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aika näky nyt olewan käsisä, jo-
na jotaitsen huolewan ja hy>,

wantahtoifen Opettajan, jotta tulla si«
wulla täyty oppia ymmartanian sen
si, koffa hän 4: 19. namat sanat
edestuo: Minun raköat lapseni, jot«
Ia minun täyry wastaudesta ki«
wullasynnyttä, sijhenasiikuin Chri°
stus telsäjongun muodon fais.

Että nähdä sekä miehet että waimot,
iotta totifesti owat herännet synnin une°
fta, ja myös muutamat, jotka itsetyö»
sä owat ylösnosuet, jällensä iangewan
ja menewän pois seidan Arnlahtajan-
sa ja olkian omaisudens Herran tyköä,«.
yrl yhdellä ja toinen toisella tmvalla?
sitä ej taida yxi lembläsydamellinen O«
pettäjä nähdä ilman kiwistäwä
ehkä ei se taida asetetta Apostolin Pa«
walin koeltclemuren rinnalle, jonga
werratoin walo ja kijwaus Hänen Wa.
pahtajansa kunniasta, ja lembiä huoli
Sieluista nyt tussin ennän taita anott
ta eli odotetta.se kuitengan taida olla ilnlan kait»
kea hedelmää ja hyödytystä/ että HersA 2 mn
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rcmlesuren Nimeen ilmei tuoda yhden
ett toisen poispoikenemisen siitä, kuin
Jumalan pyhä Sana selkiäsi! eteenkir-
joltta, jonga kautta monda, jos ei suu»
rin osa, niin kutsutuista Christtlllsistä
Seurakunnista poislangewat armosta,
ja andawat sille jumalattomalle mail»
malle tilan julkisesti pilkata ja häwäistä
uffoa, ja sitä totista Jumalisuutta.

Suurimdain poispotkenemisten seasa,
joidenga kantta tähän aikaan monda o.
wat poislangenet ustosta, taita surtmal»
la syyllä luetta uri itseotettu wapaus,
joka osotta itsensä yhdesä lihallisesa itse.waldaisudesa, josta Pawali niin snda»
mellisesti waroitta, sanoden: Rakkat
wchet, te olerra wapauteen kursit,
mr, ainoastans karttamat, erret te
salli sen wapauden lihalle tilaa an>
da. Gal. 5: 13. ja Apostoli Pietari,
kossa hän osotta, että se hengellinen
wapaus, kuin seiso wapaudesa synnistä,
wan ei suingan wapaudesa että tehdä
syndiä, ei sowi että sillä peitta pahuut»
ta; nijn kuin wasiar, kirjoitta hän l
Eptstolans 2: ja ej nijn,.että se

wa«
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rvapaus olis mjnkuin pahuden
peitte, wan nijn kuin Jumalan pal-
weliat.

Tämä meidän aikainen itfeotettn
wapaus osotta itsensä ei ainoastans sii'
noisa, wan myös töisa ja tcoisii.

Kuinga moni ei ole, kuinChristillisn-
den asioisa tahto olla enamln itsestänsä
pltawäinen, kuin yhieinen kansia mut.
ta jonga suu kuitengin seuroisa eli kansa
kaynusisa seiso awoinna puhuman ja
duomitseman hauen lähimaisensa ja e?
rinomattain opettajain wiolsta, jotka
kuitengin usiasti owat wahemlnät kuin
näiden soktatn duomareln, jotka ei kar»
ta turhia wahingollisia kansa puheita e-
destuoda, jotka enlmitten et waikuta
muuta, kuin katkeruutta weljein walil»
lä. Kuinga moni senkaldainen ei ole
sairas sanain rijdoisa, ja näky tahto»
wan pikemin olla oppinut paasil jakie»
lesa, kuin siwiä. Jumalinen ja ylösra-
kendawainen sndamesa ja sanoisa, et-
temme mahda mainitsematta jätta, et-
tä wälittain edestuodau hulluja pu-
heitä ja jarituxiakuin Christltyille ej
sowi. Eph. 5:4. A 3 Ntlu



6
Nijn rohkiasti puhuwaistt kuin nä-

mät poislangenet uffosta owat, nijn it>
sewaldaifet löytan he nlvös olswan c!ä<
lnäfa. Että sowttta ttstnfä lnailnian
lnuodon jalkcn waaten parrcsa, kaytöxi»
fa, ja wiGisa ttloifa mnös julkisesti hul°
ludesii, sen ylitse ei he tee itsellensä yh.
tän omatundoa,senkaunistefelllifsn alla,
ettei he tahdo olla erinomaiset eli erotte-
lut lnuista; lnutta ehkä tämä ei Malt-
tamattomasti seuraa, että me wissisti
yhden sowelian keffitien löytä taidam.
tm; nijn ei hawaitse eli peräänajattele
knitengail nämät sielut, kninga waaral.
Kncn se on, että mailman hywaä suo»
siota woittarenfa, hänen osnllisuuttiUl»sa uoudatta, sijhenasti, että ihminen
kokonansi, joutu mailman omari; että
Jumalan tahtoa ja omatundoa wastan
tehdä sugnlle ja ystäwille mielinoutexi /

ja «tta yhteisesti meidän ensimaistenwanhelnbain mnrhellisen koettelemuxeu
jälken, puoliso totella puolisotänsa nijsä
asioisa, kuin owatlnmalan käskyä wa>
stan. Ei he myös sitä wastan mieleensä
Whdata,kninga Christus on ylösottanut
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meitä läsnä olewaisesta pahasta mail»
masta, ja kuinga halulisesti hän hänen
todistaittensa kautta manaa jn todista:
Älkat sorvittako teitänne tämän
mailman muodon jälken. Nom. 12:2.
Ia joka mailman xstäwa olla
tahto, han tule Jumalan wiha»
miehexi. lac. 4:4. Kohtullisella pe«
ränajaturella täsä taita terwe järki v°
litse woitetta sijtä, ettei ihmisen pidä
naisa astoisa,parembata tietoa jaym-
märystä wastaan pelkamän mailman
pahastumista, häwäistystä ja wihaa,ei
myös hänelle mielixi paneman aldixi ja
lvaaraan sen kuolemattoman sielun me»
nestystä ja ijankaikista autuutta.

Meidän aikaiseen itse otettuun wa-
pauleen tule edespäin Sabbathin päi»
wänwäärinkäyttäminen: Sepäiwa
nimitetän lepopäiwaxi, ei ainoastans
sentähden, että itsekungtn pitä poispa»
neman hänen nmmiiliset affareensa
ruulnijn lewon, mutta myös erinomal>
tain sentähden, että se, työ°wijkolla
moninaisiin astareihin hajotettu sielu?
mahdais tämän paiwän saada koota

A 4 aja»
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ajatuxiansa lepoon Jumalasa. Tämän
näkywätsekä ajatnxisa että janossakaik»
ki niin kutsutut hywin ajattelewaisetsie.
lut myöden andawan, ehkä usiammat
heistä, Jumala paratkon, tänä turmel»
duna aikana toisin eläwät itse työsä,
sijnä, ettei he paljon huoli sijtä, että he
Sabbathin päiwänä matkustawatpois
julkisestaJumalan palweluxesta, ja lai>
min lyöwät kokonansa tilan, että kuulla
ja tutkia Jumalanpyhää Sanag, ja Hu-
wittelewat itfiänsä yxinänsä sillä, että
maan kylisä eli seuroisa ilahutta ulko»
naista mieldänsä nijllä, tuin tuomioja
eteentulewat. Jos asia tarkemmin pe»
raänajatettan, niin ei taida tämä este»
lemmen kelwata: Minä taidan kyllä
nähdä Jumalan hywyden luonnosa ja
pyhättä ihmettelemisellä katsella Hä«nen wijsanttansa ja woimansa; scntah.
den en tarwitse minä juuri tehdä itselle»
ni omatundoa sen ylitse, että minä ete-
ni otan yhden lustlreisun eli huwitus
matkan Snnmmtama: Minulla on sis-
loin kedottg ja taiwan alla ufialnbia
saarnalniehiä/ kuin minä taidan kuulla

klr.
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kirkosa: jokainen ruoho saarna minulle
ja jokainen llndu weisa minulle ylöske»
hoitnrcri, Luojan kmmtata. Pxt senkal»
Vainen hywin soipa estelemtnen ilmoit.
ta kuitengin,että sen edeswastaja on to-
tndefa enamin tuttu synnin kansa, kuin
hän itse luule. Että se nijn on, se taita
olNKntunnon todisturesta hawaitta, jo-
ta ensinmifesä koettelemnxefa woi tulla
waaditnrt tunnustaman, että kyllä luon-
dokappaleisa itsellensä iloa etsitän, mut-
ta ntjn häptällifesti, että Luoja nnhste»
tan. Jos myös tasä asiasa joffuspa-
remmin tapahtuis, niin tule knitengilz
merkitä, ettäpyhaßaamattn, ja sen
das ja Mustettu selitys anda yhden ja»
Zomman ja täydelisemmän tytywällisl>
den,kmn kaikki kaWalet luonnosa mat'
kcmfaatta taitawat. Koko luonnon wal'
dakunda,nim jalokuin se on hänen Luo-
jansa kunnian, et ofota kuttengan pe°
ruftusta, wältkappaletta, ja järjestystä«,
sisälle käymiseen ja tulemiseen kunmim
waldakundaan jaijankatkkiseen aututeen.
Se tule Jumalan omalle Sanalle yxi°
nänfä/ että edespanna salaifndet ja ta-

A 5 ' WKMt,
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wamt, Menga kautta lnaistaa ja nah-
da saadaan, kuinga ihana ja suloinenHerra on, ja koetella sieluftnsa sen tu>
lewaistn mallman woimaa. Ei je sijs
taida olla hywin aiateldu, että ihiniset,
jotka tämän tietämät, kititeugin walitse-
wat ja ottawat wähemman huwituren,sen edestä, kuin totudesa suurembi on; ja
kuka taita ilman sydämen kipua mie>leensä johdatta, kuinga nuorukaiset, kä»sitetytJumalan armolda,nijn kauwan
kuin he olit mmden wartion alla, owat
tainnet watitta, ettei heillä ollut tilaa,
mjn usein kuin he toiwotit saada kuuttasanaa, jota heidän sielunsa himoitsi, ja
jota wastan kaikki ulkonainen huwitus
oli wähastä arwosta; mutta jotka, sitte
kuin he owat tullet oman kätensä paäl.
le, ja owat andanet itseotetutte wapcm.
delle waldaa tykönänsä, taitawat anoa
ei ainoaftans kaikki työpaiwät, wanmyös Sunnuntai . ja Pyhä päiwat
ohitse mennä, ja ruumijn huwitnxexikayttä, ilman että joku isomlnen Iu«malan sanan perään hawatttasin. Sen.kaldaistsn omat tunnot,' jos ne fawat

PR»
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puhua, taitawat parhain todista, kuin»
ga hywin heidän kansansa asia oli sijna
endisesä tilasa, ja minga kuolettawaisen
wahingon se itse otettu waftaus heille
tuottanut ja saattanut on. Me taidam.
me lnyös syystä etccnasetta senkaldaisille
personaille, mingä tähden he öwat nijn
tuhlawajset sen yhden Herran palwe»
luxexi asetetun päiwän kansa
ja minga tähden et he ennen otajongun
nijstä kuudesta työpäiwistä heidän koh.
tulisijn huwllnxijnsa, ja Jumalan toi.
den ja tekoin katselemiseen luonon wal»
dakunnasa,joka itsesans on M wahem»
min kieltty, kuin lesus sano: Natso-
kat kukkaisia kedolla, kumga hokasi
wawat. Math. 6: 28. ainoastans se
tapahtu oiklalla ajalla, M nijn, että
senkcmtta ei laimi lyödä se, kuin kallilU'
bi ja tarpellisemdi olla taita. Ei se ol?
kohtullinen/että Jumala pidals oleman
tytywninen sen kansa, että myöden an»
da sitä ainoata kuin hän on saättanyt
Hänen kunniaxensa ja sen klwlm«tto>
man ijankaikkifcxi
koffa ihminen nmmilttsen huonenhallt-A -6 WM?
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lnrcn ja woiton tähden työlästi anda
Hänelle kudesta työpäiwästä yhden
hetken, eikä myös anna itstllens aikaa
uijnä pätwinä huwittaja tlahntta ruu-
mistanfa ntjnknin hän tahto sen tehdä
Sunnuntaina.Tämn eteenasetnsei tai»
da saada fiaa muiden tykönä, knin nij<
dens jotka johongnnn määrään tunde-
wat heidän welwottifudensa Inmalata
kohtan, joidenga joukon Jumala armol-
lisesti lisätkö»! mutta ei nullän muotoa
taida, fijta toiwotta jotakuta waikutnsm
wjden tykönä,jotka owatntjn krouwtt,
että he heidän syndiften hnwttuftcnfa
tähden, et kvsi) Jumalan ja Hänen tah-
tonsa perään, ja andawat myös heidän
rnumillisen menestyxenfä käydä, ntjn
tuin tawallinen on sanoa, ntjnkutn aal-
lon tuulen edefä. Peljättäwä on, ja me
ikänänta kuin kauka edelda olemma nä-
kewanä, että montza jotka owat ollet
lambat, myös rupeawat saaman sen-kaldmsen wtttan.
M sen itseotetnn wapauden sikiä,

sn myös se hengellinen ylpeys, kuin si-
Dtielöydattä itsensä meidän hywlnajat-

tele»



telewaisten sieluin tykönä,,ja tckesan-
gen funrm wahlngon. Heistä on mon»
da, jotkn hett tietämät ne ensimmäiset
bokstawtt Jumalan siinasta, ja owat tu>
sttu tnndenet ne ensimmäiset lijklltuxet
Jumalan armosta, waan ei ole wtelä
oppinet oikein ntjtä itftllens hywaxi käyt»
tämän, ennen kuin he lnlewat itsensä
nijn kauwas ehtineen, että he ilman
wahingota taitawat kuulla kaikenaisia
opetuxia. Heidän paisunut ylpeydensä
ja himonsa kuulla jotakin outoa, wiet»
tele heitä kuuleman fitä, kuin on julki»
ststi wäarä; ja kninga kauwan he lai-
nawat korwansa sentatdaisille puheille
ja sanomille, joilla on yxl wimmawa
ja fastnttawa woima, llijn tulewat he
wärixi Christityixt, ja ei totifixi, tyh.
mästt rohkM,ja ei nöyrin,ttsewijfatxi
ja ei kunllaisixi, jonga kautta he sttte
langewat yhteen wahwgMsem ja hä-
piällisen itsewaldaisnteen.

Toiset Meens, jotka jossus owatwä^
N edemäxt ehtinet Christillisydesänsä,
ajattelewat, koffa oudot opetum edes-
tulewttt, että he kyllä tattawat tietä,

A 7 jos,,
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jos, jamihingä ne kelpawat, nijn lnuo.
doin kuin he jo owat, nijn wahwat ja
lujat, että he uffaldawat taitawansatehdä eroituxen hywän ja pahan wälil»
la, ilman että he- pahalda wieteldaisin;
mutta yri murhellincn koettelemus to»
dista, että walhen ja totudm sekoitus,
wiettä nijtä, jotka itse työjä owat eteen»sa ottanet hywan tien, senkaldaisille
harhoille teille, että se kallis sowindo-
armo wäärln käytetä» irstaisuteen, eli
myös se sama, nijn halpana pidetän,
että he kaywat armo - istuimen ohitse,
ja luulewat itsetehdyn pyhyden kautta
autuari tulewansa. Hengen pyhitys,
jonga Jumala anda, seiso sijnä, että yxi
oikein uffowainen, Jumalan terwelli»sen armon waikuturesta, kuin hänelle
tygö wuota armo-walikappalden olkia»
sta säyttämiststä, ja nmttitsemisesta,
hyljä kaiken jumalattoman menon, ja
mailmalliset himot, nijn myös elä täsa
mailznnsa siwiästi, hurEasti j« Juma-
lisesti zwaan se itsetehty pyhitys ilmoic.
ta ja osotta itsensä Jumalan pyhän Sa>
wn kuulemisen, ja Herran Ehtottifenmu-
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nautitsemisen Scurakunnasalaimin lyö.
miscsa, stu kaunistelemisen ja estelemi»sen alla, ettei olla jumalattomain osal»
lisudesa. Yhtä senkaldaista pyhitystä ei
käske Raamattu, waan Kirkon käymise»
sä ja sen pyhän Ehtollisen nautitsemi»
fesa päälle pane koettelemuxeu hänen o»
masta / mutta ei muiden tilasta; ja mistä
mahta kuitengin woima otetta lihan ja
mailmcm kuolettamiseen, jos ei ihmi-
nen tahdo ruwcta lesuxen waattein lie-
pesten, kuin on että nautita armo>wäli'
kappaleita, ja nijdcn kautta uffon astial»
la lesmen täydellisydestä ammulda Ar»
mon armosta. Tämä totuus el ole o-
tollinen itsewijsasten ymmärryrette;
mutta toiwotettawa olis, että he tah-
doisit malttn mielensä, ja käyttä ja har»
joitta heidän kijwauttansa muiden ju»
malattomuutta wastaan, heidän oman
pahudensa uiosjurittamisexi, joka woi
Herran luglm laskemisen ajalla, löytyä
paljowa snuremmari, kuin he nyt tai-
tawat ymmärtä, koffa he sawat ha«
waita ne tilat, kuin he owat andaneet
sille ymmärtämättömälle mmlmalle,

että
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että pilkata ja häwäistä kaikee wakaista
ja totista Jumalisuutta; Ne esteet, kuin
he owat pannet tielle senkaltaisten sie»
luin eteen, kuin hywän esimerkin kaut»
ta olis taittu saatella sijhen sydämmen
muntoreen, joka osotta itsens kuliaisu»
defa kaikille Jumalan kaiVyille: sen lonk«
tauren ja pahennnxen kuin he owat an»
danet heikoille nffofa,ja wihdoin wijm»
metn sen mnrhen, kuin he owat tehnet
oikeille Opettaille'että heidän täyty teh»
dä heidän wirkaanfa hnokanretta. Sepysy fijnä yxt ymmärrys, joka käy
ylitse, eli soti Jumalan ilmoitettua Sa.
«aa ja nenwoa waftaan ihmisten autu»
desta,on totisesti yxi wäärä ymmärrys,
ja sula tyhmys ja hulluus.Talla ajalla,
kosta tämä Jumalan pyhä Sana ha.
mn pnhtasii järjestyxesitnfa runsiistt, ft.
kä kirjallisesti että fuulisestt jultstetan,
mahtase kyllä katsotta ihmetttsext, mistä
niin suuri ymmärtämättömys tule, ja
että funrt harwoin senkaldalsia Christt.
tyttä löyran, jotkapmmärtäwät, mikä
wanhurDauttaminen ja pyhitys owat,
niin myös fe lltlnm yhdistys, kuin on
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näiden Armotekoin/ nijn hywin kuin
uskon ja rakkauden walillä. Sv tähän
on kyllä osittain usiambain Opettajain
sokeudelle ja ymmartämättömydelle, o-
sittain myös, monen niin kutsutun hl),
lvtn ajateldun ihmisen erhetyrelle tygö-
luettawa, niin muodoin, että he lukewat
sen ikänäns kuin pääasiari, että he owat
tutut monen hywänsuopalsen Opettajan
kansa, joilla kyllä on sama Biblia ja
Catechismus/ jamyös sama silmämän»
rä ja tarkoitus; mutta sentähden/ että
he barwoln eli el kostan puhu kestiän-
sä sydämmen rehellisydesä senkaldaisista
asioista, kuin tulewat paimen wiran
oikiaan toimittamiseen / ja sijta,kuinga
sielut pitä johdatettaman lesuren tygö;
nijn tapahttl/että heidän puhensa muo>
dot ei ole yhteen sopiwaiset, ja heidän
tapansa/ Catechismuxen knlustelemuxen
muodosa, on erinkaldatnen, ja heidän
kansapuhensa ihmisten kansa myös tai»
ta olla erinkaloainen, aina sen jälkeen
kuin yri paremmin kuin toinen taita tu-
ta wisseln sieluin tilan. Tämän kautta
tapahtu,että ennen kuin he, jotka oman

tcch-
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tahtonsa jalken juorewat, nyt yhden
nyt toisen Opettazantygö, ehtiwätwah.
wisttm ja jurtna itse afiasa ja totudesa,
tulewathe nijnkuin kokonansa erntetylxi/
nijn ettei he tiedä yhtä eikä toista uskon
opisa ja sen harjotuxesa, waan yxi sur»
kla waikutus senra ja osotta itsensä sij>
tä/ että nijn enin juosnet owat,
ynnnärtawat kaikkein wähin sijta,kuin
totiseen Christiilisyteen tnle; jota kni»
tengln he ei woi kuulla cli kärsiä.

Hengelliseen ylpeytteen, nijnkuin
meidän aikaisen itseotetun wapanden
bedclmääN', owat myös ne wahingollt»
set ajatuxet luettawat, joidengakantta
moni luule itsensä taitawan olla seura-sa ja kansakäymisesä nijden mallman
ihmisten kansa, jotka harjoitawat spelia
ja haurellisia hyppyjä, nijn myös kaiö«
kinaisia synnillisiä ajankuuluturia, ja
taitawan nijstä tulewansa sastuttama-
toina ja wahingoitamatoina. Näisa
werkoisa on moni sielu tullut onnetto-man, ja kokonans mailmaan sisälle
wedetyxi, joidenga ainakin lopulla o-
masta koettelemuxesmns on täytynyt

tuu-
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tunnusta, että joka waaracm itsensäheittä, hän hukcu sijnä. Mika on mail»
ma muuta, kuin yri letvotoin ja imnch>
tiwa merii Else katsottais olewan tay.
dsllä taidotta, itstns pau-
hawaisiinaldoiin, siinä c.jatuxesa, että
hän woi kyttä tulia ja päästä maalle
hengisä. Ei anneta ilman syyttä hywin
ajateldnille ihmisille se neuwo, ettei mie-
het ulkona Jumalan järjestystä mahda
pitä yxinäistä kansakäymistä waimoin
kansa, ja waimot miesten kansa; waan
kuinga palioa enäNunin ei pidä waroitet»
taman likiseftä seurasta sen petollisen ja
jumalattoman mailman kansa, joka
Dcltla ei lakka ennenkuin hän on saanut
wallan sen wäkewimän Slmsonin woi«
main ylitse, Duomnrtn kir. 16. Tätä
wastaan on tawattinen esteleminen rMi»
nun täyty jokapäiwä minun kutsumife-
simi ja wirasant puhua ja kansakäymistä
pitä jumalattomain mailman ihmisten
kansa, engö minä sijs silloin taida,
koffa minä tulen kntsutuxi johonguun
paikaan, josa tosin ei muita ole, kuin
mmlmMsia ihmisiä, Ma harjoitawat

ylöl«
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ylöllisyyttä ja jumalattomuutta, uffal»

minun lumalahani/ ja hänen
wahwistawaisen ja warjelewaisen woi>mansa päälle, seurata sitä kutsumista?
Tähän wastatan, että sijuä edellisesa
tcipauxesa, ja koffa joku kutsumisensa
toimiturlsa, täyty olla kansMymisisa
mailmalllsten ihmisten kansa, ntjn ei
mahda hän pitä itsiansä pojesa,waan
turwallisesti luotla Jumalan armolll»secn apuun, erinomattatn, jos sydän ja
halu owat häneen kimitetyt, mutta sii»
nä jälkimäisesa tapauresa, koffa joku
niinkuin tieten ja tahroin anda itsensä
waaraan, ei taida toiwo Jumalan ty.
gö hänen käskyjänsä wastaan, olla
muuta, kuin yxt koettelemus, jonga u-
loskayminen tule murhcllisexi, jos ei
aina kuolettawaisexi. Koffa Dina an»
doi itsensä ulos hänen isänsä huonesta,
himosta että nähdä jotakin outoa, ja
tahtoi katsella maakunnan tyttäritten
leikkiä, niin ei se paremmin käynyt, kuin
että hän kadotti kunniansa, Luomisen
tir. 34: i, 2. ja totisesti, jos ihminen
vlpiästi anda itsensä mailman seuraan

ja
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ja kansakäymiseen, niin on usson ja
hywän omantunnon haarl rikko lähellä»
Koffa Apostoli Pietari meni ylpeydestä,
ja wastoin lesuren waroituxia junm,
lattomitten seuraan, joidenga seasa ha»
nellä ei ollut tekemista, niin seurais sen
päälle ei wähemdatä, kuin että hän ko«
konans kielsi ja Herransa,
ja wiela siihen paälliseri wannoi ja sa-
datteli ei tundewansa händä,Math. 26:
69/ 7> Jos joku tahto olla myös sen»
kaldaisisa seuroisa. ja ei niisa pidettä ja
katsotta erinomaisen, jota meidän Chri»
stitvt tähän aikaan kowin pelkäwät ja
karttawat, niin täyty hänen olla taikka
yhteisen kansan muotoinen, eli myös
»vaikenemisella kärsiä jumalattomuus
ta:kumbi ikanänsa näistä tapahtu, niin
on silla wahlngo myötänsä. Perän»
ajattelewaiset sielut pitä stntähden ru-
kollttaman ja waroitettalnan, että
Herran lesuren Nimeen otta itsestäns
waarin, ja perän ajatella, että koffa
taika puoli eli koko yö senkaldalsisa seu-
roisa kulutetan, niin tule ruumis niin«
kuin puoli kuottexl ja rikki lyödyxi ja se

ksy«
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köyhä sielu, joka ruumin leMsemisen ja
plön syömisen alla, on nälkä nähnyt,
löytä itsensä haawoitctmi, wahingoiturt,
ja pahoin pideldy.ri, jos et likellä
mata.

Tekis Jumala! ettei tämä asia, jo-
ka ei ole waan kaiketi
totinen, mahdais wackutta kenengan
tykönä katkeruden, waau paliowa.e-
nälumin paranlluxen, niin että ma-
naurcn ja ueuwon sana sms kehoitta
ne uorjuwaifet rukoileman Imnalaloaennen kaikin oikiata uffoa Herran Ie»suren päälle/ joka muutta sydämmm
waatimata tekemän sitä kuin,hywa
on, ja että mielellänsä 'kärsimän pa»
haa ja totuden wi>
holllsilda, jotka Jumalan kaikkein wij-
saiman sallunisen jälkeen tosin kyllä
yhMt ajaxi taitamat polkia, waan ei
kuitengan woi koffan alaspoltia sitä,
jonga silmät owat kimitetyt hänen
Päätteensä, joka on uffon alkaja ja
päättäjä; Edr. 12: 2. Se Herra
poispoiftakon armollisesti meidän
Ruotsin »ja Suomen Sionista, ettet

armo-



armo-walikappalden ivaarinkaytämys
ja ylönkatse kostan waatis lumalata,
lähettämän näljän mahan, ei leiwan
perään, waan Jumalan Sanan kuule-
misen perään! Amos. 8: n. Herra
meidän Jumalamme la WapalMjmn«
me, audakou hänen armonsa käydä
kowimman oikeuden edestä, nijn että
me meidän jälkeen tulewMemme kan-sa alati mahdaisimme saada nähdä
walkeyden hänen walkeudesansa, ja
myös täsä ajasa ja ijankaikisudesa y'
listä/kljtta ja kunnioitta Hänen ulos«
tutkimattoman laupiudsnsa rikkautta«
Amen.
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