja ijan-

auttldl n saalinne: että pyhä Henni, joca sanan ja
Sacramenttcin cautta, yhden Christilltfen Seuracmman
cudu, coco, walaiss, pyhittä, ja oikias uscos ylöSpitä,myss on meidän optttaium, lohduttajam, ja johdattajam.
Murra cn kengin l,i;n e wiclä täsä kyllä ole, waan me olem
wielä nelianneri welwollistt myös nijn elämän, cuin tämänuscon can§a nhte» sopiwaincn on. Estmerkixi, cosca Ju-
mala on meidän luonnut, meitä ylösp tä, suojele ja war-
jele; nijn puä meltän myös hända nijncuin inhoan luoja-
Uln, Imnalatam ja Isäm cunnioittaman,
ja cuukman. Cosca lelus on mei:ä lunastanut, nijn pitä
meidän myös hän. Ile nonca ckiseri omai!udexi, itzem anda-man, ja nijncuin hänen waldacundans oikiat alammaiset,
hanoä palwcleman pyhydesä ja wanhurscaudesa coco mei-
dän elinaicanam, ja niinmuodoin ei itzellem elämän, waan
hänelle, joca meidän edestäm cuollnt ia ylös' osnut on.
Cosca Jumalan pyhä hengi, yhden chMilllsen Seuracun-
nancutzu, coco, ylöswalaise, japyhittä, nijn pitä my's
meidän andaman itziäm hänelda cutzuturi, ylöswalaistuxi
ja pyhitetyn tulla. Costa yri yhteinen mailman duomio-
paiwä on tulema, nijn pitä meidän ahkeroitzeman itziämjljtä, että me rohkeudella duomion eteen astua taidmsim,
ja cosca me yhtä ijancaickista elämätä odotam, nijn tulemeidän, jo täällä maan päälle, nijn elämäkertani käyttö,
etten me sen ijancaickisen elämän osallisudesta mahdcusulohuljeturi tulla. Lyhykäisesti sanottu: cosca me lupamuscoa, sen colmeyhteisen Jumalan, Isan, Pojan, jaPy-hän hengen päälle, nijn pitä meidän myös caikisa meidän
toisäm ja edesottamisisam, sen osottaman, että tämä mei-
dän uscom on totinen, että me pidäm Jumalan meidän

lsänäm, ja wapahtajcmam, että me olem
hänen omans ja lapsens, cawahdam itziäm sijtä, cuin
hänen mieldäns wastan soti, jasillä tawalla alamme, cuinhan sanasans meitä opetta ja neuwo.

L.» §. 8?
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Ihmisen welwollisus Jumalala cohtan,
§> 8?.

Tämä on nyt, lyhykäisesti sanottu, sisäNe pito sitä lu«
pauxcha, jonga melumaialle castesa olem, ja jota
pttämän ja tayttätnän me Myös olem suurimmasti welwolli-
set. Sillä, jos sekä Jumalan että inmisten laki waati,
että meid»n pitä täyttämän sencaldaiset lupauxet, cuin ms
luvallyM asioila toin,n to.sillem teem, nim on tosin mei-
dän welwollisuoem paljo suurembi, pitä ja täyttä sitä lu-
pausta, cuin me Jumalalle castesa tchnet olemme, erino-
mmcain, cosca me, aiwan ulia a paicasa Jumalan sana-sa näemme, cuinga yxiwacaisesti hän laht), eitä ne tehdyt
luoauxet pltä pidettämän, ja cuinga cowasti hän uhca ran-
gaista ni;tä,jotca sen laimin lyömät. Caickcin muiden seasa
ni,n sano Herra: sM9s.kirj.23, v. li-23, Co,cas Her-
ralle sinun lupauren lupat, nijn älä wij-
wycä maxa ficä, sillä Herra stnun )umalas sen n?aati
sinulda, ja se on sinulle ftndi. pidä se, cuin sinun
huulistas on käynyt ulos, ja ree, nijncuins Herralle
sinun lumalalles hywällä ehdolla luwannuc olet,
sitä enins suullas puhunlu olet. Ia waicka tämä erino-
mättäin on ymmärrettämä, sencaltaisista lupauxista, cuin
tapahtumat ihmisen wapasta ehdosta, ja niMin asioisa,
joidn täyttämistä ei Jumalawaadeis, jos ei lupaus tapah-
tunut olis, nijn taidamme cuitenqin tästä päättä, cuinga
hirmuinen syndi se on, ja cuinga suurirangaistus sen päälle
seura, jos en m; täytä sitä lupausta, cuin castesa Juma-
lalle te-dän; sillä mitä ms sijnä lupamme tehdä, on sen-
eal ainen, että waicka ei lupaus tapahtunutcan olis, niin
tuitenqin Jumala suurimmalla oikeudella sen täyttämistä
»neilt ä «vaati, jamyös oikeudella rangaise niitäkin, jotca
ei ensingän castetuxi tule, cosca he sen welwollisuden laimin
lyömät, josta me castesa lupamme waarinotta, ja cuinga
paljo suurembi ja cowembi, mahta sijs meidän rangaistu-
xem olla, jos en me sitä tee, cosca me cabdenkertaisella
tawalla sidotut nimittäin: sekä ilman lu-
pausta, että myös lupauren tähden.

§.BB.
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sen pyhän casten Sacramendin suhten.
§. 88.

Paitzi tätä nijn olemme welwolliset pitämän meidän
castemme lupausta, sen hyödytyxen tähden, cuin siitä meille
on. Se on tietty, ja jo ennen sanottu, eitä me casiela
teemme lijton Jumalan ccmsta. Nyt on caiken lijton canila
niin laita, että cosca ei yxi pidä jatäytä, mitä hän puolcl-
dans on luwannut, nijn ei myöskän se toinen ole welwolli-
nen tekemän sitä, cuin hän on luwannut; ja sitä wastan,

> niincauwcm cuin jocu hänen puoleldans pitä lijton, nim on
hänelle yxi perustettu toiwo, että myös se toinen lupaurens
picä. Näin on se myös casten lijton cantza laita. Me lu-
jamme poijes luopua perkelestä, ja caikista hänen teoistunsza menoistans, jauscoa sen colmeyhteisen Jumalan, Isän,
Pojan, ja vyhän hengen päälle, uijncuin jo sanottu on.
Sitä wastcm lupa Jumala olla meidän lumalam ia racas
Isäm, ja tehdä meitä osallisixi caikista nijstä hymistä töistä
ja armo-lahjoista, jotta lesuxen cautta taoahtunet ja an-
saitut owat. Ia tämän lupauxen pitä myös se uscomnenJumala muuttumattomasti ja lujasti, nijncauwan cuin me
meidän tehdysä lijtosam pysymme; waan jos me ftn ricom,
ja teem sitä wastan cuinme olemme luwannet, niin ei ole
meille yhtän lohdutusta Htä armosta ja hywydestä, josta
me castesa olslnme osalliM tullet, waan me olemme itzetuhlannet ne corkiat edut, ja ioudumme saman onnetto-
man tilahan, josa me ennen castetta olimme, niin että ms
tulemme, wihan lapsin, Jumalan rvjhollisixi, ja ijan-
caickistn cadomxen perillistxi. Waan mikä maallinen
etu on se, joca taita palkita näin suuren wahingon, cuinse on, että olla Jumalan armosta ulossuljettu täsä elämäsä,
»a sieluns nancaickisesti bucutta? Marc. 8, v. 36,37. Tämq
on tosin se caickein suurin onnettomus, wihelHsys ja wa-hinqo, cuin ikänäns ylösajatelda ja nimitettä taittan. Iatähän wiheljäisyleen ja onnettomuteen syöxewät cuitengin
taicki ne itzens, jotca pienimmängin ehdollisen synnin
loiruxen cautta, caltens lijton rickowat. Sentahden on secorkiammast tarpellinen, että me tätä tarcasti muistam ja
P<ränajattelem, jacosca me johonguun syndijn haucutellan,
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lhmisen welwotlisus Jumalala cohtKNs
ehkä cuinga ha'wari ie näkyis, nijn älkäm ajcttelco wjn»
cuin Loth sanoi Zocmsta: Hän on rvähäinen i Mof.Kirj.
19, v. 2Q, waan mklchem johdattacam, että me casteia
olemme luwcmnct, poieslnopuacaikista synneistä, jaenei
yxikän syndi ole nijn wähäinen,jonga ehdollisen harjoilnvcn
coutta ei casten ljto tulis ricoturi, ja se saatu armo ja au»
tuus poiieötuhlaturi, ja niinmuodoin on se pieningin eh-
dollinen syndi M lijton ricos, walapctttoills ja Inmalan
nimen turhan josta Herra sano: pidäiekö
hänen hywin siftä xääsemän, joca sencaldaista teke ja se
cuin lijton särke, pidäistö sen pääsemän? Heftk. 17, v.
15; ja 2 Mos. Kirj. 20, v. 7, Hi Herra pidä sitä rangaise,

»nata joca häncil nimens turhan lausu. Ettei sijS tän.ä
neille tapahtua mchdais, nijn on tarpellinen, että me
usiamasti itzellämms petanajattelem ja ylösluettclem, m.tä
me castesa luwannet olemme, ja sencautta warustamme
meitäm caickia tiusauxia wastan. Ia se on myös tosin yri
niin jalo sotaase ja wälicc.ppale,"että jos me sen oikein
käytämme, ni n taidamme ftn canssaluma'c>n awun caut-
ta meidän hengelliset wihollisem tacaism aja japlitzewoma.
T wiä on nyt se arwo jacunnia, josa meidän pilä sen py-
hän rasten Sacramcndin pitämän, ja sen cautta osotta,
mau että me jumalalacunnioltzem, joca sen asettanut on.

§. 89.
Mitä nyt edespäin rule Herran pyhän Ehtolliseen,

joca on se toinen uuden Testamendin Sacramenti, ni>n
p'tä se myös corkiammasa arwosa meildä pidcttämän, ja
sitä enämmin, cuin että meidän callisWapahtajamHerra
lesus, juuri cuolemans edellä, ja niinmuodoin niincuin
wijmelsM hetkellans täällä mailmasa ollesans, sen meille
hywäli ja autudexi asettanut on. ?a että sitä paremmin
ymmärrettäisin, cuinga meidän tätäSacramentiä cohtan
itziäm käyttämän pitä, nijn tahdon minä erittäin osotta,
mikä meidän welwollisudem on, ensin ennen cuin me me»
nemme.tälle ehtolli''eUe; toisexi itze sen nautitzemisen alla!
ja colmannexi/ cosca me sen naulinnet olemme. Nämät
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Herran pyhän Ehtotliscn suhten.
«sian haarat cwat aiwan callit, jaansaitzewat että me nijs-,
lä larcan waarinotamme.

§. 90.
Mitä meildä waaditan, ennen Herran EhtollNn

namiyemista, za cosca me sitä namua airoomme: sen
lietä anda >a muistutta meille Jumalan Henni Apostolin
Pawalin cauita, cosca hän sano: Coctelcan ihminen
ans, ja mjn syötän tästä lcnvästä, ja juocon tästä cal<
kista 1 Cor. n, v.2». Motta ennen cuin likemmin
osotan, miE meidän pitä itziäm coettcleman, nijn on tar«
pellinen edespäin yhteisesii muistutta, että meidän erino-
maisin loinmufem ja aicomuxem, tämän Sacrammrin
namitzemisesa pitä o'eman sen liiton uudistus, jonqa ms
Jumalan canj)a castesa tehnet olemma. Sillä »'incuin
tämä lntto monella tawalla on ricottu, nijn on Herran
Ehcolllnen Jumalan suuresta laupiudesta meille säötty,
mincu n yri siunatm wäiicappale, jongaoikian ja mcchdols
lisen nautitzemisen cautta, me. sen ricctun lijton jöllens
uudista taitamme. Ia jos me sen yriwacaisesti teemme,
niin tulemme jällens osallisixi caikista nijstä rkcista armo»
tawaroista, joiden osallisuteen ms jo kyllä castesa olem
ylösotetuxi tullet, waan ne samat senjälftn casten lijton rik-
komisen cautta poijes tuhlannet. Ia mjncuin nyt, sen ri-
cotun casten lijton uudistus, pitä oleman meidän erinomoi-sm toin iturem ja mcomisem, cosca me Herran pyhälle Eh-
N'!! stlle mennä aimomme; nijn owat myös nämät colme
asian haara meille stjnä walttämättömmasti tarpellistt: ni-
mittäin ette me ensin: tiedämme mica se liitto sisällänspitä, jonga me Jumalancansia castesa tehnet olemme;
toiftxi, että me peränajattelem, cuinga me tämän lijton
olemme rickonec ja yliye käynet, ja Colmanneri, että
me yriwacaisesti panemme eteem, ja wahtvistammeirziämme stjnä wilpittsmäsä aicomisesa: että me coco.
meidän elinaicanam, cuin wielä jälilleon, tahdomme
waariotca sijlä, cuin me meidän lijcosamJumalalle lu«
«rannec olemme. Ia nämät owat nmöS ne colme erino«
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lhmisen.welwollisus Jumalala cohcan,
maista asia, joisa meidän pitä itziäm coetteleman, ennen
luin me Herran corkialle Ehtollisells käymme.

§. 91.
' Ensin pitä meidän coetteleman itziäm jos me tiedäm»

me jaymmärrämme millinen se lijtto on, jongame
malan cansta castesa tehner olemme; mitä armo ja hywä
Jumala on luwannut, jamitä me sitä wastan welwolliftt
tekemän olemme. Taincaldainen coettelemus on sangen
tarpellinen; sillä paitzi sitä emme taida tietä meidän rieori»
am, engä myös wahwista itziäm siinä aicomuxesa, että
edespäm asetta itziäm muita sondeja jaricoria wastan. Jos
me Ms löydämme, ettei meille wielä ole yhtä selkiä ymmär-
rystä >a tietoa meidän castemme lijtosta, nijn pitä meidän
jotapikemin sitä par,mbi, fijtä itziäm opetella ja neuwotta
andaman. Sentähden mielehes johdata myös sinä, racas
sielu, joca tätä luet eli cuulet, mitä edeltäpäin, §,§.85,
86,87,88, lyhykäisesti casten lijton sisälle pidosta san'tm
on. Sijtä hawaitz sinä, nMä sekä Jumala on castesa
sinulle luwannut, että myös mitä sinä Jumalalle luwan-
nur ol<t. wisusti, mitä itzecukin sinun lu«
paus- sanat sisälläns pit'', ja jota et sinä itze ymmärrä,
nijn etzi lawiamba seli ystä ja opetusta nl/ldä, iotca asian
paremmin ymmärtämät, ja sinua neuwoman welwolliftt
owat. Tästä asiasta taita myös tämä kirja anda sinulle
jalon opemren; sillä täsä edespannan ja osotetan, tuinga
yhren ihmisen sekä Jumalala, että itziäns jamyös lähim-
niäistäns cohtan itzians käyttämän pitä. la, tästä olet
myös sinä luwannut waariotta, coscas castettin ja,luma«
lalls cuuliaisuden lupaisit. Sentähden jota wähemmin sinä
tädän asti olet ymmärtänyt mikä sinun welwollisudes on,
sitä ahkerammasti ja sen suuremmalla wireydellä pitä sinun
nyt tätä kiriä lukeman; ettäs mahdaisit oppia tietämän,
mitä et sinä tähän asti ymmärtänyt ole. Jos sinä
asti sinun ymmartämättömydesäs ja tyhmydesäs olet käy-
nyt Herran corkialleEhtolliselle, nijn cadu sencaldaista syn-
diä, caikesta sinun sydämestäs: toimita itzelles parenwi
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Herran pyhän Ehtollisen suhten.
tieto sinun welwolli«udcstas, ennen cuin sinä tästä lähin sin-
ne menet, ja mielehes johdata se, että nijn wähä cuin sinulle
on hyödytystä Herran ehtollisesta. nimcauwan, cuin sinä
sinun tyhmydesäs sen naucitzet, nim suuri on myös sinun
rangaistuxes, jos sinä itzes täldä taiwalliselda atrivlda
poiies pidät, sen syyn tähden, ettet sinä ole tahtonut op-
pia ymmärtämän nijtä asioja, joiden tieto ftn mahdolliseen
namitzemifeen»vaaditan.

§92.
Toisexi pitä meidän coetteleman itziäm, ruintta mesm luinalan cansta tehdyn lijcon, rickonet olemme; jasm taidamnis hawaita, cosca me otam Jumalan sanan ja

lain meidän eteem, josa meidän welwollisudem, meidän,
silmaime eteen asetetan, ja afttam itziäm-sm rinnalle, wi-
susti cuinga itzecukin welw- llisus on meildH
waariotettawa. Cosca sinä si>s, racas sielu, tahdot itzeäs
coecella;. mjn mielehes Zoddctta itz,cutakin sinun welwolli-
suttas, jakysy sinun omaldci.tunnoidas, cuinga sinä siltäja sijtä waariottanut olet? M sijh-n seisahda, ettäs yhtei-
sesti tiedät itzes svndisexi, ja että sinä Jumalan tahtoa wa-
stan rickonut ol<>; waan peräaajatrele myös itzecukin asiaerittäin, jonga cautta Nnä olet syndiä tehnyt, jaJumalantahdon yl tzekäynyt. Muistuta itzelles nijnpaljon cuin mah-dollinen on, coco sinun elämäkcrcas, ja cuinga sinä itzecu-sakin tilasa olet itzes käyttänyt: Jumalala, itziäs, jalä-
himmäistus ja misä sinä yhtä eli toisia sinun wel-
wollisutcas ylitz. käynyt olet, sekä pahan täyttämisen, ettähowän laiminlyömisen cautta Aiattele perän, cuingatämä on tapahtunut ei ainoastans cöisä, mutta myös pu-
hella ja ajatuxisa. Sillä waicka ajatuxia ei catzella eikä
tutkistella maallisen duomarin edes, nijn ei ne cuitengan ole
waoat ja nuhdetcomat Jumalan edes. Sitä cuin hänkäste meitä itze työsä tekemän eli jättämän; sitä kästs hänlneirH myös ajatteleman, eli ei ajatteleman; ja, hän tut-kistele ja duvmitze nijn Kylvin meidän salaista ajatuxiam, ja
sydämem himoja, cuin meidän julkisiakin töitäm. Tain-
caldainen wisu, meidän ricostem peränajatteleminen, on
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lhmisen welwollisus Jumalalacohtan,
myös sangen tarpelllnen; sillä jota enimmin me hawaitzem
meidän syndimja ricorem, sitä enämmin tulemme sen alla
Jumalan edesä nöyrytetyxi; japaitzi sitä,niln ei ole myös»
kan »nnllearmo ja syndein andexi saamista lumalaloa toi«
womista, cuin nijlle, syndins rummstawar ja
jäwät; nijncuin Jumalan hengi s» lkiästi todista: Sanan»

2B v Waan nyt ei taioa cucan syndejäns
tunnusta eikä hy jätä, nijncauwan, cuin ei hän itziäns mj,
hin wicapääxi tunne jahawaitze; sentähden on yri wälttä»
mätöin asia, että meidän hywin picä itziäm coetteleman,
ja peränaiattcleman, misä, ja cuinga me Herran tahroa
wastan thnvt olemme. Ia waicka se on ron, että ehkä
cuinga yriwacaisesti me itziäm coettelem, nijn jää cuitengin
monda tuhatta ricoffa peittoon meidän Amäimme edestä,
niin etten meiiedä, cuinga ja cosca ne tapahtunet owat;
sillä, erheryxer cnca ymmärrä? sano David Psalm. 19,
v. 15. Nijn pitä meidän cuitengin sijrä itziäm cawahtaman,
ercsi yrikän syndi inahda olla meille salattu ja tittämätöin,
sen syyn tähden, että me itzemme co.ttelemisesa lugunpi«
tämänömäc ollet olemine.

§. 93
Ia nijncuin meidän nyt tule näin 'vilusti eoetella

itziäm, misä, ia cuinga me olemme rickonet meidän lijttom
Jumalan cantza, jatchnet syndiä händä wastan; niin pitä
meidän myös peränajatteleman, misä mitasa ia suurudesase tapahtunut on. Ei yrikän jynd , itzesäns ole suingan
pieni, waan caicki synnit owat suuret ja cauhistawaiset
Jumalan edes. Mutta cuitengin owat myös sencaltaiset
asian haarat, jotca synnin, paitzi sitä cuin le itzesäns on
suuri, wielä snä suurem »uari ja cauhistawcnsemmari lu>
malan eds ä tekemät. Nijncuin ensin: cost>, me teemme
syndiä paremba tietoa wastan, nijn ,että waicka me selkiästi
tiedämme, että se ja se asia soti Jumalan tahtoa wastan,
cuitengin sitä teemme ja noudatamme. Tästä sano lesus
itze Lue. i 2, v. 47, että se palwelja joca necä Herrans rah<
don, ja ei tee stmälken, picä yaljo baawoja kärsimän.
Suuremmi ja rascammafi tu!s syndi toiseri, cosca l,tä
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Herran pyhän Ehtollisen sichten. 175
ehdolla ia wavalla mielellä harjoitetan, se on: cosca ei ih-minen picaisesti ja tapaturmaisesti, waan hywällä perana-
iaturella tcke jotain,cuin hän tietä oleman, Jumalan miel-dä wastan. Colmcmneri: nijn on syndi wielä sitä suu»rembi, cosca ihminen sitä teke mastoin oman tunnon soi-
mamista, nijn että waicka oma tllndo sano: nijn ja nijn eipidä tehtämän, jasynä siwua muisiutta ihmiselle synnin
julmuden ja sen rangaistuxen, ihlninen cuitenqin mastoin
tamca'daisia oman tunnon muistutuxia, harjoitta sitä pa«
hutta, johonga hänelle tila ja mieli on. la, tämän
rcmtta muutta sekin synnixi, joca ei itzesuns sundi ole.
Sillä ios wielä oma tundo sijnä erhetyis, että han soimas?n synnixi, joca ei cuirenaan syndi ole, ja ihminen sijnH
lunlosa, että se totisesti on syndi, cuitengin sitä teke, nijn
Jumala, joca catzo meidän aicomustam, joca on paha,
luke sen nijn hywin synniri, cuin sengin, joca syndi
ja vaha on. Paljota cauhistawaisembi on fijs totisesti se,cosca jocu teke sencaltaistc,, cuin ihesäns on syndi, eIM
oma tundo sitä wastan todista ja muistutta. Se neljäs,
joca wielä enändä synnin rascauden, on se, cosca sitä usi-ambi kerta harjoitetan, silloin seyri syndi, eiainoastanstule usiammaxi, maan se tule myös joca,kerralla, Juma-lan edesä canhistawaisemmaxi, cuin se ollut o!is, jos se fij-
hm ensimmäiseen harjoituxeen seisahtanut olis; nijncuin ss

jamaallisen oikeuden edesä, suu-
rembaan rangaistuxeen wicapääxi luetan, joca yhden pa-
han teon Mamman kerran tehnyt on. Wi dennexi. tule
simdi sen cautta suuremman, cosca vri ihminen sitä har-joitta, sitte cuin.hän on luwannut sijtä lacata ja ihens pa-
randa. Paitzi sitä cuin jo synnin kertamisesta sanottu on,
nijn tapcchtu täsä myös yxi l jtonricos. Taincaldainen on
nyt kyllä jocamen ehdollinen syndi, sillä jocaihen sencaldai-sen cautta tule casten lijtto ricotuxi; Mutta paitzi sitä lijtto
cuin castesa tehty on, niin olemme sittekin monda kerta
wastaudesta luwannel syndiä mäittä, ja erinomattain onse silloin tapahtunut, cosca meHerran corkialieEhtollisellekäynet olemme; nijmuin myös se erinomaisin pMe tarcoi»
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lhmisen welwollisus Jumalala coytan,

tus, tl'lle taiwalliselle atrialle mennesä, pilaileman, m'<
mittain: sen ncotun casten li ton uu istus. Mutca jota
useminin me nainmuodin uudistam meidän lijttom, 19 lu-
pamme parannuren, ja cuitengin jällens wastauudestl l)ar«
joitamme ntä syndiä, jota me olemme luwanntt hyljätä,
wäktä ia cartta; jltä suurcmoi on meidän syndim ja rico-
xem. Tämä on tosin yji asia, joca hywin pilä sydämeen
pandaman, jasentähden cosca me Herran pyhälle Eytolli-
selie k.:yLu aiwomme, nijn coetelcam itziäm, nijncuin yhtei-
sesti, niin myös erinomattain, cuinga me sen winnein teh-
dyn lupauxen pitänet olemme, eli ei. Ia samalla tawalla,
jos ms raicka tauti wuotellam, eli josactlsa muusa erino-
masseja tilasa, olemnie luwaunet Jumalalle porannuren;
ni n lutkistelcam wisusii itziäm; cuinga me sen lupauren
pitänet olemme, ja muistäcam, että jocainen syndi, cuin
m: stncaliaista lijtto jalupausta wastan teem, on, ei ainoa-
stans itzesäns, Jumalan tahdon ylchekäyminen, waan
myös siinä siwusa yri walapattoisus;a liiton ricos, ja sen-
tähden sirä cauhistawaisembi Jumalan edes Cuudennexi,
on syndi wislä rascambi ja suurembi, cosca se nijn usein
harjoitelan, että se tule tawaxi; cuitengin on yxi tawalli-!
sus synnisä, toista pahembi, nijncuin ensin; jos meidän <
sydamem synnin tawailisudesta ni n paatunet owat, ettei
meille enammin siltä yhtän ttmdoa ole, ja niistä
sondeja, ilman yhtän oman tunnon lewottomutta', har-
joitta taidamme: eli edespäin, jos me synnisä edespyrim,
ehkä Jumala erinomaisten wälicappalden cautta, mncuin
sairauden eli jongun muun rasituxcn cau:ca, pyytä meitä
meidän synoein zuoxusa hillitä; eli edespäin, cosca eikä!
Saarnamiesten nuhtelemiset, eikä myös wuiden ystäwäin
mmstuturet, mitän aura; waan me yhtä Kywin synncisä
elö.nl, ni'tä ja caunistelem, eli mnös cocnnans»
wihaan ja kiuckuun sytym sen ylitze, että meitä muistuman
januhdellan; taicka myöF, cosca synnin tapa on meisä jo,
nijn juurtunut, että me varastamme syndiä ia painitta, eli
ainoasians itze tykönäm, waan myös muiden tykönä, nijnl
että me, nijncuin Apostoli Pawall >ano Nom. i/ v. 3-,«
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Herran pyhän Ehtollisen suhten.
en ainoastans iye sitä tee, mutta myös suostum nijhm
jotca sica rekewät, ja sentähden myös muita yllytän,,
wedäm ja haucuttelem siihen pcchuteen, jota ms itze harjoi-
tan,, ja silloin on tosin syndi ja jumalattomus caikm cor»
kemmallans, sekä itzesäns että myös sen rangaistuxen suh-
ten, cuin sen päälle seura. Coica sinä siis, racas sielu,
tahdot käydä lesuren pyhälle ehtolliselle, nijn coettele itziäs
ja peränajattele, jos et myös sinä tällä latvalla syndns
welca ole cartuttanut ja suuremman tehnyt, cuin se muu-
toin itzesäns on; sen päälle että sinä sitä paremmin mahdai-
sit hawaita, cuinga cauhistawaiset sinun ricoxes ja spndisl
vwat.

§. 94.Syy, jonga tähden se on tarpellinen, ettäs näin coet>
telet itziäs, ja sen alla tulet hawaitzeman sekä sinun syndeis
paljoutta että myös nijdenrascautta, on se: että sinä,
cuin io mainittu on, smcautta mahdaisit tulla sydämestäs
Jumalan edesH nöyrptecyxi, ja myös plöskehoitetuxi yxi-
wacaiseen ahkeruteeu, sinun syndeis andexi saannstaluma»lalda etzimän. Ia toisin ei taida se myöskän olla, jos sinHmuutoin »vilpittömästi itziäs coettelet, ja peränajattelet jl-
nun syndejus, joihin sinä itzes lvieapääxi löydät. Sillä
lehes johdata, racas sielu, ketä wastan sinä olet syndiH
tehnyt, ja mitä sinä sencautta ansainnut olet. Sinun
syndis maytawat olla nijn moninaiset za erincaldaiset cuin
ikänäns ne tahtowat, nijn tulewat ne cuitcngin caicki si.nHyhteen, että ne owat tapahtunet Jumalala wastan Iatämä Jumala, jota wastan sinä olet rickonut, ei ole jocu
halpa ihminen, waan yxi suuri jaMaijestetillinen Jumala,
taiwan ja maan Herra, jonga äänelle ja tahdolle caickiwndocavpalet owat welwolliset, nöyrimmän cunnian osot-
taman; ia sinä cuitengin olet hänelle cowacorwainen ollut;
han on vri pyhä Jumala, yxilumnla, jollelumalarommeno ei tclpa, ja jocapaya on, se ei taida pysy hänenedesäns Psalm. 5,v. 5. Se pieningin syndi on suurin cau-
hlsius hänen edesäns. Ach! cuinga cauhistawamen mah»«at sinä fts olla Jumalan silmisä, joca et yhtä, waa»
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lhmisen welwollisus Jumalala cohtan,
monda ei ainoastems picnembi, waan, mitämax, myös
suuria ia rastaita syndiä l>ändä wastan tehnyt olet! Hän
on myös nri wanhurscaslumala, joca ei tahdo eikä taida
jättä yhtä cowacor.mailta syndistä rangaiftmata. Nijn
monda syndiä, cuin sinä sijs olet tehnyt, ni.n monella ta<
wcuia oltt sinä myös. tämän pyhän ja wanhurscan Juma-
lan wihoittanut, ja, nijn monella tawalla myöskin hänen
wankurscaudens waati costoa ja rangaistusta sinun ylitzes.
Hän on myös woimallinen täyttämän sitä, cuin hänen
wanhurscaui)ens'waati, sillä hän on caickiwallias, hän
woi caicki luondocappalet costoon sinua wastcn warusta,
ja> hän rvoi, wihdoin, sekä sielun e:rä ruumin heltta
tifä hucutra Math. i0,v.28. Hän on myös yxi roickilie-
täwäinen Jumala, hänen edejans ei ole mitan salattu,
waan hän tiedä sinun salaisimmcttkin ricores, ja costa häi
nen wihans sinua wastan rupe ulospuhkemcm, ni n lcn
sengin sinun.syndis saatta walkeuteen, jotas vimeydesä
hacivittanut olet, ja anda sinulle palcan ansios jäiken, O!
eiro siis sinun sydämes mahda tulla täytetpri pelwolla ia
wapisturclla, ettäs taincaltaistaJumalala wastan olet syn-
diä tehnyt? Eikö yxi sisällinen cauhistus mahta sinun pääl-
les langeta, coscas oikein peränajattelet, minga
mattoman onnettomuden sinä fyndeis caulta päälles weiä<
nyc olet. la, sinulle on tosin suurin jyy, ci ainocstans
peljätä, wapista ja cau' istua, waan myös sydämestäs
murhettia ja hawetä, sinun pahudes ja kijttämä lömydes
ylitzs, Jumalala wastan. Sillä, mielehes johdata milä
humala sinua cohtan tehnyt on, jacuinga sinä sitä wastan,
händä cohdannut olet. Jumala on castesa tehnyt lijton
sinun cantzae, waan sinä olet sen kelwottowasti särkenyt:
Jumala otti sinun omaxi lapsexens, waan sinä olet cuiten-
gin ollut hänelle cowacorwainen: hän teki sinua armostans
ja hywydestäns osalliseri, ja sinä olet cuitmgin hänen wi-
hoitcanut. Ia waicka hänellä olis ollut suurin syy, että
smua> nijncuin kelwotoinda ja paha puuta hänen rrijna»
maesaNsj wibans kirwellä poishacata ia heittä ijancaicki-
seen tuleen, Pyn on hän cuitenain wielä tähän asii si^ua
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Herran pyhän Ehtollism suhten.
sMänyt, ja sinun pahuttas kärsinyt, ehkä sinä jo, cuca
ties, sekä ijäsa, että synnisä, wanhaxi tullut olet. Miele-
hes johdata, joseimonda, jotcawähemmin owat syndiä
tehnet cuin sinä, ole heidän synneisäns, tapaturmaisesti
ruoleman cautta, poistemmaturi tullet, ja sinä cuitengin
wielä elät ja nautitzet yhtä otollista armon aica. Mika tä-
hän syy on? Totisesti ei mikän muu, cuin Jumalan sydä-
mellinen rackaus ja käsittämätöin laupius , jonga jälken
hän ei tahdo, että sinun vidäis huckuman, wao.n ettäs
käannäistt itzes jaeläisit. Sentähden ei ole hän myöskän
andanut sinun lewosa synnin tietä myöden waelda; waan
on sanans cautta sinua cutzunut, muistuttanut sinua miel-
däs maltanian, ja ftn cautta usein nijn woimallisesti liicut-
tanut sinua hänen armowaicutuxillans, ettäs selkiästi olethawainnut hänen colcuttawaisen kutens, sinun sydämes
owen päclle. Paitzi tätä, onlumala wielä häncn suurestahywydestans, lukemattomia muita hywiä tecoia sinulleosottanul, nijncuin sinä itze hawaitzet, ws sinä waan niitä
oikein peränaiattelet. Ia caickia näitä wastan, olet sinä
cuitmgin olluc Jumalalle cowacorwainen, ja nijn suurellakijttälnältomydellä händä cohdannut, ettäs olet sitä teh-nyt, cuin on cauhilws hänen edesäns.' Taidatcoe ilman
sydämen lijcutusta tämän päälle ajatella? Wai ongo sinunsydämes nijn cowa, ettei se taincaltaisen tutkistelemiftn alla
pehmitetyri tule? Ach! totisesti on sinulle suurin syy häwelä,taincaltaisen sinun suuren kijttämättömydes ja pahudes
ylitze; sinulle on syy suuttua ja wihastua itze päälles;<a si-nun wiheliäisydes ja, oman mahdottomudes Nlndemisenalla, murhellisella ja särjetyllä sydämellä ulospuhjeta, sa<
«oden: n>oi minua errä minä nijn ftndiä olen!

§. 95-
, Mutta yxi taincaltainen nöyryttäminen Jumalan edes

«i ole sencaltainen asia, jota yri ihminen itzestäns taita mat-«n saatta, waan sichenwaaditan Jumalan armon woima
jawaicutus; sentähden, cosca sinä, racas sielu, tällä ta-
ialla cuin sanottu on, coettelet itziäs, ja peränajatlelet
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lyo Ihmisen welwollisus Jumalala cohtan,
sekä lumqlan suurta hywyttä jarackautta sinua cohtan,
että myös, cuinga kiittämättömästi ftnä hänoä wastan
itziäs käyttänyt olet; nijn rucoil> sen alla Jumalala yx-wa-
«aisesti ja hartaasti: että hän myös sinun tykönäs armol-
lans woimallisesti waicuttawainen olis: että hän awais
sinun ymmärryres silmät näkemän, cuinga m net, suuret,
cau istawaiset ia cadottawaiset sinun syneis owat: että
hän särkis, rickimilserrais, ja nöyrytäis sinu i cowan ja
ylpiän sydämes, ja ylösh rätäis siellä yt>den locistn murhen
ja waikeroitzemisen sinun syndeis jaricostes ylitze. sinä
yhden wilpittömän itzescoeltelemisen alla, taicaltaisesa ru«eouxesa harras olet, nijn saat sinä totisesti Kawatta armon
woiman sinun sydämzsäs, nijn että sinä näec cuinga suuri
sinun pahudes on. Mutta cawahca itziäs, ettes milläkän
tawalla estele ia caunistele sinun rlcoxias, waan ni ncuin
sinä ne näet ja hawaitzet, nijn anna itziäs myös nichin wi«
caoääxi Jumalan edes; maanan lange sywimmäsä nöyry-
desä Jumalan eteen, ja tunnusta itziäs syndisexi, n ainoa-
stans yhteisesti, waan myös erinomaisesti nuden ricostcn
sutten, joihijn sinä, stn mainitun coerlelemiscn alla, olet
itziäs wicapääri hawainnut, ja ni ncuin st on mahootoin,
ettäs taidaisit nähdä caicki ne ricoret, ioidm cautta sinä
Jumalan tahtoa wastan tehnyt oltt, nin on
«ttäs myös salaisijn ja tietämättömi n synd inin, itziäs Ju-
malan edesä wicapääri tunnustat, ia Vavidin cartza »anot:

Herra, cnca ymmärrä, anna minulle an-
dexi salaisetricoxer: Psalm. 15», v. 12.

. §. 96.
Costa sinä nyt näin, sydämes murolla, tunnet, ja

tunnustat sinun syndis, ja Jumalan edes itzes nöyrytät;
ni n olet sinä sijnä tilasa ja järjcstnxesä, josa sinä armo ja
syndein anderi saamista, hänelda etziä taidat. Sentäli-
den, nijn älä catzo ainoastans ilze päälles, ja sinun syndeis
päälle, waan catzo myös simä siwusa, stn un
lesuxen päälle. H.w on se, jcmgaJumala on asettanut
«rmoistmmexi uhonnutta hsnenweresärwR0m.3,2;.
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Htrran pyhän Throllistn suhten.
Hän on st puhdas jamatoin Jumalan cariya joca pois»
orca mailman synnit i,v 29. Hän on se, jocao«
wlluc mallmaa.l syndisiä wapahraman. 1 Tim. 1, v. 15.
Hän on se, jonga »verisen ansion ja cuoleman tähden,
Jumala tahto caicki synnit andcxiandanille, ptcamur-
hellistlla sydämellä syndins jaricorens tundewat, jatämä»
lesuren ansion tygö mrwans ja pacons ottawat. Sm-
tähom ni»n pakene myös sinä, racas sielu, sinun synreis
tundmnftn Ma tämän lesuxen tygö, turwa hänm ansio-
oni, ja rucoile, että Jumala, hänen catkeran kärsimi-
stns, jauloswuodatetun werens länden, olis
sinulle armollinen ja laupias, anderi andais sinulle caickl
sinun syndis, jasäästäis sinua sijtä hirmuisesta wihan ran-
gaistux<sta, jongasinä ansainnut ol!sit. Sinä taidat myös
olla wa' «a sljlä, että sinä löydät ja saat armon, lauoin-
den, ja sondein an) xi saamisin, lumalalda, cosca sinä
tällä tawalla, iatäsä mainitusa jäyestyxesä, sitä häneldä
anot ia tzit. Muna sinä siwusa, on myös se sinun wel-
wollisudes, että sinä otat sen wahwan aicomistn etees, et-
täs edespäin ia caikena sinun e!incautenas, tahdot lacata
synnistä, ja olla Jumalalle cuuiiainen, caikisa hänen käs-
kyisäns; sillä paitzi taincal'aista uutta cuuliaisutta, ei ole

yhtän toivo, Jumalan armon ia lesuxm ansion
osallisudesta, waan nijncauwan cuin sinulle on aicomus:
M wielä yhtä ainoatakin syndiä harjoitta, nijn olet sinä
wielä sinun catumattomasa tilasas, Jumalan wihan assa,
jawicapää caickeen siiheen rangaistuxeeN cuin sinun svndiS
«iisainnet owat.

5- 97-
Niin mielelläns siis cuin yri ihminen tahto tulla armo

liittohon Jumalan cansa, Ntte cuin hän sen ensimmäisen
Masissa tehdyn lijton on särkenyt: ja sitten aina edespäin
Jumalan armo osallisudesa pysyä; nijn tarpellinen on
myös se, että hän taincaltaisesa uudesa cuuliaisudesalu-
malara cohtan iyiäns harjoitta. Ia tämä on nyt myöss« cslmas asia, josa meidän pitä itziäm wisusti koetteleman,
«men cuin me käymme Herranlesuxen corkialla ehtollisells;
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Ihmisen welwollisus lumalata cohtan,
nimittäin: jos myös meidän tykönäm yxi sencaltainen
uuden cuuliaisuden aieomus loyträn. Tämä uuden
cuuliaisuden aicomus, pitä ulottuman nijn lawialda, cuin
meidän welwollisudemekin lumalata cobtan. Se on: mei-
dän vita eteem ottaman, että me tahdon, olla Jumalankäffyille cuuliaiset, ei ainoastans yhteisesti; waan meille pitä
myös oleman se a>camus, että osotta cuuliaisutta itzecuUe<kin Jumalan kästylls erittäin. Ia sijnä cuin me hawai«
hem, että me enimmäst ennen olemme erhtttinet ja rickonet
lumalcua wastan, simä pi ä meidän myös erinomattain
uudistalnan meidän cucomiiem, että edespäin ikiäm parata.
Täsä pitä m?:dän wisusti catz'man: että tämä meidän ai-

mahdais olla ja wiloiröin, ja ei nijn
huik.ndelewainen ja petollinen, cuin se monen tvköuä on;
jotca kyllä yhden totutun tawan jälken, cosca he Herranpyhälle Elolliselle käywät, lupawat itziäns parata, mutta
cuirengin ei sydämesäns ole tätä aicomusta eteens ottanet,
eikä myös sitä muista, mitä he Herran caswoin edesä ulos-
luwcmnet owat; waan elämät ni n syndiststi cuin ennengin,
n'ncuin cma joca syö oxennuxens, ja sica, joca pesty on,
samalla tawalla cuin ennengin, saastaisudesa ia liasa itziänsrywettä. W"i täincaltaisia! Heidän duomions on selkiä:
He pilckawat lumalata heidän petollistn suuns lupauxens
cautta, ja cartuttawat joca kerta, aina suuremman ja
hirmuisenaan Jumalan wihan, coston jakirouxen heidän
ylitzms. Mutta jota cauhiambi näiden duomio on, sitä
enämmin pitä meidän siitä itziäm cawahtäman, etten me
myö" heidän joucostansolla mahdais. Se on yxi wastan-
sancmatoin totuus, että caicki ne owat kelwottomat ja
mahdottomat Herran Ehtollisen wierat, jotca sen nautitze-
wat ilman yhtä sydämellistä wiha syndiä wastan; samalla
tawalla on myös se tosi: että jocainen cuin sydämestäns
wiha syndiä, hän myös sitä wälttä, cartta, ja sijtä itzens
voijesluowutta, sillä ei cuccm pidä cantzakäymistä wiholli-sens cantza. Ia sentähden, joca ei sencaltaista aicomusta

ota, wälttäxens jahyljätäxens syndiä, että Jumala,
joca sydämet ja ajatuxet tutki, sm wilpitcömäxi näke, hä-nestä

182



HMän pyhän sttyten.
yestä ei myöskän taita sanotta, että hän wielä sydäme-
stänswiha syndiä, ja niinmuodoin ei hän taida myöekän
Mahdollisesti ja kelwolliftsti Herran pyhä Ehtollista nautita.

siis wilpistele itz;cantzas, racas sielu, waan coettele
itziäs yxiwacaiststi, jos myös sinun tykönas on y?i totinen
wiha synliä »vastan, ja yxiwacainen parannuxsn aicomus.
Musta se, että jos sinä wielä caicki ihmiset pettä taidaisit;
nim et taida sinä cuitengan Jumalan edssä salattu o'a.
Hän näke ja tietä sinun salaisimmatkin sydämes aiatuxet.
Ia nijncuin hän racasta yriwacaisuutta ja tomutta, niin
myös caicki ulcocullaisus ja petollinen meno, on suuri cau-
histus hänen edesäns.

§- 98.
Nijncuin meidän nyt pitä eteem ottaman, tamcaltai-sen yxiwacaisen aicomisen, uuteen cuuliaisutesn Jumalala

cohtan, nijn tule meidän myös waariotta niistä wälicaypa-
leista, joiden cautta me taidam samaa aicomusta täycrä, ja
itze työsä harjoitta. Sentähden pitä meidän pcränajatte-
leman: mitkä ne wälicapvalet owat, jotca taitawat olla
meille awulliset, itzecusakin meidän welwollisutem waari-
ottamisesa, ja älkän nijtä laimin lyökö, ehkä cuinga rasca-
hiii ja työlläixi ne lihalle ja merelle näkyisit. Samalla ta-
walla pitä meidän wiselda puolelda tiedusteleman, mikä se
on, joca caiken pikemmin taita meitä wetä pois Jumalan
cuuliaisudista, jasaatta meicä syndiä tekemän, jasitä pitä
meidän cauhistuman, wälttämän ja carttaman, ehkä cuin«
ga ihanaxi ja suloisexi se näkyis meidän lihallem ja werel-
lem. Tätä pitä meidän tekemän caickein syndein suhten,
mistä nimestä ne olla mahdaisit, mutta erinomattain nhden
syndein ja wicain snhten, joihin me hawaitzem itzem,cai-
len enämmin tajpunexi jawicapääxi. Sillä jos me tahdon,
peränajattela, nijn me käwiästi hawaitzem, mingä tilan
eli cantzakäymisen cautta, me ennen olem tullet sitä ja sitähndiä tekemän, ja muhijn kiusauxijn me olem ollet wal-
mimmat ja nopsammat suostuman; ja sentähden nijn pitä
»neidän myös erinomattain warustaman ihiäm sencaltaisiaMdejä wastan, sillä tawalla: että me waltäm ja cartam
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lhmisin welwollisus Jumalala eohtan,
sencalta isiä tiloja, ja cantzakäymisiä, jotta meitä niihijn
johda ta taitawat. Sillä se on yxi tarpellinen japerusieuu
muistutus': jocatahto ftndiä wälttä, hänen
synnin tila naittaman jacarttaman.

tz. 99.
Mutta ei sijnä wielä kyllä ole, että me eteem otam

näin edespäin tchdäxem; waan meidän pitä nyt myös coh-
ta nijn tekemän, m samalla hetkellä rumeta totuttaman
ja harjoittamanihiäm sijheen, että ms sen täyttäisim, niirä
me aiconet oiem. Meidän ei pi2ä ajatteleman, että me
ensin tahdom käydä Herran pyhälle Ehcolliselle, jawasta
stttn rmvsta syndiä wälttämän. Waan meidän pitä jo
cdelläpam ylössanoman synnin palwelluxcn, ja myös itzetyösä Mä eron ottaman, nijn että me Jumalan armo»
cautta, synninrackauden ja meidän turmellut himom ttlea»
hutam jacuoletam, sillä muutoin emme ole soweljat lesu-xen yhdistetyxi tulla. lesus ei tule senkaltaiseen sy-
dämeen, cikä asu siellä hänen armollans, josa wielä yhden-
gin ehdollisen synnin rackaus jahalu hallitze. Hän on kylläse totinen sielun leipä jarawindo, waan ennen cuin me lai-
ta.», tätä hengellistä rawindoa nautita, nijn pitä nmlle ole-
man yxi hengellinen elämä; (sillä se joca cuollut o», ei se
ole sowchas ruoca wastanottaman). Mutta caikille nijlle
jotca jotain tekemät eli racastawat, jotahe tietämät synniri
ja Jumalankästyjä wastansotiwan, ei ole hengellistä elä<
mä, waan omat cuollet raadot Jumalan edesä, jasemäh-
den myös, sencaitaisesa tilasa, sopimattomat hengellistä
rawindota nautitzeman. Herran ehtolliselle he kyllä mennä
laitamat, mutta ei heille ole sijtä mltän hywä, waan he<v<swär ja juowar sen iczellens dusmioxi i Cor.il, v. 29.
Sentähden, ennen cuin ms tälle pyhälle atrialle käymme,
nijn on totisesti tarpellinen, että me caiken synninrackauden
jvdämistam tucahutam ja sen harjoituresta itziäm wieroj-
lam.

§. lOo.'
Samalla tawalla on wälttämättömästi tarpellinen,
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Herran pyhän Ehtsllisen suhttn.
että me cohta sjtä itziäm ahkeroitzsm, että meidän sielum
caickinaisilla hywillä awuilla, ja tanvaiiisilla armo-lahioilla
cvumistetuxi tulisit. Silläcosca Satana ja hänen jouckons,
cuin on syndi, on tullut uiosajeturi, nijn ei pidä sydän tyh-
jäxi jäamsn. Jos se jää tyhjaxi, nijn taita se picaiscsti
tapahtua, cuin lesus sano Luc.n,D.2s, että nimittäin se
rietas hengi cnle endisecn huoneens, jostahän laxi, ja
ottacantzans seiyeman »numa händans pahembara
henge, ja cuin he sinne tulewat, asuwat he siellä, ja
sen ihmisen wijmeistt tulewar pohemmaxi, cuin ensim-
mäiftc. Si na samasa siis,cuin ms sijtä rumasta hengestä,
synnin rackauden cuolettamism cautta, itziäm poiseroi-
tam, nijn pitä meidän yhden hartan ja kijwan rucouxen
cautta, cutzuman Jumalanpyhä hengeä, aftlman meidän
sydamisäm hänen ja cuin hän läsnä-ole-
misens siellä ilmoitta, rucoileman että hän aina edespäin
siellä pysyä, ja armo-labians siellä enätä Ci nä
siwusa waaditan st melldä, että me wiriästi tutkistelem
Jumalan pyhä sana, ja sen cautta meidän sydämitäm,
Pyhän hengen arn,)- lahioia wastanottaman, ylöskehoitani.
Nijncuin esimerkixi: yhteen sydämelliseen' nöyrytecn pitä
meidän itziäm ylöskekoittaman sencautta: että me tutkiste-
len, meidän suuria syndejäm jamoninaisia ricoxiam: yhreen
eläwHän uscoon ja lapsilliseen mrwaan, sencautta: että me
tutkistelem, mitä Jumala nijlle catuwaisille luwanmttcn:
yhteen sydämellisten rackauteen Jumalala cohtan, sencaut-
ta: että me tutkistelem Jumalan suurta rackautta ja lau-
piutta nieitH cohtan, ja erinomattain sitä armo ja rac-
kautta, cuin Jumala tasa pyhäsä Sacramcndisa osotta,
siinä: että hän nijlle, jotcacatuwaisilla ja uscowaisilla sy-
dämille sen nautitzewat, anda jalahjoitta lesuxen, jarak-
ki ne artno-tawarat. cuin hän ansions ja cuotemans cautta
toimittanut on. Nijn pitä meidän myös ylöskehoittamcm
itziäm «vilpittömään rackauteen meidän lähimmäistäni, ja,
meidän wihoLisiammekin cohtan, sencautta: että me tutki-
stelem lesuxen täydellistä esimerckiä stjnä, että hän on mei-
tä racastanut ja cuollut meidän edestäni, cosca me wielä
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lhnnjenwelwoiltjus lumaiata coyian.
hänen ja Jumalan wiholliset olimma. Ia totisesti, waa»
ditan st erinomattain meildä, että me hänen armo -ja rac-
kaudens atrialle mennesäm, tätä hänen esimerckiäns ftu-
ram/ nijn että me andsxi annam caikille nijlle, jotcameitä
wastan rickonct owat, ja ei st ainoastans, wa<zn että me
sijnä myös sydämestäni heitä racastam, )a meidin
rackaudem, nijn paljo cuin me taidan, ja mahdollinen on,
itze lyo'ä heitä cohtan ilmoitam jaosotam. Ia jos me en-
nen tämän leuxsn siunatun esimerkin olem unhottanet, ja
tebnet §!tä wastan, niin että me olem harjoittanet wiha ja
wäaryttä nicidän lähimmäistäm wastan, nijn on meidäa
weiw»!ii'u3em, etziä ja ynoa hänelda andexi saamisia.
longa ta id.n meidän ensin tule tuta ia tunnusta meidän
ricoxrm, ja myäs toisexi, nijncuin mahdollinen on, pyytä
palkita sitä pnha janMrytta, cuin me hänelle tehnet olem»
ms, olcon se tapahtunut hänen tawarans eli cunnians puo-
lesta. Tamcaltainen sowindo on caikettickin tarpellinen,
jos>ocu M'idän palwelluxem vitä taitaman kelwata Juma-
lalle nincuin mo lesuxen omista sanoista nähdä taidamme
Mach- 5, v. 23,24, cusa hän näin sano: Jossinä uhrat
labiasalcarille, ja siellä muistat, että rvelzelläs on jo-
takin sinua wastan: niin jätä sinne lahjas altarin erecn,
jamene ensin sopiman rveljes cansia, ja tule sitte lah-
jas nhraman. Jos nyt taincaltamen sowindo waadican
meildä, caikesa meidän Jumalamme palwelluxesa, josa
me hengellisiä uhreja hänelle uhramme, nijn on st tosin
caiken enämmin tarpellinen cosca me Herran corkialla EH-
tolliselle käydä tahdom, jonga cautta, cosca me sen oikein
nautitzem, me sen osotam ja tiettäwäxi teemme, että me
olem yhdistetyt, ei ainoastans lesuxen cantza, waan myös,
wiloittömän rackauden cautta,. itzecungin meidän lädim-
mäisem cantza, ni ncuin nijden,iotca ynnä meidän canham,
owat jäsänet lesuxen hengellisesä ruumisa. Cosca me siis
jollaculla kylmäkiscoisudella eli wihalia meidän lähimmäi-
stäm cohtam, lesuxen Ehtollistn nautitzem, nijn on st/ st

suurin ja ulcocullaisus, sijnä: että
meidän sydämem on rackaudesta paljastettu, la wihalla
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Herran pyhän Ehtolltsen suhten.
täytetty lähimmäistä wastan, juuri silloinam, cosca me
olem sen todistawanans, että me händä, nijncuin meidän
weliem ja sijartam lesuxes, sydämcllisest ja yxiwacaisest
racastam.

3. loi.
Caickein näiden maimttuin, ja muiden armolakjaln

edesauttamisexi, joilla meidän Nelum pitä oleman cauniste-
tut, cnnen cuin me käymme Herran pyhälle Ehtollisrlle,
waaditan meildä yxi palawa sydämen halu ja hartaus, rai-
wallisia jahengellisiä asioita peränajatteleman. Ia että ms
taincaitäiseen haluun, ja hartauteen ylöokehoiteluxi tulinm,
nijn on tarplllinen, että me, edelläpäin eroiram iyem, mei-
dän maallisista ascareistam, caicki maalliset aiatuxet tykö-
näni tucahutam, (jotca tosin owar meille juurexi esteexi,cosca me sydämem taiwaseen ylöndä tahdom) ja sitä ainoa-
stans ajattelem, cuinga me Herran lesuxen armo-pöycälle
oikein walmistetuxi tulisim. Ia erinomonain on rucous
täsä yxi wälttämättömästi tarpellinen harjoitus. Tämä
on se wälicaopale, joca teke meitä patawaxi hengesä, ja
jonga cautta me taidamme saada ne muut armo-lahiat,
min meidän walmistuxeem waaditan. Sentuhd.>n pitH
lucouxen harjoitus oleman meille, täsä, sekä se en»MmaK
nm, että wijmcinen, jostame waaria pidämme; s,llä pai«
hi sitä tosin, cacki muu meidän walmistuxem, rauke tur-
haan ja tyhmän. Joca rucouxen laiminlyö, se jää hänen
omaan woimattomuteens, ja niinmuodoin ei taida tulla
oikein walmistetuxi: sillä, en me ole iye meistän» soxve-
liar, jocakin ajatteleman, nijncuin iye meistän,, waan
josme olemma johongun sorveljar, nijn on selumalal-
da 2Cor. z,v. 5. Ennen caickia, nijn olcam sijs hartat ja
ahkerat rucouxesa, ja anocam, että Jumala ihe andais
Nieille ärmons ja apuns, että me sencautta tulisim oikein
walmistetuxi, hänen taiwalliselle atriallens, ja siinä osalli-sen mjstä armo-tawaroista, cuin caicki mahdolliset wierat
shnä nautihewatja saawat.

§. 102.
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lhmisen -lVelwslljsus Jumalalacohtan,
§. IQ2. '

Dri al-a on täsä wiclä muisiutettawa, josta, ennm
H:rranEytollisen uaulitzemista pitäwaariotettaman, zoca
on rämä cuin scura. Jos jocu on, joca, sitts cuin hän
mamitullatawalla, wlsusii itzenS cottellut on, ei cuitcngan
tawa olla wacuutctlu yxiwacaisudestans, ia
epäile, jos hän oikein on walmisietcu Me pyhäill pöydälle,
eli ei; scncalcainen ei mahda seisatta sijl-en, cuin hän itzs
täsä asiasa luule ia ajattele, sillä se taita picaisefti tapay«
tua, cttH hän si:nä erhstty, taicka yhdellä, toicka toiftlla
tawalla, tchn että hän cli cli ylönkewiän duo«
mion itzMns langetta; ja sencautta, jos hän cuitengin
Herran pyM? Eytoiliselie mene, suur.inbaan lewottomu»
teen itzms wajotta, jos ei peräni syndijn. Jos hän taas
M poiies sieidä, !;änen epaillyxens tähden 'a hänelle ei olis
syy epäillä, nim hän sencautta estäis itzeldäns sen hyödyty-
xen, cuin hän sielullens siellä saada taidais. Smtähden
mahta se, jolla jocu epäiilys täsä asiasa on, mennä jongun
uscolliien ja luiualisen opettajan lyczö, ilmoitta hänelle
epaillyxens ja sieluns tilan, ja etziä haneldä opetusta, neu-
woa ja parannusta sitä waftan, ioca myös, jälken tapah-
ttlnen tuckiittlemuxen jaccmstapuhen, anda hänelle sencal-
täiset muistutUxtt >a neuwot Jumalan sanasta, cuin hänen
sieluns tilan cansia yhtensopiwaisetowat, ia joiden cautca
hän tule oikialla tielle johdatetuxi. Ei prikan mahda tätä
sytä syystä laiminlyödä, että hän häpe sieluns puutoria
ilmoitta; sillä paitzi sitä, että yri Jumalinen opettaja, ei
coscan tee sitä julkiseri. cuin jocu cahden kesten, ssncaltai«
fesa tilasa hänen edesans tunnusta ia ripittä, ni n hän ei
myöskän itze pida sitä ihmist i pahembana, waan hän paljo
enemmin iloitze siitä, että hän on murhetta pitäwäinen ja
ahkera airudestans, ja että hänellä itzellänsä, sencautta,
vn parembi tila, olla sencaltaiselle sielulle ylöerakennuxexi.
Mutta tämä neuwo on hyödyllinen ei ainoastans nijlle, »vil-
la on epäillys japelco siitä: cuinga heidän cantzans mahta
laita olla; waan myös niille, jotca luulemat itzens aiwan
hywäsä tilasa olewan. Ihminen ei ole mihingän nijn wal<

M!s
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Herran pyhän Ehtollisen sWen.
m!sja taipunut, cuin fijhen, että caicki parhain päin itze-
st.ins uloetoimittaman. Mutta tämä on myös yri asia,
josa aiwan m mt pahoin itzens pettäwqt, ja luulewat ti-'
lans olewan hywän, cosca cuitengin wielä aiwan walitet-
tawasti heidän cantzans laita on. O! cuinga tarpcllmen
olis se siis, että suurin osa, jaerinomattain ne, jolca wielä
taitamattomat owat, ja christillisyttäns, eini-ncuinpidäis,
wiclä ymmärrä, nijncuin ainakin, nijn myös silloin,
he aicowatHerran pyhälleEhtolliselle käydä, pidäisic cans-sa puhetta jongun Jumalisin opettajan cantza sieluns tilas-
ta, joca on soweljas paremmin sijtä duomitzeman, cuin he
itze, ftn päälle, että he mahoaisit tulla neuwotuxi, ja ylös»
keboitetuxi shhm, cuin heille hyödyllinen ja tarpellinen olla
taita.

Tällä tawalla olen minä puhunut, sijtä ensimmäisestä
meidän welwollisudem osasta, nmä Herran pyhään Elol-
liseen cule, nimicmin: mitä meildä waaditan, ennen cum
me tälle taiwalliselle atrialle menemme; ia tahdon nyt wielä
edespäin osotta, mikä meidän welwollisudem on iye stn
namiyemilen alla, nijncuin minä edelläpäin § FZluwan-
nutolm. Cosca sinä, racas sielu, nimmuodoin cuin nyt
on opetettu, olet costellut itziäs, ja sen alla andanutJuma-
lan hengen walmisia sinuae mahdolli-exi wttraxi H<rran
liialleEhtolliselle, ja seipäälle myös itze työsä cdcsasiut,
tätä rallista armon ja autuden atriata nautitzeman ja wa«
stanotraman; nijn tee se sywimmäsä sydämen nöyrydesä,
ja tmme cuinga maydotoin sinä itz.stäs olet tuleman näin
orkialla pöydälle. Ia stn päälle että sinä sitä mämmin
nöyrytelyri tulisit, nijn mielehes johdata myös silloin sinunsyndis, ja cuinga sinä sinun lijttos Jumalan cansia, rickonut
olet, Mäkin wälillä, cuin sinä wijmein olit Herran Ehtol-
lis'!la. Siralikin nijn tutkistele lesuxen catkera kärsimistä,
joca täsä Tacromendisä sinun etees maalatan. Costa sinänäet, cuinga leipä ja wijna täsä ulosjaetan, niin muista,
tumaa Herra lesus on itzms sinungin cdestäs ulosandanut,
j» hjMn siunatun werens uloswuodattanut, ja cuinaa

täinä,
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lhmisen welwotlisus Jumalala cohtan,
tämä on tapahtunut sinun syndeis tähden. Tästä näe ia
hawaitze, cuinga suuri ia cau pahcmtekiä sinä
olet, sijna ettäs näin waikian kiwun olet matcan
saattanut. Sinä olet yxi n-jsta, jotca hänen ristinnaulit-
zit ja murhaisit. la, sinä olet wielä pabemmin tehnyt
cuin Ke, jotca itze tyvsä hänen ristin päälle nauiitzit. He
teit sen ainoastans yhden kerran, mutta sinä olet sen mon«
da kerta tehnyt; sillä jocakerta, cuin sinä olet jongun ch,
dotliscn synnin harjoittanut, nijn olet sinä myös lesuren
toistamisin ristmnaulinnut. >s)e ristinnaulitzit lesuren, ei
tieten cuca hän oli; mutta sinä olet cuullut ja tietänyt cuca
hän on, nimittäin cunnian Hena ja cuningas, ja sijni
siwusa sinun racas ia laupias Wapahtajas, ja olet eui«
tenäin nim nnnda kerta synneiiläs ristinnaulinnut häncn.
Tmkistele tätä, ja anna tämän tutkistelemuren waicutta
sinun tykönäs sydameUisen murhen sinun syndeis ylitze, sisäl-
lisen wihan ja cauhistuxen nijm wastan, ja totisen
pen, että edespäin nhtä walttä ja wastan seisoa.

§. ,04.
Tämän siwusa, nijn tutkistele tätä lesuren kärsimistä

sillä tawalla, että sinun uscos sencautta tule enälyxi ja
wahwistetnxi. Catz) sen ristinnaulitun ja werestä tiucku»
waiftnWapahtajan päälle, nijncuin sen, joca sitä warten
on sinnungin si)ndeis tähden itzens cuolemaan uhrannut,
että hän sowittais sinua sen wihoitetun Jumalan cantza, ja
toimittais sinulle hänen armons ja ystäwydens. Smtäh-
den sinä myös sywimmasä nsyrydesä ja lapNllisella turwal-
la, rucoile ja huoca: etiä hän tahdms wastanotta hänen
poicans täydellisen sowindo - uhrin sinun edchäs ja hänen
werisen ansions tähden anda sinulle anderi caicki, mitä sinä
händä wastan rickonuc olet.

§. 105.
Edespäin tutkistele niin leiuren kärsimistä, ettäs kii>

tollisuteen händä cohtan sijcä ylöskehoitetuxi tulet. Ajarccie
perän, minään häpiän ja kiwun hän simm tahces ulosseiso-
nut on, ja erinomatcain mielehes johdata yänsn suuria

sieluni
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Herran pyhän Ehtollistn sichten.
sieluns ahdistusta, joca oli nijn waikia, että hänen sen alla
täydyi w?na hicoilla ja sydämen mmhella walilta: minun
sielun on suuresti murheisans cuoleman asti Mach. 26,
v, z8; jaristin päällä: minun Jumalan, minunluma-
lan, mixis minun ylsnannoir Math. 27, v. 46. Caickia
näitä on lesus kärsinyt scntähden, että hän sinuakin tur-
melluxesta ja cadoturesta wapahtanut olis. Multa millä
taidat sinä palkita smun lesuxelles taincalraiftn waiwanja
kivun, cuin hän sinun hywäxes on päällens ottanut? Se
ainoa cuin sinä tehdä taidat, on se, ettäs sydämestäs hän-
dä stn edestä ki tät ia ylistät. Sentähden ylöekehoita itziäs
siihen Dawidin cantza, ja sano: kijcä Herra minun sie-
lun ,

ja caicki cuin minusa on hänen pyhä nimene»
Psalm iQz.v. 1,2,3,4. Tämä on meidän erinomainen
wll vollisudcm, Herran pyhälle Ehtolliselle käydesäm, että
me nimittäin: coraotam ja ylistäm hänen armons ja lau-
piudens ylönpsldiiutta, joca meitä nijn callisti lunastanut
on, ia taas Dawidin rantza sanomme: minä oran sen
««nallisincalkin ja saarnanHerrannimen."Psalm.ii6,
v.i).

§. io6.
Wielä nijn tutkistele lesuxm kärsimistä Dä muoto:

että smun sydämes siitä tule lijcurecuxi yh:een palamaan
uckaulecn cähtan. Ia tähän ei ole tosin soweijam-wa ja woimallisembata walicappalda, cuin yri oikia le-suM kärsimism tutkistilcminen: sillä fijnä näeinme hänen
pc>!awan rackaudens, caickin suurimmasa ia silriämmäsäkirckaudesans meille edesloistuvan, niincuin myös Apostolisen tietä anda, cosca hän sano: sijtä me tun-
simme rackauden, eccä hän on hennens meidän edestäm
Pannut: i loh. 3, v. 16; jalesus He sano: ei ole kellänsicä simrembata rackaurca, cuin ecrä jocu panis hen«
Ms edestä. loh. 1;, v. 13. Cuifmgin nijn on
3'suxe'la ollut wielä suurembirackaus, Mäihän ei ainoa-
stans pannut bengens ja mennyt cuolemahan, waan hänkarsei myös sen caiken catkeramman ja häpiäliistmmän
«ckmnn, ei vstäwains, waan wiholiistens edestä. Jos

m
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lhmism welwollisus Jumalala cohtan,
en me nyt tätä wasian, lesusta racasta > nijn me olem
pahemmat cuin ne suurimmat pahointekiät, sillä
Publicanit, eli julki-syndiset, racastawat nijtä, joilda
he racastetan Math. 5, v. 46. Ajattele sijs perän, ra-
cas sielu, cuinga kijttämätsin sinä olet ollut sinun Wa-
pahtajatas cohtan, sijna, että sinun sydames on ollut
aiwan kylmäkiscoinen ja halutoin händä cohtan, ioca cui-
tengin sinua nim sydämellisesti japalawasti racastanut on;
ja anna jo nytkin sinun sydämes, hänen ylönpaldien rac<
kaudens tulelda tulla yloslämmitetyxi, nijn händä raca-
ftaman, ettäs olet walmis hänen rackiudens esimerckiä
seuraman, nijn että sinä poiieskiellat caicki cuin mailmaÄ
on, hänen tähtens, miclelläs karsit, mitä hänen tähtcns
sinua cohdata taita, ja, wielä ncngeskin aldiri annat,«osca hänen nimens tunnustus,hänen cunnians, ja cuuliai-
sus händä cohtan sitä waati. Sillä »välillä, nijn ca-
wahda itziäs, ettes ikänäns enämmin tee jotain liitto lesu»
xen wibollisten ccmsta, eli suosittele syndiä sinun sydämesäs.
Ia cosca jocn synnin himo jalijcmus sinun tykönäs ylös-
nouse, nijn alamaina, cuoleta, jaristinnaulitze se cobta
rackaudesta lesusta cohtan, joca sinun edestäs on andanut
jtzensristinnaulitta ja cuoletta, semmingin, cosca hän on

tehnyt tämän myös sijna aicomisesa, että hän meirä cai-
kcsta wäarydestälunastais ja iyellens erinomaiseni can-
saxi puhdistais ahkerari hywijn töihijn Tit. 2, v. 14.
Sentähden nim wakwista itziäs nyt wadwala aicomi-
sesa, ettäs tästä hetkestä tahdot wälttä ja poishyljätä caic-
ki synnit, ja ermomattain ne, ioitas tähän asti enimmäst
harjoittanut olet. Ia ettäs sitä paremmin mahdaisit taita
täyttä tämän aicomisen, nijn rucoile sinun ristinnaulittua
Wapahtajas sydämestäs, ettehän ristins ja cuolemanj
woimalla, caiken synnin rackauden jn taipumisen, siihen,
cuin hänen rackauttans jacuuiiaisuftans wastan soti, smu-sa cuoletais ja alaspainais.

§ i°7-
Cosca sinä sen siunatun leiwän ja wijnan wsftan otat,

nyn muista/ että Jumala smcauttc» wahwista hänen armo»
ihttons
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Herran pyhän Ehtollisen suhten.
liitons sinun cantzas; (tämä on yxinäns ia ainoastans sille
catuwaisille ja uscowaiselle sielulle sanottu; catumatto-
mille, jotta synneisäns, ja paljan ulconaisen tawan tähöen,
käywät Herran Ehtolliselle, ei ole msä yhcän osa) Hän
anda sinulle täsä hänen oman Poicans, ja ynnä hänen
cantzans caicki ne armo-tawarat, cuin hän ansions
toimittanut on, nijn että sinulle hänesä ja hänen cauttans
on syndein andexi saaminen, pyhityren armo, ja perindö-
oikeus ijancaickiseen elämään. Tämän Jumalan loppu-
mattoman hywyden ja armon ylönpaldimden ylitze, mah-
lat sinä tosin tyhmistyä siinä'; että ehkä sinä itzesäs olet
aiwanmahdotom, hän cuitengin näin calleista tawaroista
sinua osallisexi teke. Mutta muista myös se, että tämä
armo tapahtu sinulle sen ehdon alla ja cantza: että sinä nyt
edespäin caikena sinun elinaicanas, pysyt wcchroana ia lu-
jana sijnä liitosa, jonga sinä nyt Jumalan cansta uudistat,
jäsen päälle tämäncorkianSacramendin, nijncuin ybden
sinetin ja kihlaus sormuxen wastanocat ja nautitzet. Sen-
tähden nijn wahwista itziäs täsä lijtosa wahwana pysymän,
Oista sinun sydämes Saarna-miehen canjza, sinä ta-
wllisesa ja lyhyesä, mutta myös merkillilesä rucouxesa, ia
huoca hänen ccmtzans: meidän -Herran lejuxen Chriftu-
xen totinen ja ccllis ruumis, rocinen >a callis n?eri,
wahwistacon minun uscon, ja katkeron minlm sielun
!»ruumin ijancaickiseen elämään, amen!

§. 108.
Nijn pian cuin sinä olet Sacramendin nautirmut,

W lange maahan, sinun lumalas jaWapahtajas eteen,
ia kiitä händä sen runscm armon edestä, josta sinä olet
»salliseri tullut: rucoile myös sydämestäs hengen ar-
Aa ja apua, tekemän sinua soweljaxi, pitämän sitä lijt-
>°a, jonga sinä npt Jumalan cansta uudistanut olet. Eri-
»mättäin on silloin aiwan soweljas, lukein, eli wchaten
nicoilla, tämän wirren, cuin löytän meidän wirsikirjasam
N0.22 Snll lesu mielcst nöyrästä, mä kijroxen nyt can<
"an:c. yhdistä myös sinun sydämes Seuracunnan cans-
!«, muisa rucouxisa ja weisuisa, ja wastanota päätöxexi

N Herran
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lhmisen welwollisus Jumalalacohtan.
Herran siunaus. Tämä olcon nyt sijtä sanottu, cuinaa
itzccungin oikein »valmistetun wieran, itz? Herran pyhän
Ehtollism nautitzemisen alla, tule itzens käyttä.

§. 109.
Mutta ota nyt wijmeiseri waari, racas sielu, mikä

sinun wclwollisudes täinän jälken oleman pitä, ustaminä wielä lyhykäisesti mamita tahdon , lupauxm jälken
§. 89. Herran huoncsta jaSeuracunnan cocouxesta colia
tulduas, nijn älä unhoda, että taas uhrata Jumalalle ,a
sinun Wapcchtajalles sydämellisiä kijtoxia, nijden l-yn,ä n
tecoin ja armo lahjain edestä, joistahän sinua pyhäsäSa-
cramendisä, on osalliseri tehnyt; ia samalla tawalla rucoi-
le: että hän aina edespäin, enämmin ja enämmin armons
sinusa enännäis, ja sinua, siinä nyt uudistetusa armo-lij-
tosans, wahwistais jaylvspidäis. Ia misä asiala, sinä
hawaitzet itzes oleman suurimmasa waarasa että siitä poi-
jeslangeman, sitä wastan ole myös hartaampi )a kiiwambi,
armo ja »varjellusta lumalalda rucoilcman, Cawahda
sinuas, ettes anna itzes cantzakäymiseen sencaltaisten i mu-
sien cantza, jotca synnisä ia tämän mailman turhudesa
itziäns harjoittelemat, jonga cautta sinun hywä aicomises
cohta alusa picaisesti tulis tucahuteturi, waan ole, eli yli»
näisydell, taicka myös niiden seurasa, jotca lumalom
pelkäwät jaracastawat, josa se, sinun sydamees syttynyt
rM halu, jumalisten cantza-puhein, Jumalan sanan mt-
kistelemisen, rucousten jakijtos-wirtten cautta, taltatulla
ylöbpidetyri, enätyxi, ja wahwistetuxi.

§. no.
Costa se aica tule, että sinun vita cutzumis?s wirasta

waariottaman, ja sinun ruumilliseen työhös menemän,
niin tee se, mutta muista myös sen alla, sinun uudistettua
lijttoas,ja älä coscan niin mailmallisiin asioihin itzes upota,
ettäs sen unhodat, mikä sinun welwollisudes sen suhten ole-
man vieä. Nijn pian cum sinä hawaitzet, ettäs jollakin
tawalla kiusatan, endisijn tawallisijn syndeihis, nijn mift
lenes lvddara, että ne owat ne samat wiholliset, joitawa-'
sian sinä olet luwannut solia, nhn ettet sinä lchhin enäm-
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Herran pyhän Ethollisen suhren.
min suostua, etkä niitä harjoitta tahdo. Peränmalt?!e
my''s siinä siwusa, mikä suuri wahingo ja onnettomus sen
päälle seura, jos sinä jotaintätä liittoas ja lupaustas lva«
stan etees otat. Nijncauwan, cuin sinä vysyt sinun lijlo-
sas, nijn olet sinä armoja jaystäwydesä Jumalan tykönä,
ja taidat olla sijtä wacuutettu, että caickein ihmisten pa-
huus, jaPerkele» kiucutzeminen, ei taida sinulle mitän wa»
hingota tendä, niincuin Apostoli Pawali sano: josluma-
la on meidän edestam, cuca woi meitä wastan olla?
Rom. 8, v. 31. Mutta nijn pian cuin sinä liitostas poi es
länget, joca tapahtu, cosca sinä yhteengin ainoaan ehdol-
liseen syndijn suostut, nijn on Jumala sinun wihollises, ja
mitä autta sinua silloin, jos coco mailma sinun puoldas
pidäis. Paitzi tätä, laitat sinä itz?lles wiholliftn ja cal»
wa>Mn madon, sinun omaan powees, nimittäin: sinun
tundos joca sinua soima ja sinun päällys candele. Cosca
nyt sekä Jumala, että myös sinun oma tundos, owat
sinua wastan, niin sinä tosin okt jo täälle eliisäs, aiwan
walitettawasa tilasa, ilman sitä että sen tulewaisen hir-
muisen wiban kijwaus seiso sinun edesas jalken cuoleman.
Tätä muista ja aiattele, nijn usein cuin jocu synnin tila
sinua cohta, ja sinä tulet johonguhun pahuteen kiulaturi.
japidä ssncaltainen tila jakiusaus, ei toisin cuin yhtenä
murhamiehenä ja ryöwärinä, joca pyytä murhata sinun
sieluas, jaryöwätä sinulda pois sinun calliman tawaras,
joca on Jumala jahänen armons osallisus lesux>.'sa Cl>ri«
sturesa, cauhistu sitä, ja älä millän tawalla sencaltaiselle
kiusauxelle tykönäs sia anna.

§. m.
Täja et mahda sinä ajatella: Jumala on armMnen

jalaupias, hän on tähän asti säästänyt minua: kylläsen wielä edespäingin andexi anda, waicka minä tämän,
«Ii toisen kerran händä wastan ricon; sillä tämä o!is se cai-
ken suurin Jumalan armon ja. laupiuden wäärinkäyttä-
mys. Se olis se suurinlumalattomus ia kijttämättömys,
M sinä tällä tawallalumalan hywydestä japitkämielisyy
stä, ottaisit itzelles tilan jawapauden, händä wastun sondiä
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196 Ihmisen welwollisus Jumalala cohtan,
tehdä, jongacautta hän cuitengin pyytä wetä syndi<lä para-
nuxeen, ja myös sinua pidäis vlöskeholttaman,silä suurem-
matta »vireydellä syndiä malttaman ja carttaman, Ia paitzi
tätä, nijn mielehes johdata: että jota suurembi Jumalan
hywys, laupius, japttkämielisys, tähän asti on ollut sinua
cohton, sitä mähcmbi syy on sinulla toimoa, että hän edes'
päin sinua säästä, sillä sinun syndis japahudes tule sen caut-
ta suuremmari, ettäs t «hän asti olet säästetty, jacuitenM
wielä sittekin, sinun armollista ja hywa lumalalas wastan
ricot. Jos yri niaallinenCuningas,usian!mat kerrat on an-
deri andanuc yhdelle pahantekialle Känn ricorens, ja se sa<
ma cuitengin aina edespäin teke sitä cuin paha on, nijn Cu-
ningas wihdoin,jos hän muutoin oikeutta racasta, ei muuta
taida, cuin cmda ien pahantekiän saada hänen hywin an-
saitun ranaaistuxens. Samalla lamalla tcke myös Juma-
la, hän on ni n wanhurscas,cuin hän on laupias,,a hän lab-
to wanhurscaudesa costa nijlle, jotcahänen laupiudens mää-
rin käyttämät, ja sijtä ottamat tilan syndiä tehdäxens, niin-
cuinSyrach tästä aiwan merkillisesti puhu kirjcms.s,v 4,;,
6,7,cusa hän näin sano.' älä ajattele: jo minä olen ennen-
kin svndiä rehnyr, ja ei minulle mirän paha tapahtunut.
Sillä Herra on tosin kärsirväinen, mutta ei hän pidä
sinua rangaisemata. 3llä ole sururoin, jos sinun syndis
on rvielä rangaistmata, ja tahdot aina sentahden ftndiä
tehdä. Alä ajattele: Jumala ou 'slon laurias, ei hän
rangaiseminua, minäteensvndiä, ni,n paljon cuin nii-
nä tahdon. -Hän taita nijn pian olla wihainen cuin ar-
mollinengin, jahänen wihans ei lacka jumalattomista.
Cawahda itziäs, racas sielu, ettes Jumalan armon
päälle syndiä tee, ja sen cautta, sitä suurembata armotto-
mutta jarascambata wihan duomiota päälles wedä; maan
ajattele paljon enammin, nijn sitä armoa, hymyttä ja lcm<
piulta, cuin Jumala sinua cohtan on osottanut, etä sinä
sijtä mler ylöskchoitetuxi,. sitä suuremmalla ahkerudella,
sinun uudistetusa liztosas wahwana pysymän, sen päälle,
ettäs aina ewkpäin, laman mmon tallella pilä taivalsit/
jahänen laupiudens osallisudesta itziäs lohdutta saisit.
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Herran pyhän Ehtollisen suhten.
h. ii 2.

la, aicomui ja ahkcrus, cttä pnä sinun uudistettua lljttlas Ju-
malan canpa, pitä cleman sinullc, ci ainoastans jucu aica ja muutamat
paiwäi, waan sinun tule coco sinun elinaicas täs« aicom!,csa pysyä, ja
myös itzc tyosä jijnä ilzias harjoitta. Silla jos sinä ltjctos ja lupuuccs
ncot »ijn on se yhtä caicki, jos se tapahtu c?hta, cli myohcmmin; ja
imtämar, sinun ricores tule päällccatzannoia rascammari, coscase mochcmm n tapahtu; silla jos sinä ionguu ajan pidät lupames, ja
Mc» teet sitä wastan, mjn sinä sclkiasii sen cautta todistat, cttä sinä
wi >ä cdcspäingin olisit taitanut scu pitä, jos sinä ulisit tahtonut, ja ctta
sinun ricorcs uijnmuodoiu ei ole tapahtunut huckoudcsta, waan wapalla
ehdalla. Ilman sitä, nijn todista coettclcmus, että jota cnämman ajan,

ihminen christilliscstä clamästa itzians harjoitta, sitä kewiämmäct se
tule yäncllc, nuncum myös tosi on, että se ainoastans sen syyn tähde!!,
cnsimmäisesä alusa, rascari ia työlläci näky, mä ihminen cnucnon tot»
tunut synnisä claman, Cosca sinä nyt yhden ajan olet elänyt sinun lijt-
t»s jälkcn, ja sen cautta joylitzewoittanut scn rascamman ajan, ja sitten,
l°sca se sinulle olis ruwcnnut aina kewlämmäri tuleman', jällcns mciect
tacaisln cndisijn nijn et sinä milläkän tawalla sitä c-icllä',
j>i edeswastM. Scntahdcn nijn ole ylöskehoitettu, coco sinun clincau-

tenas, »ijn itzc ylitzts walwoman ja itzcsiäowaariottaman, ettes yhdel
lekan sy l»u tilalle ja kmsaucclle costan sia anna, sen oäällc, ettet sinä
jMautta tulis saatetuki ehdollisesti sinun uudistettu tilas vickoman.

Mutta chka sinä näinmuodoin olet welcanaa, caickcna sinun cliuai-ccmas, pysymän sijnä lijtos,, jonga sinä jälkcn ricotun casicn lijt,.'!!,
Hcrrui pyhälle käydesäs, jallens Jumalan canha tehnyt ja
»«''iffanut oicc; nijn on cuitengin siinä siwusa tarpellinen, ettäs wiclä
siitckin ustiu, sen saman lijton, tämä» taiwalliscn atrian mahdollisen
«ut tzcmiscn cautta, uudistat, ja sijnä itziäs sen lnjcmman wahwisiat.
Eillä Herra lesus on itze käskenyt, ctta meidän usein pitä Hsn:n EH-
llilliscllcns mcncmän ja tekemän se hänen muistoxens. Jotausemmin sinä tämän teet, ja nijn muistat sinun Icsusias, cuin edMpnin

sanottu on, sitä likemmi» tulet sinä aina yhdistetyn
lesuren cantza, ja scncautta aina litcmbään osallisuteen Jumalan armo-
st>> ia ysiäwydessa. la, jota usemmin sinä, nijncuin yri oikcm walmi-
slcktu ja mahdollinen wicras, käyt lesurcn pyhälle Ehtolliselle, sila
cnammin tulct sinä myöi sijna wahwistcturi, uudella woimalla sotimansinun hengellisia wihollisias wastan, ia jocapaiwäiscsa ja Hcr<
M totiscsa pelwosa waeldaman. Costa nyt itzccu?i» nain kaytta itzcns,
Herran pyhän Ehtollisen suhten, cuin talls tawalla h. 89, ruwcttn,
lchan asti, opetettu on, nijn cmda hänlumalallc scn cunnian, cuin hän
>» wclcapaä andaman hänelle, tasä Sacramcndis.
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lhmis wclwo?is, Jumal, cohtan on walttä cpäj>!mal.p.iuwellusia.

»l4.
Nain muodoin olen minä lapitze käynyt, sen ensimmäisen osan

tästä kirjasta, ja näyttänyt ne welwoWldet, enin meidän pitä ositta-
man Jumalala cohtan, ja jotta caicki sen päälle uloskäywät: että
meidän pitä oikein tundeman hänen ja pitämän hänen
meidän lumalanam; ja silloin mc pidämme hänen madan lu<
Mvilanam, cosea mc caickista niisiä welwollisurista waariotam, jotca
täsa erittäin ylöslnmtt ja selitetyt owat. Mutta se, joca nljcä wasian
rtcko, >c un yri epäjumalan palwelia. Ia tästä näemme, että sijnä l>
maa, cuin meille opctc-cn, cuinqa meidän pitä palwe-
lem n, nijn tule caicki epäjumalan palwellus meildä poijes kieltyxi, niin-
luin myös Herra Jumala itze tietä anda, ensimmäisena käskysä hänen loi-
fans, jonga päälle caicki muut käskyt itzens perustawat, cosca hän sano:
minäHerra olen sinun lumalas,ei sinun pidä pitämän
«vieraitaJumalita minun edesäni. Tämä poijes kielto mera-
ficn, eli epajumalden palwellus, ei ainoastans silloin tapahdu, cosca
jocu palwcle: cuuta, auringo, ia!wan täi)te»ä, eli niitä pyhl>ä cngc-
leita, edesmenneitä pyhiä ja nijden cuwia rucoile, nijden cd<fä cummia
ja maah m lange, ja niinmuodoin anda luondocappalcillc sen cunn an,
luin Jumalalle yrinäns tule; waan se on myös epäjumalden palwelia,
eli se vlllwlle myös wieraitalumalua, joca ei sillä tawalla pldä luuia-
latalum<lauans, ia waariota welwollisudestaus händä coh:an, cuin
sanottu on. Jo, nijn monella tawalla, cuin yli ihminen nämat welwol-
iisudet laiminlyö, ja nijtä wastan rieku, nijn monella cawalla on hän
MlO6 yri epäjumalden palwelja; sillä hän poijes ottaja wähendälunw
l !?>a hänen cunnians, niin hywin cuin sekin, j?ca julnsesti luondo.ap-
paleitn, nisncuin lumalata palwele, cu,narta, ja cunnioitta, jonga
tähden hän inyos samalla tawalla, wetä Jumalan wanhurscan wihan ia
ranaaisturen päällens, stkä täsä, että tulewaisesamailimsa, cuin ne jul-
lisetkin epäium lden palweljat. Nijn hywin niille salaisille, cuin julkijil-

kengin epäjumalden palweljoillen s«no Herra: Se joca.uhra epä-
jllm>llil!e, ja ei ainoalle -Herralle, hänen pitä kirottu
oleman t Mos kirs l :,v.l«; jaEsaian.42,v.z. Minä-Herra, se
on minun nimeni, en minä anna toiselle cunniatani,
engä ylististäni epäjumalille. Tämä talttais kyllä wielä lawi-
a umalda ofttetta, wian cosca ininä itzeeuuain welwollisuden selityecsä

eohtan, siitä puhunut u!en, cuiuga se ricotan, uijn taita myös
j>c inw itze siitä peränaialclia ja nähdä, sekä epäjumalan palwellm»!»
m ninaisuden, että myö», cuinga cauhisiawainen ja cadottawaine» st
on, ja scntähden tahdin minä nyt myös, tällä lyhykäisellä mnisiulurella,

tämän ensimmäisen osan, täsä kirjasa, lopetta.
Toinen
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Toinen Osa/
joca

sisallans pita ne welwollisudet/
joista yhden ihmisen pita waariottamau

itziäns cohtan.

witzit welwollisudet owat, joista yhden ihmisen tule
waariotta itziäns cohtan, se vn yxi Jumalan sanasa

wchwasti perustettu asia. Wapahtaja Herra lejus itzesano: että meidän pica racastaman meidän Lähimmäi-
stäm, nijncuin iye meiräm Math. 22, v. 39. Tasa näky
kyllä, nimcuinlesusainoastanssijtäpuhuis, cuinga mei-
dän pita meitäm käyttämän LäKimmäistam eli ihmi-
siä cohtan. Mutta cosca me näitä sanoja tarksmin perän-
ajattelem, nijn me hawaitzem, >että myös se täsä edespan-
nan, cuinga meidän pitä käyttämän meitäm itziäm cohtan.
Sillä cosca lesus sano, että meidän pitä samalla tawalla
racastaman meidän Lähimmäistäm cuin itze meitäm; nijn
osotta hän, että rackaus itziäm cohtan pitä oleman se mit-
ta ja ojennusnuora, jonga jälken meidän rackaudem Lä-
himmäistäm cohtan pitä harjoiteturi tuleman, ja niinmuo-
doin selkiästi näyttä, että me myös olemme welcapäät itziäm

racastaman. Sillä cuinga me muutoin taidaisim racasta
meidän Lähilnmäistäm,nijncuin en me ensim itziäm
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lhmisen welwollisus itziäns cohtan,
racastais? Mitä nyt täsä se sana rackaus itziam cohtan N-
sälläns pitä , sen cutzu Jumalan hengi Apostolin Pawalin
cautta: Siweydexi, nijsä sanoisa,cuin seisomatTn 2, p. 12,
joiden päälle erinomattain coco tämä kira itzens perustaja
joisa Jumalan hengl sano: että meidän pitä sinnäft ja
hurscast ja »umallisest elainän. Se on sijs yxi caicki, joco
minä sanon, että meidän pitä racastamcm iyiäm, eli
meidän pirä siwiäst elämän; ja tästä me nyl myös sen
l>awaitzem, että se pääwelwollisus, jostameidän itziäm coh-
tan pitä waariottamcm, onRackaus eliSiwexs. Tämä
rackaus eli siwcys seiso yhteisesti sanottu sijnä,eträ me caic<
ki meidän Sielum jaRllumim woimat nijn hilliycm,
errä meiden onnelli udem jaamudem,lumalan rahdon
lälben sencauna tule edesametuxi ja woimasa
Multa ni ncuin tämä monella tawalla tapahtua taita, nijn
sisälläns käsittä myös tämä nimitetty pääwelwollisus moni-
naiset welwollisudet erittäin, jotca cuitengin caicki sen yhden
ja saman astan päälle tarcoittawat. Ia colca minä tämän

kirianEnttNlmäisesä osasa näyttänyt olen, cuinga yhden ih-
misen pitä käyttämän itzens Jumalala cohtan, nijn tahdon
minä nyt tasa Toistsa osasa ne welwollisudet erittäin ylös-
luetella ja seliltä, jotca sen sanan alla Siwevs kästtetän'«
joista yxi ihminen on welwollinen itziäns cohtan waariotta-
man.

NöyrydestH.
§. 2.

Se ensimmäinen welwollisus, josta ybden Ihmi-sen erittäin itzens cohtan waariottaman pitä, on Nöyvys,
jonqa minä hywästä syystä ylimmäiseen siaan asetan, M
paitzi sisä, että tämä welwollisus itzesäns on aiwan callis
ja tarpellmen; nijn on se myös yxi perustus, jonga päälle
ne muut welwollisudet itzens perustamat, jotca tämän iäl-
km nimitettäwäri tulewat. loca niistä muista tahto maa-
riotta, ja laiminlyö tämän nöuryden harjoituxen, hän on
tosin yhden tyhmän miehen caltainen, joca huonens san-
nalle rakenda. Mikä nöyrys on Jumalala cohtan, ja

cuinga
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on Nöyrys.
cuinga tarpellinen se on, siitä olen minä jo Ensimmäiscsäos.sa Nyt tahdon minä nöyryoestä itziäm
cohtan ja cuinga tarpellinen se on, että me Ma itziäm ayke-i
roitzem.

§. z.Tämä nöyrys seiso ensin sijnä, etten me pidä palio itze-
stämms ja sitten toiseri, etten mepaharu, cosca me muilca
ylöncatzoturi ia haloana pidetyxi tulemme. Edellisesä ym-
märryxesä soti nöyrys ylpeyden syndiä wastan, ia jälkim-
mäisellä tavalla soti se cuichan cunnian vyyndoä wastan.
Cuinga tarpellinen se nyc on, että yxi oikia Cbristitty tällä
tawalla nöyrydestä itzi ms alckeroitzs, sen taidan minäcai<
km parhain ja selkemmin osvtta, cosca minä erittäin näy-
tän, cuinga suuri ja »vahingollinen syndi sekä ylpeys, että
turkan cunman pyundö on, ja cuinga meidän molembia
wastan sotiman vitä, että ms nämät synnit ylitzewoittaisim
jaalaspainaisim.

M ta nyt si's ensin tule ylpeyteen, niin on se yxi hir-
muinen jarascas ftndi, ja, itze ensimmäinen juuri ia alcu
caickeen muuhuun syndim japahuteen. ylpeys oli se, jon-
ga cautta ne pahat Engelit, Perkeleixi cutzutan vo,ss
langeisit sittä aumallisesta tilasta, iolwn he ensin lumalaldaluodut olit, nijn että he ulo?ajettin Taiwasta jaowat nyt
kätketyt pimeyteen ijancaicWlla cahleilla, sen suuren
päiwän duomion astilud.Epist.v. 6. Ia cosca Satana
sai tämän saman myrkyllisen ylpeyden siemenen kylwetyxi
meidän esiwanhembaim Adamin jaEwansydämihiin. nijn
että he tahdoit Jumalan caltaisixi tulla iMos.kirj.z.v 5,6,
nijn tapahdui senoautta, että he ja caicki heidän jälkentule-
waiscns, tulit, kirouxen ja ijaneaickisen cadotuxen alaisiri.
Tästä me sijs taidamme nähdä ja päättä, cuinga suuri ja
hirmuinen syndi ylpeys on ja cuinga suuresti Jumala sitäwiha jaccmhistu; niincuin myös Jumalan sana usiasa pai-casa sijtä todista. Sanalas. kirj. 16, v. 5, sano Jumalanhengi Salomonin cautta: locainen ylpiä on Herrallecauhistus. Ia cosca hän sijnä 6Lng. v. 16. :c. ylöelucttels
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lhmisen welwollisus itziäns cohtan,
ne seitzemän cappaletta, joitaHerra wiha ia cauhistu, nijn
hän caiken ensin nimiltä ylpiät silmäc. Ia Apostolin Pe-tarin caulta todista Jumalan hengi, että Jumala on yl-
peitä wastan i Pet. 5, v. 5. luilla P. Raamatun puben-
parsilla tietä annetan, että Jumala k,M wiha ja
caickia syndejä, mutta yhdellä erinomaisella tawalla ylpey<
den syndiä, josta stlkiästi näky, cuinga suuri ja hirmuinen
tämä syndi olla mahta.

,

§. 5.
ylpeys on wielä myös yri waarallinen jarvahingol-

linen syndi, sillä se johdatta Ihmisen moneen muunnun
'syndijn ia weta yhden hirmuisen rangaistuxen hänen pääl-
lens, Nijncuin nöyrys on caickein muiden hywäin awuin
juuri, nijn on myösylpeys alcu ja juuri caickern muuhuun
pabutecn. Sillä jonga sydämcsä ylpeys hallitze, se corgot-
ta itzvns omarilumalaxens ja ei tahdo olla milläkän muulle
laille alammainen, cuin sille, jonga hän itze teks ja säättä.
lumalatoin on corja ja wihainen eli ylpiä ja ylöspai-
sunut, ettei hän kerän tottele, cai3esa menosans, ei hän
Jumalala olewanFan luule, sanoDawidPsalm io, l). 4.
Jonga cautta hän tietä anda, että ylpeys on syy Jumalan
ylöncatzeen, ja cosca yri Ihminen pahuvesa kerta on nijn<
cauwas joutunut, nijn on hän soweljas ja walmis caickijn
syndeihijn. Aiwan monet synnit owat ylpeyden cantzä nijn
yhdistetyt, että ne wälttämättömästi aina sitä seurawat.
Cula ylpeys on, siellä on myös wiha, nijncuin Jumalan
hengi Salomonin cautta osotta, cosca hän sano: vlpeimn
feas on aina vijca. Sanalas. kirj. 13, v. 10; ja21 Lug. v.
24, sano hän, että, joca vlpiä on, se on myös pilckaja ja
rvihainen. Nijn että wiha, riidat, pilckamiset ja torat
owat niinmuodoin, nijncuin ylpeyden luonolliset lapset.
Sillä joca on ylpiä ia pitä paljo itzestäns, hän tahto, että
jocaitzen pitä oleman welcapää Kändä palweleman ja cm»,
nioitzemcm, ja cosca se ei tapahdu iiänen taytons jälken,
niinhän kiucutzi sitä wastan, jolda hän wääryden itzellens
taoahtunen luule. Se tulis pitkäri ylösluetella caickia nii-
tä »vahingollisia yedelmitäMca tästä myrkyllisestä ylpeyden

juuresta
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on Nöyrys.
juuressa uloscaswawat. Minä tahdon ainoastans yhden

nimittä; ioca on, ettei st ainoastans johdata i!>-
,ni!!a moneen cauhistawaisc?nsyndiin,waan teke myös syn-
nin K'ches parandamattomaxi, sillä se estä nijden wälicav-
päiden waicutuxen, joidm cautta ihminen muutoin tcma
tulia synnin wallan alda ulosautetuxi ja paranuxeen johda-
tetuxi.

§. 6.
Namät wälicappalet mtewat seka lumalalda, että

ihmisildä. Ne wälicappalet, joiden cautta Jumala pyytä
wetä syndisiä paranuxeen, owat suloiset, eli cowat. Taicka
hän ystäwällisesti cutzu caickinaisten hywäin töidens camca,
eli lnyös nijncuin wami caickinaisten witzausten ja ranaai-
smsten cautta. Mutta nijn hywin se yxi cuin winengin näi-
stä wälimppaleista ei taida mitan matcan saatta yhden y!-
fiän jaylöspaisunen ihmisen tykönä. Jos Jumala hywäin
töiden cautta pyytä händä paranuxeen ylöokehoitta, nijn
on han sijnä luulosa, että nämöt hywät työt tcwahtuwat
hänen ansions ja mahdollisudens tähden, ja nijmnuodl-in
ei anna ensingän sitä ajatuxiins rulla, ectä hänen nicka pi-
däis oppiman poranusta tekemän. Jos lällen Jumala au-
ta jongun rasttuxen ia waiwan hänen päällcns tulla, nijnse ei muuta hänen tykönäns waicuta, cuin nuris?n>i'en ja
napisemism Jumalala wastan. Hän ajattele itzellene wää-
mden tapahlunen, sima, että hänen täyty kärsiä sitä, jota
bän oman luulons iälksn ei ole ansainut. Näin turhaan
laukewat myös nijden wälicappalden waicutuxet, joiden
cautta yhtä ylpiä ihmisildä pyytään paranuxeen saatetta.
Nämät on'at myös cahtalaiset, nimittäin: yxi cohtullinen
nuhreleminen jaystävällinen muistutus. Ei cumbican
näistä taida sitä paranda, jonga sydämesä ylpeys hallitze.
Mitä ihmisten nuhteleminen sencaltaisen tykönä wcucutta,
ionga sydändä Jumalan armo-curitus ei woi pehmittä?
Se joca aiattelelumalalda itzellens wääryden tapahtunen,
luule caicki ihmisten nuhtelemiset wielä suuremmaxi wääry,
deri, ehkä cuinga codtulliset ja hywin ansaitut no olisit, ja
M ow<n caicki muisiutuxet ja neuwomiset sencaltaisentykönä
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lhmisen welwollisils itziäns cohtan,
tykönä hedelmättömät. Sillä jos hän, ehkä cuinga suu-
rella ysiäwällisydellä ja hiljaisudella, neuwoturi tulis, niin
hän cuuenain luke sen HHwäistyrm. Costa zocu rohkene
händä opetta, ja sanoa hänelle misä hän on eryettinyt, ia
wäärin tehnyt, nijn hän siinä siasa, min hänen pidäis tun»
deman ja parandaman wicans, pilcka, naura, häwäise
ja kiroile sitä, >oca händä muistutta ja n?uwo. Lyhykäisesti
sanottu: Kän cohta sitä nijncuin wihollistans, waicka se toi-
nen murimman rackauden työn hänelle osotta. Catzocat
sijs, cuinga määrällinen ylpeys on, joca näin taita paa-
dutta ihinisen sydämen, ja caicki paranuxen wälicappalct
woimaltomaxi tehdä.

§- 7-
Ilman tätä nijn seura ylpeyden päälle yxi hirmuinen

rangaistus. Tästä en tarwitze minä pitkäldä mainita.
Siinä on kyllä, että Jumala on ylpiäin julki wihamies ja
wastanseisoja, nijncuin ne äffen mainitut P. Raamatun
vaicat todistamat. Ia cosca se suuri, »voimallinen ja caio
kiwaldias Jumala on heidän wihollisens, niin on si-tä k<«
wiästi yäätettäwä: cuinga peräti onnsttomasa ja surutel-
dawasa tilaia he owat. Sentähdcn mvös seiso Sanalas.
kiri. 16. v. 18. Joca aleran, se ensist tule ylpiäri, ja

on aina langemuxen edellä; ja soman lugun 5 wers.
todista lunalan hengi, että ei pää'e rangaisemaca,
ehkä he caicki yhtä pidäistt. Tästä me ftjs näemme, et-
tei ylpiät caikella heidän taidollans ia wieckaudellans taida
heidän edessejsowaista ja wälttämätöindä onnettomuttans
ja turmellusta ns wälttä, jos he wielä caiken taitons ja
wieckaudens ykteen panisit Tämän päälle on meille myös
yxi selkiä ja aiwcm merkillinen esimerki Nebucadnezarisa,
josta luetan Dan. 4. lugus. Hän oli kyllä suuri ja woi-
mallinen cuningas, mutta cosca hän rupeis ylpeilemän ja
y!'spaisuman, nijn otettin waldacundans häneldä pois ja
ajettm pois ihmisten seasta olesteleman eläinden seasa kedol-
la ia syömän ruohoja nimcuin härkä. Tämä esimerki to-

»dista cuinga yloeyden syndi jo täsä mailmasa hirmuisesti
rangcustan. Mutta jos wielä yxi ylpiä ihminen sen ajallisen

' ranaai-



on Nöyrys.

ranMisiuxen täsä mailmasa wälttäis; nijn ei mahda hän
cuitengan ajatella, että hän on Jumalan wanhurlcasta
cosi>a wälttäwä, waan että se aiwan suuresa mitasa ijan-
caickisudesa on händä cohtawa. Jos ei Jumala säästänyt
Engelettä, cosca he ylpiäxi tulit, wan syöxi heidän helwet-
tijn, nijn ei mahda myös yxi ylpia syndinen parembata
toiwo.

§.B. .

Wielä edespäin on se suuri ylpeillä jongun
«sian y!itzs: jonga me selkiästi hawaita taidamme, cosca
me veränajattelem nijtä asioita, joista ja joiden tähden ih-
miset yjpeilswat. Nämät owat colminaiset nimittäin luo-
nen lahjat, onnen lahjat eli myös armon lahjat.

§. 9-
Luonon lahjat oivat: ihanaisus,wäkewys,hywä ym-

märrys ja muut taincaldaiset edut, jotta ihmiselle owat
sen Klonoliisen syndymisen puolesta. Mutta mikä on nyt
suurem oi tyhmys, cuin ylpeillä näistä lahjoista? sillä paitzi
sitä, että moni luule itzellans olewan suuremmat lahjat,
cuin hänellä owatcan, jasentähden cosca huw nijden ylitze
ylpeile, juuri ilman syytä ylöspaisu: niin ei ole yxikän luo-
non lahja sencaldainen, että ihmisellä olis joeu syy sen y!itze
ylpeillä. Tustin on yxi ainoa nijstä, jota jollacullamuulla
luondocapoalelle ei ole suuremasa mitasa, cuin ihmisellä.
Cuca ihminen on nijn caunis jaihana, cuin monet ruohot
ja mckaiset kedolla? Eikö aiwan monda'cmetöindä luon-

löyttä, jorca owat monda kerta wäkewämmät
ftnopsammat, cuin ioeu ihminen ikänäns olla taita? la,
wnda järjetöindä eläindä löytän, jotta monesakin asiasasuuremmalla taidolla ja toimellisudella ihens käyttäwät,
luin suurin osa ihmisistä; jonga tähden myös Pyhä raa-
mattu usiasa paicasa osotta meitä heidän esimerckiäns cat-
han ja siitä opetusta ottaman. Eikö se sijs ole aiwan
lydmä asia, cosca ihminen paisu ja ylpeile sencaldaisista .
Moista, joisaruohot maan päällä ja muut luondocappalet:>
men ylitz; käywät? Mutta jos wielä nämät lahjat olisit -

cuinga
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lhmisen welwollisuS itziäns cohtan,
cuinga suuret jä callit, niin ei ole ne cuitengan pnsywä'set,
waan huikendelewaiset jataittan monella lamalla poisca-
dotetta. ainoa pääntauti taita lopetta sen caiken par«
hamman taidon jaymmärryxen. Pxi ainoa raluo- t<mti,
eli jocu muu sairaus taita tehdä yhden ihanan ihmisen ru-
maxi ja wäkewän woimattomaxi. Ia ehkä cuinqa se ki-
wis, niin on cuitengin se tosi, eitä costa ikminen wanl,axi
tule, nijn nämät lahjat niin catomat, että aiwan mäbä,
mistä jälillä on, ja mitä tauti jawanhus on jättänyt
sen cuolema rukista japoisotta. Se on siis suurin tyhmys
näin t>uikendelewaisista lahjoista ylpeillä. la, se cirn wie.
lä enammin ylpeyden ilmoitta, on se: ett.> tain»
caldaiset ei ole ihmisen omat. Nijn.uin ei yrikän
woi rehdä 'shtän hiusta walNaxi eli mustaxi, ei?«s lisätä
kvpnarätä hänen pitudellens Icsuxen oman todistuxen
Men Math. 5,v.z6; 6,0.27. Nijn ei taida myöskän vri<
kän ihminen itze enämmin eli wähemmin cauneutta, wake-
wyttä jaymmärrystä itzellens toimitta maan se,cuin hänelle
on, sen on hän Imnalalda saanut, ja sentähden ei ole hä-
nelle myöskän ennngän syytä sijtä ylpeillä; on se sijs suurin
tyhmys, costa hän sen teke.

§. ia.
Ni n suuri tyhmys on se myöskin että ylpeillä onnen

lahjoista. Nämät omat sencaltaiset edut, joita ei ihmi ellä
ole sen luonollisen syndymisen puolesta, main nijtä on hän
senjälken Jumalan edescatzomisen cautta saanut; nimcuin
ellmerkixi: että jocu tule rickaxi, suuren armoon ia cun-
niaan corgoteturi, eli että hän saa muutoin maallista me-
nestystä nautita. Taincaltcusten lahjain y!itze ei ole nyt
myöskän ihmisellä yhtän syytä ylpeillä. Sillä ensin niin ei
tule ihminen naiden onnen lahjain cautta ensinaan parem-
man, cuin hän itzesäns on, maan hän on y'ttä hywm se
sama ihminen, cuin ennengin. M aast taittan monella
lamalla caunistetta, wan hän on cuitenqin se sama aasi,
cuin ennen ntä ja ei parembi. Sitälikin omat myös onnen
lawat aimanhuikendvlemaiset, ja catomat pikemin cuin ih<
minen luukkan. Se, joca, tänäpän on ricas, taita buo-
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mena olla köyhä; ja se,' joca yhden ajan istu suuresa cunnia-
saja arwosa, täyty usein wähän sen zälkcn hawaita itzens
caick.in ala annstuxi. Ia jota enammin sencaltainm ih-
minen ennen l,n onnens ylitzi ylpeillyt.sita enämmin hän sit-
ten caikilda tule ylöncatzomxi. Paitzi tätä, niin nckwat
myös nämät onnen lahjatlumalalda ja häne»» edescatzonii-sms cautta, ja nijnmuodoin ei ole ne ihmisen omat. Ju-
mala on asettanut ihmisen ainoastans huonenhaldiaxi nij-
den ylitze, ja on kerta waatiwa händä lucua tekemän,
cuinga hän näitä lahjoja Jumalan mielen jälken ulosjaca-
nut jakäyttänyt on. Joista caikista me sijs selkiästi nähdä
taidam, cuinga aiwan tyhmästi st on tehly/ cosca ihminen
taincaltaisista lahjoista ylpeile.

§. n.
Mutta wielä paljo wähembi syy on ihmisellä ylpeillä

«rmolahjain ylitze, jotca owat sencaltaiftt edut, joita ih-
minen hengellisesti eli Sieluns puolesta lumälalda on saa-
nmja nautitze; nincuin ylöswalistus Taiwaliifisa aswisa:
luinalan ystäwyden ja syndein andexi saamisen osallisus:
Jumalan lasten perindöoikeus: Jumalan p»Mn hengen

waicuctawainm armo jocapäiwöisen pyhydm ja ju-
mallisuden harjoituxesa lc. Nämät lahjat owat nyt,kyllä
aiwan callit, ja, callimmat, cuin coco mailma ja sen ta-
warat; cuitengin on se caiken suurin tyhmys nijden ylitze
ylpeillä. Caicki mitä meille on, sen on Jumala armosta
ja laupiudesta, ja ei meidän oman mcchdollisudem tähden
meille andanut; mutta erinomattain owat ne hengelliset
lah at ja edut Jumalan armon ylönpaldisudesta meille lah-
joitetut. Syystä sano sentähden Apostoli Pawali: Mitä
sinulla on, o ihminen, jora et sinä ole saanut, jos sinäsiis saanut olet, mitäs kerscat, mitäs ylpeilet, nijncuin ec
sinä saanuc olis. Paitzi tätä, nijn Jumalan armolahjat
sencautta poiscadotetan, cosca jocu nijstä ylpeilemän japai-
luman rupe. Sillä niincuin Jumala anda nöyrille ar-
mons, nijn hän sitä wastan pois otta sen nijlda, jotca yl--
p'ar owat. Ia jos leiwiffä siioä poisotettin, joca ei sitä

oikei»
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208 Ihmisen welwollisus itziäns cohtan,
oikein käyttänyt, nijncuin me wertZuresa luem MattK. 25,
v. 28, mitä mnhta sijs sille tapahtu, joca leiwistäns, se on,
ne lumalalda saadut armolahjat nijn wäörin käyttä, että
hän ylpeyden cautta niitä uhra? Sencaltaiselda
ei tule ainoastans leiwistä voisotetuxi, mutta hän cadotta
myös sen palcan, jongahän saanut olis, jos hän olis sen
oikein käyttänyt. Sillä ehkä cuinga paljo hywä ihminen
olis tehnyt, nijn ei tule se hänelle tygölueturi, cosca hän
sen ylitze ylpeile, waan hänen ylpeydens luetan hänelle ca«
dotuxexi. Eikö se sijs ole suurin tyhmys ylpeillä lumalalda
saamin armolahjain ylitze? Tämä tyhmys on samancaltai-
nen, cuin niiden lasten ymmärtämattömys, jotca usein sen
cappalen ricki lyömät, jonaa ylitze he suurimmast ihastuwat.
la, tämä hullus on wielä suurtmbi, cuin lasten ymmä»
tämättömys, sillä ylpeyden cautta ihminen ei ainoastans
voiscadöta Jumalan armolahjoja, wan tule myös ijan-
caickissst sentähden rangaisturi. Ei ole mitan ivnga edestä
meidän pitä Jumalan edesä nijn tarcka tiliä ja lucua teke-
män, cuin hänen armolcchjains »väärinkäyttämisen edestä;
ja totisesti, ei ole prikan Jumalan armolahjain määrin-
käyttäminen suuremoi, cuin se, cosca ne käytetän sitä pääl-
lemrcoitusta wastan, josa Jumala ne ihmisille cmdcmut on.
Jumala stnda meille armolahjans sijheen, että me niistä
tulisin, enämmin nöyrytetyxi ja ei yipiäxi, ja että me Juma-
lala ja en itziäm niiden cautta coraotais, joca toisin teke
hän sitä suuremman Jumalan wihan päällens, jota
suuremmasa mitasa hän ennen on ollut osallmen hänen ar-
molahjoistans.

§ 12.
Costa sinä nyt, racas sielu näin cuullut olet, mingän-

kaltainen hirmuinen, waarallmen ia tyhmä lyndi yloeys on,
nijn ole ylöokehoitettu sencaltaista syndiä wälttämän ja sitä
wastan sydämen nöyrydestä itziäs ahkeroitzeman. Ia sen-
tähoen nim peränajactele hywin, mitä sanottu on, jaanna
sen waicutta sinun sydämesäs, sisällisen wihan ja cauhistu»
xen ylpeyttä wastan, jawalwo wisusti sinun sydames ylitze,
ettei se Maculla tawalla sijhen suostua mchdais.Nhn pian,
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cuin sinä hawaitzet, Ha jocu aiatus ja luulo sinun tykö'äs
Mnouse, nhncuin olljit sma mahdollinen nuhin lahjoiin/tt,
cuin sinulla owat; nijn muista cohm mikä sinä olrt, nimil--
täin: yxi wihelminen maan mato ja syndinm, jocael muu-»
ta Zumalalda anlainut ole, cuin rangaisturen, kirouren a
cadol.uxön, ja anna tämän muiston cukista ja alaspaina
sinun sydämesös caicki röyktät ja ylpiät ajatux-t. Jos
sinulle owat suuremmat lahjat, cuin muilla, niin johdata
mielis, ettei se ols tapahtunut sinun ansiös tähden, waan
sulasta humalan armosta; jaettä sildä enämmin waaditan,
jolle enämbi annettu on. Catzo nijden pyhäin esilnelkin
päälle, jotca Pyhasa raamatusa sinun silmais eteen as tez
tan, ia joista sinä näet, että waicka heillä owat ollet suu-
ret lahiarlumalalda annetut, nijn ei ole he cuitenqan nijstH
ylpeillet, waan paljo enämmin tundenet oman mahdotto-
mudens, ja andanet Jumalalle kijtoxen. Se jumalinen
Jacob tunnusti sydämen nöyrydesä hänen oman mahdotto-
mudens ja sanoi: minä olen mahdoroin caicteen sihcen
armoon ja caicken siheeN wtuteen, cuin sinä rcir pal-
wel alles. i Mos. kirj. 32, v. io: jaDawid sano sekä itze
puolestans että myös muiden Jumalan lasten puolesta: Ai
meille Herra, ei meille, rvaan sinun nimelles anna cun-
nia, sinun annos jarorudes tähden Psalm.iis,v. 1. Ia
«inonmttain catzo lesuxen sinun wapahtajas esinurkin
päälle, joca, ehkä caicki lumaluden tawarat dänesä amit,
<i cuitengan niistä ylpeillyi, waan suuresa nöyrydesä »vaelsi?ja myös sinua itzestäns nöyrytta oppiman cutzu, sanoden:
oppicar minusta, sillä minä olen siwiä ja nöyrä sydä-
mesi; Math.n,v.29. la, ennen caickia rucoile hartastisinun lumalatas ja lesustas että hän hengcns ccmtta aina
enämmin ja enämnlin tucabutais jaulosjuuritaiscaicki ylpiät
ja ylöspmsunet ajatuxet sinun sydämesäs, ja pidäis smua
hengen köyhydesa, sen päälle, että sinä myös laivaisit lohdut-
ta itziäs sijtä armosta ja silmauxesta, cuin lesus nijlie on lu-
vannut, jotca näin sydämestä nöyrät Hweu, cosca hän fo.no:
auruar owar hengelliset waiwaistc eli tvaiwaistt henge-s«, heidän on Taiwan waldacundn. Mach. 5/v, 3»
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Ihmisen welwollisus itzians cohtaNf

Mitä nyt edespäin ja toisexi tule turhan cunnian
joca myös soti nöyryttä wastan, nim on se yxi

harras halu sen perän, että ihmisildä kijtetyxi ja ylist tyri
tulla. Että nyt tämä on syndi, sen taidamme ensin ha-
waita lesuxen omista sanoista, jotca näin cuuluwat:
Cuingate taidatte usco, jorcaotarre cunnia coinen toi-
seldan. 5/ 0,44. Tästä me selkiästi näemme, että tur-
han cunnian ei ainoastans ole syndi, waan myös
yxi sencaltainen syndi, joca estä ihmisen ustcmast lesuxen
päälle, ja niinmuodoin ulossulke hänen lesuxen ansion ja
/lrmon osallisudesta. Ia muri tästä näky myös, cuinga
roaarallinen ia wahingollinen tämä syndi en, sijnä, että
se ulossulke ihmisen lesuxen ansion osallisudesta, jonga
cautta me cuitengin ainoastans taidam autuixi tulla, >a
jota paitzi ei muu, cuin ijancaickinen turmellus ja cadotus
seiso meidän edesäm. Mutta paitzi sitä, cuin me näistä
lesuxen sanoista tämän synnin wahingollisuden nähdä tai-
dam, nijn osotta myös wcaoäi-väinen coettelemus, että
ne, joiden sydämisa tämä syndi hallitze, moneen muuhuun
syndijn sencautta wedetyxi tulemat. Sillä ennen cuin scn-
caltainen ihmincn, joca muilda ihmisildä tahw
tulla, sitä kärsi, että jocu hänen jumalisudenstähden jota-
kin pahoin päin hänestä puhuis, jota cuitengin nijden usein
täyty cuulla ja kärsiä, jotca sydämestäns Herra pelkäwät
ja palwelewat 2 Tim. 3, v. 12; Math. 5, v. 10, n, ennen
sanon minä, cuin yxi ihmisten ylistystä halajama ihmincn
tätä kärsi, nijn hän sen ccuken hirmuisimman synnin har-
joitta, cosca hän sencautta muiden mieldä noudatta taita.
Minä olen wahwa sijtä, että monen ihmisen omatundo to-
dista tämän näin oleman, niin etten minä tarwitze pidemal»
dä tämän synnin wahinZollisudesta mainita.

§. 14.
Mutta tämän siwusa on turhan cunnian pyyndö ja

etziminen myös yxi suuri tyhmys, sillä mikä on se, jota ih'
mmen silloin halaia? Ei nukan muu, cuin yxi tyhjä tuuli ja

way'
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warjo joca ei mitan lMdytä. Sillä ei yxikän sentähden
ole wijsamdi, taitawambi ja toimellisembi, että hän muil-
dawijsaxi, taitawari >a wimellisexi ylistttän, ja, usein on
yri taincaltamen muiden ylistäminen ei mikan muu, cuin yxi
Minen pilcka, sijnä, että he toisin ajattelewat, cuin he
suullans sanomat; ja cuca mahta sijs olla nim tyhmä, että
hän taincalcaista mitätöindä ja hyödytöindä cunnia taca-
aja, erinomattain coica se myös hänelle itzs tule waiwaxi
ja rasstuxexi. Sillä se joca etzi muiden ylistystä / hänelle ei
ole walda itzens ylitzs ja ei saa tehdä mitä hän <tze hywäxi ja
tarpellisexi löytä, waan täyty senjälken itzens käytta, cmn
hän hawitze nijden mieldä myöden oleman, jvilda dän
IM-tyxi lulla, jawielä sijnä siwusa peljätä, että he händä*
pilckawat ja häwäisewat, jos ci hän nijn taida itzens kayttä,
cum heille olis kelwollinen ollut, nijncuin myös wcapäiwäi-
nm coetus olotta, ettei yxikän enämmin tule laitetuxi, cuin
se, joca caikisa muiden mieldä nouta tahto; sillä jos hän
yhdelda ylistetän, nijn toisella cuitengin on aina jotakin sijtä
sanomista, ettei hän wielä nijn tehnyt, cuin hänen olis pi-
tänyt tekemän, joca ei muuta taida matcan saatta, cuin
alinomaisen lewottomuden hn n tykönäns. la, yhdelle
senca-taiftlle ihmiftlle ei taida muuta olla, cuin yxi suuri
Mstus ia ievottomus, nijn usein cuin hän hawaitze ettei
hän ole woittanutsitä cunnia jaylistystä, jota han tacaaia-
nuc on. Mi esimerki tämän päälle on meille Achitophelisa
2 Sam,kirj, 17, v, 23 joca cosca hän näki, ettei hänen neu-
wons kelwanut Absalonille, tunsi sencaltcusen waiwan ty-
könäns, ettei hän saanut rauha, ennen cuin hän meni ja
hirtti itzens. Täsä on selkiä todistus siheen, cuinga suuri
tyhmys jahullus ston, että etziä oma cunnia ja ylistystä
ihmisildä, ja sen woittamisen päälle töisäns ja menoisans
larcoitta Taincaltamen cunnian pyyndö teke wielä caiki
muut ihmisen työt kelwottomixi. Sillä ehkä cuinga tumal-
linen, christillinen jahywä yxi asia on, niin ei ole se Juma-lalle otollinen, waan cauhistus hänen edesäns, nijncauwan,
min ihminen sen cautta etzi muilda ylistetyxi tulla. Rucoil-
l« Jumalala ja anda almu waiwaisiile, ss on kplla yhden
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lhmisen welwollisus itziäns cohtan,
christilyn welwollisus ja on lumcOllle otollinen, cosca st
oikiasa aicvmistsa tapahtu; mutta ni-stä, jotca scn sitä-
warten tekewät että he ibmiswä nähtaisin ja ylistettaism,sano lesus itze, Toriscst sanon minä, teille: he owar laa-
nee palcrans. Mach. 6, v, 2- 5. Tämä on ulcocullattuin
palcka, jotca enämmin oma cuuniatans, cuin Jumalan
cunnia etziwät, ja sentähden Jumalan edesä haviään tule,
wat. Ach yxi aiwan tyhmä cauppa jawaihetus! Nämät
ihmiset tekewät ni,ncuin coira, josta yhdesä jutusa lmtan,
joca uidesans wirran ylihe sen lihacappolen, cuin suusa oli,
pudotti wetecn janijn pois cadotti, cosca hän tawotti liha-
cappalen ws.rjoa, jonga hän wedesä näki. Taincalcaistt
coirat ja järjettömät luondocaovalet owat tosin ne, jotca
ihmisten turha cuonia ia ylistystä tacaajawat ja sencautta
ijancaickisen cunnian Jumalan tykönä pois tuhlawcu, ja
sitä wastan ijancaickisen pilccm jahäpiän päällens wetäwät.
Ia paitzi tätä, nijn on myös yxi turha cunnia noudattawa
ihminen usein jo tasäkin mailmasa itzellens estexi, ettei hän
taida woitta ja saada sitä, cuin hän halaja. Sillä ehkä
tämä hänen cunnian pyyndöns erinomattain maca hänen
sydamesäns, nijn ei taida hän cuitengan aina sitä nijn sa-
lata, ettei se myös joscus itziäns julkisesti ilmoita; ja Mointäyty hänen cuulla, el,ka cuinga ylistettäwät hänen työns
itzesäns owat ollet, niitä cuitengin laite!tawixi, sentäbden,
että hän ylistystä muilda cautta etzinyt on. Ia nijw
muodoin on turhan cunnian pyyndö ei ainoastans yxi »va-
hingollinen syndi, waan myös suurin hullus jatyhmys.

§- 15.
Peränajattele nyt taas tätä, racas sielu, ja cawabda

itziäs, ettei tämä ruma syndi sinun tykönäs sais hallita.
Coettele itziäs, mikä sinun päälletarcoituxes on sinun töisäs
ja edesottamisisas, ja ni n pian cuin sinä bawaitzet, että
sinun sydämes hala a ihmisten ylistystä, nijn aseta itzes coh-
ta sitä wastan ja pyydä smcaltoista halu tucahutta. ?<os
sinun työs ja tecos on sencaltaincn, että taicka sinun cbri<
stillisydes, taicka sinun cutzumises wirea sinulda sitä waali;

nijn
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on Nöyrys.
ni n muista, että se welwollisudes, ja auttele sitä,

sinä Jumalalle kelvata ja hänen ntmms cunniara
edesautta mahdaisit ja taidaistt. Tämä pnä oleman sinun
suurin ja callin paalletarcoitures; ja cosca sinä sijtä waa-
notat, nijn tule se sinulle suurexi cunniaxi Jumalan edesä,
joca ijancaickisesti sinua hyödyttä. Wä sitä pahexi, jos ih-
mistt sinua laittamat ja hawäisewät, sillä nijncuin heidän
plistyrens ei taida sinua paremari tehdä, nijn ei taida myös-
kan yeidän laitoxens sinua pahenda, cosca sinulla ainoa-
stans on se wahwa aicomus, että noudatlaJumalan miel-
dä. Jos nijn olis, että sinä joscus cuulisit ihmisildä itziäs
ylistettäwän, jongun hywän awun tähden, cuin sinun ty-
könas on, nijn älä sijtä ihastu, nijncuin sinä sencaltaisen
ylistyxen ansainut olisit, waan niuisia, että jos jotain hywä
sinusa on, nijn on se lumalalda, ja stntähden älä sitä
itzelles tygöomista, waan anna cunnia Jumalalle ja sano:
Jumalanarmosta minä olen st, cuin minä olen 1 Cor.
i;,v ic>. Catzo myös täsä lesuxen sinun wapahtajas esi-
merkin päälle, joca ei etzinyt ihmisildä ylistystä, waan ai-
nzastans, että hänen taiwallinen Isäns piti cunnioitetuxi
tuleman. loh 8, v. 49,50 Nijn oppi sinäkin aina mämmin
ja enämmin m Hilman turha cunnia poiskieldämän ja lue se
sinun suurimmaxi cunniaxes, että lumala jasinun wapah-
tajas sinun ccmttas cunnioitetuxi tulis, ja että tämä sitä
paremin tapahtua mahdais, nijn etzi lumalalda hartalla
mcouxella armo, ettäs taidaistt sitä ruma turhan cunnian
pyynnön syndiä wastan soti ja sydämen nöyrydestä itziäns
hayoitta.

Siweydesiä ja hiljaisudesta
§. 16.

Se toinen welwollisus, jostayhden ihmisen itzi-
äns cohtan pitä waariottaman, on Siweys eliHiljaisus
joca siinä seiso, että ihminen caiken wihan, kiucun jatuimu-
den sydämestns tucahutta, cosca hän pahalla ja sopimat-
tomalla tawalla muilda cohdatuxi tule. Tämä on kyllä
«ri welwollisus, jota pitä lähimmäistä cohtan harjoitetta-

O »nan,
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214 Ihmisen welwollisus itziäns cohtan,
m n, mutta sijnä siwusa taittan tutkistelda, nijn-
cuin yxi sincaltainm welwollisus, jostameidän itziäm cohtan
pitä waariottaman, sen hyödytyin tahtien, cuin meille
siitä on, jota meidän oma hyödytystäni ms o!em wclcapäät
edesauttaman. Että siweyden eli hiljaisuden myölä on M
suuri hysdycys ja siunaus, sen taidamme nähdä lesuren
omista sanoista, jotca näin cuuluwat. Auruar owac si-
«?iär, silla he saawac maan periä. Mach, 5,v. 5. Täsä
lupa lesus nij?'e siwiöills eli hiljaisille autuden >a siunauxen,
ei ainoastans tulewaisesa elämäsä, muta myös jo täällä
mailmasa. Ia tosin, ne siwiät ja hiljaiset owat onnelliset
jo täsä elämäsä, ja saawat val o hywä nautita, cosca siiä
wastan ne kiuckuiset ia tuimat ihmiset, owat nijncuin seurat,
jotca ei taida nautita sitä yywä, cuin heille on. Ehkä
cuinga paljo hywyttä heille olis, nijn owat he cuitengin le-
wottomat, niincuin cuohuwa meri, ja cuca on wiheljä'sem»
bi cuin se, jollaei rauda ja lepo ole? Totisesti, jocaitze ty-
könäns, cli muiden tykönä on tullut hawcutzeman, minään
lewottomuden ja waikiuden wiha jakärsimattömys matcan
saatta, se ei taida muuca, cuin tunnusta ja todista, että
siweys eli hihaisus on aiwan ihana ja suloinen asia.

§. 17.
Siweys eli hiljaisus, on wielä yxi sencaltainsn hywä

awu, jonya harjoituxen cautta ihminen rule rvapahcajan
lesuxen mielen calcaisexi joca sano: oppicac minusta/
Ma minä olen siwiä ja nöyrä sydämesi. Math. 11, v.29.
Tämän nywän awun cautta saa ihminm woiton itzens l)Ii<
tze ja hillitze lewottomat sydämens lijcutuxet, joca tosin on se
caiken suurin woitto. Se on myös yxi sencaltainen hywä
awu, joca on ihmisen luonon cantza hywin yhten siwiwa,
ja >onc,a cautta ihmin n niin itzens täyttä, cuin yhden i!l'
misen sopi. cosca sitä wastan winainen jakiuckuinen ihmi'
nen ».n enamminjulmain metzän petoin,cuin ihmisten caltai<
nen; la ni ncmn jocainen oikein ajattelema ihminen racasta
sitä, joca siwiä ia hiljainen on, nijn sitä wastan caicki yhtä
tuima jakiuckuista ihmistä cauhistuwat ja wälttawät niin
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on Siweys ja Hiljaisus.
min kiljuwa jalopeurazeli muuta raatelewaista jawihaista
p«oa. Siwiä ja hiljainen ihminen on raitis ymmärryre-
stns, sinäsiasa, cuin wihainen ja kiuckuinen on ymmär-
ryxesäns secoitettu ja nijncuin juowuris. Sillä moni tcks
wihans kiucusa ja tuimudesans sitä, jonga ylitze hän iäle-
stä päin, sitte, cuin hänen ymmarryxens on saanut selitä,
itze täyty cauhistua ja häwetä. Jota callimbi sijs ihminen
on järjetöindä luondocappaletta, ja jotca cunniallisembi ja
Mettäwambi cuin raitis on yhtä juopunutta, sitä callimbi
on myös siweys eli hihaisus sitä julma wiha, kiuckua ja
tuimutta.

§. i3.
Siweys eli hiljaisus on edespäin sencaltainen hywä

awu, ivnga harjoituxen cautta serin mle ihmiselle kewi-
äxi, cmn iyesans waikia jarascas on. loca siweydesH
ja hiliaisudesa jotain kärsi, hän siweydens ja hiljaisudens
cautta otta teräxet pois silda kärsittäwäldä asialda, nijn
ettei se taida händä haawoitta; cosca sitä wastan wihainen
ja tuima ihminen teke kärsimisen wielä paljota waikiam-
man, cuin se itzesäns on. Nijncuin esimerkixi: pilkapuhet
jahäwäistysscmat owat kyllä pistelewaiset, ehkä ei ne itze-säns ketan wahingoitze eikä pahemmaxi tee, mutta cosca
yji tuima ja wihainen ihminen sencaltaisia cuule, nijn tule
hän nijstä lewottomaxi, ja itze se kiucku ja wiha, johon hänsytty, on hänelle waikia ja wahingollinen cuorma: cosca sitä
wastan siwiä ja hiljainen nautitze lewon ja estä sen waikiu-
den, cuin pilckasanat sen tuiman tykönä matcan saattanet
owat. loca tätä oikein peränajattele, bänen täyty ha-
waita ja tunnusta, että siweys eli lnljaisus, on yxi aiwan
callis awu, joca ihmisen jalosti ccmnista ia jonga harjoituxe-
sta hänelle on aiwan suuri etu ja hyödytys,

§. 19.
Pane sijs tämä mielehes, racas sielu, jaole ylöskelwi-

tettu tästä callista awusta itziäs ahkeroitzeman. Älä esteleMs sinun luondos taipumisella, joca on picainen wihaan
ia tuimuteen, sillä ehkä se nijngin olis, nijn taidat sinä cui-
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lhtttisen welwollisus itzians cohtan,
tengin Jumalan armon cautta sin«ln luondos taipu'.n?sen
ylilze woitta, jos sinä waan yxiwacaisesti itz-s sitä wastan
asetat ja si »eydesä itziäs harjoitat. longa tähden on tar-
pellinen, ettäs aina wisustt mielesäs pidät, cuinga cauhi<
sta ainen jawahingollinen wiha, kiucku ia tuimus on, ja
sitä wastan cuinga suloinen ihana ja hyödyllinen siweys eli
hiljaisus on. Tämän siwusa nijn mielees johdata cuinga
Herra lesus sinun wapahtajas on ollut siwiä ja hiljainen,
ja sim> km jättänyt sinulle esicuwan, cuinga sinun hänen
asteKitcms noudattaman pitä. Hän smirimmalla hiljaisu-
tella kärsei ei ainoastans sen. suurimman pilcan ja häwäi-
styxen sanoila jakoytöxisä, waan myös sen häpiäWmmän
ristin cuoleman.Sillä cosca hän vangaiftin ja waiwartin,'
mm ei hän suutans awannr; nuncuin cariya, joca
teuvaxi wicdan ja nijncuin lammas, joca keriyians
edes waikene ja ei suutans awa. Es. 53,v 7. Hän ei ki-
ronnut, cofta händä kirorcin, eikä uhgannur, cosca hän
kärsci. i Pet. 2,v. 23. Cosca nyt lesus, joca on cunnian
euningas ja Herra ja se wiatoin Jumalan caritza, jonga
fuusa ci coscan wääryttä eikä petosta löytty, näin suurella
fiwcydellä ja hiljaifudella kärsei nijn paljo wääryttä ja pilc-
ka hänen omilda luondocappaleildans, engö me sijs mahda

että kiurulla jatuimudella cohta nijtä, jotca jo-
scus meitä wastan pilcka puhuwat ja meille wääryttä teke-
mät? Erinomattain cosca me si!nä siwusa mielehem johda-
tan:, että sekin tapahtu meille Jumalan saldimisen jälken,
ja että me suureman rangaistuxen meidän synneilläm ansai<
net olem. Sentädden nijn ota, racas sielu, wisu waari itze-
siäs, ja anna lesuxen waicutta ja woimasa pitä sinun iy'
dämesas hänen siwiän jaKiliaisen mielens. Nijn pian cuin
sinä hawaitzet, että wihan ja kiucun kipinä rupe sinun ty-
könä? syttymän, nijn pyydä sitä cohta ensimmäisesä alusa
sammutta, ennen cuin se pääse täyteen lieckijn palaman.
«Witze ennen caickia sinun kieles, ettei se saa ulospuhjeta
pilckaan ja wihapuheseen, sitä wastan, joca sinua pilcka ja
wemytta sinulleteke; sillä ie onlyxi tuuli, jonga cautta wi-

ja kiucun uecki, sekä toisen.tykönä, että itze tykönäs
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on Peränajatteleminen.
tule Mspuhalleturi ja'sytytetyri. Ia ''ota rascamniaxi se
sinulle näky, että näin itziäs hillitä, sitä hartamoi mahdat
sinä olla rucouxesa Jumalan tygö, että hän auttais sinua
kiusausta ylitzewoittaman, ja nijn hallitzis sinun sydämes
Pyhällä Hengelläns, että sinä siweydella caicki, mitä sinua
w Mn tapahtu, taidaisit kärsiä ja sinun suurimmatkin wi-
hollises hiljaisudella cohdata.

Peränajattelemisesta.

Se colmas wclwollisus, josta yhden ihmisen ihi-
äns cohtan pitä waariottainan onPeränajattcleminen,
joca sijnä seiso, eitä me caicki ne asiat, cuin meiiuin tu!e«
wat, wisusti coettelem, tutkim ja tiedustclm. Tämä on
niin tarpellmen, eitä me paitzi sitä, nijncuin se veränajatte-
Ifmattomille ihluisille tapahtu, moninaiseen sekä sielun että
mumin waaraan itzem syvxeni. Taincaltainen veränaiat-
telen»inen pitä nleille olenian caikisa mcidän asioisam; mut-
ta erinc maltain on caxi pääasia, joita meidön tule hywin
peränajattela, nimittäin meidän tilam ja meidän tecom.

§. 21.
Ensin pitä meidän peränajatteleman meidän

nijn että me wisust tutkistelem, jos nijn meidän cantzam on
laita, että ms taidam olla wacutetut Jumalan armon ja
ystäwMn csallisudesta eli ei. Ia tämä tutkistelemus pitä
tapahtuman ei sillä tawalla, cuin se monelda ihmiseldä ta-
paktu, jottaowat siznä luulosa, että cosca he ainoastanssen tietämät, että lesus on cuollut heidän edestäns, niin
vwat he niiden uloswalittuin joucosta ja ei tarwitze eväillä
autudestans. Sillä >os siinä jo kyllä olis autudsn käsittä-miseri, että ihminen tämän tietä, nijn tosin aiwan harwatolisit christillisen seuracunnan ulconaises yhteydes, jotca ei
autuixi mlis, cusa cuitengin suurimmasta osasta hawaitcm,cosca heitä Jumalan sanan jälken coetellan, että he owat
Jumalan wiholliset, ja jos ei parcmus tapahdu, ei muuta
taida, cuin wihdvin joutuaijancaickiseen cadotuxeen. Mei-
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lhmisen welwollisils itziäns cohtan,
dän pitä stjs pcränaiatteleman Nlcidän tilam, ei sencaltaisen
ojennusnuorcmjälkm, jonga meitze sijhen soweyaxi luulem,
waan Jumalan oman sanan jalken, joja hän on meidän
eteem kirjoitta andanut, mitä mnldä waaditan, jos me
tahdon, aucuixi tulla; ja jonga jälken hän myös wijmcisnä
duomiopäiwänä mcitä duonuta tahto. Caickl se, cuinlu-
malan sanasa tästä seiso, on lyhykäisesti sanottu se; juca
caikesta sydämestäns käändä itzens Jumalan usco
lesuxcn päälle ja tämän uscons töiden cautta eläwäxi ja to-
tisexi osotta, nijn että hän wiha;a '.välttä caicke sitä, cuin
hän tietä Jumalan mieldä wastan olewan ja sijta itziäns
adkeroitze, cuin hänelle on otollinen; se on armosa Juma-
lan tykönä iatule auman; waan sitä wastan; joca wielä
on hänen kaändymattömäsä tilasans, joca ei ole ändanut
Mä eläwä uscoa Issuxen päälle sydämcsäns waicutta, eikä
totisesta lumalisudesta itziäns ahkeroitze, waan seura tur-
mellun luondons taipumista, ja wielä yhtäkin ainoata eh-
dollista syndiä racasta ja harjoitta, se on Jumalan wiholli-
nen ja tule iiancaickisesti cadoteturi, jos hän sencaltaisesa
tilasa cuoleman cautta poistemmatuxi tule.

§. 22.
Täsä tule meidän nyt hywin percmajattela,mitä tämä

merkitzs, cuin näin lyhykäisesti Jumalan sanan sisällepido-
sta sanottu on, niin että me sen selkiästi ymmärräm, ja sit-
ten seniälken wisusti itzem coettelem,cuinga meidän canjzam
on laita, jos me nimittäin olem siinä tilasa, joja me todel-
la taidam aututta toiwoa; eli jos me olem nijden joucosta,
joillaon syy peljätä, että he cadoturen ioutuwat. Ia tämä
wisu coettelemus on sitä tarpellisembi, cuin että meidän
elämäm aica on aiwan huikendelewainen ja en me tiedä päi-
wä engä hetke cosca meidän cuoleman pitä. Se taita ta-
pahtua picaisesti yhdesä silmän räpäyxesä, cosca me caiken
wähimmän sitä ajattelem. Sentähden on suuresti tarpelli-
nen, että ms jo edeldä päin, nijncauwan cuin me wiela
elämme, tiedustelem ja peränajattelem cuinga walmit me
olcm cuoleman ja menemän ijcmcMisuteen, sen päälle,

että
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on Peränajattelemincn.
ttts me ylöskehoiteturi tulisim, aiallans oikein meitäm wal-

n, ettei maille mahdais niin moahtua, cuin ni Ue
wi deUe tyhmälle jotca ei oikein walmistanet lamp-
puians, ,a sentään c sca ylkä tuli, täydyit jäädä pois

sl'urastans jahääsalista ulussuljetuxi tulla.Matl>,2 5.
Ach raincalraisia tyhmiä neilMtä löyttän, sen pclhembi! ai-

la, tälläkin hetkellä maca moni iiancaicki-sesa caootuxesa,a waiwasa, juuri sentähden, ettei he rääl-
!ä eläisäns paremin ole heidän Måns peränajattelet. Muu-
tamat owat rlkt nijn peräti huolimattomat, ettei he en-
jilig'm nttpistell-t, cuinga heidän cantzans on la ta ollut,
ivaan owat ajatellet, ettei heille lopulla pahemin tapahdu,
cuin muillengan. Toiset owat kyllä iotain peränajatellet,
cuinga wijmein heidän käymän pitä, mutta ei he
ole tutkistellet heidän tilans Jumalan sanan jälkcn, waan
owat luottanet pal,an stn ulconaisen christilli syden päälle ja
luuiltt siinä ollen kyllä autudm käsitlamisexi; ja sitten wa-
sta cuolemasans ja jälken wapisturella saanet
hawaita, että he owat itzsns pettänet ja että se tarpellmn
asia heilda puuttunut on. Mutta silloin on se tullut myö-
häri paranda sitä, cuin puuttunut on, ja heidän on täy<
tynyt cuulla itzens cadotuxen duomituxi, sijnä siasa, cuin
he luulit autuiri tulewans, jonga cadotuxen duom>'on he
cuitengin olisit taitanet wälttä, jos he paremin oisitJuma-
lan sanan ;a!ken peränaiattellet mitä niildä waaditan, iot-
ca tahtomat autuiri tulla, ja sen jälken wisusti heidän oma
tilans c etellet ja tutkistellet. Ach ole sijs, racas sielu,

sinä, wca tätä cuulet eli luet, ylöskehoitettu yhteen
oikiaan peranajaltelemiseen, cuinga sinun cantzas laita
liene, senpäälle, ettet sinä peränaiattelemattomudesas au«
tuden toiwolla, mahdais cadotuxeen juosta.

§. 23.
Toisexi pitä meidän peränajatteleman meidän toitän»

ja se nijn lzyiein ennen cuin me niitä räyrämme/ cuin sittencosca ne meildärehdyr owar, meidän ei pidä mitän piccu-
sudesa M peränajattelemaitomudesa eteem ottaman; waan

meidän
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lhmisen welwollisus itzians cohtan,
meidän tule ensin ja edeltäpäin wisusti tutkistella, jos sen<
caltaitun työ, jotams olcm tehdä aiconee, on luwallmcn eli
ei. Sillä joca seura oma taipumustans ja täyttä caicke
sitä, johonga häncn !)im'ns ja haluns handä wetäwät, se
tosin ei muuta taida, cuin langeta lukemattomiin syndciyi n.
Ennen cuD» sinä siis, racas sielu, mitän erees otat, m!n
auttele perän, mistä luonosta ja laadusta sinun aiwattu
työs on, ajattele perän, josse soti Jumalan sana wastan,
eli on yhtäpitäwäinen sen cantza, ja nijnmuodoin, jos setyö tule sinulle wahingoxi eli hyödytyxi. Taincaltainen pe»
ränajatteleminen luetan hywästä syystä myös maallisisa ja
ruumillisisa asioisa nijn tarpsllisexi, että se jocaitzelda pidc-
tän tyhmänä, ioca ilman peranajattelemusta jotain etens
otta. Ach eikö meidän siis paljo enämmin pidä peränojat»
teloman sencaltaisia meidän töiläm, joiden cautta meidän

yyödytys eli wahingo tapahtu (").

§. 24.
Samalla tawalla pitH meidän myös peränajattele-

man meidän töitäm, sitten cuin ne meildä jo cehdyr ja
täyreryr owat; nimittäin: jos ne owat Jumalan lain
oiennusnuoran jälken tapahtunet, ja nijnmuodoin yhdelle
christitylle soweljat ja tumalliset eli ei. Ia tämä meidän
töidem peränaiatteleminen on sangen tarpellincn, olcon ne
samat työt hywät eli pahat. Jos meidän työm owat ollet
hywät, nijn on meille nijden peränajattelemisesta se hyödy-
tys, että me sencautta sitä paremin taidamme rauhoitta
meidän oman tundom ja sen alla maista sen lewon suloisut-
ta, cuin sencaltainen oman tunnon rauha matcan saatta;
josta me sitten tulem ylöskehoitetuxi yhdeldä puolelda aina
edespäin hywisä töisä itziäm harjoittaman, toiselda puolelda
jällens kiittämän Jumalala, jonga armon jaawun cautta
me olem soweljoixi tehdyt tekemän sitä cuin hywa on. Mut'

ta
(*) Cuinga aiwan callis sielu on, cuinga monelda waaralada se yw

bnri pijntctan, jo cuinga tarpcllincn st on, että sielusta ennen caic-
kia »vaaria pidetä!!; sijtä taittan tämän kirj«n Esipuhesa luetta.
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on Peränajatteleminen.
ta jos wielä meidän työm owat padotkin ollet, nijn on se
cuitengin tarpellinen m hyödyllinen, että me niitä peränä-
jattelem, sillä paitzi sitä en ms coscan taida tulla saate-
tuxi paranuxeen. Nimcauwan cuin en me peränajattcle,
mingäncaldaiset meidän työm owat ollet, nijn on se mah-
dotoin, että ms taidam tuta ja hawaita nijta pahoixi, eikä
nähdä cuinga tarpellinen se on, että me toisin teemme;
waan edespäin juoremma yhdestä jumalattomudesta ja pa-
hudesta toiseen, jongacautta ihminen aina tule pahemmaxi
ja enämmin paadutetuxi, joca on se suurin wiyeljälsys
jakirous, cuin yxi ihminen täsä elamäsä taita päällcns wetä.

' §. 25.
Jota usemmin nyt yxi taincaltainen peränajatteleminen

meiloä tapahtu, sitä parembi on se, sillä sencautta tulis
estetyxi, ettei nijn monoa syndiä jäis meille salaiseri ja tun-<
demattomari, cuin se muutoin tavahtu. Moni ihmisistä
canutta syrideins wslan aina suuremmaxi ja rascammari,
ja ei uedäkän, että he sen tekemät, ja juoxewat ni «muo-
doin heidän peränajattelemattomudesons nijncuin ummis
silmin aina likemm ja liremin heidän ijomcaickista turmellu-
stans. Se olis sentähden sydämestä toiwotettawa, että
jocainen, wähimmärikin jona iloa, cosca hän lepowuotel-
lans mene, wisusti tutkistelis, coettelis ja peränajamlis
caickia töitäns, cuin hän sinä edesmennenä päiwänä tchnyt
on, senpäälle, että hän cohta, cosca hän Kawaitze itzsnserhettmen jatoisin tehnen, cuin hänen olis-pitWys, taidais
sicä itzellens soimata, sitä hartamin rucoilla luma'alda an-
dP saamista, ja wahwista itzians sijnä wilpittömäsä aico-
miiesa, että edespäin sencaltaisesia wiasta jaricoxesia itzi-ans cawaltta, ettei syndi mahdais lulla tawaxi hänen tykö-nans. Totisesti, joca senpäälle oikein aictttele, että hänen
«rta Innalan duomion edesä pitä tilin tekemän caikistahänen aiatuxistans pubeistcms ja töistäns, ja, jocaitzesta
turhastakin sanasta, cuin hän puhunut on, Mach. i2,v. 36,st naks ja hawaitze, cuinga tarpellinen se on, että hän
nammuodoin edettäväin, stkä itzs canl)ans, että Jumalan
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lhmisen welwollisits itziäns cohtan,
ccmsta lucua laffe ja alians toimitta, tämä tai-
ta myös paljo puremin tapaym cohta, cuin jongun pioen,,
man a«an jälken; cosca, mitämax ne ennen redcyl työt
owat jounhotuxeen joutunet. Tosin piväisi iymi en wuo»
telia vannesans cauhistuman että si'mäns kijni paina,
cuin hän sen edesmennengin päiwan työt vn tutkistlllut, ri-
coxcns tundenut ja tunnustanut janijtä wahwan paranuxen
aicomisen alia sydämen nöyrydesä ja totisesa catuwaiju- c>a
lumalalda lesuxen tähdm andexi rucoillut. Sillä mistä
tietä se, joca illalla itzens lewolls pane, jos hän toscus M
len saa wuotestans ylösnosta? Eikö se taioa hänelle tapah-
tua, että hän ennen aamua jo on cuoleman unren nucku-
nm? Ach onneloin, ja, ijancaickiscsti onneloin, on totisestise, jolla näin käy, mjncauwan cuin hän ei niincuin luma-
lans cantza sowitettu sielu, tle stlmiäns leposiallene kijni-
painannut. O sielut! painatcat tämä asia sydämiin, mui-
stacat sitä ja olcat ylöbkehoitetut pcränajatteleman milä
teidän rauhan sopi.

TytywKisydestä.
§. 26.

Se neljas welwollisusf josta yhden ikmisen itzi-
äns cohcan pitä waariottaman: on Tytywaisi)s joca on
sencaltainen Kywa awu, jota paitzi ei yxikcm tmda elä rn-
nellisesti, ja seiso sijnä, errvi ihminen napise ja nurise sen
säädyn eli tilan yliye, johongahän Jumalan edescayo-
misen c-aucca on joutunut, rvaan hyvällä mielellä ia
sydämen l?iljaisudella anda kelrvara mitä Ju-
mala hänelle osari jacanut on ja hänelle rapahcua anda.
Cuinga aiwan callis, ihana jatarpellinen laincaltamen ty«
tywäisys on, st taittan hawaita nijstä cauhistawaisista ja
aiwan waiwollisista wioista, jvtca tämän hywän awun
«autta estetyxi ja alaspainetuxi tulemat.

§- 27.
Caiken ensin estä ja alaspaina tytywäisys caiken na»

pisemisen yhteisesti, jvca napiseminen on sencaltainen synoi,
pt«
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on Tytywäisys.
jota humala suurimmast wiha, niincuin selkiäsii nähtäwä
on si ia aiwan angarasta ja cowasta cuin
munnn käwi Israelin lasten yntze, cosca he corwesa wael-
daiians napisi! jumalala wastan ja josta usiasa paicasa
2ia 4 Mosexen kir oisa luetan, jonga cowan rangaistuxen
esimerkin päälle myösApostoli Pawali tarcoitra, cosca hän
tamcaltaisen waroituxen meille anda: Älkäcnauisco, nijn-
cnin muucamar heistä napistt jahncactin cadorrajalda.
i Cor, io,v io. Tytymättömyden janapisemisen syndi on
myösaiwan waikia ja itze niille,joiden tykönä
se hallitze, sillä jos se on tosi/ nijncuin se witzist tosi on, cuin
Psalmista Dawid sano, että hyrva ja callis on -Herra
tijträ Psalm.s-2,v.2, nijn on sitä wastan päätettäwä cuin-
ga cau!>istawainen jarasittawainen asia se on, cosca tyty-
mättömys ia napiseminen yhden ihmisen tykönä on wallan
saanut. Minä olen wahwa ja wisii sijtä, että jocainen
omasta coettelemuxestans hawaitze cuinga waikia elämä
niille tytymättömilte ja napisewaisille ihmisille olla mahta;cosca sitä wastan se mielen lewollisus, cuin tytywäiftm tykö»
nä löyttän on yxi suuri osa yhdestä onnellisesta elämästä.

§. 28.
Toistxi niin tule tytywäisyden cautta rurhan cunnian

pvxndo eftetyri ja alaspaineiuxi/sillä joca turha cunnia ta<
cacha ia halaja, se on aina tytymätöin hänen lasnäolewai-sen tilans canha, josta tapahtu, että hän aina enämminia
enämmin cchkeroitze ja ajattele cuinga hän mcchdais päästä
yl mbään tilaan, ja stn alla hän tosin monda lewotoinda
helke >a unetoinda yötä culutta; mutta se on wapa raincal?,
taischa rasituxcsta, joca tyty siheen tilaan, josa hän on)
Turhan cunnian pyyndö on ei ainoastans itzesäns suuri ja
cani istawainen syndi Jumalan edesä; waan se myös saat«
ta ihmisen moneen muuhuun syndiin japahuteen. Walhe,
walapattoisus, murha ia muut sencaltaiset hirmuiset syn-
>'ic, ei lm>!a mirikän sildä, jvnga sydän on sisälleotettulkäwöitzemisellä ja halulla turhan cunnian perän ja ei mitän
»Ie nijn cuuhistawainen, jotaei yxi turha cunnia halajama

ihmi-
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. Ihmisen welwollisus itzians cohtcm,
ihminen harjoita, cosca hän ainoastans luule sencautta
woittawans sitä, cuin hän ikäwoitze, josta selkiäftl näky,
cuinga suuri jawiheljäinen synnin oria hän on Ha cosca metämän siwusa peranajattelem sitä pelco, sicä murhen pitoa
ja a cttusten culn tämw alla senca'raista ih-
mistä waiwa ja ahdista, paitzi sitä yhteistä turmellusta, cuin
lopulle hänen edesans seiso,jos ci parannus roälille rule, niin
taita jocainen nähdä ja hawaita, että lyy vaisys on ai'
wan corkia ja hywä awu jalahja, jonga caucta näin suuri
onnettomus estetyxi tule.

§. 29.
Colmannexi nijn tule ahneuden chndi tytywäuyden

cautta estetyxi ja alaspainetuxi, ni»ncuin Aposton Pawalisen selkiästi osotta, cosca hän sano: Teidän menon olcon
ilman ahneutta, jatycyöat nijhin, cuin teille on, Sr.
i?,v. 5. Täsä me näemme cuinga tytyn>äisys asetetan al>»
neutta wastan, nijncuin yxi hywä awu, jonga cautta ah-
neus estetyxi ja yliwoitetuxi tule. Tämä tule myös ioca-
päiwaisen coettelemisen cautta wahwistetuxi; sillä me näem,
ettei ahnet ihmiset coscan luule itzellens kyllä olewan, ja sen-
tähden ei myöskän taida olla tytyvaiset; silla cuinga se taita
olla tytywämen, jstca aina enämmin jaenämmin halaja ia
etzi sitä cuin ei hänelle wielä ole? Mutta ectä me sitä selkemin
närisim, cuinga callis ja tarpcllinen awu tytywäichs on,
joca efta ia warjele meitä ahnaudesta: n: non hyödyllinen,
että me likemin tutkistclem ahneuden synnin julma jacuuhi-
stawaista luondoa ja sen wahingollisia hedelmitä.

§. 32.
Ahneus on aiwcm sumi syndi ja ruma wica; sillä st

cukista ja maahan jaotta itze sen perustuxen, jongapäälle
M Jumalalle kelwoilinen elämä rakettaman pitä, ia teke
ihmistn kelwottomaxi welwommoms Kar>oitux'sa, sekälu<
malata, itzians ja iähimmaistäns cohran. Ensin soti ah<
neus sitä tvelwollisutm w stan, j-sta meidän tule waan
vtta Jumalala cohtan, niinculn lesus itze sen näyttä sa-
noden: Ec cc raida palwellalnmalura jaMammonaia
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on Tytywäisys.
Luc. is, v. iz. Joca kiinlttä sydämens niaallisim ja cato-
waisijn tawaroihm, st ei taida yhtä haawa sydäudanslu-
nmlalle anda,nilncuin me jocapäiwä taidan, hawaita sijtä,
min ne ahnet ihmiset tekcwät jaetens ottawat. He hyöri-
wat javyöriwät sencaltaisella ahksrudella sen perän, että
he tämän mailmcm tawaroita mahdaisst cocon saada, ettei
he anna itzellens aica ajatellackan senpäälle, «uinga he Ju-malala palwella mahdssisit: ainoastans he näkemät jongun
tilan olewan, josa he jotainwoitta taitawat, niin jääwät
sekä rucous, että muut jumalisuden harjoituxet unhotuxeen.
Ia se cum wislä enambi »n, että maallisten tawarain
kaus aiwan usein wetä heitä nijhijn hirmuisembijn syndel-
hiin Jumalala wastan, cosca he sencautta ainoastans jon-
gun maallisen woiton saada taitawat. Samalla tawalla
soti myös ahneus Mä weiwollisutta wastan, josta ihmisen
tule waariotta itzians cohtan, sekä sielun, että ruumin puo-
lesta. looa ahne on, se ylöncatzo sieluns ja poiemyy senijancaickiseen onnettounlteen yhden wähän maallisen woiton
tähden, nijncuin se tosin caikilda nijldä tapahtu, jotca lu-
wattomain wälicappalden cautta etziwat rickari tulla. Ia
jos ei wielä jocutekis tätä luwattolnc.lla tawalla, mjn häncuitengin, cosca hän sydämens catowaisijn tawaroihin rpu-
jta, on niiden ahnein joucosa, joista Jumalan hengi sano,
mci heidän pidälumalan waldacunda perimän. iCor.
6,v. 10. Ia nijnniuodoiu teks hän ahneuden? cautta itzel-lens parandamattöman wahingon, sijnä, että hän Neluns
ijancaickisesti hucutta. Nijn teke myös ahne wahingon
omalle ruunMens, sijnä, ettei hän ainoastans saata Msaman turmelluxen alaisexi, waan myös jo täällä eläisanshänen muodottoman waiwamisens cautta sen woimat wä-
hendä ja culutta, ja usein ahneudesta kioldä ruumildanssen, mitä sen tarpellisexi wirwoituxexi ja ylöspitämlsexi an-
nettaman pidäis, ja joca myös on yri määräpää, johon
han maalliset tawarans welcapää kayltänlän olis. Että
tämä on nijden ahnein tava, st on nijn sslkiästi silmillä näh-täVä, ettei sijhen pidembä todistusta larwita: wielä mjn soti
myös ahneus sitä welwolllsutta wastan, cuin meidän^vitä
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226 Ihmisen welwoVisus itziättT cohtan^
csotramcm lähimmäistäm cohtan; Sillä joca muodottonia»
sti raccsta raha jatawarata, se ei sijtä tottele, että hän
pettä ia teke caickinaista wääryttä kenelle hän ikänäns tai»
la, ainoastans hän jotain sencautta rroitta. Hän ei tiedä
mitä sesisälläns pitä, ettäracasta lahimmäistäns, sillä se,
että hänen rahans ja tawarans wähene, te?e hänen enäm»
min murlMisexi ja lewottomaxi, cuin se, että häncn länim»
mäisens on puutoreja, wihelj» ;a hädäsä. Tästä to»sm tule se cowus, st armattomus, ne moninaiset määrät,
wieckat japetolliset juonet,cuinMammonan palwelloin ftas
ni n yhteiset ja tawalliset owat. Costa me nyt tätä olki»
peränajattelem, nijn me näem cuinga suuri, cauhistawai-
nen ia wahingollinen syndi ahneus on, ja meidän täyty
nä Pawalin canjja todista, ercä ahneus on caiken pehwi
den juuri, i T>m. 6,v. ic>. Ahneus on myös aiwan waikia
ja rasittawainen yhdelle ihmiselle, M sijnä si vusa, että
ahne aina halaja, himoitze ja jano jotain saadarms, nijn
on hänelle myös alinomainen pelco, että hän poncadotla
jotain, ja sentähden ei taida hänelle olla tMän lewollista
hetke, waan hän on tosin se caiken wiheljäisin :a surcutclta'
waisin ihminen auringon alla. Sencähden tule jocaitzm,
joca oikein itziäns racasta, ja tahto sekä täsä ettäsesa clämäsa onnellinen olla / cawahta itziäns tästä näin wa»
hingollisesta ahneuden synnistä, joca cacken parhain »Uloin
tapaktu, eosca me annam Jumalan hengen waicutta mei-
dän sydämisam tytywaisyden; sillä silloin en me ainoastani
nautitze yhtäsisallistölewollisuta ja maista sen suloilutta;
waan me tulem myös wapahdeturi sijtä waikiasta rasuure<
sta jamoninaisesta wahingosta, cuin ahnmcra seura, jon->
ga tähden myös Apostoli Pawali sano: Se on suun woic<
to, olla jumalinen ja onnens: sillä embä me ole
micän mailmaan tuonet, on rierräwä, errenme
micän täaldä taida ulosroiedä, muna cosca meillä on
elacus ja waattet, ni n ni,hin; mutta ne jotco
ricastua tahtowac langewar kiusauxeen ja paulaan I«
monijn >a rvaarallisiin himoihijn jotca,ihmi!<»
rpat)inloon ja cadocureen upotrstpar. iTim.6,v.6,7,8/3



on

Nelianneri ylitzewoitta ja estä tl)tywäisys careuden
Hnnin; silla joca tyty sizh^en, cuin hänelle itze on, se ei sitH
cadeti miti toisella on. Cninga suuri syndi cateus on, sen
tahdon minä toisesa paicasa täsä kirjasa osotta;
täja tahdon niinä amoastans stn mainita, että cateusmat-

c«n saatta suuren waiwan ja lewottomuden sen tykönä >on-
ga sydämesä se on majan löytänyt, ja, st on nijncwn n>i
polttawainen tule ja calwawa mato hänen sydämesHns, w-

ra ei anna hänelle yhtän lepoa. Mutm NtH wastan, >oca
on tytywäinen, se myös mielelläns suo toiselle hänen omans
ja ei tiedä mitän taincaltaisesta waikiasta rasituxesta, waan

on lewollinen jamyös sen lähden onnellinen. Päätös cai-
kista näistä on sijs se, että on aiwan tarpetli-
nen, suloinen ja callis awu.

§' 3».Ote'nyt myös sinä, raeas sielu, tästä ylöskehoitettu,
tästä callista tytywäisyden awusta itziäs aykeroitzeman jasen suurenimaxi ylöskehoituxexi, nijn ota hywin waari ja
paina sydämees nämät seurawaiset muistmuret. Ensin
mielees johdata, että ehkä mingäncaltainen sinun tilas ja se
mitä sinulla sijnä on ikänäns olla mahta, nijn on seluma-lalda osaxi sinulle annettu ja niinmuodoin on st sinulle se
caiken hyödyllisin ja paras, sillä hän paremin tietä mikä
sinulle on hywä ja soweljas, cuin sinä itze sen tiedät ia jos
sinä sentähden olet tytymätöin januriset Jumalala wastan,
nijn sinä stncautta teet itzes taitawamaxi ja
mielestäs, cuin Jumala on, jonga cautta sinä totisestiwan rascasti händä wastan syndia teet. Toijexi peränajat«
tele caickein maallisten cappalden mitättömyttä ja turhutta,
«cuinga huikendelewaiset ne owat; cuinga tietämätöin se on:
cuinga cauwan ihminen nijtä nautitze ja cuinga wahän ja
ei ensingän ne taitawat ihmistä autta cuoleman hetkellä iawimeisnä duomiopäiwänä; josta sinä taidat löytä etlei ne
ole sijtä armosta, että sinulle on syy paharua ja nurista sen
ylitze, jos nijtä sinulda puuttu. Colmannexi nijn älä ripu«
sta ajatuxias nijhin, joitaei sinulla vls; moni on suuttunut
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lhmisen welwollisus itziäns cohtan,
sijheen, cuin hänelle on, sentähdeu, että hän aiwan paljo
on ajatellut sen päälle mitä häneldä puuttu. Joca näke lä-
himmäiselläns jotain olewan, jota ei hänelle itze ole, tule
picaisesii saatetuxi ajatteleman: cuinga onnellinen hän olls,
joshän olis lahimtnaisens smsaja tilasa, jatule sencautta
estetyxi ajattelemast sen päälle, cuinga hänen oikein tule
täyttä sitä, cuin hänelle ike on, jocacuitengin, mitämar,
taita olla parembi, cuin se,.joca toisella on, ja jongahan
nijn mielelläns sois omans olewan. Sillä me catzelem toi-
sten tila ainoastans ulcopuolelda, ja moni, jocamuiloa pi-
detän aiwan onnellisna, taita cuitengin salaisesti olla nijn
suurella murhetta rasitettu, ettäjosseolisnäkywä, nijn ei
yxikan tahdois olla hänen siasans. Sentähden ei meidän
coscan pidä arwaman meidän tiiam niiden tilan ialken, jot-
ca näkywät meitä onnellisimiri, waanpikeminnijden, jotca
meitä huonbmat owat, ja silloin meille tosin on syy olla ty-
tylväiset meidän oman osamme cantza. Neljännexi muista
cuinga caucana se on sinusta, ettäs olisit jotain hywä lu-
malalda ansaita taitanut; nijns hawaitzet, että jos sinulla
wiela se caikcn vienin osa lumalalda jaettu olis, nim olet
sinä jengin tähden welcapäa Jacobin cantza sywimmäsä
nuyrydesä tunnustaman: Minä olenmahdoroin caickeen
ftjheen amnoon ja caickeen sijheen tocuteen,cuin stnä recr
palwcljalles i Mos.kirj, Z2, v. 10. Ia niinmuodoin sijnä
siasa, cuin sinä napisisit sen ylitze, ettei sinulla enämmin ole,
nijn löydät sinä syyn ihmetellä, ettäs nijngin paljon saanut
olet, cuin sinulla on; ja sijta tulla ylZskehoiteturi ylistämän
Jumalan suurta hywytta, joca se on sinulle andanut,waic-
ka et sinä mitan ansainut ole. Wijdennexi nijn muista
usein ja aina nijtä catomattomia ja pysywäisiä tawaroita,
jotcaTaiwasa nijlle uscowaisille ja jumalisillesieluille tallel-
la pannut owat; siellä on se oikia coto jaisänmaa. Tämä
mailma ei oie mikän muu, min yxi maja, joja me ainoa-
stcms wähän ajan meidän matcallam ijaneaickisuteen wij-
wymme ja oleskelemme. Nijncuin nyt yxi maallinen matca-
mies ei sen ylltze nurise, cosca hän majataloja mcttcallans
ei nautitzs caicfia nijtä, cuin hän mateans lopulla phdesä
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on Tytywäisi)s.
peränikZMtysä paicasa ssawans toiwo; nijn olemme
myös welcapäät tytymän schsen, culn meillä on täsä mail-
masa, hywin tieten / että me olem täällä muucalalset ja
matcamichet, jotca sitä Taiwanista isänmaata etzim, ja
jos me hywin meidän matcam ja waelluxem pZätäm, nijn
pitä meidän siellä löytämän caicki ylönpaldilesti, mitä me
itz'llem toiwotta taidam ja jonganautitzemisen alla me un-
hodam caicki ne puutoxet ja waiwat, jotca meidän matcu-
stamisem ja waelluxem aicana täsä mailmasa meitä coh-
dannet owat. Wijmeisexi rucoile Jumalala, jolda caicki
hyNys hän caiken muun siunauxen cantza myös
labjoirais sinulle tytywäisen sydämen, jota paitzi ei sinulla
ole yytän ilo ja ihastusta, ehkä cuinga paljo muuta hymyttä
sinulla olla mahdais.

Hengellisestä wireydestä.
§- 33-

Se wijdes welwollisus, josta ihmisen itziäns
toytan tule waariotta on hengellinen wireys: jocasii-
nä seiso, että me ensin si)tä wisusti waariotam, mitkä
naarat jawahingor mndän sielullem tarjona or»ar; M
toisexi, että me ahkeroiyem ilziäm oikein kävttä niitä
lahjoja,cuin,ne sielum puolestalumalalda saanet olem.

§. 34.
Ensin pitä meidän oleman wiriät sijtä roaariotca-

Man mirkä n>««rac jawahingot meidän sielullem iyens
tavjondelewac. Ia cosca ei mitän ole meidän sielullem
waarallisembi jawahingollisembi cuin syndi, nim pitä mei-
dän myös ennen caickia, sitä wastan oleman tarcat jawaa-
riottawaiset, nijn että me caikisa asioisa ja tiloisa hywin ca-
tzom ymbarillem jacawahdam, ettei yrikän syndi mahdats
päästä wallan päälle meidän tnkönäm, nijn että me tieten
ja tahtoin sitä harjoitaisim. Ia nijncuin yhdesä wihollisel-
da pijritetysä Caupungisa wartiat erinomattain jasuurem-masa paljoudesa aAetan nijhln paickoin, joisamuurit hei-
kommat owat, nijn pitä se myös msildä hengellisellä ta-
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23c> Ihmisen welwottisits itziäns cohtan,
walla tapahtuman, meidän vita kyllä caikilda puolilda
»- aikoman ,a varustaman itziam caickia syndejä waftan,mmm erinomattain on se tarpellinen Mä syndeiä waftan,joisa me ha oa'tz"m, että me kewiämmäst taidam ylitzcwoi-
teluri tulla. Silla waicka se on tosi, että caicki ihmiset yh,
teimii owat luonostans turmellut ja nopsat sijheen, cuin
paha on, nim hawaitan cuitengin coeltelemuxesta, ettei
caicki mitala yn n ja samoihin syndeihin taipunet ote.
Waan yhden tykönä on yri eli uimnunat paäsynnit, toisentykönä »allens toiftt, joihijn he erinomattain owat walmit
ja taipU'et, ja zoita wastan neidän myöekin semädden Merinoznattain sotiman, Sillä jos ihminen waan päästä
pdden näistä pääsynneistä wallan päälle, nijn on monelle
muulle synnille nijncuin portti jaowi awettu, joidencautta
ne i nnis n tygö oman tahtons jälken ilman estettä sisällekiywät ia hänenylitzenswallan ottawat. Niineohtawatjenistä myös aivan usiat tilat, joisahän enämmin, cuin
muutoin orteen ja toiseen syndijn kiusatuxi ja haucutelluli
tu'e, ta on tarpellinen, että me caicklsa näisa eri-
nom usella lawalla walwowaiset ja waariottawaiset olem.
M'ioän pitä »visusti coeltelenmn itziäm, mingäncaltaistt ja
niuk' synnit ne vlvat, «öihin me caiken enämmin olem tai-
pu»ef, ni n myös mihingä pahuteen me enunmast sijnä ja
sljnäkin lila''!, sijnä jaMäkin cantzakäymisesä taidamme
jo m"a, la nijden sutten erinomattain waaripitä-
niän itMäm, etten n«e mahdais tulla ylitzewoitetufi ja we-
decyxi suostuman schen, («m paha on.

§. 35-
Toisexi tule meidän olla p?iriär ja ahkerat oikeiii

käyttämän niitä lahiojl, cuin me fielnm puolesta
mulalda saanet olem; sillä muutoin tulis se meistä täsä
aNasa toveri, cuin ftlso Sanal.kiri, 2;, v. zo, 31; josa sa-
nat näin cuuluwat: kawin laistan pellon ohilze ja
tyhmän wimamäen fiwuiye, ja caizo, ei siinä muuta
olluc, cuin nuculaGa, ja oli ohdakeita täynäns/ ja
«dat olit caamtm. Tämä on kyllä erinomattain sanottu

M



sn Hengeumen Mreys.

sijtä hawityrestä ja wahiugosta, cuin laiftus ja huolimatto-
mus ruulllillisi a asioisa ja töisa matcan saarta; multa cui-
kengin niin sopimat nämät sanat myöskin ycngellisijn ja sie-
lun Sillä nijn hywin sulun, cuin ruumingi» tar<
pec waatiwat adkera yuonenhallimsta ja molemmisa pitH
sen vääll,' catzottaman, ettätawaratparatuxi, enälyri ja
hyminkautelyxi tulisit. Sielun tawarat owat
nimittäin: ne lahjat cuin hänellä owat luonon puolesta,
nijncum ymmärrys, järki, tahto, muisto ja muutsencal-
taiset; eli myös ne laoiat wita sielulle ei ole itzcstäns ja luo-
non puolesta, waan Jumalan armosta hänesä waicucetan
jaannetan. Molembain näiden tawaraln ylitze waaditan
pri wiriH huonen hallitus, ja niin hywin ne edelliset, cuin
jälkinäisetkin sielun lahjat owat meille uscotut lelwistät, joi-
ta meidän tule oikein käytteettä ne caswaisit ja lisännyisit.

§. 36.
Mitä nijhin lahjoihin tule,jotca meidän sielullem owat

luonon puolesta; nijn olemme welcapäät nijn käyttämän ia
namitzcman nijtä, että Jumala nijden cautta cunnioitetuxi
tulis. Meidän ei pidä lugunpitämättömyden cautta anta-
man niiden olla hedelmättöminä, eikä nijtä poistuhlaman
tvbmisä Kinloisa, nijncuin st monelda tapahtu; waan sijtä
itziäm adkeroitzeman, että meidän sielum woimat mahdaisit
tulla ylösrakemxi.wahwistetuxi ja sencaltaisijn asioihiin käy-
tctyxi, cuin hywät jaluwalliset owat. Meidän pita oppi-
man jaahkeroitzeman meidän ymmärryrelläm ja järjelläm
nijn ajatteleman asioja, että me aina tiedustelem syytä,
miri asia nijn on, eli toisin: jaei niitän totena pitämän, en-
nen cuin meille sijhen on wahwa perustus. Meidän pitä
Pyytämän nijn hillitä meidän tcchtoam ja sen himoja, etten
me nijtä ennen seura ja täytä, cuin me ensin asian hywin
peränajattelet ja Jumalan mielen jälken hywäri löytänet
olem. Meidän muistoam ei pidä meidän täyttämän tur-
hain jakelwottomain asiain peränajattelemisella, nijncuin
moni sencaltaisiakin asioja muista, joiden ei ensingän pidäis
aiatuxijn tuleman. Ia ennen caickia tule meidän cawcchtalhiäm, etten me. näitä lahjoja satanalle joxicuxi palwelluxexi
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2 2 wciwollistts itzians cohtan,
käytä, nijncuin Jumalan pllckamiftri, hänm sanans wa-
stan sanonnsexi ja wäändelemisexl wäärään ymmarryreen,
lahimnläisen pettämissxi jawahingoxi, ja muihin smcatai-
sijn syndeihin, joista sille rumalla hengelle suuri mielisuosio
tapahw; waan meidän tule nijn kayttä meidän sielun» woi-
mat ia lahjat, cuin se parhain taita tulla Jumalan cnnni--
ori japalwelluxexi, nijn myös sekä ltzellem, että lähin,mä>>
stllem totiseri parhaxi; senpäälle, että me taidaisim kerta
rohkeudella edesastu Jumalan duomion eteen, jocamM
on lugun lastulle ja tllintegolle waatiwa, cuinga me näitä
lahoja käyttänet olem.

§. 37-
Mutta ne toiset sielun tawarat, iotca owat armolah-

jat, owatwielä paljo calllmmat näitä luonon lahjoja, ja
sentähden olemme welcavaat nijstä tarcamman waarinot-
taman, että ne oikein käytetyxi tulisit, niin että ms ne sekä
tallella pidäisim, että myös nijsä castva ja wahwistua mah-
daisim. Tästä lvelwollisudesta waariottaman ylöskehoitta
meitä Jumalan hengi, cosca hän Apostolin Petarin cautta
näin sano: Castvacat «neidän herran: jawapahtajam
lejuxen Christuxm armos ja tundemises 2Pet, g, v. 18.
Ia saman lähetys kirj. i Lug.v. 5,6,7, 8/ mulu se näin:

ahkeroitcat caikella wireydella teidän usconne
arvua otbrraman, ja awusa roinda,ja toimesa cohtulli-smra, ja cohmllistldes kärsimistä, jakärsimises juma-
lisucra, ja jumalisudesweljellistä rackautta, jaweljel-
li,t« rackaudes yhteistä rackautta, sillä cosca nämät
täydellisest ceisä oroat nijn ei he teitä salli töittä jouti-
lasna eli hedelmärrommä meidänherran lesuxen Chri-
ftuxen tundemises. la, tosin, joca nijden lumalalda
säätyin wälicappaloen oikian nautitzemistn cautta ahkeroitzecaswa ja wahwistua naisä jamuisa armolahjoisa,se ei suin-
aan jää yedelmattömäri, sillä paitzi sitä, että ahkerus
ja harjoitus on yri wälicappale nijden llsandymiseri; nhw
on myös Jumala erinomaisen armo lupauren sijtä andanut.
lesus sano itze: joll« on, picä annettaman
ja hänellä olenwn. Mach. 25, v. 23. Se on
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on Hengellinen wireys.
nimpaljo sanottu: joca wiriä on, ja oikein käpttä ns armo-
lahjat cuin hänelle owat, hänen pitä wielä runsammasa
mitasa nijsta osallisexi tuleman ja tule nijnmuodoin todexihengellisiäkin asiasa, että «hksra käst jaanartckaxi, nijn-
cuin Salomo todista Sanal. kirj. 10, v.4.

§. 38.
Anna nyt taas tämäkin sinulle opixi, ojsnnureri ja

ylöskehoituxeri sanottu olla. Cosca sinä sen picnimmängin
hywän lijcutulsn sinun sydämesäs hawaitzet, niin muistacohta. että silloin on oikia aica waariotta hengellisesta huo-nens yallituxefta ja o!!a siinä Viriä ja ahkera, että se hywä
siemen mahdais saada casiva ja canda toiwotun hedelmänsinun tykönäs. Nijn pian, cuin sinun oma tundos mui-
stutta ja soima sinulle yhtä eli toista syndiä, jotas tehnvtolet, nijn älä tucahutta sencaltaista sinun oman tundos mui-
stutusta, älä cauniftele sinun ricostas, älä pyudä caicklnai-sella tawalla sitä peitta ja wasiata sen edestä; waan otasijtä tila likemin peränajatella sinun syndisrascautta jaca-
dottawaisutta, sijhen asti, ettäs tulet sitä cauhistuman ja
wihaman, jäsen allaylZskchoitewxl, sekalestixen ansionosallisudesa andexi saamista etzlmän, että myös wahwiste-tuxi sijnä wahwasa aicomisesa, että edespäin syndiä wälttä<a aina suurimmalla kiiwaudella jaahkerudella sitä wastankilwoitella ja sotia. Ole täsä uscollinen ja harras, niinpitä ,inun löytämän, että Jumala auttaja wahwista sinua,nijn että sinä aina ja wäkswärl tulet
laaman yhden woiton toisen jälken synnin ylitze. I-a coscaJumala on luwannut anda pyhän hengen »njlle, jota sitärucoilewat, nijn ole sinä myös harras rucouxesa Jumalantygo, että han pyhän hengens sinulle lahjoitais, jocasinuaauttais ja wahwistais, pahudesta pois luopuman, ja yy-
wydesä caswaman ja lisändymän. Ia ettäs sitä mämmin
mchdaisit yhteen taincaltaiseen hengelliseen wireyteen ylös-
rchouecuri tulla, nijn peränajattele sitä suurta wahingo,cmn sen päälle seura, jos sinä hidas, laisca ja huolimatoinolet. Täsä ei ole se nijncuin muisa asioisa, joiden laimin
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Ihmisen welwollisus itziöns cohtan^
lyömisen cautta ainoastans jäädän paitzi sitä hyödytystä,
jonga ihminen woittais, jos hö.n wiriä ja ahkera olis;
nuttta hengellistn wireyden luiminlyömisen cautta tapahtu
myös se, että ihminen poiscadl tta stngin, cuin häncllä en-
nen ollut on lesuren oman todisturen jälken, joca Mach.
25,0 29 sano: Jolla ei ole, se on: joca ei oikein köytä mitH
hänelle on ollut, setin, cuinhänelle on pirä häneldä otet-
taman pois< Tästä me näemme, että Jumala tcv'to otta
armons pois fts.caltaisilda jotca ei sen tallella
pitämisesä ja »'Min käyttämisesa wiriat jaahkerat ole, mn«
cuin myös Icsuswvrlaux.sa cuinga leiwisiä siltä
pahalda ia laiscalda palweljalda pois oteciin, ioca sen »li
maaban caiwanut, ja ei mitän sencautta woittanut. Ia
paitzi si-ä ni n tule myös tämä hirmuinen duomio hänen
pääsl>.»ns täytetyxi: beirtäkät se kclworoin pallvelja ulcs<
naisten pimeMcn: sillä pitä oleman itcu ja hammasten,
kiristys. Mat!>. 25, v, 18,28,30. Tämä on tosin hirmuinen
cuulla, mutta wiclä hirmuiftmbi kärsiä ja itze sijheen joutua.
Cosca Jumala olla pois armons, nijn on se tosin se caiken
pe<jättä väisin onnettoinus/cuin yhtä ihmistä täsä n,ailmasa
cohdata taita, ja, se on jo yri esimacu helwctistä, sillä
juuri sijna samasa, cuin armo poisotetan, nijn tute ihmi<
nsn poisajetuxi Jumalan caswoin edestä, ja annetuxi per<
kelen halduun. Hän on silloin jopimeyden cahleilla sidottu,
siihen asti, että se päiwä lähesty, cosca se wijmeinen tur«
melluren duomio hänen päällens täytettämän pitä, cosca se
mainittu ijancaickinen itcu ja hammasten kiristys handä wa<
sian otta. Näin suuri wahingo on sittä, cosca armolahjat
ei oikein käytetä, waan lugunpirämättömyden cautta lai-
minlyödän; pane sinä, racas sielu, tämä sydämehee ia
opi hengellisestä walpaudesta jawireydestä itziäs ahkeroitztt
man nifncauwan cuin armon aica wielä käsija on.

Puhtaudesta eli haureuden walttamiM.
§. 39.

Se cuudes welwollisus/ josta yhden ihmisen pitä
waar>«
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en Puhtaus eli haureuden wälttäminen.
wamiottaman itziäns cohtan on puhtaus eli haureudenMttämmen; joca seiso, että ihminen ccwahre
jyiänscairefta haurellisesta saastaisudesta, nijn ettei hän
iye canstans eikä muiden cantza sirä harjoita. Sanalla
ftnottu: caicki asiat tästä laadusta sotimat tätä puhtautta
wastan, paitzi sitä, cum luwallisesa awiostästvsä tapahtu;
mutta myös siinä tule ihmisen ajatella, ettei hänelle ole lu<
»allinen hänen järjettömiä himojans seurata ja täyttä, eikä
edcmba käydä, cuin määrä myöden anda,
jocaon cahtalainen: nimittäin ihmisen sucucunnan lisändy-
minen ja huoruden wälttäminen. Awiossäffysä el pidä mi"
tän tapahtuman, jongacautta ihmisen sucucunnan sikimi-
nen ja lilandymin n tulis eftetyxi; ja nijncuin se toinen
awioffästyn määrä sen päälle tarroitta, että se turmeldu
himo mahdais tulla tucahuteturi ja sen syndinen waicutus
«stetvxi, nijn on se peräti tätä wastan tehty, cosca jocu se»'
tähden awiostästyn itzms anda, että hän nänmt turmellut
himons wielä enämmin tytytäis ja nijden täyttämisesä iha-
stuiens löydäis.

§. 40.
Mutta puhtaus ja haureuden wälttäminen ei seiso sii-

liä ainoastans, että me cawahdam itziäm julkisista saastai-
sista töistä, waan sepitä myös puheisa, käytöxisä ja aja-
lurisakin harjoitettaman. Wapchtaja lesus sano itze
Math. 5,v.28, että jocainen, joca cayo waimon päälle
himoiraren» händä, hän teki johuorin hänen cansians
ftdämesäns. Ia Apostolin Pawalin cautta anda Juma-
lan hengi meille tämän yriwacaisen waroituren: Alfän yxi-
kän riecas puhe teidän suuftan uloslähtekö Cph 4,v 29,
josta selkiästi nahtäwä on, että tämä mainittu puhtaus pitä
löyttämän ei ainoastans meidän töisäm, waan myös mei-
dän käl)törisäm,ajaturisam ja puheisam, niin etten me hau-
rellisia ja saastaisia ajaturia meidän sydämisäm salli ylös-

engä nijta siellä suosittele, engä silmisä eli muusa
käyttämisesä nijn itziäm menetä, ja sencaltaisia sanoja mei<»
dan suusam pidä, jotca ell itze meidän tykönäm jongun
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2z6 Ihmisen welwollisus itzians cohtan,
luwattoinan jahaurelllsen himon ulosmerkitzewät, eli myös
muiden tykönä sen ylössytyttä taitamat. Zoca kyllä mäil-
tä haureuden itze lyösä, mutta cuitengin haurellisia puheita
jakäntöxiä edesäns pitä, ja saastaisia himoja sydämestns
suosittele, se tietä anda felkiästi, ettei hän wäldä itze sitH
haurellista työtä sentähden, että hän sitä wiha ja cauhistu,
waan pikemin sentähden, ettei hänelle ole tila sitä harjoit-
ta , eli myös jvtMN muun ulconaisen syyn tähden, joca
händä sijtä tacaisin pitä. Sillä jos hän oman tunnon ja
synnin julmuden täyden poispidäls itzens haurellistn työn
harjoituxesta, nijll tosinhan myöskin samasta syystä wält-
tais haurellisia ajatuxia, käytöxiä ja puheita; sillä paitzi
sitä, että se, joca saastaisille himoille sydamesans sian anda,
nnn öttä ne myös sanaln ja täytösten ccmtta
jaedespääsemat, sencautta anda itzens waaran, eltä itze
työhön langeta, joca el muutoin nim kemiästi tapahduis;
nijn owat sencaltaiset käytöxet ja puhet yhtä cauhistawaistt
Jumalan edesa, cuin se ulconainen työ. Ia ni ncuin Ilft
mala catzo sydändä, jaei muitaracasta, cuin niitä, jotca
sydämestä puhtat owat, nijn wiha hän myöskin sitä saa»
stoisutta, joca sydamesä salattuna maca, ja, nijn pian,
cuin yxi ihminen ajaturistms suostu haureuteen, nijn tulo
hän jo Jumalan silmisä luetuxi huorin tekiäin secaan.

§. 41.
Cuinga iKana awu puhtaus eli haureuden wälttätW

nen on, sen taidamme parhain hawaita, cosca me tutkista
lem haureuden synnin cauhiutta ja wahingo. Haureus on
ensin yxi sencaltainen syndl, joca teke ihmisen järjettömäin
luondocappalden ja eläinden caltaisexi, iotca taincaltaisilda
himoilda Hallilan ia nijsä juoxewat. Aiwan cauwas poike-
wat sijs ne ihmiset heidän jugustans, jotca haureutta nou-
dattamat, ja wiela ccmhistawaisemmat owat ne, joiden
häwyttömys on nijn suun, että he hcmreudestans ihiäns
kerscawat. Sillä paitzi sitä, että heidän ja eläinden wai-
hella ei ole muuta ulconaista eroitusta, cuin paljas ihmisen
hahmoja muoto; nijn tämä snndi myös nijn pimittä heidän
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on Puhtaus jahaureuden malttaminen. 237
Mmärrpxens ja turmele heidän sieluns, että hän sentah-
deu wielä rumammari ja cauhistawaisemmari luettawat
owat, cuinne lumoins juorusa olewaistt järjettömät luondo<
cappalet. Scntahden stuto Salomo oikein, cosca hän vu-
hu sijtä nuorucaiststa,joca fturais porton cantza hänen cam«
miohons: -Hän meni nopiast hänen cansians, nijncuili
teurasteccawa härkä ja nijncuin jalcapuuhun, jollaoch-
mät rangoican, sijhm asti, euin hän nuolilla ambu hä-
nen nmrans läpilze; ja nijncuin lindu i«?ens kijrutta
paulaan ja ei tiedä sttä hänen hengellens waarallisexb
Sana!,kirj. 7,0.22,23.

§. 42.
Nijn wahingollinen cuin haureus on sielulle, nijn onse myöskin ihmisen ruumille. Ne moninaiset julmat ia ki-

«istelswäiset sairaudet, cuin usein tämän synnin myötä sm-
rawat, jättämät yldäkylläistn todistuxcn sijtä, cuinaasuu-
«n wahingon jaturmelluxsn se saatta ruumille. Ach! au-
ta luniala, cuinga monda owat haureuden cautta anda-
net ruumins nijncuin Satanan omiin kasiin waiwatta, ja
kärsinet, eli nijden lautein alla, joita he tämän synnin caut-
ta owat päällens wetänet, eli nijden parandcumsen alla,
nijn moninaiset ja waickiat kiwut, ettei se julminTyranni
viis tainut hirmuisemba waiwamisen muotoa heidän yli-
tzens ylösajatella ja täyttä. Sentähden on oikeus ja coh-
tus, että he sencaltaista waiwa ja kipua kärsimät, cosca
he itze nijn suurella pyynnöllä ja himolla sitä etzinet jataca-
ajanetowat.

§. N-
Mutta ilman näitä haureuden luonollisia hsdelmita,

niin tule tämä spndi usein myös lumalalda hirmuisesti ran-
gaistuni Ne caiken rascammat, tawattomat ja ihmeili-
semmät Jumalan wihan duomiot, cuin ikänäns jongun
syndisenCaupungin ja maacunnan ylitze owat käynet,owat
tämän synnin tähden tullet tsytetyxi Sodoman jaGonwr-
tan maan ylitze, jonga Jumala tulen ja tulikiwen satami-sella Taiwasta nijn hucutti, ettei vhtän ainoata merkiä iä-
«ell? Mnyt, josta olis nähtä taittu, että joscus ihmistenasu<
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-asumapaicka sijnä maan pi'risä ollut on, i Ms.kiri. 19 lug.
Nijn owat meille myös esimerkit siltä, cmnga cowasti lu.
mala erinnäisiä personaua haureuden tihden rcmaaijnut
on. Ammon tuli stntähden tao,eturi. 2 Bam. 13. Zimri j«
Casbi murhatuxi itze heidän haurellisesa työsäns. 4 Mos.
kiri. »5. Ia cuca haurellinen ihminen taita olla witzi siitä,
ettei myös näin hänelle tapahdu? Silla ehkä cuinaa salai-
sesti tämä syndi harjoitettaisin, nijn ei taida se cuitengan
olla peitetty lumalalda, jocatahto olla yxi wanburscas ia
kijwas costaja sen ylitze. Jumalan hengi sano selkiästi:
Jos jocu Jumalan remplin turmele, sen Jumala eurZ
mele: 1 Cor. z> v. 17. Jumala on aiconut ihmisen ruumin
itzellens temßxi, ja ei ole sentähden ihmeteldäwä, että hän

' nijn hirmuisesti rangaise ja nijn cowalla turmelluxella uhca
'itä, joca ruumins haureuden cautta saastutta, ja tele
..'senens, jotta Jumalan owat, porton jäsenixi.

§. 44-
Mutta se caiken cauhistawaisin on se, että haureuden

syndi ulossulke ihmisen sijtä uudesta Taiwallisesta lerusalft
mistä ia sijtä autudesta, cuin siellä on, sillä sinne ei pidä
miran saastutcapa sisälle tuleman: Ilmest. kirj. 21, v. 27.
la, c>co P raamatusa el löyttä yhtän paicka, joisa sem
caltaiset synnit ylösluetellan, jotca cohdastans ja ilmeisesti
tekewät ihluisen osattomaxi Jumalan waldacunnasta; jos
ei sijnä aina myös haureus ja saastaisus nijden seasa nimi-
tetyri tule, nijncuin me näsm Galat. 5,v. 19/ 21, cusa seiso:
lihan owar julkiset: cuin on: huorus, salawus-
teus, saastaisus, haureus - ne jorca sencalraisia cekewäc
ei pidä Jumalan waldacunda perimän; ja i Cor, 6,v,?,,
10, sanolumalan hengi: Alkär exvks eikä huorimekiain,
eikä epäjumalden palweljain, eikä salawuoreisten eikä
pehmiäin, eikä miesten cansta macaicren - pidä luma<
län waldacunda perimän. Se, joca haureudella itzens!
saastutta tahto, hän ceke itzms par!>ain soweljaxi
sten hengein satcmain ja hänen Enaeleins onnettoman seu-
raan. HMn seasans mahta hän oootta osans ja palckan<
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on Puhtaus jahaureuden watttäminen. 2 59
helwetisä, josa hänen pitä haurellisen nimons tulda ijan-
caickistlla liekillä lopettaman. Mutta taiwan waldacun-
nasa ei ole hänelle yhtän sia toiwomista. Sillä sanat
owat ftlkiät ja totiset: huorin tekiät, ja sa-
lawuoceistlle pitä osa oleman sijnä järwesä, joca tulesta
ja tulituvestä pala Ilm. kiri.2i,v.B; 22,0.15.

§. 45-
Cosca me nyt calckia näitä yhteisesti tutkistelen,, nljn

taidamme haunud.n rumasta ja wadinaollisesta wiasta
päältä, cuinga suloinen, callis ja tarpeiimen avu puhtaus
ja haureuden wälttaminen on, jonaa tähden me myös
mahdan, ylöskehoitetut olla, siitä itziän, ahkeroitz?man.
Mtta jos sinä, racas sielu, tahdot walttä haureutta , l
puhtaudesa elä, nijn tule sinun myöskin nijsta wälicappal i-
sta waariotta, jotca sijheen tarpelliset owat; jaennen 5 «

kia en tarpellinen, että sinä waldät caickia ftncnllalsia «

loja, joisa sinä taidat haureute.n rehoiteturi lulla, Ca-
wahda itziäs laiscudesta ja jounlaisudesta, sillä se on yxi eri-
n, nattain sowsljas maa, josa haureuden ilkiä sieinm me-
nesty ja hedelmän canda, la abkeroiye itziäs sijta, että si-
nulle aina on jocu luwallinen työ ja ascare edesäs, sillä M-
loi>, ei saa saastaiset ajatuxer nijn kewiästi sia sinuNltvronas,
cuin silloin coscas joutilas olet. Muista Dawidin walitet-
tawa esimerckiä, joca sencautta tuli huoruteen johdattluxi,
että hän jourilasna caton päällä käweli. 2 Sam. n, v. 2.
Cawahda myös itziäs sencaltaisten ihmisten cantzr.käymise-
stä, jotca riettaitta puheita suuscms pitämät, eli muilla
sopimattomilla ja häwyttömillä ajanwicttämisillä itziäns
huvittele.oat; sillä ehkä cuinga wiattomina ne nyt mail«masa pidetän, nijn owat ne cuitengin woimaUiset ja salai-
set paulat, joiden cautta satana picaisest wetä sinua hau-
reuteen , nijn ettes tiedäkän, ennen cuin saastaisuden myr-
kylliiel nuolet jo owat sinun sydämes haawoittanet ja wa-
hinaoittanet. Toisen ei pidä sinun coscan jollaculla mieli-
suosiolla nijtä endisiä haurellisia harjoituria mielehes joh«
dailaman, joita smä, mjläma/, olfteyssäs pitänyt; siliH



lhmisen welwollisus itzians cohtan,
sencautla et sinä muuta tee, cuin uudistat sen endisen syn-
nin jawalmistat itzes wielä muihijn ja usiambijn smcaltai»
sijn. Colmanneri: Nijn pian cuin sinä hawaitzet, että jo-
cu saastainen himo sydämesäs ylösnouse, nijn pitä sinun
cohta ensimmaisesä alusa sitä wastan itzes asettaman ja
pyytämän sitä tucahutta, ennen cuin se mämmin saa juur-
tua jawcchwistua. M kipinä taittan kewiästi samnmtetta,
waan cosca se pääse syttymän suurexi liekixi, niin »vaadi-
tan sen sammuttamiseri paljon työtä ja suuri waiwa, ja
matcan saatta sittekin siliä wälillä usein arwamattomcm
wahingon, jausein ei saada sitä sammuman ennen, cuin se
caiken wahlngoittawaism waicutuxens täyttänyt on. Näin
käy se myös, cosca ihminen, nijncuin caikills muille syndi-
sille himoille, nijn myös saastaisille ajaturille tykönäns jon<
gun sian anda. Ensimmaisesä alusa olisit ne kewiämmät
tucabuttta, waan jota enämän ajan ne owatomasa wal-
lasans, sitä suuremcm himon liekin ne ylös jytyltäwät ja
sitä mämmin tule ihminen nijldä ylitzewoitetuxi, jawijmein
nijn wahwistuwat, ettei se mä ole ihmisen wallasa, nijtä
wastan seiso, waan täyty täyttä, mitä hänen himons tah»
towat. Sentäl)den on nijden wastanseisominen cohta a!u<
sasangentarpcllinm,.ja se, ei ainoastanssmwaarantäh-
den, johonihminen itzens anda, itze nijden ulosharjoituren
puolesta, ci>fta hän salli nijlle wallan tykönäns, w
myös sen puolesta, että hän on andcmut nijlle majan sydä<
meians, sillä nijncuin jo osotettu on, nijn owat ne jo itze-sans cauhistus Jumalan edesa, ja ulossulkewat ihmisen hä-
nen waldacuudans ja armons osallisudesta, waicka ei ne
itze työhän sais ulospuhjeta. Neljannexi: rucoile hartasti
Jumalala, että hän andais sinulle puhtauden hengen: eri-
nomattain mahdat sinä silloin sitä hartamin rucoilla, cosca
kiusauxen hetki käsisä on, ja saastaiset ajatuxet sinun sydä-
mesäs itzms ilmoittamat ja lijcuman rupewat. Johdata
tämä saastainen satana lesuxen tygö jarucoile, että hän
tabdois hänen ulosaja, nijncuin hän teki sille murolle ja
mykälle miehelle, josta luetan Luc. 11, v. 24. Rucouxen si-wusa ahkeroitze itziäs cohtullisudesta, >osta mlnä cchta pi-
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on Puhtaus ja haureuden walttäminen.
demmälda vuhua tahdon, jacawahda, ettet sinä ylönpal-
disen ruan ja juoman namitzemisen cautta mahdais sinunhimoiiles elatusta anda. Mutta jos nyt nämät mainitut
wälicappalet ei wielä täydy haureuden wälttämisexi, nijn-
on se wijmeinen wälicappale yxi Kuvallinen awioffassy, jo-
hon ne owat welcapäät caikettikin itzens andaman, jotta ei
muutoin puhtcma jasaaitttttamattomanaitziänspitä taida.
Tästä olen minä joedeltäpäin §. 39, jotain maininut ja en
tarwitze sirä enämbi tasä ylöskerwa. Sen minä ainoastans
wielä muistutan: ajatelcat sielut! ihmistt! jotta sielujanne
facastatte, ajatelcat! mikä ruma, cauhisiawainen java-
hingollinen syndi haureus on, ja oppicat seka sydän;m, että
käytösten puhein ja töiden puhtaudesta itziänne ahksroitze-
man. ?!lkät sentähden haureutta balwaxi synnixi lukeeo ja
lmilco, että se nyt mjn monen tykönä mailmasa on wallan
saanut, waan cauhistucat sitä wielä enämmin sentähden,
että mailma on nijn häwytöin ja ei lue sitä mixikän, joca
cuitengin on nijn suuri cauhistus Jumalan edesä, jota hän
duomita tahto ja on uhannut nijn hirmuisesti rangaista.
Silläawiostästy pirä cunmallisest caicöein seasa pidenä-
män ja awiowuode saastatoinna; mutta huorintekiär
ja salawuoceiset Jumala duomuze. Ia Jumala duomitzelosin ei ainoastans caicfi huorintekiät ja salawuotciset,
waan myös caicki muut, jotta jollakin tawalla haurmttaja saastaisutta harjoittanet owat.

Cohtullifydesta.
§. 46.

Se seitzcnM welwollisus, josta yhden ihmisenihiäns cohtan pitä waariottanmn ja harjoittaman on
Cohtullisus. Tämä cohtullisus on moninainen, itze
niiden asiain puolesta, joisa se pitä harjoitettaman, nijn-
min ensin: Cohtullisus ruasa. Toisexi: Cohtullizus juo-masa. Cclmannexi: Cohtullisus unesa. Neljännexi:
Cohtullisus huwimxesa. Wijdennexi; Cohtlillisu»
waatteisa; josta itze custakin cohtullisuden harjoltufesta

nyt erittäin puhua tahdon.
0. §. 47-
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lhmisen welwollisus itzicws cohtan.
§. 47.

Ensin olemme welwolusct harjoittaman, cohrulli-
smraruajaelisyömisesä, nijn että me sen määrän pidän,
ja silta waariotam, johonga Jumala meille ruanandunnt
ja säättänyt on. Tämä määrä m päälletarcoitus on nyt
cahtalainen; nimittäin, ensin: että meidän ruumin, mah.
dais tulla ylospidoryri, ja Toisexi, että se hyrvinyloe-
pidetyxi rulis. Mitä sijheen edelliseen tule, ni non ihmi«
nen sijtä luonosta, että hän wälttämättömästi wrwitze
syömistä ja rawindo hengens ylöspitämistxi. Jos hänen
töyty nälkä kärsiä, ja ei se tule estetyri, nijntöyty hänen
epäilemätä cuolla ja hengens ylönanda; se ainoa wälicap»
pa!e tätä wastan on ruoca, joca myös sentähden pitä nam
tittaman, nimittäin hengen ylöspitämiseri. Mutta
on Jumalan hywys nijn suuri, että hän on murhen pitä«
nyt ei ainoastcms sijtä,että nie tulisim ylöspidetyri hengisä:
waan myös, että ms hywin ylöspidttyxi tulisim. Ia sen-
tähden en ole me nijn angaran »vaatimisen alla, etten me
rohkenisyhtän murua enämmin syödä,cuin ainoastans nijn
paljo, että me taivaisin, hmgisa pysyä, waan meille on
myös sallittu nautita caickinaista ruoca, ja itzecustakin niin
paljon, cuin tarpellinen on meidän ruumim terweyderi m
bywän ylöspitämiseri; mutta se cuin tätä wastan
soti, on cohtullisutta wastan, ja cutzutan ylönpoldisudm
ruasa. Joca sjjs neutitzs jotain ruoca muusa aicomisesa,
cuin sanottu on, nijncuin esimerkixi. sentähden, että pal<
jas hänen nmcuns sitä halaa, eli myös, joca wielapa-
hembi on, että hän liyoitais ruumistans sitä wökewam-
mäxi mMin hänen luwattomain himoins palwellurcen; <e
ricko Jumalan päälletarcoitusta wastan, ja wahingoitze
sekä terweydens, että myös kiiruhta itzeLcns ennen aicaisen
cuoleman, nijncuin myös esimerkit sijtä owat, cuinaamo»
nl ylönsyömisen cautta on caickinailen sairauden japicaistn
cuoleman päällens wetanyt. Cohtuilisuden narjoitureen

ruasa waaditan sentähden se, etten me cosccm nijn pol'
jo, eli sencaltaista ruoca, cuin me hawcrhem meidän rnu'
millsm ja terweydellem wchingollistn olewan, jos me M m

muuta
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on cohtullisus ruasa.
muuta rawinnorem saada taidam. Mutta mitä ruoca ja
cuinga paljo sijta itzecungin rita nautitzeman, se on mah-
dotoin määrätä. Silla nijn monda cuin ihmistä on, nijn
monencaltaisesta ja erinnaisestä luonnosta owat he. Muu-
tamat taitamat nautita enämmän cuin toiset jaei taltta hei-
tä cuitenaan cutzutta ylönfyömäreixi, cosca hndän ruumins
tanve sitä waati; jota wastan toinen taas on ylonsyömari,
waicka ei hän syö cnämbä, cuin puolen sitä wastan, cosca
hän ainoastans enämmän syö, cuin hänelle hyödyllinen on.
Mitä samalla tawalla erinnäiseen ruan laatuun tule, nijn
on se yhdelle hercullisus jaruan walitzeminen, jota toinen
wälttamöttömästi tarwitze, joca ei waan
heickoudens tähden el taida nautita yhteistä ruoca. Ph-
teiststi taittan cuitengin sanotta, että terwelle ihmiselle ouse yrinkertaisin ruoca caiken hyödyWn ja paras; mutta
itzecungin pitä sen itzepuolestans coetteleman; nijncuin se
wijsas huonen opettaja Syrach neuwo sanoden: poican,
cocttele mirä ruumilles terwellinen on,ja cayo mikä hä-
nelle ei ole cerwellinen, älä hänen sitä anna. Sillä ei
caicki sorvi caikille, ei myös jocaiyellecaicki kelpft. 3llä
tayrä iyes ylon täyten caickinaisilla hercullisilla ruilla
jaälä syo ylonahnesti, sillä ylonsyömys teke ihmisen ki-
piäri, ja rycymacöin syömäri saa taudin. Moni on
iyens cuolliaxi sysnyr, mutta jocacohmden pitä, hänsitä enämmän elä Syr. ?7,v zc>. :c. Mutta cosca me tah-
doin coetella mikä meidän ruumilleni ia terweydellsm hyö-
dyllinen on ja mikä ei, nijn pitä meidän cawahtaman, et>
tm me sitä ainoastans uloswalitze, .cuin keloa, meidän
maullem, sillä monella rualla on aiwan hywä macu, joca
euitengin on ruumille wahingollinen. Ssntähdsn pitä
meidän catzoman ei maun, waan hyödytyrsn päälle.

§. 48.
Että me nyt mahdaistm sitä enämmin taincaltaisesneohtullisuteen ruasa, ylöMhoitetuxi tulla, nijn peränajatel-

cam ensin: cuinga järjettömästi se tehty on, cosca ihminsl!
mda coco ruunnns hänen hercullisen ja tytymättöman ma-

Q 2 cuns
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lhmisen welwollisus itziäns cohtan,
cuns orjaxi ja sen mielen noutamisen tähden saätta wcchin-
gon caikllie muille iäsenillens, ja se cuin wielä enämmin jär-
jetöin on, että vlonsyömäri ja hercullinen ihminen paljan
macuns tähden myös turmele callin sieluns; sillä wnicka
plönsyömys on sencaltainen syndi, joca erinomattain ta-
pahm ruumista wastan, niin täyty myös sielun momlla ta-
walia stntahden kärsiä ynnä ruumin cantza. Toistxi mui-
stamin : cmnga lyhy ja huikendelewainen se ihastus on, cuin
ylönsyömäri ylönpaldisudestansnautitzs; yhdtfä silmänrä-
Päyxesä on se ohitzen mennyt: mutta se rangaistus, jonga
hän päällens werä, päälle seiso pidemmän ajan, ia rlis
ftntähden suurin tyhmys, jos ms mm lyhyen iyastuxen täh-
Dcn, nijn pitkällisen waiwan ja lurlnelluren ala itzem anda
tabdoisim. Mutta colmannexi; mm on tämä wielä paljo
ivähcmin yhtensopiwainen meidän christillisydcm can§a, joca
waati, että meidän nijden tulewaistenTaiwallisten herckuin
tutkistelemisen ja toiwomisen alla, pidäis nijn puhdistaman
meidän sydämitäm sencaltaisista himoista, joita ne järjettö-
mät luondocavpalet fturawat, että me, joilla paremmat
ja callimmat ihastuxet toiwoltawat owat, lukisim sen häpi-
äxi, että heidän tawallans huwitellä itziäm sencaKaUa
asioisa, jotca patjalle meidän ulconaisellc n-aullem kclpa-
wat ja suloiset owat. Neliännexi tutkistelcan' Mikä hirmui-
nen ja cauhistawa syndi ylönsyöminen on; se lue.an myös
julkisien lihan töiden secaan, jotca iymiftn Jumalan wal-
dacunnasta ulossulkewat. Gal 5,v. 21. Nijn on meille
myös lietty, cuinga se lopulla käwi, sille rickaiie syömärille,
jocaeli joca päiwä hercullisest, nimittäin, hän joudui jäl-
ken cuolsmans helwettijn, josahän ijancaickisesti hirmuisst
waiwatan, ja ei enä saa wedenpisarmacan, jolla hän kie-
Kns iähdpttä taidais Luc. 16. Sentähden on myös lesus
löytänyt tarpellistxi, että anda meille erinolnaisen waroi-
turen tätäkin syndiä wastan; ja se on cornast
että me sijtä Mariotamme, sen hywin sydämihim painam-
me ia sim seuramme, cosca hän sano: Carvahracat rei-
tän, teibckissydälnen coscan raseaureta ylönjyömi-
sestä jaylHnjuslniststa. 3l, P, 54.

§.49,
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§. 49.

Toisexi olemme welwolliset harjoittaman cohmllisil:-
tajuomasa; ja cosca syömisen ja juomisen päällelarc>ilus
Jumalan säättömisen jälken on yxi ja sama; mm seura ft -

ta, että co!)tullisus juomisesa, silla tawalla pitä meildä
harjoiteruxi tuleman, erren me luo sencaltaista juoma., eli
niin paljo jostacusta juomasta, cuin ei ole yhtensooiwainen
juomisen määräpääncantza, joca on terweyden ja hengen
ylösoitäminen. Cuitengin tule se täsä muistutettawaxi;
että nijncuin meidän ymmärryxem pikemin taita otta wa-
hmgon ju!>miststa, cuin syömisestä, niin tule meidän waa-
notta, cuinga me joinm, etten ine wahingoitzis meidän ym-
märwsiäm, jacawahta itziäm sencaltaisesta juomasta, joca,
waicka ei se ruumista ia terweyttä wahingoitzis, cuitengin
meidän ymmärryrem secoitta ja pyöryxijn saatta. G<tlä
monen ihmisen pää ja aju on niin heicko, ettei he ilman
ajatusten secannusta ja ymmärryren rasitusta taida nautita
Mä muutoin cohtullista juo.mastemendä; joca ei cuitengan
itzesäns ruumille mitän wahingota tcris. Mutta joca ha-
waitze ja itzens näin heicosta luonnosta oleman, hänen
welwollislidens on caikettikin cawahta itzens sencaltaisesta
juomasta ja juomisen mitasta, jolla hän hawaitzs tainca!-
taisen waicutuxen tykönäns tapahtuman, e!>kä se wielä
muutoin hänen ruumillens ja terweydellens hyödyllinengin
olis. Sillä waicka ms tosin olem welwolliset holhoman
meidän ruumistam ja sen terweyttä, nijn ei pidä sen cuiten-
gan jongun synnin harjoituxen cautta tapahtuman, nijn-
cuin se täsä tapahtu ylönjuomisen eli juopumistn cautra,
joca totisesti on rascas, cauhistawainen ja duomitzewainmsyndi, nijncuin minä sen coyta edespäin pidemäldö näyttä,
tahdon.

§. 52.
Mutta nyt, Jumala armahtacon? cosca tämä luo-

pumisen syndi on niin mailmasa wallan ottanut, että caicki
paicat juomareita täynäns owat, nijn löyttän wähin osa
heidän seasans, jotca nijn juowat, että se heidän ruumil»
lenscan joxicuxi tarpexi tulis, waan paljota enämmin nijn,

että
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lhmisen welwolttsus itziiws cohtan.
että he sekä ruumins, että ymmärryrens sencautta tnrm».
lewat, ja nijnmuodoin peräti mastoin caickea sitä päalle-
tarcoitusta, cuin juomisellaJumalan tahdon jälken oleman
pidäis; nimittäin: ruumin ja terweyden woimasa pitämi-
nen. Ia waicka he itzläns cchtan näin armottomat ia
järjettömät owat, nijn ei tahdo he cuitengan itziäns sencal-
taisixi tuta, Maan pyytämät monella lamalla itziäns'cau-
nistella ja wastata heidän pahudens edestä. Minä tahdontäsä järjestäns ylösluetella ne tawallisimmat syyt, cuin
juomarit edestuowat, ja joilla he pyytämät tehdä heidän
juomilens, jos ei hywäri, niin cuitengin sallittawari ia
sencaltaisexi, jonga päälle ei nijn paljo puhumista ja sitä
laittamista olis; ja sijnä siwusa tahdon minä osotta, cuin,
aa turhat ja kelwottomat nämät syyt omat, juopumilen
synnin julmutta ja cauhistawaisutta peittämän ja'lcauniste<
leman.

Se ensimmäinen cuin juomarit edesandawat ja jolla
he pyytämät uopumiftans caunistella, on se, että he sa-
nomat; minä olen nijncnin waadittu juoman enäinmin,
cuin minun pidäis, sen seuran ja tilan tähden, cuin
usein eleen cule. Costa minä yrinani olen, mm minä
harn?oin juon ilzen juorvuxin; mutta cansiakäymisesä
muiden cansta täyt'? minun sen tehdä, osittain toisille
mielen noutexi, osittain myös sencähden, etten minä
tahdo olla muica pahemdi. Usein capahtu se
nijn, eccä minä, taickaiye cuyunrvieraira huonescen,
joita mlnun huonen cunniaxi omalla esimerkillän

sorakin namiyeman, ja tulen niinmuo-
doin wähä lijammaxi oycaman. Eli rulen minä
muilda wieraxi culzuturi, josatilasa minun ei sowi olla
wastahacoinen, costa hywästä sydämestä minua juoman
lvaadican, waicka se wielä päätäkin pyöryccäis. Mut-
ta cuules sinä synnin ora, joca näin sinun racastettua syn<
d:ä« cauni,!e!et ia eveswastat; ensin minä kysyn sinulda;
miläs tekisit, jos sinä jöuduisit sencaltaiseen cantzakäymi-
seen, josa sinä näkisit, että toiset juomat cuolettawaista

myr<
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on cöhtullisus juomasa. .

myrkyH ja tahdoisit, että myös Mun heidän esimerkiäns
smrcunan piläis? Annaisircos itziäs sijhenwaatia? Tah-
loismos sijnä heille mielisuosioxi tehdä ja ei muita pahembi
M? Jos sinä waan tahdot totuden tunnusta, ja sanoa
mitä sinun sydämesäson, uun sinä wijjist wastat näiden
minun kysymysteni päälle ja sanot.- Jumala minua sijtä
varjelcon! että minä olisin nijn hullu jatyhmä, että minä
ollsm oma murhaiani ja muiden mielen, waatimisen ja esi-
merkin jälken myrckyä joisin. Mutta joS sinä nyt luet sen
tyhmydcri, hulludexi ja itzens murhamisexi, ettäs tämän
tekisit, miri olet sinä siis cuitengin nijn hullu ja tyhmä, et»
täs näin tect, ehkä wähä toisella tawalla, nijn cuitengin
sillä muoto, että waicutus on yri ja sama? Sillä cuolet-
tawainen myrcki on caikettikin caicki se, mitä sinä juotsen
ylitze, cu n sinun ruumis ylöspitämisexi tarwitan ja sinä
ilman ymmärryres rasitusta saldia taidat. Cuolettawai-
nm myrcky on se, sekä ruumille, että sielulle: Meille on
monda esimerM sen päälle, että moni hänen y!önjuomi-
sms tähden ja juowurisa ollesans on hengens ylönandanut,
ja waicka ei ca cki cohta cuole, nijn se ylönpaldinen juoma
cuitengin turmele ruumin, ihmisen weren jasisällyret, että
hän sencautta päällens wetä moninaiset taudit, hucka ter-
weydens, lyhendä jkäns, ja niinmuodoin wähittäin cuole-
man itzellens kijruhia. Nijn on sijs tämängin johdctturesta
ei muuta eroitusta ylönjuomisen ja myrkyn waihella, cuinsc>, että wyrcky cuoletta pikemin, mutta ylösjuominen eli
juopumus jotain myöhämmän. Näin ja wielä wahingol-
lisembi myrcky on ylöniuominen sielulle,-sillä paitzi sitä, että
ymmärrys sencautta tule secoiteturi, jja niinmuodoin yri
järjellinen ja ymmärrellä lahjoitettuihminen pahemmari,
cuin järjetöin nauta; nijn tule myös ihminen tämängin
synnin tähden poiseroiteturi Jumalan armon ja autuden
osallisudesta, Jumalan wiholliseri ja wicapääxi helwetmijancaickiseen cadotureen, pijnaan Mwaiwaan. Sillä
juomarmen ei pidä Jumalan rvaldacunda perimän
iCor.6,v.io; Gal. 5,0.21. Ach! juopumus eli ylönjuo-
minen on sijs paljo wahingolliscmbi, cuin myrcky jamonda
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lhmisen wclwollisils itziäns cohtan,
kerta pahembi, cuin cuolema. Myrcky ainoastans tapp«
ruumin, mutta juopumus murha ihmisen sekä ruumin, cl-
ta sielun puolasta. Myrcky ainoastans eroitta sielun jaruu»
min toisen toi estans, mutta juopumus wetä sekä ajallisen
cuoleman ihmisen ylitze, että myöskin eroitta coco ihmisen
Jumalasta ja syöre hänen sekä sielun että ruumin puolesta
perkelen käsijn ja helwetin tuleen. Catzo, näin armotoili
olet sinä, juomari, cuitengin itziäs wastan, ettäs muider
mielen noutexi näin surkialla ja lnonencaltaisella tawalla

murkat. Mikä suurembi hullus jatyhmys taidais si<
nuida tapahtua, cuin tämä on? la, minä taidan todellasanoa, että Satana itze on se, joca pimittä sinun ja pam
peitren sinun silmäis eteen, jollet sinä tätä näe, ja hawaitz!.
Tahdotcos nyt siis wielä canstakäymisesä ja muiden waaii-
misen jälken iuoda enämmin.cuin sinun pidäis?Etkös wielä
tabdo täsä muita pahembi olla? Eli tahdotcos k!I-
-woitellen toisten cantza itzes murhata, ruumis turmella,
sielus hucutta ja helwettijn itziäs kijruhta? ?l!ä cuitengan,
sielu pa,ca, suo Satanalle sitä ilo, ettäs tämän tekisit,
sillä hänelle tonn on sijtä suuri ihastus, waan itze sinulla
ijancmckmen surkeus, itcu ja hammasten kiristys.
Tä-iä sinä myös nyt taidat päättä, mitä sencaltäisistä wie<
ra'piomlta ajateldawa on, joisa elikä muut sinua, eli sinä
muita omalla esimerkilläs juopuman ylöskehoittawat. Ki-
r ttut owat sencaltaiset wieraspidot, ne owat Satanan

hän ihmisiä murha,ja caicki ne owat Sata-
nan oalweliat, jotca sijnä hänelle awulliset owat, nijn owat
ne myös jo aiwan cauwas Satanan sahroihin ja pauloihin
kiedomt, jotca sencaltaisten mieldä noudatta tahtowat.
Tosin, et sinä taida Satanalle niitän suurembata palwel-
lusta osotta, eikä myös olla hirmuistmbi tyranni itziäs ja
sinun läbimmäistäs wastan, cuin silloin, cosca sinä sekä itze
juot ylönvaljon, eitä myös muita juopumuxeen y!öskehoi-
tat; iiancaickistxi pilcaxi jaKäpiäxi tule sinulle sencaltainen
huonen cunnia, jota sinä tällä tawalla etzit. Et sinä myös
coscan anna itziäs nijn armottoman ja hirmuisen -tyrannin
Wjn, cuin silloin, cosca sinä muiden mielen noutexi juot
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on cohtttllisits juomasä.
ihes mowmijn, ja sen cautta annat itzes Saranan orjan ja
sy 'set itz,'s ! elwettim. Bch! sencaltaisella ei ole tolin hywä
syoändä sinua cohtan, joca sinua iuowurijn pyytä, waan
l,än on smulle »vahingollinen murhamies ja perkele, silla
perkele itz>> ei tolin taida sinulle suurembata wahinaota tel.-
d<i. O cawahda si«s itzias, eties näin awoinulla silmillähälien hirmuisim käsijns itziäs anna.

§- 5«Toileri sano yxi juomari: Minulla on yxi jatoinen
hxwäystäwä, )oca cahro, että minun yhden eli roisen
kerran r>icä juoman hänen cantzans meidän ystäwydem
wahwistuxexi, josa se ei taida muutoin olla, ellen me
molemin puolin jotain lijammaxi oca, murra sirä en
taida minä wälctä, jos minä muutoin tahdon hänenMrväns olla, enga minä cahdois mielclläns hänenVstäwycräns paiyi olla ja hänen mieldäns pahoitta.
Nijn taita se usein tapahtua, crcä minä monda
muuta hyrvä ystäwä woiran, cosca minä anna lyeni
juoma seuran ja eli juotanmuita, eli iye nautiyen mi-
tä he minulle rarjowar. Mutta cuinga tyhmä jakelwo-toin juopumisen edeswastaminen tämä on, sen taidat sinH
jo sijlä nändä, cuin edelläkäywäisesä § sanottu on. Cui-
tmgin tahdon minä wielä muutamat sanat tygopanna,
ettäs sinun alastomudes häwnn sitä paremman
daisit. Minä taas kysyn sinu!da; kenengä ystäwä sinä
clmen tahdot olla, Jumalan eli ihmisten? Sinä wastatilman epäilemätä: minä takdon ennen caickia olla huma-lan ystäwä, ja täsH sanot sinä myöskin oikein, o"jostaswaan sitä oikein ajattelisit ja yxiwacaisesii Jumalan ystä-
wydesta itzias ahkeroitzisit! Sillä mitä autta sinua caickeinihmisien ysiäwys, cosca Jumala on sinun wihollises? Ju-malan wiha sisällens käsittä caiken sen, mitä onnettomu-dr)i, wiheljäisyderi ja surkeuderi cutzutta taittan, ja jos
coco mailma olis sinun ystäwäs, nijn ei se cuitengan taidaisnnua sen wihtliäisyden alda autta, cuin Jumalan wan<yurscan wihan jälkensinun ylitzes käymän pitä. Sitä wa-
stan, jos caicki ihmiset sinun wihollises olisit, nijn ei taida
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Ihmisen welwollisils itziäns cohtan,
he sinulle mitän wahingota tehdä, coscaJumala on sinunystäwäs. Ia jos wielä luniala joxicuxi ajarl saldis sinun
wih ll stcs k ucuihemiselle jongun waicumxen sinua wastan;
ni>n hän cuit.ngin pane määrän heidän eteens, jongaylitze
he e: woi käydä, ja wihdoin on hän oikialla ajallapelasta-
ma sunu! h ioän käftnäns. Mutta taincaltaista ystäwyttä
Jumalan cantza jasitä suurta etua cuin sijtä on, ei tuida
sinä tall.llapicä, nijncauwan, cuin sinä juopumusta har-
joitat ; tap,«htucon se misä aicomisesa ikänäns tahtons.
A?ina nijn olla, ettäs jonyun ystäwyden sencautta woittai-
sit, yhden eli toisen ihmisen tykönä, joca on samasta mie-
lettä ja samalla tawalla synnin jaSatanan orja, cuin si-
näkin olet, niin tiedä se: että lumala on sekä sinun, että
sinun ystäwäis wihollinen, joca sinua ja heitä ajallans wi-
Kans hirinuisudesa etziä jarangaista tahto, ja et sinä eikä
he taida sitä wastanseiso. Ach! onneloin jakirottu on sijs
stncaltaincn ystäwys, jota juopumisen cautta etzitän, woi-masa pidetän ja wahwistetan, ja se on tosin sinulle parem-
bi, ettei sinulle ole yhtan ystäwätä, cuin olla ystäwä nij<
de: car,sia, jotca ei muutoin tahdo ystäwyttä lpitä, jos et
sinä heille mielisiwsiori turmele ruumistas,.hucka terweyt-
täs, tee itziäs järjettömäin luondocappalden raitaisen ja
ynnä heidän cantzans helwettijn juoxe.
wys on tosin aiwan callisti marettu, ja woi nijtä, jotca
tällä tawalla ystäwyttä pitämät! Mitä muutoin tule sij-
h ei, ettäs sanot juopumisen cautta taitawas ystäwyttä
woitta jatallella pitä; nijn en tiedä minä cuinga tosi sekan
ih?säns on; jocapäiwäinen coettelemus todista sitä wastan
ja osotta, ettei misäkän n>jnpaljo eripuraisutta, wiha, tora
ja tappelusta ole, cuin siellä ja niiden seasa cusa juopumusta
harjoiteta». Jumalan lana wahwista myös tämän, josa
seiso.' Cusa on kipu? cusa murhe?cusa tora? cusa walime?
kenelle haawac ilman syyrä? kenelle punaiset silmät?
wastaus.- Si;uä cusa rvijnan tykönä wijwytän jalullan
tyhiändämän mirä sisälle pandu on. Sanal. kirj.2z,v.
29, zc>. Torhan sinä siis juopumisen cautta etzit ystäwyt-
tä/ joca on yri wälicappale ja tila, jongacautta murhan
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on cohtullisus juomasa.
hengi Satana wihan, rijdat, torat,, teppeluxst ia usein
murhan ihmisten seasa matcan saatta. Ia jos hänlwielä
jongunkerran luopumisen cautta teke iongun sinun ystäwä-
fes, nijn on hän nijn pchudesa konstins oppinut, että häntoisesa samancaltaisesa tilasa tietä ja taita tehdä sen saman
sinun suurimman wiholl<sexes ja murhamiehexes ja sillä ta-
valla maxa sinulle pakan sen edestä, ettäs hänen mielens
jälken ystäwita etzinyt olet.

§. 53»
Co!mannexi sanoyxi juomari: minulla on paljo mur-

hetta ja lervoccomutta, jatarwiyen josills jongunilon
ja wirwoiruren. Tämän ilon ja rvirwoicuren löydän
minä, costa minä nijn juon, että minä sen pääsäni tun-
gen. Silloin minä unhodan caiken minun murhen ja
waiwan, olen hywällä mielellä, lervollinen ja iloinen,
jarämän luen ja pidän minä sitä luwallisembana iyel-
len, cuin Jumalan sana iye sano: rvijna ilahucra ihmi-sen sydämen Psalm. 104,v. 15; Syr. z1,v.32 ja Scnal.
kirj. zl, v. 6, ?, seiso.- andacat wäkewitä juorarvica niille,
jottahucarraman pirä (') ja wijna murhellisille siellnl-le, että he joisit ja imhoraisic ahdisturens; ja ei enä
johdatais mieleens wiheljäisyrtäns. Tämä on tosin yri
aiwan yliteinen jatawallinen puhe, jolla juomarit heidänjuopumisens syndiä, ajaturisans, että muiden
edesä edcswastata jacaumstella pyytäwäc; mutta nijn cau-
»iri, cuin tämä heidän pahudens peite ensimmäiftsä päälie-
cahannosa näky, nijnpuuttuwa, turha j.i kelwotoin on se

myös
C) lotca hucattaman pitä. Täm<l ei tole ymmarrettäwä

sencaltaisista, jotta jongunpahan tegon tähden surmatta ja me-
siatta wiedän; etkä ole ymmärrys naista janoista se: että sen-
raitaiset, pitä juowurin juotettaman, waan namat snnati owat
ymmarrettawai scncaltaisista, jutca owat nijn suurcsa murhesaja ahdisiuresa, jongunpuutoxen tähden, ettei he lticda, cuinga
he siitä taidaisit ulosauteturi tulla, nijncmn itze uleuraamatusta
nahtawa on, cuft, sanat nain cuuluwat: -Huckuwalle, cli
joca huckumallans ON, vicie verlioncinsc in

Ziblica L. d!c:^2jii.
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Ihmisen welwollisus itziäns cohkan,
myös. Sillä mitä ensin tule nijhijn mainittuin sanoihijn,
joita juomarit Pyhästä raamatusta edeswetäwät, nijn ei
ole m> nijn ymmarrettäwät, cuin he ne samat heidän omari
turmeliurexens selittämät. Nijsä ei puhuta ylönjuomisesta,
waan wijnan ja muiden wäkewäin juomam cohmllisesta
nautitzsmisesta ja sen hyödytyrestä. Ia toisin ei taida se
myöekän olla; nijncuin me yhteisesti si:tä hawaita taidam»
me, että Jumala, joca on muuttumatoin ja jonoa tahto
aina on vri ja sama, ei taida olla ja sanoa itziäns wastan.
Nyt tiedämme cuinga usiasa muusa Pyhän raamatun pai-
casa Jumala stlkiästi uhca hirmuisella rangaistuxella nijtä,
jotca wiinan nijncuin muutkin hänen lahjans ylönpaldisu»
deri käyttämät. Caickein muiden seasa on se sangen hir-
muinen cuulla ia lukea, cuin Herra sano: Es 5, v. 11,12,
iz, 14,cusa sanat näin cuuluwat: N?oi nijrä, jstca rva-
rahin huomeneldain ylhällä orvat juopummranoutele-
man, jaisturoar haman yohsn asti, eccä he roimasta
palawaxi rulisir, joillaowarcandelec, harput, rrum-
buc, huilut ja wisna heidän pidoisans - - Sentähden
pica minun cansani wietämän huomaiyemaca fanmu-
teen ja hänen cunniallistens täyty nälkä kärsiä, ja hei-
dän yhteinen cansans cuirvata janoon. Sicäwanm
on helvverti sieluns larvialda arvannut jahänen kirang
«n ammolians ilman määrätä inennä sinne alas sitä
he'dän cunnialliiens, että yhteisen cansans, sekä hei'
dän rickans, ecrä riemullisens. i Cor.s/v,n, julistalu<
malan hengl yhden juomarin nijn cauhistawaisexi, että
hän waroitta nijtä uscowaisia sieluja, ettei he mahdais pita
cantzakäymista hänen cansians, ja ei syömän hänen cans-
sans, ja 1 Cor. 6,v. io; Gal. 5,0.21, seiso selkeillä sanoilla:
että juomarit ei pidä Jumalan waldacunda perimän.
Se sama Jumala, jocanyt sanasans näin cowat uhcau<
ret iuomareita wastan julistanuton, on myös se sama, jo-
ca sano: roima ilahucra ihmisen sydämen: j)sia selkiäsi!
päat<!ttäwä on, ettei hän tasä puhu itziäns mastoin, eikä
ymmärrä sencaltaista ilo, cuin juomarit wiinan iuomisesa
etziwät; waan että hän puhu wijnan cohtullisen ja vckian
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on cohtullisils juomasa.
»autltzemisen hyödytyxestä, nijncuin sanottu on. Sillä
nijncuin caicki Jumalan lahjat, joita hän meille anda,
owat hywat ja hyödylliset, cosca nijtä oikein nautitan,
nijn on tosin myöskin wijna (*)vxi callis Jumalan lahja jo-
ca wahwista ihmisen ruumin jaylööpitä hända terweydesä;

josta
(*) Costa sekä tasa, että muisa Pyhän raamatun paicoisa puhutan

wijnasm ja sen hyödytyrcstä, nim ti ole st palawijn«sia ymmär-
retty, silla silla ajalla ei wiclä pal..wijn,< ensingän ollut
cuin Pyhä raamattu kirjoitcttln, Mgan tähden ei sijua myösiä»
yhtän >nna sijca mainita. Waan sijnä puhutan stncattaiststawijuasta, joca ulcomaiiie wijnapuu!, ma walmisictan. Mi-
tä muutoin palawimnan tule, mj» on st lyllä myös yli calliSlumaluu lahja, moninaisisa tiloisa sangen tarpcllinen ja hyodyl-
lmcn, cnuomattain costa sitä ulconais.fi ruumiu hautexi ja haa<wain puhdislulcxi käytttän. Nijn laitan myös palawijnasia
moninaisia, läakiryriä walmistetta; jongatähden st myöstin eil-
simmaisesä alusa costa st ylostuli, cinoasians läalilych» käycct-
tiu. Mutta stncaUaiiml palawijnan nantitzeminen, cuin nyt
yhteinen ja tawallinc» on, costa sitä täydellä suulla alasnicllan
ja »uodau, on nijn paljo «vähemmin ja hyodyllimn,
cuin st paljota cnämmin on suurimmalle olalle wahingoll.ncn,
waicka ci he nijn polio sijtä tygöns ottais, että hesiliä st polta heidän sisällyrens, t< rmclc heidän w.rcn» ja tele ftnylbncunmari ja warsti, josta silten moninaiset taudit alenna s,,m«
wat. Ia tosin olis monelle ihmiselle paljo p«rcmbi tcrwcys, ja
lläis pidemmän ast,n, ei hän cnsingän pl.lawijlia maittanut
vlis.. Wahimmäriiiu on st tosi: cttci palawijna ost idmistn luo-noiiinen rawitzcmistn wälicappale, ja mela wahemm taitawat
juomarit Jumalan janasta otta luullusta, he stn ylönoal-
disen na«titze,nlscn edc?wastaca taid,nsit sanode»: wijna ila-hurra ihmisen sydämen. Sillä nijncliin sunotiu on, nijit
ei ole tämi cnsingön pal.,wijnasta ymmärretty. Paitzi sitä, nij«
osotta coettelemus: että palawijna ci ilahnta n,va» pi«lemin on hänelle rafltuxcii ja lcke hänen ja hulluri.Ia anna «ijn olla, että palawijnan cohtullineil nautitzemine»iladutals ja wchwistais ihmisen sydämen; nijn ci Kida wielä sit»
sillä hau ei «antitze sitä cohtnliistst, waan ylön»
paldisudcn cautta tulcwal ncliu juomat ihmiselle wahingoxi,j»tt6
»tzcsäus a:!v«:, ::rat, c.sta «hiä c.hMistst uauut.^.
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lhmisenwelwollisusitziäns cohtan,
josta lnonollinen ilo sydä nesä ylöskehoitetuxi tule; mutta
tämä tcwahttl ainoastans silloin, cosca miina cohtullisestinautltan; nijncuin myös wijsas mies Syrach hywin mer»
kinnyt on ja selkeillä sanoilla tiettäwäxi tere stjnä mainitusa
31 lugusa, ehkä juomarit ei sijtä tahdo waariotta. He
edestuowat ainoastans ne sanat, cuin he luulemat heidän
pahudcns peictexi kclpawan; mutta menewät ohitze nijrH
sanoja, jotca sitä wastan omat. Hän sano kyllä, että
mijna on hywä ja tarpellinen, mutta siznä siwusa sano hän
myös selkiästi, että sitä cohtullisesti nautittaman pitä, ja
osotta myös, mikä suuri wahingo sijtä on, cosca fuä ylön,
paldisesti nautitan, nijn että sijtä juowutan. Sillä näin
cuuluwat hänen sanans järjestyxesH. Älä ole wijnan juo-
mari, Mä wijna on monda rurmelluc. Ahjo coettele
juotetunraudan, nijn coettele myös wijna ylonannerm
svdämer, cosca ne juoxiö owat. pidendä ihmi-sen elämän, cosca sitä cohtullisesti juodan, ja mikä elä-
mä on se cusa eiwijna oles wijna on ssrä warren luotu,
että sen picä ihmistä iloinaman. Wijna tarperi juoru
iloitta ihmistn ruumin jasielun, murra jos sitä paljon
juodan, ni,n se mo paljon paha myöcäns. Juopumus
teke hullun wielä hulluminaxi, nijn että hän haasta ja
uhca, sthenasti, cuin hän loucatan, lyodän ja haa-
woirecan. Ia Apostolin Pawalin cautta Maroitta Juma-
lan henqi meitä miinan ylönpaldiststa nautitzemisesta, nijn»
cuin sijtä, josta cmckinainen muu syndinen ja sopimatoin
elämä ylösnouse, näin sanoden: Mär iuopuco wijnasta,
jostapaha meno tule. Eph. 5/ v. 18. Tästä taittan »nyös
nyt selkiästi nähtä ja hawaita, mikä nH«n sanain oikia
ymmärrys on, seisomat Sanal. kirz. v. 6,7. ja al-
curaamcttusta oikein suomeri käätyt näin cuuluwat. An-
dacat wäkewä jlwmahuckuwalle, eli sille, joca hucku-
mallans on ja wijna murhellistlle sieluille, että hän jois
ja unhodais koyhydens ja ei enä johdataisnneleen wai-
wans eli wihcljäisvrcäns. Täsä ei puhlita wiman jawä»
k.wäin juomain andamisssta ja nautitzemise-
sta, waan oikiasta käyttämisestä. Ia erinomattain anda
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on cohtullisus juomasa.
Zamalan hengi näisä sanoisa opeturen ia ylöskchsi'urcn
nijllö, jollla itze on kyllä, nijncuin muita Jumalan lahw!a,
niin myös wijua jawäkewiä juomia, culnga heidän ne sa«
inat heidän köyhän ja tarwitzewailen lähimmaisens owuxi
käytämän pitH; niin että ynimärrys näistä sanoista on
tämä: Te, joitta on wijna ja rväkewiä juomia, ja nesamac 'slonpaldiscn nauciizemisen caucra ja monella
nmnlla rawalla wäärin käytätte; muistacat ja ajatclcat
teidän ksyhä ja rarrviyewaista lähimmäistän, joca on
nijn suuresa pnuroxesa, murhesa ja wiheljäisydesä, hä-
nen rähden, eirei hän tiedä cuhunga hänen
iyms kaändämän pirä, eikä usein muuta näe edesäns,
cuin nälkään, näändymisen ja cuoleman; armahracar
iyiän sencalcaisten ylilze ja andacac heille se osa teidän
wijnastan jarväkewistä juomisran, cuin ettei iize teidän
cohiullisexi ylospirämisexen rarwiye; ei sicärvarten et-
tä he siuä.ilzens juowuxijn joisit, waan että he taicka
iye cohtllllisesti ja ruumins ylospitämiseri niitä nami-
yisic, taicka myös muuihijn tarpeihius poismyysir ja
niinmuodoin tulisit heidän puuroxestans ulosaucecuxi
ja mnrhesans ilahuceruxi; nijn ecrei he enännnin olis
waadirut muvhellisilla ajatllxilla alla iyiäns
waiwaman. Tästä ei ole sinulle, sinä juomari, yhtän
sinun pahudes suojellusta, waan paljo mämmin näet sirätästä siliun welwollisudes olswan sen, että sinun pidäis
käyttämän jaz andaman sinun köyhälle lähinlmäiselics
«murisen osan, cuin sinä sinun ylömuomises cautta huc-
kat ja tuhlat. Nijn ei ole sinulle myöskan josacusa muusia
paicasa Jumalan, sanasa yhtän suojellusta eikä liewitystä
sinun juopumlses synnille, waan jocapaicas, josa sinusta
puhutan, nijn tulsr sinä nijncuin yri onnettomuden, tur-
melluren, kirouxen ja duomion lapsi ulosmaalatuxi, ja
smtähden, cosca sinä Jumalan sanalla pyydät pahuttas
edeswastata, nijn et sinä mitän muuta tee, cuin wäärin
käytät Jumalan pyhän sanan ja olet niinmuodoin Juma-lan nimen turhan lausuja ja wedät sencauita »vielä suurem»nm Jumalan angaran wihan ja kirouxen duomion sinun
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lhmisen welwollisus itzians cohtan,
päälles, sillä Herra lupa nijtä eijättärangaisemata, ,'otca
hänen nimens turhaan lausuwat. Ia ni ncuin sinulle nyt
ei ole yhtän puolenpitoa Jumalan sanaia, nim turdaan
rauke itze se osteleminen ia cdeswastaminen, jonaa sinä senpäälle perustat. Sinä sanot: Minulla on paljo mur-
hetta ja lervoccomucra ja carwiyen joscus jongun ilon
jawirrvoicuxen, jouga minä löydän, cosca minä ni n
luon, errä minä sen pääsäni runnen. Mutta minä kysyn
sinulda: mikä on se, joca sinua murhellistxi ja lewottoman'
ttke? Ongo se sinun oma paha tundos, joca sinua waiwa
ja ahdista, nijden syndein ja pahaintecoin tähden, »oim
sinä olet harjoittanut ja nyt sinun mielees whmwat? Josnäin on, niin woi sinua, että sinä taincaltmsen lemotto-
muden wäkewäin juomaincautta tucahutta pyydät.' Cuin-
ga cauwan luulet sinä sen taitaman itzias auta? Jos »mä
wielä laivaisit joxicuxi ajaxi sinun lewotioman oniantundos
muistutuxst juomisencautta tucahutta, nin ei se Meen sci-
sada, waan se heräjä jällens jongun ajan jalken ylio, ia
rupe sttä waikiammasti sinua calwaman. Ia anna nijn
olla, että sinä aina edespäin samalla tawalla sen tucahu-
taisit ja saisit sen nijn nucutetuxi, ettei se ena ca:k na sinun
elinaicanas ylösheräis ja sinua waiwais, niin mitä cui-
tengin st sinua hyödytais? Tämä sinun paban oman tun-
dos calwawainen inato jaulwowainen coira, pitä cuiten-
gin cuolemasa ja jälsen cuoleman ylösheräjäman, nijncuin
se tapahdu! sille rickalls miehelle, jonqan onmundo silloin
heräis, cosca hän jo helwetis macais. Millä luulet sinä
silloin tmahuttawas sen lewottomuden, cuin sinun syndeis
muisto sinun tunnosas mcttcan saatta, cosca sinä nnncuin
Jumalan »vihollinen tulet astteturi hänen duomions eteen,
ja sieldä helwettijn alas syöstyxi? Siellä ei ole sinulla enäm»
bi olutta ia wijna, ja, ei kylmä wedenpisaracan, jollas
taidaisit kieldäs jähdyttä, waan siellä ijancaickinen tulen
liecki riehu sinun ymbarilles janijn poltta sinua, ettei sinul-
le yöllä eikä päi.vällä lepoa oleman pidä; ja tämä sinun
leVlttomudes pitä silloin oleman sitä suurembi ja waickiam-
di, jota enänunin sinä täällä eläisäs ylöiyuoiNlsesa lepoa,
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on cohtullisus juomasa.
huvitusta ja iloa etzinyt olet. Ah onnetoinda lepo, buwi-
tusta ja no jonga näin ijancaictiseen lewottomuteen, mur-
heen ja itcuun seisahta täyty! sencaltaisesta ilosta mahta se
carikertaisclla tawalla cuulua nijncuin seiso Saarnana kiri.
2,v 2. Minä sanoin naurolle: sinä oler hullu, ja ilolle:
miräs teet? jatähän sopimat myös nämätlesuren omat
sanat: »voiteitä, nauratte: sillä teidän pirä
itkemän japarcuman. Luc.6,v. 25. Ia tosin, hullut ja
tylimat owat ne, ja woi niitä, jotcailon ja nauron juomi-
stsa löytämät! paljo parembi o!is se ollut heille, jos he sel-kiällä päällä ollesans olisit peräti järjettömixi jamielipuoliri
muuttunet. Mutta autuas sitä wastan olisit sinä juomari,
jos sinä sinun lewottcman omantundos muistuturille sian
Maisit, sinun syndejäs tarcammasti peränajattelisit, jasm alla y!ökkehoitetuxi tulisit sydämestäs nijden ylitzs mur-
heniman ja losuren weren osallisudesa sitä oikia sielun le-
poa ja wirwoitusta etzimän. Sillä owac tamcal-
täiset murhelliset, sillä he saaroar lohdl,ruxen Math. 5,
»,4. Mutta jotaenammin sinä sinun sydämes murhetta ja
tundos lewottomutta sillä ilolla ja lewolla cohdata tahdot,
cuin ylönjuomisesta tule, sitä waikiambi pitä siimn waiwat
jaitcus helwensä oleman. Mutta sinä sanot edes-
päin: Minulla on muuta murhetta ja lcwom'murta
ruumillistsa asioisa: Jumala on minuarangaisi uc suu-
rella wastoinkäymisellä: minun puolisan on cuollur,
minun lapsen, weljen ja sisaren japaras owat
myös cuoleman caurra minllsta eroiretur, joca minl»n
sfdämeni nmrhellisexi ceke, ja rarwiyen sentähdon ecrä
minä iyiän wijnalla ilahucan. Mutta tämä ou nijn
Gmä wälicappale murhetta ja lewottomutta wastan, cuinsekin josta jo mainittu on. Sillä ensin ei wähennä se iwun
»nurhettas, ettäs juot itzes juowuxijn, jos sinä wiela sen
An, cuin sinä olet juowuxis janijncuin vyöryrisä et taida
«latella sinun onnettomuttas ja wastoinkaymistas, mjn sensuisto cuitenqin jällens teke sinun sitä enämmin mmhelliseri,
Oa sinä silkit ja sinun juopumises unesta wapari mltt ja
min on sinulla wielä usein päänkipu palkaxi. Thlsext nijn
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on juopumus eli ylönjuominen yxi hirmuinen syndi Juma-
lala wastan; jos sinä nyt sen tunnet, että Jumala on wa-
stoinkäymisellä sinua rangaisnut, tahdotcos sijs rrielä olla
niin paatunut,ettäs juopumiscn cautta wielä enämmin hän-
dä ylöekchoitat wihasans sinua rangaiseman? Jos sinun
puolisas, lapses, sucuiaises ja hywät ystäwäs owat ajal-
lisen cuoleman cautta sinusta eroitetut tahdotcos sijs myös
juopumises cautta Jumalasta itzes eroitta jaijancaickiseen
cuolemaan itzes wicapäari tehdä? Jumala on pannut wa»
stoinkäymisen jaruumillisen murhen sinun päällys, sen pää!»
le, että sinä sijtä tulisit ylöskehoileturi tundeman sinun syn»
dejäs, nöyryttämän itzes hänen edcsans, sitä harto nimin
»'ändä etzimän ja paranusta tekemän, cuinga taidat sinä
siis olla nijn cowa ja wastahacoinen, ettes jo silloinZan
käännä itzes, cosca hän jo wihans witzalla sinua lyö, waan
wielä enämmin sinun juopumisestinsynnin cautta hänen ty-
köäs poisjuoxet, ja nijnmuodoin ollet nijden caltaincn, joi-
den ylitzePropheta walitta: Sinä Ivor heirä, ja ei Heliin-
ne; sinä wairvat heicä, murra ei he rahroner curicusta
waftanotta; heillä on cowembi casivo, cuinkiwi, >a ci
tahdo käärö heiräns; lerem. 5, v. 3. Tamcaltaisen sinun
cowudes ja catumatioman sydämes jälken sinä tosin
carrmar iyellee sitä suuremman wihan,wih<:npäiwänä,
cosca Jumalan oikia duomio ilmandu. Nom 2, v. 5.
Colmannexi nijn wielä mielees johdata: cuinga sopimawin
se on sinulle, etziä liewitystä sinun murhettas ja wattoin»
käymistäs wastan juopumisesa; ja cuinga suuresti sinä sen-
cautta häwäiset sinun christillisydes. lumalasa yxinans
on apu ja lohdutus murhen ja wastoinkäymisen aicana;
hänen tykönäns pidäis sinun liewitystä etzimän, nijncuin
kirjoitettuna seiso: -Heirä sinun surus -Herran päälle,
hän sinusta murhen picä; Psalm. 55, v. 23, ja caicki tei-
dän murhen pangar hänen päällens, sillä hän picä
murhen reistä iPet. 5,v. 7. Ia sinä tätä wastan o!et nijn
tyhmä, ettäs hyljät Herran ja teet wäkewät juomat sinun
lumalaxes, amtajares ja lohouttajaxes. Elkö tämä o e
hirmuinen syndi, häviä jaJumalan pilcka, jongahän ajal'

lan»
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on cohtullisus juomasa.
M sinun pääs päälle costa tahto? O ajattele W perän,
syndinen, cuinga tyhmästi sinä pahuttas caunistelet ja edee-
wastat ja anna Jumalan hänen armons cautta pareman
Mmärryxen jamielen sinun tvkönas waicucta.

§. 54-
Neljänneri sano yxi juomari: Minä olen rasian

tvön ja orjuden ala annecm, mitästä minulla on cai-
kesta minun wairvastani, jos en minä lvälmäin sij»
likin wähastä Jumalan wiljasta, cuin minulla on,
nimnamiye, että minä sen pääsäin tunnen ja sen alla
sekä minun edesmennen orjuden unhodan, että
siheen edesseisowaiseen waikiaan tvshöö>; irzen walnn»
ston ja woimani uudistan. Minä wastan: juuri ettäsm olet nijn rascan työn ja orjuden alainen, nijn minä
»ielä enämmin surcuttelen sinua sinun juopumisesas. Sinä
olet waadjttu oleman yxi alinomainen työn orja ja tah-
dot myös siinä siwusa ylönjuomises cautta tehdä itzes syn-
nin ja Sacanan onnettomaxi oriaxi. Tosin,' mitä on
sinulle näinmuodoin ja tasä tilasa caikesta siliun elämä»
stäs? Nijncauwan cuin sinä täällä elät, nijn täyty sinun
huogata ruumillisen työn rascan cuorman alla, ja smun
Mpumises wielä matcansaatta sen, että sinä jälken cuo»
leman joudut ijancaickiften waiwaan, josa sinun waikiu»
des ja onnettomudes astcn oikein alca. Surcuteldawa
°let sinä niinmuodoin ajasa, mutta wielä enämmin ijcmcaic»
tisudesa. Sentähden pidais sinun tätä jo ajallans peräna-
imeleman ja sijtä ylöekehoitetuxi tuleman, catzoman, et»
let sinä etzein ruumillisen rasituxen liewitystä juopumisesa,
hengelliseen ja ijancaickiseen wiheljäisyteen itziäs syöstä mah»

sillä waicka sinä cuinga rascan ja waikicm työn alai-
nen täsä mailmasa olisit, nijn se cuitengin kerta loppu,
mutta se waikius, waiwa ja orjus, jonga sinä ylvnjuomi-s<s cautta päälles wedät on loppumatoin ja ijancaickincn.

wastan, jos sinä sinun ruumillisen orjudes alla wält-
!Wt luopumusta, nijncuin muitakin ehdollisia syndejä ja

! waisit Jumalan hengen johdatta itziäs totisen paranuren
N 2 cautta

275



lhmisen welwoVisuS itziKnS cohtaNf
cautta autuden tielle jasijnä ylöspitä, nijn clis sinulle sinun
waikian ulconaisengin orjudes alla suuri ilo ja liewtty? Her-
ran armon suloisuden maistamisesta, sinun sielusae, ja myöi
ft suuri lohdutus, että cosca sinun ulkonaisen orjudes päi-
wät loppuwat, sinä saisit i anccickisecn lepoon sis.Ule kävsa.
josa sinä ccuren endistn waiwas ja orjudes unhodaisit. Ala
sijs tälläkän mainitulla tarralla caunistele sinun juopuma
des syndiä, sillä ei se cuitengcm kelpa sinulle estexi Jumala»
edesä, waan jota suureluoi sinun ruumiliincn ranmxcs ia
orjudes rn, sitä enämmin ahkroiheitziässijtö, ettäs mah-
daisit olla wapa Satanan ja synnin wiheljäilestä ormdcsta,
ja Jumalalle nöyrä ja cuuliainen palwelja. Ettäs lauot
juopumises cautta endiscn orjudes unhocuxeen jääwcm ja
woimas sihcen edesseisowaiseen työivän uutistttuxi tule-
wan, se on turha ja ilman perustusta sanottu. Costa sini
cobtullisesti nautihst Jumalanroil/a ja ni n ymmärryxes sck
kiänä pidät, nijn muistat sinä kyllä sinun rastan orjudes,
mutta silloin olet sinä myös soweljas ajatteleman, sikä
taiwallisia asioita, joiden muistamisesta sinulle on suuri loh-
dutus ja liewilys sinun maallisen waikiudes alla, enä
myös cuinga sinä sen edesseisowaisen työn toimrllistsii ja
huokiammalla waiwalla tebdä maddaisit. Nim tu!et sini
myös sen alla wahwistetuxi, että sitä miehullistmmasii
sinun työläs edesottaman, toimittaman ja sen waikiuna
kärsimän. Mutta cosca sinä juot itzes juowuxijn, nijn sen-
cautta sinä secoitat sinun ymmärryxes, wähennät ruumis
woimat, ja et ainoastans ulossulje itziäs Jumalan walda-
cunnan ja armon osallisudesia, mutta myöskin sincautta
matcan saatat, että sinun ruumillinengin orjudes sinulle sjia
waikiambi on; paitzi sicä, että sinun juopumises lälkcn
usein päänkiwulla työs tel da täyty, ja niinmuodoin tule st
sinulle suuremmaxi waikiuderi, jonaa cautta sinä etzit buo-
jennusta ja liewitystä. Näe jaKawaitze sijs tästä, cumaa
turha, mitätöin japerustamatkin sinun odeeandamisee cn,
ja älä juovumisen cautta tee cuormas raseammaxi, cuin se

itzesans on.
§55
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en cohtullisus juomasa.
§. 55.Wijdenneri sano yxi juomari: <3hkä minulla eni-

initten on kyllä cystä ja tekemistä, niin sopi je cuicengin
Välicräin nijn, ertä minä jaan olla joutilas «a rvapa
cvosta. nim on?ac pyhäoäirvär minulla
jsiuilar, jocca usein kyllä pitkäri tulewar. Milläs
minun silloin pidäis aica rviecrämän, jos en minä
juomise a iyiän hurvinelis? Näin cosin ajattele moni,

»aicka hän häpe sitä sanoa, ja jos ei hän wielä näin
ajatte^, nijn hän cuitengin sillä tawalla itzens käyttä,
että se näky, nimcuin taincaltaiset ajatuxet hänen sydä-
meiäns salatut olisit, ja cuca taita taata, ettei monimnss itzs työsä näin ajattele ja sano? Sillä ei yxikän asia
«!c niin tyhmä, jota ei ihmiset edeswedä, cosca heidän
Muttans caunisteleman pitä. Mutta ehkä cuinga tyh-
mästi ne tekemät, jotca tällä muoto juopumises pahutta
peittä pyytämät, niin näky sijtä ensin, cuinga waikia ia
työläs joutilaisus ja lai cus olla mahta, cosca he itze juopu-
misen harjoituxen kewiämmäxi lukemat ehkä cuinga rascas
jal»irmuin.'n syndi se itzesäns on. Cuitengin on se mainittu

chleminen monsngin tykönä ylösajateldu ja ilman perustu»
sia, sillä he culuttawat aicans juopumisen harjoituresa, ei
ainoastans silloin, cosca ei heille mitän ruumillista työtä
tehläwänä ole; maan myös monda kerta silloingin, cosca
kijruin työn aica käsis on ja heidän caiken larpeliisimbia toi«
mituxians eteens ottaman pidäis. Paitzi tätä, nim on tä-
mä edesandaminen sengin tähden turha ja perustamatoin,
ettei yxikän ihminen ole, jolla ei aina olis jotain tumallistatyötä, jos hän maan sitä tehdä tahdois, ja jos wielä bH-
nelle itzs ei mitän työtä olis, nijn taidais hän autta muita,
jotca apua tarwitzewat. Mutta tämän caiken minä menen
ohitze, ja kysyn sinulda, joca luulet itzes nijn jourilaxi, ettet
!>nH mitän muuta aicas wiettexi löytä taida, cuin juomisen
harjoituren: Eikö siis paitzi ruumillista työtä mitän muuta
bl<, jostasinun pitä waariottaman? Eikö sinulla ole sielua,
l°ca on wielä callimbi, cuin ruumis ja jonga autuden pääl-
le sinun, myös ftntähdm pidäis wielä ahkeraman työn teke,

R 3 mä«?
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278 Ihmisen welwollisus itziäns cohtan,
män? A!) tämä on tosin yxi asia, jota sinun yötä japäiwä

mjncuin myöslumalan h ngi itzecuta-
kin siheen ylöskehoitra sanoden: lairracar pelwolla ia wa-
pistuMa, ecrä ce auruaxi tulisitta; Philip 2, v. 12. Ta«
hä'l cmtudcn laittamisen eli sielun työhoön tule se, että il>«
mi ien harjoitta itziäns Jumalan ja hänen tahtons oikiafa
tuudemisesa: että yän wisusticoettelesydandans, tilan» ja
elamäkertans; että hän sen alla anda Herran armowaicu-
tmille sia yiöskehoitta sydamesäns totisen catumuren ja elä-
män paranuxen: että hän wilujti walwo jaotta waari itze-
stäns ,a caikista tiloista, joisa hän taita tulla syndijn iohda-
tetuxi: cttä hän miehullisesti soli caickia kiusauxia wastan,
ja mcahutta ne yloenousewaiset synnin himot ja lijcutum:
että Kän harjoitta itziäns Jumalan armolayjain oikiasa
käyttämisesä ja jocapäiwäiscsä cafwamisesa pyhydesä ja

totisssa pelwosa. Jos sinä nyt, racas sielu, näi<
tä ajattelet ja näistä waariotat, nijncuin sinun totisesti teh«
dä tulis, nijn ei tosin ole sinulla coscan syytä walitta, ectti
sinulle mitan tekemistä ole ia että aica sinulle pitkäxi tule,
sillä näihin harioiturijn waaditan nijn paljon aica, ettei
colcan nnsa jouto aica ole, ja jos sinä tämän ajan laimin
lyöt, nijn taysy sinun cuolemas hetkellä hawaita, että sinäsen caiken tarpellisimman asian olet unhottanut, ja soisit
sooämcstäs, että sinulle wielä olis muutamia päiwiä ja
hetkiä jälelle, joita sinä mielelläs sielus parhaxi käyttä tah»
doisir. Murta cosca sinä olet ajan cmdanut mennä ohitze,
silloin cuin se sinulla oli, nijn ei anneta sinulle sitten mi
tnsta aica, maan sinun täyty ijancaickisesti walitta ja siir-
cutella sitä kelwottomasti jaturhaan culutettua aica. 3a
jollalumalaonandanutenämmän wapauden jajoutilaisu»
dmruumillisista ascarcista, sildä hän myös waati sitä suu<
rammanwireydenKengellisijl harjoituxisil, jatahtomyös sitä
rascamman duomion hänen ylitzens langstta, jos hän sen
eallin ja sielun yyödytyreri käytettäwän ajan turhudesa ja
synnisä culuttanut on. Erinomattain on Jumala säältä-
nyr Sunnundai ja yyhä päiwät sitäwarten, että ihmisen
Min caikesta wäldettäwästä ruumillisesta työstä lepais, j«
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ne samat sielun tarpexi ja hyödytyxexi käyträis. Ia juuri
tämängin ajan tahdot sinä, ihmis parca, niin kiromia
harjoimresa wiettä, cuin uovumus on, sinun ilelulles, si-
nun rallille ja sislulles! ijancaickisexl ia va-
lanlamattomaxi waiingoxi. Sinä et ainoastans laimin
lyö sitä, cuin sinun sielus parhaxi silloin pidäis tekemän,
waan teet myös sinun juopumisescautta sitä, jonga cautra
sinun sielus wielä enämmin turmelluxi jasen autuus estetyxi
m!e; nim että se tule sinustakin todexi, cuin Seuracunda
ywesä wirresä surcutellen weisa: iLi jollaculla päiwallä,
nijn ilkiäl elec tarvalla, sill' juowucan:c, N. 235, v. 12.
Ah armchtacon Jumala! että sinä jo olet nijn sinun sielus
unhottanut, ettäs juuri nekin päiwät, cuin erinomctttain
jm ylösrakmnuxexi ja autudsn edesauttamiseni lumalalda
asecemt owat, synnille ja Saranalle palwelluxexi wietät
ja culmat. Sijtä tule myös tosin st, että sinä aina mäm-
min vahudesas suwaistan ja paadutetun, sijhenasti, ettäse päiwä ja hetki tule, joca caiken sinun aicas lovetta, ja
awa onnettoman ijancaickisuden sinun etees, joca ei cofcan
lopu. Ah! awa cuitengin syndinen silmäs ja näe cuingasuuren wayingon sinä teet itzelles, coscas sen otollisen ajan
juopumisesayuckat, ionga sinun sielus varhaxi olis pitänyt
käyttämän. Heräiä tästä sinun ulossanomattoman tyy-
niydss sywästä unesta, ja muuta mieles, ennen cuin sinun,
mutta myöhän, helwetisä silmäs awata ja herätä täyty;
ja sentähden, cosca sinä olet joutilasruumillisesta työstä,
erinomattain pyhäpäiwinä, min opi sitä callista aica sinunsielus autuderi, japarhaxi mieltämän.

5.56.
Euudennexisano yxi juoman: En minä se ainoa ole,

joca juon irzen juowuxijn, waan nijtä on monda muu-
ta, jotcasuuresä arwosakin owat, ja caikildacunniasapidetän; ja, minä olen seka iye nähnyt jamyös muild«
cuullut, enä nekin, jorcaowat pavpilliseja säädysä ja
welwolliset muita hywällä esimerkillä edelläkäymän,
vwar ilzens juowuxijn juoner, mixi pidäis se minulle
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lhmisen welwollisus itziäns cohtan,
snwacoin oleman? Se on ftn pahembi! tosi kyllä, cuin
sinä sanot, ettet sinä ole se ainoa juoman. waan nijtä on
:n l.oa nnmta sinun cantzas. luopumiftn perkele on saa-
nut fuomisan olemuspaican ei ainoastans halwimmisa ma»
j>>''a> waan myöskin corkemmisa rakennuxisa caickinalstcn
jM»)in seas. la, se on kyllä häpiä sanoa, waan cuicm-
j.in walitettawa totuus, että moni opetus säädystäkin ma I-

owat hänm orjaxens itzens andanet. Mutta mitä
ft sinua autta? Tästä et sinä muuta taida oppia, cuin sen,
että nyt on se wiimeinen määrällinen mailmcm aica känsä,
josta Jumalan hengi Pawalin cauttn ennustanut on 2Tim.
3, v. i. :c. jonacaickinaisct hirmuisetkin synnit ihmisten seasa
wallan saamat jonga tähden sinun sitä enämmin pidäis wal-.
woman ja cawahtaman itziäs, ettei tämä yhteinen ja julki'
nen pahus myös sinua turmelis. Tasä myös tulemat le-suxen sanat toveri/ jocasano: se portti on lawia ja awa-
ra cie, joca rvie, cadotuxeen ja niitä on monda, jotca
sira waeldawar. Math. y,v. 13, jastntähden pidäis sinun
sitä enämmin cawahtaman itziäs, ettet sinä näiden monenseasa olla mahdais, Juopumus on sencaltainen syndi,
joca cohvastans, nijncuin jo osotettu on, ulossulke ihmisen
lunlalan waldacunncm ja armon osallisudesta, teke hänen
Satanan crjaxi ja helwettijn wicapääxi, olcon se sittm
cuca tahtons, joca juopumistaharjoitta. Ia taincaltainen
on:letoin ilmnnen olet myös sinä, niincauwan cuin sinä juo-
pumisesa elät. Mutta mitä lohdutusta sinulla sijtä on,
että nijn monda muuta sinun cantzas ja kimmallas näin
onnettomat vwat? Luuletcos hetwetin ssncautta nijn täyteen
tuleman, ettet sinä sinne enä mahduckan? Eli azattelettos
waiwas sencautta huojennewan, että nekin, jotca mail<
masa enämmin arwatan, cuin sinä, sinne joutumat,taicka
luul tcos Jumalan catzowan personan muotoa, nijn että
hän ne, inca mailmasa josakin arwosa owat ollet, helwe»
tistä jäästä, erinomattain cosca nijtä nijn monda on, ja
että myös sinä sitten heidän cantzans säästetyri tulet? Ci,
het yettl ei tule cofcan täyteen, siellä on sia kyllä, sekä juo<

että mMe wastahacoisille syndiMe. Sinun wai«
wai
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on cohtullisits juomasa.
was e: sumutta wähene, että ne monet muut sinun cans-
sawelil? smun cantzae su ne joutuwat,waan paljo enämmin

'en enälldämän »mun ulossanomattoman tuscas ia ah-
liimres, coscas cuulct muita sinun luonas ulwowan ja
parcuwon. la, Jumala on yxi oikia ja wanhurscas duu-
man, ioca ei catzo oersonan muotoa, waan anda jocaitzel«
le pakan töldcns lälken, ja myökkin ne cunniaWmmat
juomarit helweni n syöxe, jos heitä wielä usiambi olis, ja
ynnä heidän ccmstanfi saat sinä yhden caltaisen cauhian lo-
pun. Jos yxi opettaa jaPappi juspumistsa elä, nijn on
kvllä hänen duomions jacadotuxens suurembi jarascambi,
stumhven, että hän rallista wircans nijn pahoin häwZisnyt
ja omalla elimerkilläns muille pahennuxen andanut on;
m»lta yhlä hywin pitä myös smun waiwas, ki-
pu? ja akdistuxes helwetisä hirmuinen, ulossanomawin ia
iancaickinen oleman. Muna jos sinä wälttä tah«
tol, nijn älä caho muiden esimerkkiä, älä nijtä seura, cos-ca ne Jumalan sanana poikewat, waan tee parannus to»musa, ja rucoile Jumalala, että hän myös muita iuoma-
ttita para<muxeen ylösherätäis! ja että he itziäns sicheenylöhkehoitca andaisit.

§> 57-Seitzemännexi sano yxi juomari: Jos en minä juo
ni ncuin mumkin, joiden seurasa minä olen, nijn he

pilckawar ja naurarvat minua, nijncuin
sitä, ioca rahdoisin erinomainen olla. Minä wastan;cosca sinä sin noet, että yxi seura on »vahingollinen, nijn
ei pidäis sinun ensingän sijheen itziäs andaman. waan sitäwälttämän ia carttamau / nimcuin perkelettä itze, joca
tosin myös ilolla sijnä saapuilla on. Mutta jos wielä nijn
olis, ettet sinä taida wc lttä sencaltaista seura ja että muut
»uomarit, elikä sijnä eli nmalla sinun ylöncatzowat, pilc-
rawat janaurawat sinua; nijn sanos minulle: mikä wa-hingo sinulle sijtä on? Seylöncatze, pilcka janauro, eumheiloä sinua wastan tapahm et ole mixikän luettawa, stnwakingon jawiheliäisyden fuhten, cuin sinä päälles wedät,
M »nä heidän rnieldäns seurat. Paljon e»<än,min oks sK
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sinulle autuderi, jos sinä lesuxen nimen tähden, se on,
cuu!ia:suden tähden lesuxenkästyille mielelläns kärsisit mail»
man ylöncatzetta, pilckamista ja nauro. Sillä lesus sa-
no ihe: Auruacollera ce, cosca he pilckawac ja waino»
war ccirä japuhuwar caickinaista pahutta teirä wastan
Mach. 5,v. n; Apostoli Petari sano: Auruac olerca te,
jos teitäChristuxen nimen tähden pilcaran. iPet.4,v,i4.
Tämän siwusa ja toisexi, nijn mielees johdata cuinga sinä
castesa olet wannonut ja luwannut pois luopua sekä per»
kekstä jahänen töistäns, että myös mailmasta ja sen syne
disestä menosta. Mixi vidais sinun fijs nyt pahoja mailman
ihlninä, jotca owat perkelen apulaiset, nijn suuresti ar»
w - man jaheidän pilckamisens nhn sydämes päälle paneman,
että« heidän mielens jälken, ja heidän häwäistyxens wält»
tämisexi annaisit ihes juopumisen cautta Satanan orjaxi ja
nijnmuodoin päälles wedäisit sekä moninaiset ruumillifet on-
netto»nudet jarasituxet, että myös Jumalan wihan ja ijan-
caickisen cadotuxen. Colmannexi: jos wielä nijn on, että
sinä tahdoisit wälttä ihmisten ylöncatzetta, pilckamista ja
nauro, nijn pidäis" sinun sijtä itziäs cawahtaman, ettei jär-
jelliset,sijwolliset jahywän tapaiset ihmiset sinua ylöncatzois
janaurona pidäis. Nyt on tosin juopumus myös nijden»
gin tykönä, jotca paljan järkens oikeinkäyttämät jasiiwol-
lista elämälä racastawat, nijn häpiäliinen, ettei he muuta
taida, cuin cauhistua jaylöncatzoa sitä, joca sitä harjoitta,
mutta sitä wastan tulet sinä heildä racastetuxija arwosa m-
detyxi, cosca sinä juopumusta wäldät ja raitiudesta iM
ahkeroitzet. Mutta jos sinä sentahden juot itzes juowurijn,
ettäs muilda juomareilda tulisit ylistetyxi, nijn on se sa-
mankaltainen jawielä suurembi tyhmys, cuin että sinä sen-
tähden tahdoisit olla hullu jamielipuoli, että hullut ia mie-
lipuolet caicki pidäisit yhtä, ja sanoisit caickia nijtä hulluixl
ja mielipuolin, jotca ei nijn itziäns käytä, cuin he sen teke-
wZt. Neljännexi nijn ei ole se nijn tosi, cuins sanot, että
caicki momarit sentähden sinua ylöncatzowat ja naurawat,
jos sinä raitis olisit; he paljon mämmin cadettiwat sitä,
cosca sinä olet parembi, cuin he, jahäpewät salaisesti, että

he
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he muilda mopumistns tähden ylöncahoturi tulemat. Ia
jos he ta dr:sit sen ilmoitta mitä heidän sydämesäns on,
(jota ei he cuitcnaan nmi peräti salata taida, ettei se »ollain
tavalla ioscuS nalyis,) nijn täydyis heidän tosin tunnusta,
että he usein mastoin oma tahtoans owat waaditut niitä
arwofa pitämän ja sydämesäns nijlls cunnia osottaman,
jotcaraitiutta racastawat, nijncuin taas sitä wastan coet«
tele>nus näyttä, että usein ne owat ne suurimmat muiden
juomaritten pi ckajat janaraiat, jotca itze juopumutta ra-
castawat ja noudattamat. Ia nijn tapahtu se myös usein
sinulle. Juuri ne samat, joiden catista sinä tänäpän juot
itzes juowuxijn,pilckawat janauramat sinua huomena sinun
tyhmydes tähden, jota wastun paras neuwo olis, ettes en<
smgän heidän caltaisexes itziäs tekis. Wijdennexi, nijn
ajattele sitä rastasta ia cowa duomiota, jolla lesus u>ca
nijtä, jotcahändä häpewät, se on, jotca sen cautta tahto-
wat wälttä mailman ylöncatzetta, että he lesuxen tahtoa
wastan rickowat, ja niin mielumin hänen mieldäns wastan
tehdä, cuin ihmisildä hänen kästyns jälken elämisen tähden
y!öncatzoturi tulla. Duomio on lämälesuxen omasta suu-
sta vlöekirjoitettu: loca häpe nunua jaminun sanojani
täsä hllorincekiäs ja syndises sugue, sitä myös pitä ih-
misen pojan häpemän cosca hän tule Isäns cunnias
niiden pyhäin iLngelicren cansta. Marc. B,v, 38. Nyt ei
taida cucan olla, joca tahdois, että lesuxen pidäis händä
ystäwäins ja autudens osallisudesta ulossulkeman; mutta
nijlle on se cuitengin tapabtuwa, jotca ei täsä mailmasa lu-
jasti ki niripu hänesä ja hänen sanottane, ehkä cumga he
wielä mailman ihmisildä ylöncatzotuxi ja pilcatuxi tulisit.
Caikista sencaltaisista tahto lesus wijmeisnä päiwänä nain
tunnusta ja sanoa: En minä teirä runne, custa ce oletta
mengäc pois minun tyköäni ee wäärinrekiär. Luc i'z, 27.ja totisesti, ne owat sen myös aiwan hywin ansainet, cttK
näin lesurelda hyljätyxi tulla, jotcaenämmin owat arwosapitänet mailman ystäwyden ja ylistyxen, cuin sen, että he
tuuliaifudesta pesusta cohtan olisit juopu-
misesta. Tästä näet sinä nyt, cuinga tyhmästi sinä teet,cosca

283



lhmisen welwcllisus itziänS cohtan,
cosia sinä sentähdm juot itz's juowurijn, että sinä sencautta

juomarein ylöncatzen ja pilckam sen wälträlsit, >a
cu ngu se »i msingän sinua ama, ettäe sen caulta juopumu-
stascaunist.lla pyydät.

§. 58.
Cahderann"ri san) yxi juomari: Se on minulle mon-

da kerra aiu?an hyödyllinen, ectä minä iuon muiden
cansta ja muuc minun canstani. Sencalraisisa tiloisa,cusa juowuxio ollan, mm owac minulle caickinaiset
caupanreoc ja rraihcmxec menestynet. Silloin olen
minä saanut toisen wpaman iyclleni ssrä, jora ei hän
muurein minulle andanur olis. Silloin olen minä
mvös monda „,u!ta astara mieleni jälken hywin toimit-
ranur, cuin paiyi suä ei olis tapahtua tainur. Mutta
tää minä taas kywn sinulda: Mixi caupanceot ja muut
asiat, j Kas nimität, silloin sinulle paremin menestywät
cosca Humalan pääsä on? Jos se niin on cuins janot,
ni,n tapahtu st tosin ei mistakän muusta syystä, cuin sijtä,
etlä siiiun läoimmaises, lonaa cantza sinulle on tekemistä,
vn sllloin järkeäns ja ymmärrystäns paitzi, nijn että sinä
pik mmin ta dat petlä hänen. Sillä jos ei nijn olio, nijn
taidais asia oalzo paremin toimitetuxi tulla, cosca sekä sinä,
että sinun läoimmäiseo on Klkiällä päällä. Ia näinmuo»
doin -on tämä mainittu sinun juopumises caunisteleminen
wielä paljo c^uhista-vaistmbi, cu n caicki muut. Täsä
yhtcn tulewat moninaiset hirmuiset synnit. Ensin sinä juot
itze ylön,alw ja teet sencautta itzes Satanan omaxi. Toi«
sexi: ylöskehoitat sinä toista juoman ja olet sncautta !>H-
nen Satanans ja murl)amiehens. Colmannexi on wiec<
kausia petos sinun sydämesäs, joca teke sinun caxinkertai»
sexi Satanan lapseri. Ia n?ljänn?xi: jos sinä itze työsa
saat lähimmäises petetyri, nijn sinä myös olet waras ja
ryöwäri, ia ftntähden pitä sinun myös helwettis neljäkerta
cuumemmaxi tuleman. Se ei sinun duomiotas huojenna,
ettäs sanot: joca ei cayo silmillans, nijn cayocan cuc-
karollans, miri joihän iyens tnowurijn ia anda iyens
peccä >c. Sillä paiki sirä, erm cuca ties, sinä ollt se sama,
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on cohtullisus juomasit.
joca hänen ensin juopuman saatit, nijn olis sinun sitten,
jos hän jo ennen olis juowuxis ollut, pitänyt cawahcaman
ihiäs, ettäs hänen ymmänämättömydvsäns olis händä sij-
heen haucutellut, jota hän perästipäin catu, ja jonga caut-
ta äänelle wcchingo tapahdu. Mutta cosca sinä tämän mt,
nijn olet sinä Jumalan edesä samancaltaincn, cuin julkinen
waras jaryöwäri, ja saat warcan jaryöwärin cauhiem
palcan. Cuitengan ei ols sekän itzesäns tosi: että cau «n
teot ja muut asiat aina käywat sinun mielcs jälken juopu-
misen cautta, waan he tapahtu usnn juuri sitä wastan.
Sinä annat itzes juoman toisen ccmtza, sijnä aicomisest,,
ettäs tahdot vettä hänen, cosca hän juopu, mucta sinä tu-
let usein pikemmin cuin toinen, ja tulet sen alla
itze hänelda petetyxi, sijna siasa, cuin sinä hänen pettäwc ns
luulit, ja,niinmuodoin on sinun juopumises ollut syy sinun
oman wahingoos, Nijn yxi siindi toista ran aift za se onse palcka, cuin Satana palweljoillens jo tää!K>km mail-
mala anda. Ehkä mildä puolella sinä sijs tätä astetta oi-
kein catzot, ni n näet sinä., että juuri st sama, jolla sinä
juopumustas caunisitlet, pidais yluskehoitlaman sinua wis-
lä mämmin sitä wälttänian. Ia jos ei mingän muun syyn
tähden ole luwollinen juoda itzens mowuxi n, nijn dat
sinä siitä kewiästi päättä, että sewulä »ähemmin luwalli-
nen on, cosca se sijnä aicomisesa tapahtu, että lähimmäinen
sencautta petetyxi tulis.

§ SY.
'Vlidennexi sano yxi juomari: Minä cuitengan luen

pvhäsä raamacusa, että suuret Jumalan ystärvär
owar juonet iyens juowuxiin, nijncuin Noach i Mos.
kiri 9, v 21; jaLorh i Mos. kirj 19, v.32. Nijn luetan
mvös Josephin welijstä, että he joit ja juowuit hänen
cansians 1 Mos.kirj.43v 34. , Ia se cuin wiela enämbi
on, nin oli rvima Galilean Caanau häisä, josa cuiten-
Mu lesus iye läsnä oli loh. 2, miri pidäis sijs se nuulll-
le luwatoin oleman, jos minä joscus jotain lijammaxi
Jumalan wil,a nautilzen s Tähän wastan minä; mitä
Noachin jaLothin esimerckijntule, nijn on se kyllä tosi, että
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lhmisen welwollisus itziäns cohtan.
he owat juonet itzens juowuxiin, mutta se ei ole ylöskirjoi»
tettu Keille ylistyxexi eckä myös sinulle enä cuin muillccan
sturamisen csicmvaxi, waau pal o enämmin waroiluxexi ja
carttamiseri. Tämä heidän juopumisens on rosin ol>ut yn
hirmuinen syndi, jvnga cautta he o satluulalan widoitta'
net, owat myös oller sen jälken suuresa murhesa ja ahdistu-xesa juopumisens tähden ia ruumilla catumuxen kynelikH
lumalalda andexi saamista etzinet, nijn myöskin sen jälken
suurimmalla wireydellä sencalraista syndiä wälttänes, jota,
jvs ei he tehnct olis, nijn olisit he tosin tullet ijancaickisen
cadvtuxen lapsixi. Sillä juopumus ulossulke ihmisen, oi»
con hän cuca tahtons. Jumalan waldacunnasta, ja jos ei
totinen parannus wälilie tule, nijn ei hän ikänäns sinne sisäl»
le pääse. Näistä esimerkeistä ei ole sinulle sijs yhtän puolda
juopumiselles; waan jos sinä nijstä jongun opetuxen otm
tahdot, niin on se tämä: Noach joi itzens juowuxijnyhden
kerran jaLoth caxi kerta jaowat jo sencauttaJumalan nijn
wihoittanet, että he olisit cadotetuxi tullet, jos ei he olis to-
tista parannusta tehnet. Ah! cuinga paljo hirmuistmbi
Jumalan wiha mahta sijs se olla, jonga sinä olet oäälles
tartuttanut, joca et yhteen eli cahteen kertaan ole seisabta-
nut, waan monda kerta, ja, niinmonda, ettets cuca ties
taida nijtä lukea, juowuxija ollut olet; jamikä wihelmisys
mahta sinun edesäs seisoa, jos sinä aina edespäin nim teet.
Cuitengin taidat sinä wielä nyt, nijncuin Noach ja Loch
saada armon jaandexi saamisen lumalalda jos sinä heidän
esimerckins jälken caikesta sydämestä kännät itzcs pois sinun
pahudestas, Herran edesäitzes nyörytät murhellisella snda-
mellälesuxen tähden andexi saamista rucoilet ja tästälähin
nijncuin caickia muita ehdollisia syndejä, niin myös juopu»
musta wäldät, sitä wastan sodit ja sen ylitze woitat. Ia
täsä sonmisesa mabdatsinä sitä ahkerambi olla, cuin sinä
kewiästi päättä taidat; että josperkele on saanut Noahn
ja Lothin juopumuteen, jotca cuitengin olit mm suuret Iu»
malan ystäwät, paljo enämmin hän sinun ylitze ja
sijheen saatta,jos et sinä wisusti walwo,ja miehullisesti hän»
dä wastanseiso. Mutta )os sinä händä wastat.lcisol, »nm
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hän pakene sinua. lac. 4,7. Mitä nyt edespäin ja toisexi
tule Josephin welijn, joista seiso i Mos. kirj. ?4, etri
he ioir ja juowuirhänen cansians. Nijn olis heistä jmrise sama sanottama, cuin jo Noahsta jaLothistasanottu on,

, jos nämät sanat olisit ymmärrettäwät sencaltaisesta luopu-
misesta, joca Jumalan wiljan ylönpaldiscn nautihemise!:
calltta tapahtu; mutta näin ei ole nämät mainitut sanat
ymmärrettäwät, waan täsä, nijncuin muutamisa muila-
kin Pyhän raamatun paicoisa ulosmerkitze se sana, juopu-
minen, sencaltaisen tytymisen ja wirwoituxen, cuinluma»
lan lahjain cohtullinen nautitzeminen matcan saatta, nijn
että ymmärrys on tämä: Josephin weljet joit hänen cans-
ftns, ei nijn että se oli heille ruumin rasitureri, ja että yci«
dän ymmärryxens ja pääns olis sccoitetuxi tullut, waan
niin, että heidän ruumins sai sekä tarpellisen ylöspitämisen,
että mnös cohtullisen wirwoituxen. Ia tällä tawallq on
myös sinulle luwallinen Jumalan lahjoja nautita, muttacosca sinä niin juot, että ss rasttta sinun ruumis ja siroittasinun aiatures, nijn wäärinkaytat sinä Jumalan lahjat,
o!et yxi juomari jawedät Jumalan wihan jakirouxen pääl-
les. Nys tahdon minä wielä colmannexi wastata sen pääl»
le mitäs Galilean Caanan häistä edeswetanyt olet. Se on
dsi että siellä oli wijna, mutta misä sinä luet, että siellä
juovumutta harjoitettin, nijncuin se sinulda usein tapahtu?
Sinä sanot edespäin; se ei suingan seiso stlkiällä sanoilla
kirjoitettu, että siellä jocu juowuxis oli, mutta cuitengin
taidan minä sen päättä, nijstä sanoista, joilla edeskäypä
nuhteli ylkä, cosca hän sai maista sitä hywä wijna, jonga
3esus wedestä wijnaxi muuttanut oli sanoden: jocainen
c> da enssst wijna, ja cuin juorvuran niin sicrebuonHmdata: Sinä kärkit hywän wijnan rähän osti.Mutta sinä erhedyt, jos sinä näistä sanoista tahdot päättä,
että näisä häisä juowuxisa oldin, ja ei sinun paätöxes ole
ensingän perustettu. Sillä edeskäypä puhu täsä ei sijtä,
mitä näisä häisä, waan mitä mualla tapahdut ja tahdoi'nain paljo sanoa: Muisa paicoisa «nneran ensinviina ja sicre huonombata, cosca wierar jö owar ius-
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wuris, jawaicka ei täsä wielä cllcan juowurisole, niin
olie> sinun cnitencsin edeoandaman ensin sen
parhamman wijnan, sitte c,lis aica ollut hllonoin-
b:'a edesruoda,cosca sitä parembi ei enämdiolllirolis.
Mnrca sinä säästit hywän wijnan tähän asti, cosca st
huonomdi ensin juoruon, ongo se mielestäs oikein reh-

)a anna nim olla, että edeskäyoä näillä sanoilla olis
myös sen tietä anda tahtonut, että yl an olis pitänyt sää»
stämän sen huonoman wiinan sijhcn asti, ettäwieratiu».
punet olisit, niincun se mualla tapahdut, nijn oli se k>M
yri erhetys edeskaywäidä, että hän luuli myös näisä häist
juowuttawan; mutta sitä ei taida cucan perustuxella hauen
sanoistans päättä, että jocu wierusta jo silloin juowuxis
oli, eli senjälken juowuxiin tuli. - Sillä josräsä olis juorix
mistä harjoitettu, nijn on se tosi että lesus ei jumaan olis
ollut sencaitaisen cantzaräymisesä, ja wähimmäxikin, nm
lesus ei olis nijn ihmellisellä tawalla heille wiina toimitta-
nut, cuin hän sen teki, jos hän olis nähnyt sitä juoomni-
seri Jumalan tahtoa wastan ja hänm
käytettawän. Sijtä sijs, että Isus oli läsnäolewoincn
GalileanCaanas,sinä nijn valio wähemmin tatdac päänä,
että siellä juowuttm, ja että juopumus si.iulle luwallinen
on, cuin että se paljo enämmin todista wastan, ja
wahwista sen, että waicka siellä oli wijna, mjn ei silä
cuitengan lijaxi nautittu, eikä nijn juotu, että sittä 'uowu-

tuliin, jafturawaisesti, on st turha ia kelwotoin edei-
wastaus, jota sinä täsä etzit sinun ju>pumistllas; waon
paljo enämmin mahdat sinä sen tästä päättä, että niincmn
lesus ei olis täsä pysynyt, eikä sitä könyä varicunda heidän
puutoresans nijn ihmellisen wijnan lisamisen cautta autta-
nut, jos täsä juopumusta harjoitettu olis, mm ei myös le-sus ole armosa sinua läsnä, sinun juowurila ollesas, waan
otta pois sinulda caiken aruwns ja simauxens >ajättäsi<
nun wihan lakirouxen alla, sekä ajauisesti/ e«ä yancaickl'
sesti/ jos et sinä itzlas paranna.

§.65.
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§. 60.

Kymmwenneri sano yxi juomari: Rvllä msm' jua
paljon enemmin cuin minä jaei cuirennan si cä 'uowu;
mutta minulla on nim heicko pää, että cosca minä wa-Mn mon, niin se cohra minun pääni secoitta, piräks
sijs se minulle iuopumistxi luettaman? Totisesti on myös

>o sencaltainen luominen »uspmniseri luettawa. Sillä nijn-
cuin jo edeltäpäin §.49. mainittu on, nijn on caicki ylönjuo-
minen eli juopumus, cosca jocu nijn paljo juo. että st on
hänm ruumillens rasitureri ja wahingoxi, eli myös secoitta

n pääns ja ajafurens, MH se soti sitä määränpäätä
»asian, jota warten Jumala caickinaistt juomat meille an-
danm on, jocaonse, että ihminen tulis sencautta terwey-
iesä ylösp.denixi ia sekä ruumin, että sielun woimain vuo-
lestä wirwoitetuxi -a wcmwistemri, sencaltaisijn harjoimxun,
min Jumalan rahdon caicha yhten sopiwat. Niircuin nyt
ikmisten iuonot owat erincallaist't, ni n taita kvllä en.mi
juoda enammin,joca ei cuitengan sodi tätä määräpäätä wa<sm, cosca se eikä rasita ja wahinaoitzs hänen ruumistans,
eikä myös secoita hänen ymmärrystäns, waan yiöspica hä«nen terweydesä ja stlkiäsä ymmärryxesä. Mutta cosca ;nä
hawaitzet itzes oleman nijn heicosta luonnosta, ettet sinä ni n
paljon juoda taida, cuin toinen, ja cuitengin nijn juot, että
serafitta sinun päätäs ja siroitta sinun ajatuxes, nijn olet
M jo sencauttasinun puolestas rickonutJumalan päälle-
lmoitusta wastan ia olet niinmuodoin juomari Jumalanedes, ja caiken sen kirouxsn alainen, jolla hän juomareita
mgaista uhca. la, se cuin wielä enambi on, nijn on se-kin jo ylvnjuomisexi luettawa, cosca jocunijn paljo juo,että
wcka ei se wcchingoitze hänenruumistans eikä nijn erino»maltain secoita hänen aiatuxians,cuitengin teke hänen ssnäm«n>m sspimattomari sekä christillisydens, että cutzumisenswan harjoituxiin, cuin hän paitzi sitä ollut o!is; eii myös,w ca se nautittu juoma, matcan saatta sen waicuMrkn ih»»»sen tykönä/että hän tule nopsammari ja
«'ckinaiseen turbuteen, sopimattomiin käytöxijn ja pchen-
Maisijn leickipuheisijn, eli myös joca wielä pchembi on,
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lhmisen welwollisus itziäns cohtan,
haureuteen, wihaan, kiuckuun, ja muuhuun taincaltailecn
pahuteen, s ä silloin, cuin ihmincn näin paljon juo, nijn
ei ole hän Jumalan päälletarcoituxen Men, juonutruu-
mins tarpelliseri wirwoituxexi ja sen wahwistuxen luwM-
sijn ja Jumalalle kelwollisijn harjoituri n, waan hän on
tehnyt juuri sira wastoin ja kaytanyt Jumalan lahjat wä<
licappaleri, jonoacautta hän on walmistanut itzes händä
wasian cangiaxi jawastahacoiseri. Sinä mahdat sijs ino-
da wayä, eli paljon, nijn olet sinä yxi juomari, nijn pian,
cuin se juoma, jongasnaulinnut olet, myös sinun tykönäs
taincaltaiset mainitut waicururet matcan saatta. Ia jos
sinulla ftntähden on aicomus jahalu päästä juomarein on,
nettomasta joucosta, nijn waaditan sinulda sydämellinen
catumus sen puolesta, cuin sinulda tähän asti tapahtunut
on, nijn myös, että sinä tästäedes pidät sen lumalalda
asetetun määräpään sinun mielests ja silmäis edesä, ia
caikettikin cawahdat itziäs, ettes mllläkän tawalla sinun
juomisesisen ylitzekäydä mahdais.

§. 61.
Pritoistakymmenenneri sano yxi juomari: Minulle on

nijnrvahwa pää jaluondo, että waicka minä juon coco
ja päirvän järjestäne, nijn en minä cuirengan sitä

nijn erinoinattain pääsäni runne, eikämyos nunnlla
ruumisam cunnu sijcä mirän kipu ja waiwa, pitäkö
sijs myös minun juomarin nimen candaman ja heidänsecans luemxi tuleman? Ia totisesti olet sinä myös yn
juomari jawielä sitä suurembi, jota enämmän sinä näin-
muodoin juomallaitzes täytät. Sillä jos wielä sinulla olis
nijn wahwa luondo, että sinä ilman joracuta ajatusten st-
eoitusta yhden eli usiammat päiwat eli yöt juoda taidaisit,
nijn ei ole sinulle cuitengan luwallmen, nijn ylönpaldisest
Jumalan wilja sisälläs niellä, silla Jumala on andanut
lahjans sitä warten, että sinun pidäis itzelles hyödysprejl
nijtä Mutta mikä hyödytys on sinulle sijtä,
coscas nijncauwan juot, että se rupe jo sinun curckuus nou-
seman? Taidatcos sanoa, että sinun ruumis tarveKinen
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OsrifZminen jawirwoitus sitä waati? Ei millän muoto,
Vaan se on valio enämmin sinun ruumillcs sangen »rahin?
go!!wen. Sillä waicka ci st cohta matcan saata kipua ia
waiwa ssnun tykönäs, nijn se cuitengin wahittäin turmele
jimm liwndos ja ruumis woimat, nhncuin myös esimerke-
jäsenpäälle on, että moni, joca jongun on nain ylön-
snldisen juoman nielemisen cautta tehnyt työtä hänen wcch-
wan luondons päälle, wähittäin omat nim
Mennet raukeman, että heidän jäsenens owat wapisnet,
heidän muistons cadonnut, heidän sisällyxens ja werenS
>!>jn palanet, ettei heille enämmin terwettä väiwä ollut ole,
ja että heidän kesti-ijäsäns on täytynyt halitaan caatua.
lW tämä ole wahingo kyllä, että näinmuodoin sekä n ur»
halaaman ruumins, että myössieiuns sencautta Sata<
nolle ijancaickisexi saalixi anda? Ia paihi tälä, nijn ei ta-
Bdu st sinun cowahtannses cautta, ettei sinun ruumis
Ma kipu) la waiwa tunne sinun määrättömästä juonii-
sestas, waan se tule sinun luondos wahwudesta jawaicka
!mi>!a nijn wahwa lundo on, nijn pyydät sinä cuitengin
niin valjon cuin sinä woit, sitä turmella. Mitä sinä sitten
tekisit, jos sinulla heicombi luondo olis? Silloin tosin sinä
Nmtamisa päiwisa olisit sinun itze murhas tävtlänyt. Ia
ehkä sinun ymmärryres jonqun ajan sinun ylönpaldisen juo»
niises alla on selkiänä, mitä hyödytystä sinulle sijlä on, cosi
ia sinä cuitengin pahemmin, cuin hullu ja mielipuoli teet
lyötä sinun oman sekä sielus, että ruumis turmelemisen
Mle. Ilman sitä nijn sinä poistuhlat ne Jumalan lah»
l«t, joita sinun olis pitänyt käyttämän ainoastans larpel-
lism vlöspitämiserens jawirwoituxexens. Sen callin ojan,
M sinulle on suotu wircas toimittamisexi jaautuds etes<
auttamiseri, sinä nijn siindisellä ja jumalattomalla tawclla
wietät. Ia jos et sinä itze juowuis, nijn sinä cuitengin
!>nun juowises esimerkillä ylöskehoitat muita juoman, jot,
ea heicommasta luonnosta owat, janiinmuodoin täytät scn
Murhatyön heidän päällens, jota et sinä nijn pian sinunluondos wabwuden lähden itze pöälles woi täyttä. Ia seluin wiela hirmuisembi on, niin sinä usein annat jtztzs juo»
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lhmisen welwoMsus itziäns cohtan,
man kijsian toisten ccmtza ja luulet snuren cunnian woitta-
nce ja iloihet sen ylitze, cosca jo caicki muut cumosa maca»
wat, muita sinä cuitengin tvielä jalwoillas pysyt. Eikö
tömä micicstäs ole jo kyllä wohingollinen? Wieläkös nyt
tahdoisit ia toivaisit jotain cauhistawaisenibata tehdä, eum
tämä on? Ah sma onnssoin synnin jaSatanan orja, cuin-
ga pitä minun jmun wiheljäisyitäs täydellisesti surcuttele-
man. Mma en taida mämmin muuta sanoa, cuin Hrrra
itze sano, joca scka sinun, elta sm.m onnettomain cantza-
weljeis ylitze näin wautla ja surcuttele: rvoi nijrä, jo:«
jalor owat wima juoman ja juomasa kilrooirrelewac
Es 5, v 22; N)oi sinua, joca lahimmäisilles panet si-
sälle, secoirar sijheen sinun juimudes ja juowurat hän-
da, ettäs hänen häpiäns narisi?. Habac. 2, v. 15. la,
woi totisesti smua,Mä nijncuin sinä olet mestari juomarmen
seasa, ja se caiken uscollisin Vcttcmcm palwelja; nijn pitä
myös se caiken ylimmäisin jacuunnn paicka heiwetisä sinul-
le olemussiaxi annettaman, joset sinä wieia armon ajasa
mieldäs malda jaHerran tygö itzes käännä.

§. 62.
Toiseri toista kymmendä sano yxi juomari: Minä en

ele sencaltainen cuin moni muu, jotca jocapäirrä ju«-
u?uxis owar ja sijna sirvula wielä ppha meno jameteliä
edesäns picarvät. Sen minä mielelläni tunnustan että
sencalraistc owar juomarit. Murra minä en juo iyeiis
usein juowurijn, waan se raita nijn rapahtua kerta
wijcos, kerta cuucaudes ja wiela harwemmin, aina
jälken, cuinminulla on wara, jatila sen myöden anda,
za silloinFin, cuin se minulda rapahru, nijn en minä

ihmi-elle paha smm anna, waan minä olen
hiljaijudesa muiden seurasa.. elj myös panen maara, fij-
l?enasti, että minä selkiäxi tulen. Nijn luuletcos D
sinä, jocatällä tawalla itziäs ei mingän muun
juopunmrexi, cuin sen ainuastans, cosca jocapäiwä j«MU<
M maawn ia srnä siwusa paha meteliä pidetän. Sinä
aiwan suuresti erhcdpt,jos sma tämän luuler. Sllla wa-.cka
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on cohtussisus juomasil.
jmpumiftn perkele kyllä taincaltaistm tykönä on saanut ai-
»ran suuren wallan ja nijn cuikettikin, että hän on
Valmistanut sian pahan tnttelin perkekll?, ja he nijnmuo»
doi» moleniMat yhdesä caircn heidän tcchtons jälken sencal-
taisia ihmisiä cadoturen lawia tietä myöden taiuttawat;
ni>n olet myös cuitengin sinä sen saman ruman »uupumisen
hengen wallan jajohdatuxen alla itzes andanut, sinä ioca
«hden cli toisen kerran juot itzes juowuxijn, ja nijnnnwdoin
siinäkin hänen mieldäns noudatat, waicka e: sinä mitan
muuta pahutta sijnä siwusa harjoitais. Siinäon io itze-sjns pahutta kyllä, ja ehkä se ruma hengi sm aiwan mielel-
!äns sois, että sinä sekä useimin juopuisit, että myöskin
paha meteliä pidäistt, nijn on hän cuitengiu myös sen cans<sa tylywäincn, cosca sinä ainoastans harwoiil juowut, sillHhän riecH sinun jo sengin cautta hänen pcckreljans ia omans
eltwan. Ia ettäs tästä sitä enämmän mahdaisit yliwoitettu
M, nijn kysyn minä sinuida: Mitäs luulet cuca on huo-nnrekiä ia waras? Seko,joca jocapäiwä huorutta ja war-
cautta harjoitta, eli se, joca yhden eli muutamat'kerrat
snä tehnyt on? Sinä ilman epäilemäta wastat: he owat
»olemat huorintskiät ja warcat, nimittäin: nijn hywin se,
jocayhden eli muutamat kerrat on näihijn synochn lanaen-
M, cuin sekin, joca jocapäiwä niitä harjoitta, ja tämäm myös oikein wastattu, sillä heidän wälilläns ei ole muu-
ta eroitusta, cuin ainoastans se, että se yxi heistä on nm-
ltmmasa mitasa andanut näille synneille wailan ylitzens,
cuin toinen, mutta sijnä owat he cuitengin yhden Maiset,
Mhs molemmat owat huorintskiät ja warcat. Juurisamalla tawalla on se myös laita juopumisen synnin cansta,
niin että ei se ainoastans ole juomari, joca jocapäiwä ja
»sein juo itzens juowuxijn wacm sinä myös olet saman syn-
nin orja, nijn usein cuin sinä M harjoitat. la, waicka
et sinä muuta, cuin yhden ainoan terran olis juopunut,
Olin sinä ja sengin cautta olet rickonut lumalata wastan,m hänen »vihoittanut ja tehnyt itzes Jumalan waldacun-
»Oaosattomaxi, ja jotausiamman kerran sinä olet juo-
wuM ollut, sitä suurimmasa lnirasa sinä myös olet juoma-
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lhmisen welwollisus itziäns cohtan,
rein cauhistawaista tuomiota päällcs wetän)t, ja wiha>
w«han päiwänä ylitzes ccututtanut. Edespäin minä kysyn
sinulda cuca sinun nähdäxeS on murhamies? Sekö, joca ei
a lyö toista cui>liaxi, mutta myös ryöwä ia pois,
wis mitä hän sen murhatun ihmisen tykönä löytä, eli se,
joca ainoastans hengen toiselda poisotta? Eikö smun täy,
dy tunnusta, että he molemmat owat murhamiehet. Se
joca sekä tappa että ryöwä toisen on kyllä suurembi pa<
hanttkiä, ja cowemmanrangaistuxenansainut, mutta cui-
tengin on sekin murhamies, ja tule nijncuin murhaja rai»
gaistuxi, joca paljan hengen toiselda poisotti. Juui s«.
maila muoto on se myös luopumisen cantza laita, joca sekä
juo itzens juowuxijn, että myös sijnä siwusa pita paha me-
no ja meteli, hän on caxinkertainen synnin orja ja san
my's ssntahden caxinkertaisen Jumalan wihan duomion
paällens; mutta cuitengin olet sinä paljan sinun iuopumi-
ses cautta helwettizn itzes wicapääri tehnyt, waicka et sinä
yhtä wäärä sana kenellekän andanut olis. Siliä juopu-
mus yxinäns on sencaltainen n)ndi, joca ulossulke ihmi en
Jumalan waldacunnasta. Ia paitzi tätä, niin ei ole juo»
pumus coscan yxinäns, waan sen cantza owat lukematto-
mat muut synnic yhdistetyt. Jos et sinä juowurisa Msas
pidä paha meteli, ni n sinä cuitengin monella muulla m«
walla teet syndiä Jumalala wastan, nijncuin sinä likemm
taidat nähdä sijnä cohta seurawaisesa 64 ja seurawaisisa
§,§,joisa minä tahdon osotta, juopumus soti caickia
Jumalan kästyja wastan. Mutta sinä taidat täsä ajatti»
la: Nijn on cuirengin se tosi, että se on suurembi ftn-
dinenlumalan edesia saa cstvemmanranct,aistuxen, jo-
ca ustasti juo itzens juowuxijn jasen siwufa pita paha
mcreli, cuin minä, joca harwoin jnowun ia sen alla
hil,aisildes elän. Ia se on kyN tosi, että jota suurem»masa mitaia ja jotausiamman kerran ihminen syndiä teke,
sitä hirmuisemman rangaistuxen hän Jumalan oikian duo-
mion jalken pääll-ns wetä. Mutta mitä autta sinua tästse, ettäs catzot muiden sondein sumutta ja nijdcn rangat
stusien cowutta jaunhodat oman pahudes ja stn onnetto-
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on cohtullisus juomasa.
Men, cuin sentähden sinun edesäs seiso ? Se on jo aiwan
suuri ja waluettawa, ja sijnä on kyllä, ettäs sitä oikein
oFttKr; Mitä se sinua liemittä, että sinun naburis, joca
jecapäiwä on juowuxis jasen alla Eroile, tappele ja muu-

ta paha meno edesäns pilä, sywemmäldä helwcttiin alas-
W,o, cuin sinä, co ca cmtengin myös sinun, nijncuin juo-
mari»', pitä samasa onnettomasa waiwan paicasa sians saa-
man? Ia jos sinä wielä sijheen caiken hnokiambaan siaan
helwctisä jouduisit, niin on cuitengin sekin jo nijn hirmui-
na» , waikla ja ulossanomaroin, että sinun pelwolla ja
wapistnxella pidäis sitä ajatteleman ja työtä tekelnän, et-
let sinä sinne loutua mahdais. Nlä siis sen perän kysy,
imnga snwäldä jocu toinen cadotuxeen waio, wac.l pidä
sna murhetta, että sinä sinun puolestas cadotuxen wält-
läisit.

§. 63.
Colmanneri toistakymmendä sano yxi juomari: Min-

isä tähden sijslumala on andanurminulle lahjane, jos
ei sijheen, ettäminun nijtä nautilzeman pitä? Tämän
Mlle olen minä jo kyllä wastannut, multa cosca nämat
s«nat n jnustin juomarein suusta cuullan, nijn tahdon mi-
nä ne n ielä kerran edesotta ja osotta cuinga aiwan wähä
ja ei'ersingän ne nijtä auta, jotca tällä muoto juopumu-
stans caunisiella tahtomat. Sinä olet jo cuullut, sinä
juoman, mingän tähden Jumala on lahjans ja erinomat-
tM cc ickinaiset juomat meille andanut, nimittäin: ensin
M warten, että meidän pitä nijtä nautitzemcm meidän
ruumin tarpellisexi ylöspitämisexi. Ia toisexi, että me
nijtä cohtullisexi wirwoituxexem ncmtitzisim, nijn että me
nijdm cautta tulemme soweljoixi sencaltaisijn harjoiturijn
ja töihijn, cuin Jumalan tahdon cansia yhteen sopiwaiset
owat. Toista syytä japäälletarcoitusta et taida sinä sa-
noa, että Jumalalle on ollut hänen lcchjains andamistsa,
jos sinä muutoin, nijncuin sopi, Jumalasta ajattelet. Sil-lä Jumala on yxi hywä Jumala, joca caikisa sen päälle
tarroitta, että ihminen mahdais onnellinen olla, ja nijn
»n hän myös caickinaiset juomat sijnä aicomisesa ihmiselle
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lhmisen welwsllisus Mns cohtan,
!ah!oittcnut, että ne heille parhaxi, jaheidän onnellisud>'!is
edeeauttamisexi mleman pidäis. Ia tämän tähden on nyt
,- n elumala sinulle lahjans andanut. Mutta sanos mi-
nulle: tuleco sinun hyödytyxes juopumisen cautta edesaute-

? Tuleco se sinulle ruuniin ylöspitämisexi,cosca sinä nijn
Jumalan wilja nautitzet, että se sinun p iasäs tundu jasi-
nun aiatures secoitta? Tuletcos taincaltaisenlumalan wil-
j'n l^autltzemisencautta soweljammaxi, sekä sinun luwalli-
si ii rliumiliisijn ascar''il,ins, että myös christillisydee harioi-
vixi n? smä sanot, ja, nain se on jatapahm minun
tykönäni; niin sinä pu'ut sitä totmta wastan, jonga sckä
Jumalan sana, että jocapäiwäin-n coettelemus wahwista.Sillä ivcapaicasa Jumalan pyhäsä sanasa, iosa luopumi-
sesta puhutan, nijn edespannan juopumus nijncuin roahin-
Zoliin en, sekä ruumille, että sielulle, sekä ajallisesti, mä
iai cackisesti, nimcuin sinä jo niistä pykän raamatunsa-
noista nähdä taidat, jottaedelläkäywäisisä cappaleisa ju«-
pumuxesta edeetuodut owat. Tämän osotta myös jocapäft
wäii-en coettelemus. Ruumis ei tule ylöspidetyri ja wahwi-
st,.'tuxi, cosca ihminen nijn paljo wäkewä juoma nautitze,
että se hänen pääns ftcoitla,waan paljo enammin tule ruu-
mis sencautra turmelluxi,sisallyxel ja weri poldetuxi ja niin-
muodoin caickinaiset sairaudet ja wihdoin cuolema ennen
aica päälle wcdetyxi; paitzi sitä, cuin jo myös sanottu on,
että laincaltaimn juomari wielä toisella päiwällä senjälken
päankiwulda waiwatuxi tule, joca jo itzejäns on tami ja
rasitus. Tamcaltaisen iuomain nautitzemisen cautta, ei
tule mysskän inminen soweljammaxi hänen tumallisiin ruu-
miliisiin ascareihins,wacm pikemmin on hän silloin nichin ai<
wcm sopimatoin ja cangia; hän ei taida silloin oikein perän-
ajatella, mikä työ on tarpellisin ja cuinga se parhain te>>
tämän pitä, ja wmcka hän silloin luule itzsns caiken toimel-
liemmoxi, nin näkemät cuitengin muut ja hänen täyty
myös itze perästipäin sen hawaita, että hän juuri edestacai<
sin an<tt toimittanut on. Paitzi sitä ettei moni coco sijnä
paiwanä tai! a ensingän mitän eteens otta, nijn on lM
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on cohtullisus juomasa.
lyöty, ettei hänen kätens mihingän pysty, ilman sitä, etts
niiden tauloin coutta, cuin hän juopymuxellans päällens
wetä paljo työtä laiminlyöoyxi lule. Ssntäbden hawaitan
>ny>s, että iota usiamda juomari, cuin yhdesä talosa on,
j.l,ota usemmin he itzens juowuxijn juowat,sitä enämbi can-
ta liidän peldons nuculaisia ja ohdakcita,silä enämmm nei-
dän »uonens seinät callistuwac ja cumoon langemallans o-
wat, sitä mämmin alastoinnakäywät heidän lapsens; sitäHambi welcamies tule smans waatiman, ja, sanalla ia»
notlu: sitä suurembi köyhps jawihsl äisys otta jocapaicasa
wallan. Ongo tämä hyödyllinen talolle ja sen a wnilie?
Näingo Jumalan wiljan liiaxi ottamisen.cautta sow.liaxi
lullan työtä tekemän? Ah momori! jos sinä tahdoisit sil«ms arvata, nijn sinä selkiästi näkisit, cuinga suurm esten
ja wahingon sinun juopumisesruumillisisakin asioisa mat«
can saatta. Ia wielä enämmän sopimattomaxi teke Nnun

sinun nenMisisä ja christillisydes harioimxisa.
Sktlcaulta tule sinun ymmärryxes, nijncuin mustalla pil-
weilä ymbäripi ritetyri, nijn ettet sinä mitan taida nähdä,
eikä Jumalala ja sinun sielus taroeita ajatella. Ginun sy-
dämes päälle lanae nijncuinrascas kiwi nijn ettet sinä taidasitä taiwascen päin ylöndä. Sinun kieles tule canqiaxi,
»iin ettet sinä mitän itzelles eikä muille ylösrakennuxexi
tuoda taida; ia j"s muilda jotain hywä puhuen, niin et
taida sinä sitä käsittä ja niincuin pidäis, peränajatella.
Jos sinä tulet Herran hmmeseen, nijn sinä siellämacat,
eli pahmdawaisilla köytöxilläs annat muille pcchennuren ja
estät sen hyödytyxen, cuin heille ilman sinuta ollut olis.Iss sinä wielä nijn paljo woit, ettäs taidat lukea Juma-lan sana, ja jotain siitä puhua, weisctta jongun wirren,hiwgala, ja suullans jonWnrucsuxen lukea, nijn olet sinätäl)än nijn pal'o wähembi svwelias, cuin että caicki taincal-
taiset ulconaistt harjoituret nijn hywin cuin sinä itzekin o-
wat cauhistus Jumalan edesä, sekä sinun juon-uxisa olle-sas, että myös aina edespäin, nijn cauwan, cuin et sinäkolisen parannuren cauttaHerran tygö itziäs käänd myt ole.Näm sopimattomani jakelwottomaxi tulet sinä juooumifes
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lhmisen welwollisus itziäns cohtan,
cuutta, sencaltaisijn hengellisiin harioiturijn, cuin hywät
owat; mmca jijheen cuin paha on,tul.t sinä kyllä waltniii,
ni n että sinun syndiset himos aina mämmin ylössyttywätja
wa! wistuwat ja sinun ruumis jäsenet wäcuyden sotaaseixi
walnusietuxi. Sanalla sanottu: cosca sinun sielus wihol,
linen Satana ku-ta on saanut sinun juopumuxeen, nijn hän
sincautta on pannut peitzimct päähäas ja suitzet suuhuus,
joilla hän sinua tahtons jälken johdatta yhdestä synnistä ja
pim.ydcn työstä toiseen, sijhen asti, että hän wihdom saa
sinun coconans omaxens. Catzo nyt mingäcaltaiset wa-
l)ingolli'et waicutuxet sinulle sijtä owat, cosca sinä luma-
Ia» wil,a lijari ncutitzet. Ia cultengin siinot sinä: min-
ään tähden Jumala on andanut minulle lahjans, jos ei
sitä warten, että minun nijtä nautitzeman pitä? Ia tosin
on Jumala andanut sinulle lahjans nautitta, mutta ei
mlläkän muoto, että sinä nijtä tällä lamalla, sekä ruu-
mis että sielus suurimmaxl turmelluxexi japarandamatlo-
mari wahingoxi nautitzistt: waan sijheen, ettäs nijtä hä-
nelle cunniaxi ja itzelleS hyödytyxexi käyttäisit. Mutta co"-
ca et sinä tätä tee, waan nautitzet hänen lahjans hänen
pilckamis xens ja itzelles turmelluxexi, nijn muista, että si-
nun sen edestä kerran «naaran tilin hänen duomions edesä
t kemän pitä. Ah! ajattele cuitengin ennen, mitä sinun
rauhas sopi!

§. 64.
Neljännsri toistakymmendä taitawat muutamain juo-

marein tykönä taincaltaiset ajatuxet ylöstulla: Minä olen
yxinkertainen ihminen; minulla ei ole pyhä raamattua
eli Biblia, ja josse wielä olis minulla, nijn en osais mi-
nä sitä lukea, engä mjnmuodoin tiedä, mitä sijnä seiso
juopumustawastan. Minä Mä cuulen yhden ja toi-
sen vaican Pyhästä raamatusta nimitettävään, joisa iuo«
pumusta nuhdellan ja duomitan; nnttta sen päälle en
tiedä minä nijn wacaisesti luotta, cosca en minä sitä
näe minun omilla silmilläni; mixei minun wähäistsä
Catechimmresan mirän juopumisesta puhuta? Se la-
noin cnuengin olewan ulosocetun pyhästä raamatu-
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on cohtullisus juomasa.
sta; ja jos nyr pyhäsä raamamsa juopumus nijncau-
hiaxisynnixiulosmaalatan, »ningän tähden ei yhdesä-
kän Christinopin pääcappaleja, cuin Caiechismuxesa
seisowar, siitä micän mainita? Jos sinä, racas sielu,
joca tätä luet ja näin ajatella taidat, tahdot tästä anasta
neuwoturi t.:ua; nijn ota hywin waari ja peränajattele,
mica minä nyt tämän päälle sinulle wastan. Ensin on se
yli aiwan walitettawa asia,ettei sinulla ole Pyhä raamat-
tua, ja wielä enämmin walitettawa on se, ettet sinä osais
sitä lukea, jos se sinuils olis. Pyhä raamattu on cuuen-
gin se caiken callin ulconainentawara, cuin yhdellä ihmi-
sellä tasä mailmasa olla taita. Mitä täsä pnhäsä kin .»a
seiso, se on Jumalan omasta suusta pulmttu ja uloskirioi-
tetiu, ja caicki mitä yän sijnä meille opetta, uloskäy sen
päälle, cuinga meidän pitä oikein mndeman Jumalala ja
pa!welemcm ända, että me täällä mailmala olisim hänen
ystä'väns ja crmolapsens, ja iälken cuoleman saisim ijan»

iloon ja aututeen sisälle käydä. Tosin, mikä pi-
däis yhdelli, ihmisellä call mbi tawara oleman, cuin yxi
kirja, osa Jumala itze meidän cantzam puhu, janäin au<
tuallisia opetuxia meille anda? Tämän tähden olis myös
sinun pitänyt, jos ikänäns olis mahdollinen ollut, m«n toi-
mittaman, että tämä collis kirja, eli wähimmäxikin yxi
osa sijtä jmli!!a olis, ja sen lukeminen pidäis oleman sinun
caiken tarpeMn ja mielullisin harjoitures. Minä olen
myös nMi sijtä, että jos monikin olis säästänyt sen, mitä
hän muuhuun turhutcen ja myös juopumifesa culuttanut
on, niin olis hän jo aica tainut sen cantza Pyhän raama-
tun ihellens toimitta. Ajattele itze perän, jos ei tämä myös
sinulda olis tapahtua tainut? Ia sijtä en minä ensmgän
epäile, että ios sinä sillä cralla, jonqa sinä joutilaisudesa,
turhasa buwituxesa ja juomapaicoisakin wiettänyt olet, oli-
sit harjoittanut itziäs Jumalan sanan lukemisesa, nijn olisit
sinä jo aica nijnpaljo oppinut, ettäs myös Pyhä raamat-
tua lukea osaisit; jos ei sinulla itze sitä olis, nijn laivaisitsen muilda lukeares stlada, eli muiden tykönä lukea,
erinomattain pyhäpäiwmä, cosca sinä ruumillisesta työstä

wopa

299



lhmisen welwollistlS iMtts cohtan,
wapa olet. Jos sinä tämän tehnyt olisit, nijn olis sinulle
sittä rllut se suuri hyödytys, ettäs omilla silmilläs, sinulle
M suuremmari wacuuluxexi, olisit näbnyt ne caliit tai»
waMt totuudet, joitasaarnoisa sinun edesäs selitetän, ja
sencautta enämmin tullut walmistetuxi, sekä oikein sinun
lumcuatas tundeman että myös yändä palweleman. Ia
caickein muiden stasa olisit sinä myös tullutnäkemän, cuin»
ga hirmuinen, turmelewaincn ja cadottawäinen syndi juo»
pumus on, ja siitä ylöskehoiteturi, tätä duomitzemaista
synbiä wälttäman, jacohtullisudesta itziäs ahkeroitzeman.
Mmta nyt olet sinä airwastans sijhen tytynyt, ettäs olet
luk nut sirä pieniä Catechismusta, joca cuilengin on yli
kir a, zonga sinun jo lapsudesas olis pitänyt oppiman ja
taitaman; ja, nijncuin sinun sanas tietä andawat, ni,n
on st walicettawa, ettet sinä wielä sitakän oikein ymmärä,
joca, sinun ymmärtämättomydes myös suureri osan on
tullu', ectet sinä ensinaän pybasaNaamatufa itzias yarjoi«
tanut ole. jos-sinäolisit wiriästi lukenut pyhäßaa-
mattua, nijn olisit sinä sijtä tullut enämmin vlöswalaistuli,
ja löytänyt sijnä lawiamman stlityxen Ccttcchismurm ylitze.
Waan nyt, cosca et sinä vyhästä Raamatusta miiän tiedä,
n-in et sinä myöskän oikein ja pcrustuxen cantza ymmärä
sitä wähä, cuin Catechismuxesa seiso. Ia waicka se py«
hästä Raamatusta saarnoisa ja tutkistelemuM sinulle seli-
tetän , nijn on sinun ymmärryres cuilengin niin har:oitta«
matoin, ettet sinä taida sitä, nijncuin tulis, käsittä, ja
ylösmkennureres käyttä. Sinä et muistackcm, cuinga ne
sanat cuuluwat, cuin pyhästä Raamatusta edestuodan,
sitä wähsmmin misä paicasa ne seiftwat, ja wielä »vähem-
min olet sinä si,tä witzi, jos ne sanat sillä tawalla m siinä
ymmärryxesä ensinaän pyhäsäRaamatula seisomat. Toi-
sin oli se Pawaiin sanan cuuljain cantza laitaBereasa, ioi<
sta luetan Apost.teco kirj. 17 v. n, ja josa se Keille ylistyrexi
kirjoitetlu on: euä he cutkeic jocapäiwäRaamatuits,
jos ne ni;n olir, nimittäin, cuin pawali Keille sanoi ja
saarnais. Ah jos sinä myös tahdoisit oppia pydä Raa-
mattua lukeman jatutkiman, nijn et sinä olis nijn ymmär-
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on cohtMsils juomasa.

tämätöin ja huikendelewainen ni-sä asioisa, cuin sinun au<
tudes käsittämisexi tarpeiliset owat, waan sinulle olis wah-
wa perustus coco sinun christillisydes ja autudes rakennu-
zceen, ja, silloin tulisit sinä myös oikein näkemän juopumi-
sen synnin cauhistawaisuden ja wahingon. Cuitenain on
sinun erhetpxes aiwan suuri sijnä, ettäs luulet, ettei smunwähaisesä Catechismuxexas mitan juopumisesta mainita.
Se tapahtu totisesti. Silla Catcchismus on pyhästä Raa-
matusta uloswedctty, ja caicfi mitä pyhä Raamattu fyn-
chi julista, se myös Catechismuresa spnniri osotetan. Tosi
on kyllä se, ettei sinun wähaisesä Catrchismuxesas selkiilla
sanoilla seiso, että juopumuson hirmuinen syndi, joca ulos-
sulke ihmisen humalan waldacunnasta, ja syöxe hänen cn-
domreen; cuitengin, jos sinä caicki sinun christin

läyitze käyt ja peranajattelet, mitä niisä seiso
jamilä ne sifällens pitäwät, nijn pita sinun sijtä nijn seikiä-
sti hawaitzeman juopumisen synnin rascauden ja duomitze-
waisuden, cuin että se ihe sanoisa sijnä uiospandu olis.
M sinä nyt tämän sitä paremmin nähdä mahdaisit, nijn
tahdon mlnä jörjesiyxes silmlle osotta/ cuinga juopumus suti
itzecutakin christin opin paäcappalletta wastan, jamuistu-
tan sinua, ettäs annat itziäs opetta, ja otat hywin waari
tistä cuin seura.

§. 65.
Ensimmäinen christin opin pääcappale Catechismuxesasisällens vitä Jumalan kymmenen käsi? sanac. Mutta

caickia näitä kästyjä wastan ricko yri juomari. Hän on
»päjumalan palrvelja ensimmäistä käffyä wastan; sillähän teke watzans jumalaxens, sijnä, enä hän elmmmin
mcasta ylömuomista cuin lumalata, ja mämmin seura
hinen juomahimoans, cuin Jumalan tahtoa, jota hänen
cuitengin ylitze caickia racastaman jacuuleman pidäis. Hänon Jumalan nimen turhan lausuja toista kasiya wa-
stan; sillä ilman sitg, että juomari wäärinkäytläJumalan
wilian, ionga hän nautitze, joca jo itzesäns on humalan»'»ien turt'anlausuminen; nijn osotta myös jocapäiwäinen
l»etlelsmus, ettei ihminen coscan usemmin ilman peranaja-
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lhmisen welwollisus itzians coymn,
tusta ja Jumalan ja Herran lesmen rallista
nimee suulaus pidä, eikä «lemmin kiroile, wanno ia sa-
dattele cuin sillom, co ca hän ju>wuxis on. Ia siinä sia-sa, cuin hänen pidäiS Jumalala sydämestäns anrihuuta-
man, rucoileman, kijttämän jaylittämän, nijn teke iuopu-
mus Känen sijhen niin sopimattomaxi jakelwottomaxi, et»
tä jos hän wielä suullans Jumalala niinittä, rutolle ia
kijttä; nijn ei ole se cuitenaan mikän muu, cuin yn Ju-
malan pilckaminen ja suurin cauh stus hänen edesäns.
Juomari on lepo päirvän turmelja ja Jumalan sanan
ylöncalzoja colmattakäskyä wastan; sillä cosca usemmin
juowuxis ollan, cuin lepoja pyhä°päiwlns ? Cosca juomari
enämmin palwele tätä watzcms ja curckuns epajumalata,
cuin juuri näinä paiwinä, jotca erinomattam sen ainoan
totisen Jumalan palwellmeri ja cunnioitzemisesexi asetetut
owat? Cosca hän enämmin sekä sieluns että ruumins tur-
mele, cuin juuri näinä päiwmä, jotca Jumala sielulle
ylösrakennureri ja ruumille lewoxi määränyt on? Ia cosca
yri juomari wähemmin waariotta Jumalan sanasta, cuin
pyhä päiwinä, cosca hänen ennen caickia Mäis sitä cuule-
man, oppiman ja sydämmehens kätkemän? juomari
<n wastanhacoinen ja tonelemaroin wanhembians rva-
stan, neljättä käskyä wastoin; sillä cosca Isä ja äiti, M
puoli ja äiti puoli, appi ja anoppi, isännät ja emcmat,
esiwallan perunat, opeltaiat, wanhat ja iiälliset, ja muut,
jotca Isän ja äirin nimen alla käsitetän, cosca, sanon mi<
nä, caicki nämät enämmnvlöncatzotar. costa heidän tah-
toans, asetuxians jamuistutuxicms waftan enämmin rico>
tan, cosca heitä enämmin pilcatan ia wihoitetan, ja se ar»
wo, cunnia ja cuuliaiius, jocaheille pidäis osotettaman,
laimin lyövän, cuin silloin, eolca juowuris ollcm ja iuopw
mutta harjoiteta»? Juomari on murhaja rvijdettä käs-
kyä wastan; sillä cusa pikemmin joen cuoliciri lyödän ja
haawoitetan, cusa enämmin »vihastutan, kiucutan, rij-
dellan ja tap<?llcm, cuin niisä paicoisa, joi<a juopumutta
harjoitetan? Ia viitzi tttä, on juomari oma ja lä!^''mmm«
sens murhaja, sekä ruumin että sielun puolesta. M juo-
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on cohttlllisus juomasa.
MN on h«ori,itckiä cuudenetta kästyä rvastan; silläpM sitä hengellistä huorutta, jota hän sijnä harjoitta,
että Känlumclastans jalesuxestans itzens eroitta, ja juo-
pmnisen cautta satanan canzja itzens yhdistä ja nijn
n ole ihminen coscan soweljambi ja walmimbi saastaisiin
«jaturihin, puheisijnja käytöxihin, nijn myös haurellisijn
töihijn, cuin silloin, cosca hän on itzens juowuxijnj«onut.
Silloin hän myös caiken enämmin awio puoli otans ja
awio welwollisuttans wastan ricko. Juomari on rvaras,
seiyemmenärcä käskyä rvastan. Hän warasta lumalaldasen caliin ajan, joca hänelle ruumin ja sielun autuden cdes-
outcamistxi suotu on. Hän warasta myös sen mitä hän
juo, sekä lumalalda että itzeldäns, sijnä, että hän sen
ylönpaldisudens cautta wäärin köyttä ja tuhla, ja nijn-
muoooin warasta hän myös sen osan, cuin hsnsn esiw,!«
lallens, opettaillenS, waimollens, lapsillms ja köyhäin
tarpoi, olis säästämän pitänyt; ja, tule wijmein
itze jäikiseen warcameen juopumisens cautta johdatetuxi.

juomarion rväärin todistaja, cahderennetta käskyä
wastan. Sillä jos hän joscus muutoin, nijn hän tosin
juopuiniftns hulludesa lähimmäistäns pilcka, panettele, hä«wäise japuhu walhetta hcmdä wastan. Juomari on caic-
kinaisten syndisten ajattlsten maja ja himoin orja, yh-
dexenecrä ja kymmenettä kästyä rvastan; Ma silloin on
hän siihen cuken snimmäst soweljas, ja eicoscan taida hän
ni,ta nijn wahä hillitä ja wastanseisoa, cuin silloin, ja,
juopumisens cautta anda hän niille nijn yldäkylläisen ra-
ivinnon, että ne cahdenkertaisosa woimasa palaman sytly»
M, josta tapaytu, että caicki sielun woimat ja ruumin
Uenet waärydsn ja synnin sotaaseiri annetan. Tästä näer
sinä nyt, cuinga juomariricko coco Jumalan lakia wastan,
ja cuinga juopumus soti itzecutakin kästya wastan. la,m minä tiedä yhtän syndiä mainita, jonga cautta joca ai-
noa kästy Jumalan laisa nijn julkisesti ylitzekäydän, cuin
luopumisen cautta. Jonga tähden myös caicki se wanhur-scas wiha, hirmuttawainen kirous ja cauhia rangaistusMyaawa on juomarin ylitze, jolla Jumala uhca nijta,
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lhmisen welwollisus itziäns cohtan^
jotta hänen kässyns rickowat. Cuca taita ilman wapisiusta
tätä aiatella? Se, jocayhden ainoan kästyn on rickonu',
on Jumalan wihvllinen ja helwcttijn wicapää, mutta luo-
man on ky.mnenen kertaisen wihan ja delwctin itz'Ucns tar-
tuttanut. Cuca taita sijs juomarin wiheljäisyttä ulospu-
hua ja täydellisesti walitta?

§. 66.
Samalla tawalla soti myös juopumus uscon tunnu»

siasta wastan, joca on se toinen päaccppal> Catechismuxela.
Sillä cuinga se taita uscoa, joca näin caick in syndem ,r«
jaxi itzens andanut on? Perkeleille tosin on enämmin uscoa,
sillä cosca he Jumalan päälle ajattelemat, nijn he wapij -

wat. lac. 2v. 19. Mutta juomari on nijn Jumalan un-
hottanut, että hän coconans iloitze juopumisescms. Cuinga
taita juomari ensimmäisen uscon ca palen jälken uscoa,
että isä Jumala on hänen caickiwaltias luojans, ylöspito
jäns, edescatzoja«s, suoiel-ens ja warjeljans, cosca hän
juopumisenskincautta itzians käyttä, nijncuin hän Sam»
yalda olis saannut olemisens, ja niin uscolliftsti hänen micl-
dans noudotta, cuin hän caicki tarpens häneldä toiwois ja
odotais, ja hänen johdaturens alla olla tahdois? Cuinga
yxi juomari tHisen «stoncappalen jUken, taita uscoa, et«
tä lesus Chrijws on hänen Herrcms, joca hänen on luna»
stanut synnistä, cuolemasta ja perklen wallcm aloa, eträ
hän hänen omans olis, ja händä pyhydes ja wanhursca»l<
des palwelis, cosca hän cuitengin juopum'senskin cautta
aina sywemmaldä syndijn, cuolemaan ja itziäns
wajotta, eikä anna lesuxen catkeran kärsimisen, ristin
cuoleman ja weren wuodaturen muistoa ni naän palion sy-
dammefäns waicutta, että hän rackaudesta lesusta crhM
tämän juopumisengin synnin cuolttais, waan polio enäm<
min sen harjoituren cautta lesuxen toistamisen itzellens ri»
stinnaulitze, ja juuri sencautta osotta, ettsi hän lesusta,
waan syndiä, ja Satanara oalwl le? Cuinaa yxi juomari
colmanen usion capoalen jälken raita uscoa, että py>>ä
hengi händäkin cutzu, malaise»a pn ittä, cosca hän
Wteygm itz? työsa osotta, eng hän /uopumtsenain cautta
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on cohtullisus juomasa.
seiso vyha hengs wastan, ei annaitzians yloswalaista ja

pyhäldä hengeldä, wacm pimeyden hkngelda pi- -
nieydeja, saastaisudesa ja pimeyden töisä? Cuingahän tai-
ta uscoa yhden vyhän seuracunnan oleman, joca juoputni-
sm? cuurta vysy nijden onnettomani Jumalan wihollisten
sturasa? Cu!naa hän taita uscoa syndein nnderi saamisen,ssca !uopumise!ians,.syndeins cadottawaista cuorma aina
wscammaxi cartutca? Cuinga hän taita uscoa ruumin
ylösnousemisen, joca niin rohkiasti iuopumisesa elä. cuin

ruumit ijancaickiscsti pidäis maasa macaman? Cuinga
hä!> iaita uscoa ijancmckisen elämän, joca nim juopumista
racasta, cuin että se olis hänen paras ja onnellisin elämäns,
jaiuuri sencaut a osotca, nhncuin ei hänelle enimgän olis
tc:l!oasta odotettawa eikähelwettiäpeljättawä? Eliniincuin
hän olis tehnyt lijton helwetin cansta, ettei sen pidäis hän-
dä ylosnielenlcn ja waiwaman, jos häii wielä taiwastaulormljeturi tulis? Ota nyt, racas sielu, caicki nämär yh-
teen ja reränajactels näitä kyfyniyxiä likemmm, ja cuinqa
nijden päälle totuden jälren wastattaman pitä, ja sano sic-
len, ios ei juopumus sodi jocaista sana wastan uscon tunnu<
stnresa? Ia nijn-vn se tosin: ei yxikän syndinen nijn yä-
wyttömästi walhettels ja pilcka lumalata, cuin juomari.,cosca hätl näitä uscon kappaleita luke eli weisa Suullanssano han kyllä caicki uscowans, mutta juooumisellanskiel-dä hän jocaitzen sanan.

§. 67.
Isä meidän rucous on se colmas pääcappale Cats-

chismuresa; jatätä wastan soti myös juopumus sekä yhtei-
sesti, että itzecutakin sana jarucousta wastan erinomattain.
Cuinga taita yri juomari, joca caickein Jumalan kastuinnckomisen cautta, on tehnyt itzens nijn suurexi cauhistuxexihänen edesäns, rucoilla händä hänen tahtons jälkm, ja
saada, mitä hän, nijncuin Jumalan suurin wihomnen,
haneldä rucoile? Cuinga hän taita cutzua Jumalala Isä-
fens, joca iuopumistns harjoituxen cautta osotta, että hänon siitä isästä perkeleitä? Cuinga hän taita rucoiila Juma-lan Nimen pyhittämistä, joca pahendawaisin jaluma»T lan
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lhmisen welwollisus itziäns col)tan,
lan käffyjH waston sotiwaistn juopumisens cautta, sitäsama Humalan Nimeä pilcku ja i äwäise? Cu»nga hän tai<
<3 rucoilla, että Jumalanrvaldacunda händä lähest«js,
jvca mopumisens cautta aina mämmin Jumalan walda-
cunnasta itziäns uloesulke, sitä wastan soti, -a olotta itziäns
elerccn alamaisen pimeyden waldacunnasa? Cuinga bän
taita rncoilla, että Jumalanrahro tauahduis, )yca juo-
pumisellans teke Jumalan tahtoa wastan, ja sen
ruman hengen llneldä noudatta? Cuinga se oikiasa aiconii-
stsa taita rukilla lumalaida jocapäirväistä leipä,
ne lahjat, cuin Jumala han'lle,andannt on, nijn ha-
sssti itzellens tur-uellurexi tuhla ja kayttä? Cuinga hän caita

syndeins anderi saamista, joca juopumisenscaut-
ta syndins welan aina sumemmaxi cartutta, ja ei tunne-
can sitä, että hänen mopumisens on nijn
syndi? Cuinga hän taita rucoilla, että Jumala wariciis
händä kiuftiuxesta, ja autais händä sitä ylitzewoittaman,
joca »uopumisens cautta, omalla hywällä shdollans, a,>da
itMs sijhen caicken suurimbaan sonnin ormteen ja
rehen, johon perkele, mailina ia hänen oma lihans, jos«
cus hänen johdatta taidais, eikä tahdo sijtä luopua, e.ikä
luinga Jumala fanans cautta händä waaroitta? Cuinga
taita hän rucoilla että Jumala pelastais handä pahasta,
nijn cauwan cuin hän ei tahdo hyUtH mopumutta, joca
on nijn suuri pahus, jacairen muun, scra ruumillisen on<
nettomuden, ecm sieiun wiheljäiiyden aiasa ja nancaickm!»
desa, hänen ylitzens werä? Cuinga hän taita tunnustaan-
malalle olewcm waldacunnan, woiman ja cunnian, joca
juopumisenscautta sen osotta, ettei hän Jumalasta mitän
tottele? lawihdoin, cuinga hän taita, caickein näiden m-
cousten päälle sanoa Amen, ft on: totisesti, nämät näin
tapahtucon! jonga juopumus siitä todista, ettei hänelle ole
haiuacan saada sitä, cuin nämät rueouxet sisällens pitämät,
wmcka hän ns ilman peränajatusta suullans lukenut on?
Ia nä-tt sinä,että yxi juonMi tätä caWa ru-
cousw lukeisans, joca ainoasa fänasa puhu sekä lumaata
cicä itziäns wastoin, jonga täho.n tnyös itze tämä hänenrucouxms
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on cohtnllisus juomasa.
mcouxens lukeminen, on suurin syndija cauhistus Jumalanedesä.

§. 68.
Juuri samalla muoto, soti wielä juopumusnijtä mui-

ta christin-opin Cappalsita wastcln, cuin Catechistnuxcsa
seisowat, casten Sacramendisä opetelan meille, cumga
me oism castetut, että me castesa olem tehnet liiton Juma-
lan carsta, luwannct poisluspua perkelesta ia caikista hänen
tesi-lans ia menoistans, waan sitä wastan walwalla uscol-
la kimirippua lumalasa, händä cuulla ja palwella, ni n-
cuin jotämän kirian ensimmäiset osasaosotettu on. Ni>n
seiso myös selkijllä sanoilla Catechismuxesa: että caste mer«
kche, että se wanha Adam, st turmellu luond) ja paha hi-
mo, wca meisä asu, pitä jocapäiwä meisä cuoletettaman,
ja uusi ihminen ylösnouseman joca pydydesä ja wanhur-
scaudesa Jumalan edcs eläniän pitä. Mutta cuinga caicki
täniä yhlecnsopi juopumisen cam)a? Juomari ei pidä ca<
stens lijttoa, waan jota uftimin hän juo itzens juowuxizn,
sitä uleimin osotta hän myös sen, että hän on käändänyi
sMns humalan puolen, että hän on Jumalan unhotta-
n>u ja hyliännyt, ja hänen cuuliaisudestans poijes luopu-
nut, ja sitä wastan ulos walinnut sen ruman satanan itze!<!e»s Isännäxi, hänen tahtoans seura, händä cuule ja pal<
we!e. 'Vxi juomari niyös nijn paljon wähemmin ajattelesen uuden ihmisen ylösnousemisen päälle, cuin että hän pal-
jonenämmin on sen wanhan synnin ihmisen orja, sen himoja
täyttä, ja juopumisens cautta sitä suosittele, holho ja elättä.3uopun,us on myös rippiä wastoin. Juomari ei taidakäydä ripille, eikä pidä sinne lastettaman; sillä jos hän sin-
ne tule, jaulconaisen tawan jälken tunnusta itzens syndisexi,
niin hän sencautta ei mitän muuta tee, cuin wielä enämmin
Bcka ia wihoita Jumalala, cosca hän ei wielä tunne juo-
pumiseskan synnin cauhiutta, eikä sijtä luopua tahdo. Hä-nelle ei ole osa sijnä syndein anderi saamisesa, jocaripisä
lulistetan, waan hän tule enämmin synneiiäns sidotuxi, ;a
palaja sieldä cahdenkertaisen synnin ja kiroureu taacan
«laisna. Nijy soti myös wiela juopumus Herran ehtal-
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lhmisen wekvollisus itziäns cohtan,
lista wastan. Sillä cuinga taita nijn suuri ja
wainen synnin oria, cuin juomari on, mahdollisesti käydä
tälle lejuxen callille atrialle? Ee on tosin se caickem hir-
muisin syndi, niin hän sencautta teke, jos hän sinne mene.
Sillä jos ccukista catumattomisbi sieluista, ja niistäkin, jot<
ca kyllä ihmisten silmäin cdesä si wolliftsti eläwät, mutta
euitengin salaisesti sydämmesäns jotain syndiä racastawat;
jos, sanon minä, nijstäkin, Jumalan hengen todistuxen
jäiken, cuulu, että he tulnvat wicapääxi Herran ruu-
;nisen jawereen, ja syöwät ja iuorvac iyellens duomion.
i Co?, n, v. 27,29. O! cuinga paljon enimmin sijs yli
juomari, joca on nijn julkinen ia cauhia synnin orja, wa-
siauudesti lesuren ristin nau'itze, jos hän käändymättö-
mäsä tilasans häncn corkialle EhtolliMns käydä rohkene?
Ia cuinga paljo hirmuisemdi mahta se duomio jacadotus,
olla, jonga hän sencautta pääll.ns wetä? Tosin minun sy-
dältwieniwapise, cosca minä tätä peranajattelen. Mene
sinä myös sydämehes, racas sielu, ia tutkistele tätä asiat,
ja hawaitze, cuinga cauhistawainen juopumisen syndi olla
luahta, cosca se näin muodoin soti coco sinun christillijyträs
wastan, ja itzecutakin opin cappaletta, cuin sinun Ccue-
chismuxcsas edespannan.

§. 69.
.Wijdennexi toista kymmmda, nijn taita j?cu M»

mari aiat lia ja sanoa: Mitä minä taidan tehdä? Mi-
nun himon ja halun wijnan ja muiden wäkerväin juo-
main peräis, on nijn palawa, etten minä taida niistä
iyiän luowutca. Cosca minä ainoastans ajattelen wij-
nan päälle, nijnylossyrry minun nijn harras
ikäwoilzeminen sen verän, ettei minulla ole yhtän le-
poa, ennen cuin minä saan sitä maista, ja cuin minä
macuun tulen, nijn en taida minä iyiani hillitä ja laa-
ta sitä nauciyemast, ennen cnin minä jo lijaxi ottanut
olen. Mmä toiwon sentähden, ettei Jumala sitä mi-
nulle synnixi lue, cosca minä en taida sencalcaista juo-
misen himo wastan seijo ja ?!iye woitta. Wastaus:
Ah sinä wiheljainen synnin orja! turhaan sinä näin sinun

juopu-
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juovumuttasestelet, ja tämä ei auta sinua mämmin, cuin
caicki ne muut estet, joilas edesnlonut olet. luopumisen
synnin cauhius on nijn suuri, ettei se milläkän ta.-valla taida
peimyxi tuiia; ja se onnettonms, kirous ja duomio, cuin
tänlän snnnin myötä ja päällä seura, on nijn wälttämätöin,
clcet sinä milläkän tawalla sijtä wapaxi niin cau-
wan cuin sinä sitä harjoitat. Mitä erinomattain tule sinun
himoos ja haluus, wijnan ja muiden wäkewain juomain
perän, jvngasinä nijn palawaxi sanot, ettet sinä taida sitä
wastan seiso; nijn se sinua sica wahemmin liemittä,' cuin et-
tä se on juuri se sama, joca tämän juopumistn synnin sitä
suuremmaxi teke, ja wiela enämnnn waati costoa ja ran-
gaistusta lumalalda sinun ylitzes. Sillä mistä tule se, että
tämä sinun himos ja halus on nijn palawaxi tullut? Eikä
sijiä, että sinä olet itzs sinuas juopumistntotuttanut? la,
tosin sijtä se tule. Sinä oiiet juopumisesa mjn itziäs harjoit-
tanut, että se on tullut sinulle tawaxi, ja jota enämmin
wiina on rumennut sinulle maistaman, sitä mämmin olet
sinä sitä racastanut ja naulinnut, nijn että sen naur.tzemi-nen on tullut sinulle, nijncuin toisen luonnon', jocawac.ti
M, johoon se tottunut on, ja näinmuodoin olet sinä itzs
si)y sijheen, että sinä nijn hartasti sitä halaiat, jonga läh-den sinä myös wiela mämmin Jumalan edes wicapää olet;
Ia ettäs tämän sitä paremmin ymmärta mcchdaiftt, nizn
tahdon minä sen wertauren cautca sinulle osotta. Costa
yri waras elimurhamies, tule lain ia oikeuden eteen, wasta-
man murhans ja warcaudens edestä, jahan sanois: Mi-
nä olen jo nijn totuttanut itziäni murhaman ja warasianmn,
ja minun haluni on nijn suuri sitä tehdä, etten minä taida

käsiäni tacaisin pidättä. Mitäs ajattelet? Lnulisitcos ettei
hänen paha tecons hänelle tygöluetais, ja ettei hän sais hä-
nen ansaittua ranaaistustans? Ei milläkän tawalla hän
pääse rangaistmata, waan duomari sano nain: juurisen

että sinä nijn olet totuttanut itziäs murhaman ja
warastaMn, ettet sinä ensingän taida sitä paitzi olla, niin
olet sinä lMyikm suurin murhamies ja waras, ja sencäh-deg pitä sinun myös sezz cowimtuan rangaistuxen saaman.T 3 T?m;
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?' u.H olis myös lain jaoikeuden iälken tehty. Päätä nyt
tästä, sinä juomari, cuinaa wäha se sinua autta, ettäs ra-
wan cautta, mjn hillittömän juopumisen halun itzelles toi'
mmamn olet. Se ei auta sinua, waan st teke sinun lu-
l'.,<.!an duomion edesä wielä cauhistawaisemmaxi, ja wetä

hirmmsemman wihan jacadotuxen duomion sinun yli-
tzes. Sillä jos se, joca ainoastans yhden kerran juo itzens
juowuxiin, singin cautta wstä Jumalan wihan ja cadotu-
xen paallens, mitä mahta sijs sinulle tapahtu, joca jo nijn
nwnda kerta olet juopunut, että sinä olet tullut ulosovpe<
nexi juomarisi, ja nim andannt itziäs tämän synnin omari
orjari ettet sinä enämmin taida sitä paitzi olla? Ah! sinun
wly«!jäilftdcs jaonnettomudes on suurembi, cuin että minäsen nlokpuhua taidan. Sinun täyty mjn monda kerta sy«
wemmäldäalaewaio, nijden duomittuin ijancaickilen wai-
wan siaan, jota enämmin sinä tämän synnin wallan alla
itziäs andanut olet. Ia tämä sinun cadoturcs ja duomios
on sttä rascambi ja cowen,bi olewa wielä stn syyn tähden,
enet sinä tahdoccm juopumiststa itziäs poisluowutta. Sinä,samu kyllä, ettet sinä taida, waan se ei ole tosi, wijW sinä
ta daiilt, jos sinulla waan olis yri-wacainen tahto, jaot-
taisit waari nijsiä wälicappaleistcl/ jotca sichen tarpelliset
owat. Sillä waicka sinä jo olet andcmut tälle synnille niznsuuren wallan ylitzes, että se nyt pitä sinua nijncuin fangit-
tuna za waati sinua itziäns palweleman, nijn ei ols st cui-
lengcm nim peräti taitanut sinulda'caickeä woima pois otta,
ettet sinä ensingän taidais bändä wastan seiso, ja mitä et
sin - ihe taidais, niin sinä saisit apua lumalalda, jos sinä
sttä ncweldä etzisit, pyydäisit jawastan ottaisit. Jos sinä
enlu, pidäisit itziäs pois sencaltaisista paicoista, eusa wäke»
wiä juomia pideliän; jossinä toisen niin laitaisit, etteinijtä
ennngän sinun omasa huonesas löyttäis; jos sinä colman-
neri etees ottaisit jongun sencaltaisen työn, joca wäsytäis
smun ruumis; mjn olen minä wcchwa sijtä, että sinä yhden
eli muutamat päiwät laivaisit olla ilman wijna; ehkä cuin-
aa suuri sinun sisällinen himos olis sen perän. Niincuin sinä
nyl Men eli muutamat päiwät taidaisit waatia itzes sijhen,

ettet
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ettet sini ensinaän wijna maistais, niin laivaisit sinä my'<s
nijN ccyoä pidemmän ajan, ja juta pidcnuilän cnan sillä
näin tenjtt, sitä heicvmmari tulis sinun himos ja halus, ja
si?ä ksNiämbi olis sinulle sitä wastan seiso ja tuccchutta; ja
»lj-nein tulis se tottumisen cautta nijn cauwas, ettet sirä
enämln wi na ensingän caipais. Tosi on kyllä se, ctta ä-
r>ä enstmmäisesä alusa olis kyllä rastas; Mutta jos sinä
sijnä siwnsa oikun peränajattelisit sitä suutta wahingo, cuin
sinun juopumists päälle scura, nimittäin: cuinga se turn?' e
sinun ruumis ja sielus, leke sinua Jumalan wihollisexi,
,aMM sinua taiwast ja syöxe sinua alamaiseen helwettijn,
»>sa ulorsanHniatoin waiwa, ja ijancaickinen itcu ja
mäsien kiristys oleman pitä: Jos sinä sanon minä, näitä
mcin peränajattelisit, nijn sinä tosin hawaihisit, että se
on imulle paljo parembi, että yhden wähän ajan sotia ja
taistella juopmniim himon cansta, waicka se wielä cuinaa
»aikia ja rastas olis; cuin että anda sille walda, ja seu-
lautta nijn suuret, moninaiset ja lackamattomat knrut,
»aiwatjawaKingotvWswetä: ja, tämä peränajcutelc-
minen myös ensimmäisesä alusakin aiwanpaljon huoiendaiSsm rascaudcn cuin sinua cokta juopumista poisluopumiftsa.
Näin muodoin taidaisit sinä jo luonnongin woimcm cautta
juopumisesta itziäs luowutta. Mutta wielä paljo enämmin

taidais se Jumalan erinomaisen armon ja aroun cautta ta-
pahtua, jos sinä sitä etzisit ja sen wastan ottaisit. Jos sin.r
sijnä siwuia,cuin sinä mainitulla tawalla juopumisesta itziäspois luowutta pyydät, hattasti rucoilisit lumolata, että
hän käännäis sinua, ja awais sinun silmäs nukemän iuo«
pumisen synnin cauhiutta, ja sitä helwettiä, jonga sinä sm
cautta anlainut olet; nijn hän, joca ei tahdH yhdennän Iu»malattoman cuolemata, waan että hän käännyis ja Ms,
myös sinua, nijncuin muiden, nijn myös juopumiscn syn-
nin cauhiuden ja duomitzewaisuden totiseen tundemifchmniin ylösherätäis, että sinä cauhistuisit, wärisisti ja wapi»
l«sit juopumises päälle ajcttellesas, nijn että sinä mulemmin
nyt cohta tahdoisit helwettijn mennä, cuin edespäin pi-
sarata lijaxi otta, ja sen cautta Kelwenis cumemaxi tchdä.

T 4 3^
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Ihmistn welwollisus itziäns cohtan.
Jos sil.ä sitten edespäin cmnaisit itziäs Herran armon ioh-
datuxen jaroaicutuxen alla, ja etzisit Icsuren ansion osalii-
sutta, nim sinä löydäisitlesuxen, ia sinä saisit hänen täh-
tens ei ainoastans sinun syndis andexl '.vaan myös, uuden
woiman, että sotia sekä juopumistaettä muita sondia na-
stan, ja ne samat ylitzewoitta. Co.tzo, tällä tawalla tai-

sinä nijn tucahutta sinun palawan halus j.a himosjuorumisen perän, ettei se coscan enämbi olis woimal>il>en
sinua ylitzewoittaman. Mutta nijncauwan cuin et sinätätä tehdä tahdo, waan cohta olet walmis täyttä»
lnän sinun himoas, nijn pian cuin se rupe palaman smusa,
nijn osotat sinä selkiästi, että sinä omalla hywällä ehdollas
taydot olla luopumisen orja, jonga tähden myös sen wan-
l urscan lumalan wchan hirmuisus, sitä suurcmmala mi-
tasa pita käymän sinun ylitzls, jos sinä loppus asti sencnl-
taisna pysyt. Ah sielu parca! ajattele cuitenqin, cumga
sinä tänlän birmuttawaisen Jumalan wihan duomion
wältäisit, ja selkint nijn woimallisista satana» pauloista,
joihin sinä juopumuxescautta kiedottu olet!

§. 70.
Tällä tawalla olen minä nyt edes tuonut caicki (') ne

estet, joira juomarit edeswctäwät ja joidencautta he pyy-
tälvät juopumustans caunisteila ja edeswastata. Minä olm
myös iHecungin päälle erittäin wastannut ja osottanut.
«mi heille nijstä yhtän liewitysta eikä suojellusta ole. Sijna

siwusa
(') Jos jollakin juomarilla olis wielä jotain estettä jonga

cautta hän pyydais juopumuttans cauniMa, joca ei täsä scl-
lijllä sa,.oilla mainittu ole, nijn taittan jo tästä enin sanottu on,
hawntta, euinga sen päälle wast>>ttaman pilä. Ilman sitä on
se wilii, että joeu ei tästä nähdä tahdo, cuinga cauhistawamen
syndi mopumus on, n«an sano sen wicla luwallisexi, se on jo
nijn satanalda fimitttty ja paadutettu, ettei se mitan auta, ehta
tuinga paljo tainän slMin julmudesta ja wahingollisudesta ha

Ntlle fanottais.
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siwusa on minulle olktt tila liksnllninnäyttä mikä sekä juo-
pumus on, että mnos cuinga hirmuinen syndi st on, ja
c nnga uioesanomattoman jamoninaisen wahmcwn, kiron-
nen ja cadottiren se lvetä yhden ihmisen ylitze sekä täsä että
lulewmsesa eiämäsä sielun ja ruunnn puolesta. Tähän tah-
don minä cuicengin wieiä tpgö panna, mitä yxi mailn»alli-
nen wi.las juopumisesta sano: N sica tairra lukea ja
ulossanorca, sano hän, cuinga paljo ja suurra paha
juopumus on marcan saattanut. Se on ehdollinen rij-
waus: järjellisenihmi en muutos vedon: Caickein pa-
hnintavainäiri: Terroeyden myrcky: Elämän ryorva-
ri: rizvan snctäiä. Tawaranwaras: sielun jaruumin
inurhaja-. Cahle, jocasinun helroercijn kiilurcä: Tai-
wan saipa: yri liehacoilzewa satanas: caickein syndein
juuri: cunniaUisuden haaxincko: ilkeyden opettaia:
hclwerin ilo: onnettomuden lähde. Ia yxi hengellinen
opettaja teke Jumalan sanon johdaturen jälken juomarista
smpäätiren: Juomarion synnin orja: N>ääryden pal-
welja: Perkesen sangi: wihan lapsi: sa helwetin syöt-
tiläs- sica ('). Tähän taittan wiela st lisättä: Ei ole yri-
kml syndi, joca mämmin soti ihmisen luondoa, järkeä ja
Jumalan sana wastcm, cuin juopumus. Ei ole mitan,
DM cauttaJumala enämmin wihoitetan, pilcatan ja ha-
wäistan, ia ionga cautta mjn paljo pahennusta jaturmellu-
sta seka chrisiillisydesa että yhteisesä elämäfa matcan saate-
tan, cuin juopumisen cautta. Ei ole uutan paha tecoa,
joca wetä suuremman kirouxsn ja coston, lmlkä wuoDa ja
muilla rastailla maan waiwoilla, coco maacundain jck cau-
pungein ylitze, cuin juopumus, ja ei myös oxikän syndi
enämmin estä ihmistä taiwaasta jasywemmäldä händä hel>wettijn upota, cuin tämä sama juopumus.

Nijn ota nyt sijs caicki tämä yhteen, racas sielu,
pane

(*) Vid: ?ast. Vn. 6c cdrictate tiu!im«
I/Z6 cciit«. sc 2;..
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Zl4 Ihmisen welwclljsils itziews cohtan,
paneftdämees, mttäs -M lukenut olet, ja opi sijtä, sitä
klcortuH juopunmtla malttaman. Jos sinulla on iocu Ju-
malan pelwon kipinä sinun sydämcsäs: jos sinulla on pie-
ningin rack.ms itziäs cohtan, ia et tahdo tmmella coco sinun
ajallista onnelllsultas, ollalumalan suurin wihollinen tääl<
lä e'aisäs, jäiken cuolemas caicken cuumembaan paickaan
helwensa joutua; nijn cawahda itziäs ettet sinä cosccm arma
saranan täniängln synnin harjoilureen sinuas johdatta.
Minä olen täl>än osti asettanut sen heiwctm sinun siimäis
etten, johon sinä ftkä aiasa eitä yoncairli udesa syöxec itzes,
joi> sinä juovumutta harjoitat. Nyt tahdon minä wicla
sjnulle ylöekchoituxcxi osvtta sinulle sen Mirvan, josta siliä
itzes juopumisen cautta ulossuljet. Tasä en tahdo mmä

nijn erinomactain puhua sijtä ruuniillisesta cdusia,
josia sinä juopumiseseautta teet itzes osctttomaxi, nijnci!M
en: Se caliis terweys, ja caicki ne byödytyxet, cum sijtä
vwat, jocapäiwäinen tarpellinen werho jarawindo, rac-
kaus, ystäwys jamielisuosio caikilda nijldä, jotca hywän-
tc-paisia ja christiiiista elämäkerta racastawat; cunnialnnen
nimi, ia muut taincaltaiset maalliset edut. Että sinä <uo<
nnsen cautta nämätcappaletpoiscadotat ja tuhlat, sen tai-
da? sinä, paitzi sitä cuin jo täsäkin edeliäpäin sanottu on,
joca-päiwaisestä coeltelemuresta hawaita. Waan se on
wielä palio suurembi onnellifus ja autuus, josta sinä juopu-
misen cautta tulet osattoman; st suurin etu ja autuus, cuin
ihminen täsä mailmasa itzellens toiwotta ia ikäwöilä taita
on se, että olla Jumalan armo-lapsi, sillä st joca on ar<
mosalumalan tykönä ja on hänen lapseus; hän taita sijtä
itziäns lohdutta ja ilahutta, että Jumala on hänen racas
Isans, joca caikisa hänen puutorisans ja tarpeisans pitä
hänestä rackan ja isällistn huolen, ia nijn händä iohdatta
ja hänen cansians toimitta, että se hänelle parhari käändy-
män pitä. Sencaltainen sielu taita olla rohkia, coica
muutoin coco mailma wapist; hänelle on ilo, waicka wielä
ne nnuheWmmat asiat ulconaisesii händä cohtaisit; hän
on ricas suurimmasokin köyhydesä, ia onnellinen, waicka
hän ulconai eila tawalla cuinga wihchäiseri näkyis. Sa-

nalla
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na!la janottu: hänclle on taiwas jo täällä maan päälle.
Vaan cäsä autudcsa ei ole sillulle yhtän osa, mjncauwan,

sinä Mopnmutta harjoitat. 'Sinä et ole sencaltaistsa
Osa. Jumalan laH, eikä sinulle ole yhtän. lohdutusta ja

'i>s nistä a< mo - tammoista, cuin Jumalan lapsille hänen
sanalans tygoomistttan, jotta cuitengin owat ai-

wan suuret ja callit. Sinulle ei ole yhtän ainoa ilo-hetkeä
W mailmasa, josta sinulle olis syy sanoa: nyt minä tun-
sin yhden oikian jawir vottawaistn ilon minun sydämesäni.
Cuitengin nim e> se wielä tähän seisahda; maan sinä ulos-
sliijet itzes juopumistn cautta wicla suuremmasta autudssta.
tatzo, Humala ei ole luonut sinua yxin tähän elämähän,
«aan hän on myös aiconut sinua ijancaickiseen elämähän,
jchon jälken cuoleman sisälle käydän; ja josa pitä oleman
täydellinen wapaus caikesta sijtä cuin wiheljäisydexi cutzutta
laittan, ia sitä wastan ulossanomatoin autuus, il) ja ne»
»>u lackamata. Tämän ijancaickisen elämän muistolla loh-
dutta Apostoli Johannes sekä itziäns että muita Jumalan
lnpsta, HZn sano: Minun rackani, me olem-
me Jumalan lapset, ja ei ole se iviela ilmestynyt »iiri
meruleme; mutta me tiedämme, cosca st ilmesty, niin
me hänen caltaisixens tulemme, sillä me saamme hänen
nähdä ni ncuin hän on. i loh. 3, v. 2. Cuinga aumaBi-
nen täniä ijancaickinen elämä olema on, sitä ei taida yxikän
eu!lewal'nen kieli ulossanoa, maan että se on taydeiiisesii
autualiinen, sen taidamme päättä nijstä calleista jasuloisistanimistä, joilla se Jumalan sanasa ulosmaalatan. Se cu-
tzutan suurexi palcaxi tairvasa. Mach. 5,v, 12; Ijancaic-
kistxi ia määrättomäri cmmiaxi. 2Cor. 4,v. 17; N>an-
hmscauden ia elämän cruunuri. 2AM.4, v. 8; Ilmest.kirj,2,v. io; Uuderi cain?axi ja uuderi maaxi, joisawan-
hllrscaus asu. 2Pet. z,v. iz; Cawmacwmaxi, saasiuc-
tamactomaxi jaruvmelematcomari pcrinnsri, joca tai-
lvahas tähdelle pandu on. 1 Pet. 1,0.4. Niistä jottatä-
stä iiancaickisesta elämästä osallisexi tulemat seiso että hsjuopumat Jumalan huonen runsasta rawarasta, ja
hau juVrm heitä hecun»alla nijncuin svirralla.P<almz6,

v.9.
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Ihnnscn wckrollisus itMns cohtan,
v. 9. Ach tosin yli autuus, cuin sijnä
ijancaickisesa elämäsä vlclnan pita! (')

§. 72.
Näin cunmalliseen, autualliseen jariemullisten eläinä«

hän on nyt Jumala myös sinua aiconut, racas sielu, ja
sois miclellans että sinä sijtä osaliisexi tulisit. Sitä wartm
vnJumala myös andanut sinulle oman ainoan poicans -c--suxen 'Cbristuxen wapahtajaxi; ja lesus on myäs sentäh-
den mailinahan tullut, että nijncuin caikille muille, ni n
myös sinulle, tätä iiancaickista elämätä ansaitzeman. Se
on nyr wa!mis sinulle, ja taiwan owi seiso awoi, nijn et-
täs pääset sinne, jos sinä waan tahdot sinne sisälle mennä
sijnä järjestyxesa, cuin Jumalan sanasa sinun etees kirjoi-
lettu on. Mutta jos sinä, ja nijncauwan cuin sinä, juo-
pun,udengin syndiä Karjoitat, nijn ei ole sinulle yhtän osal-
limtta toiwomista tästä ijancaickisesta elämästä, waan tu-
let, jos sinä sinun kaändymattömäft tilasans nimcuin »uo-
man cuolet, i.ancaickisesti si,ldä ulossuljetuxi. Sillä, nijn-
cuin sinä !0 usein cuullut olet, juomareinei pidä Juma-
lan waldacunda perimän. iCor.6,v. io; Gal. 5,v.21.
Aiattele nyt perän, mitä sinä tehdä tahdot; mikä on sinulle
nyt rackambi; Jumalan armo ja ystäwys? eli juovumus?
Mitä tahdot sinä ennen paitzi olla, ijancaickistaco elämä, e>i
sitä kirottua macua jacadottawaistakuwitusta, cuin sinä
juopumisesaetzit ja löydät? Ah älä cuitengan ole nijn tyh-
mä, ettäs lumalan armoa kirouxehen, ja ijancaickista
elämätä helwettim waihetat: waan »ane nyt tällä hetkellä
ft mahwa aicomus etees, että wälttä kirousta jacadotusta,
ja armosta ja autudesta itziäs ahkeroita. Ia sentähden jos
sinä hawaihet, että sinä tähän asti juopumutta harjoitta-
nut olet, nijn tule lefuxen nimen ylöskehoiteturi totisehen
parannuxeen, ettäs mahdaisit wälttä sen onnettomuden,
cuin muutoin sinun edesäs seiso, jalöydäisit armon nijncau»
wan cuin se wielä sinulle taritan.

§. 73>
(') Cllinga ih,'na/ suloinen ja antuallincn tämä i,'ancaickin'N cinm»

on, sijtä taittan lawiqmaldz tämän kirjan Esipuhcsa luetta h>4>
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§. ?3>

Että sinä nyt Ma enämmin totiseen parcmuxehen ja
ikäändymischen ylöskehoitcluxi tulisit, ni,!n tahdon minä

wielä muulKmita asioita sinulle muistutta, jotca siihen ai-
wan ioweljat owat. Sinä olet jo cuullut, mingä armon
jaautuden sinäcadotat, ja mingä hirmuisen turmelluxen,

kiwuxen ja cadotuxen sinä päälles cartutat, jos sinä aina
edespäin tahdot juovuinutta harjoitta, ja tämä jo pidäis
oleman kyllä woimaiimen lijcuttaman sinua parannuxeen;
mutta että sinun coco sydämes n»ahdais sitä enämmin peh-
miä, niin ajatlele myös tämän siwusa sitä suurta Jumalan
karsimien ja pitkämielisydsn rickautra, cuin hän sinua coh-
tan osottanut on, ja cuinga sydämellisesti hän sinun paran<
nustas ikäwöitzs, Syndinen.' ajattele perän: Sinä olet jo
w.l van aica juopumuttaharjoittanut ia monda kerta itziäs
jllv.ouxin juonut; joca kerta, cuin tämä tapahtunut on,
mm olet sinä Jumalan suurimmasii «vihoittanut, ja hänel-

>le olis ollut syy, että cohta eiäwälda Upotta sinua helwet-
tijn, nijncuin sen, joca moninkertaisella tawalla tämän
ijancaiGsenwaiwan-paicanansainut olisit; jacatzo, tätä
<i ole nän cuitengan tehnyt, waan hän on ollut pitkämieli-
nen, jakärsinyt sinun nijn suurta pahuttas. Tähän on
Jumala tullut kehoitctuxi hänen käsittämättömästä hywy-
dMns ja ijancaickisesta rackaudestans, jonga johdätuxcsta
hän ei tahdo sinun cuolematas ja cadotustas, waan ettäs
Mnnäisit itzcs jaelaint. la, wielä nyckin pala hänen sy-
dämens halusta ja ikäwöitzemisestä, sinun käändymifts jal-
ken: wielä nytkin cocotta hän armo-kätens sinun puoles,
ja taritze sinulle sowindoa, ehkä cuinga sinä händä wihaan
kehoittanne olet. Syndinen.' mitäs ajattelet? wieiäkö
sinä nyt tahdot olla cowacorwainen? paadutla sydämes?
janlöncatzo Jumalankärsimisen pitkämielisydcn jahywyden
rickauden? Wieläkö sinä nyt tahdot juovumises cauttahärsyttä Jumalala wihaan, waicka hän näin armosa so«
windo sinulle taritze? Etkös wielä tahdo laata helwettijn
»tziäs syöxemäst, ehkä Jumala nijn sydämellisesti ikäwöitzeM sinä amuaxi tulisit. Ah! Mnäpän, tänäpän! cosca

sinä
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lymyen wsnvolMS ltzlans coMn,
sinä wielä cuulet Herran äänen, nijn älä paaduta jacowe-
na sinun sydandäs, ja älä ole wasicchacomen. Tänäpäi-
wanä seiso armon owi wielä awoi sinun edesäs, sinun!
jonaa jo cuca olis pitänyt helwetisä macaman; Ah!
ilman wiilvytystä totisen parannuren cautta armon osalli-
suteen. Wiela nyt on se otollinen costa tämä tapeh»
tua taita; waan jos sinä sen laimin lyöt, nijn syytä itz-äs,
että Jumalan wihan hirmuisus ylosniele ja hucutta sinun
juuri silloin, costa sinä caiken wähemmin si:ä ajattelet, ia
silloin tule st sinulle sitä hirmuisemmari, jota mämmin sinä
hänen kärsimissns ja pitkämielisydens aica ylöncatzonut ja
laimm lyönyt olet. Ah paranna sijs sinuas, syndinen! jacoscas nijncauwan olet Jumalala kirotulla juopumisellas
wiboittanut, nijn suo jo nytkin hänelle, sinun ijancoickiselle
armablajalles, se toiwottu ja ikäwöitty ilo, cuin hauelle
sijtä on, ettäs caikesta sydämestäs käännät itziäs hänen ty-
göns.

§. 74-
Ajattels myös wielä sitä, mitä Issus sinun Wapah-

tajas sinun edestäs on kärsinyt jaulosseisonut. Otalesu-
xen kärsimisen Historia etees, jatutkistele nijca moninaisia
waiwota, cuin hän ulosseisonut ombi. Sijnä näet sinä,
cuinga weristn saunan ala hän on käynyt Gethsemanen yr-
titarhala, josa hän Jumalan wihan ja helwetin ijancaicki-
sen liekin waikiuden sielusans maista ja tuta täydyi. Siinä
näet sinä sm wäknvallan ja wääryden, pilcat ja häwäisty-
xet, lyömiset ja muun armottoman menettämisen, cuin
hänen on taytnnyt kärsiä. Si>nä näet sinä wielä, itze sm
waikian ja surkian surnmlnisen «nuodon jacuoleman, jonga
cautm hän on täytynyt hengens ylonanda. Waan mingä
tähden on caicki tämä tapahtunut? la, se on tapahmnut
sinungin edestäs, sinun syndeis tähden, sinulle lunastuM
ja autudexi. la, sinun iuovumiseskin synnin tähden eri-
nomattain, on Issus ristin päälle kärsinyt janoa, ja juonut
ccttkerata etickata saoella secoitettua; joista caikista sinä
taidat nähdä, cuinga rastat ja duomitzewaiset, ni ncuin
caicki sinun syndls, nijn myös mnomattain sinun juopumi-ses
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on cohtttllisus juomasa.

ses syndi olla mahta, costa lesuxen nhn ulossanomatto?nat
ja waikiat waiwat on kärsiä täytyltyt; Mutta toijelra puo«
lelda, cuinqa palawa jakäsittä nmtöin lesuxen rackauk on
Ml sinuakin co!,tan sijnä, että hän caicki mielwselii
karsti jinun edestas ja sinun siaias, ectä sinä olisit käNm:i<
sili ja rangaistuxest säästetyxi tullut. Ia ni ncuin lesiw sii-
loi!> racasti sinua, mm pala hänen sydämens wielä
lackaudcha sinua coytan. Hänen sydämellisin ikmvöitzemi-

' stne on se, että sinä mahdaiftt tästä hänen kärsimis ns he-delmästä osallisexi tu>!a. Hän on wielä nyt st uscollinen
pailnen, jsca etz: sencaltalsia cadotcttuia lambaita, cuin

. jitlakin olet, ,ja cofta hän jongun ni stä löytä, ni>n panZ
hän sen ilolla olallens ja wis sen oikiain lambains seuraan,
jngaylitzc sitten coco taiwas iloitze. Luc. 15,0,4,5,6. Mut-
ta .ytidinen! pitäkö nyt caicki tämä oleman turha sinun
Mies? Pitäkö lesuxen callis weri oleman huckan sinun
edestä» uluoswuodatettu, ja caicki hänen waikiat waiwons

kärsimisens ilman hedelmätasmun tykönäs? Pitäkö caic-
ki se rackaus cuin on ollut sinua cohtcm, ja jonga

hän wielä nytkin sinun autuuttas. Kalaja, ja
smun parannustas ikäwöitzs, pitäkö caicki tämä lesuxenrackaus oleman ilman waicutusia sinun tykönäs? ia, pitä-

kö taiwas aina turhan iloa odottaman sinun kaändymise»
stäs? Nämät caicki tosin turhan menewät ia owat ilman
waicutusia, nijncauwan cuin sinä juopumudenmn syndia
harzoitat; sillä sencaltaisesa tilasa ei ole sinulle Män hyö-
dytystä M osa sijtä, mitä lesus on rackaudesta sinungin
edestäs kärsinyt, ja sinulle sencautta toimittanut; waan
lii.ncum sinä juopumudes cautta toistamisen lesuxen ristin»
naulitzet, nijn matcan saatat sinä sencautta. ettälesus,
>oca on ollut ja nyt wielä tahto olla sinun WayaKtaias,
niuuttu sinulle wanhurscaxi duomarixi ja hirmuijexi costa->ari, joca sywimbään cadotuxeen sinua alaesyöre, senräb»den, että sinä hänen waikiom waiwans, ja sydämellisen

rackaudens nijn häpiällisesti ylöncatzonut olet. Ah mitäpuäsinun ajattelema», coscas kerta mlst hänen duomionseteeu, joi sinä aina edespäin näin teet?
§75-
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Ihmisen welwollisus itzians cohtan,
§. 75.

Peränajattele nyt, syndinen! caickia näitä; iammä
wannytan sinua Jumalan laupiuden, lesurcn
nimen, ja sinun sekä aicckisen että ijancaickiftn amu)?s
cautta, ettäs naita caickiawisusti sinun si)tzämesäs tuck-ste-
let ia peränajattekt, ja sano sitten, jos sinun sydämet »n
niincowa, ettei st jo näistä mahda pehmuetyxi, jatotisten
perannuxeen ylöskshoitetuxi tulla. Ah älä anna näin woi-
niaLisia parannuxen cutzumuxia ilman waicutusta ohitze '

mennä, tvaan tälläkin hetkellä, costas tätä luet eli cuulet,
nijn maahan langs sinun lumalas ja lesuxes eteen, luu-
nusta murhellisella sydämM sinun suurta pahurtas, jonga
sinä mspumisengin cautta har oittanut olet, ja rucoile:
ettehän armosta jalaupiudesta sen saman sinun Novch«
ta.as (Ulsion tähden, sinulle anderi annais, ja anna itziäs
edespäin hänen hengens iohdatuxen ja Walmisturen a!!a,
siihen asti, että sinä löydöt lewon sinun sklusas, ja wacuu-
tuxen, että sinulle armo tapahtunut on, ja sinun syndis.
sinulle er.deri anntttut owat. Samalla tawalia nijnruve!
nyr cohta tästä silmän räpäyxesiä juopumutta wälttamäi,
ja cohtuliisudcsta itziäs ahkeroitzeman. lös sinä jo olet nim
juopu!z?nt?m tottunut, että st tule sinulle rascari siitä itziäs
luonutta, nijn mielehes johdata, mitä io edelläpäiu § 69.
sanottu on, ja seura sitä opetusta, cuin simä seiso. Jos
jomtoinen 1.v,t0 sinua juo?umutt.-sn yliyttä ja wetä, nii!»
muista, ,u Anottu §ö.. 52,56 ja 57-. Älä
anna mitän sis.ulle m>n ja mieluinen, että sma
sencautta annaisit itziäs siiatta nijn kirottuun jaonnetto-
maan harMtursen cuin juopumus on. Cawahda itziäs cm-
kista sencaltaiststa nlyista, joiden cautta sinä taidaisit mlla
sijhsn joydateturi. Sanalla sanottu: wäldä Mvumutta
nijncuin itze perkelettä, ja ahkeroitze itziäs siitä, ertä? nclu»
malan lahjat, joita l>än sinulle juomaxi andanut on, kiito-
xen cantza hänen mielens jälken nautitzet; nimittäin nijn,
että sinun ruumis tuis niiden cautta tarsellisessi ylösoidetyri,
cohtuliisssti wir!r>oitell>,li, ja sinä nijn muodoin sencautta
telwiydssä wahwisteturi, ja so.Deljaxi M wircas töitä te

k?N!.'.!l
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on cohtullisus juomasa.
keman, että myös christillisydesä itziäs harjoittaman, ja
sinun lumalmas palweleman. Jos sinä tämän teet, mm
oler sinä otollinen sekä Jumalalle, että mikille sencaltaisilleihmisine, jotca raitiutta jamuita hymiö awuja racastawat.Mutta jos ei caicki liämät muistutuxet sinuun pysty; jos ei
Jumalan wiha, eikä se ajallinen turmellus, cuin luopumi-sen myötä seura, eikä helwetin cuumus, eikä myös sinunruumillmen onnellisudes, eikä Jumalan hywyden ialesuxcnmckauden jacatkeran karsimisen muisto, taida sinua ylös-
kehoitta totiseen parannureen ja juopumisen wälttämistm;
nijn juorecauwan kyllä tässl sinun järjettömäsä menosas ja
tauhistawaisesa synnisäs, siihen asti, että helwetin rancaic.
kinen jacuuma liecki heratta sinua yawaitzeman sitä, jotaec sinä ennen ole uscoa tahtonut, josa sinä sitten laucomat<tomalw itculla M hammasten kiristyxellä, saat maista niitäkirotuita hedelmitä, cuin sinun juopumises on matcansaat»tanut, ja sen alla huuta woi jawalltusta sen ylitze, ettäs
calcki waaroituxet jaylöskehoituret parannuxem ylöncatzo-
nut olet. Minä olen nyt asettanut, sekä kirouxen että siu-nauxen, sekä cuoleman että elämän, sekä helwetin että lai<wan, sinun etees, ja se on nyt sinun omasa wallasas, et-täs uloswalitzet sen, jonga sinä itzelles parhamnmri luulet.Jumala hänen ijancaicklsen laupiudens, ja lesus hänenpalaman rackaudens, catkeran kärsimisens ja uloswuoda-
temn werens tähden, awatcon caickein juomarein silmät,naremän heidän suurta wihchäisyttäns, ja vlösherattäkökHM, totisen jakhrun parannuxen cautta, wälttämän sitätukemaista hirmuista wiha! Näinmuodoin olen minä nytpuhunut sijtä cohtullisudesta> josta meidän juomisesa pitä.
lvaarwttaman.

§. ?6.Colmannexi olemme welwolliset harjoittaman cohtul-llsutta unesa. Että me nyt sitä paremmin ymmärtä tai-oaisim, mitä tämä cohttlllisuden osa meildä waati, nijn ontarpellinen, että ms mielehem johdatam, minää tähden eli
Aa paalletarcoituxesa Jumala unen meille säättänyt on.
<amg ei ok nyt mikän muu, cuin st; ma meidän heitto

U ruumin»
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Ihmisen welwollisus itziäns cohtan,
r»'.umim inahdaisrvirwoiretuxi ja wahwistetuxi tulla

n:eidän ruumim owai jytä iuonofta, että ne aiino-
maisen työn, rasituxen ja orjudtti cautta wäsywät,
wat ja wonnattolnari tu'ewal. T-nä wastan on Jumala
l)änen snurcfta hywyd.siäns asettanut unen yhdexi
xexi,jonga cantta ne ruumin woiniar wahwistetuxi ja m-di-
stetuxi jtttca walwomisen alla lyön jarasmixm
cautta wäiyner ja ivnipunec owat, että me niinmuodoin
olisim ftweljat sekä meidän christiilisydem weiwollisudefw,
että myös meidän wircanline ascareista waarinvttama,'.
Ia nijn on fijs uni mei!!<,' luinalalda suotu, ei sitä »va ien,
että ine aian iillian hyö'oytyjiä wieläisim,waa.'! että mesirä
paremmin taivaisiin ajcam oirein kayttä ja toimitta mitä
meiloä waadlcan.

§. 77-Tästä taidamme nyt päättä mikä yri cohtullinen uni
on; nimittäin se, joca on soweljas wirwottaman jawah«
wistaman meidän ruunustam ja tekemän meitä wircommni
lmvallisijn töihimme. Joca enam »nm unda otta cuin tämän
päälletarcouuren canfja yhteen sopi, se maca ylön palion
ia niin määrin täyttä tämän suuren Jumalan lahjan, ni-
mittäin, unen. Nyt on se kyttä mahdotoin sanoa, cuinga
cauwan eli cuinga monda hetkeä, unen ja mal-
misen cautta puä wiettämän. Sillä nimcuin se on ruan
ja juoman, nijn on se myös unen cansia laita. Ari ihmi-
nen tarwitze sitä enämmin, toinen wähemmln, aina sen
jälken cuin hänelle on elikä wahwembi elikä heicombi luon-
do, eli hän myös, wähemmin eli enänimin rasittawaistn ja
wäsyttäwaisen työn alla annettu on. Cuitengin pita jocm-
nen wisust»! itziäns costteleman, cuinga paljon unda hän
tarwitze hänen tarpellisexi wahwistuxexens ja wirwottnxe»
xens, ja hänen oma ttmdons pitä oleman duomari tasa asi-
asa. Mutta tasä ei pidä kengän catzoman sitä, mitä hän
näke ja hawaitze laistan tykönä,ja sijtä estmerckiä ottaman.
Laiscasia seiso, että hän tahto wielä wahä maata ja«nel-
jäs olia ja wiclä käsiäns panna lepämän Sanal.
kirj. 24, v. 33. Waai! uncm ei pidä enämbatä aica ottt^

ta!n".n
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on cohtullistts unesa.
laman cuin cohtullinen jatarpellinen on ruumin wirwoitu-
rexi ja wahwistuxexi.

,

§- 78.Se joca ei tiedä tällä tawalla eteens panna määrä,
jonga ylitze hänen macamisesa ja unesa ei käymäll pidä,
hän lanae laiscuteen ja moneen muuhun syndijn, cuin sen
ca Ha yhdistetty on. Sillä ylönpaldistn unen ja macami-sen cautta, pojestuhla M turhaan culutta ihminen ensinsen rallin ajan, joca nijncuin yxi callis tawara lumalaldahinelle suotu on, että hänen sen Jumalalle cunniari ja sekä
itzcllens että lähimmäisellens totiscxi parhaxi käyttämän pi-
tä; ia on nijnnmodoin jo sen puolesta yxi paha jakelwotoin
palwelja, joca Herrans tawarcm maahan caiwa ja sen
cautta wicapää heirertä ulconaiseen pimeyteen Mach. 2;,
v. 18,32» Toisen teke ihminen ylönpaldistn unen cautta
ruumiliens jaterweydellans wahingon, sillä sencautta tule-
mat weri ja muut ruumin märkydet ylönsakiaxi ja caligiaxi,
josta moninaiset taudit alcuns saawat, nijncuin jocapäi-
»Hinen coettelenms osotta. Colmannexi tapahm sen caut-
ta wchinqo sielulle, ja le ei ainoastans sencautta, että run»
mis tule kclwottomaxi sielun palwelureen; waan myös sillä
tawalla, että sielun omat woimat tulemat cangiari, hitoxija sop-mattomaxi nijhin toimituxiin, joihim ne lumalalda

omat, jonaa edestä ihmisen kma Jumalan duo<
mion edesä pitä lucua tekemän. Neljännen: nijn ihminenjocaylönpaljo otta unda ja maca, pilcka ja häNäiseluma'lita itze, sijnä, että hän käänbä sen paäletarcoituxen edes'
tacaisin, josa hän lumalalda liwtu on. Jumala on luo?
nuc ihmisen työtä tekemän ja unen wälicap-
paleri, jonga cautta hän tule tähän wircom-
maxi; Mutta yxi ihminen joca enämmin maca cuin hänenMis, käändä tämän Jumalan järjestyxcn edescacaism,
M jos ei juuri sanoisi», nijn cnitengin ihe työsä sano näin:
Jumala on luonut ihmisen uneen ia macamcm, että hänsencautta työhöön kelwottomaxi tulis. Cawahda sijs itziäs,mes ylönpaljo maca ja unda ota, si!!s sencautta sinä p>!c-
kat lumckata, ja muutat hän-n asetetun järjestnxens.
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Hhmiscn welwollisus itziänS cohtan^
Paihi tätä ja wijdennsxi nijn matcan saatta ja my>täns tuo
ylönp< ldinen macaminen monta muuta n>ah:»goa niyös
ruumillisisa asioisa. 'Vhden uneljan i< miftn tawara, lyH
ja l'«on n!>allitu? ei menesty, wian ne tarpellisemmat
jäawät ustin toimiltamata, josta köylws ja mu? l,n«
min cuin Salomo todista sanoden: Maca wiclä
ota wielä unda päähäs, laste kätes ivähä vbrcen, ec,
täs wielä lervätä n?oisir, nijn ksyhys äkist tllle paälies
ni ncuin marca mies, ia wairvaistis nimcuin wainsiei»
tu mies, Sanal,kirj,6.V. 10, 11. loca elonaikana maca
hän tule häpiään io, lug v. 5. tuo unen, ia
jomilai> sielu kärsi nälkä ly, lug v. 15; ja 23, lua, v. 21.

fti'o: Unikeco pitä ksymän. la, yhdestä rlön
uitljasta ihmis stä ei taida ensingiN sanotta,että dän oikcn
el>'?; sillä mitä on unesa macaiva ihminen pa!>on varemdi
cuin cuollut, jacosca bän enämmin maca, cuin sarp< Ilmm >a
soweljason, nijn hän ei mitan muuta tee, cuin sn, etä
dön mene cuoleman ennen cuin se oikia cuol man aica m!e.
Tämä on ei ainoastans suuri lyhmys, waan mix's
syiwi, jonga cautta Jumala tulewihoiteturi, ja moninai-
set turmellu),et ja »vahingot ihmisen viiye wedetyri jacmu»
tetuxi.

§- 79-
Neljännexi olemme welwolliset harjoittaman coh'u'!i«

sutta huwituxisa, iotca myös usein owat ihmiselle tarpe!!i«
sec ja l yödylliset. Sillä coettelemus osotta, että cosca ih-
minen coco päiwät on alinomaisesa työsä, ioca ruunista
rasitta e'i ajatusten päälle coke,nijn tule hän aiwoittain n> n
ccnaiari ja ylönuupunexi, ettei hänen kätens niin posty,
eikä dänen ajatuxens ole ni n tarcat, cuin asia waadeis, >a
tarwitze stntähden sencaltaisisa tiloisa jonqun huwituxei
cautta etziä itzellens wirwoiusta: jonga tähden mnös min<
caldaiset huwituret ei kieltyt Jumalala, waan myöden
onnetui ia luwalliset. Cuitengin pitä näisä l-uwiturisa seu-
rawa-sista asian haaroista hywin lvaari otettaman, M

että erinomanain.
§B°,
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on cohtulisus unesa ja hmvittelemisesa.
§. 80.

yhteisesti tu'«wat nämät asian haarat waariotetta»
wari, nizncuin msin: Caicki huwiwret picä oleman sencal»

että ne owat Jumalan tahdon cantza y «cn sooi-
waistt, ja ettei niiden cautta mitän taoahdu cuin on syndi
ja wiärns. Ne ei pisa milläkän tawalla tapahtuman nim,
«m Jumala niwen cautta tule wihoiteturi, ja lahimäis Ne
jocll wa inqo ia pahennus saatetun, niincuin ne tekemät,
jotca dapiä'iisiilä puheilla, panettt'lem«silla, ia muulla «yn»
distllä tawalla aicans cu!uttai>at ja sinä itziäns Hu vittole-
ml; ei pidä huwittelemiseen mämmin aica otetta»
man, cuin tarpellinen ja huwituxen paälletarcoituren cantza
v1,1,.'!l sopivainen on; m idän tule muista, ettei huwitle!e«
mmm, ole meidän erinomainen ja päätoimituxem, waan
etcä st si ra yxmäne meille luwallinm ia mnödcn an«
ncttu n,, että me sm cautta tu'isim walmimmiri ia sowel-
jamlniri ni hiin toimituxijn, cuin meidän wircam meildH
waacl. Colmannexi: ei meidän pidä oleman sencaltaiseiahu-
>v!tur sa ylonpaldiset, nijn että me sydämem niihin ripustam,
ja olemm' nijsä nijn hartat, että me sen sian, cuin meidän

pidäis niitä wirwotusta saaman, wiela mä wäsym, ia
muihin taroellisijli toimituxijn sopimattomaxi tulemme Nel»
jännexi, nijncuin caicki huwituren muodot, ehkä ne ei ihs-
sä,,s ole syndiset, cuitengin ei aina ole jocaitzelle soweljat
mncanlaattaman sitä tarpellista wirwoitusta; niin pitä itze«
cunain sillä tawallu itziäns hurvitteleman, cuin hän sen ihe

hawaitze wirwoiturexens soweljaisimman oleman.
Minät owat yhteiset muistutuxet, ja ios jocu sillä tawalla
wins huwittele, että se jotacuta näistä neljästä ojennus
»uorasta wastan soti, nyn on sencaltainen huwitteleminenftndinen ja luwatoin.

§. 81.
Erinomaiset muistuturet huwittelemisesta, owatseu-

lawaiset. Ensin ei pidä cosccm se aica yuwituxiia n-ict?ttä-
n>än joca muihintaroellisimoihin harjoituxijn taittankäy-
tettä, ja ioi'a mvös wirwoirus löyttän; nijncuin fsimerkiri:Eosca ihminen hänen ruumillisesa työsäns jawircans toimi-
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lhmisen welwollisus itziäns cohtan,
tux«sa mjn wäsy, ctteil-änen ruumins woimat myöden an«
na sillä kerraua nijtä enämbi eteens otta, niin ei tule hätienaj neua itzellens cohta oleman tumallisen iuosw maaliislahuwituxia ctziniän; maan hänen pitä muistaman että hä»nellc paitzi ruumista on yri callis ja cuolemaloin sielu, jonaa
auwden edesauttamisesta, hänen ennen caickia pitä llnir-
!)Nta pitämän. Jos meille sijs on jocu aica
joUame rliumillisesta tyKstä wapaat olla taidamme; eli sij-
l,eeu ei nijn soweljat ole, nijn pitä meidän sielumme
ja jeucaltaisiahorjoituxia eteen ottaman, jotca sen ylösm-
tmnuxexitarpellisetowat; nijncuin omat: Jumalan sa-
nan lukeminen, meidän christin opin pääcappalden op-
piminen, meidän elämäkerramrutkisteleminen, meidän
perhem ;a lasten operraminen, rucsuxecja muut tam-
caidaiftr hengelliset harjouuxet. Silläse tapaytu usein, et-
tä me näihnn harjoituxijn olemme soweljat, cosca ruumin
woimat ei nijn mislelläns myöden anna maallisia ascareita
toinntta. In taincaldaiset harjoituxet, eosca ns oikein ta-
pahtumat, omat myös nijn suloiset, että ne monda ertasuuremman ilon ja wlrwouuxen matcansaattowa7,cuinjos«
cus josakin maalliss» olis löyttä tairiu. Sen<
tähden ei ole meille tumallinen, M aica mailmcllisisa hu-
mimxisa mieltä joca näin suuremman wirwoituxen jabyö-
dvtyxm cantza mietettä taittan; erinomattain cosca me tie<
dän;me että aica on lyhy ja callis. Cosca aica kerta ohike
mene, nijn el tule se enämmin coscan tacaisin. Emme lidä
tUlnga pitkäldä aica meillä wielä on jälellä. Waun sen
me tiedämme, että jos me laimin lyömme sen, mitä sielun
autuudexi meildä waaditan, nijn lapahtu meille seucautta
ijancaickincn ja parandamatoin wahingo. O! cayocam
sijs cuinga tämän näin lyhyen ja callin ajan ni,n culu-
taisim, ettei meille olis syytä ijancaickiststi catua sicä, että
me sen ccncken tarvellisimman asian unhottanet olemme,
nimittäin meidän sielulmme autuden. Tätä pidäis sinun
«aikenkin ajatteleman, joca monta päiwän osa, ja usein
coco päiwät et micän muuta etees ota, cuin ettäs juoxen»
deletymbäri kyW ja taloisa, ja caickinaiselia maallls?lla,

turhalla

326



on cohtullisits hmvimlemiscsa.
fts'alla ia us-in uuri syndisM huwituxella, aicas culmar,

iitä wastoin aiwan Harmat hetket ja päiwät si?l!S
t,i''pexi käytät. Ah muista! muista! culnga tarcan ti'in,
<!:mn tan:än edestä kerta tekemän pitä, cosca sinä Juma-
I.w duomion ercen aseteturi tu!et. n»!!? meidän en»
nen caickia cawahta itziäm, et en me Herran pyhiä päiwiH
,a «üblia, mailmallisten huwitusten cautta wierä jaculuta,
mnoniKttam jos ne huwltuxen muodot owat sencaltaiset
tttä ne estäwät meitä nijstä harjoituxista jota warten nä-
!i,-,t vyl>ä paiwät ja juhlat asetetut owat. Taincaldaiset

<lt owat Mun erinomaiset työ päiwät, ne owat sitä
i?<men asetetut, että meidän silloin pitä Jumalan pyhä
iena lukeman, cuuleman ja tutkisteleman. Jumalan suuria
jywiätecoja n;eitä colnan mielehem johdattaman: ja <en

i lla serälmnalata mnioitzeman että myös meidän sieluim-
me ja ylöscakennusta Imualasa etzimän; ja tän>ä
pitä tapahtuman sekä julkisesti Herran huonesa ja stura-
cunnan cocouxisa, että myös erittäin cotona meidän omisa
l,uoneisam, meidän oma perhem cansta eli muiden Jumala-
la pelkawäificn sielun seurasa, nijncuin pidemmälda tämän
kinan ensiniaisesä osasa opetettu on. Sentädden ei ole
millakän tawalla tumallinen näinä päiwinä scncaltaista Hu-
wimriaeteen otta, joiden cautta nämät mainitllt harioi-
turct estelyxi tuiewat. Ia totisesti/ joca oikein peränajat-
tele sicluns callunta, ja mitä häneldä sen autiuden edes-
auttamiseri waaditan, se myös hawaitze, että hänelle pyhä
päiwinä ei ole aica maallisia huwituxia etziä janiisa sen lu-
malalle ja sielulle pyhitetyn ajan culutta. Waan mitä
maddcmnneni'stä sanoa, jotca nijn itziäns käyttämät, cuin
ctm nämät callit paiwät sitä warten asetetut olisit, että
heille silloin olis wapaus tehdä mitä ikänäns heidän tur-
meldu svdämens halaja jasentahdennesamatei ainoastanscaickinaisisa turhisa, mutta mvös itzesäns syndisisä harjoi-
turisa culuttawat, nijncuin kortin speliilä,moninaisella juo-
tendelemisella, juopumisella japahendawaisten leickein hu-wituxella :c. ja sen cautta sekä ruumins wasyttäwät, että
myös sieluns turmelemat, nijncuin Jumala armahtacon!
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lhmisen welwollisus itziäns cohtan,
nyt yhteisesti ihmisten seasa tawallmen on, ja coettelemus
todexi ofttta. Ah! nämät owat tosin kirotut huwilurel,
ja jotca nijtä edesäns pitämät, nijden täyty nijn fuurm
muryen ja waikian ahdisiuxen niistä jallens mjlä, cuin stilo jaihastus ollut on, jonga he nijsä läytänct owat. lo-
cainen, joca sieluans jasen aututta racasta, cawahtacan
itziäns, ettei hän tätä sais coetella, ja joca tarwitze maalli»
sta huwitusta, hän etzikän sitä luwallisella tawalla, muna
päiwinä, mutta säästäkän hengellisen huwituxexl ne väi-
wät, joistaHerra itzecullekin sano: Muista erräs pyhität
lcpopäiwän. Wielä colmannexi on erinomattain huwi,
tuxisa waarinotettawa, ettei ni;sä ahneudella ja wotton
pyynöllä sia anneta, nijncuin ne tekemät, jotcarahan eli
muun tawaran päälle caickinaisella tawalla soelawat, ja
satana, joca on mästari moneen tuhandchen konstijn, joi<
den cautta hän sieluja fangitze, lijoitengin näinä aicoina,
lastsil!öns opettanut on. Taincaltainen huwittelcmisen
m.uow on tosin sangen syndinen jamonella tawalla wahin-
gollinen sillä ensin tule se raha ja tawara pois ruhlatuxi,
joca muutoin sekä omari hyödytyxexi, että köyhän lähim<
mäisen awuxi paremmin tarwittu olis, ja myös olis pim-
nyt silheen säästettämän. Toiseri ylös sytty ihmisen tykönä
halu woittaman jotakin toiselda, jonga myötä cohta seura
caickinainen petos jawieckaus itze spelamisesa. Sijtä ylös»
tulewat närkästys, wiha, wannomiset ja kirouret, paitzi
sitä mielicarwautta, cuin sille on, jocarcchanö näin pois<
ladotta Näinmuodoin on taincaltainen yuwitus, vxi
tila moninaisiin syndeihin, ja niw caiketikin, että monikin
ei ainoastans poistuhla rahans, waan myös sieluns sata-
na» yaldun. Ilman sitä on taincaltainen buwittelemisen
muoto myös sen syyn tähden luwatoin, että se soti oikian
huwituxen päälletarcoitusta wastan, joca on, että ruumin
ja mielen woimat tulisit wirwoitetuxi. Mutta taincaltai»sa woittoa etziwäisesä spelisä, ei ne tule wirwoitetuxi, waan
enämmin wäsytetyri,ia ihminen moninaisella tawalla lewot-
tomari tehdyxi, jawielä cowemmin rasiteturi, cuin että se
olis sen caicken rascamman työn cautta tapahtua tainut.
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on cohtttllisns huwittelemisesa.
Sentähden ei ole se ensingän oikiaxi huwiturexi luettawa,
jota sijs nijden wälttä tule, jotta Jumalalle otolliset olla
tahtomat.

§. 82.
Jos ia cosca nyt näistä sekä yhteisistä että erinomaisistalimistuturistaja ojmnus nuorista hywin waari oletan, nijn

huwittuxet tumalliset ja cohtulliset, mutta jos näitä
muistumria wastan ricotan, nijn owat ne sopimattomat,
wMngoliset ja syndiset. Cuitsngin tahdon minä wielä stnmuistuturen tähän tygö panna, että colca caickinainen pa«
hus ja Jumalaloin meno, on niin peräti mallan ottanut,
että nekin huwituxsn muodot, jotta itzesäns lumalliset ja wi<
attomatowat, monella tawalla mailman lapsilda, synnixi
ja pahennuxexi wäärin käyteton, nijn on oikian christilyn
ja Jumalan lapsen welwollisus itziäns peräti poies pitä sen-calraisista huwituxen muodoista, jotcayhteisesti julkisesti
wäärin käyretän, sen päälle, ettei hän itze huwittelemisen
olla, näkyis suostuman sijhen pahuttehen cuin muilda sijnä
har>oitetan ja sencautta andais pahennusta heicoille, ja
Mlman lapsille tilan sekä itziäns pilcata että myös tilan,
jdnga cautta he oma pahuttans caunistella ja edeswastatatmdaisit. Paitzi sitä omat myös ne huwltuxet, jotta yh-

teisen wäarmkäyttämisen alla annetut owat, ei toisin cuin
salaiset paulat, joiden cautta satana lumalangin lapsen
picaisesti langemuxeen wetä, nijncuin moni suurimmallamurhetta, perästi on hawaita saanut; sentähden on caicke-
tikin hänen welwollisudens, cawahta itziäns ettei hän ensin-gän anna itziäns taincaltaiseen synnin tilaan kiusatta. Iacosca hän tarwitze jatahto itziäns huwitella, nijn laittaconnijn, että se lumMsella ja pakendamattomalla mmalla
Wahduis eli yxinäisydesä, eli myös muiden sencaltaistenfturasa, jottasydämchäns Herra pelkäwät japalwelewat.

§. 83.
Wiidennexi: olemme wielä welcapäät harjoittaman

whtullisutta waacreisa; jonaacohtullisuden laadun jamuo-
don me myös parhain ymmarräm, cosca me peränajattelem

U s silä
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lhmisen welwollisus itziäns cohtan,
päälletarcoitusta, johon waattet Jumalan afeturen

jälken käyttttamän pitä, joca pää3etarcoitus on colmv-
n.nnen. Ensin: omat waattet meille annetut ja säätyc,
p-eidän alastomudcin ja häpymme pcittecxi. Sillä jos
ne olisimme sijnä täydcllisesä lilasa, johon me ensin meidän
esiwanhemmisam Adamisa ja Ewasa lumalalda luoduiri
tuiim, niin el o is meille yhtän syytä häwelä zneidän aia"
siomudcm tähden, ja niinmuodon,, emme myöekän tar«

lyis alastomuttam peina, Wacm cosca meidän esiwan-
h.mbam syndijn langcisit, niin be cohta huomaitzit häpiäns
jaalastomudens, lonaa tähden Jumala itze teki heille maat»
tel, nizncum nähtäwä on i Mos.kirj. 3,0.7,21. Ia nijn-
cuin me nyt olemme osalliset samasa synnin turmslluxesa,
cni'. meidän esiwanhemdam pääuens wedit, nijn owal
myös waattet saman yyn tähden meille tarpeliiset: ia meil-
le on syy Jumalala, joca meille tämän waliccwpalen
lnewän heickouctam wastan säättanyt on; Mutta siinä!>
wusa ja toiclda puolella, colca me mielchcm johdamm,
luika ensirm inen alcu ja syy on siihen ollut, että ms maat-
iettä tarw tzem, nijn mahdamme -in paljo" »vähemmin
coreilla meidän waatteillam ja niiden cansia ylpeillä, cuin
c t5. meille paljo enämmin on syy nöyryttä itziZm, ja hä-
welä sitä, että me olemme poiscadottanet sen ihanan Ju-
malan cuwan, jocacaickiacaunisinria ylitzekäy, ja olemme
waadimt wacttteita candaman. Ia cosca waattet owat
«ueiile annetut m<idän alastomudem jahäpymme peitteet,
m u on myös meidän w"lwollisudem cohtuUisesti jaiopnvai-
festi itz;äm waatetca, nijncmn tämä väälletarcoitus waati,
ja Ntä wastan cawcchta ihiäm sencaltalsista waat-
ten muodoista, joica jonaun turhuden ilmoittamat jaylös-
kehoittawat cli itze meidän tykönam, eli muiden tykönä,
jotca meitä sencaltaistsa pi'gusa näkemät. lotca näin te-
kemät, jawaattens coreudexi, turhudexi ja irstaisudens to-
distumi käyttämät; ne päällens wetäwät paljon suurem-
n an häpiän, cuin se on, jonga heidän waatteillans peit«
laman pidäis. siinä, että he tahtomat ilman häpyä olla
alastomat, waicka Jumala heille waattet ruumin merhon

stättänyt
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on cohmlMs waattcisa.
ssättänyt on. Tämä on tosin rietas ja häpiällimn il)tlu-
sten cd-sä, ja myös cauhistus Jumalan cdesä, jongatäh-
dcn myös Jumala sencaltaista coreutta, ylpemca jairstai-
sltta waattm parrela, cowasti ran.qaista uhca, Prophe-
ian cautta, cosca hän näin sano: <3tcä Zioiun tvcrärer
swarylpiät, jakäyrvär kenos cauloin, kulus silminä,
käwelewät m coriast astelemat, nijnnun jalat sidotut
olisit, on sijs Herra tekeroä Zionin tyrärren päät rupi-
sen ,ja -Herra on paljastapa heidän häpiäns. Silloin
on-Herra orrawa kengain caunisturen pois, ja knyrin-
Mt/ ja soliet, käädyt jaranderenc?ar ja seppelic, callit
päälijnac ja poluxet, japäärihmär, ja rinnan coricu-
xet, ia cormarengat, jornnixec ia oyaladir, juhlawaat-
rct ja caapm, ja rimbit ja cuckaror, speilit japienet
lijnawaacter, a lakit ja hnwihamet. Ia pirä häijy
lshkä hywän hajun edest oleman, ja nuora wyon ede-
stä, japaljcs pää caharain hiusten edest, jaahdas säki
awaran hamen edestä. !7tämät caicki sinun cauneures
siaanEsai.3,v.i6:c.

§. 84-
Se toinen chy,jonga täkden waattet owat meille sää-

tyi pidellä, on le- erräme midencamra roarjclisim mei-
dän ruumim vlsnpaldijelda wilulda, ja nljnmuodoin
ttrweydcm taiteile pidäiiim, joca paitzi waotteita ei tavah-
lua taidais, nijncuin jocaitzen oma coetlelemus todista.Tä»>ä p alietarcoitus pita nyt myös meildä
man, eosca me itziam waatetam, ja stucaitais n pucuun
itziäm puettaman, joca on tarvellinen ja soweljas meirä
lam >istä'»'än ja lerwenä pitämän. Ia tätä »vastan ric-
kowat caicki ne, jotta mailman turhan ja kelwoitoman
tawan jälkenftilcaltaisia waateita canoawat, jotca ei tai-
ta suojella HM wilua wastan, eli muutoin owat nijn so»Pimattomat,ecta ne enämminwwat ruumille ja terwendelle
Vahingolliset min hyödylliset, ja sentäksten ei ansaitze cutzut-ta waateiri, waan pallo enämmin owat rasituxot ja wai«
wctt, magman orjat o«na tyhmyttäns rangaiftwat,cosca ei se muutoin aina nijn pian ranaaiftuxi tule. Tämä
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Ihmisen welwollisits itziäni cohtaNf
en ttsin yxi suuri tyhmys, joca yhdeldä puolelta on n<?u«
rcttawa, murra toiselda pu lelda waliteltawa ja s»'cui7l<
da>va, että nimittäin järjelliset ihmiset ni muin waat.wat
nnnta uscoman, että he io owat jär?ens, ymmärryxcne ia
tai-ons poipcadottantt. siinä, että he nijn muodottomam
ja ihell ns waiwoxi ltziäns lvaatettawat; mutta cuitenqin
on tybmns niin yhtcinen, että si!dä rijwattu on suu-
si!' osa niistäkin, jotta muutoin mielestöns enämmin ym»
m''-täwät, cuin jocu toinen. Waan he mahtawat lila
emisa silmisiins nijn wijsat ia ymmanäwäiset, cuin Ke lat><
tmvat, nijn cuitcngin jocam?n oikein aiatttlewamen näke
heidän tyhmydens, ja ei myös Jumalala tair-a n uuta cuin
«luhistua taiucalcaista järjecöindä Vaatettamisen muotoa.

§. 85.
S- colnias waattein päälletarcoitus on se: että ih<

tmsec kestenäne ni>den cautra toinen eroiretta
ja curra rairtaisin; niincuin ersi-n: cuca on miehen m cuca
tvaimon vuoli. Tämä on caick.na aicoina caickrin sucu un-
d.lb, seasa maan päälle waariotettu, nijn että miehet aina
owat erincaltaisella tawalla rvaatetetut cuin mau,, 'l,
jl>ca tawallisus myös itzessns on aiwan luwa!!in-n, taro l<
lnen ja hywä, ja nijn caiketikin, että Jumala itze a-qam'

sti kielsi oma cansans Israelin lapsia, ettei waimot ja mie»
het yltänyt puettaman ihiäns toin>n tois,ns waattcisijn,
nljncuin nähtävä on ;Mos, kirj 22, v. 5. sanat näin
cuulumat. Waimon ei pidä miehen aletta candaman,
eikä miehen pukeman päällens rvaunon waattei»
ra, jocasen reke, on herralle sinun lumalalles cauhi'
<!us. Tl>isexi pitä myös waatteista eroilettaman, cuca on
corkiammasta, ja cuca alhaisemmasta säädystä, sillä waic»
ka caicki ihmiset alcuns ja luondons puolesta owat yhden»
tällaiset Jumalan edeÄ, jaei yrikw sen suhten ole toistans
parsmbi, nijn on hän cuitenqin rijsamman edescahomisens
jälken tehnyt yhden ulconaisen eroituxen ihmisten seasa, ja
witz>liä tawalla asettanut yhden toisen ylitzm ja haldiaxl,
josta ne moninaiset säädyt owat alcuns saanet. Että nyt

myo<
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on cohtullisilS waamisä.
cuca on

ja cuca alhaisemmasta säädystä, ni n waati itz? asian col>»
enäne, jotta ylömmästä säädystä owat,

lallembu» waatteira, ia n: taas halwembia, jotca balw n,<

mat omat, aina sen jalken, cu n he toinen to''stcms nlemdZ'
nä eli a!en,bana owat säätyns puolesta, ja sentähden ci
myös yxikan sen syyn tähden Jumalan sanasa tule mck-
telluxi, että hän oikein säätyns jälren itzens waatetta, ehkä
hän/n waattens cailimmasta liinasta walmistetut olisin cos-
ta Kän ainoastans codtullisudesta waari otta, ja ei waat-

ylpeillä ia coreilla pyydä. Tästä waattein eroitu-
relia pidäis nyt myös meidän ssasam waariotettanmn.
Scka miesten että waimoin pidäis tytymän sencaltaiseen
waatten muotoon ja laatuun, joca heille on sonxljas, ja
heidän säätyns ccmtza yhten sopi, jaei kilwoitteleman ni den
caniia, ja nijden ylitze, jotca corkiammat omat säätyns
f»>jcsta, eikä myös caZchtiman wertaistans, ios äänelle
owat niin bywät waattet, cum nulltkin, jotca saman ar-
wolststa säädystä o:vat, nijncuin cuitengin taincaltainen
ki!wvtt'lemineu ja cattus waatteisa, sekä ylhäisten että al-
haisten tykönä, ynnä muun pahuden ccmtza, tähängin ma»
ilma/» < icaan, on wallan saanut, ja jongacautta sencal-
toi e: ihmiset osottawat, että ylpeys, joca lepä heidän sy«
dämi»"ms, on niin ruwennut paisuman, että se jo waatten-
g<n cau-ta pyytä ulospuhksa. Waan caicki taincaltaiset
mahtawat peränajatella, ja panna mieleens, mitä uijfas
miesSyroch sano: mitäs coreilec sinä waiwainen tuhca
jamulda? 'foca er cuitennan mirän nmura ole, cuin
il iä loca eläisäs, ja cosca ihminen on cuoliut, nijn syo«
wäc hänen mador ja toucar. Syr. !o,v. 3, ic>, iz. Iasinä siwusa pidäis heidän myös muistaman, että Jumala
01 ni n hywin tämän, cuin muungin ylpeyden suurin wiha-
mies ja costaja. Jumala on ylpeitä «vastan. iPet.s,v>s.

§. 86.
P^äldWeln, niin tule caickein muista ia ajatella,että waattet, ne mahmwat olla callimmat eli halwcmmat,
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