




ZTPxenWnem!

MaHnlibM
Uasten

UielUlnOclaftus,
Sangen tarpcllisexi ylösrakennurezi

Scixan kielellä, muutamia wuojia
ennen tätä/ on cocohonpandu

Ia sittenRuokin kielestä Suomexi k ätly

Cappalaiselda Närpiösä
ja östermarkija.

D. Helwttli el olekewjälH
mäst ansaittu/ cuin omifa lapsisa.

TURUSA,
Prändätty OireÄeur. jaCuningallisenKirjaN

Präntchaldä Suuren Nuhtinanm. Suv"
mes l^Z^ci^L^l.ildä.



kitzemisesa Suomen/ olen muuta-
paicoisa tieten ohitze mennyt

mainita Oppeneita michijä / ja
heidän ajatuxians tästä asiasta,
jonga minä olen tehnyt/ osittain/
että sen cautta wältä pitkällisyttä/
osittain myöfiin sen spn tähden/ et-
tei yMrtaisella cansalla taida olla
tila/ että tuNa itze näkemäin ja lu-
kemaan heidän oppeneita kirioitu-
xianS.Paalisexi toiwotan minä sy-
dämellisesti/ ma Jumala/ joca
wc on walkeuden Isä / >o!da
catckl hywä ando za täydelli-
nen lahja ttlie plhaldä/lac.i.
V.17. lalnais caikiNe Vanhemmille
hancnPyhänHengens arlnon/ että
znjn ylöscastvatta ne heille luma-
lalda lahjoitetut lapset/ että he wi-
meisna päiwänä/ seka nijden/ min
myös muitten saatuin hywylten e-
destä/Vywän tilin tehdä taidaistt/ja
uscollisten huoncn haldiain valcqn
saisit/ Itze Wanhemvain jalasten
Isan armo-kädestä! Oai.



VaikilleOyristilliMe/erinomattain
niille Stralsundm Fallpun-
glsa olewaisilZe Vanhemmille/
toilvotan minä armo ja muka/
mcldan HERran lEsuxen Khli-
sturenltalda/ joca caickcin oitia
M on/cuin Tuzwahzs za maa-sa lapsia cutzumn, Eph.3. b.is'

M?pölasii taita/ rnckat
mm/ minulle lNltlM cpwcmmm

sydamellcni käydä/ cuin costa mmä
ajattelen/ cuinga lhmistn Suiu / jocä
Christuxelda sen racastajaidnMatth 16.
v. 26. cnliimdnna pidetan/ cuin co-
to mailina/ hänen hpwpdsus mnlza/
cuitengln itze,lhml'en tykönä on mjn
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3ygö lulemistu kirja.

halwas arwos / että se häneldä lähes
taickm cappaleita halwembana plde-
tän. Mistä Pitä minun kyllä sanoja/
eli paljon enämm kpnelitä ottaman/
lvalittaisani tämän sielun ylöncatzeen 9-
lltze? Mutta erittomattaln/ surcuttel-
laisani sitä sen päälle seurawaista wihcl-
jäisyytta/ nllniltäin nijn monen tuhan-nen sielun cadotusta? Jos minun pi-
däissowittaman minun walitufeni ihmi-
sten tygö/ nyn pitä Mlnun todella tään-
Vämän ltzent Wanhembain puoleen/
joille Jumala nijn monda sielua / tuin
heille lasta on/ usconuten/ ja jotta e-
mmitten ne ensimmäiset owat / joiden
unhottamisen jasypncautta/ se
lalda nchl caUijxl arwattli sielu huolimat-
tomasti hollMuxi tule. Cuitengin/ mi-
ti mahdan minä julkisesti paljon »välil-
tä? Minun sielun pitä paljo enämin
salaisesti sen ylihe itzesäni itkemän. Josminä jotakin julkisesti teen/ nijn se pitä
tosinsijnä seisoman/että minä heicon wois
mani jälken sitä callista sielua pyydän
pelasta. Jota warten myös läsnä ole«
wainen wahäinen kirja on aiwottu. lo<
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Tpgö lukemisen kirf«»

samina teille/ rackat Wanhemmat/
tiettäwaxi teen/ cuinga teiden pitä tei-
dän lastenne sielut/mnrhenpitäwälsen cu»
rituren cautta/ sen oikian sieluin Isan
tvgs (Hebr. i». v. 9.) johdattaman/
ja niin ne samat/ ynnä teldän omaine
canHa/ jotca muutoin sen suuren edes-
wastauren tähden corkeimmas waaras
häälywät/ pelastaman. Minun rackac
Sanancuuliani taitawat itzellens mui-
stutta/ mä mmä ennen/ tästä Lasten
Sieluin-holhouxesta heille julkisesti saar-
nannut olen. Mutta nijncuin monda
heistä owat silloin andanet pmmartä /
että/ehkä cuinga mielelläns he owat tah-
tonet/ ei he cmtengan nijtä heille edes,
panduja opetnxiaole taitanetcaickiakat-
kiä/ sentähden olen minä laytonm läsä
heille nnelennoutexi olla/ ja myös
muitakin / jotta ei tätä asiata cuuUet
ole/ palwella: lijoitengin tällä ajalla/
jona se tawatoin nuoruus iocaitzelle wa-
litettawana silmi-näkönä on. Jätän
sils teille/ yhteisesti rackaae Vanhem-
mat/ läsnä olewaiseu wähäisen kirjan/
sydämmellisellä anomuxella/ että te tah-

A , doisitte/
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luomisen kivja.

doisitte/ omaxi ja teidän lastenne Sieluin
parhali / sitä waattnottamisella läpitze
lukia; «ujta sijna etten asetettu on/tutkl-
stella; ia muä tc hyo)Nlllscn ja mahdol-
listui löydätte (silla cn mniä roinw tei-
dän nNtän mahdotoinda sijna löytawän)
caikclla wlreydcllä ha: joitllxcen laatta.

tllnnuftan mielelläni/ että waiwa
ja alea sichccn lvaadltan,' Mutta pi-
däiffo niin suuren >yön/ cuin se on/ Ju-
malisia lapsia cchvana/ illlian wanva-,
ta/ taitaman tapahtua? Illlr.ulisuus
ei ole mjnemn lonaan Pensas/ joca
yhtenä yönä caswoi; sijheen waaditan
työtä/ sitä sama sydämeen (crinomat-
tam lasten) lstutsamau. Jos ette nyt
rackaat Wanheinmat / tahdo tcldän
ahkerunttan tasa corkiasa asiasa Juma-
lalle uhrata/ uijn on Cbristllilsyden pa-
rannoxen canfa yxi cpmldäwä työ/ ja
cl ole mltan muuta/ enin ama pahem-
bl meno odotettawana. Aiatclcat oikein/
rackat Wanhemmat. Sielun-asioita
löyty cuilengfn/ jotcq teille teidän autn-
dennc cadottaiNisen h.aasioUa,kästetyt o-
wat. lilnan epallemata on myös ms-

uellss
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TygZ lufcniiscn kirja.

mlla teistä/ joidenkäsiin tämä wMl-
nen kirja taita tulla/ lapsia / jotca huaan
pcrancahomistn tähden exyxis käpwat:
„AH! ahkeroitcat heitä tcidens czyzlstä
,)palantta/ Nljn oletta tc sielut cuo-
„lemasta wapatztaliet/ 2O.
O mikä corkia työ!, josta/ itziän
poiswcdätte/ kenelda pua se sijs toi
wottaman? Te sanolta mmom.-
Mitä ei ihminen lastens tähden tec?
Ali', nijn alkm sijs «nhonaeo sitä tar-
pelllsinda sengan tähden/ että teidän
lapslllen sen chihcjättäluisen cautta yxi
parandamatoin wahingo matcan saa-
teta». (Sillä mingacaldaincn meidän

on/ sencaldainen on
enmtittcn coco meidän elämam) ja
että teidän tämän tarpellisimman ede-
stä tarckahimman luguntckemänpitä;
jota wastan Jumala ei ensingän kysy
muiden asiain perän/ joista te ihian-
ne teidän lastenne tähden wmwmmet
oletta. Lnittacat cuitengin nijn/ ettei
teidän kcna duomion ja lugun lastnn
päiwänä/ nijncuin mnmen Keisar
guttuz:en/ tolwcltaman pidä: A! ettcm-

A 4 me
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k Tygö lukemisen kirjg.

sne ikänäns olis naineet/ eikä lapsia
synnyttänet! Minulla M wiclä pal-
jon sanomista / MUtta pita siinä lm-sa toiwoturella päättämän: lElu-jren Christuren Hengi auttacon/ enä
monen sydän mstä/ tämän halwan jst
wähälsen tlrian essutta/ lijcutctur/ <a
wonen lapsen sielut (MhunmaMn
melä ybden ia tolsen) wapahdeturi
mabdais tulla/ Amen! Jota/ ynnä
teidän cansau/ lumglalda rucoilla ei
iunhotta tahdo se/ joca mutoingin
teidän pmainne edestä Moileman jvcl?
tvoNlnen pn

O s l3

/. N D.
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/. -iv. o. 5. c.
!. Lucn.

Lasten hytpön ylöscaswattamisen tanevelllsudesiil yhteisesti/ ynnä yhden ly-
h)kmjcn mammren cansg caikllle

wanhemmlllePgwalin salios-st«,Eph.6. p.4.
Te Mt/ castvattacat teidän lap-

senne curituxcs ja HCNmn
liMesq.

taida yhtän oiftin ymma'rtäwäi«'
ltä löytyä, jocq ci cahols, ja,
jos hän lumqlatg racqsta, mo,
nilla huocauxilla, sitä sangen
halpq ja wihetjäistä fqman ai-

caisen ChristiAsyden M maWis: Nljnxuin
myös se sama monlcabtamilda lumqllsilda
miehildä, jocapäiwsisestä csettelemmesta,
yhteisesti, julkiM kirjolfuxisa tutkisteldqwaxz
eteenasetettu on. Jos m? catzomme, ni>n-
culn cohtullinen on) ensimmäisen algun paalle
tähän wqhingon; ntjn löydämme/ että se si,-
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i. Lucu. Lasien hpwän hlöscaslroltamisci»
tnaen'mittätn siitä laiminlyödystä lasien oikia-
slai>'ö?caswattamlststa -ule. longa tähden yxi
ylöswalaisiu mte? hywtn tästä kirjolt,
la: Ensimmälnen sn/ mlngalähdcnluma-san sanan saarna lneidänEwaugehumil-
lisisaScuracunnis «uivanwähän ulos toi-
mitta/ ja se lihallinen surunomns/ lota
cdemma/ sitä cnämmän ylikaden saa/ on
lasien cmituM ja Schouluin puntos.
lougn cansa yhtccn sopi, cau-
wan yica siteen on sanonut: Ei ole yhtan
suremlm Chrisiilllsyden wahingom /
cuin lasten lugunvitämatöin holhominen.

2. N»t on lama kysymys cohtullincN/ cuin-
-s'a tämä paha cstcl>),n,jaChristillisyys parem,
baan tilaan mahdais saatetuxl tt,!!a?
ya H.LutKeluB nain wosta: Jos Clmstll-
lisyys pila ylösautettaman / nijn pi-
la totisesti lapsista aljettaman. Ne
«vanhat Pacanat ei ole määrin cuhunet lapscn

Caupuw
gM sielun'/ losta coco caupungin ydin ja
noimaon. losnytCaupungein (jacocoChri/
stillisydcn langennuttilapilä jällensparatuxi tu,
lcman, niin pitä ennen caickia sielu (minäym-
«närrän)yri parattu lasten ylö?caswatlaminen
jällens tähän sisälle saaleltama??. Sil! a muu-
tojnonmahdoloin, ettei cailctekincalcklhukuja

lur-
C') (3rossZel)2Uel.
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tarpellisudcsia yhteisesti.

tule. Mono!? OppenenMiehen sano-
ja, joillahe mi)ss tämän wahwisiamat., en tah<
do minä, owllisen lyhykaisydcn tähden, c-
destuoda. En taida cuitengan muutoin, cllin
täbän panna, nnta' D. lvl. Zcrnver kirjoit-
tanut on; ja wielä Mllistxi, surilla
stawe,!!a on anda prandala: N
cauwan cnin en me meidän lapsiam to-
tuta/ctta he klplämmaxi tnndewat tehdä
yhden sNnnin/enin tuhannen Saxan tha-
larm enipaMn/ sa tosin hcngcns,- 'nijn
cauwan emme jata parembia Cbrlstitylta
jälkeemme. Muita mlnä p!)lvn

satoisa': lo,s Cbristl!list)ys/
pitä jällens autettaman/, nijn puu toti-
sesti lapsista aljettaman. Silla h?'dän
wgunpitamätöin curltuxens on!e sqasW!:en
lähde, josta nijn paljon sastaisuutta'ChrW-
ljsyteen sisälle w"ot'. Stjtä/ trioitta vxi

tn?e cmmitten caicki onnet-
tomus Cnnpnngili(ChrlsticMdnan) ettei
moni wanhin weiwolllftsti pidä lucua
lapsistans; waan jaldl heidän ilkiwallai-
sndejans ylöseaswata / ja oma mhtons
noudatta. Josta tule sitten nijn monda
hilllmatöindä Sälliä/ Ma iMn ml-

duans
V.Va!6um;
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z. lucu. lststeii hyway ylöscaswottamisen

duans/ei keneldäkän anna ihiäns enämhj
hillltä eikä curltta-

Z. Jumalan rangaistnxetenänewat melkein
ssaupunZein ia Macundam ylltze: H minun
racka«i,eikö sijheen pidäis syytä tunaman? Si-
nä sanot: la/ <yv on syndi: Matta mingis luu-
let ybdei nj.stq' s-iurim nista synneistä olehan?
Tahdotcos tietä H» aiatuvet, ni,'n
pn hän nefelittqnut: SIN Minä <en Pldan/san» hän: että nijden ulconalsten syndeilt'
leas/ ei ole mailma Jumalan edes vh-
deldakän nijn juurcsti tyaiwsttu/ cuin
talda/ jonga me lastemme Mlle teem-
me / ettenme calwatg curimxes.

ajatellen, s,no hau t»!se< paicas:
Jumalan itzens nijn armottoman

esotta/Meen ei ole mikän Mun <yy/emn
nuoruns nijn huollmattomast pide«

tsn/ ia ettei lapset tnle cnrituxes la siistpMudes ylzscaswatetuxi. Tiiman mah-
la kieldä cuya tahty: Tästä ajatelcon iocn
euinga hän tahto; minä' pidän H.
xen cansa, ja olen wahwa siitä, että Juma-
la lasten laiminlyömisen wanhain psMe suu-
rilla la monilla pangaistuxillaetzi; la, etts
zneidHn lastem syndein ani, nijncuin Abelin
zverj, maasta Jumalan tygö costo huuta.

4. Ajatelcam me kerta asia oikein: Lapset
tulemat sijna pchäs Eastes sijheen calllseen wij-

napu-
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tarpellisudesla yhteisesti.

ticjpuhuun lEsuxeen ChristNjtsN tsutetuxi;
sitten «unetan ne llman tvelwollista peräncatzo<
luista taswa, nijncuin he tahtomat, eli likem-
Ma'x sanottu, yxl tolzen perän culwetllla: EikKsen plväis Wljnarnaen, jen taiwMsen Isän,
armottomuutta ylöshttäyttämän? Taiblltttto
te/, huolimattomat Wanhcmmat, sillä wielK
epäillä? Multa jos teidän täyty sen tunnusta,
Uitu ahketoittat caikesta wo Masia sijla, nijlt
paljon cuin te taidatte, eltck ne kcvta siiheen
hengelliseen wijnapuhuutt Eutctut oxat
al»noma sijna pysyä/ ja paljon
tä canda mahdaisit. loy.is. v.s.

s. Mistä tule se, räckal Chtlstityt, ettH
tlijn monda ralwotoinda, hiNimätoinda ja
tuima ihmistä tnallmas on? Ei mistä» muu-
sta , tuin sijtä wastamattömasta oikiaiu la-
sten caswattamisenSiftä tule mailma tahtetpxi Susilla/Cat-
huilla/ Jalopeuroilla/ja muilla pedeilla/
sano la se joucko enäne maärättömil-
st». Cuinga laita se Myös toisin olla! Nuo-
rudesa e, tule usiaingan lasten ymmärrys hy-
tvän opeluxen cautta oikein ylöswalalsturl:
Heidän lahtons ja' hiUimattömal lijeutuxens
ei tule totisen Jumalan pelwön coutta melwol-
lisesti ohjoturl. He ylööcasmetvat taitalrat-
tomudesans, jg tulemat enimlnitlen, Ma iso-
mcrt, sitä enomin per?elell!six!. Slllä jt)S
yfi lapsi annetan ca<wa ilkiw<,llal<ude-sans

13



i.?u,cn. ?asien hywan ylöscastvailamiseil

nijn tule hänestä yxi sula perkele/
tkjoltta Luclierul. Cofta nyt sencaldmset
unamb.a wuosia saawat,pitä heidän pikaisim-
maöa kiruhtamisella andamanitzcns naimiseen,
josa he edes tuomat lopsia omasta heidän laa-
dustani, joita heidän pidäis ylöscaswattaman

jaHENrannuhtesa; mutta ei he tiedä,
nnka ylsscaswaltamlnen, mikäcuritus januh-
det on; ei he ole ltze curttetut, maan, nljncuin
waäratwahwat puut, corkeuteencasoanet: He
tietämät wähan, eli ei ensi'gan, Jumalasta ja
hänen tahdostans; cuinga he litä opet-
taisit? Tmtaco lokia toista sokiata ta-
llltta? Luc. 6. v. 39. Nämät, talncoldai-
sten curittamattomain Wanhewbain lapset/
syöxewät jal?ens juuri nijn ylös cor?euteen,
tulemat juuri nijn tompellxi, pchoixl ja ym,

cum heidän wanhembans:
la, usein woltwwat l,e heidän caickinaists

mailman rackaudes, tui-
mudes ja pahudes. Mutta se autta?
Cosca nyt nämät ilkeydesäns ikälän owat
luslet, ja suurixi joutunet, pitä m«öö heidän
nndaman itzens awioskäffyn, jaCbrlsticrnda
enäMman, eli (paljo oikeimin sanottu) häwit-täma-a auttaman: Ia se käy aina nijn edespäin:
josta wimein eramc, tule, ja, nljncuin l.ucke-
ru» ennen on sanonut, mmlma tule täys
tetyn Susilla/Carhuilla/lazopeuroilla
ja lhttltt-pedoilla. longa ylitze Jumala

6. Mitä
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taipcllisudcsia yhteisesi,,

6. Mitä on nyt neuwo tähän asiaan?
cuinga tulls sencaldainenlumalmtomus este-
tyxi.' Hei, loca ei solia ole/ näke kyllä,
että st nijn tapahtuman Pitä, culn Luckeru-
xelda jo e chdesti edestuotu on: nimittäin,
mä jos Christicunda pitä auteluri tule-
man/ mjn Ma totljcsti lapsista aljetta-
Man. Jos sunrembi wireus ylöscasmattas
miseen käylecäisin/ nijn olis enambl hursemtc»
jaonnellisia lapsia, ia sitten paremblta miehiä ja
«vaimoja ea.kisa saadyisä; jatulls nijn muodoin
mailma nijn monista Cachmsta, susista, Ja-
lopeuroista ,ia elämistä perkeleistä ulostyhje-
tyri, ja Jumalan mielellä lahjoitetuilla ihmi-
sillä ensmin täytetyri.

7. Nyt te Wanhemmat, tläin on todella
asia: Ia tr, tosin te oletla ne samat/ jotcamail-
malle ja Cynsnmnnalle nijn ulosscmomalto-
man wahingon lygösaatatte. Te tosin oletta
teidän lngunpilZmättömudesälme syypäät sij-
been, että lasten synnit sitten/ nijncm'nA«
belm weri/ Jumalan tygo losto huutaa
NMN pila. Mutta mitä luullettate, eiks al-
ea ole, etca sills köyhälle häwineelle Christi-
tunnalle kerta tuldaijm io awuxi? Mutta
ette mahda odotta Jumalan Taiwast la'hettä-
wän. Ah! teidän pitä sen lumawn armon
cautta tekemän, mutoln on caicki hucas; ja
ei talda paremba Christtlllsypttä, pa«
remoia aiwja olla odoteltawana. Mulma

on
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i.suc». lasten hyivan ylöscaswatlamisen

ön turmellut tlttts Jumalan edes; sentähden,
te Isat, jöhdattacat cullengin teidän bman«
Neolklalle tielle: tehkätcultenginVe, että/ cdsta
ilijn monda Jumalasta poleermnet owat,
Mtengin edes MutaMat,jällens hänen' tygöns
palamelaisin. Ette wo! ulöstoimttta sitä,
että coco mailma hurstaxi tulis, sitä ci waadi
tnyöskän Jumala teilda': Mutta että te näi-
stä tvaarinocatte, ja sen petän pyrljtte, että
«e teidän cansanne Jumalan edes hurscasti
tvaelda mahdaiNt, sen on hän cowastl teille
pääliepannut; se on teille mahdollinen, ja
sila waatl Pawali ni,sä sanoisa Eph.6. v.4.
cuin me tämän tutkistelemien perustuxeri la-
stia tahdom.- Teljät/ cajwattacat leiban
lapsenne curitutes jaHEßran nuhtcsa,

8. Mat cocouans luvllaco muiden päälle/
NijncuinSaarnamiesten jaSchvulu.OiMait>
ien päälle. Jumala ja Pawall naisä har>
wolsa sanoisa luhlowat, teitä ltze tastemankätenne työhön. Sillä MaickaSaatnamuyet
ja Schvulu, opettajat tekctoät patahudens,
ja ette täjtä csaa olla tahdo, nijn tustin
Nestye sett päälle seura: Sillä te oleskelette
enimmitten lastenne tykönä, cuullette heidänpuhens ja työns, ja hawaitzetle sijtä patahlt,
len heidän luondons / pahan taipumisens j<i
lvieans. Te Isät, ällät fiijälkö caickia tätä
tvvta Utein päälle, ja ällät ajatelco,
ie lvalwoul elatuxen ansaitzetle, ntjn mahca,

wat
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lalpelisudesia vytciscfii.

iv"»! äitit ylöscaswattamisesia mac?r'notta, se
on heidän wircatls. Ei P' wali puhuttele
teitä Te Isät, nijn että hän äitit ulos sullis;
tvaan etette exyis, ja aiattelis, nijncvin ci r.?
tus olls alnoastans ällein työ, O ci: Te o-
lctte myös sijhttn si älle suljetut. Te olette erin-
«maltain nimitetot, että le tiedäisitte, a-
sian tarcoittawan erinomattain teidän pääl-
lenne; la että corkein murhe täsä cappales
teidän päällän on. Ei se ainoastans tei-
dän wir-anne, että te teidän lastevne ruu-
mista warin pidätte, heille elatusta ja waat-
telta toimitatte; waon heidän fielustonsvitä tei-
dän myös caickein e, imitten huo da s itämän, iasen päälle tarkoittaman,että he lerwellisesopls
ja neuwois ylöscaswai!:t,ja sijnä samasa,cuin
he ruumin puolesta caswawat, mcchdalsit myös
sielun puolesta wcchwistua: iota se mahäinensana waati, cuin Pawali täsä Nyt
ruwetcat työhön, minä tahdon teelle lyhybäi,
sen johdaturen anda: HErra lalnatcon teidän
ja minun edesottamtseeni hänen pyhän ja woi-
mMsen siun«uxens! Amen.

ii. Lucu.
SW rastasta edeswastauxesta / cuin

wanbemilla on/ joshe Lasien ylös-
caswattamisen laiminlyöwat.

Mautta ennen culn minä ltze tyi hön lchchyn,
"' tahdon minä teille ChrilMseri kchottu-

B rexi
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2.?ucu. Sistä suuresta edes wasialllesia,

xexi jotakin sijtä cowasta wastauxesta, cuin
te lasten ylöscaswattamlsen laiminlyömisen
cautta päällenne «vedätte, edespanna. Tut-
kistelcat seurawalsta wertausta: Jos y,,i cor,
kiaFörstlpa'syhden perhen Isännän tygö
yhden ltzellens rackaan wädäisen lapsen, ja
myös yhden suuren trengin, eläiettä / »a erlno-
maltain kästls bändä lajia holhota, mutta
perhenisändä elättäis treng n ylön hercullisesti,
corias händä parahin päin, ja lalttaisnijn/
ettei hänelda mitään puuttuis: Mutm ei huo-
lis lapsesta, catzols tustin sen päälle, annaissen peräti eli lähes cuolliari isota ja janota:
Mitä luullette, sen Förstin , joshän tästäeuul«
la sals, eli tämän itzc näkis, tekäwän sen pa,
hau perhenisannän cansa? tydyiscö hän sicheen,
ja ei paljon enämmin sitä sama wastauxell
eteen asttlais/ ja sitten cowalla rangaijturella
duomitzts?

2. Nyt tiedän minä, ettei yxikän taida klel-
dä, että lasten ruumis heidän sie-uns suhteen
on lueltawa, nijncuin yxi suuri trengi, yhtä
wähäistä lasta wastan; ja ntjn taita jocainen
tunnusta, että se Isä (äiti) joca lapseus ruu-
min edestä murhetti/ ja sitä parahin päin
holho, mutta hänen sielustans ylön wähän, eli
ei ensingäll/ lucua pidä, waan anda sen ruu- >

min ylöscaswatesa/jota edemmä sitä enämmin,
lurmeldua, alwan nljn tele, euln se paha
perhenisändä, joca sen hänelle enimmäst hal-
duul, uscotun lapsen andol puntosta kärsiä, ja

fitä
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eulnWanhemilla sn laiminlyödyn lasien z<<.

sitä suurla trengiä (ruumista) wiriästi ruockei.
Sijtä duomitcat nyt, Rackat Wanhcmmat
itze, mikä duomio jarangaistus teille on Juma-
loida odotettawana, että ehkä hän teille le,dätl
lastenne ruumin/cuitengln heidän sieluus calc-
kein enlmmitten on usconut, te cullengin pal-
«relja»a nijn mielellänne oletlaholhoinnel,
ta sen wähälsen lapsen nijn peräti unhoittanet?
Jos le taidatte lätäanda sydämmestännepois»
mennä, nijn tietkät, että te 10 teidän surutloma-sa lumalattomudesannepaadutetut, ja nijn tci-
dänrangaistustanne aiwan lohilla tulleet oletla.

3. Lapset owat callis Jumalan lahja Ps.
127. v. 3. ja jocattzell ia äitin, sano I.u>
tKeluz, ei pidä pitämän lastans hal-
wembana yhtä callifta tawarata / ioca
hänelle on lumalalda uscottn kätkeärens.
Jos minä nyt sen caunimman yhden suuren
HErran lahjan/ luguup tämäctömästi buckai,
sm, ja tomus ja homesa turmeldua sallisn;
cuinga pahmus se suuri Herra sencaidaista
halpana pitämistä? Luulletteconyt, ettalu»
mala tahto lahians Knlwembana vllxttä, cuin
yxi ihminen? Suuret HErrat/ sane H.

ja muut rickat/ andawat usein
wieraista ja caucaisista maacunnista iha-
naista cuckaisia/ yrttejä ja wesoja ihellens
tuoda; jotta he yrttitarhan isännälle wi-
riaxi peräncayomisexi ja holhomisexi u-
scowat; Mutta jos nyt fencaldainenB » Herra
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,. 'Lucu. Sijtä suuresi!, cdcs lvasiaulcsts,,

Herra tulis ymtarhans ja nokis / ena
yrttitarhan holhojan lainnn lyömisen ja
lalscudcn cautta / yxi kallis cuctamen
mlliruohoilda tucahutenu/ callls
yrtti ruohoilda yutzccaswanut / ja yxi
nuori puu willihumalalda ja nmulda
sencaldaljelda walwanu olis- mitä kiil-
losta luullette yrtuarhan holhojan tai-
taman odotta? Nyt on myös Jumala
usconut wanhembam halduun namät
tmwaUlftt planmt/ jotca hänen armens
camra caswanct/ lEsuxen Christu-xen wcrella castetut / ja P. Hengen
lahjoilla tuorehdttut owat,- Woi mettä/
jos me ue unholtamme/ jos me ne lai-
minlyömisestä annamme pahuden willi-
ruohoildaturmeldua. Ncwani)cmmal »utca
sencaldaista tekewat, he owat yhteen sa-
detettuun sieluun wicapäät/ owat Ju-
malan twn cukistanet / Christuxen we-
rcn sastaisna pitänet/ ia lumalqn po-
jan lapstsans jalwoillans tallannet.

4. En minä luule tctan nl,n tyhmchi, jo-
c» ei tiedä, cuinga se wimeln on cuuluwg,
nimittäin: Tee luen sinun hallitus wira-
stas Luc. 16. v.2. Se o»/ cnikesta cM fl,
nulla sinun huonesas, jamuutoin kätes allaon
hallittawana. Sanocat nyt mckat Wan,

hemmat
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cuinWanhemilla on laiminlyudp!, lasten ic,

hemmat: Eikö lapset ole paras osa sijtä yuma,
lan siunoureEa, euin teille huonefa Jos
nyt Jumala on waatiwa lugunlajcua
teidän huonen halliruxestanne/ tchn sa-
nocat edespmn.- Jos sen parabimman
cappalcn edestä wähin lngun lasku waa-
ditan ? Minä luulen, ettette sitä inm ins a-
jcittele, maan Mlwdistätte, että hän ilmin
epäilemätä sen parahimman cappalen edestä
on suurimman lugmlassun waatiwa. Ia tos
lisesti, sen on hän tekemä: Hän on kysymä,
cuiugc, paljon aica, murhettasi! ajaturm cu,
k!n omalns Jumalisenylöscaftlattamisen jääl-
le on täyttänyt; (uinga wiriästi heitä on neu,
wottu; cuingayxtwacaijW heidänedclläns h»-
willä esimerkeillä on käyty, :c. Luullettecote,
elteiyhtä» peränkysywistä ole seurawa? Laban
waadel n>in tyyni lacobilda lucua lammastenedestä, elteiyhtään pitänyt tacapmn eli lukema-
ta jäämän.Luom.Kir. 31.V.39. Eikölumalanpidäls, niiden, hänen poicans merellä nijn cal,
lijsti lunastettuin,ja teille uscottuin,waau teidän
huolimattomudenne cautta cadotettuin lajien
edestä, uhtänluZunlaffuakerta anoman? cuin-
ga taita yxi ymmärläwäinen ihminen sen ufco?s.los nyt täsel liMnloffllsa <eildä jotainpuut-
tu, millä tahdotte sen palk.ta? NackatWanhem,
mat ttnkistelcat cuilenZin,mita MMics, hänm
Israelin Cuningan eausa pidetyn puhens
päälle, sai waiiaweri 1. Kun.Kir. 29, v. 38,

B 3 33/4"<
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2.Lucu. Shti suuresta edes wasiautesta,

39, 40- Costa Cuningas sikldä käwl l>
hihe/ huusi hän Cunmgalle ja sanoi:
Sinun palwelias meni kestclle sota/ ia
catzo/ yri mies pakeni/ za johdatti yh-
den miehen minun lvgöni/ ja sanoi:
Kätke tämä mies/ ios nijn on että hän
tule pois / nijn pitä sinun sielus ha-
uen sieluns slasa oleman/ eli sinun pita
punmheman sen cdeft leiwistän hopiata.
Ia costa sinun palweljallas siellä jatäällä
tekemist oli/ ci hän enä siellä ollut- Nijn
sanoi IsraelinCuningas hänelle: Se on
sinun duomios/ sinä olet sen itze julista-
nut. Catzocat, siinä cuin se suuri Jumala
on teille lapsia andcmut, on hän myös sijnä
samas teidän sieluin »vartioin pannut, ja teille
siinä siwus niincuin ikänans nain sanonut:
KätlMt minulle nämät lapset/ (eli tämä
lapsi) että te ne minulle kerta läilens an-
da taidatte- los he poismlewat/ niin
plta tejdan sielun (lelwiffasta bopia ei ole
M puhetta) oleman nijdcn sieluin sias.
Se on, jos te mmmdu, teidän huolimatlomu-
denne cautta, tämän uscotun pandin cadotatle,
nijn on teidän sielun myös cadotettu; eli tei-
dän pila sen teidän sieluinne cadmamisella
maxaman. Täsä tapahtu nyt, sen pahcmbl!
usein nipuin silloin: Cosca Wanhemmille,

(nijn,
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cmnWanhemilla o» laiminlyödyn lasten »c.
(niincuin tälle mielle, iostn ennen mainittu
on) siellä ja täällä on ttkemist/ se on,
itzellens oal»on turl>a, >ow!a lewottomulttta ,'a
murhetta cocowat; andawat silla wällllälap,
set pois m>elestäns lulla; niin on lapsi, ennen
cnin he luullewat, cadonnut, se on, (lapsi
»n juurta myöden turmeltu,;) Perkele sn sen
vauloins <owin kietonut, ia mene hn cansapois.
Mikä tmomioteille sencaldajses (ion-
ga Jumal i armollisesti poisp?istac"N)onodo,
tettawana, cn la«ritze minä lawialda osotta;
teidän omatundonne on teille kyllä si'>ä oien-
vuxen nvdawa. Sanalla sanottu: lumas
la on scncallalsen lapsen weren"teidän
käsistan wcmtlwa. Hes. 3.V.18.

e. O Jumala! millä mielellä te seisottesen aldailesa lugunlaffusa? Totisesti, niin-
cuin te täällä usein teidän lastenne ja heidän
tawattomudens ylltze s jota ette rackauden
tähden, eli selklästi sanottu, Satanan sowai-
sturesta ole tainnet nähdä) otetta nauranet,
nijn pilä teidän silloin heidän ja itze "tihenne
itkemän ,a anoman pue. 2?. v. 29. Autuat
owat ne hedelmättömät/ ia ne cohdut/
lotca ei synnyttänet/ )a ne nisät/)olca ei
imettänet ole. Oettemme lkanäne lapsen Mät
eli aitit olleet olisi! Silloin rupiatte totisest
sitä helke, iona te lastenne cansa syndynet
otetta, sadatteleman: Ab mikä surkeus on
silloin olema! Teidän vitä silloin itziänne kt-

B 4 rolle-
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'. lucu. suuresta edes wasiauxesia
roileman , ja teidän lapsenne pitä teidän päälleni
ne 'ylkemän. Costa mull, että

o!i muutamia hänen pojlstans m »

Hannut, sanoi hän, että hän tahdas ennen
olla Heroderen sica/ cuin lapsi. Nijn myös
I)'logen?8, cosca hän näki, että Mcgarensit
min paljon pidit elälndens siklöisiä, että he
myö; lapsens senlilhden unhodit, toiwo'li hä«
ennemin cutzulta Mcgarensein camiiri, cuin

Totisesti, sen-aldaiset lapset, jotta
cadolewtowat, pitä silloin nämät eli muut

josta me olisim olleet meidän Wanhcm-
daim siat eli cauriit/ ja ei heidän lapseus!
Heille on enambi murhetta elaimlstöns
cuin lapsistans ollut / ja/ tosin kymme-
nen kerta kysynet elaindens perän/ en-
nen cuin be keitakan owat meidän penlm
kysynet; krillä iQo<2asteldacläinbens ede-
stä jättänet/ ja sitä wastan lneldan sie-
luimme pelastuxexi ei jalcans paicastacan
ole sijrtänet: 5) joscn me heidän sicans ja
ei heidän lapsens olleet olisim. Culnga
vu tasa, te lugunpttämättömac Wanhemmat
yri hirmuinen miecka teidän sielulnne läpitze
tungewa. Cuitlga on se huuto teidän corwi-san cajahtama! Ettekö te toiwo. että Juma-
la teitä sijta warjells? Nijn totisesil cuin te
«yt tala toiwotte; nijn suuresti'!! ahkeroitcat

teitän
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cuinWanhemilla on laiminlyödyn lasten »e. ,

teitän ien jällen tekemän / cuin minä teille sy,
d,m§n halusta, teidän autudexen, edespäin e-
dcspanna tahdon.

> 7. Mutta ennen cuinminä tämän työn alaa»/
tekemmulle joklpiätä, että moni teista sen tuu-
leen mda mennä ; ia ei kettacan sitä luke-
man, paljon wähemmin tut istelcmaa itzellens
aica anna : Ia että mirä nämät Pawalin
sa,at: Te Isät csswattacm teidän lap-senne curitures jaHENrnn nuhtees,
ta näntutZi,tc!tMlixeu oiea,
m elccn iohtu minulle syystä/ mitä H. I-ucke-
ruz tygö pannut on: Käsky' on kyllä
siinä/ mutta cusa owat Wanhemmat/
jotta sen tckcwät? Sen he kyllä tekewat/
että he lnailman jouxun jälkcn lapstans
tacastawat/ ja ncjn easwattawat/ cuin
heidän ltzians mailmas käyttämän pitä;
mutta siclua ei pyydä cukan Jumalanpclcoon neuwo ia opctta. En cuitengcm

minä, (jota minä cui engin pelkän, ettäse harivoilda sydämeen lastetan) kättäni sen
nmoxi tacaperin wetä, maan minun luma-
lasa aljetun työnicansa hänen nimehenipäälle-
pitä. Mutta teille, rackcit Wanhemmat,
huudin minä oi'euden'a: Luc. 8. v. 8. Jolla
corwat on cuulla/ se cuulcan. Cuulcat
minua/ että Jumala myös teitä cuul-
lis. Duom.Kir. 9. v.7. Ia cuulcat nijn/

B 5 ettei
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3. Lucu. Pilä fisgllens jarjestyren

ettei ieltä nämät minun/ eli valion enamin
Jumalan sanat duomio päiwanä duo-
Mlta mahda. Job. 12. v.4s. Jos te ne sy,
dämel'anne ulossulictte, niin sanocat siis mi,
nnsse, cusa pldäis teidän oleman teidän
hapiänne tähden? 2. Sam. Kir. 13. v. 13.
CuhMqa tahdotta te paeta hänen julman wi<
Hans edest? cuhunga mennä teidän lastenne
surkeuden ia murha tmudon edestä, cuin he
teidän ylitzenne parkumat? Jos ette nyt anna
itziänne neuwo, niin ette taida kerta autetuxi
tulla. Jumala ylös walaiscon teitä! liicut-
tacon teidän sielunne Hengens cautta: anda-
con teille yhden buolen-pitäwäisen ia Juma-
lisen, niin myöskin teidän lapsille», yhden
cuulliaistn sydämen: että te heidän tansanS
ijancaickisecn elämään ulöspidetyxi tulisitta!
Amen.

m. Lucu.
Wä sisallens lyhykäisesti coco tutkisit-

lemuren jäljestyxen.
jälken t 'len minä lähemmä iheasia-

ta, ja Mlsa seiso yn
stillinen lasien ylöscaswattalninen?
P. Pawall käsittä ftn'cahdesa snnasa: nimit-
täin curilures ja HERran nuhtees.
Mutta että se ensimmäinen sana,
joca merkitze curitusta, cnsist cutzutan neu-

wofi/
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coco lutkisielemurcsia. ,

wofi/ ia sitten isäUlseri curiluxcfi: nijn p>-
däw colme cappaletla sijtä tuleman, n'm!?-
täin, i. Opetus, 2. Curittis, ja z> Neuwo.
Nyt on ticnäwa, cumga nämät colme kap-
paletta nijnculn hedelmättömät owat, jos ei
hywät esimerkit ia pxiwacainen rucous sljbeen
lygö tule; sentähdcn tohdcmme nämät mc»,
lemmat wimeiset niiden colmen ensimmäisen
Wgö panna, ja nijn sen opin tutkistelemuxes
lasten ylösca wattamisesta, meidän ajotuxem
somitta wijden sijheen tarpilUsen cappaleen
pMe, n,jneu!n owat:

n Perustettu opetus.
2. »xiwacalnen neuwominen.
z. Piösrakendawaiset esimerkit.
4. Wiriä rucous/ ja
s. Isiilllnen «uritus.

Ia teemme tämän cansa Jumalan nimeen a-
lun ensimmäisestä/ nimittäin sijtä peruftetu»
sta Opeluxesta.

lv. Lucu.
Schoulu-Opttuxesta,

sapset owat, mitä sijheen hyrrään
yxl euiwa astia, ,ps lotulin hywä pita

sinne sisälle tuleman, pitä W.nhemdam
catzoman, että se Jumalan mmon cautta en-
sist wirjän opetuxen cautta sisälle saatetan:
ellei he roastamattomas tietämättömydes ylos-
ealwa/ la jota edcmms sitä cauwemmin lu<

malasta
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4. lucu. Ech»ulu,Opel!!xcfm.

malasta, oman ja muiden wicttelemisettcautta>polsjohdatetuxi tule. Mutta Opetus, jongacansa Wanhembain pitä omtans edcscatzo,man ,on colminainen: Schouw - Kircko, ja
Huonet, Opetus.

Ia ensist Schouln-Opetus: Sisa ettäWanhemmilla on heidän elatuxens cansa nijn
paljon tekemistä; usein ei ole myös ni,u eoe-teLut,eltä he sijheen, cuin yhteen Chrtsttlliseenlasten opettamisten oikein tule, kelwMlet o-
wat; nijn on Jumalanarmon cautta, ja Chri-siillistn Esiwallan murhenpidosta jocspaicas
Schoulut asetetut, joisa he tasa asias antetu-
xl tulcwat: Nijncuin muös coco meidän
Kircko-säätym on niin selvitetty/ ettci
Schouluja paitzi sijna millän muoto mi-
tä 0111- Tämän Schoulu Opeluxen cansa
owat caicki Chrlstimset Wanhemmac melca-
päät omans edescatzoman; ja ne, jotta senlalminlyömat, el pidais Christittyin seas (eri-
nomattain CaupunZeisa) kärsittämän; ellei
nijn olis, että he tahdoisit ja taidaisit sen lyön,
nimittäin omainsOpettamisen, yxinäns päal-
leuö stta. Multa e- se ole sen päälle sanottu,
«ijnculn pidais jocaitzen pyytämän lapsistans
Vppenuita mlehtjä saada, waan että he ainoa-
jians sijtä ltzens ahkeroitzlsit, että läpsit seura-walsisa cappaleisa opetetuxi tulemat. Nijncuin

Ensistlukemtftsja kirjoitmmiscs- Wä-himmäxikm iukemlses.- sillä el sitä cana stnotta,
mikä
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4. klicu. Schoulu - Opetu.resta.' -5

mikä tawara sen cansa lapsille jällen jätetä^?.
ja tahdois kplln moni sormen kndestäns
nnda / jos hänellä se olis. Ia pitä ininun
meille Chcl»utl)!llc lchan paneman,
mitä Persialaisista sanotan: Että harwoin
jocu ycldän seasnns iöytän/ han olconnnstn MM tahtens/ jocn ei lukia ja
klrjoltta taida- Se mahmgo, cuiu lut>
misen puutoxesta, (ctta minä sijtä ninoasiausmainita mahdan) ttlle, on enimitten nijn suu-ri, että se taffin parata taitan: SM mistäpila je tuleman? Saarnoja talla jencalMcn
tyhmän ca«ftn seas et yxi ic>Q kälke; ja o»nijn sijta mätzän y-ösrakennosta hcildä tolwo-misia, sitä,cuinhecuul>cetoWat,jällens
jalken lukia ta,da. Kirjolsia el he taida ovpia;
erinäistä' suu-opetusta hciile cnimmäst ei ole,hapewät myös, cosca he owat manharj tu!<leet, sila sama etzia. Cosca he näkewat mui,
den lukeman, eli cuullewat, ermoimttamcosca hs HERran psydällä olleet owat, täyty
heidän, jos he sitä oikein ajattelemat, huo-camm: Jos heitä cohtele hätä ja wihelMsyys, ei he taida hengellisistä kirjoista ltzellensOtan lohdutusta otta; itze ei tiedä semallai-stt ymmärtämättömät hätääns Jumalaneteenlucouxella welä, eli ltzians sijnä
Ia ei taida wimein muuta sano, cuin- Jumala«ndexi nndacon sen meidän Walchem-m»llem/ jotcg meitn meidän nucrnte-sam



4. ?»cn. Echoulu<Opctunsta.

sain nijn lugunpltamättömast caswattels
uct owat. la, ja, sen cansa on simn a-
Na l)>)!vaxl tehty: e«ö se ole niin? S>>nä on
heille myös caicki kyllä: ionga ylttze Jumala
«rmahlacon? Jos ie sanotte: El meille ole
waraa omiamSchouluS Pllä/ nljn ei ole nyt/
tljlos Jumalan, lämll opetus nljn calliS osta/
uijncuin caikille liettäwä on: japidäis teidän
ennen faya sijhem ja teidän oman
ruumin ja suunne edestä poiswetämän, cuin
että >e lapsenne <lman tätä tieto ylöscaswa
annallitte. Pitä lapset harioitetlaman

Toisti rucMmises ja hywäin kiel«
den oppilNlses.- Ettet he sitten wanheteja,
nijttcuiu jarjeuömätluondocappalet poie>uo>is,
ja lust,n Isä mcidun r.-coila taida; nijncuin
can<an seas tylla jencaltalsta löyly, jotca 40.
50.60. ja ulammat wuodet eläneet owat, ja
Isä ineidän/ ell ei ensingän, taicka ainoa-
llane puollttam taitamat. Euinga mahtumat he
llis muilla rueouxilla edcscatzolut olla? Jota
wasian cuitengin jocaihen, sen ynnkertaisem-
manZln Christilyn, yhden ell toisti: Raamatunsanan, jota hän aina, cuitengin erinomattain
kerta euoleman hadäs nautita taidais, tietä-
män ptdais. Costa sijs wanhudesa on työ,
la's oppia, plta Wanhembain catzoman, et-
tä heidän omaisens jotainnuorudesa käsittäisit,
johonga he wanhudesa nojata taidaistt, ettei
heidän silloin ilman lohdutuxetapidais elämän,
ja useln cuolemag.
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4. kucu. Echoulu »Opettixesia»

Colmanncri Catechlstlluxesa/ että i-
Terlln eli sanat lelwä>tl oppien; »a myö- l
palion, cu,n mahdolllnen on, <en vmmärrn, m
Wtlaisit; että he nljn ne iulkiselCatechismu-
xen saarnat olisit telwolliset sitä suuremmalla
hyödylyxellä cuulleman-

Ia pita Wanhemmat, semmengln ne ,

jotca lumalaida maallisiNa tawarollla lahjoi,
lelut omat, tasa wiriasti neuwotut oleman.

i. Ctlei he omians jocaitzen halduun usco,
»vaan sencaldmien, joca heitä ei ainoastans
puhtaalla opilla, maan myös hymällä Juma-lisella elämällä ylösrakeuda, ja opin siwusa,
nniös lumallsuteen ja catckijn Chrlstillijlin a-
muihin johdcitta mahdaik. losa Cuningas
Dawid caiclem Wanhembain edellä yllsteft
tämäjli käy, joca vokans Salomonin Pro,
phetanNathanin käden ala pani. 2. Sam. 12.
0.25. Ilman epällemätä, ettei hän usco-
nm, että jocu händä wiriämin ja paremln
Jumalan pelcoon johdalta taisi, cuin tämä
Jumalan mies.

2. Ettei he easa' ylön säästäwälset olis ma-
xon cansa, nijncuin usein ne, joilla, cosca ul-
conaiseen turhaan prameuteen jotain tarwitan,
eaickl pltä yldäkylläisest oleman, erlnomaisen
tlweyden osottawat, lvsca Opetus Isän jo-
tain saaman pitä, ja el tiedä kullaijestt lue-
tella, cuinga paljon hänelle wuosittain mene;
jota wastan kyllä kymmendä werta enömbi
muutoin turhls asiois culutemn. Cawahtao

cat
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), 4. 3ucu. Schoulu»O»etuxcsi«:
cat ja cMocat,
Opetus Isat tee wircans
ei se o!e teidän lapsille», el?a teille hywi.
Herra Jumala rangaise usein lasten pä,'lle
sencawatstcn Wanhembain tiwcyden, ja falli
waanhurscaasta duomiosta, että de tottelemat-
tomlxi tulemat 5 ja Wanhemmille sitten ylsn-
catzeen osottawat, ja sydämen mnrhen jaatta-
wa:-. ctta he sen, cuin heidän sieluns para-
huden edetauttamisexi, olis ptianytksytett'-
man, nljn taeaperin pitänet owa?; ja ei ole
tienneet, cuinga hitaasti he lä a ja
cumga napisewaiflxi he itzens osottawat, n M
cuin olis se amoastans cadotettu ja ltrh,?an
heitetty: jota mafian heidän cutengi, tietä-
män ia autteleman vihais, että st raha la
työ/cuin lasten oikinxi
täyletän/ glwlM corkmsti cmmwltct u/
aiwan runjastt siunattu/ aiwnn lywin
täytetty / japarcmin / cuin iocu Kclsa-
rin cli Cuningan waldacunda Jumalan
edes arwattUoN: tä-

<fta puyu. TetiK Jumala, ?tta händä u!co-
taism! Cultengin rackal Wanhemmat, joco

> te sen uscotte, eli ei, on <e -ulteft<;'N totena vn-
.

symä; älkätexykö/eilumala anna lhiäns' pllcata. Gal. 6. v. ?.' El täsä
eilamol Schoulu, Opetunsta. Mutta min-

. Zacaidainen se on, )a cuinga Mä
vlkein on, waamtettamm; plta; sijtä e» ok

myöstän



s. l«cu. K>rcko»Opelutesi».

myöstän aica Mpuhua: cosiametäsä ainoa-
stans Wanhembain, ja ei Esiwallan, eikä O»
pems Isäin welwollisulma mulstutta lahdom.

v. Lucu.
Kircko-Opetulcsta / josa CatechismusxentarpeUisuusja hyödptys

«eennsetetan.
soinen opetus, jonga cautta lapset pltK

HERran tygö saatettaman, sn Kilckos
opetue; josa se, cuin huonesa jaSchoulusa al-
jettu on, edespäin pitä uloetoimitettaman.
Että nyt K<rcosa palzon edespannan, fy<on
minä, mlkä se on/ cuin lapsille hynM
siellä tule/ ja johon he caictein wiriämmsn
pitä opetettamnn? Zonga päälle minä raa-
stan: Se on se yxiktttainen Catechislnus/
jota hcidaa siellä pitä perustettawasti oppiman
ymmärtämän, tzventähden ne wcmhemmat,
jotca heidän lapsens, lijotengin Tyttäret, an»
dawat ensist meikein wuosijn tulla, ja heltH
sitten uudemman laman jälken «vaatetettunaransans Ewangeliumin ja Epistolan, elimuu»
toin wijcko saarnohin wlewät, he alcawat tyin
tacaperälsesti. Eikö se ole nijn, että caiki>
asiois affelettain käytämcln, janijden oppimisses halwimmasta aljeltaman pitä? Mikä o»
nyt vrinkertaismbi, enin liftosa saarnatan?

C Ellb
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f. lucu. Kircko, Opel»flsi«.

Eikö se ole CatechisnuS? Mingätähden käy-
dä» si»s nijn usein sen oyltze?

2. Catechismuxen saarnat pidäls oikeutta
myöden oleman ensimmäiset, jochin lapset saa-
tttalsin; ja se «inomattain nijsä palcoisa,
jolsa muutoin Kirckoisa Catechismusta nijn
wähäi muistutetan, jäsen julkisericuullustele,
mureri, sen pahembi! ei wielä yhtän toimitu-
sta tehty ole. Mutta ilman epäilemäta on
monda wauhtnda, jotca omjans elinaicanans
eikertakan siihen wieneet ole. Nyt,hewastat-
con sen. Mutta heidän pitä totisesti sen
edestä waftaman/ jos he olisit mielesans
wielä ylpiämmät ja corkiammat; ja tä-
mä cuin he nyt lukewat / näkyis heille
euinga halwaN» Sinä sanot: Catechismu-
xen oppiwat lapset Schoulusa. la, Textin
ja sanat: minä annan myös sen myöden että
he wahän seit ymmärryxestäkln siellä käsittä-
wät; Mutta että he täydellisesti sen ymmar,
ryxen Schoulusta cansans tuoda taivalsit, erin-
omattain, mitä tyttärelhln tule, jotta en,
nen aicans Schoulusta paljasta ylpeydestä pois
tcmmatan, taitamat ylön Harmat omistanssano; ja nljn pitä heidän myöden andaman/
että he omat waadituxi tulleet, sen ymmarry-
siäperustettawastinijn hywin huoncsa (josta
lug. 6.) cuin myösKlrcosa edespäin oppiman;
nijn että he walmit olisit jocaista wafta-
man; MN heidän toiwons perustusta

tmki-
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5. Butu. Kircko»Opel»fefi<».

tutkistele. Sillä että waitzen Christiton
n»»n perustelun oleman pnä,
opetta P. Petari 1. Ep. 3. v. l<. Ia anna
olla, että lapse: SchoulusaCatechlsmuxen ym,
märryxenperustuxen cansakästllänet olisit, «>»»

cuitengln wanhembain tulis, jos he «sli,
sesta heidän parahudestans oikein luni?pldäsit,
heitä yhtä hywinCatechlsmuxen opetuxeenKir-cvsa saatta, walcka he myös welwMsudens
eotora tekisit: että he aina wahwemmin sijnH
perustetuxi tulisit, jäsen cuin Pawali o«ett<»
lastens päässe sowiltaisst: Että Me teille yh,
dellä tawalla kirjoitam/ en me ssjtä suu«
lu; sillä se teke teidän wahwemmaxl»Phil. 3. v. i. Nijn taldalsit myös Wanhcm-
mat sijlä hywin waeuutetut olla, ettäKircosa,
perustawaisembijayxiwacaisembijohdatusCe»K
techismuxen »fin harjoituxeen Christillises elä-
mäs,culnGthoulusa tapahtu,annetaisin, jast»
cautta nljsä helcoisa sydämmisä wielämonipe-
ränajattelemus ylösheräytettälsin. Mutta nijn-
euinsanottu on, se totinen parahus käy harmain
sydämmelle, sentähden owat be myös nijn hi-
taat sitä edesauttaman.

3. Msni pltä ylpeydestä omians pols Ca-
techismuxen saarnoista, sillä he ajattelematsen oleman sopimattoman, että heidän lapseus
pidäis siellä trengein ja pijcain seas istuman:Mutta, o! kirottu ylpeys. Jos sencaltalftlkWanhemmilla vlis Cbrlstuxen ja hänen ystä-

C 2 walns
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f. ?ucu. Klrcko«Opcluxe<l<».

wäins mieli, nijn tosin he itzellens muistuttaisit,
mitä kirjoitettuna sciso 2. Sam. Kir. 6: 22.
Meidän lcipsem pitn wiclä halwemmat
oleman / ja nöyrät filmäms edesä / la
he cunnioitctan niiden pijcain cansn/
jotca muille ylöncahotut ownr.
Mmm sen pahembi, nijta, Mlla laincaldai-
uen mieli on, owat Harmat. Ei näiden
dändcn euckaisia (lapsia) pidä enämin täsä/
culn muisckan asioila nijn halpoina pidettä-
mäu: senlähden pysywät he aina ymmärtä-
mättöminä; ja mahdamme kyllci monieah-
tamille muriile Neitzyille, jotca nijn coriana,
cninßijkin-cukct, muihin corkeimbln larnohln
sisalleastumat, waicka he sydämmisäns, mi-
tä sijhen hengelliseen tule, tyhmät lambat o»
wat, s!)i)stc) tygs puhua, nljncmn Pawatisano Hebr. s. v. 12. Te tanvitzetta / että
teille ensimmäiset Booksiawit Jumalan
sanasta (se on Catechismuxesta calckeinyxin-
kcrtaiscmmin) opetetun/ja tarwibetta riesea
jg ei wahwa ruoca.

4. Heille on cuitenZin sijts wahwasta rua-
fta wcihän elatusta ja ylssrakennosta toiwo-

Me näemme, että yri nuorucainen,
joca ei ole oikein oppinut Bookstaweja, Har-
moin oikein lukia, paljon wähcmln kirjoitta
taita. Cosca nyt jocu näke, eli cuule hänen
pahoin lukeman eli kirjoittaman, aiattcle hän
cohta: glufasn ricos ollut/ el hänelle ol«

oikein
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~s»cu. Rilcko,Opci!N'cfts.

elkein opetettu Vookstaw.ja- Costa me
!,»I iamaliamuoto, sen pahembi! näemme,
ctta monda viöscaswc.nutta > ja imös wanha,
laamoja, yhden wuoden toisen laken, cuule-
wat, ja cuitengin tyhmänä pysywät; ei en<
singän, eli sangen wähän, uscons osotta
t.utawat; josa minä tiedän, että suurin os«
on erhettynyt. Mitä pldäis meidän muuta
sanoman, culn että alusa on puutos ollut; ia
ettei heisa nuorude-a, cosca he jotakin käsiltä
taitamat, perustusta, wiriän Catechismuxen
opin cautta, sopiwaisestt laskettu ole; eli oikei,
min sanottu , että he perustuen, laskemisen
wasiahacoisesti y!öncatzonet owat.

s. Jos jocu tahto toisen wertauren, niin
anda P.Henai tilan stjheeN/ tosia hän lämän
vpin cutzu riescarl- W lcpsi, joca ci alusa
hywin elätetty ole, maan on joutunut uscot-
tomaln elättäjäin käsijn, taita sitten työlasti
autttuxl tulla: Se tule laihari, hcicoxi, ia sai-
raxl; ja sananlassus sanotan, että se on rin-
nalla cuollllt. Juuri nijn käy myös sen hen-
gellisen Christlttyln caswamlsen causa: Jos
ei he hywin alusa tule edescotzoturi yriukertai»
sella neuwolla Christillises opis, niincuin puh,
taalla riescalla, taitan he sitten «yöläsii yhteen
hywään toimeen ja selkiään totuden tunnu<
siuxeen saatteita, ehkä cuinga monda uscollistasaarna heidän edesäns pidetäisin.

6. Te hywät Wanhemmat, en minä tar<
C 3 witze
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s.lnen. ztilcko»Ope<uxesta«

witze plt'aldä teidän cansanne siitä pubua:
Tt olette» totisesti teiden sieluisan ylitze-
woitetm / että tämä tosi on. Ia että
teidän lapsenne/ erinomattmn Ncitzct/
ehkä cuinga suuriri ja lemjöixi he w«elä
ihens tekemät/ sielun puolesta lachat ja hei-
tot owat; Ia joshellda heidän uscons peru-
stusta kysytäissn/ ja he sen saman osotta-
manpidäls/olisit he mykät nisncuin cala-'
Ia cuitengin ne tei an sallimisestan ,uu-
rcn pahennoxcn Kircosa yipeydellans mat-
canftattawat. Cuinga taidan minä muuta
<uin suurta wol ja kirousta teille ennusta?Mitä luulette, jos teidän omanne 12. vuo-
desta, nijn i7.lB.wuoteea asti, «os ei edem-
mä) Catechismuxen saarnoja «niminen (ei
muitaka» ulossulieluita) caickein wirtämmin
«oudataisit; erinomcittain »os saarnamies,
«hkeroitzis yhtenä wuonnaCatechismuxen alu-
sta loppuun asti seliltä; ia te myös huonesan
jollakin muoto ahkeroitzisitte, ja nijn wimein
nijtä sijnä siwus nyt monihin paicoihin sisäl,
le tuotuja Catechlsmuxeu cuuNustelemuxla hy-
wäxens nautltzisit; Eikö he nijn paljon oppie,
euin he eoco elinaieanans tarwitzlsit? luma<
lan tshden, ajatelcat sitä culsenginl Minun
sielun sano minulle sen, että teidän omatun-ponne vlitzewoltta teidän sijtä, etts tämä »n tosi.
Nyt rucoilen minä teltä, ällät cuitengan tei-
dän lapstldan stNlaldaifta tawaram poistem-

matco.i
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5. lucu. Mcko-Opeturesta.

matco. Te teette silloin hirmuisen synnin lu,
malata »a ha'nen huoneltans n astan. Multa
jos, ei lucua pitäin tästä/ »ollcculle teistä Ca-
tcchismuren saarnat halwoiri, ylönccchotuiri
ja mrhixl nakyisit; ja ette ollengan keholta
omian siihen: vijn tebkät tch<on mutta älkät
cuitcnganunhoittacositäwimcistälugunlastua.

7. Vhdcn pitä minun wielä tclban tygö pa-
neman : Että cosca wanhemmat omains tyhmy-
den ia yrinkertalsuden hengellills asiois ymmar,
täwät,niin sanomat be: Ei Jumala waadi
heildä enämbätä/ cuin hän heille anda-
«Ut on. O te lyhmöt jhdamet! Eckö Ju-
mala ole teidän omillen enämbä anda tahto-
nut? Cosca se laupias Jumala on tahtonut
terwelliscn Catechismuren opin cautta heidän
ymmarrMns awata, nljn olelta te heidän sil-
tä estänet. Cuinga monda Catechismuxensaarna on teidän Kircoisan heidän nuorudens
aicana tapahtunut, joita ette o!e audanet hei-
dän mahdolliset olla yhdellä corwalla tuule-
maan, eitä yhtä ialcanijden tähden paicastans
siirtämän. Eikö se ole tosi? Tahdotteco te
wislä sano: Ei Jumala ole heille enämbä
andcmut? Ei?ö se ole yxi julkinen, teidän oma-
tlindoonnewastan/sotirra totuus? Cuulcal ls
JumalattomatWaniicmm^t,i" ticckätmiös:
Mtta Jumala teidän lapsille» julkisen
Catechismuxen opin cautta / perusta-
waisefl tiedoxi/ on nnda tahtonut/

C 4 nuitta
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4«» 5.1»1U. Kircko > Oplluxesia.-

muna te sen oletta estänet/ ettei he sstä
ole wastanottanet; sen on Jumala teils
dä waanwa: Olcal sijtä wacuutetut; hän
vn totisesti sen waatiwa. O minäneuwon teitä,
sowittaeat teitän Jumalan eansa; ia mitä le
taKänaNi laiminlyönet oletta/se palkitcat tästä
edes paremmalla wireydellH ja suuremmalla
«uurhen pidolla: etteiwimeinen lugunlaffu tulls
teille ylön rascaaxl.

8. Minä tunnustan kyllä mielelläni, että
Catechisinuxen opin eansa toisin käwis, eulnmonesa paicasa tapahtu; Mutta cosca sencal-
lainen pyhä ja sangen tarpelllnen työ / mo-
ntsa paicoisa ei ole täydelliseen loimeen fta<
tetlu; niin älkckt sijs, rackaat Wanhemmat,
salllco sen hywän tilan, cuin teille tlrcolsa
ftn P. Catechilmuxen opetureen annetan,
peräti poiskäsistänne mennä. Se on cuitengin
vsrembi, että ennen jotakin, cuin el ollengan,
siinä tapahtu. Rucollcat Jumalala, että hän
Csiwallan ja Piloaln sydämet lijcutais että
he kerta yxiwacaisudella kätens tähän työhön
panisit/ ettei Kirous, jolla leremws 48.
lug. io. w. uhca nljtä, jotca HENrantyön laiscasii ttkewät/ heitä wlmem hei,
dän suurimmaxi wahtngoxens cohtais; josta
Jumala armollisesti warjelcon! Amen.

vi. Lucu.



e. luen. Huonet,Kpetuxesia? 4<

vi. Lucu.
Huoneteneuwomisesta/ josa osotttan/että Wanhemmat owat welcapäätsen saman päällens ottaman.

Perhen Isännän pitä oleman
Plspan huonesans: owat sen P.sanat! H. I.us!ik>lUB näin

selitta'! Vbden Isän pitä lapsians nijn-
cuin duomarin rangaiseman/ nijncuin
opettajan opcttalllan / nijncuin Kircko-
Hcrran cli Plspan heidän edcsans saar<naman. DoH. c;e1!,316. ulo<toim!tta ne
nö',,: Mika yri saarnamies on tircosa/
pitä yhden oitian Christlilisen perhen i-
sännän oleman huonesans. Muna cuin-
ga outo om!)i tämä ja muut sencallaiset puheet
olema monille wanhemmllle? Culnga mahlaheidän hahmonsmuttua, cosea be ainoastans
paljan äänen sijta cuulewat? Mutta se o»
cowemmaxi heille tulema, cosea Jumalaheidän
kerta pnbeilens asetta, cuinga be nijncuin
Huone-Pispat tzestans ja caikesia lauma-
sta/ cuin heidän huonesans on ollut, owat
lvaarilwttanet. TccoKir. 20.0.28. Tä-
mänPisp«n wiran woimasta on locaitzen per«
hen Isännän welwollisuus, perhens, sem,
mengin lastens autuden ylitze / caickein suu-
rimmalla murheella walwoa/ ja sijtä waarin-

C s otta:



6.?ucu. Hlwl«t,Opelllfest<k

otta : Ei ainoastans heitä firkoon iaSchou,
luun pitämisellä; maan myös ltze he dän li,
sandymisläns Jumalan tunnos ja lotisee pel,
wos, »pelureita ja neuwolla e-
desauttain. Mön yrikän ajatelco, silla lu,
malan edes päästä, että bän omans Schou,
luun tähettä, el! muita pitä, jotca heitä opetta-
mat, ja heistä waarinoltcwat: Sillä ehkä tä<
mä on ylistettävä, nijn ei ole se cuitengan sillä
tehty, waan yhden pcrhen Isännän ja Emän,
Nän pitä myös ltze sitä ahkerasi toimittaman.

2.Sinullaon racas Isa jaäitiyxi lapsi, joca
ruumillisest sairas on; sinä toimitat muutamia/
jotca sitä eatzowal >a holhowat; mutta et we-
dä itzekän sentähden kättäs pois, waau catzot
myös sen perän, ja otat enamman waarln
lapsestas, cuin caicki muut, jos heitä wlelä
cuinga monda sitä bolhoman olis toimitt<tu.
Jos se lapsen ruumista tehdän, nijn tuomit-
can jocainen, mtta ei siis pidäis oleman mci,
dän weiwollisudem tekcmän hänen sieluns
parahudexl.

3. Sinä ssnot: ei minulla ole siihen slea.
Wastaus: Sinulla on cuitengin aica muchet-
tia lapfts ruumin edestä; sentähden ei ?<da
sinulle atca callls oleman, murhetta pitämän
hänen sielustans. Ia mahta täla kyllä
dr»te« hänen muin>'s'n vubens kertoi, ja
sanoa: Jos mahdollinen olls/ nijn mi-
nä corkeimalle tornille astuisin/ ja sel-

wallä
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<. ?ueu. Huontt-Opeituleffa.

wällä änellä »vanhemmille huudalsin:
SD! te wanhcminat/ mihingä suwntccn
tcsyörette iheune/ että te uijn snurella
waiwalla teidtln lapsillcn raha >a tawa-
rata eocoom/ jasillä wälllla ette murhe-
dl ihe heistä.

4. Täsä,edestuodan enimittcn namät
walln s nat 1. Dm. s. v. 8. Jos jocu ei
omistans murhetta pidä'/ hän on paca-
nata pahembi.- Mutta jos te täsä vmmär,
rätle sen murycn/ cuin teille pitä oleman la,
fte» ruumista; niin matelcat culnga pacanal,
linen se on/ murhetta Keidän sieluns edestä
ainoastans muiden.halduun anda? Paljon
enämin pitä yhden Christltyn witzinä aicana,
(jos mahdollinen on) jocapäiwa, lapseus e-
teens ottaman, ia itze kysymän, cuinga eau-
tvas he Jumalan tunnos owat tulleet; heitä
enämin sijna edesauttaman, jocai<
sta'sen mnmarroxen mitan jällen, cuin hänelle
lumalalda annettu nn. ?la tämän cutzu
Pawall hywjn -hallita huonens i. Tim.
s. v. 4. Ia tadio, että Wanhemmat sen-
caldaista laMens opcttaisit; S llä se sana,
cuin perustus kielcs so. m:rkift.e crinomat<
tain: huonettans Jumalan pclcoon opet«
m.' sitä hurscari ja lulnaiiftxi tehdä:
loea yhoexl oikein Chrtltilllsexl huonen halll-
turexi, jota lasten, mnen cuin he oma huo-

net.
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' 6, ?ncn. HuonctlOpeluxestil.

ncttans rupcwat edesseisoman, Wanhemmil,
dans oopimai pidäis > cutzuttaman vitä?
Mutta sijta ahkeroitze itzeus sen pahembin ma-
llin osa. I.mK?rus sano nain loecN«
ucn Perhen isända on welcapa/etta hml
wählmmänkm kerta wijcos lapstans ja
perhettans cuullustclc / mitä lie sijta
tcrwellisestä uscon opista tietäwöt eli
oppiwat.

5. Jos jocu täsä tahto ustald) nijden jul-
kisten saarnain päälle, hän tietäkö», ettet ne
julkiset saamat ole uloltuwaiset, jos ei nijlle
huonet opetuxella kättä eocoteta. Kircosa
(crinomattain Catcchismuxen saarnoista ja
cuullustelemuxtsta, cusa ne owat) tule se hcn-
ZeNinen siemen nijncuin laosijn istutetuxi: tä«
tä ei pidä Wanhemdain ilman mmhen pido<
ta andamcm sillans iaädä, se mahcamcnestDa,
eli ei; waan wiriällä abkcrudella waaritwtta-
man, ettei se lasten tykönä tulls tallatuxi ja
laiminlyödyxi, ja niin cuiwcttiis ja tueahutc-
tais Luc- 8. v. 14, 6. Ia mitä tarwitcm tä-
hän monia sanoja: cuulcat, mitä Jumala itzesano ?. Mos.Kir. 6.v. 6, 7. Nämät sanat/jotca mMlNasten sinulle tänapäna/ pi-
tsi sinun sydämees paneman. Ia teroit-
taman ne sinun lapWes / ja nijsta pu-
human huones isiuisas / m tiellä käy-
dcsäs/ maata panncsas la nostesas.

Catzo,
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e.luc». Huonel»Opelurtsia.

Catzo, ei sinun pidä ainoastans andaman
Saarnamithen jotain puhua lastes edela;
waan sinun pitä teroittaman. Hän tl sano?
puhu Lucli. Sinun plta heitä ainoastans
opettaman/ ja heidän cdesäns sanoman.-
waan tMa sanalla/ teroitta, tiettäwäsi
tcke hän/ cuinga hitaat me olmuna-
silla ci se ole tehty paltaalla neuwomiscl-
la/ waan se pitä pacoitettaman/ har-
jotttttamatt ja painettaman. Sentäh-
den cunllu se: Teroittaman/ se on, sanat
lotona.nijn cauwau tertoiman, cuin ne, Nifn-
enin cowa nuoli, heidän sydamniellens koo-
mat ia seilahtawat. Sen pltä.sinun Isä
ja atti tekemän; Mntta tos sinä lapses
Schouluun eli kirctoon lähetät/ ja et tee
enämbatä asiaan; nijn et sinä taida siu»
no/ että sinä olet ne sanat omilles te<
loittanut/ jaJumalan tghto seurannut.
Seliahoa rafa alallans sinä hidus Isa ju äiti;
ja scmo: mitäs tahdot tähän wastata? Ei ai-
noastans minua, waan erlnomattain sitä,
joca sinulda kerta on tarcast tämän teroittsss
wlstN perän kysymä.

7- Cuningas Hissias ollsmyss kyllä tai-
NUt pitä Ovettaita; «uitenain sano hän Cta.
38.V.1Y. Isan pitä lapsiUens sinnn to-
tuuttas ilmoittaman. Hän olis kewiä-
sti tainut cdeswetä hänm moninaisee walda-

cundcms
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t.Hueu. Huonel,Ope<uxest«.

eundans toimituxet, ja tämän työn muille
ul>oa; Mutta ei: Hän sano: ettälsäN pi«
ta scn tekemän. Ia ei ole tasa wiclä kyl-
lä, waan cuule jällens, M!tälumala2.M>s.
Kir. 12. v. 26. sano: Costa teidän lapsen
salwwat teille: mikä palwelus tämä
teMä on? nijn teidän pita sanoman :c.
Catzo itze culrga sanot siellä edespäin euulu-.
wat. Tasä cuulet sinä jällens, ettet Wan-
hcmbaln pidä alnoastans luottaman Saarna-
miesten ja Opetus,isäin päälle, waan myös
itze oleman awulliset opetusta toimittaman.

8. Ia waicka el lapset wcmhcmmllda ky-
syls, nljn vita he-dan sen heille kästemckä sa-
noman, nijncuin siltä on lukia ne ft'at, cu!»
seisomat Ps. 78. v. 3 -6. Meidän Isäm o-
wat sitä meille jutellet/ emn me sitä sa-
lais heidän lapsildans/jälken tulewaisel-
da smucunnalda / julistain HENran

ja hänen lvoimans ja ihmei-
täns/ jotca hän on tehnyt. Hän an-
doi lain Israelis/ jonga hän kasti mei-
dän Isälm opctta heidän lapsillens. Et-
tä wasta tulewalset oppisit/ ja lapset/
jotta wielä syndymät/ cmn he caswa-
wat / että hekin ilmoltlmt lapsisillens.
Ettekö le näe <c»k«»la tästä, eitä tei-
dän lastenne opettaminen myös itze tciidä
waaditaa? Jos ette tabänasti ole sen päälle

phiän
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t. lue». Huvnet 'Opclurcsia.

phtän aica eli wlreytta läyttanct, nljn kysy,
tat itzeldänne, jos ette ole M olleet wclcapääk
tctcmaa? ja cosca teidän sydammenne sen
teille sano, nljn kysytät edespäin, jos te sen
tä>ia edes, ilman Jumalan wihan pelcoa, teke-
mäm iältä taidatte? Pangat sydämme«en
Pawnlm neuwo Col. 3. v. is. Asucan Ju-
malan sana runsast ttlsä? Jos te kysytte:
Euiliga ,e mpahtu? Nl>n mafian minä li,tci
jo edestuodusta s. Mos. Kir. s. lug. caiken
muun seasa näin: että te sen teidän lap-
sillcn tcroitattc; heidän cansans sijtä pu-
hutte/ huoneisaistuisan/ eli tiellä käy-
desänne/ maata pannezanne cli ylös<
nostcsanne.

9. Vhden Chrlstllllsen huonen pitä anda-
man ca<auxeu nijstä asioista, culn sewanhem-
baiu kirkosta tuldua cunllut on; ja nljncuin
Chltstus Match. IZ. v. si. jälkenpidetyn saar,
nan, kysyi Opetuslapsildans: ymmärsit-
tekö te nälnat, caicki? Nljn pitä myös
CyrlsNlUjlen ymmärtawäisten Wanhembaln,cosca he lircosta tulemat, tämän kysymyxen
tekemän: Lapset/ olettaco te sen ett sen/
luin te cuullet oletta/ ymmärtäneet ja
sydämmellcnpanneet? Ia sitä heille ma-
sta uudest teroittaman. Josel tämä tule teh-
dyxi, nijn tule Jumalan sana pian unholle-
lu>l ja woimattomaxl. Iakäy lapsille min-

tuin
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6. lucu. Huvnel < Opctuxesia.

cuin nijlle sanancuullioille / Luc. 8. v. 14.'
He tnenewut pois la tlicahuttawat sen/
ja ei canua hedclmatä. Murhe/ ,osta sa-
ma>n pmcasa ei,(cuca ties) nijn rewisana heidän sydammejtäns; Mutta jos ei
murhe sitä tee, nijn on cuittngin heidän sodä-mens muihin asioihin, nijncuin huolimatto-
muteen, hecumaan, ylpeyteen, turhuteen,
:c. taipunut; Nijhin kietomat he itzens, nii-
den päälle macawat heidän ajotuxens: ja
nijn mitä he kircosa ewat cuulleet, Harmoin
jallens heidän mieleens tule / waan kewiästi
unhoittawat, jos ei wanhemmat kcrtomisellacotona heitä uudesta auta, ja wiriän neuwo<
misen cautta jäliens heidän hcickoja sudämmi<
täns lijcuta: Joja se toiwottu hyödytys ei
pidä puuttuman/ waan wähimmchilin wiela
jotakin pystymän, jaJumalan siunauxen cautta
jäljellä rippuman.

io. Wanhemmat toiwowat cauwan o-
mains tykönä saawans elä jalumalalda ylös«
fidetyxi tulla: Nyt en tahdo minä sencaldai,
sia halua coconans poiskieldä; waan mikä
heitä sijheen kehoittamanPltä, mahtawm hesyystäP. Dawidista oppia. jocaPs- 71. v. 18.«nyss lumalalda Wanhudesans «pua, woi-
ma ja wnhwistusta toiwotta; mutta mingä
tähden? Sentähden, että hän llmoittais
HERran käsiwarren lustcn lapsille/ ja
Micn wnttwppuans caikille tulewmsille.

Jos
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t.?neu. H«onct, Opituista.

Ids Wanhemmat tchdoisit rucolla elämsnK
pidentymistä aidais Ift eli äiti näin sano:
HERra pidennä minun cllnaisant/ että
minä ilmoittaisin lapsilleni sinun totuut<
tas; johdatlnsin heitä sinun tygös; istut-
taisin ln un tundemlses ja pelcos niinsvwnldä ja lujasti heidän sytamjins;
finunarmoscautta/ ettei minun cuoleo
mani jalkcn pahuus heitä kaandä M
turmella mahdais- Tämä oUt o!lemlu<
malan mielen jälken rucoildu.

n.Monda «simerckiä sencaldaisesia wiriästH
lasten Opettamisesta en tahdo minä edestuoda:
Peränajatelcat ainoastans pyhäxi jälkenseuras
misexi, mitä ältlstäns todista/
nimittäin: EtKi hän händä nijn wiriDi
Catechismuxes« ja muija Christin opin
cappaleisa opettanut on/ että hänelle
Wanhuoesakin nijn on näkynyt / cul»
han olis cuullut «ltins äänen wials cors
WlftlNs. Ensimmäises Seuraeunnas »n
WauhemmiHe ollut tähän erinomainen kehoi-
lus, sijnä, että lapset, ennen cuin heille on,
jalittu mennä sille P. Ehtolliselle, owat heWanhemmildans ja Cummeildans asetewtSaarnamiesten cuullustelda, »oilda,rssca he owat löylyt hywin opeietuxi, he owat
tulleet julkisesti ylisietyxi, mutta jos opetus on
helldä puutunut, nijn owat he tulleet julkisesti
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<. H»ön^,Opelux<st«.

Vlchdelllch!. Walcka ci Wanhemmat monisa
paicoisa tarwitze peljätä tätä jultilta häplätä,
«tjncawahcacon hecuiteiiZin itziäns,ettei he ker<
ta itze lumalalda, caickc-n P. Engelein edesä,
luguripitamaltö.-nydel.t tähden tule häwäistyxl.

t2. Nijn ei taida myös Wanhemmat tietä/
mitä heidän omians edespäin cohdata, ja
cuinga tämä Opeus heille hywaxi tulla
taita. TM on waarinotettawa, mitä yh-
destä uuoruc ilsestamainitan(*), ,'oca sijllä en-
simmätscsä Wiennln Caupungin pljrltyxesa
Turkin maahan poiswittin / mutta fijnä toi-
setu l)l,rityxssä yhden kujan Wanhemoalns
tygs lähetti, jonga yri Turcki muurin ylltze
CauplmZijn sisälle lingois, sosa hän heitä hy,
tvän y!ös-a!wattamlstn ja hywinperustetun o-
pctuxen edestä Christillisydes »n kiittänyt, ja
jättänyt heille sijnä siwns sen tolwon/ ettei
heidän pitänyt hänen pysywäisi)destans epäile-
mön; hän tahdoi Catechismuxesans pysyä
cuolemans asti. kuca on andanut teille kir-
jan , että teidän lapsenne saamat aina olla
Christinoin scas? Eiks heitäkän taida tämä
«li muu onnettomus cohdella? Mingä toiwon
tahdotte fijs ltzellen heidän seisowaisudestans
tehdä?

iz. Mulstacat siis, rackat Wanhemmaf/
teidän Plspan wlrcaanne / erinomattain
lapsianne coytan (perhettän ei ulossulkeln)

Pitä-
en) 6. vita l^utl,.
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«>Mu. Huoiltt «Opeivrsta.

PlMt wiriästi heidän causans päälle, ennen
caickia sen P. Catechismuren opin cansa. Jo,
honga teille taita olla caunis »vhdalus ntjfis,
alca loven Men» Suomen kielellä Oppeneil-
da Mlchildä cocoon pannuista ja kaätyistä
Catechtsmuxlsta. O! cuinga autuas huoue
vmbi se olewa, josa tätä n>euwoa se>:ra:an.
O! cuinga y!öswala>stulta, Ehristillisydes
hywln pcrustetuim, ja Jumalan armon ccml-
ta Jumalisia lapsia heistä silloin ylöscuswate-
tan. Ah! rackat Wanhemmat, seuratcat
cuitengln sitä: ällät sitä halxana pitäks,
«aan lastecat se sydämmellene; ja älkot suut-
tuco siihen waiwan, cuin sijnä on: Se tule
teidän laster.ne autudexi: jota, ette ainoa-
ftans nijn huokialla waiwalla, maan myös
tverellän edesauttaman welcapäät otetta. Iu«
mala ylöswalaisron sekä Wanh«mb,a ettil
lapsia! Amen.

Vll. Lucu.
Cuings Huonet-opttureen myös tule/että Vanhemmat olnians mriastiBiblian lukemiseen saattawat.
Hhteen Jumalalle otolliseen ja Christtllisille

wauhemmMe sopiwaiseen Huonet«Ope-
tureen tule myös se,ettaWonl)enimat omians
Jumalan P. sanan lukemiseen wiriDi totuut,
tawat. Mikck puuws tasä asiasa pawin pi,
meyden aican« on ollut, ei laita sanvllla ulos

D » sanot.
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7. luen. sttä lapset piti Detläma»
sanotta: Jona myös Doctoreita, Arckl-K-
-fpoja ia muita rockia armoista on ollut/ jotea
el B bllata elinaicanans oikein nähneet: Sij-
tä ei tasa ole tarpellinen paljon edeStuoda.
Mutta ehkä on jallens Biblian
pöydälle nostanut, on cuitengin Satana taas
pytänyt sitä pengin ala kätklä: Ia cosca hän
ennen on ahkeroinnut, ettei Sanancuulwilla
mahdais olla ensingän Bibllata; on hän sit-
ten sen päälle leikinnyt, että he sen saman y-
lsncalzoisit: Ia tämän teke hän wielä tänä-
pälwänä, jonakyllä monella onBiblio; mut-
ta Harmat owat, iotca sitä lukemat.

2. En minä tosin pidä lucua wieraista asioi-
sta; cuitengin cn taida minä, rackat Wan-
hemmat, jätlä leiidä jotainkysymata: Luctta-
co te Biblia cotona? Scmtglteco le lnyös
lapsianne sijhecn, että he sitä miriäst harjoit-
tamat? Cuinga monena wuonna saatatte te,
eli he, sen lopfuun? En minä ano, tttä le minuasen päälle wastaatte, maan lydynsijhen, että te
teidän omantul dsnne duomio-istuimen edes
wastauren edes tuotte. Mitä hyödyttä se/
kusu I^utkeruz, että yxi pijca cuckalsten ke-,
fkcUä istu/ jos ei hän tahdo nijtä mur-
ta/ ftppelitä tehdäxcns? Samalla la-
malla myös, mitä hyödyttä se, että meillä
Biblia nijn joueottain on, cosca en mc, M
meidän omamme tahdo fita lukia? Totisesti,
nijnculn yxl luke Bibliata, nijn seiso myös
hänen Chr-siillisudeus perustus.' Moni taita

kylä
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Viblian lutemiften.
Mä walitta heicon tilans vlitze, mutta ei
ajattele mikä syön sijheen; nimittäin/että Bi-
blia hänen huonesaus pengin ala maca;
ga cautta ei alnoastans Christillisyden raken,
nos rupla nojaman ja callistuman, maan
myös usein coconans maahan lange; jota ei
paljon ole ihmettelemistä, sillä ei se tai-
da toisin olla, cuin Jumala i. Sam. 2.
v. 30. uhaMnut on: loca minua ja minun
sanani ylöncatzo/ hän vinl Mensyiön-
catzoturi tuleman.

3. Juvalaisethäwäiscwättäsä asiasmonda
nijn cutzuttua ChristillistäWanhinda, jolden
tykönä se cUUllll: ?uer annorum 26
Vi!)!i3. Se on: Wtjden wuoden wanhas >

na/ pitä yri nuorucninen P. Raamat-
tuun totutettaman. Ia seiso tämä Timo-
theuz:eUa isancaickisoxi ylistyxexi, ettei Hall
ainoastans nuorudest/ waan myös lap-
sudest onP. Raamatun tainut. 2.Tim.
3. v.is. I»s sinä kyzyt, cuca händä sijnä
on opettanut, ja sijhen pitänyt, nljn on kyl,
laisestl nähtäwä 2. Tim. 1. v. s. että hänen
ZitMs jalsoi-Mns owat sen tehnet; joten
siinä muiden Christillisten Wanhembain ede-
sä loistamat. Joista esimerkeistä, joca el
itzisns kehoitta anna, hän tutkistelcon itze sen
tarpelllsuutta.

4> Cuinga nuorucainen tiens puhbi<
D z stms?
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?.Bucu. Että lapset pitä pidettämä.

stais? fnso Daivid Ps- ny. v. 9. ja wasta:
HERra / cosca hän käyttä itzens sinun

Taas sano hän v. ios. Si-
nun sanas on walkeus minun teilläni.
I)S nyl llu«ucltjttl! ell l st.n pnä
mau tiens Jomalan sanan jälkeä, nijn pitä
ne Men sametaman, että he sitä lukewat ia
Vppiwat; muutoin copewchewat hepimeydes,
ja langewat u ein nijn siinä, että heidän ri-
meydens tys.' silmjm loistaman pitä.
Ette 'all rackae Naichemmat/ te?d.'n lapsian-
ne omi'a huoneiftnoe, cuft, heille tie tuttu on,
pimiäs käydä, wian annatte heille walkian
käteen; Minun Rackanl, «minga tahdotta te
sin wasata, että te heidän sillä l;wlfteewal'
lä, tundemattoma'la ja wa ir ll silla mailman
t»ellä, nijn suruttomaiU, ilmlNl k»nnlätä (mi'
näymmärrän,Jumalaa sana) ftlliitepotsuo,
sta? Tetabdotte ettätcwä,.' lapannecalckl n
hywiin Min ft>we'sst olisin; nnttta fijhen tu,

he P. Raamatun lukemien <aut,a,sano , 2. Tim. Z. v. 16, 17.
että se on talpMien opiri/ ojennurexi/
että Jumalan lhmmen täydellinen olis/ja caickijn hywijn töihin soweljas. Ia jos
el he "U)rudesa ole sitä kättens ottanet, waan
omat <en ylöncatzo'tuia maata andanet, nijn
tulemat Ke usein sencaldMrl bultiomixi ia kel-
wottomlpi. joihin Jumalalle on lcmhistus/jotta hänelle cowacorwaiset owat/ ja

calcktj»
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Vibli«n lukemlslfn.

caiMn hpwijn töihin kelwottomat.
Tll.l V 16.

s. Jos ChriMisil Wanhemmat tahto-
ivat soweljalta ihmisiä lapsistans, nlm on
heille suuri syy pitä heitä Biblian lukemiseen.
Sllla' siitä pitä se Jumalalle otollinen sowel-
jalsuus cpittaman. Sen cautta iltamat
nuoret tulla '. Pyhäs Juma-
lan pelwos waeldaman; Sillä he cuule-
wat in nalewät sijnä ne, jalot Jumalan lu-
pauxet, culn Jumalala pelkawckisille tapah-
tunet omat, ja tulemat heidän esimerkcistans
leholtetuxl, jotca tM<l lumalisuden tiM
suurella kiswaudella jnosnet omat. 2. So-
weljalxi synblä wastan seisoman.- M
siinä seiso heiden silmains edes ne wscat Ju-
malan uh?aux«t sondejä wastan, ja hänen hir-
muiset rangaistunne, cuin hän lumal<-tto,
main on tulla andanut. q. Sowel-
jairi sscalluxens Jumalan pMe pane-»
Man; sillä he lukemat sijnä, euinga el Ju-
mala omians coscan ylönanda tahdo, eikä
ikänaus ylönandanut ole; waan cosca be tä-
tä Jumalan pelwos lukemat, nijn P. Hengisen cautta heidän sydämmisäns wäkewöxi tu-
le; erinomattaln jos Wanhemmat heille ne
sanot Jumalan fäffon jälken wlriasti s<>roil-
tawat. 4. Soweljaixi tulewaiseen kärsi-
miseen/ cosca he luovat, cuinga JumalaD 4 Van-
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y.kucu. Citä lapset vi,la pidettamä»

ijancaickisudesta on säätänyt, että hänen lgy,
sens monen waiwan cautta pitä Jumala»
waldacimdan sisälle meusmän; cuinga hänhäuen ralastawaisia lapsians nyt ja caick>na
mailman aicoinc, tätä tietä on johdattanut,
jawimein cunnialla corjalmut lc. Zostabeal-canans tulemat wakwistetuixi andama" itziänssenP. Jumalan tahdon ala; ja nuorudesa senlohdmuxm cccomat, cuin heltä kerta winhu-

eosta heidän muiftons cato,
sestl «lssojenda tsita. Ps. 119. ft. 3
5. Soweljaixi saarnoja hyödytyxellä
cuulleman.

6. Slnä smot: Eiks joen talda soweljgs
blla saarnoja cuuleman, jos el hanßcnmattuä
lue? Miinl3ystäwani usto se, hau ei oleMenaiwan iöwelias; Ia se ei amoastans nuoru-de«a, waau myös, cosca jocuusiambjin wuo<sljn tullut on. Saarnamlehet ei taida saar-Vasa aina caickla tapauxia, ja calckm
Vla täydellisesti edeetuoda; maan tarcoittn,
wat usein nijmuin yhdellä sanalla sen väälick;
ja ns jotta Blbliata lukcnet omat, tietämättohla, mitä he sill»' ymmärtämät. Toisilltkäy se «jjncuin HERra» Onttnslapsslle knc.
,8 v 54. w'ca ei ymmärtänet niitä/ cuinheidän Mestarins silloin heidän csnsanspuhui/ ja puhct oli heilda peitetty/ ctteihe ymmärtänet mitä sanottln. Esimer,
wi: Saarnamlchet uftln: Mailma

tz»
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VWlian snfemiftcil.
SN wiecas yssälvä, hän anda kyllä ensist'mai,
to, muita sitten lys naulan päänläpitze. Niin
myiis: Costa iärki tohto itzens u<eoa wastan
asetta, pitä 'stnijncuin piscka-aulosaiettaman.
Niin myös: Ackän kcnZän coraottaco itzians
lakia ns ol he. Costa Mosel en ca sm o pallw,
nijn e' pidä hänea itze sijttä tietämän:c. Näitä
cuuleyxl, wm ei ole lurenutRaamattua, il,
man ymmärrystä; ja ci tiedä, cuinga han senkasittäis; Jota wastan se, joca wähängin
harjoitettu, cohta hawaitze, että naiden canla
tarcoitetan nijden tapausten päälle, cuin
Duom.Mr.4. i.Mos.Kir.2l. 2.Mos.Kir.«4.ylöskirjoitetut owat. Jotta, että täydellä
se,ti ulostoimitta, pitkän aj«m waa!iilt, iaymnlär'äwälsteu tykönä suuren suuttumisen
matcansaätta taidaisit; Ia yxi, jocaBiblian
siwullans anda ei tiedä edeö vemstu-xen cansa, se-on, jos minä lElurenChristuxen ylimmäisexl papixi, yhdexi oikiarl
armon-istuimexi zc. cutzun; nijncuin kewjasti
taitan osotta.

7. Nljn on myös tämä laiminlyöminen
Biblian lukemisto »xi näistä lmmmmista syi,
siä, että saarnat niin ilman hyödytystä ohitze-menewat. Sillä cuinga on se mahdollinen,
että locu yhden tundemattomcm asian , jougahän toisinans cuule, kackiä taita? Saarnasaedestuodan usiin monda csunista Naamattm
paicka: Lapset ja myös ijälliset, nijn pian
euin he tzljla owat cuullet, unhojttawat he ne

D s cohlH.
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B. Lue». CuilM lapset pitä johbatellaman

eohla. Syy on st, ettei h ole heille ennen
tietty ollut, el he ole sitä tkäuans cuullet, eikämuss colona y.ö^etzlnet: Sljtä tule tämä
walttus: En minä taida mitan laamasta kät-
le, st mene eohta pois muistostani mitä mi-
nä cuullut olen :-. suurimman syyn annan
minä WanlxmnMe, joiden omantunnon paol-
le minä tämän jätän peranajatelda, jos ei se
ole tosi, että co!ca he lapseus nuorudesa ruu-
mllli!ella, usein kelwottomalla ja turhalla har-
joimxella paljon aica eulutta andawat, ja sal-
limat sen niin mennä; nijn ei he sitä roastan
coco päiwana neljättäkän osa helke, heitä
Jumalan sanan lukemises ja tutktstelemists
harjoita. Mutta minä tiedän rackat Wan<
hcmmat / että teidän oma tasil
huut,: Ei se ole stnngan oikein/ se on
lvastamatoill asia- MuuttZcat si,s nyt tasa
lapan / el «un pallon minun muistmuxenl,
cuin paljo enämln Jumalan käffyn ja teidän
lastenne autuden tähden: nij» te otetta hur-
scambia lapsia-, ja Jumala parembia Chrlstl-
t,itä saapa, Amen.

viii. Lucu.
ppetta edespäin/ cuinga Wanhemmat.

pitä lapseusP. Raamatun lukemi-seen johdattaman.
Että lapset tulisit kehoiteturi slwrembaan ha-

luun P. Raamatun lukemises, pitä Wan-
bain
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Biblia luleMseen.
bain laoMens opettaman, mikä Biblia on/ja miiM edestä he dau tule ptta. 7>rln<k«rf,'ju!l? f"'waxi t'bdon minä siitä jenkin
MANit:: Biblla/ cli P. Raamattu on
P. Colminaisudcn lahctys.tlrja köyhäin
lhmlstcn tygö/ heidän autlldcns työstä
ja sen wälicappaleista klrioltcllu; ja nijn
usein cuin ihmincn sitä lukc/ puhu Ju-
mala hänen canfans/ ehkei suu-sanalla/
cuitmgin kirjallisesti. H05.8.v.i2. Wan-
hcmm.l taitamat fij' Biblian lasteni Mjn
laman cansa and.', ia sitä usein
l<ttoa: »Minun lapseni, catzo, tasä on si<„
lmllaixi !>il,etvs,kirja; mutta li» dä, että se „
tule kädestä: anna se olla si-nulle rackaambi/cmn caicki culda ja hö-
plä. Ps.QZ. Lue si ä, mutta cunniottta,,,
MljiNa. Anna len sniat sinun
le" kä„d,i, ne aina olla sinun sil»„mäis cdcsa: M poicke M, Ma siinä on„
kaiiietll) sen wanhurftan ja armollisen tai-»wan ja maan Cumngankäsiy, se muuttuma- „
toin Jumalan neuwo sinun autudestas. Lue»tätä tina nijn, että sinä sijna siwus aiatte,,,
let, että sinä scn jalken kerta autuari ell ca>»

tulet, ja että se sana, cuin sinä sii-,,
na löydät, ws sinä sen halvana pidät, n,!,,,
meisnä päiwanä on sinun duomitzcwa Ioh.«
»2. d.48. :c. „ Tämä mcmcw jaailais ui,»

paljon

59



z.kucn. Cu«ga lapset pita johdstcitaman

paljon, että lapset hartaudella Jumalan sa,
na lukisit ja pltelisit, ja että he sen suuren
pahuden, cuin nyt, sen pahembi, hamasta
nuroudesta mallan saapi, ja sisälle juuttu,
lhe estäisit ja poispoistaisit.

2. Sijnä ulconaises P. Biblian pilelemi-ses tulemat mjldä uscottomilda ludalaisiloa
mondaChristittyähäwäistyxi: siliä heidän ty-
könäus on tawallincn, ettei he rupia lijhm
P< Biblian pesemättömillä käsillä: eikä istu
yhdengän pengin päälle, cusa tämä P. kirja
maca, sitä, nijn usein cuin he sen amawat ja
sulkemat, siwollisefti suutelemat; wlsustipeeän-
cahowat, ettei se maahan lange;«. Cuingaei
pidä monicahtamain Ehristityistä, jotca tätä
cuullewat, punehtuman ja häpemän? Ia
waicka ei sitä pidä kieltämän, että täsa siwus.
»n Juvalaisilla paljon taicausta; nijn pitä se
cuitengiu nljn arwattaman, ettei sitä mafian
ulconaisella sijwottomudella yhtä sisäliistä hal-
pana pitämistä julkisesti osoteta.

Z. Se on cuitenZin Jumalan kirja Esa.'
34.0.16. Ihmiset omat kyllä sen kirjoitta-
net jaulospuhunet, ei cuttengan nijncuin pal-
jat ihmiset, maan niMuin pyhät Jumalan
aseet. 2.Petr. l. v. 21. Pxophetot jaP. mie-
het omat lainannet Jumalalle fuuns, mutta
puhet on Jumala, niincuin Luc.
1. v.76 sano: Että Jumala niuincn on

puhunut P. Prophttains suun cautta.
Ioil»
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Biblian lukcmisctg»

Jota nyt luke/ mitä Prophetat puhunet o-
wat, haa luke, ei ihmisten, waan Jumalansana. Täsä taitamat sijs Wanhemmat näinsano lapMens: «Minun racas lapseni, jos„
Jumala itze sinun cansas puhuis, ja sanois:,,
Tee tämä, eli jätä tämä tekemätä, ct?ös„
sinä sitä cuullis? Mutta nyt cosca sinä lu,„
malan sanas luet sen eli sen käftelyxt eli „
kielty>i, nijn on se, nijncuin Jumala itze„
suusanalla sen sinulle puyuts. Ala odo-„
tamuuta kästya eli tietä autuuteen.,, AHsman sanan Men pita sinun au-
luaxi tuleman / eli myös cadotetta-
matt- Costa sinä Biblian awm, nijn a-
jattele I2H. 6. v. 6, 8. Täsä löydän mins
ljaucaickisen elämän sanat; stntähden
lue myös nijtä nijncuin Jumalan sanoja
l. Pet. 4. v. 11. nijncuin ne myös totisesi
owat:. Theff. 2. v. iZ. Ia tiedä, ettei Ju-mala o!? sinulle uutta tekemä. Kijtä händä
parcmin, että hän nijn buokiasti sinun cansas

Sillä jos hän Majestetillisclla äänel-»
läns ainoastans yhden silmän rapäyxen m-
plals sinua tygö-puhutteleman/ nijn sinä pel-
jästyisit cuoliaxi; josta sinä taidat Ma 2.
Mos.Klr.2G. v.13.

4. Jos tämä yxiwaeaisM nuoren cansimsydämeen istutetmjm, ja Wanhemmat olisitwirismmät tasa työss, Ah! cujnga Juma-
lalle
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z.Lucu. Cuinga pita johdalcttawainc.

lalle ja lhm!sille cuullicutla ja rcickai a wan,
hoja silloin lapsista tulis! Mutta nyt, c»scasen puhembl! tämä perustus Heidiin lv!önäns
ei luffeturi, ja heille sencaidaista, (m mnä
mahda jano, tero! maan eniinitten el
tertacan cohtullisella w rcytelia
tuie, nljn sljtä seura, että h? sitten cuvllewat
humalan sana nljncum wierasta oppia
Hvs.B. v.12. ja ei tiedä, min.ä yel-
dan sen arwaman pnä; »itaw.t omia ajatu-

shca, luulemat sen cuin hellit cdespannan,
v!ewc,n sen Propheron, jen Apoj.olin, ja sen
saarncmichen uzatuxet, joil)!l!ga ei he ole wel»
capaät juuri nlj« itz-ans sigman; luul!ewat,
«lta de omat e ämän dc!!ä, että heille on ar-
mollinen Jumala, ehkä hc cläwöt sitä ma-
ltan, cm» Jumalan sanasia heille opetelan;
»amitä muuta soplmatolr,da on. Tuomia
cat ltze rackat Nazihemmal, jos etle itze, s?N
lmmmlyömisen caulta, cuin täsä ja simä e-
delllsesä luguia lMollu on, ole sijhen syypäät,
että McaUatncn mahingellinen myrcky teidän
lastenne sydämis itzens sisulle jnuritta ja Nel-
la mallan saa; ja jos ette ole welcaräät
wiriämmälla mmhenpldolia silä estämän:
Mutta duomucat nl,n, ettei Jumala ttltH
tvlhdoin lazlenne cansa duvmitzio ja cadottalS.

ix. Lucu.
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g.lucu. EuingÄ lapset pitä »euwoltaman lc.

ix. Lucu.
Sijtä toisesta Christillisen yloscaswatta-
lmjen cappalcsta/ niminaln neuwomi-

ftsta/ ja cmnga jeAamulla ja Eh-tolls tapahtuman pitä.
enin minä sijtä ensimmäisestä capvale-

sta, cuin sijhen terwelliseen jaJumalalle
otolliseen lasten ylööcaswatlamlften tarpellinea
on, nimittäin, sijtä pkrustawalsestas)petu<-
icefta / nijsä wlideiä edellä kaywälsisä lugmsa
jvlann liettämän tchi.yt olen; tulena minä
nyt, Jumalan nimeen, sijheen loisten, joca,sen colmcmneja lugusa teddyn jaZon jalken,
on yxiwacalnen neuwominen,- jongapaäl,
le lnjsä meidäu lucklitelemuxem
perustuxeri cassctuisa satoisa tarcoitta,cosca hänsano: Te Isät/ ylsscaswattacat teidän
lapsenne curltu! es ja HERron nuhtesa.
longa obcsa minä sijs alusa kysyn: CoscaWanhemdaln pttä omians nenwoman?
ja wasian: että heidän pitä Jumalan läikyn
jälken sen tekemän, huonesa lstlllsans /

tiellä kaydesans / lnsata pannesans
ja ylösnostesans. Jos tämä ol,s minun
puhcu», nijn muni tohtis tästä närkästyä;
mutta nyt on se Jumalan sana, nimittäin o,
lettu s.Mof.Kir.s. v.7. josa ymmänrssen
päälle lartvtlta, cttä se eum sijna Ii ma>an

kälk^n
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käffyn teroittamisesta ja kertomisestahman, joca päiwa, usiastl, ja tosca «uUoa-
stans pieningin tila Wanhemnulle siiven ol?,
tapahtuman pltä. losa minun esimerkki edes-
wciäman pita, cuingayxi Opettaja s*) tn iän
ytzdesä wermuxesa eteena^etla: Gottholdimci hänen mähäiftu poicans kädestä cansa.s
yrttitarhan: Costa pilli leikiten ymbärinS
juoxi, hawaitzt hän sijnä yhden kärmen; josta
hän nljn peljästyi, että hänen caswoms hah-
mo walistui ja rupels huutaman; ja kiruhti
itzens Isäns tygs. Costa l!yt Ist MenS»N hänen lewoMxi saattanut, ftnoi hän:Mmm lapseni, kätke wissan miehen sanot:Pakene spndiä nchtcuin karmeita / sillä
jos sinä häneen rupiat/ nijn pisti han si-nua (Syr.Kir.2l. u.2.) Syndi on se myr-
kyilmen ota, eli sen helwetin kärmen petkelen
tuecain, folla hän ihmisen sielun tappa. Tä-
mä kärmet, josta sinä peljäjtyit, on pelcuri,
ja pakene sinua, ja sinä taidat hävcn sau-
walla tappa; multa helwctia kärme juoxe jo-
ca paicas sinun pcräsäs: Ei hän tottele yh-
dengän ihmisen wvima, ja hauen julmudens
ei tydy ennen, cuin sielun ijancalckisella cado-
luxella. Sentähden waella aina taitawasti,
rucoile wmästi, canna alinoma kasisäs ja sy"
dammesäs Jumalan sanan sauma, jonga
em<M lama kaxme mnoastans poiscarcoitetu-

zitukl
(5) 3crlvse«
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VMuK« ja Chtoll«. -

xi tute: Wmustasinuas lEsuxen Christuxett
tterellH, ioca on hänelle myrcky; ja ennen
caickia pakene iocalsta synnin tila: ja earta
paha seura. Sillä joca el sitä tee, hän lei<
kitze io helwetin karmen ransa, ja ei pääst
hänestä ilman ruolettawaista myrkyttämistä.
Samalla tawalla, cmn täsä eslmerkik eteen-
asetettu vn, pitä ymmartäwäisten Wm hem-
bain jocaitzesta tilasta lapsillens yhden pyhält
neuwon ouaman; aineita jlcheen ei laidä heit-
dä coscan puuttua.

2. Mutta erinomattain on yx! colminame»
mca,ioNa shristiMtneuwomisettaitanpidettä;
llimitt in Amnulla / ehtolla / ja atrian
aitana» Ensist, nijncum ftnottu on Aas
MUlla / jona, jälkenpäätyyn Aamu ruwuxen,

hywätila on, sowitetun lyhy-
käistn neuwon cautta lasien ftdammitä Iu-
Kalan pelcoou kehoitta, ja nijlä MH wahowistab

3. Että MiMisille Warhemmille ol!K
tila, lawlammalva perilnajatella, pitä sesa-
Mä Aamulla, sos ei aina, cuitengin usiasti
näin täßhluman! (ehkei tämän cautla te-
neldäkän ole se wapaus poisotetM- <ltä tvisiri
toimitta muwomistans>) Nackat Lapset! Nyt
Menette te mailmaaU «jätelcat mltä se ylöswa-
laistu Johannes sano i. Ep. 5. v. 19. Coco
maiima on pahudes. Nijn ahkerolttat nyt
sitä «namin, ettei hän teitä cansans pahaxl

G !tll<
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s.Lucu. Culnza lapset plta lleulvotianian

tekis ja wiettelis. Te oletla cuca ties myö<
tänäpän paljon paha cuulewat ja nakewät:
catzocat,' ettette itziän sen cautta käändä anna:
pcmgck lucku suunne eteen, ja painacat wahs
wa sinetti huuldenne päälle, ettette sen cautta
lanZeis Syr- 22. v. 33. Ajalelcat,
laoht, mitä Dawld sano Ps.tzy. v. 4. Ei
ole sanacan minun kieleni päällä/ jota
«t sinä HERrn caickia tiedä? Nl,n pu-
hucat nyt nljn, ettei Jumala / joca sen
euule, sen cautta murhellistfi saatetuxi
tUlis. Eph. 4. v. zo. Ia andacat coco pai-
«vanä teidän corwisan soida teidän Vapah-
tajanne sanat Match. 12. v. 36. Minä sa-
non teille/ locaitzest turhast snnast/ cuin
ihmiset puhuwat/ pita heidän lugun te-
kemän duomio paiwnna. Cosca te cuu,
lelte, etlä muut lugunpitämätlömydestä pu-
huwat, mitä ikänäns heidän suuhuns tule/
nijn ällät ajatelco, ettci te myös niin saatte
tehdä: waan cauhistucat sencaldaista turha
puhetta, ja ajmelcat sen JumalisenDawidin
eansa Ps. 3?. V.2. Z?le tahdomme wnarin
M meidän teistäm/ettemme syndiä te-
kis meidän kielelläm. Se on Jumalalle
paremin kelpawa,culn jos te muiden esimerkin
Men caickia turhuutta annatte suustanne uloS-
läydck. Tutkistelcat hywin, rackat lapset, nii-
tä caunlta Salomonin sanoja San.Laff. kir.

5.0.2-
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Aamulla ja Ehtvlls.
f. v. 21. HERran edes owat calckelti lhs
mlsten tiet/ ja han tutki calcki heidän a-
fkeleNs. Josta te näette, cuinga ette taida
yi>tc> astelVacan astua, joca ei Jumalan
mäin edes tapahtuman pldäis< CenlahdeN
pitakät st sixi, että Jumala teille nyt minun
siiuni cautta samoin xuhu, cuin han Ai-vaF

on sanonut Luom. Kir< 17. b.i. Mls
liä olen Jumala Caicklwaldias/ waella
inlnun edesani ja ole waca :c. Tasä ei
ble ymmattys, lll,ncuin tama eaicki, M loi-senscansa, yhdellä huwalla pidäis edispanda-
inan; waan sijnä on kyllä, josWanhemmat
ainsastans jotain sijtä ottamat > eli jotakin
Uwuta tämän sian panemat.

4. Oe blis Myös ylön hywä/ ,'ös tasä nteitt
tapsille heidän caziens lijtto> cuca ties tällä
tumalla. tnUlstutttaisin: Rockat lapset
Eiedätteko, mä te sijnä P. Casses' oletta jj
luspunet perlelcstä, ja caikista bä«?en me-?,
lioistans ja teoistane? N'jn cawahtacatteltäN, ittlls tälle julmalle mihMjetle mie-»
ten noutejli mitan tänäpcltt tee, eikä hänenj,
töitäns eli waldacundane teidän jästndennejj
eautm edesauta: Menettäkät teitän nijneuin,,
cuumäjset P< Jumalan lapset/ mjncuin ttji
tastesa luwnnnet oletta ic<

5/MuUtamisa rsicoisaon tawallmen, että
lapset, eosta Aamu tucouxet pidttyt ewat,
andatvat lstlä Wanbemmlllens; M lawal-

E 2 llsMs
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>. ?uek. C«i!«<a lapset pita <neuwollama!«

lisuns jällens taidais anda tilan tähän eli mui-
hin sencaldiisljn neuwohin: "Lapset, tahdot-
"teco te minulle nyt sen päälle kättä anda,
"että te Jumalan armon cautta cchkeroitzetle
"hurfcayi 'tulla, caickia ehdollista pahuutta
"wälllä, ia minun neuwoui jälken tehdä :c.
Sanocat minulle, rackat Wanhemmat, tei-
dän oman tundonne päalls, jos ei teidän tä-
hän sydämmesan pidä suostuman; ja >os te
nijn kemian, mutta sijnä simus corkiasii tar,

Pellisen asian taidatte Mä tekemätä, ja
teidän lapsenne, ilman yxiwacaista neuwome-
fta, nijneuin mykät eläimet, Aamulla soliin
poisjmsta? Psljätkät sitä cowa lugun<-
toffua, cuin Jumala teildä»jotca tämän tie-
dätte, jacuitengm jätätte tekemätä, kerta o»
waatiwa.

e. Ehtolla taas pidäis tainealdamen neu-
wv, ja sijna yxl coettelemus tapahtu-
man : " Lapset, olettaco te ahkeroinet pitck
"sitä lupausta, min te Aamulla teitte? Olet-
" tacZ te Jacobin neuwon jällenLuZ. r. v, 27.
pltiwet itzenne faastattomina mailmalM
"Olettaco te myös tänäpän mitän paha cuul-
"letell nähnet? Olettaen te sijna siwusoja-
«lellet, että se on syndi? Olettaco te kauhi-
stunet sitä ia tMglinnet sen yllhe Des.
"9. v.4. Olettaco te myös Jumalan armo»
"cautta eteenne panneet, ettette sitä paha, cui»
«te muiden tykönä oletta nähnet, tahtzo"tehdä lc.

7. läss
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Aa»uNa sa Ehiola.
7. Täsä taidaisit Wanhemmat myös tä-

män tygipcmna: „Rackat lapset! Jos te „
muistatte, että te tanäpaiwäuä sitä elt tätä»,
paha oletta tebnet; nijn ältat pango maata,,,
ennen cuin le lumalalda oletta andexi ano»,»
«et: Sillä ette tiedä, mitä Herra wielä,»
tänä ysnnä teidän ylitzen taita «mda tulia:c. „
Mutta jos se nijn olis, ettette läuäpäiwä „

nä tiedais tehneenne jotacutaerinomaista syn,„
dis; min älkät sentähdeu ajatelco, että te„
Jumalan edes waanhurscat oletta, waan,,
bxogatcat Dawidin cansa: Ps. 19. v. 15.,»
Erhetpxet cuca pmmartä? anna mi-
nulle andexi salaiset ricoxet!

8. Toisella kerratta, taitaistn lapsslle EH,
tolia tämä neuwo edespanda: »Rackat,,
läpsit, ajatelcat, että nyt on Mens yrl tel,,,
dan elämänne päiwä culunut, josta teidän,,
Jumalalle lugun tekemän pitä: Te oletta,,
joyhden päiwän cuolemalanne lähembänä, ja„
pitä sijs teidän,tänäpaiwänä paremin,s«lä wa „

sian malmistetutoleman,cuin eilän: Mitä nä „

ky tetlle,rackat Lapset:olettaco te myös nijn?,, Ia
nijnedespirll/cuinga jocalnenperhen istndä jae,
mändä, sen ymmärryren mitan jälken, cuinhän
lumalalda saanut on, tämän ja muutneuwot
tahto somilta. Ia jos yhden eli toisen kerran
wiHit asian haarat senealdalstaP. työtä estäi-
sit, nijn taita se cuitengin enimmitten, jos et
laiminlyöminen ja hitaus sitä estä, Christilli,
sildä.Wanhemmilda tulla toinmeturi.

E 3 3. Täsä
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,y Z. lueu. Cuingg lapset pjtä ntuwtlMW
?. Täsä sano moni teistä: Aamulla ei ole

alea , ehtolla olemme wäsynet sitä tekemän.
Mustaus: Nijn tunnustatte, että Jumala/hänen cunnians edesauttaminen, ja teidän
lastenne menestys pltä tacaperin jäämän,
jonga Jumala teille andep andaeon! Ettet
teillä aamulla ajca ole, ia ehtolla olette wa>
sonet, ettekö te sitä tee enimiften lastenne täh-
den? ja sitä heidän maallisen l>s<jndnmisen« m
tunmins edescatzymisen ehcsauttamistxi. Tä-
wäi pitä teidän tunnustaman. Mutta sano-
cat minulle, ios se on oikein, että te itziän niin
paljon siitä maallisista ja ajalliselta teidän la-
stenne chescatzomisesta winwaatte, etttt le
itzellenns smähden kertacan aica anna beidan
hengellisestä ja ijaneaiGMa llsändymiscstäns
murbettiman? En minä luule, että te tähän
«vastata taidatte; ja nijn kyllä näette, ettette
tämän essen cansa ihmistengän edes seiso tai-
da; ja seatähden oikeudella tule teidän aja-
tella , mitä te kerta Jumalala wastata tahdot-
te. En minä, tahdo usto, että te suostuttesijheen ouheseen, cuin vxi Forsti on pitänyt,
joca yhdelle, cuin hänelda kvsyl, mingätäh-
den hsn hänen wielä olewaiset nuoret
lan" Mäns IM, näin Mmä
mmhedin heidän ruumins edestä/ sielu-stans mahmwat he ltze murhetta pitä'
Muna catzocat, racfat vanhemmat, ettet
te työllänne sitä wahwista, cuin te sanoillaMFörstisä hyljätte.
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3la«ylla ja EhtolKti
w' Lasien sydän on yxt paha peldo, joca

nuorudesta on taipunut ohdackeita candaman
Luom. Kir. 8: 21. Mutta nyt näette silmäin-
ne edes, että cusa tänapän orjantappura josa-cusa paicas ei tule ulosjuuritetuxi, nijn se on
huomena sijnäwahwembi; josta te sijs kewiä-
sti taidatte päättä, mitä hedelmätä teillä on
lapsistcmAe taiwomista; jos te heidän pahan
luondons yhden paiwän toisen jälken annat-
te jWns caswa / ja ette pydä jocapäiwck
yxiwacaisella neuwomWa sitä hömmenda ja
hlllitä.

il. Ei siinä kyllä ole, rackat wanhemmar,
etti te toisinans sanotte: Lapset / olcat
siwiästi -' Ah, wielä sitlengin istumat ohdac,
teet yeldan tykönäns, (erinomattain jos htluonnosta jotain rohkiammat owat/) sangen
symäldä. Se on juuri niincuin jycu tahdols
flckimuserta yhden cowan kiwen, eli yhden
wahwan orjantappura pensim olöstemmata;
mutta molembia alnoastans sormen päällä
hiljaisesti ja Harmoin pltells ja lijcutais. M
ei se ole wielä lähestan se teroittaminen/
josta ennen puhuttu on. Sijheen waaditan
tosin suurembi yximacaisuus ja parembi ah-
keruus , ennen cuin kiwi monessa pisarasta,
Nijn myös lapsen sydän monista neuwoista
wihdoin pehmitetyxl tule. Sentähden ällät
ajatelco nijncuin te pahalla teidän Kalutta,
«alla tugöpuheeNanns: Lapset/ olcat si-

E 4 wiästi/
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in.kucu.' Cu!ngass!>stt pita neuwottama»

Wiäfti/ jotain erinomaista heidän tykönans
toimitta taidaiWe. Izs te tahdotte
saada belta hurscairi , nijn ruwetcat pa,
remift Heidin ylsxastvattamisens työhön,
johdat'ain heitg I-lmalan tygö; nijn on teille
kerta cu.nnia Jumalan t> hänen Pyhliins edes
sM olema <. Amelu

X. Lucu.
CuiM Wanhemmat tapsians atrian

atcam neuwoman pitä.

FrKMis aica, sbta paltzi aamua ia ehtota la,
sten neumomiseen erlnomattcM sopiwai-

«en on, on atrian aiM/, me itzePs.
nä n rucoilemme: Jumala tl Mielisty

hewoisten eikä hänelle kel-
pa Mlehen säarlluut. Jos ei hän mielisty
miehen saamuchln, la ulcouaiseeu ruumijn
«vakewyteen / nijn ei mielisty hän myössan
sljhen, että läpsit syömisen ja juomisen caulta/«väkewixi, suurixiia iihawixl tulemat. Mutta
miyinZa hän mielily, osottmn cohti sen tal-
len, wsca se ftiso: Mutta hänelle ketpa-
wat ne/ (janiin lerinomntmin lapset) jotca
händä pelkäwät/ ja jotca hänen taupiu-
teens uscaldawm. Sentchden pitä Man-
hembaiu »>»teuheUa,MM.(uinheoMms ruu-

min
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Atrian aleona.

min wahwudexi rawindota andawat, myös
Niin laittaman, että he ien sisällisen ihmisen

wä"ew''l t"lilit '« wshwtstuislt.
Jos te nyt syötte eli juotte/ fanoPawali,
tlncka mitä te tcem/ nijn tehkät caicki
Jumalan cunniaxi. i.Cor.io.v.zi. Mutta
elkö se caiken muun seasa ole syödä ja juoda
Jumalan culMMi, cosm Wanhemmat syö-
Mlsen ja juomisen alla Meroihewat, hänen
P. nimens pelco omains sydämijn terwellisen
neulomisen cautta istutta, ja ruumin ohesa
myös sielusta huolda pnäwat.

2. Mitkä nmwot täsa sopnvat, talla jocai,
«en itze peränaiatella, cli myös lasta lyhykäi-
sestä joydatuxesta itzellens peranajattelemureen
lilan Wanhemmat taitamat I. näin
sano: „Rackctt lapset, tiedättekö te ke,,,
nenää tykönä te mallekäytte? Alkat mcldän,,
paällem catzoco: me olemme ainoastans,,
pöydän walmistanet; Se olkia rawitzia on,,
se armollinen Jumala, joca meidän palmel,,»
luxem cautta onandauut sen teidän eteenne,,
Panna. Tundecat se niyrydesä ia cawah,,,
tacat teltan, ettet te, cosca te rawitut olet-,,
<a, HErra teidän Jumalalan unhoda, ja,,
handä kijttämättimydella cohceie.

z. li. Tatdaisit Wanhemmat, joille se
racas Jumala suo olkia atriata pitä, toisella
terralla nain sano: „Rackat lapset, tc^,,
istutte täsä pöydän tykönä ja syötte sydän,-,,

E s menne
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lc».3>lcu.' Cuing« lapset pita neuMttaman

menne halun Men; ajmelcat sijnä siwus,,,
cuinga monda köohain ihmisten lasta näljä-,,
säns cadujlla käymät / ja yhtä cappalelta „

cuiwa leipä etzjwat, sota wastan Jumala,,
teille ilman caickia teidän waiwalan tämä,?,,
on andanut eteenpanna. Millä oletta te»sen muiden editze ansainnet? Millä Mol-,,
lisudella Jumalala cohtan tahdotte "en tu-„
ta? Tietkät rackat lapset, ettei tämä il„
wan syytä tapahtunut ole: Jumala tahto»
teitä sencansa ystswallisestl tygön? wetä, että,,
cosca hän teille enämmänhywä,euin muille,,
osotta, te myös enämmin win muut tätä,,
hänen laupiuttqns teitä cohtan pyhasrackau ~

des ja lapsillises cuullimsudes tundisitte."
4. Toisella kerralla taidais tämä olla

heidän puhms: Rackat Lapset, ruoca on w' „
tomainen/ mutta tietkät mitä HErm sano,,
loh. 6:2?. TeWt ruoea / loca ei ca«! „
to/ waan loca pysy ijancaickiseenelä-,,
mään- Tämäruoca on JumalanP. Sa-,,
na. i. Pet. 2:2, Christus lEsus ltze,,
loh. 6: Hz, :c. Andacat tämä ruoca
teille paljon makiambi ja otollisembi, cuin se,.,
jonZa te nyt nautitzette: silla sen cautta t 'le„
teidän sielun ijancaickiseen elämään wabwi»,,
sietuxi. Muita Cbristillisiä ajatuxia taitan ot<
ta 15h.4:34. Luc. ,4:15. Autuas on
st/ je« syö leipä lumaKn waldacun-ms.
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Aamilllq j<l EYlyllg.

nas. Match. 8. 11,12, Ia monesta muusta P,
Raamatun pncasta.

s. Iä len man, cosca lapset andawat
Wanhemmille kättä, taitaijit he nain san»;
Rackat lapset, nyt annatte meille kgttä:,,
mutta ällät sitä imhoittaco, M te nyt ja»
aina sille rackaalle Jumalalle teidän sydäm-»,
menne annatte. Vanhemmille tu ewat
det. Jumpalle sodän :c. O racas Chri-
stitt».' cuin>;a monda hywä lhcutusta, sen-

pöytä puhetten cautta, Jumalanbenyeloä , teidän ja teidän lastenne sydän»-
mihin ylösheräytettäiM ! Ee oiis kyllä oi-
kein Jumalan cunnwi syöty ja juotu. Sen-
callaiset puhet taidaisit, niincuin hedelmälli,
nm sade, autta, ettei lapset, nijncuin orian-
tappura-pensat, maan nijncuin otolliset öljy,
pumuoxal, pöydän vmbäM seisoisit- (catzo
mvös seuyawaisen XL LuZun loppua.)

6< Coetelcat minun puheitani rackat
wanbemmat; ja cofca teidän sydämenne
teille sano, että ne oi'iat owat, nim rucoilen
mmä, ölkät Mä poisheittäkö. Jos ette
taida aina, mm taidatte cuitengin usiasti
taincaldaisia hartauria edesqnne pitä. Niin
on lEsus teidän cansan täällä maan pääl-
lä , ja te oletta wihdoin hänen cansans istu»
wut pövdglle ijancaickifts elämäs, Amen.

xi. Luem



i,. lucu.Cu,ug« pita neuwottamai»

xi. Lucu.
Cuinga wanhembain saarnan jälken/

elinomattainSunnuntaina/ lnp-
siems neuwoman puä.

MTihdoin taitamat myös wanhemmat, jos
ei caickina alcoina, cuitengin Sunnun-

taina , cosca he saarnan cuullosta tckewat,
itzellenstilan otta pyhällä neuwomisella onvans
kchoittaman. Sananlastus sanotan: Nau-»
ta pitä lyötämän/ Mn cauwan cuin se
lämmin ON. Sm sowitan minä tällä erällä
nam: Rauta on se cowa ihmisen sydän, (e-
-linomattaln lasten) tuli on Jumalan sana/
ler. 2;: 29. Cosca lapset tcimän lanan cuu-
lcwat, owat he nijncuin lämbymät wielä tä<
siä tulesta : Silloin p'tä Isä jaäiti. joiden
sydämmelle heidän omains parahus oi?e'n käy,
jällens nijncuin wasara sen päälle lyömän, ja
MW pytamän sydandä uudesta pehmlaxl teh<
d<l. locainen wanhin tietä parahin, mihin-
gä heidän lapsens taipunet, ja millä synneillä
he erinomattain rascautetut owat: Cosca he
nyt Kircosa yhden muroon cuulewat, pitck
heidä» sen saman erinomaisesti omains pääl-
le sowittaman : Ia Kurawat he itze asian,
ja awun eli wian asianhaarain jälken, cuin
Jumalan smasa ylistctän eli nohdellan,
«äin jano:

2.Rackat
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Oaarnan jälken.

2.Rackat lapset! te oletta cuullet, m!,,,
tä Jumala teille kircosa on Wenyt:
liedätte/ cuinga te tähän asti oletta toltu,,
net tekemän: Jos ette täjledes itziänue,,
paranna, niin tämä sana tule teille cado,,
turexl, ja teitä tänä pälwanä duomltze nijn»,,
cuin teidän aumaxi tekiän itze loh, 12. sa-„
no : losa ette meitä eikä teidän saarnaitay „
taida soimata, waan Jumalan edes Mä),
teidän waikeneman ::.« Tamq olis, sanaa
teroitta/ ja huonettans Jumalisesti hal-
lita, (catzo myös täsiä 6.Lug. §. 6.) Eiksse olis M toiwotemnva Sunnuntai työ?
Eikö Jumala ja caickl P. Engclit riemulla
euuldells sencaldaista pyhä neuwo?

3. Ajatelcat lnikä ulossanomatoin
hingo sen laiminlyömisestä seura; ja jos et
Jumalalle ole syylä sitä oikeudella teilvä,
rackat »vanhemmat, maalia? Siitä tule la-
sten ja sitten wanhembain tykönä mi hir,
muinen lumalattomus: Ia ehkä Jumala

.hcllle paljon anda saarnata lmstans/nyttse luetan cuitengm muucalaifexi opixi
Hos. 8:12. Ia cumga taica st muutoin olla?
Wanhemmat ajamat lapset ilman walmistu-
sta kirckoon, «osea heidän tuitenZin olis pi-
tänyt heille edesxaneman, ennen cuin he
polsmenit, sen erinomaisen Jumalanläsnä ole-
misen, jongawoimasta hän kircosa läsnä on,j«
hei>ä m«woman / saarnattua sana min

lvasta-
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jt.sucli. Cuinga lapset ptta «eulvottainalt

wastanottamätt, nijncuin itze Jumala Heli
dän cansans puhuls: lohonga heine taidaiS
sopia ne sanat, euln Mwat Matlhi»Ö:2Q.
2. Cor. <: 2c,. :c. Sitten, eosca he jäVens
palajawat, ei tahdo he enä catzo eltcuulla sis
tä> euin tircosa puhuttu on; siitä el taidct
muuta seurata, cuin unhoittaminen/ ja nä<
mat myrkylliset aiaturet, jotca salaisesti tuns
gewat itzens sisälle nuoren sydämeen: Ta,»
mä on yri tNUUtMilien oppi. Hss.3:i2.,j
joca el Nyt cnä tawalllnen, ei'a niin covjj
klasti tatpepinen vle; muutoin ei ainoastattsj,
Saarnamichet sijtä puhuisit, maan myöejj
»vanhemmat neuwoisit, ja tekisit Myös itzezjsen jäiksn: Ei /e taida olla njn 'arpeHi ,j
nen, että sen jällen nljn larcast eletän: ei i>
ble yhtätt hengen Maata siinä ie.,,

4. <?en cautta tulcmm lapset ja
hat turhixi sanlwculilioixi / Jae. t: 2s.
euulewac monda saarna; menewclt nijn cor>
ta pois, lyömät yhden, loisen jälkll tuuleen;
luulemat, että caicki on hWä, ja Nijtt.
ptttäwäl itzens ?ae. i: l6< Ia se tule
wanhemoain laiminlysmiscsiä/ jotca ei
tudesta ole patcmin Kirconkaymistä ja
malatt satMn cuullcmlsta laste» sydämiin pai-
nanet, eikä sitä, cuinKircos eteenpattdu on,
heille teroittanet.

s. Jättämät omat ne olkiät meidän Klrt,
lom ja Ehristillisydem haawat, jotta pitä a,

wetta^

78



Saaln<m jälkeä

wettaman; Sillä se on M hyödyllinen jatarpel-
llnen työ; mutta wlcla hyödyllisembi niM sil»
ja parattda. Täsä huocawat cuca ties mon-?
da tacaperäistä wanhinda: lajanowat: Sen
tehkön se hywä Jumala! wastaus- Ei' tei-
dän pttcl mnss j.takin si,nä tekemän. Tiisdän pitä istuttaman ja castaman / ja
Jumalan pitä andamatt caswon i. Cor.
Z: 6. Mutta te tahdolle calckl lykätä Juma-
lan päälle, joca on yxl julkinen ajcittesematto»
muus. Ette taida sano , että je min te täsä
tuullette on wäärin ja mahdotoitt; Ia piti
teidän sijs myös tunnustaman > että se cn ai-
n>astans yxi wastamatoin laiminlysminett;
Mutta sen on se tijwas Jumala kerta teidän
sumeri wahingorenne teille osottawa, ettet tepaljon hänen simans ja cunnians perän olekysynet.

6. Nyt rackat Christityt, minä rncoilef?teidän ja te dänomalnne ijancaickisexi parahu<
deri, parandacat teitän täsii; ja andacat a-
triat, (erinomattain Sunnuntaina) ei ainoa-
stans teidän ja teidän omainne ruumille
tvalmlstetta, waan siMt nljn / että'teilla
pöydälle cansanne on elämät! leipä/ lEssus jahaneN sanaNs- Olcatnijncuin ttepuhtat
luondocappalet/ ja cosca teidän suunne luon»
nollista ruoca pure, nijn andacat teidän sie<k
lnnne sitä hengellistä ruoca mäeehtiä : Että
<ch'n ruumis jasielu.tawlturi tulis. Cssca te

iloitze^
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»t.lucu. ssltä lapftt nuoludest»
iloitzette, että nijn monda lasta teidän psotän-»
ne ymbärillä istumat, nijn ajatelcat sijnä siwus
teidän Wapabtajanne sanain päälle 22:21.
Caho/ mlmm pettäjäni M onminUtt
canfani pöydällä,- ja kysykät,jos myös näl-
de>i ttidan lastenne seas,jotca teidän cansanne
vöydän w?önäistuwat,jocu pettäjä on, jocatei-
dän laiminlyömisenne kerta Jumalan edes
ilmoitta , ja andacat myös nämät ajatuxet
olla »ri?el)LituS/ yxiwacaisudella tekemän, mi-
tä näijä luguisa puhuttu on.

Xil. Lucu.
Cuinga wanhembain jo lapsudesta o<

mams tykönä neuwomisella hywän
ylöscaswattmnisen nlcaman pitä.

nyt aicaan tule, jona wanhembai»
"?" lapstns, neuwomisella HErcan lygs, pitä
johdattaman, nijn on se Nuoruus; M sil-
loin on sydän sowcijaijm tallvutta. Cosca ih-
minen sen lälken , mjncuiu hewoinm suitzillasuusa, pitä ajetlaman, ja tuikin sittengln (eji
eiensingän) anna itziäns weta Jumalan !ygö,
nijn taite» st nuorena nijncuin langalla ta-
pahtua.

2. Lapset wetratan nuoleen/ phdeN wäs
kewän kädesä Ps. 127: s. Sillä niMuin
nuoli yhdelda, joca joutzehallitze, taitan käätäsmne ja tänne / nijn taitamat myös nämät

lMmät-
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pitä ncnwottaman.i

ymmättäwaislldä wanhemmilda, mihingä ne
pitämät m,wutetuixi,jalumalanarmyn cautta
johdlitctmxl tuleman; jotawastan he sitten nijn-
cuin suuri hirsi eli malcataiwuttamata jäämät,
ja tustin suurella työllä ja woimalla laitamat
hywytccn saatetuin tulla. Nuorna omat lasten
corwat ohuet; Wcmhembana tulemat nepä-
Mi, etlel he ruulla tahdo: Paltzi sitä jos
he nuorudesa omat rahuteeu tottuneet, nijn
taitamat he sitten trstm sijlä lacma.

3. Jos wanhemmat näkemät, että lap-
set nuorudesa ottamat lusiccm eli weitzen ma-sembaan käteen, nijn ei he sitä salli, waan
panewnt sen oikiaan; cawahtoxens, ettei hesitten muuttumattomasta lamasta wasenda kck«
ta oilian siasii pidaisi. Jos jocu lahdois tä,ä
edeswetä ja sano: Lapsi on wähäinen. «js« ymmärrä wieiä, mihingä käteen seweitze»paneman pitä; KIM st sen oppi, sitte euinse wanhaxi tule : Cikö Isä tähän wastaisr:Jos el minun lapseni nyt siihen opi, nijnse tustin wanhana laita tapans muutta. Nyt
on aio , e,tä minä sen pahan tawan ennä-
tä»; la, rackat wanhemmat, ei ainoastanSlata, waan mros caickia muuta pahc. Äl,
rat asatelco: Wiela on kyllä a«ra. O ei!Miculn lapss tottu nuorudest / nijn eihan si/tä luowu wanhenduesa / sa. o ,»

«vtsain Cu»iiiMs Kir.
»2: 6.

4. Esimerkit seisomat meidän silmäin, «

F . de».
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?,.l«e». <tl« lapsel »uorudest»
des. Tämän yhden tahdomme alnoastans
läsä edestuoda: «Ennen oli yxi Isä, jo-
„:a sallel poicans tehdä caickiapaha; sitten
„ci tainut hän enä händä hillitä; Hän tc-
„ki yhden pahanteon toisen jällen, ftjhenasti
„ että hän ajettin pois maasta. Maha* sen
»ijälken laitti tämä paha poica itzens yhteen
„wähalseen metzään, Caupungin lähilla; ja
~cutzui Isäns sinne puhellens, että yän wie-
„la kerta ennen loppuans olis hänen hywä-
„sti jättänyt. Cosca Isä tule, osot<a poi-
,,ca hänelle suuren tammen, ja käffe, että
„hän sijtä wäännäls wltzan. Isä sano: Se
„on minulle mahdotoin asia/ en minä tai-
„da sitä notkista, ja jos minä sen wielä not-
skista taidaisin, nijn se sarkyis cuilengin ricki.
„Sen päälle sanoi poica: Nijn tehkät sijs
„minulle witza yhdestä raipasta. Cosca ta>
«mä oli tehty, sanoi poica: Minun Isän/
«catzocat, cosca minä yri piscuinen wesa olin/
„olisitte myös tainet minun notkista ja taiwut-
„ta tahtonne jälken; nvt olen minä pahu-
„defani wahwistunut: Ei kengän taida mi-
«nua tatwutta/ en mlnä taida itzekän sydän-
«däni notkista : pahuus on tungenut itzens
„caickljn minun suonini ja werenpi^awihinl;
„en minä taida sijtä luopua, ehkä minä wie-
«lä Böwelin käsijn tulisin. Sent.hden pilcl
«minun päätöxexi teille palcan andamaN/ tei-
«dän edestä. Sit-
?'ten pani hä« witzan Isäns caulaan, ja hirt-

«ti
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Pitä neulMtaman.
tä hänen lähimmäiseen tammeen. Minää,,,
caldainen työ, sencaldainen palcka." Sen
päälle tarroitta myös ,miläy>i poica, coscnhänbirsipulihuun wielin, corkialla äänellä huusi:Ei miiiun pahateconi saata minua hirteen,,,
maan minun wanhembanl, jotca ei minun,,
nuorudescmi ole minua.paremin caswattanet,,ja neuwonet.

s. En minä taida tähän jättäpanemata,
milayri Jumalinen mies, yhden pensaan ca>
tzelemises , johon Huonen,lsändä nimens/wuusilugun, ja muita Bookstaweja kirjoit-
tanut nain muistl-tta: "Ca,
tzoeat, mitä te sijhccn heickoon ja pieneen
saaftcn otetta pijrtänct. Cuinga se hänen,,cansans caswanut on, nijn että nytkin tei-„
dan kätenne sen päälle tuta taitan, TelM „myös nijn teidän lastenne ccmsa, coscc, he„
wielä nuoret omat. Teidän kielenne pitä,,
oleman jaloKirjoittajan kynä Ps. 455.2.),
longa cansa te heidän «ydämmcens
lan Kästyt rackauden awuihljn, ja wihan,,
syndlä wastan kirjoitta mahdatte. Mitä te„lapsudesa otetta klrjoittanet >a heidän mioleens,,
painanet, sen te sitten saatte heisä lukia ja„
hawaita. Monille Wsnhemmille omat hei,,,
dan lap'cns yxj kirja/ joja on ulco ja si-„
faldll kirjoitettu walimxet ja huocauxtt»
la woj Hes. 2:10. Minä tahdon sans: he„
cuulewat, hawaitzewat ja näkewät heistä „

F 2 ~pal
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'Z.lncu. Että lapset pitä «euwoltaman

„palsasta sydämen surua; mutta he mahtawat
~ itziäns nuhdella, costa he padcndawai el,
„la puhella, pahoilla esimerkeillä, ja peh,
„meydellä, nijn myös hywän curiluxcn lai-
„mlnlyömiscllä, pahuden heihin sisälle paina-
„net owat, jocawähittäin heisä uloscaswa-
„nut ja wimein sammultamattomaxi tullut on.
Kirja on silloin surkia catzella/ waan ei cuitengan
muuteltawa, slllä se cuullu mrös tcksä: Mitä
kirjoiteltu rn , se on kmoitettu. Nyt rackat
wcnoemmat, jos le wanhidesa tahdotte jo-
tain yywä lukia, nijn tirzoittacat nuorudesa
jotakin hywä lastenne sydämiin. Jos lapset
laydellises ijasä pila Jumalalle ja teille hywä
hedelmätä tandaman, nijn mtzocat, eno te
aicancms h.idan pellostans ohdackeet ylöstem-
matte, ja hywä siemcndä si»hen kylwätte: jo-
honga Jumala siunaurens andaeon: Amen.

Lucu.
losa' opetetan / että erinomattain lap-

set nuorudesta
I. Jumalan pelcoon neuwottaman pttä.
y'),: tahdomme muutamat witzit asian haa-

"rat ChristiUisille wanhemmille edespanna/
jolhinga he heidän omians erinomattain neu-
woman sitä; >a "iinculn HEnan pelto 01l
wlsaudcn alcu «n: >«. Nim alimme

«euwomisesta Jumalan pelcoon.
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Jumalan peleoon.

Tämä on yxi caunis seppäle ihmisen vsäsä;
mutta joi st pitä waahainpääsäcucoistaman,
nnn pitä se nuorudesa yhteen palmicoittaman
ja heidän päällens pa^dcman.

2. Mingätähden owat meidän Esi-Isäm,sen ensimmäisen rucoureN/ cuin he owat lao-
silleis opettanet, andanet tämän olla: Pel«-
kä Jumalala minun racas lapstm/ M
Jumala näke calcki- Ilmän epailemätä
owa. he tahwnet <en canla osotta/ cuinga
Hsßran pelco lapsudesta sydammeen istutet-
laman, ja sitten, jota edemmä,
maldä painetmman pitä.

Z. Sc on tahallinen. että suurten
lÄN lapset usein kehdosa kihlatuin tulemat;
mutta le tapailu nijn enimitten Chrillitlyin
lasten canla: Ia taitan eum Sim-
sonista seiso v. mvss heistH
sanotta: Että he owat HERralle kihla-
tut aitin cohdusta- Sillä cohta cuin be
owat tulleet pmwan walkeuteen saatetnn he
siinä P. castesa sen calliin yljän lesuxentygö. Mutta Wanhemmat tetisit myös hy-
win» jos he hei': laosudela morstamen loi-
mittaisit, joca Jumalan pelwozri cuhutan.
lapsia uscotetan tylla muuwln paljon morsia-
mesta »a yliästä, ja sanotan, eos a»:cll nuori
cmmis ihminen nähdän: Minun lapseni, tä-
män pitä oleman sinun ylkäs eli morsiames.
O raFat Wanhemmat, st olis parembi, jos

F 3 te hellle^
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iz.lucu. Etla lapset pila ncumttaman

te heille, heidän oikian ylkäns ia morsiamens
eteen panisitte, ja näin sanoisitte: "Minun
"racas lapseni,! sinulla on jo yrMä, joca on
"lEsus Christus; minä olen myösjo kih-
"lannut sinun »ttdelle mornamelle, joca cutzu-
" tan Jumalan pelwon'. Catzo, cttes
"den cansa piocl, ja nisn lupaustas tälle rac-
"kaalle y!,alle,.ja uscollisuuttuÄ tällc callijlle
"morsiamelle järkähytä:c.

4. Jos te tahdotte tietä sitä, joca nuom<
desa na'in racasta, ja sydämmcsäns ihens kih,
la, nijn cuulcal, mitä wlsas mies itzestcmssano Wis.Kir.B.v.2. Sitä (nimittäin toti,
sta wijsautta Jumalan pelwon cansa »hdi,
stetwä) minä olen racastanut/ ja ehinyt
händä hamasta minun nuorudestani /
ja aattelin hända otta minun morsia-
mepeni/ silla minä olen rumennut raca-
staman hänen cauneuttans. Eikö nämät
ole caunit sanat nuorelle mäelle? O terackal
Wanhemmat, ofottacat sijs teidän omillcn oi<
lein tämän rackan morsiamen ihana easwo:
cuwateat heidän eteens hänen corckta sucuns,
hänen rickaudens armo, ja hänen corkeudens
tunnia; mltämax, he racastawat händä.s. Puhutelcat tällä eli muulla tawalla hei-
tä: "Costa kihlannut on,
"ei huoll hän sitten toisesta. Nyt rackat lap«
"set, te otetta jo kihlatut Chrisiuxen, ia hä-
"nen rackan Wärens, lulnalan pelwon/

cansa;
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IuMlo» pelcoo».

ec»n<a! ?os nyt mailma ja eidir lihon ja„
weren teitä muiden cansa si') t h owa', (j tt»
nämät kyllä aicocvat, «»li uscin, <,„n he i-
tck yllyttawät siihen, cuin on Chris men niel-
dä ta sanoja wastan) nijn nä.n:,,
Meille on jo yri ylkä/ meille on jo yx mor.„
sian, jotca molemmin puolin ihanat,,
ja caunit: Se olcon caucana meistä, että,,
me itzem muiden la!'s« sitoisimme, ja sen,,
tehdyn liiton särkisimme :c.,» Ei se suiugan
nuorten sydämmisä ilman hedelmätä oh>tze
mcnis, maan HERra Jumala ylösherayttäis
heidän tykönans sencaltaisten neuwoin cautta
peräiiajactelemisen, josahe, jota edemmcl, sitä
enämmin wahwistetuxl, ja syndiä wasian so-
timan soplwalsimmaxl tulisit. longa heille
lEsus lainatcsn. Amm.

xvi. Lucu.
Mikä Jumalan pelco on / ja cuing«

lapset sijheen pitä ylihepuhuttaman. .

että manhemmat tämän sitä paremln
omillens edespanna mahdaisit, kysyn

«ninä syystä: Mlki Jumalan pelce on l
ja wastcm: ~ Että se on yxi cunnian
tus ja pelco Jumalan jocapaicae läsnä ole-,,
misen japyhäin caswoin edcsä; jonga
ta ihminen carttawaisesti watlda. eikä pyy-,,
dä pienindäkän paha tehdä, ehkä hän wielä,,

F 4 «»o» lelt»
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,4.lUi».lMila Jumala» pelc» on,

kerta wacuutettu olis, ettei yxikän elä-
sielu hänen töitäns ymmartais eikä hä-
juonians hawaltzis, ei cuitengin Pie<

«ääroteen suostu; mutta sitä
ahkeroitze ltzcns caikista pyhistä har,

.hoiturista, ainoastans senlähden, että hän

..ajattele, itzens seisoman bänen Isäns, sen
„ealckeln corkeiman luinalan, edes.
~

Tämä «utzutan Jumalan pelw >xi. Mi-
..kä Nyt on peljätä Jumalala? Wc-

: Aina ajatella jeisowaus ftu pyhän
«Jumalan caswoin edes, ja sencaldai'es tut,
..kistelemures caickia paha wältä; ja sitä wa.
„stan ahleroita caiklsa waelda Herralle mic-
„llsuosioxi.

2. Tämän ?cutz'l Raamattu muutoin
waelda Jumalan edes. Luom. Kir. 17. v. 1.
Josta ei mitan muuta, cuin yx hurscas elä-
mä seurata taida. Sentähden somitta In,
mala tämän nhteen, cosca hän Abrahamillesano: MinH olen Jumala Caickiwal-
dias/wnella minun edesäni/ja ole waca.
Ia ettei Abraham ole tätä Jumalan muistu-tusta s»dämmestäns poislasienut, andawat
hänen sznans Luom. K'r. 24. v. 40. tietä:
HERra/ jonga edesä mini waellan/
lahettä Engellns sinun cansas; ja tcke
sinun Mattas oNNtllisefl. la, että ne
P. Patriarchat.talla tumalla puhens lapstl-
lens uftm ebespannet oivat, näemme ynnä

muide»
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ja tuin<a lapset sijhe» piti! ».

muiden seasa i. Mos.Kir. 48. v. is, ls. josa
Israel Josephille sanonut on: Jumala/
jonga caswon edes minun Isäni/ Abra-
ham ja Isaac waeldanet owat/ siunat-
con näitä nuorucaisia. O Jumala, josta
namat sanat aina nuoruusia meidän corwi,
sam solsswit'. Minä waellan Jumalan' e-
des- Minä istun Jumalan edes: Mi-
nä ajattelen Jumalan cdcs «. O! mikä
Jumalinen elämä Da zeuralS:

3. Multa cuinga, ongo se myös nijn» et-
tä minä Jumalan edes seisoa, istun, puhun,
ajattelen? la, siihen tabdoi minä wanhtm-
bia iohdatta, että he sen lapsiNens oikein >al-
lens edespanna taldaisit. sino lu,
ma!i 1er.23 v.23. Engö minä ole Ju-
mala/ joca läsnä olen/ sano HENra/
jaen ole se Jumala/ joca caucana on?
Luulletcos/ että jocu taita hänens nijn
salaisesi kätke/ etten minä hända näe?sano HTNra.- Engs minä ole se/ joca
täytän taiwaan ja maan/ sanoHEßra.
O andacac lasten tämä uicoa oppia. Sano»
cat: Cuinga yltä min,m Jumalasta c-jattele-
man? cuca ties niinculn sijta, joca oinoastanS
ylhällä Tatwias on, ja ealckein tähtein ylitze
minusta on croitettu; tosin, rackat
mat, nijn taita kyllä m)ni ajatella, Wille
Jumala tahto tällä todista: En-

F 5 gö
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,4. ?ucu. Mika Jumalan ftelco l'«,

Zö minä ole se Jumala/joca läsnä olen?
läsnä? vi» s- l isna ja lidembanä, cmn

te »tziäpne oletta. Sillä häncsa me eläms
me / lycumme ja olemme. E.te taida
sydälnmccnne nähdä / mutta Jumala na'e
haman teidän sydämenne pohjan: 111/ hättcoettcle sydämet ja munaskuut/ Ps. 7.
v.lo. Minulla on yxl lum ua, joca läsnä
on, ja ei caucana ole. Eikö <e sle pallon,
eu'n Dawid <ano v.4. Ei ole snnasean minun kieleni päällä / jota et sinä
tiedä. Ia cuitengin, sen pahembi, n»n

turha ja petollista pubutan, ehkei pie-
nindäkän sana ole, jota ei se suuri Jumala
euule jatiedä: se on: taida taudellisejN ulos-
lutkia, cuinga se ihmiseldä ajateldu on. lotca
nyt kielens sicheen totuttamat, eikönijstä pi-
däis sanottaman, että helumalanunhoiltawat.

4. N»t rackat Wanhemmctt, ettet le myös
ftncaldaisia lapsia ulöscaswattais, >a heidäntähtens cowa tiliä ja wastausta päällenne we-
däis; nljn terolttacat namät sanat teidän o-
millenne nuorudesta, että ne heille aina/ nijn-
cmn kiwi sydämen päälle, macawat: Lukecat
heidän edesäne usein, mitä Laban Jacobillesano i. Mos. K«r. 31. v. ?o. Et ole ketän
M meidän cansam/ nlutta catzo Juma-la »n todistaja minun jasinun waiheeUas.
Neuwscat heitä, että,, ,oe he wielä caickcin
stlaisimmas paieas ftisowat / he aina »äin

ajat-
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i« ciilnga lapset sijhen pitcl

Ei tasa ole yhM ihmistä mi-
nun cansani/ luutta Jumala on todista-
ja minun Meni: Se Jumala / joca
lasna on/ ja ei caucana ole. Ei kengän
näe eikä tiedä/ mitä minä teen eli ajat-
telen/ muna Jumala on todistaja mi«
MM ylitzeni. Totuttacat heitä, joca tapah-
tu, costa tc sen heille usein ja kehoittawaise-sti edespanette, caickisa puheisa ja töisä an-
natte tämän olla heidän enllmmckisen aiatuvens:
Taman on Jumala näkewll/ tämän on
Jumala cuulewa: la, tosin, sen on hän
taewä. Mutta cmngamoni nuori, (»a myössen pahembi wanha) mahta sen päälle ajatel-
la: tussin sadan seas yri; O! yri hspiällinc»
Wanhembain laiminlyöminen!

5. Sinä sanot: He omat lapset, ei ne
sitä ymmärrä; mutta minun rackani, äläwasta heidän tphmpdens edestä. Syr.3o.
v. ii. Sinä janot: ei he sitä ymmärrä;
mutta minä rucoilen, sano minulle, culn-
ga wonda hetke, ja cuinga suuren wireyden
olet ,mä käyttänyt, että he tämän suurenlyön oppisit? M sano cuitenZan, että ta-
mä asia turha on; alota se ensist oikein,
niin sinä sitten coettelemuxesta olet toisinsijta päättämä.

xv. Luc».
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i f. lucu.'Muta«a»Wanhtmbain cssmelkit,

XV. Lucn.
Muutamain Wanhembain esimerkit
Raamatusta/ jstca lapsians Jumalan

pclcoon owat neuwonct. Niiu myös
yhden esteen edeswctamns.

jaloimat ejlmcrkii, cuin minä Cbristilll-
sille Wanhemmille jällen seu-

ramisexi tasa' humalan sanasta cteenasetta
taidan, oii Dawid/ ioca pojallens Sa-
lomolle i. Chrsn. >ir. 2y. v y, ,ic>>, puhu:
Sma/ minun poican Salomo/ tunne
Isäs Inmala/ ja palwcle cai-
kcst sydammest/ ja hnwallä mielellä:
Sillä HENra tutkistele caicki sydämet
ja ymmällä caickeiu aiaturet/jos sinä etzit
handa/ nijn sinä löydät hänen/ jos lmä
hyllat bancn / nijn hän hyljä sinun ijan-
taickisest. Minä tiedän, että tämä neuwo
caickem lumallisten wanhembam jödämmille
kelpaman pitä; Mutta rackat, muistaeat ta-sa sitä teroittamista, josta minä 6 lugxs §. 6.
maininnut olen. teidän
mikä se on, hyljätä Jumalitta: nimittäin,
hänen sanans ja rclcons silm.nn edestä pois-
panna. Ia cosca he jotakin paha tekemät,
nijn edespitäkät heille nämät sanat, eli anda-
cat heidän sano ne teille: sillä se on cohtulli-
nen, että he ne tietämät, ja simucat sitten:
Jos sinä (hän, tc,) nijn edespäin aina teet,

luulelcos
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sotta lapsiani luuulan pelcoon:c. 5,

lul/etco<s että I:mala sinusta lucua vitä?
eiicltä sinä nijn löydät? joe smä ntjn
edes piMt, ja Jumalan aina hyljät, nijn
hvljä hau sinun ijancaickisesti, josta stnualu-
maia wcirielcon!

2. Toinen caunis esimercki on teille To-
bian kirjan 4. v< 6. joja se wanhi Is>'' To-
bias poiallens sano: Caickena sinun elin-
aicanae pidä Jumala silmms cdesa jss
sydummesäs/ ja carta/ ettes mihingan
syndijn mielisty/ jaJumalan kastyä wa-
stan tee. minulle, taitaisingD
j cu aica autuallisemmin culutta, cuin tain<
caldais s nell vomistö? Bane tahan to.aö
5v.'23.) josa ban Minun poican/
me oleinma tosin köMt/ mutta mesaamme paljon hywa / jos me Ju-
malala pelkämme/ waldammc syndl.i/
ja teemme hpwa. ?>amat janat taitavat
erinomattain onnllcns edespitä: mut<
ta rickaat t,udal,it sijrä tilan otta näin puhua-
xens: „Minun lapseni, caicki cuin minulla,,
o»/ (wciicta ci »vanhemmat hywin tee, jos he
lapseus wijsalxi tefewac, että heillä muiden
editze jotain on) ja sinä minulda tma olet,,saapa, tule sinulle kirouxexi, louckaus-k>-„
«vexi, pauloxi, m»rkl)xi, ja rutsxi, jos tt„
sinä sijnä siwus pelkä jumalala, ja pltä,,
sinun kerta surulla tämän ylöncmdaman ji„
pelwolla ja.wap!stu>M poiemenemän;,,
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's.lucu.MuutamainttanhcmlainesilncrNt,
Sillä nijn käy se wimcin «ukille/ joeca
itzellens tawarata cocowat cli omistn-
wat/ ja ei ole rickaat lumnlasa Luc. 12.
v. 21. Mutta sitä ei taida yritän olla, waan
«st, joca Jumalala pelko.

3. Täfä laita jällens jocu cdeswetä:
..Nuoruus on luonnosta iloinen, ja ci taida
~nijn Jumalan pelwon cautta anda itziäns..ikeseen kijnittä. Wastaus: la, nuoruus
on iloinen, ja sen suo heille se racas Jumalakyllä: cuitzcngin sano Salomo Sam. K>r.
u. v.y. Iloitze nuorucainen nuorudesas/
ja anna sydämes iloinen olla nuorudesas.-
tee mitn sinulle on otollinen. Mutta nuo-
ruden luonnollisella ilolla ei pidä sen Jumalat,
lomuutta cauuistcldaman. Scutähden xanc
Salomo cobta nämät sanat tugö samasa war,
sysa, ja tiedä/ ettälmnala calckein näi-
den tähden sinun duomion eteen Nsetta.
Cuulcat tclsa, ja opplcat te Wanhcmmm,
ettei ainoastans wanhain tule ajatella wimel-sen duomion päälle, waan myöskin iloisten
nuorucalsten ja neitzoitten; ettei he nijn iloi-
set olis, että he Jumalan ja hänen pcl-
eons unhoittawat.

4. Mä leicki hetkiä ei taita lapsilda kiel-
dä; mutta se pila heille hywälla neuwomiscl-
la salittaman, crinomattain, cosca he jotakin
ymmarryxelle omat tulleet, ja nain heille sa-
nottaman : Leikitkät rackat lapset, mutta äl-

lät
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jotta lapsians Jumalan tzelcuon n'i ),

kät unhoittaco, että Jumala myös läsnä on;
vlcat iloiset, mutta tietkät, että Imnala cai-
kcn tämän tähden on teidän duomiolle waati-
ma :c. Ettei nämät millun sanani ole, olet-
ta tc jo cuullct. Sillä Salomo / cosca hän
nuorucaisen iloita salli, tahto, et.ä hänen tie,
tämän ja ajatteleman pitä, että Jumala hä-
nen caickein näiden tähden duomion eteen a-
setta. Ia ei taida sijs määrin olla, M mi-
nä tämän «vanhemmille mieleen johdattaneto-
len/ että he sen jällens omains eteen asettaisit.

s. la, cosca wanhemmat jonZ!,n laisintykönä erinomaisen howän luonnon yn>mär>,a-
wät, pitä heidän ennen caickia sen ystäwä!!i-
fillä sanoiäa sijheen totuttaman, että/, wscasen weljet eli sisaret ylön iloiset owat, cli myös
sopimattomia asioita tekemät, eli puhu-
wat, se silloin näillä sanoilla heille puhuis:
Tietkät, että Jumala caickein näiden tähdenteidcn duomion eteen asetta; cli se, cuin pa-
hoin heilda tehty on, wanhemmillens ilmoitta;
ja °tcke nijncuin se lumalinen.loseph, jocatlnwitti Isallens mitä paha-sanomata
hancn weltjstmis cuullui i. Mos. 37. v. 2.

, että se cohtudclla tapahtu
, ja etteiyhtan eripuraisuutta heidän wälillans uouse,

vmmärtäwäisien wanhembain tule toimella
«nnattä.

Lucu.



,<.l»cu. Illmaliste» lasten esimerkit
XVI. Lucu.

MuutamatP. Naalnatu n esimerkit lu^
Malisista lapsista / joita wanhcm-

bllln pitä omillens edespanc-
mun. Nijn myös mitä la«-

sten paras nimi on
/Vttä Chrisiilliset trai.hclnmat wicla edespäin

mutamain esimerckein edelpalumiscsta tu-
lisit kehoitetuxi omians II malan saat-
taman, vijn eteen asettaan de lavsillen? 1:0 sen
Jumalisen Cuningas losian csumrkin, ji,4-
le Jumala 2. tz.hwn. K,r- 34- v. 2, 3. ijan-
caickisexi clmniari rn audanut et-
tä hän wielä nuorucaisna ollcsans / ru-
peis ehiman Isäns Davidin Jumalitta.
2:u Sen lumailseu Davidin/ jocu itzesicns
kirjoitta Ps. ?,. v. s. että Jumala on ollut
hänen tmwans jatoiwons hamasta nuo-
lUdesta. Joen ci rlis tainnut muutoin olla,
joseihänlumalctta olispeljännyt Syr.2.v<B.
3'o Sen mekan Jobin/ joca ihe sijta, cuinga
hän nuorudesane on laiMitettu 31. Luc», v.lB.
raillä sanoilla teista: Minun nuorudesia-ni olen minä ollut nijncuin I<ä / ja ha-
masta äitini cohdusta olen minä mielellä-
ni lohduttanut. Irta ei hän viis tehnyt,
lvs ei se totinen humalan peleo,hamasta nuo-
mdesta hänen svdämmesans eucvisianut / ja
tätä. hedelnlätä candanut viis. 2.
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PyWä Raamatusta.
2. Mutta crinomattam toimittacat wi-

riällä kertomisella, että heidän corwisans ja
sydämmisans soimat sen Jumalisen nuo-

rucaiscn Josephin sanat, jotca hän Potipha-
rin cmändatä wastan, cuin bändä sondiin
wietteli, edestusnut on : Cuinga Minä nijN
paljon paha tekisin / ja rickoisin luma<
lata! wastan- i. Mos. Kir. 39. v. 9. Taita
taidatte taincaltaisen neuwon otta : "Rackat
lapset, cosca teidän lihan ja weren, paha,,
stura, eli jocu muu teitä pahuteen wiettllä,,
tahto, nljn alkät cuitengan seuratco ilman,,
peranajaltclcmisia : waan kertoca? ja tutki,,,
sielcat ensist mutamiakertZjanäitä Josephin,,
sanoja: Pidmffs minun nijn paljon paha,,
tekemän ja nckoman Jumalala Ivasta»?,,
tutkistclcat niitä ockeiN/iasanocat sijnä siwus,,
näin sydämmestän : Sen andacon luma,,,
la caucana meistä olla. Mutta ennen caickia,
kchoittacat teidän sydammitäns, sen pienen
lapsen lEsuxen esimerkillä / josta Jumalan
hengi Luc- 2: 0. s2. nain kirjoitta: lEsUs
caswoiwijsaudes/ ja aemosluma-
malan ja ihmisten» cdesa. teroittacat
heille sijnä siwus, cuinga tämä HERra räi-
kille, ja erinomattain lapsille esicuwcm jättä-
nyt on , hänen aMeiicms noudattaman/
l. Pct 2. v. 21,

3. Se on kyllä caunls,'a otollinen, cosca
yri ihana hedelmä nahdän puusa ; mutta cui-

G tenäin
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l6.?ucu. lomMe» lasten esimerkit
lengit!/ cosca yhdcs wabäises jaheicos puusa
lsytän täydellinen hedelmä, ilahutta se jydän-
da' wielä enämmin, cuin jos se suuresa puusa
istuin Niin on se myös Jumalan pelwon
cansa sen taiwallisen yrttitarhan-holhojansil-
mis. locainen ihminen , cuin sen hedelmät
itzestans näyltä/ on kyllä nijsä hä.ielle otolli-
nen Ap.Teg. io. v. 3s. Mutta cuitengin,
cosca se sama wielä nuori ja hcicko nijn on
ilman epäilematä Jumalan mielisuosio sijheen
paljon suurembi, cuin jos hän jo ikähän tul-
lut olis. Cosca te sijs nyt näette, että mon-
da lasta siellä ja täällä, nijncnin hedelmälliset
orjantappurat caswawat: Nijn ahkeroittat sitä
enämmin , että te sille rackaalle Jumalalle,
hänen sydämens ilori ja riemuri, teidän omi-aan , otolliset hedelmälliset puut tehdä lai-
vaisitte.

4. Te racastatte teidän lapsicm, ja teette
oikein sijnä : mutta nijn usein cuin te sencal-
laisen sydämen lijcunnon tunnette, nijn kysy-
tät itzeldännc, ios le heitä myös nijn ylös-
caswatatte , että Jumala myss heitä racastä
taitais. Te cutzutte heitä usein nimeldä, aja-
telcat sijnä sircus , jos te heille sen ihcmnai-semman lasten nimen anda taidatte, jolla
Nathan Salomota nimiltä
12. v. 2s. losa hän hänen cuhu lebldia/se on / Jumalalle racas. Ettekö si»s taida ja-
no : Minun lapsen on caunis, ihana, ri,

cab
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Whnfin Rgamottisia.

cas zc. ,Ia jos tt ftno mida-M: Se on
Ui IMdia/ eli luma-M ra^.'/', oiis
fe cnu.ue, ihana, ii 'i"as kyllä. a
on lapsi yxi ledidla li I mal.Ule racas,cosca st sudanunelllfesti raeasta;
siliä minä racastän/ ''mnla San.
Laff. Kir. 8. u. 17. niini/ jotcä mmua ra-
tllstamal; Mutta silloin racasta se Iu n
m, se lMdä selkä ja sitä hänen ka-
stpNs<i 2. 2O. v. s. Lohonga tei-
dän sen nuorudesta totuttaman. ja caikclla
mahdollisella lawalla ylös hcrävttämän pila.

xvii. Lucu.
Paatta neulomisen Jumalan pelsoon/
nijn mpöstin lawlammalda olotta/ et-

tei nuorudcn syntejä pidä halpoina pi-
dettämätt.-waan että ne myös lu-

lnalalda tangaistan.
rackät wanhemmat, minä olen tämän

Jumalan p/lwosta, jotakin lawiannnalda
ettenasettcmut: Alkät lukecositä ilman Meytta;sen päälle maca teidän lastenne pa> ahus, ja
caicki opettaminen ja neuweminen. tarroitta
cuitengin wijmein sen päälle : Pelka Juma-lala M pidä hänen kässyns Saarn. Kir.
12. v- Z. Se pitä fijnä fysiiman, cuin.tama
Saamaja sano: Lug. 8. v. 12 ,Z. NM

G - käy
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,?..1»1»'. lasien synnit lulewat

täy hywin/ jottalumalaw pMwät/
jo«a hänen caswolans pelkuwat. Muttg
Jumalattomille eipidä hywin käymän,

2. Nijn raeas, tuin teille nyt on ttida»
ja teidän lastenne terweys ja menestys, nijn
suuresti ahkeroltcatteitän, että yxi oikia eun-
uioittaminen Jumalan P. caswoin edes tulis
heidän ja teidän sydämmihln istutetuxi. Nijn
eauwan cuin yxi Isä ei hawaitze lastens ty-
könä yhtan merckiä Jumalan pelcoon, nijn
ei hän taida toiwo, että heille on hywin käy-
pä: Mutta jos hän hawaitze, että caickinmnen
puhuus, jumalattomuus ja rohkeus itzens
heidän tykönäns osotta, vitä hänen murhellt-
sella hengellä näin päättämän: Ah Jumala
paratcon! Tälle minun pojalleni, tälle mi-
nun ylpialle tyttärelläni, ei ole bywin käypä/
jos ei catumns mälille tule: Sillä tämä on
yxi tunnusmcrcki, sowitettu Jumalan sa-
nan jälken.

3. Alkät uscotelco teitän, rackat Wan-
hemmat, ettei Jumala waarinola lasten nuo<
rudesa harioitelusta pahudesta, ja että hän
jätta sen ranqalsemata; ja emi ole sentihdm
junri nijn tarpellinen, nuorude<a 5-ttä Juma-
lan oelcoon totutta; Sillä HERra ei ole
st Jumala/ jolle Jumalaloin meno kel-
pa. loca paha on solis »e eli nuori)
ei ft pysy hänen edesäns. Ps. s.v. 4. M-
läl sanoco: Andacyl hänen hypellä ensiH,
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Jumalalla rangaistuin'.

kyyn hän sitten paremmaxi tule; M rackat
Wanhemmat,cosca moni on hlllimätöin ollut,
«ijn maca jo hänen niscans päälle yrl rastas
hänen nuorudens synnin cuorma; la, moni
teke niin nuorudesa syndiä, ettei hänellä Wan-
hudesa ole siunausta, eikä menestystä, eikä
ikänans taida hedelmätä cnnda; waan tanty
wimein Josephin weljein wirttä laula: Tä-«
män olen minä nuor«desani kyllä an-
sainnm/ semähden joudun minä tähän
murheseen. i.Mos.Kir. laPr-
ophetan Michan?. v. 9. Minä tahdon can-
da HERran lvlha/ sillä minä olen
handä wastan (crinomattaln nuorudesani)
syndiä tehnyt. Mahtawat he myös tähän
tygö panna. Ei teitä tästä tule pallon kljttä
rackat Wanhemmat, cttet te paremin ole
ahkeroinet teitan hywästä ylöscaswattami-
sen työstä.

4. O rackat nuorucaiset, te jotca tätä
luette eli cuulette, jos se nijn olis, että teidän
«vanhembanne olisit cangiat neuwoman teitä
sijheen, jos teidän sydämen wiettele teitä yh-
teen eli toiseen sundijn, ylpeyteen, tulmu-
teen, juopumiseen, Jumalan sanan ylin-
catzeseen, armottomuteen lc. nijn eatzocat
edeskäsin, ja ajatelcat: Andaneco minun
Jumalani tämän minulle wanhudesa, jos
minä sijheen tulen, menestyä? Ajatelcat mi-
tä Syrach lug. 3. v. s. lapsista sano: Että

G 3 h<

101



!7.Lucu. kasien tulcwai

he cocowm suuren tawaran/ ja catzocat
hywll!'/ mitä te
la pane sen teidän tygönne nlincuin tawaran,
ja on sen sitten, jos te tämän neuwo» yiön-
catzvtte, kerta, cosca ette sna luulle, paanae
ylitze lähettämä.

s. Minä sanon smM Syrachin can<a
l"a. v. 26. Minun lapseni / cuulcgt
minua/ ja älkät cahoco mlnun ylön/
ettei minun sanani wimein teitä
Altät myöskau ce rackat vanhemmat »löu-
catzoco minun hywänsuopatsta muistutustani;
et'et teitä <e edeswastaus, cuin te-dän edesän
kena seiso, »osta minä jo Lugus 2. sano-
nut olen, ja wielä 48 lugus sanoa tahdon,
wimein cohtais.

6. Ackät cqunistelco omainne tyhmyyttä,
nijncuin mo da tekemät, jotca/eosca he nä-
kevät "mains pahuutta harjoittaman,
nqtn sanow it: Jumala ei tygölue sitä lapsille,
ei he ymmärrä sstä wlelä:c. Cuinga? Ette,
ks te tiedä, mitä Bethelm volc,"isi!!e 2. Cun.
Kir. 2. v. 23. ,>tta pilckaisit Elisat/ ja sa-
noit hä"se"e: Tule ylös paljas pää/ tule
ylös paljas pää/ taxcwdui ? caxi
caryu tulll metzä>tä >a repelit heistä eaxi poica
wljdtt äkymmmda cuollavi. Luuletteco, et-
tä näistä poicaisisia caicki ymmärsit, että he
siinä nijn suuren wääryden teit? Texti jano:
että ne olit pienet pojat, ja cuitenain on Ju-

mala
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lumalalda «ngsisturi.

mala tämän heidän wastcchacoifudens nijn
birmuisesti rangalsnut. Se on teille kir-
joitettu ppixi ja farttamisexi i.Cor. ic>.
v-ii. että te si»tä näkisitte, cumga Jumala

, lastengin pahuden ylitze wihastu. Jos ei hän
aina lähetä carhuja, eli cohta samalla Heikel-
iä costa, nijn tiedätte hywin kyllä, ettei sijta
taita päätettä, että se sen wuoxi aina rangai-
lemata jää. Ah rackat Wanhemmat, syn-
dein aica ja rangaistus owat usein cauwas
toinen toisestans erottelut.

7. Se on kyllä lohdullinen, että Jumala
lasten tähden uÄn, yhtä caupungita ja huo-
netta saasta, nijncuin me näemme Niniwesa
lon. 4. v. n. Mutta nijncuin ne plscuiset
händä laupiuteen kehoittanet owat, niin tai-
tamat myös ne samat, cosca he suuremmixi ja
enämin lumalattomiri tulemat, händä sit-
ten wihauu jaran.gajstuxeen kehoitta. Jämäh-
dämme tasa edeswetä ne sanct, cuin Juma-
la Prophetan Jeremian cauttä lua. 5. v 7.
ludan cansalle sano: CuiNga MINUN pltä
oleman sinulle armollinen? Että sinun
japses nyt hyljawät minun. Mmä tiedän
kyllä, että lasten eansa ymmärretä» asumaiset
yhdes.caupungis, nijncuin erinomattam tasa
paicas, mutm niincuin se on uscottawa, että
siihen aican ynnä nijden lumalallomain
Wanhembaiu cantza, myös lapsetkin lerusa-
lemls owat Jumalattomat olleet; niin etpi-

G 4 dä
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da nijtä niin cutzutuita lapsia tästä ulossuliet,
laman: Ia tahto Jumala nijn paljon cuinsano: Jos minun M teille Juvalaiset ar,
molllnen oleman, nln pitä parannos seura-
man: mutta sijla ei ole Icrusalemis yhtä»
toiwo: Mä nuoret, jotca Wanhembaln sian
tulewat, ylöncatzowat minun jo nuorudesa:
mitä mahtawat he sitten tehdä, cofca he wan-
hemmixl tulewat? Sentähden Jerusalem,
cuinga pitä minun sinulle armollinen oleman,
<ttä sinun lapses hyliäwäl minun? Catzocatsijs rackat Wanhemmat, cuinga suuren on/
«ettomuden yxi Jumalaloin joucko sencaldal-
fista lapsista, jotca Jumalan unhMawatyhden huonen ja caupungin ylitze wetawät?
Nimittäin Jumalan wälttämätlömän armot-
tomuden. Jos ei sen nyt pidä teitä ja tei-
dän caupuugitan (maatan) cohteleman, niinosottacat suurembi wlreps teidän lastenne y-
löscaswattamises. -

8. Minä sanon wielä kerta: Rlkät pitä-
kö nuoruden sondeja halpoina. Dawid on
kyllä tiennyt, cuinga ne Jumalan edes ar-
watut owat, cosca hän, sitte cuin hän oli jo
ijällisemmäxi tullut, lhellens wlelä nijlä mui-
slutta j" Ps 2s. v.?. nijden tähden nsin ru-
eoile: HERrN/ M muista minun nuo-
rudeni syndejä ja Ju-malan muisto,kir<as taita wiela monda nuo,
<uden MU seiso, jotta kyllä suruttomis sy-

damis
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lumalalba rangaistun".

dänsss caumau, mutta Jumalan tykönä ei
»vielä ole unhoitetut, jonga tähden he Mä
jo'apälwä mondn kettä mchtawat tätä Da-
widin rucousta kertoa.

y. Jos te wielä tahdotte cuulla, cuinga
nuoruden synnit el ole halpoina pidattawät,
niin ottacat waari, mitä Job. luc, v. 26.sano: HEna sinä klrjoitat minulle mur-
hetta/ ja annat minun perin minun nuo-
rudeni syndejä. Erinomattain sano nän:
HErra sinä saatat/ että minä/minun
nuorudeni synnit/nijncuin perinnön/ o-
Mlsiaman pltä. Ah catzo, se hywcl Job
on hänen nuorudeftms nijn hurscaS ja cansa-
kärsiwainen ollut, nijncuin me siitä jo ne sa-
nat ,l lug. 18. v. edestlwnet olem; joista me
päättä Mdamme, eltä hän, cofca hän wielä
nuori oli, Jumalala sydämmestä peljännyt
on; ja cuitengln luke hän sen, cuin toisinanS
on taitanut tapahtua, nijncorkiari, että hän
myös luule, Jumalan sen hänelle, nijncuin
perinnön, jällens tacapcrin lähettämän. O
mingä perinnön mahtawat sijs nijn monen
Wanhembain Jumalattomat lapset odotta,
jotca el niistän Jumalan pelwosta tiedä,
«vaan tuimudes ja pahudes nuontdcns ljän
ruluttawat? Nijn rucollen minä wielä kerta:
Ällät pitäks teidän lastenne syndejä halpoina;
tettuttacat heitä nuorudesta totiseen lumali-
suteen, tttei heidän sitten harjottotun pahu-
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lz.kucn. lasten ei pida Moastans esimcrckcifl
dcns ranyaistussa candaman pidäis (cahocat
myös mitä tästä wg. 36. §. 1. sello.) luma,
la hallitcon wanhoja »a nuoria! että nämät

sonniftä cawalMsit; ne toi,
set/ nijtä? cuin he nuorudesa tehuct owat,
sydämmestä catuisit,'ja itziäns parannmsit:
Ia Mn molemmat autuirl tulisit. Amen.

xviii. Lucu,
Cuinga lapset 2. erinomattain neuwot-
taman pita/ettei he amoastans esimelc-

kein/ waan myös Jumalan tah-
don päälle catzoisit.

Fyttcl nijn wähän Jumalan pelcsa nuoruden
tykönä löytäN, tule, calke» muun lenft,

nijstä monista pahoista esimerkeistä/ jot-
za turmelewat hywät. Wis.Kir. 4. v.12.
Rutto on kyllä wah ngollinen cappale, mut-
ta pahnt esimerkit o,out wiclä waymg »Nisem-
mat. Rutto taitan wältettä, n-in
että me yhdestä saastutetusta paicast.i pois pa-
kenemme; mutta että peräti paeta pcchoia e«
simerckejä, on mahdotoin, sillä st olis malls
znasta poispaeta. i. Cor. s. v. 10. Costa
nyt teidän lapsenne, rackat Wanhelymat pi-
tä mailmas oleman, nijn cauwan cuin he
elämät, niin ölkät sijs sallico heitä stncallai-ses ziwulloises pallas ilman warustawalsta

Mtystä
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«a«n Immlan tahdon paalle catzoman. ,«^

läkitystä jlwsta. V ikä se warustawainen läki-
tys on, o" i» luguisa osotettu;
plMlttä. HERran pelco/ josta Syrach
son,), ma hän aja synnit pois/ ja teke
sl)dämen hurscari. Mutta

esimcrnt turmelemat usein hywat. Ia
totisest, monda kerta enamän, cuin Wan-
hemmät «cuwollails hmvyleen rakenda taita-
mat. Sentähden pita Wanhembain fvostä
neuwomisen jälke!» Irmalan pelcoon, myss
neuwoman beitä', ettei he toisien esimerckeiä
ilman eroitu sia ftma.

2, Tasä mahtiwat he sano: ~ Rakas,,
lapsi, mai ma on cxonans pahudes, ja„
harwpisq paicvlsa lsuly muuta, cuin mail-,,
ma: Seittähpm äiä anna wletellä sinuas,,
pab ilda esimezkelldä; waan coscas näet,,,
että yhtä' eli toista tebdäNsNijualatteK sij-„
nä siwuk: ft oikein? Kelwanneco „se sille rqckaalle Jumalalle :c,„ Minä tiedän
kulia, ettei uri ylsi m h inen lapsi taida teh-ya täsä yhtän eroitusta; mutta cuitengin,cosca
pxi l 9 eli io. ia usiambaln wuotten wan-
hari on tullut, niin pitä Wanhembain pyy,
jämän heitä tähän totutta; ja jos el se itze
siltä duomita taida, sitä cuitengin neuwoman,
Wanhembain paatöresta, yhdes eli toists
asias, cuin se siellä ja täällä nähnyt eli cnul-
lut o«/ waarinottama".

Z. Että sitä parelmn wyitta tätä/ pita
Wan-



izlklttu.lssten eipldä«inoai?a»jlsimttckcin

Wauhembain tekemän mailmcm lapsillens e,
päluullon alaisexi; heille usein mieleen johdat,
laman sen hirmuisen sokeuden, cuin joca pai,
cas enimmitten löyty; sen suuren joucon, cuin
itzens cadotuxeen kiruhta; ja sen wahaisen
joucon, cuin elämän tiellä owat, usein »a ke-
hoittawaisejli cteenaset.aman. lobonga tai<
daisit sopia Christuxen sanat Match. 7. v. 13.
Se portti on latvia ja se tie awara/ jo-
ca wie cadotuxeen / ja ntjtä on monda /

jotta sitä wacldawat. v. 14. Ia se
portti on ahdas ja tie catta/ joca wie
elämähän/ ja harwat owat/ jotta sen
löytäwät.

4. Ach racas CKristitty, jos näiden sa-
nain sisällepito: Harwat owat ne/ jotta
elämän tien löytyvät/ nuorudesta meille
oikein secoiltttaisin, cuinga taitawasti me
Cbristilllsydesam waellaisim? Cuinga en me
»nailmcm muodon jällen «tziäm käyttäis?
Cuinga nämät ajatuxet usein meille mieleen
johtuisit: «M minä mahdan sijs oikialla

olla? ei tsmä mahda olla sen ijan-
«caickisen cadomxed tie? Ei tämä mahda sille

Jumalalle kelwotoin olla:c. la,
«ackat Wandemmat ja lapset, niin pitä mei-
dän usiafti ajatteleman, ja Pawal<n neuwon
jäl?enRom. 12. v 2. coetteleman/ mikä
Jumalan hywä / otollinen ja täydelli-
nen tahto on. 5. Nijn
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«a«n Jumala» tahdon päälle

'5. Nijn eteenascttacat sijs tamcl oikein
teidän lapsillen. Te taidatte näin sano:
Rackat lapjet! cosca te näeitä, ettil muut,,
sitä eli tätä harjoittamat, nlincuin esimer-,;
kixi, yhden lelcki puhen toisen jalken; mjn
kät cshta ajatelco, cuinga te myös jotakin,,
uaurollista lapsillenne taidaisitle opetta: coet,,,
tcleatensist, jos sitä tehdä on lumalon o-„
tollinen tahto. les cuullette, ettajocu,,
puhu pahoin toisesta , älkät cohta omaanne,,
(panetus puhetta) sihenlygs pamZo: kysi)-,»
kätensist, jos st/ etts nijn häpiatlisest lä,«
himmaisestäns puhua. Jumalan otollinen,,
tahto on. Jos te uckette, että loinen cot>„
tullisuden ylitze, ja myös ylitze woimans,,
itzens mcnettä, ja cuinga hän caikisa,,
eatzo muodon päälle, ja jo» händä sanalla",,
kin ylön lähes lullan, cohta sytty nijncuin,,
tuli rohtimjin, jacaikisa etzi oma parastans:c. „
Nijn ällät ajatelco: En minäkän tahdo „

halwin olla; minä takdon myös mailmas,,
jotakin olla, minä mahdan sen mada cuinoa,,
tahtons:c. maan kysykät paremin itzeldän- „
ne: O«Oo se myös Jumalan otollinen tah,„
to? Ajatelcat wähän sen päälle, nijn te„
hawaitzctte, että Jumalan hengi sano: Pi<„
täkätteitän alhaisten caldaisna. lotca alem,,,,
maisesta sugusta ja ylöncatzotut mailmas o-„
wat, on Jumala walinnut. Ei rackaus,,
etzt omans :c. R0m.12. v. 16. i.Cor.i. v.„
28. l.Cor.lZ. v. s. Oi)tä taidatte „
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w »z. lul». lasien ei pidä ainoassans esimetckein
„sii päättä, ettei st Jumalan otollinen tahto
«ole. lasentcchden, alkat ruumistanne n<jn«racasna pitäkö/ waan paljo enamiN, ettet
«te mitän ehdolla Jumalan tahto wajtan

6. Toisella kerralla taitamat Wanhem-
mat näin sano: ..Rackat lapset! Enin osa.
..cansasta pitä wimcisnä päiwnna itze pääl-
«lens sylkemän jaWistKW 5. v.6. sanoman:
„Me hullut olemma exynet oikialda'tielda,
«ja wanhurscauden kyntilä ei c!c meitä
«malismnut. v. ?. Me olemma caicki käy-
«netwaäriäja wahingollisia teitä, ja olem-
«ma waeldanet harhoja retkiä, mutta HER-«ran teitä en me ole tietänet. v.° 8. Mitä
.. autta meitä meidän lorcudem? mitä hyö-
..

dyttä Meitä rickaus ja ylpeys? v. c). Caicki
«owat menneet ohitze, nijncuiu marjo.,,

7. Ah! teroittocat rackat Wanhemmal
tämä yriwacaisesti itze edesänne ja lapsillenne,
ja sanocat edespäin näin: Catzocat rackat
lapset, monda ihmistä pitä silloin, jotta ei
sitä ole tahtonet ennen usco, teffeuäns puhu-
man ja hengen ahdisturest huocaman: "Me
..teidän WanhembaM tiedämme kyllä, että
«teidän sydämmenne on tätä wastan«pa caickinaisct wietellyxet; mutta uscocat«rackat lapset, että se sula perkelen petos on,
«joca teitä werckohins pyytä kietoa, ja pi-
«meyden waldacundaan wcta, ja teidän si?
«dammenne ja ymmärryxenne mailman esi-

merkeillä
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ivaan Inmalan lohddn päälle catzoma». i,

merkeillä wimmata. Rackat lapset, usco-,,
cat Wcllkeuden Ssa enämin cuin pimey-,,
dcn hengiä; andacat mailman tehdä nijn-,,
cuin hän tahto, ajatelcat te sitä wastan mi-- „
ta 1.10K.2. V.17. seiso: Mailma cato ja,,
hänen hlmöns/ mutta joca teke lu-„
malan tahdon/ se pysy ijancaicklsest.,.
Nyt rackat Manhemmat, seuratcat tätä yxin-
kcrtaista opetusta. Minä toiwon lumalalda,
että cosca te näillä eli muilla sencaldaisilla pu,
heillä ahkeroitzette sitä heicko lapsen sydända
täyttä, että ne samat ihms sinne nijn sywäl-
da juurittawat/ ettei he nijtä Jumalan ar-
mon cautta coco elmaieanans unhoida,
waan teitä ijancaickiscsti sen edestä tijtta-
wät. Amen.

xix. Lucck
Cuinga lapset?. erinon,attaia kijtMsu"

teen lumaltlta wastan / ja Ju-
malan lahjain tundenilseen

Neuwottliman pitä.
<3ijtollisuus Jumalala wastan on myös yri
* erinomainen cappale, johon lapset,neu-

wottaman pitä. ,Se racas Jumala wuo-
datta teidän omainne helman täyteen hy->
wistä töistä; mutta sanocat minulle, rackat
Wanhemmat, mitä kijtosta hän saa nijden
edestä? Se tawallisin kijtos, cuin Juma-

la
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la hcildä saa, taita st olla, että he ma>a
lä ja jälken kijttawät, joch ei he usein niis-
tän ajattele. Multa cosca tämä kijtos on
halpa, nijn ajatclcat, cuinga te wirian neu-
womisen cautta, eläwäu ktjtollisuden
lata wastan heidän sydämmihins ylösbc-
rayttä taidaisitte. Sijhecn on teille hywä
tila acrian edellä ja jälkeen olewa, josta ennen
io. lugus sanottu on; josa te, cosca he teitä
kättelewät, näin sano taidaisitte: ..Minun
..lapseni, sinä annat minulle kättä kijtoliim-

mcrkixi, mitä annat sinä Jumalalle?
..

Minä olen kyllä andanut eanda ruan sinun
..

etees pöydälle; mutta Jumala on scn si-
..mille andanut, nijncuin sinä sitä häneldä
.. Isä meidän neljännes rucomes olet ano-
..nm. Minulla annat sinä kättä walmi-

edestä, mitä annat sinä Jumalalle,
<.joca sinulle hänen runsat lahjans suonut
..on? Cuulle, ininä tahdon sano sinulle sen:
..Anna minulle katcs, ja Jumalalle syda-
..mes; mene nyt ja waella lapsillises cuul--
..liaisudes sinun Tanvallisen Isäs edes, ja
..anna hänen sinun tekcmisesäs ja jättämi-
«sesäs itze työsa nähdä se kijtos, cuin sinä
..hänelle erinomattain nyt ucmtittuin lahjain
..edestä welcapää olet.

2. la, Wanhembain ei pidäis aamulla,
eikä muullons yhtän leiwän pala lapsillcns
andaman, ennen cuin he heitä kehoittaisit kii>
bollisuteen lumalata wastan: Tasa edestuon

minä,
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lijtollifuulten Jumalala ivastani
minä, mitä on tapahtunut, tttei
yxi Wenäläiuen (Ryssä) hänen wähaisen
lapsens, joca tussin käydä ja puhua taisi,
ole mitan tahtonut cmda jyodä, ennen cumse yhderän kelta yhden cuwan cdesa, joca tuswasa on rippMM, cumarsi, ja jota kerta
sijnä sanoi: Qozpocll poniilui, st on: HErra
armahda minun päälleni. Poisheitä tasa se
epäuscoinen cuwaiu palwcllus, ja täytä tä-
mä nhdellä,, Jumalalle otollisella mwalla, si-
nun hywGes.

3. Jos yri Isa nakis lapsens si)öwän
ja bMs: »Minun lapseni, mitä ajattelet,,
sinä Jumalan lahjain nautitzemisen siwu-»sa?„ Ia lapsi sen päälle sanois: »Mi-
nun Isan, niinä ajattelen, etten minä ole,,
mahdollinen pienimbangän leiman palaan,,»
waan että tämä caicki, cuin minulla on„
Imnalan arlnosta.» 3ll) cuinga tulis se tai-
waliinen.(ja myös se maallinen) Isä scncal-daisesta puhesm sydammesans liicutemxi?lostenscotte sen toden olewan, nijn
cat, jos ei se harjoituxen cautta teidän lasten-ne tykönä laidais matcan saatetuxi tulla. Tei-
dält ptta Jumalan awun cautta näkemän,

te mrhan ole itziänne waiwannet.
4- Ia tämä on ainoastans sanottu siitätilasta, min Wanhemmille si)ödes ja juodes

taita olla neuwoa lapsians kijtollisutöen lu-
m«lma wastan. Mutta cma taita ne monet
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«s.z««u. kopftl »iti l«ulv0tti>«««

tilat, cuin meille muutoin taita olla kiitolw
suutta harjoitta Jumalala wastaN/ ylöslue-
tella? Jos minua cohtele jocu sairas cli raa-
jnricko, nijn tahto Jumala/ etten Minä nijn-
tuin Pappi ja Lewita hänen ohitzens tawis,
waan nijncuin Samaritani ajatuxisani seisah-
daisiN/ ja tundlsin/ mingä suuren hywyden
Jumala minulle osottanut on, että minä saan
termeillä jäsenilläkäydä. CuinZa usein näen
minä yhden sokian? Täsä pitä minun
malata kijttämän silmaini walkeudcn edestä.
Cuinga usein yhden köyhän? Silloin pitä
minun Jumalala kijttämän, että hän minulle
cappalen Mrpellista jocapäiwästä leipä, ja
usein myös runsaasti ja ylönpaldiscsti suo.
Cuinga usein näen minä yhden huoneesta ja
codosta carcoitewtt? Täsä pitä minun Ju-
malala kijttämän, jota minua sijtä rististä on
säästänyt. Cuinga usein tuullemme, että se
eli tämä vnnettomus siellä el, täällä tapahtu-
nut on? että tuli-pato monda köyhäri on teh-
nyt, että siellä eli täällä jocu murhattu on;
yri toinen langennut, kädet ia jalat ticki mur-
tanut. Taincallaista eipidais meidän Wan-
hain eikä nuorten ainoastans, nijncuin uutta
sanoma, cuulleman, ja asia lohta sydäm-
mestä poislyömän, waan cohta itze lygöm
menemän? Jumalan armon, joca sencallaiset
onnettomudct meistä pojes käändä, tundeman
ja sydammellisesti ylistämän.

s. Te
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ktjtollisuutee» Jumalala nasta».

s. Te sanotte: Cuinga pttä lasien se oppii
man? Wastaus: Eikö köyhät, murhelliset,
sokiat, onduwat ja raajaricot ihmiset tule tei-
dän oweinnc cteeN? Osottacat ne teidän lap-
sillenne ja sanocat: „Eatzo, racas lapsi (eli,,
rackat lapset) Tasa osotta sinulle Jumala,,,
mitä sinä ansainnut olisit; cuinga suuri lan-„
gemus myös sinua olis tainnut cohdella.,,
O! racas lapsi, kiitä nyt Jumalala, että,,
hän sinua nljn IsälnKsti säästänyt on; Ru-„
roile, että hän edespäin wielä sinua armolli-,,
sesti suojelis. Ia neuwon minä sinua, älä«
catzo yhdengan raajaricon eli köyhän ihmisen,,
päälle, jos et sinä kijta Jumalala nijden H-„
wäln töiden edellä, cum sinä muiden editze,,saannm 01ct.,, Jos tämä lapsille eteentule-
waisisa tilolia edespanda sin, nijn taitais ih-meellä nähtä, cuinga heille surullisten tapau-
sten cuullcmises, ne ennen heidän Wanhem-
mildans kerrotut nemvot mieleen iohtuisit, ia
heidän sydainens P. Hengeldä P. lijcuturilla
liicutettaisin. Se ainoastcms puuttu tästä,
että te rackat Wanhcmmat, Jumalan cun-
Nlaxi, teidw omainne parahudexi, ja teidän
omari iloxenne laskette kätenne työhöön; ja
sildä rackahalda onnelista edes?
ja ulos-käymistä odotatte: longa minä lE-su>es Christuxes loimotan, Amen.

XX. Lucn.H2
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,».!«>,. lapset ptta neu»otta««ll

XX. Lucu.
Cuinga Wanhembain omians 4. erin-
omattain Slwepteen neuwoman pitä/

ja mitä he heille sijnä edespan-
na taitawat.

«huimuus ja wiha on yhden ihmisen suurin
sairans. Sillä monda nahdan niM,

jottanijn pahoin taipunet owat, että he tuffin
yhden sanan kärsiä taitawat; maan puhkewnt
<ohta ulos, rupewat kiroileman ja sadattele-
man, ja myös wielä miekallakin piereman:
Tolsel wuodattawat sliyä tuleen: auttawnt
canfa sytyttämäsä: kehotllawat sm kiuckuisen
tvielä enämmin wihaan, sanoden: Tahdot,
cos sitä kärsiä? häpe, eLes M costa. Ia
tämä hawainm sen pahcmbi jo usein lastentykönä enämmin cuinpaljon; »otea suunsa jou-
coisa seneallaises tuimudes caswawat, ja!wi-
mein sijnä seka hengen ja elämän, että sielun
ja autudcn puolesta, usein onnetlomixi tulemat.

2. Että ennctttä tätä, pitä Wanhembain
MeroiHeman pyhällä neuwomWa, Wens
sydämeen sitä jaloo siweyttä istuttamanpa wi<
han cauhistusta heille edes cuwaman. He
taitawat näin sano: .«Minun lapseni, pane
..etees, ei ainoastans nyt, cosccis nuori olet,
~wqan myös, jos sinä Jumalan tahdosta u,
..siambijn wuosijn tulet, ta lupa minulle se,
~että nijn pian cuin sinä spdammesäs lljcmu,
,<xet wihaan ja picaisutcen tunnet, ettäs coh-

ta
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Siwepleen.

ta ajateleti Tosia pienestä kipinästä, jos,»
ei se coyta tule sammutetuki, taita suuri,,
walkia tulla. Tiedä, että perkele on silloin,»
saamilla, ia sinun sydämmesas, nljnculn vh-,,
desä meresa, taita myrstyn jaraju<-!lman ylös, „
nosta. Ala salli hänelle lssä tahwns, waan,,
ota Jumalan sana/ jolla HERra sen pau-„
hawalsen meren asettanut on, ja sano:»Wiha, picaisuus, hillitze itzes ja waikene.»

3. la, sanot sinä: Se taita olla työläs.
Ia totisesti. Ei cuitengan pidä asia peräti
jätettämän, waan wällcappaleita ylösajatel-
dMan, jotta, jos ci aina, cuitengin usiastisen nousewatsen meren hillitä taidaisit. Lapß
sille ?otu'ettaconwitzltßaamatun sanat/ joilla
he ensimmäises picaisudcn nousemiscs, oman
tcchtons, nijncuin suitzilla ja ohjilla/ hillitä ja
käändä mahdaisit. Jos jocu tahto, nljn nau-
lltcon näitä colmia ncuwoja sichcen: nimits
täin Match. n. v. 29. josa Chrlstus sano:
pppicat minusta/sillä minä olen sswiä il.
Lue.9: ss- josa hän hänen coston pyytawäi-
siäOretuslapsians näin nuhtele: Et te tiedi
kcnengä hengen te oletta. lalac. 1.0.20.
Miehen wiha ei tee Jumalan edes sitä
tuin oikein on. Jolla nämät neuwot/ en-
simmäises tila s ja 'kehoimres wihaan, saa-
puilla omat/ se on monda kerta woiton sen y-
ljtze saapa.

4. Mutta Wanhembain elMä.täsä jal-
Hz lens
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«o.tucu. lapset pita ueuwottamo»

lens teroittamista unhoittaman. Nijdcn sa-
nain sinus, emn ftlsowat Match. n. v. 29.
taitamat he näin sano: «Minun lapseni,
«(Wanhemmat taitamat myös otta tämän

itzellens, ja sano: minun sydämme-
jos sinä näet jongunplcaisexi, niin älä

..aseta fita ltzelles opettajarl, waan ajattele,

..että se siwiä lEsus sinun tykönäs seiso ja
Minun lapseni, M tämän päälle

..catzo, catzo minun päälleni, ala tästä opi,
„

opi minusta: Tämä on wihainen, minä
«siVlä; tämä coston pytäjä, minäsopiwai-

Opi se myös nyt minusta, ja anna
..minun suuren siweydeni esimercki enämbi
..tykönas matcan saatta, cuin tämän hilli-
..mättämän ihmisen wiha ja coston pyyndö.
..Minä sinun HERras ja Mestaris olen
..myös kiroildu, mutta en ole jällens kiroillut;

olen myös kärsinyt ja tosin wiattoma,
..sti, mutta en ole coltanut, waan jättänyt
.. eoston sille/ joca oikein duomitze I.Pet.2.~v. 23. Etkös tahoo olla minun Opetus-
..lapseni, min opi sijs nyt tämä minusta si-
«nun Derrastas ja Mestaristas. :c.„ Ia
ombi Jumalan Hengi Christillisille Wan-
hemmille, enämin tähän tygö panda««
ihestäns opettama.

s. Nijden sanain siwus Lue.9. v. ss. tai,
daisit he sano: ..Racas lapss, cosca wiha
«rupla sinun tykönäs vlssuouseman, nljn
«.lysy itzeldäs eohta: Kenenga hengen lapsi

mahdan
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Siweylee»»

mahdan minä nyt olla. hywan ell pahan),,
Pidäistö minunIsänl,raubqn Jumalan,mi, „
uun Lunastajani, caipenkärsimisen humalan, „
P. Hengen,'en siwiänkyhkyisen,nämätaja-,,
tuxet minulle sisulle andaman? Tämä kysy, „
Mys on monda ensimmäises plcaisuden ylösß
nousemises »voimallisesti tucahultawa.

6, Nijstä sanoistalqc.i. 0.22. taitan tain-
ralhainen neuwo käsitettä: ..Minun lap'?ni,
Nijn vian, cuin wiha linun tokönas ylös-,,
Nouse, ajattele näin: Nyt teen minä cuea-,,
ties jotakin/ cuin Jumalan ede» ei oikein,,
hle; n»! puhun minä, jota minä sitten olen,,
eatuwa; nyt minä tyhmäni yhdestä synni,,,
siä toisten langen: Sillä miehen wlha ei,,
tee Jumalan edes sitä cuin oikein on. An-„
na se sinuasstacapcrin pitä, racas lapsi,,,
fttei Jumalan wiha wimein tule sinun yli, „
tzes.,, O! Racas Jumala, jos lapset sen-
«aidalses P, neuwomists ylsecaswaisit, cuin-
-5a siwiölta ChristityltH elis sinulle maan
päällä?

7. Mitä pitä sifs lasten (fa myös wan>
hain) tekemän, cosca he muilda wietellyxi tu-
lemat? minä wastan: Wanhemmat edespi-
Mn heille Dawidin neuwon: Ps. 34. v.
n. Ehl rauha ja noutele händä. Neu-
wocau heitä 1:0 myöden andamisttN/
näillä sanoilla: «Racas lapsi, myöden an-„
daminm hlllitze suuren onnettomuden; jos,,

H 4 sinF
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29. sucil. lapset plt<? «cmvoilaman

«sincl tahdot caicki tyyni punnita > nijn sinä
«länget onnettomuteen; myödcnanna lähinl,
«mälselles. Jos sinulle wäärys tapahtu,
«nijn on Jumala kyllä sinulle jälleus oikeu-
«.den andawN/ >a sen toiselle maxawa, Mut-«
«ta ahkeroitze sinä itzias mnöden andamis.'ssa.
~2:a Siwiään wasiaureen. Silla pehmiä
..wastaus asetta wchan/ mutta cowlt
«ftna saatta mielen carwari/ sano
~lomon San. W. Kir. is. v> !.„ Mutta
ettei lapset mahdais a^acella, että tällN on
heille häoiä, pltä Wanhembaln edespäin sa-
noman näin:

„ Minun racas lapseni, ios tä-
«ma sinun myöden andamlscs ja rauyallisu-
«des luetan sinulle häviäri, nijn on «e cui-
«tengin Jumalan ja caickein hursiasten si)-
„dänden edesä olewi sinulle cunniarl. San.
..laff.Kir.23.v<z. Saul oli vx> CuningaS/
«ja cuitengin cosca hänen wihollisens pilckais
«sit händäv teestendeli hä«/ nhncuin ei hän sitä«cuullutcan olls i. Sam.Kir. ic? y. 27. Se
«luetan hänelle wielä caikilda ymmartäwäi-

ylistsrexi ja wijsaudexi. Mutta mitä«on weljexillä Simeonilla ja Lemillä sijtä,«että ye wihasa Sichemiterein tygö menit,
«heidänkiucusa maahan löit, jaheitä costit?

oma Isäns täydyt heille sitä sitten«ei ainoastans ssimata i.Mos.Kir. 34. v. zc>.«waan myös kirouxen heidän vlitzens wuo,
«Mta lug. 43.0. s. 7. cosca hsn sano:
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Giweytcen.

Kirottu olcon heidän kiuckuns/ että se,,
nya tuima on/ ja hndanjulmndens/,,
että se nijn paatunut on. Se seiso heille
Mä w»e!a hawäistyxfpi.

8. Tätä mckat Wanhemmat, teroiltacal
teidän lapsillenne, pawditten cuin te taidatte,
ja st Pawalin reuwolla Epb.

4.V.2. Kärsität toinen toistan rackaudes/
eli siitä 32. v. Olcat kcsscnön nstawällisetja laupiat/ ja andcri andacat toinen tol-s
fellen/ nijncutn Jumala teillekin Chrisstuxcli cautta andexi andcmut on. lotcasanat tosin mahdullistt olisit, että ne caickein
Christittyin huoueisa cultaisiiia Bookstawellla
kirjoitetut olisit. Multa Jumala kirjoittacoli
ne, (joca wiela parembi on) P. Hengsns
eautta heldän sydammihins: Amen.

xxi. Lueu.
tuinga Wanhembain omians 5. erinos

mättäin laupiteen ja andeljaisu-
tecn köyhiä wastan neuwo-

man pita.
/Niweyö"ja laupius tulemat ChristuxeldaMatch. s. v. s. 7. toinen toisens siwuunosetetuxi, ja mahla sijs, neuwomisen jälken
siweyteen, neuwo laupiuteen ja andeliaisitteenköyhiq wastan, seurata: losa minä Wan-
hemmille jälken seuramisexl eteenasetan sen

H s wanhan
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»», »,.?ucu. Lapset pitä ncuwuttaman
wanhan Tobian / joca Pojaliens 1ug«4.v.7.
nsi» puhu: «Sinun tawarostas auta köl>«
«hia, ja älä käännä ihes pois köyhästä, niin
«Jumala c,mb catzo mmollisist sinun päälles.
«Culas taidat, nijn auta tarwitzepa. Jos
«sinulle palloon, niin anna runsast, >os
..sinulla wäha' on, nijn anna siitäkin wähästcl

mielellä? „ Mutta lapset mMaivat
sydämmellms panna sen hurscon Iybitt esi-
merkin hamasta nuorudestans on
ollut nijncuinlsa/ ja hamast aitins cbh-
dust on mielelMs lohduttanut. Icb. 31.
d. 18. Nijn että yän Jumalan edet> sitten
totmides knso taisi L»y. Zl- v. i6,i<7. s)len--
go minä kieldclnyt tarwihewaisslda/ mi-
tä he mmuldn ownt pyynlnet - In an-
danm lesken silmät beicoxi tutla? Olen?
go minä snönyt palani prinani/ ettei
orwoi ole myös sijta syönyt? Eikö tämä
vie mahtanut jen wckan Jumalan silmis yri
suloinen asia olla, cosca se racas Job
Vesta näin on tehnyt.

2. M idä ennen, nimittäin siinä 19. lu-
gus on muistutettu, cuinga Wanhembain
pitä totuttaman lapstans sijnä,että he yhden wi,
heljaisen ihmisen catzelemises, ottawat itzellens
tilan lumalata sydämellisesti kijttämän. Not
licoilenminä,että hetahdoisit heitämyöswi-
liästi neuwo, että he sydämens armahtamiseen
jakätens auttamiseen awawat, ja sille tarwitze-
«vaielle woimansjälkenawulliset owat. Tä-
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laupiuteen.

sa'taidatte heille muun seam edespanua, Sa,
lomontn 'anat S>n. lost.Kir. 19.v.17. Jo-
ca köyhä armahta/ hän laina HEN«-ralle/ ja hän costa hänelle hywydM.
Jo a edespäin ccucan llostoimltta. nam:
«Racas lapsi, älä luulle, että se wähä,,,
cuin sinä köyhälle annat, on cadotetm.,,
Waan tiedä, että Christus itze sen köyhän

<pugusa tule tygös, ja sen, cuin sinä,,
köyhälle annat, itze wastanotta. M anna,,
Christuxen oweftas smuisans mennä; älä»
kiellä häneldä hänen anomustans. Hän on„sen kerta sinusa ylistawä, >a myss yhden,,
kylmän »vesipisaran Mens maxawa.,, Match.
10. v.41,42. Lug.2s. V.Zs,z6.

3. Minä jätän wanhcmbain ajatella, jos
ei st ylösrakendawainen olis, että he huonei-sans tämän asetuxen tekisit, nimittäin, cosca
yxi köyhä, erinomattain yxi tiettawästi raa-
jaricko ihminen, heidän owens eteen tulis, et-
tä heidän wähät lapsens, jos he laavuilla oli-
sit , lahjan sillä köyhälle cannaisit. Sillä
l:o taita se kiyhä olla yxi Jumalinen ihminen,
jocatarkasti lumalaldans tule cuulduxl. Nyt
on se tosi, ettei yhdelle lapselle taida terwelll-
sembätapahtu,euin cosca sille ohdeldä luma<
llselda lhmiseldä yxi siunaus toiwotetan. Ia
»lijncuin se Jumalinen köyhä fijna seiso, nijn-
cuin Christus itze, nijn myös siunaus , enin
hän lapsen ulltze sano, itze Chrlstuxelda sen
ylitze sanotan. Eikö teidän pldäis lähettämänttldän
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't.lucu.kapsetpitäneuwottamanlanpiuleex.

tzidän lapsian sencallalsta h»,vä sildä köyhälds
saaman? 210 Tottumat myös lapset sen caut-
ta ilolla auttaman köyhiä. Sillä cosca hei,
dan wirrans on köyhille jotain anda / nijn
totutetan he sen cautta, mjn usein culn he yh--
dm löyhän ikmisen näkemät, näin ajattele-
man: pilä jotakin saaman. Ia jos
he sm nmrudesta tekemät, nijn toiwon minä,
(osca he ettei he bsota itziäns ar-
mottomiri iöybia mastan; ja olen sijtä ma-
(uutettu, että he Jumalan tykönä Mclls
laupiuden löytäwat. MaO. s. 0.7.

4. Lljatelcat rackat wanhemmat, ,os tämä
on pahoin tshty, eli ei? cuitengin jätän minä
eäsa teille teidän wapaan tahtonne ja
xenne: ainoastans että te siinä caiken wirey-
den ostatte, että teidän lapsenne cobta nuo-
rudesta, niin pian cuin he näkemät ksyh!a is
tarwitzewalsia ihmisiä, sencallaistn näön caui>
ta, s»dämmelliften cansakarsiwälli«yleen ja
Christilliseen and:lialsuden-mjclullisuleeu
tetuxi tulemat.

XXII. LlMt.
Cuinga lapset 6.erinl,mattaitt pl'tä neu-

wottaman/ettei he ylöncatzois hy-
Wiä neuwoja.

/A: 01 myös nuorten ja wcmhM tykönä
on yhteineii wiea, että he ylsncatzowat

ttrwelliset.neuw)t; semähden .gn se edespäin
tarpel-
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«,.llttU.HylVä,!l neuOoin pitämisestä.

tarpellincn, että walchemmctt lapsia usein la
yxiwacaiftsti neuwowat, tttti hc ,;ht V'? howH
licuwo y>öncatzo, eikä sydomm3siä.:s
ff.:. Tasa taitamat h> sanans tälia eli wlla-

muulla tawalla sowitla: ''Minun lap«"
seiii. cosca sinua jocu hywä ihminen, erino,"
m-ttain sinun wanhembas eli opettsilaZ, jo-"
takin muistuttamat, nijn älä pidä sitä halpa-"
na. Ala luulle, että paljas lbmil-en, wa.an"
Jumala itze ihmisen cautta sinua neuwo, ja"
että sinä Jumalat» ihmistsa ulönratzot eli''
cuullet. Jos sinä ylöncatzot hymän neuwon/'
m>n perkele sinua kewiasti wicittle,
tnllla sinun mihtzoi» , mjnmin lumalatto-''mun, rangaise."

2. Cuulcat töitä Salomonin sanat
taff. Kir. 12. v. I. loca ltztäns miclelläns
curitta anda / se tule toimeitisexi/ mut-
ta joca rangtliscmse olla tahto / se on
tyhmä. Näistä sanoista taidatte taincaliai-sen neuwon otta. "Minun lapseni, jos sinä"
Mran ueuwonja curituxen ylön-"
entzot, ntjn tule st, jos et sinä pecki paha"
ole, siitä, ettäs itzes wijsambana pidät, cuin''se, sinua neuwo; mutta usco, että lu-"
makin Hengi cuitenain enämmän ymmörtä"
cuin sinä. Sinä luullst, ettäs ole itze mi»»"sas kyliä , mucm Jumalan Hengi sitä'"
mastgn. Hulluus on nlwrumisen sydä-"
mes. San.Laff.Kir. 22. p. if. Ia M tt'

sinä
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s>,.z«cu. Hpwiin neuwvin

sinä anna itziäs nuhdella janeuwo, nijn et ole"sms ainoastans nyt il)bmä,waan pysyt myös"
edespäin tyhmänä. Älä cuitesgan anna si-'»
nuae hullutella/ että sinä oman!uullos cor-"
kiambana pldäisit/ enin JumalanHengen, ja"
sen wisahimman Cuningcin paälöM.'' Tä-
hän tulemat Mös nämät wisan Cuningan
sanat. San. Laff. Kir. 29. v. i. loca cu«
liturella on uppiniscainen / hän äkisti
cadotetan illnan phtäkän awuta. lot-
ca sanat pitä usein ja wiriasti nuorille edes,
pandaman.

z. Cttä te ahkeroitzette teitän tästä cappale-
sta, siihen on teille suuri sy. Sillä ne sanat,
jottateidän lapsenne mjn wastayacoisistl ylön-
catzowat, pitä hellä cuitengin wihdoin mi,
mein cohleleman- Niistä sanoista tulemat wi-
wein kiwet, jotca painamat ja
wat, lljoitengin lopulla. Sentahden reuwo
Syrach lapsia iydammellisesti näin: Poican/
cuulle minua / ja älä cahv minua plön/
emi minun sanani wjimein sinuacohtais.
Lug. 31.v.26. AM! !e menesty, mut,
ta wjimein ylöncatzoja nijn cohdellan, että
hänen mastoin tahton s San. Last. Kir. 5. v. 12.
nain walittaman pilä: Woi cuinga minä
olen wihannut hywä neuwo? ja minun
sydämen on hyljännyt cumuxen? v. l;.
Ia en ole cuullm opettajani äänds/ en-
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pitämiscA

gä cMstanul eorwanl opettajani puo<
lcen? v. t4. Minä olen lähes caicfeen
pahmeen jomunut/caiken cansan jaseu-
racunnan kestellä. Nämat mnab pitH
wanbemdain audaman opetta wastahacoisille
lapsillens, jotta ei yhtän neuwo euulla tahdo,
ja heitä sijnä siwus waroiltaman / siitä on-
nettomudesta, cuin heitä wihdoin on cohtawg.
Sillä totljest» on sencaliainen wostahacoisuus
ja caickeln neuwoin ylöncatzominen lasten ty-
ttna, etinomattain nijden, jotta wuosille owat
tulleet/ yxi mercki, että Jumala,
waanhurscas duomari, heitä jo rllngalstuxen
ala duomittnut o«. Nijncuin se nähdänEli!l
poisz, joita I'a fyllä neuwonut o'l, MMt<
ei he cuullet Isans ända/sentähden tah-
dot HErra tappa heidän, i. Sam. Kir.
2:v.2s.lotcasailatpitakerroiltam«neiainoa-
stans lapsille, »vaan myös jjallisimmllle, et-
tei he sentähden, enä he hyljäwät hywätneu-
wot, tule poiö Jumalan tykö ja »atetä tyh-
mään mieleen.

xxm. Lucu.
Cutnga lapset nuorndesta 7> erinomat-

tain nöyryteen ncnwottaman pitä.
sywällä ylpeyden junri ihmisen sy-

dämmesä maca, ei taita sanoilla ulossa-
notta: Ia ou sijs suuresti tarpellinen, ettHse, nijn paljon euln mahdollinen on, Mtän
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z,z ,z.lucu.C»iM lapset pitä nenlvvtlama^
Tämä työ vilä aljettaman

ihens tundemlsesta. Sillä joca itzens
hywln ja täydellisesti tunde / ei hän salli mle,
lellänslsen perkeleliiscn ylpeyden lykönans bal,
lita. Mikä on cutlengln ihminen? Mlelesäns
vn ban usein suurl, corlia, ylhäinen, jolla ei
wertaistane ole: mutta mikä on hän itzeläns
ja P. HenZ?n väälören jässen : Wastaus:
Ei muän. Cuinga aiwau turhat owat
caicki ihmiset? Ps. 2?.v. 6. Totisesti/
(sanoDawid<rinomattain, ja päättä walal-
laus omasa kietesans: sillä ihnnncn r.sco ftn
cntmgin työiästi;) Coco lhlNlncn on fnlcl
turhuus. Se on : Foca tahto nähdä cm-
ken lurhuden, hän lövta sen yhdelä ihMisesä,cosca hän itzesanstutkisiellan. Hän on nim tur-
ha, wiheljainen ja nijn mitätöin» cuinnöhtä
ja warjo. OI josca ihluinentäta oikein ajatte-
leman nuowdesta nemvotaisin; O! mlnga ei
hän louckais itziäns Ma ittiäsä ylpeydet, ei-
kä pyckis sen perän , wacm cosca hän joscus
turha prameutta jongun tykönä hawaitzis,nijn
hän tällä huocauxella itziäns sitä wastan
rustais: Cuinga ailvan turha on ihini-
NtN? Mutta cuinZa lMwat lapset omat ne,
jo>denmieleen tämä oikun painemri tule?

- 3. Mikä on ihminen enämbi? Sen sano
meille Syrach Lug. io. v. io. Hätl on llkla
loca elaisäns. Ia sentähdmmahti st hywä
Syrach wielä ulospuhjeta v. 3. Mitäs co-

reilct



Nöytyleen.

ttilet sinä waiwainen tuhka la mulda?
lneldän pitä ujoileman, en me royke-

ne oikein silmäim eteen asetta, mikä riccas
huonet me olemma. Meidän täyty sentähdcnhäwetä: ja cuitcngin rohkenemme loinen toi-sem itziäm corgotta. Eikö st ole tyhmyys
jahäpiä. Emme olekijidawäcuida, ci loistamahopia, ei pysywäinen rauta, waan ilkiä loca. Iasijtä rohkenemme cuirwgin nijn paljon öykätä.
Jos me tabdomme wäban enimbi olla, nijn
olemme hcinä/ ruoho/ lacastunut cuc«
kaiuen. Ia sitä tahto Jumala saarnatta-man ja julisiettaman Ela. 40. v. 6. Josa seJumalinen ääni sano: Saarna/ ccnckl liha
on heinä. Nyt, saamatcm sitä rackatWanbcmmat teidän lapsillen, ja st usein,sijhenasti että te ymmärrätte, että he sen kä-sittänet oDllt.

3. Te tiedätte mi?ä mato ih-minen on, cosca hän äitincchdusia tule; mut-
ta se unhoidetcm häpiällisesii. Teid m pitH
usein saattaman teidän lapsian «'aneleman tä-
tä heidän ensimmäistä wcheljaista ja wrklata
tilani, ja tasa tilas ftncman: « Minun»tapsini, nyt olet sinä yWojettu, sinä laidat,,
käydä, seiso, puhua :e. Mutta en minä»
taida sitä sinulle sano, culnga wibeljäinen»
ja raadollinen sinä olit, cosca minä ensist»syndymäsas sinun näin. W mato on wl>»heljälnen eläin, mutta sinä olit wielä wihel,,,

I jäifembi,
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»z.lucu. tapstt pits neuwotlama»

./'äisembi, silloin macaisit sinä alastoini ja

..pal»aisna; et tainut muuta tehdä, cuin hei,

.<colla, waikialla, ja surullisella äänellä
'Mtärvari tehdä/ että sinulda caicki, cuin
„sinä tarwitzlt, puuttui :c. Racas lap,
~si, älä sitä unhoida; mihingä ikänäns lu,

tahto anda sinun tulla, nisn »omtasis~nuas pyhäs nöyrydes tähän Daw'dln huo-
caurcen 2. 7. v. 18. Cuca olen

..minä HERra/ HENra/ ettäs olet
«andanut minun tähän asti tulla?,,

4. Jos ei se sinua teholta, (taitamat Man-
hemmat toisella ajalla sano) .«mitä sinä ollut
.<olet; niin anna se sydammelles käydä, myi
« sinun kcrta jällens tuleman pitä. Waliah,
~tunena, kylmendynenä, ilkianäja hal ewa!,

«.sena pitä lmun term maan alla macaman.
«Sinä mahdat nyt ja tästedes ni,n suures ar-
..wos olla, cuin sinä taddot, nijn ei cuiten-
«ganvrikän wähän ajan peräsi sinua tunne
«eli näe. Sentähden pitä sinun pimeydes
«'ocaitzen jalcaln ala macaman. Madot ja
«toucat pitä sinun culuttaman ja ymbärins
«culjettaman; ja ei kengän taida heildä sitä
«kieldä. Racas ihminen, mitä on sinua sil-
ti loin caicki copeus auttama? la, se on
.«paljon enämbi sinua «Vahingoittama; sil-
<clä Jumala seiso ylpeitä wastan /
..mutta nöyrille anda hän armons;
l. s. v.;. Mn racas cuin sijh luma,

lan
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Nöylyleen.
lan armo sinulle elämas ja cuolemas on, nijn
racas anna sinulle olla pxi nöprä sydän.,,
Costa sinun tykönäs yxi yipiä u!>uu» u ösnou-,,se, nijn tygö puhuttele sinun sydandäs näissä,,
sanoilla: Sydän, mtt taita sswm edesäs,,
yri langemus seiso, silla ylpeys käy lan-„
gennixcn edellä. San.lass.Kir.i6.v.!B.„
Ylitys käy a>na laugemuxen edellä. Ala a-„
jattele, ei ole yhtän waara, sinä seisottu-,,
jana kyllä. Ah Jumalan woimallnen kä^„
taita sinun pian cukista. M sinuas anna,,
toteen mieleen saatetta ; Se

lauke: Cosca jocu lange/ nqn,,
hänen sydämcns tule ensin ylpchi...
San. lli,k- Kir.iB. v.12. Anna se olla st-,,
nullewaroltuxenacaickena sinun e>lnalcanas.„

s. Jos nyt nuorudesta taincaldaiset ja
mnut neuwot soisit lasten corwis, nijn wa-
himnMikin jotakin sijtä heidän mulstosans py-
sois? Mutta mitä llmllette, cosca ette omian-
ne kertakan tästä muistuta, waan ihe lapsu,
desta istutatte heihin sen salatun vlpeyden juu,
ren, jäsen ylösheräotatte, ja enämmin ylös-
puhallatte heidän ylplän mielens, joca itze,stans kyllä ylöspaisunnt on. Mika palcka
on teille > te y>piät sydämet, sildä fuurÄdaInmalalda odotettawana, joca racasta nöys
tiä ja seiso ylpeitä wastcm.

6. Mutta sen tekemät myös caicki neVanhemmat, iotca «i tiedä, cuinga he hei-dän lapseus ccmnistaisit, ja nijn osotlawat sel-
-3 2 kiästl,
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2j.llltu. kopset pila »euwottaman
kisstl, mingä caldalsia lapsia he aicowat y,
löseanvana, nimittäln sencaldMa, iotca e-
despain itzens coconans mailman caldaisiriasettaisit.

7. Aiwan hywin sano yri Opettaia: s*)
te olisitte tulleet Chnsturen tygö sen-

..ccllaljlen kaunistelluin ja coreilduin lasten«carsa, mjn ei olis hän sanonut, nijncmn
wtea Marc. 10.0.14. bcnen tygsns

«cannettin: joista bön sanoi: SMcat lasKen tulla liunun tygöni lc. En minä
vjco, ena le nöyrä olis silmiänekän
he dän puolelis läändäl-yt. TM sanotan:
Lapsct ei ynmärrä sitä wlelö. la, ei niin
tayoelllsesti, cuin sencallalncn ylöscafwanut
hipiä raato; mut. a luondons ja ikäns läiken
vpplwm he cuitengin jotakin sijtä. Anna lcp,
selle uusi, knjawa, caunistettu waatet; ylistä
sitten cuinga caunls se on, ja ota waari, jos
ei sen mencttelemiset jakäyminen tule muute-
tuxl, jos ei se itziäns rupla latzeleman, ja
anna ymmärtä, että se jotakinerinomaista onsaannm; sijtä taidat sinä päättä, ettei lapsi
sijnä cappalesa, joca ei paljon kelpa, nijn p«
rati ymmärtämätön ole, cuin sinä luulet; ja
jos sinä hänen sencuNalsella turhudella puetat,
annat sinä silie sen cansa tilan ylpeyteen.

8. Cosca Wanhemmat andawat heidän
wielä plscuisille lapsillens yhden cunnlamsen

uuden
Ba!6enu«.
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Nöylydeen.

uuden waatten, ei pidä heidän sits tekemänneuwomista, loca tällä lamalla taitais
cuulua: " Minun lapseni, catzo, ettet siinä,,
M uudesa pug'»sa Jumalan edes llKmja,»
rumaxl näwyis; mutta se taita tapahtua, ios „
Mi nyt wäyangin enämmän »tzettäs luullet,,,
cmn ennen, ei sinulla ole sii een nbtän syy-,,
tä. Sillä jos wielä tämä pucu olis hovia-,,

«ijn emtengiu sinun ruumis,,
tule loaxi ja maaxt. Mitä le auttais, jos,,
«vielä joeainei ihminen täsä yugusa sinua,,
catzelis, mutta Jumala ssmlsta, niinculn „

ylpiästs, casiDvns potskäannäis. :c. „
9. Mitä tahdotte vloiäc Wanhemmat tä,

sä paljon esteitä etzia? sanocat iulfisestii
" te teidän omianne, (meniä eli suu,,,
ria, caickein uudemmalla tawal,,,
la) johdatatteco te Keltä sen cautta HER»„
ran ugö, cli pois HErrasta? Ettekö ie/,oh, „
dala Heliä sijhen ilkiään tmhm<en? Okät,,
tösä itziänne tae merin'weta?ö, maan wa-„
ftatcat mllpittömästi, teidän pitä cuitengin,,
kerta wastaman Nta wanhurstasta duoma,,»
ra. Jos nyt teidän oma sydämmenne sa-„
»!» teille, että he sen cautta mailman rac-,»
lauteen, jonqa ealdaisixi he itzens asetta-,,
»at, johdateturl tulemat, ia ei

(sillä josa tämän mailman,,
rackaus on/ei hänesä ole Isän rackaus/,,
1. nijn ajcuelcat, ios se myös,,
wastanapa sn, että te heitä,,uusilla ja. coreilla.»

I 3 lna<-
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,;.?ucu. lapset pita neuwottaman
waaletatte, eli heille nijtä sallit-

«te? Tämä coreus mahta näky tcille nijn
«caunlxi, cuin se ikänäns tahto, niin ei sillä
„cuitengan mitan muuta, cuinhumalan ran-
«gaistus, matcan saateta-

iv. Aiatelcat oikein, että se nmss teille
ja teidän lapsillenne sopi, mitä HERra lu-
dalaiMa sano Esa.z. v. 16. Hionm..tyttäret owat ylpiät, ja käymät kenos cau-
«loin, rijlns silminä, käwelewät ja astele,
«wat, nijncuin jalat sidotut olisit, o. 17. On
«siis HERra tekemä Zionin Marten päät
..rupiseri. ja HERra on paljastapa hcwän

la pnä häjy löycka nyvän ha<
«jun edestä oleman/ja nuora wyön edest, ja
«paljas pää caharain hinsten edest, ja ahdas

awaran hameen edestä- , Nämät
« caicki sinun cauneudes siaan.,, Alkat picai--
sudes tätä ylihecatzo-o, lukecat se muutamia
kertoja. Tällä lamalla tahto Jumala aja
teistä pois y.ueyden. Juvalaiset owat sitä
coetellet; Luulletteco te ylpiät ja mailma raca-
siaivaiset sydämet, ettalumala teidän tähtenne
on »otain uutta tekemä, eli sanans muuttama.

«. Multa te pidätte sen halpana ja O
notle: Se on nyt yxi tapa, että lapset niin
waatetetan. Nyt nijn pysytät sijs ajatti
masti teidän tawasanne (si»ä caik,lle ei se cui-
tengan kelpa) Jumala on mnös pitämä ta,
pans, cuin on, että maahancukista sencallaiset
vlplät. locainen ylpiä/ sano Salomon/on
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Nö"rytttn.

on HERralle cauhisius ja ei pääse
rangaisemata/ ehkä he cuictl yhtä pi-
dälstt. San. d.<t.Fvir.i6. v. s. Mitä tah-
dotte sijs scmo? Toiset tekemät myös nijn?
ettekö te cuulle eli usco. mitä Jumalan Dmgf
san^: Että jos nämät ylplät sydämet
caicki yhtä pidäistt/ nijn ei he cuitcngan
pääse rangaisemata.

12. Minä rucoilen, lukeeat usein Juma-
lan uhkaus s.Mos. 28,v< 56. s?. „ Waimo,,
tejoän seasan, cuin ennen hermllisest ja he-,,
cumas elänyt on, nijn ettei hän maltanm,,
I>.lcans maan päälle hercun ja hem „

man tähden> ei pidä suoman miehellens, jo,„
ca hänen syllsäns lcpa, ja pojallens ja tyttä,,,
rellcns jälkimäisiä, wtca hänen cohdustans,»
lähtenet owat, eikä myös poiktans/ cuin,,
hän synnyttä; sillä hän svö ne caickein tar-„
«vetten puuttumises salaisest, sijnä ahdistu-„

jawaiwas. jolla sinun wihoUises ahdi-,,
stawat sinua sinun vorteisas. „ Zllkät halait-
eo yhtän esimercki tästä cuulla, nijtä on mons
da. Tcroit'acat varemmin nämät jmat ihel-
lenne ja teidän lapsillenne, nijn taita halu he-
kumalliseen elämähän ja calliseen pucuhun
leilda cadota.

iz. Jos te tahdotte omianne caunista, niin
cuulca' mitä I'»milan Hengi sano Ps 4s.

Cumncjan tytär on coconans cun-
«iällinen lWdä/ /a pytälän että caick, si-

-24 sallisesi
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,4.?ueu. Eitä lafi<» rucous

sallisesti tulia caumsieturi; j.i cmiM se siima
sielun caunistus, se salainen ihminen sy-
dämesa ilman wiatn/ laktalla ja hil-
jaisellahengellä/ nijncuin P. Petän sittä i.
<s,p. F. 0.4. puhu, mahdais oltiin teidän ia
teidän lastenne tykönä löytyä. Zumuia y ös-
walaiscou meitä caickia, että me baloaudem
t'mdisim/ ja ylpeydestä itziäm cawahtaisim!
Amcn.

XXIV. Lmu.
Että lapset 8. ermolnattain rucouxcen
muwottamanpitä/ josa myös lyhykäi-

sesti edcspannan / että heidän ru-couxcns on woimatlinen.
oAjlmeifexi pitä myös lumaliftt Wanhem-

mat muistutetut oleman, että he lapsens
wirläan rucouxeen neuwowat. Alkön kcltgan
luulco, että lasten rucous on yxi lapsilliuen
ja halpa cappale Jumalan edes. Ihmisiloa-tin taita yxi lapsi jotakin saada, joca täysi-
easwanelda klelletän, iosta monda efimerckiätaita olla. Nijn myös Jumalan tykönä.
Semähden mahtawat Wanhemmat, coscahe jotakin erinomaista sydämmestä anomat,eli muutoin tahdoisit alca, jos ei wifftt asianhaarat sencallaista tstä, lapsillens sitä ilmoa-
ta ja sano: lapset, se ja se meillä«on, se ja se meildH puuttu, sitä me tabdom-«me alotta, olrat te meidän edestä rucoiljam

luma-
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»' o» woi««llincn.

Jumalan tykönä. EtMt hända wiriästi,,,
cttä hän tänM meilda pois ottais, tätä „

meille andais, tämän työn armoja siunata,,
lahdois: Jumala andacon teidän rucouxen-,,
neerinomatesti itzeLens kelwata:c.»

2. Täft tutkisteldcx-on ne sanat i. Mos.
Kir.2Lv.i6.l7. «HaHagar istui roicans „

inala cuulli vujan äänen, ia Jumalan En-„
cell !)lmsis>igarita taiwast, ia salw häntt,,,
le: Mikä sinun on Hagar? älä pelkä,
lck Jumala on cuulltt pojan äänen, cusa,,
hän maca. „ Ei ilman 'syytä mainita täsi
pojan äändä eaxi kerta. Polca ci ole vxl-
lians huuz<iNUt, waan myös äiti. la, ei.sij,
nä seiso kcrtacan, että poica on huutanut,
NWM äiti, ja cuitenain cuullu se: Jumalaon cuullut pojan äänen. Ei, ttijncuin ei
?,uma a myös ol,s cuullut Hagaria, sillä
HERra on läsnä eaickia nijtä/ jona
hända auxens humawat/ sano Dawio
Ps.i4s. u.lB. maan että hän tiettäwäri te<
kis, että Jumala lasten rucouret anda crins
omattain ftdälnmellens käydä. Ia jos vxi
äiti ja poica »h:ä haawa huutamat, niin
hän cuitenglu erinomattain lapsen äänen cnul,
la tahto. Sanocat se teidän lapsillen/ ja y,
lösheräyttäZät heidän tykönäns sen cautta
halu rucouxeen. Ia eosca te itze Jumalantykönä olum jotakin rucoillel, ja teidän lay,

I 5 sian
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»4. lucu. Etlö lasten sncDus

sian myös sitä rucoilemai neimonet, niin
san)Mt näin: «AhHCRra, jos et sijna tah-
too minun äändanl cuulla, niin cuulc cui-
..tengin lapsen ääni, minun köyhän lapseni/
.<joca sinulda tätä myös rucoilc.

3. on tämän hywin tiennyt,
sentaoden cosca hän on ollut murhellincn,
on hän usiafti tullut Lucu-Cmnmiostans, ia
on lastens cansa muutamia wlrsiä ja mui-
ta ruco"xia lukenut, ja on nij?! jällens iloi-sans sisa'!?e mennyt. Racas Christitty, ei-
kö hän itze ilman lapsia olis taitanut rucoi»
la? la, m»nda kerta on hän sen tehnyt,
kyllä woimalliscsti; mut'a cosca hän mur-
hens aicana on tahtonut sitä enämin
cuutta »tziäns rucouxk» cuullosta, on myös
lasten täytynyt seiso hänen kyljesans. Cuiw
ga pclljK» s!n!ippUs oN lasliN
rucouxeita pitänyt, on sijta kyllä hawaitta-
wa, etlä, cosca hän kerran on sur-Mus
lähtenyt pois niiden oppenuttten miesten ty-
kö, jotca cocondunet olit, ja nayi
n»t muutcimia lapsia seisoman ja rucollewcn
äitins edesä, on hän iloisesti jällens men-
nyt sisälle ja sanonut: Hlkäm nyt murhevl-
set olco, sillä minä olen nyt nähnyt ne
Sallgarit/ jotca meitä caickia hätä ja
waara wajtan warjelewat, että me kyllä
selsowaisna pyymme. Ia cuin
on kysynyt, cutca ne suurimmat cansim ftas

ollstt,
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VN wllimassinen.

olisit, on hän wasiannut: Ne owat ne vie-
net l<ioftt, joidm rucouren minä nyt cuuli
lut olen, jota ei suingan lumssla hyliä.

4. Nyt rackat WMemmat, catzocat,
että te scncallaism SangareitN tapsistanne
teette, että teillekin sencauaiset Ruhtlnat huo-

olis. Waiwa, cuin teille ollut on,
hor oitta heitä täsä klwoituxes, pitä teille
lc>OO. kertaisesti inaxetlaman.

XXV. Lucu.
Mistä lapset erinomattmn pitä neu-

wottoman rucoileman.
Mutta minun pitä muutamat caovalet täs

yön paneman, joita lapset erittäin ja
caiken muu« pitä neuwottaman rosoi-
lemm nimittäin sitä totlsta
wijsautta / st on Jumalan pelcoa/ ja
P. Henge. Nämat owat ne caxl lasten
päa-t.1.0 jttca Jumala heille luwannut
on, cuitengin sillä ehdolla, jos he niitä hanel,
dä rucoilewat. Ei tasatukenaan ulossulje-
ta Cbristicunnan rauha ja Wanhembain
menestystä, joita heidän myös ru-
coileman pita; mutta ne ennen nimitetyt owat
corkiammat, joita heidän rucoileman pita, ni-
mittäin wijsautta ja P. Henqe.

2. S'ita edellilellä sano Jacob ?''«. l.
v. 5. Jos loldakin teistä wqsautta
puuttu / hän anocon sitä luma-

ialda/
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2 f.Lucu. lapset pila crinomattain rucoilema»

lalda/ ja se hänelle annetan. Sijtä
jano i>zc 'i. v. iz.

TatwaUinm Isä anda P. Hengens
sitä anowatsille. Namät Chllstuxen sa-
nat, taitamat tain-McusttN Neuuomilecn ti-
lm« anoa: ..Racas lapsi/ P. Hengi on
<. sinulle tarpellinen; sillä jos ei sinulla Hans
..da ole, et taida sinä olla Jumalan lapsi;
..ja paha hengi on sinun yhdestä synnistä
..toiseen syöxemä. Mutta jos sinä tahdot

Henge, pitä sinun lumaialda
..sitä rucoilemans Sillä Taiwallinm M
..anda Pyhän Hengens sitä anowaWe.
..Edesvidä sinun rackaalle lumalallcs na-
amat hänen Poicans sanat, ja sano: Ah..racas Isä, sinun Poicas on luwaunut,

annat P. Hengen sitä anolvaisllle:
Taiwalliuen Isa, minä rucoilen myss

sitä, ja sen sinun Poicas lEsuxen
..CHristuM nimeen. Ah! nijn anna nyt
'.tämä lupaus nwös minun päälleni taytes
'.tm tulla, ja anna minulle Johdattaja P.'.Hengi, jota paitzt en minä taida sinun'.tygös tulla.,,

3. Tämän ohes edestuon minä sen lu,
roallisen tawan, cuin monelle Christillisellesodämmelle on, jotca tätä calllsta lahia sil-
dä rackaalda lumalalda siinä tawal-
tisesa aamu - siunauxesa sellisti rucoilewat;
ja Engelein siwuun panemat P. Hengen,cosea
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Wijsautta ja P. Henge»

be aamu-siunauvesans nain bnotawat:
Sinun P. Henges olcon minusa / ja
sinun P. Engells minun cansani/ et«»
tel se paha wilMllnies minusta mi-
tän Woittm!t/ Amen. Jonoa tc.wan / >osse lelua ett e>, »atän minä JumalistenWan-

coettclcmuxen alic.
4. Ne JacobinLug. i. v. 5. edestuodut sarat

mahlawat taincallaiftu neuwon Mä: ~ Mi-
nun lapseni, sinä ole wielä vxlnkertainen,,
ja ymmärtämätölu; sinun sydämet on tai,,,
punut turhilleen ja hulluteen; Sentahden,,
rucoile Jumalala, että hän sen ttiwaisel,,,
la wijsaudella täytäis, ia sinulle ylöswa-,,
laistut ymmärryxen silmät lahjoitta tahdois.,,
Anna sinun jocapäiwäinen rucoures olla,,
Wis. Kir. 9. v. 4.6.1a. O! minun Isäl, „
ni Jumala, ja caiken laupiuden HEna,,,
anna minulle wijsautta, joca on
cas sinun istuimcs ymbärillä, ja aiä hvl-«
jä minua sinun lastes seast. Ia jos jocu,,
ihmisten lapM olis wielä täydellmen, nijn,,
ei hän mitan maxa, jos ei hauella ole,,
sitä wijsautta, joca sinulda tule. Lähetä»
händä alas sinun pyhästä taiwastas, ja,»
sinun cunnias istuimelda lähetä händä,,,
että hän olis minun tykönäni, ja työtä,,
tekis minun cansani, että minä ymmär-,,
räisin, mikä sinulle otollinen 0n.,, Wan-
hemmat taitamat M lvgöpanna nämät sa-

nat:
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ls. 3ncn.?apsstpitaMM'mattain nuolleina!»

nat: sinä näin mcoilet minun lapse,
..ri sydämmesia, niin ci Jumala sinua
..cuullemata tylöäns paästa.,.

5. ?)n' esimttcki yhdesä nuoresa ihmi,
sesä/ joca on rucoillut tätä wij,
sautta, on meille Salomonisa/ wca i.ssun.
Kir. z. v. 7. näin lucone: „Nyt HERra
„minun Jumalan, sinä olet tehnyt, sinun
„valweljas Cuningaxi, minun Isän Dawi-
.idin siaan, ja minä olen nuomcainen ja en

tiedä käydä ulos taicka sisälle- v 8. Ia
«sinun valweljas on si»un cansas keffellä,
,ccuin sinä olet walinnut, joita ei.kenqän
«luke taicka kirioltla taid«, paljouden täh-
,.den. v- 9. Anna senlähden sinun palwel,
«jalles ymmärtäwäiuen sydän duomita sinun

ja eroitta paha ja hywä.„ Tä-
stä taitamat Wanhemmat ja lapset >tze ke<
wiästl taincaldaisen rueouxen lehoä. «HER-

minun. Jumalan, sinä olet minun, sinun..palwelias, järiellisexi ihmisen' tehnyt. Ml-
..nä elän mailmas paljon pahan cancan ia
..wahingollisten esimerckein seas; uljn olen

minä yxi wäbäinen nuorucainen, en tiedä
..minun ulos-ja sisälle-käymistäni: Niin
~anna nyt minulle sinun palwelialles yxi
«cnullialnen ja ylöswalaistu sydän,

nä näkisin ja ymmärräisin m kä bywä ja
«paha on.„ Totisesti, fencaliiUsesta rucouxe,
sta cuuluis, mitä Salomonin rucouxesia ni,

mitctys
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Wijsautta ja P. HenK?.
mitttys paicas seiso: v.ic?. Tämä puhe kcls
pais HERralle/ että Salomo tätä a-
noi. Ia cosca Wcmhemmat owat totut-
tanet lapsens näin fydämmesta rucoileman,
nijn «tulle Jumala heitä ei ainoastans tasaasias, waan anda heille ylhäldä myös ciickia
muum hyödyllistä ja tarpellista, nijncuitt
Salomonin esimerkistä on nähtäwä.

XXVI. Lucu.
Muutamat erinomaiset cappaltt/ iolsiclWanhembam tasä lasten rucouxenharjoltuxcsa pitn waarln-

ottamlin.
Mutta minun pitä lasten rucouxesa wie-

la muutamat erinomaiset cappalet e-
destuoman: Ia pitä 1:0 Lapset ei ainoa-
stans nijtä mmlda eteen kirjoitettuja rucouxia
totutettaman lukemaan, waan nijn pian cuin
heidän ymmarryMs josakin ilmoitta itzens,
myös aina saatettaman omilla sanoilla yhtä
eli toisia lumalans eteen vetämän. Sil-
la nijncuin he opetetan, cuinga heidän cun-
«iällisten ihmisten tykönä jongun asian toi-
mittaman pitä/ nijn on se myös cohtullinen,
että he sijtä neuwotan, cuinga heidän asians
ja anomuxens Jumalan eteen wetämän ja
salaisisa cammioisa puhuman pitä.

2. Että opetta heitä tasä, taitaisit Wan-
hemmat
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26.lucu. Clinomaiftt cappalcl

hemmat toisinans omalla ejuncrkilläns hei-
dän cdelläns käydä. «En me cuuic, sen
„pahembi! nyt paljon hywä, maan joca-

suurista häwituristä',
..muhivista wainoista, maanculkcudcsta :c »

Tämän taidaisit Wanhcmmat lapsillens en-
sin tteenasctta, sitten neuwoa, että he Ju-
malala sencallmsten waiwain ja rangaistu-
sten poiskäändämisestä rucoilisit, ja annaisit
heidän läsnä-ollesans sijtä
He taidaisit sano: "Muun racas lapseni,
"minä olen sinua nyt käffenyt yhtä asiata
"Jumalan tykönä toimittaman; annas cnul-
"la/ cuingas sen eteenasctta tahdot.,, Jos
oi siis lapsi, sijnä>cnsist a!caan miis, nijn
taidaisit Wanhemmat ensist sen edellä teh-
dä; ja cosca he sen monella esimerkillä teh-
ntt olisit, nijn taidais lapsi aieanans omilla
sanoilla syoämens Jumalan eteen wuodatta.
Tutkistclcat, nurä autuallinen ja Jumalalle
otollinen työ tämä olis.

Z. Toisexi, ehkä se on rarpellMN/ että
lapset muutamia wi§ejä rucouxia ulcoa opi
piwat, nijn cuitengin ininä toiwoisin, 1:0

etici meidän yhteiset kirckowirtcm peräti tu-
lis unhoitetuiri; silla silloin ei cuullais nijtä
Wanhoilda nijn pahoin weisattawcm. 2:0
Että heille nijn monen ja usein sopimatto-
main rijmi-rucousten sias opetettaisin caunita
P. Raamatun sanoja ulcoa. Silla muots
taidaisit lapset yhden sangen caunin tawaran

coota,
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««arinotetlawal lasien tucvnM. »

eoota, soca heille sitten ei ainoastans bvödyl-
lileen saarnan cuullemiseen, waan myös häe
disä ja itze cuolemasakin sopiwaiuen olls.
Erinomattmn pitä Wcmhemdam, cosca he o-
wat cuullet yhden cauninRaamatun sanan elt
huocauxen Jumalan sanasta kircosa edektuo-
tawan/ eli itze sen lukenct, sen saman lapsil--
lens opeltaman. Se tulis paremm lapsille
hywäxi,cuin nijnmonda coottua
sta. pitä Wanhe.ubcin aina cahoman,
että lapset stn, tuln he ulcoa oppinet omat,
ymmarraisit. Silla monesta lapsesta cuulu
se totudes/ cuin Cor,sius mullien Zcdedeuren
poijlle ja heidän äitillcns sanoi: Mattb. 2Q<
v. 22. Ette tiedä, mitä le rucollm<».
Jos iocu heildä tysyis, mjncuin PhlllppUs
Ap.Teg.B. v- 32. Drottningin Camari-pal-
neljalda Ethiopiasta kysyi: Pmmärlatkös/
MiNls luet? nijn monda tuhatta heistä Ca-ccmsa massaisit v. zi. Cningch
me sen taidamme ymmartä/ ellei joc»
meitä johdata? Ia tosin. euinZa he tai?
tawat sen ymmarta? mutta kenelle olis mah<>
dollisembl ja sowchambi sitä heille ulostoimit-
ta, ja heidän ymmälryxens mitan jälken sitltseliltä, cuin Wanhemmllle? la, joehehii
taudesta häp<wät tätä työtä päältenS otto,
Nljn mahtawat he tutkistella, minää palcan
heldän, nijnruin laiftain ja uscottomain pal»
weljaln, wijmeiu HERralda M saaman»

K 4. Col-
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,6.<ucu. erinomaiset cappalet

4. Colmannerl, on ennen caickia tarpel<
linen, että Wanhemmat omians wiriästi ja
yxlmacaisesti neuwowat, että he hartaudella

rucourens toimittamat; erinomattaln coscasen pahembi, tamallinen on, että lapset yh,
den rucouxen toisen jällen hörisewat, ja ainoa-smns suun hyminällä Jumalan eteen astumat.Täsä ei ole kyllä, että Wanhemmat toisi,
nans sanomat: Lapset/ rucoilcat har-
taudella : Heidän pitä myös heille oikein
teroittama»/ mikä corkia työ se on, että
rucollla; mitä se merkitze, että se wai-
wainen tomu ja tuhka, ihminen , rohkene
puhua, sen corklan, suuren, ja caickiwal,
dian Jumalan consa i. Mos. Kir. 18. v< 27.
Euinga ne P. Jumalan miehet, nijncuin
Abraham/ Elias/ Daniel/ ja muut ru-rouxesa itzeus nöyrytlänet omat. Cuinga
Christus itze rucoillesans easwoillens maahan
langennut on.

.. Erlnomaltain, cuinga se on
„ sille hywälle Jumalalle yxi kelwotoin ja

työ, cosca händä huulilla
«ainoastans lähestytän, mutta sydän on cam
~ cana hänestä Match. 19. v. 9. longa he
..edespäin taitamat heille näin selitta: Catzo,
~ minun lapseni, jos minä yhden arwosa pideti
«tawan ihmisen cansa yhdestä corkiasta asiasta
«puhuisin, mutta olis sillä wälillä minulla
«caickmaista tonntttamlsta, jakäännäisin sel-
..kani hänen puoleens, eikö hän sitä suuresti pa<

lM'Ulti?
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waallnotetlawsst lasten rucouxei.

haruis? Eikö hän si)ystä ajattelis, etten minä,,
paljon lucua pidäis sijtä käsillä olemaisesta,,
asiasta? Eikös si,s luulle, että se on pa!-„
jon enämin sitä hywä Jumalala mastoin .„

costa iocu pyhistä ja corlioista asioista, jotca,,
ruumin ja sielun parayuderi tulemat, ainba,,,
staus suulla hänen etcens tule, mutta aja-,,
iuMans, jotca se calckl-tietäwälnen lumo-„
la sclkiasti näkc, mouda m-mta asia toimit-,,
ta, ja hänen puolens nijncuin lkänans se!,„
käns kaändä? Ajnule se bywin racas lapsi,,,
ja catta, ettet sinärucoillesas suurinda sym„
dia tek,s sijnä, että sinä Jumalan corkeutta,,
nijn piickat.

s. Neljännexi pitä myös Wanhembain,
costa be omians rucouxecn johdattamat, heille
sijnä siwus edespitämän, cuinga kirous ja
sadatus, on nijn cauhia että se caiken
rucouxen wolman estä. Tähän tule mitä

siino Lug. ?4. v. 29. Cosca jocu
rucoilc ja Mcns kiroille / cuuiga HEr-ra cuulle hänen rueouxens? Seu ecut-
ta tule monen Jumalattoman ihmisen tmhaj
esteet tyhjän tehdyri, jotca ilkiätä kiroileml-
stans ja sadattelemistanssilla caunistelewat,
että he cuitengin aamulla ja ehtolla ja muul,

-lons rucouxens sijnä siwus toimittamat. Mut-
ta ei he tiedä, että rucoustin taita synnixi
tulla / Ps.iV9. v7. Ia ettei Jumala tah-
do , että yhdestä suusta lDos ja kirous

K » ulos-
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,s.lueu. rrlllvmaisel cappalet u.
«loskäy lac. z. v. lv. Catzocat, että te tä-
män wahingollisen tawan aicanans lapsildan-
ne poisotatte, ja että te heidän eleens ni»n
maatatte kirouxen, että he, nijn usein culn hesen cuullewat, sen edestä peljästywät, nijn,
cuin cuulisit he itze perkele», sen kirotun hen-
gen, kiljuman.

6. Wijmeifexi pila myss Wanbembaln
lapsians wirlästi neuwoman, mä nijn usein
cuin he cuullewat Tijma-kellon ja «ucous kel-
lon, että he silloin pyhällä huocauxclla itzens
Jumalan halduun andawat. Huocaus taita
tämä olla: .«AhJumala! anna minulle cmde-
,.xl calcki minun tehdyt syndini, ja laina mi?
,/mllle ja räikille Ehristltyille autuas hetki,
..CHulMiseslitlä ja autuallisesti enolla, Amen!
Että Wanhemmat tämän tiettäwäxl tekisit
lopsillens, nijn ei pidä heidän andaman yhtä»
httke ohitze mennä, «osta lapset saapullla o-
evät, ellei he'itze corkialla äänellä sano heidän
edcsans tätä huocausta;ja sen cansa nijn cau-
«van päällepidä, ruin he ymmärtämät, että
lapset itze aicanans tietämät sen itzellens mul-
siutta. Eli, taitamat he myös näin kysy:
Lapset kello lyö, mlta le nyt ajattelette? Elt,
nijncuin Wanhemmat tämän itze eteensotla
tahtomat, jota en minä tahdo heille eteen-
kitjvitta. Tosi on se, että tämä aiwan hywin
sopi pitämän sydända hywlsä ajatuxisa. Ia
ti tarwita tähän yhlän suurta waiwa, sillä se

usein
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«,7.?ucn.HMäin esimerckein laepellisudesia.'

«sein tehty kertomillen taita sen allnomaiscxi
tawoxi kewiästi saatta.

Lum.
Cuinga hywäin neuwom siwusa myös

hpwät esimerkit tarpelliset owar.
asti olen minä muutamat wistit cap-

palet eteenascttanut Chrlst:llisille Wan-
hemmille, joila heidän lapsians wiriästineu-woman. ja nijn AERran lygö johdattaman
pitä. Minä taidatsin kyllä monda muuta lä-
hin tygö panna, mutta annan cuitengin sij-
nä seisahta, cuin edestuotu on, ja jätän ne
loput ymmattäwäisten Wanhembain peränä-
jattelemiseen ja wireyteen. Waan nijncuin
veuwo wahän hyödyttä/ jos ei hywillä esi-
merckeillä, ja wiriallä Wanhembain rucou-
xella sille woinm anneta/ nijn tahdon mins
näistä cahdesta cappalesta myös jotakin puhua.
Ia on ensist se tosi, että caicki cuin me näem-
me, se kay enämmin sydämmelle, euln ne
asiat, jotca me cuullemme. Josta sijs kewiä-
sti se kysymys taitan wastata: Mlngätähden
lapset/ ehkä he paljon wanhemmilda neuwo-
tan/ el cultenqan paremmixl tule? nimittäin
»e pahat esimerkit, cuin lapsille heidän omilda
Wanhemmildans annetan turmelemat sen hy-
wän, ja heisä enämman matcanftattawat,
cuin hywät neuwot. Laplet tahtomat ei ai-
noastans corwans, maan myös silmäns täy-

K z teen,

149



,7.?ucn. Hywäin eslmerckcln
teen, ja yri hyma esilnercki matcansaatta
enamin heidän toköuans, cu!n kummelien
neuwa. Gentähden cosca ky-
sy, cuing se tule, ettei yhtän, cli harmoza e-
flmerWlsiä lapsia löyly? wasta hän oikein:
Mä, että wanhat esimerkilliset wanhemmm
Harmoin heidän silmäins eteen tulemat, ja
nyt lähes cadonnet omat. Se on <en pa-
hembi, >onga ylitze Jumala armahtacon! W
hen cuilllt, ettei wanhain tykönä yhtän hä-
pyä, eikä nuorttn tykönä yhtän siwoa enä ole.
Sentähden tapahtu, nijncuin se wijsas pa:ana
3enscz sauo: Ei he läy sitä tietä, emn hei-dän,käymän pidais, maan sitä tietä, cuin
toiset heidän edelläns käymät.

2. DymH opoi ja neuwo on nijneuin yxi
pellolla kylmetty siemen,,mutta »ahat esimer,
tie omat, nijneuin wäkewä wirta, joca po-
jeSwie caicki, cuin sen eteen tule. Jos nyt jo,
eu, joca wiriästi kylwä, tahtois sitten se»
pauhawaista wirta wastan tehdyn mallin awa-
ta, että wesi itzeus pellon ulltze mäkimallaise-
sti ulos wuodatta mahdais, eikö händä syystä
pidetäis tyhmänä? Tämän tyhmän ihmisen
ealdaiset omat ne, jotta omians ensin neu-
womat, mutta sitte pahoilla esimerkeillä itze
pahendawat. Sillä sen cautta repiwät he
pois, nijncuin wirran cautta, sen ennen heihin
kylmetyn siemenen, ja andawat sydämen pel-
lolla ei muuta cuin ilkiä hajua ja «Maisuut-
ta maata.

3. Suu,
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tarvellisudesia.
3. Suuremmaxi selitoxexi, culnga turba

wiriä kehoittaminen ilman täydellistä edellä,
käymistä on, nijn waarlnottacatrackat Van-
hemmat scurawainen wertaus. Jos caxi maft
«miestä olisit aicoinet tulla yhteen paickaan,
mutta st ymmärtäwäisembi heistä/ jocatoista
johdattamanpidäis, sanois hänelle: si-
nä sijhen paickaan tulla tahdot, cuin sinä mi-
nun cansimi aiconut olet/ ei pidä sinun tätä
tietä käymän, mutta cuitengin kawis hän itze
M, mikä johdattaia olis se? Eli että minä
toisen wertauxen annan: Jos caxl waketväta
ja terwettä yhdes jalcaisin matcustaisit/ mut-
ta ymmärtäwäisembi heistä sanois cumpaml-
lens: Meidän pitä tänHpän calkiti sijnä eli
siinä palcas oleman / ja niin paljon, cuin me
taidamme, kiruhtaman; neuwois myös toista
ja lMs hänen joutua / mutta itze macailis
tiellä yhden hetken toisen jälken: Ellö hänen
cumpanins ajattelis, (cosca se toinen p tä hä-
nen cansans yhdes sijnä eli sijnä paicas ole-
man) ettei se olis nijn tarpellinen sinä päiwä,
nä sinne tulla, eli myös, että he yhtä hywin
tmdaisit sinne tulla/ walckaeihe kiruhdais?

4. Tutkistelcat sitä itze, jos ei tämä nijn
ole, ja jos ette myös tee, nijncuin nämät pa-
hat johdattajat, costa te lapsianne yhteen fa
toiseen awunn neuwotte / eli sijtä ja tästä
wiasta waroitatte, ja ette itze ahkeroitze teitän
sijtä, eikä sitä carta? Ei se taida muutoin
olla, cuin että teidän lapsenne mpiawat ajat-

K 4 telemaa:
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,7. lucu. Hywäin efimerckein
telcmcm: Jos se olis tarpcllinen nijn jänis»
elä, nijn meidän Isäm ia aitlm sijlä parem<
min itze lucua oldalsit: He tahtomat meidäncansam miwaseen tulla, ja waeldawat cuitens
gin sitä wastan cmn he meitä neuwomat.
S el ole se «uuri nljntarpellinen, että
me heidän opvijns janeuwoons meitäm nijn
sidomme Eli sanocat minulle, taitawatco
teidän lapsenne sitä teista ajatella, että te itzekäytte sitä tietä/ jonga te heille osottanet olet«
ta, cosca ette itze p?dä tajwasen tulla, eikä
Jumalalle k«lwata. Cummanga tahdotte
näistä molemmilta, että heidän teistä ajatte-
leman pita. Enamin mahtawat be tarp'lii-
sesti ajatella. Se edellinen olis heille wahin-
g>llmen, se toinen teille »vahingollinen, ja
myös teidän neuwoillen esteexi. Sillä mitä
pidäis sen neuwo minun tykönäni wa!cutta<
man, josta minä ajattelisin, ettei hän itzela»taiwaseen tahdois.

s. Nijn näette nyt/ cuinga tarpellinen se
en , että ylösrakendawainen edellä loistama
«en tuie ttrwellisten neuwoin siwuun yhdl-
sietyri. Ia jos »vielä Wanhemmat ajatteli-
sit, että he sen iz. lugun johdatuxen jällentä-
sä klrjas/ omat lapsillens ennen sansnet, ettei
heidän pidä itziäns toisten esimerkeifä loucka-
man, ja ei olis sijs heidän omista esimerkein
stäns lapsille yhdengän wahingon pelcoa,
nijn taita cuitengin heldä» ymmarryxens, cosca
he wähan peränajattelewat, kullä sano, ettei

.
se neuwo.
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larpeWldesi».

st neuwo, cuin iz. lugun jälkenannettu on,
mitan toimitta taida/ ios ei Wanhemmat itze,
uijn monen pahan esimerkin keskellä, cuin
muilda mmetan, tahdois anda itzesäns loista
awun ja lumalisuden cuwa, ja sen cautt»
neumoilens terwellistä woima anda. Nt
neuwot, cuin annetut omat 18. lugus, tarkoit-
tamat sen päälle, ettei lapset wicrasten ihmi-
sien esimerkeistä annais itziäns mielellä; mut-
ta wireys, että itze hywiliä esimerkeillä edellä
täydä, tarroitta sen päälle, ettei nimitetyt
neuwot jällenswanbemmilda itze tule woimat-
tomixi tehdyri. Ia pysy sentahden sijna, et-
tä Wanhembain itze pitä heitä ei ainoa-
stans sanoilla/ maan myös elämillä esimer-
keillä ojendaman.

XXVIII. Lucu.
Cuinga Wanhembain pita omalns edel<
lä hywillä esimerkeillä käymän,- loca onse colmas tappale/ cuin oikiaan lasten
tMcaswattamiscen tarpellinen on. I«

cuinga heidän pltä itziäns cawahta-
man/ ettei he heitä pahalla

elämällä pahenna.
/Tangen suloinen on kyllä, ja myös ylsn

määrällinen lasten eansa olestella, cosca
heidän luondons oikein ajatellan. Sillä niju
kcwiasti, cuin yxi kipinä, cosca se lrutin lan-
ge, taita sen sylyttä, nljn tewlästi taita myös

K 5 Ys'
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,54 »8. kucu.WanhlmbainM lasten edel,
yxi sana eli työ, lasten mieleen itz.ns tungla,
istutta» ja mjn cowin rixpua, ettei sitä nijn
kewiasti ulosaja taita; josta usein suurima-
hingo seura. Sentähdeu kirjoitettin muinen
nämät sanat owen päällä )uvenal. l4.

Se on: jos se Suomeri tulkitan:
M' rietas puhe/ käytös taita pian

ranta /

Cosc' laps' sen cuulle taick' näre/
muist' nijtä cartta.

2. Se on jo usiasti ennen sanottu, cttck
jocaitzen Perhen-Isannän pitä oleman huone-sans yhden Saarnamichen eli Plspan. Nijn
sowitan minä nyt suurimmalla oikeudella hä-
nen.,päallenö mila Pmvali Tit. 2. v- 7 ?ir,
joitta: Vaikis aseta itzes hpwliin töiden
esicuwan'/ wilplttömällä opetuxella /

cunnialltsudella / tcrwclliseUä ja nuh-
tettomalla sanalla. PerhewlsandajaE-
mända el ole sencallaiset cappalet huoneftl/
jotta pengin alla macawat, joita «i kengän
eatzo eikä heistä lucua pidä; ei, he owat
nijncuin yri ylösnostettu patzas, ioea perlM
mäen, (erinomattain lasten) silmäin edes just
kisesti selso. Mitä ikanäns helsä on, loista
eohta jocaitzen caswoin, enin huonesa owat.
Mitä pita heidän sijs itzesäns andaman nahdck,cosca



hywissa csimerleillö kapman.'

eosca jocaitzensilnmt heidän päallens catzowat?
Pawali sano: Opin esicuwan: se on, sen-callalsen mwan, johouga se jo on painettu,
ja sijna taitan nähdä mitä hän muihin sisälle-
paina eli ovetta tahto. Hänen sanans, toöns
ja käytöxens, pitä nijn paljon, enin mahdolli-
nen on, nijn sowltetut oleman, cuin hän ope-

jällen tahto, että toiset pita itzens me-
nettämän. la, hänen pitä oleman yxt elä-
mä speili, joja lapset ja perhe, nM catzele-
wat, mitä he häneldä opetuxes ia neuwomists
euullet owat. Sentähden pitä hänen oikeu-
della lackamata comisans andaman soida,
mitä yxi Jumalinen mies sanoi: Oikein teh-
dä lasten edes, on se paras opetus heitä
hurscaixi tehdä.

3. Cusa tätä opetusta ei cuulla, sima
cuullu se2. Tim. 3.v.?. Aina oppiwmset/
ja ei coscan totuden mudoon tulewaffet.
Sillä eykei neuwoja puum, tulemat lapset
euitengin pahoixt ja turmeluixi. Silla ope-
tuxen ja neuwomisen hywä siemen tule helsa
pahain esimercketn orjantappurain cautta tu-
cahuteluxi, ettei st hedelmään, eikä ne neu-
wotut elämään tundoon tulla taida.

4. Jos Pawali cuults monen wanhem-
bain neuwot, nijn HHn R0m.2.0.19.20.21.
23. näin heitä lygöpuhuttelis: „Te luullet-,,
tt itzenne sokialn johdattaa ja nijden wal-,,
keudexi, jotca stmeydes owat. Ia tyhmäin,,
curitlairi, ja lasten opettalxi. Te opetatte,»

loista



zz.lucu. Wanhemkain pila lasten edtNH
ia etteitziänne opeta; Te

ei pidä warastaman, ja te itze wamstatte;
« Te sanotte el pidä huorin tehtämän, ja te ihe
~teette hnorm. Te kerscaatte itziänne laista, ia

lainylltzekäymisellä. Ia
~v,l. Tejotca toista (teidän lapsian) duo<
..mitzetta, sijnci te itziänne duomitzetta, että te
..nijtä teette, min te muija duomitzette.,» Jöns
ga halman opetuxen edestä, Jumala on teille
(Wanhemmille) wähän kijtosta andawa.

s. Jos te tahdotte, että teidän lapsenne
pitä teitä euulliaisesti seuramnn, nijn teidän
pila ylösrakendawaisesti heidän cdelläns käy,
män. Abraham ei olis ikanäns tainut ke-
hoitta perheltans ymbärins leickauxeen, jos ei
hän ltziäns yhtenä päiwänä olis heidän can-sans ymbärins
Sentähden anda Jumala panna Perhen-I<
sännän eusimmäiseri, cosca hän jotakin kaste
roimitta. Nijncuin2.Mos.2o. v.ia. „Sci>

päiwänä ei sinun pidä työtä
..tekemän, M sinun potcas, M sinun wt-
..täres, eikä sinun palwelias :e.», s. Mos.
..Kir.i6.v.n. «Iloitze HERran sinun lu-
..malas edes, sinä ja sinun poicas, sinun
„tyttä«s, sinun palweljas. Nljn myssloh.
~4.0.53. Hän (Cuningan mies) uscoi. ja
..caickihänen huonens. Nljn myösAp.Teg.
„ 10. v. 2. corneliuz oli Jumalinen, ja lu-
..malgtcl pelkätväineu mies tallen hänen huo-
.Mns cansa-u Alkon kengän täsa ajatelco,

että
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hynM »ffmerleillä käymäni

että Perhen- Isilnds ainoastans sen cunnian
tähden, cuin hänelle tule, täsä edellä seiso;
waan P. Yengi on caikille Christillisllle Per-
Hcn-Isanuille muistutuxexi, että heidän esimer-
lilläns pltä muiden edelläkäymän ja selseman,
janijn omians hywyteen saattaman / eaikeu tä-
män sencallaises järjestyxes andanutylöspanna.

6. Se on inhimillisten asiain cansa nijn
laita, että mits pää (nijnculn jocainen Per,
Hen-Isändäonhuonesans)leke, enämln seu-
rata», cuin cosca iocu muu, joca ei sencallal,
fts arwos ole, sen toimilta. Sentähdeneosca yri copiaMlchal tabdoi soimata HER-
rallens Dawidille sen osotetun ilon luma.
lan arkin cotia luomises, sanoi hän, ettH
hän oli itzens paljastanut palweljains pije
tain edes. 2. Sam, 6. v. 20. catzo myös l.
Sam. 2s. v. 17. Cosca Noach maca juowu-
rlsjapaljasna, o! cuingapian hawaitze hä-
nen nuorin poicans sen, pahene sijts ja wie
Isäns häwynulosi.Mos.Kir.9.v.22. Nijn
läy se wielä mckat wanhemmak, cosca te luul-
lette, että te otetta yrlnänne, cosca ei leillt
ole wierasta wäke huones, nijn seisomat tei,
Hän lapsenne teidän wieresänne, jotca wisutt
waarin teistä ottamat. Ia mahdatte stn<-
lähden hywln catzo, mitä te heldän läsnä olle<sans puhutte eli teette, ettette heille louckans<
liweri japahennoren-calliori lule.

7. Culnga monda wanhinda owat usein
sichee-n,
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'B. lucu. Wanhembain pila lasten tbelä
sijhm, cuin lapsille syndinen ja cadottawainch
vN/ itzesypaät, todista yldä kyiiäisesti st ma,
litettawa mcapäiwäiuen coetteicmus. Sillä
moni lapsi cuulle/ cuinga äiti kiroile Isä, cuiu-
ga Isä lyö äitiä/ ja cuinga he molemmin pa-
hoin toinen toisestans puhuwat. Se nake,'
cuinga he Jumalan sana ylöncatzowat, Sun-
nuntaina Jumalan huoncn laiminlyöwät/ ja
juoxewat silloin maallisten cappaldelt perään /

ja tekemät sitä cuin syndinen ja pahendawai-
nen on. Nämät ei tee tosin muuta/ cuin
itzens louckaus -kiwiri asettamat. Sencallai-
set Wanhcmmat käymät edellä sitä tietä/ jo-
ca wie cadotu,ren, ja ne waiwaisct lapset seu-
rawat peräsä, (kirjoitta H.sci-ineri Sielun-
tawarasans.) Jos ei he muutoin uijstä nimi-
tetyistä cappaleista taidais itziäns poispitä/
nijn pidäis cuitcngin tämä tuckijrelcmus sijtä
annetusta pahennoxesta sen teteu^än; ja mah-
daisit he nain ajatella: ..Me tahdomme itziäm
..kiroilemisesta ja wannomisesta cawabta, el-
ätti meidän lapfcm myös sijhen tottuis. Jos
~wanhat kiroilemat/nijn rupiawat myös nuo-
«,

ret nijn peräsä huutaman. Emme tahdo
..mitan paha puhua/ ettei meidän lapseni mei-
ltä sijnä seurais. Emme tahdo laiminlyödä
..Nrckoa ilman hädätä/ ettei meidän lap-
,.sem / cosca he suuremmaxi tulemat, myös
..nijn pahoin täsä itziäns käytäis; ja ettei he
..nuorudesans ajattelis, nijncuiukircon-käy-

ei nijn paljon Mllens pidäis :c.„
Täsä
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HynM eflmetleillä layman.

Mst en minä taida jättä edeswomata nijtä
l).vl6llcKin peränajateldawia sanoja, hänen
saarnoistans Wijsauden kirjan ylitze B.
»n p2«. 14. josa hän sen langennun lasten y,
löscasiDattamijen/yhdexi osari, tygölukeWan-
hembain pahoille esimerkeille. Hänen scmans
cuulluwat nain: „locainen watitta lasten,,
ylöscaswattamisen ylitze, että st lacassunut,,
on. Se on tosi, minä walitan myös sen,,
ylitze. Mutta cuca on syy sijhen? Owatco,,
lapset eli wanhat? Wanhoille annan minä,,sen. Sillä nuoret jydämet owat nijncuin,,
speili; mingä caswon eteen se pannan, sen,,
muodon osotta hän. Nijncuin heidän edesans,,
soitetan;nijn hyppelewat he. Nijncuin heidän,,
edelläns taydän,nijn seumwat he. Sentähi-,,
den älä walita nuorten, waan wanhain y<„
litze, jotca ne nuoret sydämet pahendawat.,,
Jos ei he mitän paha cuullis eli näkis, nijn,,
ei he tiedäis nijn paljosta pahasta. Mutta „

nyt näkemät ja cuullcwat he sitä caikisa pai-<„
coisa, Schouluisa, ulcona caduilla, coto-,,
na huoneisa; mitä ihmettelet sinä sijs, että,»
he owat pahat? „ Jos nyt tämä Jumalinen
mies etzi si)yn lasten pahuteen Wanhembain
tykönä, kenengä tykönä luullette sijs Juma-
lan sen kerta etziwän? Te, jotca hiljan yö-
hön asti Sunnuntainakin istutte Krouwisa,
jasen cautta matcan saatatte lastenne ja ccuken
perhe-wäkenne tykönä suuren pahennoxen:
Cuulcat te, jotca tätä teette; Cosca tejdän

läp-
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,«.?ucu; Mnhenmat pits lasten tdessi
lapsenne caipawat teitä teidän huonestanne eh,
toolla, ja ymmärtämät, että te krouwisa o,
letta; sanocat omantundonne päälle, jos ei st
pahendawainen ole? Costa te teidän lapsian
ja perhettän, joita teidän caickcen hywyteen
saattaman pidäis, sijhcn pidätte, että heidän
pita teitä krouwista cotia noutaman, nijncuinsen pahembi juomaritten yhteinen tapa on,
josa he teidän lumalatoinda puhcttan, Hu-
loan, kiroustan, ja riekumistan cuullewat;
tosca he näkemät, cuinga heidän teitä, nijn-
cuin järjettömiä eläimiä, pita culjettaman:c.
Eikö se ole pahendawainen? Ah! stisahtacat
tM wähän ajatustenne cansa,ja tutkistelcat tä-
tä tykönänne. Mitä pita teidän omanne,cosea
he sitä catzelewat ja cuullewat, teistä ajatte-
leman ? Ettekö te sen cautta myös awa per-
telelle, joca teidän sydämmenue jo woittanut
on, owia teidän lastenne si)dämmihin? Se
on ihmet, ettei klwet huuda, ah ja woi teidän
ylitzenNe Matth.!B. v.?. «Täsä tuocanmyl-
«lyn kiwiä edes se joca taita, ja huutacon..woi sencallaisen Isän Me, joca taita.,»
Sano y),'i wanha Isä. (^)

8. Te, jotca lumalalda lapsilla siunatutotetta, kirjoiltacat siellä ja täällä teidän sei-Nihin alinomaisexi muistoxi nämat Christuxen
sanat Match. 18. v. 7. Woi sitä ihmistä
(erinomattain sitä Isä jaäitiä) jonga caut-
ta pahennos tule. Ia cosca te jotakin pw'

' hutte
LrentiuH Postillasans soi. 972.
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hywilla esimerkillä käymän.'

hutteell teette, nijn kysykck sijnä siwus itzel,
t>änl.e: teidän omanne sen cautta tu<
lewat pahetuxi/ja woi! teldön ylitzenne senläh,
den tulla nucht»:. Wceldacm taliawastl, el<
leite teitan csimerckinne cautta pienille salaistamyrckyä lygösaattais; ia eoica ette caikeli taida
poltpoii-a, ettei he loisinans muiden pahoa
esimerckeja näe, mjn ahknoitcat si-ä encmin,
teidän >o edcllakaymijellänestä,
ettei he nijstä saastutetui).! tulis.

XXIX. smu.
Vuinga Wanhcmbain omains edM
muutamisa elinomaisisa cappalclsa/ joZs

sta lug.»;. 18.19. 21. lnaunttuon/hywlllä esimerkeillä kävmnn pita.
tämän asian päälle, nimittän y!ösra<

kenduwaisesa edellä käymisesä hywäin e-
simeckein cautta, nijn paljon maca, tahdon
minä ueB. cappaletta, joihin minä edellä k> y,
»räisisä luguisa o.en walhemmille tilan a» da-
nut, cuinga hetdan pltä llijsä omlars neuwo-
man, täsä kerloa, kehoilla n sen cansa heitä,
«ttä he nnsä esimerkeilläns omains edellä
käwisit.

2. Ia seiso sijs Jumalan pelco/ josta
ennen 13. lug. sanonu on, tasa ensimmäisncl;
joca, jos se lapsiin vitä istutettaman, Wcm-
Hemmilä pi cucoistaman ja wiherjöitzemän>
Silla enimmitten sturawat lapset Watchem-

L hia
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»Z.lucu. W<llihe«lai« p«ä lajlell tiellä
bia Jumalan pelwos. Tästä luetan usein
CuninZasten kiijas, cuirga jumalattomain
Wanhembain lapset heidän jumalattomain
Wanhembains teisti waelvanet owat: nijn,
cuin sitä wastan/ hurscat lapset hurscasten
Wanhembains askeleita owat noudattanet.
Kymmenisä kasto--sanoisa sano Jumala:
Minä olen nMwä costaja/ joca etzin
Isäin pahat teot lasten päälle/ colman-
Veen ja neljandeen polmeen. Racas
Sielu, mingätöhdcn teke Jumala sen! Ainoa-
stans pahennoxen tähden; Slllä hän tietä,
<tta lapsetkin ja jällen tulewaistt, wanhembain
pahain esimerckein eautta pahoixi tulemat.

3, Ei se ole turhan, että Jacob i. Mos.
Kir. 48. v. ls. mainihe Jumalala/ jonga
edes hänen Isäns Abraham ja Isaac
lvaeldanet owat. Ilman epäilemätä pu,
Hu hän tällä sanan-parrella caiken muun seasa
jentahden, että hän usein on muistuttanut i,
tzeliens hauen Isäins Jumalisen waelluxen,
ia sijtä ottanut tilan, että sen saman Jumalan
edes yhden caldaises pelwos elä/ ja Isäins e,
Merkin jällen waelda. Mistä 1. Mos.Kir.
31.0.9, ja42. 2.Mos.Kir.is.v<2, i.Cun.
Kir. 3. v. 14, Riimuin f« totisesti on lapsille
suuri lehoitus Jumalan pelcoon, cosca heille
cdespannan, cuingil heidän Wnnhembans
seucallaistt Jumaliset ihmiset olleet owat, yh-
tä eli toisti» awua nljn suurejtt tacastanet,

caickia
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hiMlla lsiNtttktitt kspmön. ,

eaickia wicoja ja M petollista turha mailma
nijn sydämmestä wlhaunet. Joten sanat ke-
hoiltawat lapsia noudattamanWanhembains
yliitellawlä astelella.

4. Sitä wastan taita jocainen kewiästi
hawalta, että st on pahoin ja pahendawaisesti
tel)!», cosca itze mainitzewat/
cuinga he owat itzläns nuorudesa käyttänet,
yhtä eli toista paha tehnel :c. Jos Pawallsen helidä cuulis,nijn hön tosin näille sanoilla
Keitä häwäisis 1. Cor. s. v. 6. Ei ole teidän
kcrscmlrenne hywä. Jos he tahtomat heille
Makin mainita, nijn mainitcon pLtttmn Ju-
malan duomioista, joita he nuorudesta siellä
ja täällä hawc-inet owat, ia sanocon näin:

ja sijna olen minä stn ja sen pahan- 1,

leon hawainut, multa sen päälle on seuran,,,
nut se ja se ihmellinen ja hirmuinen luma-,,
lan duomio :e. Sijnä ja sijna olen minä.,
sen ja sen pahan ihmisen tundcnut, mutta,»
hän sat surkian lopun ie. „ Ia pitä wanhem-
bain sijna siwus sanans ja työns nijn sowil-
taman, että cunnia/ sen jocapalcas läsnä ole-
waisen Jumalan castvojn edes, lasten silmihin
sijta loiftais. Jos joseus jocu luwallinen
leicki llmandu, pllä Perhen-Isännän cohta
»äötän sen eteen paneman ja sanoman:
..Laosit, me olemme ylön iloisen Ajatel-,»
cam, että se P. Jumala täsä saapuilla on. „
Laeatcam nyt leMstä, emi P. Hengi meidän

L 2 leicki
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,?.?«<«. Wanhtmlain M lasten edells
leicki-puhem cautta murhelliseri, saatetuxija'
poiscarcoitetuxl tulis.

5. Sitten ja tolseri, pitä Wanhembain
omains edellä käymän, muiden esimerckeinylöncatzomises/ josta iz. lugus sanotin
on. Nijncuin cosca yxi mies eli waimo cans
da outoa waatetten partta, nijn on heille tila
esimerkillans osotta, cuinga maitmaa ja sen
turha menoa ylömatzottaman pitä. Silla he
taitamat omians ei ainoastcms sen ylön-
catzomiseen ueuwo, waan myös sichen pi-
la ja sano: ..Anna heidän nijn tehdä:
..ei teidän pidä itziänne tämän pugun ,äl<
..ken sowittaman. En minakan tahd»
..nijn tehdä, silla Jumala on itze uhgan-
..nut costa räikille, jotca outoja waattei-
..ta candawat Zeph. i. v.B. Pawalt neuwo,
..ettei yritän sowittals itziäns tämän mailman
«jälken. Rom. 12. v. 2. Nyt rackal lapset,
..sijts tahdomme Jumalan awulla itziam ca-
..wcchta, ja meidän cnnniallisesa pugusam
«Pysy ".„ Jos lasten tasä Wanhembiansseuraman pitais, nijn oppisit he muisakin asioi-sa sitä turha mailma ylöncatzoman: Mutta
ne toiset uusi-tapaiset, jos ei heillä yhtän seu-
rajata olis, häpeisit, ja täytyisit heidän mr-
hudens cansa yxinäns, nijncuin yölöt wave-
sten seas, istua.

6. Waan nyt costa ori toista cohta seura,
ja ei Uilan taida tehdä nijn hullusti, ettei hä-

nellä
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hyivilla esimerkeillä käymän.

Mä ole seuralta, ylösnouse yxi pahennus ja
syndi toisen päälle; mutta kenelle muulle pitäse lygöluettaman, cuin wanhemmille, jotca
omians ei ainoastans ei estä sencallai'efta tur-
hudesta, maan myös heitä sijhen pitämät;
sencallaiftt uudet pugut itze paallens ottamat,
ja niin omiUa esimerkeilläns nuoret peräti tur-
melemat- Jota wastan heidän pidäis caikel-
la w!re»dellä mailman caldaisudesia heitäpoispitamsn. Mutta he pitä kerran duo-
umrins eteen asetettaman, ja cowan lugunla-
siun tekemän.

7- Cuinga z.Wanhembain lasiens edellä,
kijtollisuudesa/ josta 19. lugus puhuttu o«/
käymän pitä, taitamat he itze sijtä, culn en-
nen sijnä nyt mainitus lugus edestuotu on,
käsittä, ja sen sama» itze wösä, ynnä laupiu»
dtn ja andeljaisuden cansa köyhiä wastan,
osotta. losa Wanbembain omillens esicu/
wana oleman pits.

8. Ettei lapset M pahenneturi lulls, nijn
ei pidä ChrlMsten Wanhembain, köyhiä
owistans ilman almua, paljon wähemmin
pilcka<anoilla poisnäyttämän. Cuulcat tasa
jclllens yhden Opettajan neuwo, joca näin
tuullu hänen lastens tygö: (*) <.loslu-„
mulateille joscus suo yhden hywän palan;,,
ennen cuin te sijttä leickaatts/ nijn tutkistele,,
cat, jos jocu löyhä sairas ihminen käsillä,,

L 3 on;
(*) Oula'p»terna p.221.
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,3.?uc>l. Wanhtmwin pita laste» ebeMl
wirwoittacat se sama yhdellä palalla

«Jumalan tähden, ei se tee teltä köyhäri,
..waan luhditta ia wirwoitta sitä wiheljäistä.
„Ia mitä iMcauxji! ja rucouxia luullette sen
«.köyhän Jumalan t»gö teidän edestänne la,

Kehoittawaisten jyiden sias
edespuä hän heille Jumalan armon ja hänen
oman esimerckins; silla almuja anda on hä-
nen paras tawarans ollut.

9. Ab ia, rackm Wanbemmat. Jumala
anda myös teille tMnans hywcm
kät sitä yxinänue culuttaco. Mät minun e,
sirucyuxenl köyhäin edestä andaco turhan ta<
pahtu. Että teidän lapsenne sen näkisit, ja u
ainoastans teidän neuwustan/ »osta ennen
«ottu on, waan myös teidän esimerkistä» sitäsama tekemän kehoitetlchi tulisit.

XXX. Luen.
Cuinga Wanhembain pitä wielä muu-
tamisa cappaleisa/ joista s,. »,. »4.luguisa mainittu on/ hywillä esimer-

keillä omgins edellä käymän.
«Aerkitkat <. cuinga le teidän

heitä hywäin manausten pitämiseen/
josta 22. lugus puhntlu on, taidatte
Te cuullme kircosa nijn monda muistutusta;
Cosca te nyt cotia tulette, nijn pitä teidän ne
jsllens etehenne ottaman, ltzenne ja- omainnc

päälle
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hpwilla esiiuerltilla käymän.

päälle ne sowittaman / teidän huoneenne sen
Men parandaman, ia siitä nain puhuman:
~

Lapset, cuullittaco te, cuinga meitä siellä „

neuwottin. Te tiedätte, cuinga me olemme»,
tottunet tekemän, sentähden tietkäm, että,»
tämä on meille puhuttu: ja parandacam,,
meitam tästä hetkestä sijnä ja siinä osias. „
Sillä jos me, ei totellen tätä, cuitengin,,
pysymme meidän wanhasa tawasam, nijn „

on se merki yhten paaluuehen sydämeen, ja„
en me taida Jumalan rangaistusta, jonga,,
waroitusta me ylöncatzomme, wältä. „ Catzo
myös, mitä tästä ennen lug.ll. §. 1.2. sa-
nottu on.

2. Tällä tawalla oppisit lapset nuorudesta
corkiana pitämän lerwelliset neuwot. Sitä
wastan, cosca nijn hvmin Wanhemmal cuin
lapset, ne kircosa cuuldut neuwot tuulehen
lyömät, niitä ei cotona kerto, ei myöskan
Wanhemmat itziäns nijden cuullosta paran-
na, nijn andawat he lapsille woimallisen pa-
hennoxen, ja johdattamat heitä nuorudesta
sille pahalle tawalle, että he ne julkisesti kir-
cosa, ja cotona tehdyt neumot, andawat men-
nä yhdestä corwasta sisälle ja toisesta jällenS
ulos. Jonga humala Wanhemmild« ker-
ta eowasti maalima on.

3. Cuinga 6. Wanhemm« pitä nöp-
tpdesä lapsille esimerkin oleman, ja sijnä

sanolsans, läytöxisäns, wa«tl<lsans,:c.
3 4 edelia
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zo.Fueu. zlLantzembaln pila lasien edela

edellä käomän, tahdon mi,iä, likin siä, cum
29. lugus §. s. sanottu on/ heille
harjoituxexi jälla.

7. Mutta catz cat ?. rackat
m"t, M lap et teidän essmeckeistän myös
siweyteen kehoittwxi tulemat. Jos lfille
joloakiu mastoin mpahm, nijn älkät anda-
co mldä cuullua, cmiqa te heitä costa, ja
heille iälens maxa tohditte. Sanocat pa-
nnun siitä, cui te teidän Wapahtajan,
Ne esimerkin »alken a°»de'.i anda tahdotte, iamnss I imalata rucoila, että hän sille, jo,
ca teille wahingota on tehnyt, anden anda
tahdoie. A'kät sanoco omainne edes, cuin-
g' te caicki, cuin racas on, sen vääl-
le wuowata tahdotte, ja banße costa le.
slndacat paremin teidän tykönänne ymmar<
tä, -mncia Chrstuxen simat Match. 9.
Aumat owat rauhan tekiät; sillä ne
pirä Jumalan poixi cuhuttaman/ nijn
paljon teidän lyönäime matcan saattamat,
että te ennen muiden arda ja paeta, cuin
sodalla ia Chllstmöinälla rijdalla ylitze woitta
tahdotte.

s. Rackat Christityt, osotta-at myss
Chlljlillinen siweys teidän perhettänne ma-
fian. Jos jocu osa ricko josatm asias, nijn
muistuttacat hänelle ystäwaillsesti. Hlkät
tohta hauckuco ja pöyhkätkö, älkät puhjet,
<o ulos tirouxijn ja tnimihin sanohln. Hil-

litkät
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hywillä eMrKisse kaywan.

lickat h toisinans wibi, mci
dän lapsenne

Summi^: Wkäroleo jalopeurat bnos
nesanne/ ja julmat perhettänne wastan.
andacar teidän siwcydcnne caikille ih-misille tiettawa olla. oh.l. 4. v. s. Ia
osouacat anne, cuinga humalan sanalla,
Nlin:"'N siitä 20. luq !tz puhuttu on, tvlha
ja catkerus poisearcoitettaman iitä.

5. '«en ia 8. k>'yfa't onninne eo
della' PyDrucouxcs. Jos heidän terweys

«en myo^e.iam^, nijn toimlttacot e
heidän cänsans seisoalda. Olcat te ensim-mäiset, cuin käteun? panetie, ia o-
sottacat caikisa käytöxisä, että teillä Juma-
lan canft taiwaila on tekem stä r'»?ouresm-
nc. longa cautta st belcko lasien sydän
myös hartauteen keymlttuxi tule.

7; Alkät iijs most>, (teidän cktit nm>
marrän minä erinomattain) rucouxen alla,
edellä eli jalken atri.n u cl)na eli ymbärlns,
ölkät Doin toimittaco muuta, nijn<cuw minä itze sentall)isen pahan tawan
Wanhemmi«a nöhnnt "len, jolca, cesca he
wiela itze siellä ja astarolnnet,
huutanet owat: Lapset lukecat; Ia sittenrucouxen jälken, suurella pahenneella, rualle
juosten owat tulleet. Ettet te mahdais
cousta omainne tykönä nio<ln halpana pitä-

t s mistllän



,7<» ?'.l«cn, lapset pitä polspidettömä»

misellan ylöneatzottawaxl tehdä, ja lasien ty-
könä sitä hartautta, cuin heille wiela on,
rukista; ja nijn matcansaatta, että rucous käy
ulos paljasta suusta, joho» Jumalalle cnäm-
min cauhistus.cuin mielisuosio on. Minä olen
täsä lyhykäinen , multa toiwon sijnä siwus,
että Christilliset Wanhemmat tästä sitä ah,
kerammin waarinoltawat, ja nijn paljon cuin
mahdollinen on, Pawalin neuwon iälten

cmkisa asettamat lhens hy-
Wäin töiden esicuwaxi. EttäMsca hei-
dän lapsens ja perhens heidä«,'näkewat,
mahdaisit he htltä seurata, ja nijnZsä Juma-
lala taiwaisa elämällöns cunnioitta. Amen.

XXXI. Lucu.
Cuinga Wanhembam pitä cawahta-
Nian/ cttci heidän lapseus pahan per-

hen / ja muiden pahan juonisten
cautta/cuin laduilla löytyivät/

tule turmelllchi.
sss)yt on wiela jäljellä, että Wanhemmat
" cawchtawat, ettei muut huonesa, coscahe itze lastens edellä ylösrakendawaisesti käv-
ivät, heitä pahoilla esimerketlläns mahdais
wtetällä. Minä ymmärrän täsä pahan per-
hen, »oca nijncuin Spitali huonesa o», ja
kewiästi, erinomattaln yhden yxinkertalsen
lapsen, saastutta taita.

2. T«



pahasta seurasta.
3. Te cawahdatte teitän, rackat Wan-

hemmat, ettette »varkauteen taipunutta per-
hettä huonesanne pidä, teidän maallisen ta-
waranne lahden; mutta rackat Wanhem»
mat, myss sen päälle, culnga te
ne warcat, jotta sen parhan tawaran, Ju-
malan pelwon, teidän omainne sydclmme-
stä poistemmawat, teidän huoneistanne pois-
aia taidaisitte. Seuratcat sitä racasta Da-
widia, joea näin itzestäns kirjoitta Ps. ic>i.
v. 3. Minä wihan,wäärintekiöitä / ja
en salli olla heitä tykönäni. Nur-
ja sydän olcon minusta pois/ en mi-
nä kaisi vaha. Petollisia ihmisiä en
minä pidä huonesani/ ci walhetteliat
menesty minun tykönäni.

3. Mutta jos ei, teidän luullenne jällen/
mahdollinen olis, siiä paha perhettä huo,
nesia pylstoimitta, nijn cawahtacat sijs, ettet
teidän lapsenne heidän canjalis polion cansa-
läymistä pidä. Alkät heidän sallico aina hei-
dan tykönäns maata/ heidän tykönäns syödä
ja juoda/ jonga cautta he saa«at tilan nähdä
ja cuulla heidän pahoja tapojans, häplälli<
siä sanojans, Jumalattomia llrouxians/ ja
itziäns myös sijhen totutta.

4. Minä puhun jumalattomasta perhe-
stä, silla mitä lumalliseen perheseen tule,
taitamat lapset nijn hywin heidän / cuin Ju-
malisten Wanhembain eautta ylösraketuri

tulla.
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zi.kucu. lapset plta poisvidettäma»

tulla. Nijncuin caiken muun seasa
xen esimerkistä on nahtawa, joca hänen
tvartialdans Ivlaciinaläa nuovudesta merkit»
lisesti on ylösraketuxi tullut.

s. Cosca nyt Wcmhemmat owat tästäasiasta huoncsans hywln toimittanet, on nwös
tarpellineN/ että he peräncatzowat, ettei lap<
set ulcona huonesta anna itzens cansakäymi-seen pahan juoniften cansa, ja heidän caut-
tans tule saastutetuin. Tasa ei taida Wan,
hemmat jällens estck, ettei heidän lapseus
tulis.pahan juoniften ftcaan; sillä cosca he
heitä Schouluun lähettämät, ei ole he ikä-näns nljn onnelliset, ettei he muutamatn hy,
»väin tapaisien seas löydä monda pahan ta-
paista. Mutta sen he kyllä taitamat woitta,
ettei h« sencallaistzn ransa yhtän suurta can-
sakäymistä pids, ei heidän cansans leikihs/
eikä ymbärins juoxe ja paha harjoita.

6. Te tiedätte kyllä, rackat Wanhem?
innt, että nijden eansa, cuin he siellä ja
täällä caduilla juorewat, ei ole paljon teke-
znistä, sillä nijldcl el opita muuta cuin pahaa;
ja cuttengin näemme usein yhden joucon toi-sen cansa / ei ainoastans caduilla, waan
lnyös pyhlsä paicoisa juoxewan ja meteliä
pitämän- C»sca se nyt ni,n on, että
teidän omanne taitamat myös sencallaiseen
lerwaan ryhtyä, ja nijn itziäns saastutta,
nljn rucoilen minä teitä Jumalan tähden,
vttacat waaN, misä teidän omanne o,

wat/
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pahasta seulasta.
wat, ja ölkät sMico, että he sencallaiseenPahaan seuraan ihens andawat. Jos ette
aina taidais pi:ä heitä silmäinne edes, nijn
olis se kyllä ihmet, jos ette taidais heitäliijn lotutta, ettei he ilman teidän tahdota»
rohkenls mennä ulos owesta, ja ette aina
tiedais, cusa ja kenengä tykönä he olisit.

7. O Jumala! mingä duomlon näen
winä nijden ylitze, jotca andawat vmains
pahemin juosta, cuin mykät luondocappalet.
Kiroilemisella, sadättelemisella, ja ilkiäl!ä,riet<»
taalla ja lumalata pilckawaisella puheella ei
pidä suinaan ensist aljettaman; Kirjossa, cuin
lasten kasihin tulemat, ei ole ne mysskän
kirjoitetut. Mistä oppimat sijs ne wielä
nuoret lapset sencaldaisia hirmuisia sanan
parsia, cuin heildä cuullan? Wastaus:
Suuren osan heidän lumalattomilda leickt
tveljiidäns ja nurcka seuraldans. Woi! heitä,
jos ei he nijtä sijta polspldä, ja ei kertaean
catzo carsaasti, että heidän lapseus nijn sur-iiasti turmelluiri tulemat. Nyt, jolla corwat
on euulla, se cuulcan.' Ia tämä olcon lyhyß
kälsestl puhuttu sijtä ensimmäisestä cappalesta,
nimittäin, hywistä esimerkeistä / ja cuin-
ga pahat esimerkit pidms wäldettämän, ja
sitä mustan Wcmhembain neu-
moja nondatettaman.

XXXII. Lml.
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jl.kucu. CllUlmit M rucoiltN6«

XXXII. Lucu.
Wanhembain rucounsta lasiens edestä/
joca on se ncljäs tarpcUmen cappale
ChrlstlUlsttN ylöscaswattamiseen / ja

erinomattain/ cumga Cummit pitä
rucoileman rlstt-lastens edestä.

seura neljäs cappaie, culn Chll-ylööcaswatlomiseen tarpellinen
M, mnuttain Wanhembain wcous la-
stens edestä; joca st toinen walicap?ale ou,
longa cautta yli wäkewä kchoitus hywihin
liemvohin tapahtuman plta. Täft NanhiM-
mille sopiwaiseso esimcoMsa, käy heidän <-

dellöns se Christlllmen seuracunda, joca julkt-
sisä cocou>ift edesweta Jumalalle tämän Chri-
stillisen ylöscajwattamifentycn,
nista julkisista »a prandista ulostullelfta, eli
muutamisa paicoisa tymallisista rucouxlsta on
nähläwa. Jos nyt tama lyö nijn corklaxi
iuetan, että se jultisesa rucouxesa Jumalan
etthen wedetän, nijn el taida Wanhemmat
ilman omantundsns hawolttamista, erinä»/
ftft mcouxesa sitä suinga laiminlyödä.

2. Wanhembain eansa ummärrän minä
täsa ensist ne uijn cutzutut CllMMit/ jotca
ihens wlriään rueouxeenristi-lasiens edellä hei,
tan eastesans filowat, cosca he PbMMerln
Kircko, asetuin jälken lupawat, heilä aina
tucouxisan< muista.

z< Me
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tistilastens tbestä.
Z. Me tunnustamme caicki, ettäjocalui

malalle teke yhden lupauxen, ja ei pidä sitä,
hän teke itzens suuren chndijn wicapääri. Nyt
kysyn minä/ jos ei st/ cuin Jumalan edes
yhden lupauM tehnyt on/ yhdesä tilasa eli
paicasa, cusa Jumala erinomaisellaläsnaolemisellans on luwannut saapuilla olla,
ja ei cuitengan sitä pidä, paljon euämin pi,
däis andaman sen omalle tunnollens käydä,
tuin jos hän Muutoin yhden lupauxen unhos
dais? Jos teidän Myös tähän pitä myödistä,
män/ nijn langettacat itze vuomio/ te hy/
wät Cummit, te jotea laiminlyötte ru-eouxen teidän riMastenne edestä/ joita et-
te usein tunneckan, ette myös pidä heistälucua, jos ettette suurta syttviä, cosca te ri«
cottc sen lijton, cuin te Jumalalle nijnP. pai,casa tchnet otetta; ja ette kertacan ole sen
päälle ajatellet/ waan wastamattomasti sen
laiminlyönet.

4. Minä asetan teille täsä esimerkiri ja
kehoituM, mitä H.Bcliwelltiettäwärlteke,cosca hän sano:

„ WiCummi on lupauxens»
jälken weleapäa, nijn cauwan cuin hän elä,«
wiriästi rucoileman edestä; sa-„
malla muoto sitä,
sa,nijn usein cuin hänellä tila on,sijhen toti-,,seen lumalisuteen wiriästi ncuwoman; sen,,
casien lijuo sille muistuttaman, ja sijhen „

saattaman, että se iaikella wireydellä, nijn,,
paljon cuin mahdollinen on, elä stn lupall-x

xen
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z,.lucu. Cummil pita rucoileman

jälken / cuin castesa tehty on. Jos
..Wanhemmat Jumalattomat ja wedäperäi,
~iet vlizu ui poittuolisit, pita heidän lasten
~aM,m ja ijancaicksen parayudcn ylitze
..rralwoman, ja M Jumalan pelwos para-
,.himman woiman jällen yiöscaswattaman.

olentundenut yhcenlumalisen miehen,
~joca jocapäiwäisesä rucouxesans, cosca han
..esirucoustanuoruden edestä teki, erinomat,
..tain muisti risii-lapsenö, ja Jumalala st-
.Kammesta rucoili, että hän tchdois heitä
..pyhällä HcuMäns aina hallita, heidän sy-
..dammitäns mmollans caickecn hvnyteen
..taiwutta, ja castens lijtos heuä aina ylös-
..pita, sen pahan mailmcm pahenr.cresia ja
..wietellyxestä warjella, ja heitä ja
..

yancalaisella menestyxcllä siunata. Vl-l to:-
..neu, >oca hywäsiä warasta oli, ja Ma ei
..iy. iupim oi.ut, annoi joca wuosi witzinä
..pamänä risti -lapsens, jotca joxikin wuoMe
«ia ynimärryxelle olit jotullet, coeohon cutzua,
..t!),l/!yul0a Cat.cmsmu>esta, tiedusteli, jos
..l> myös ruco-lla taisit, muistutti heille
..stens ltjtou, jalumallisella lyhykäisellä ope,
..tuella osotti yei!'e mitä se sisilllens piti. Sil-
aten annoi hän heille yhden atrian, lasti hei-
..dän tytöänb siunauxella /a onnen toiwotuxcl-
,.la, jawiclä kertoi hywia neuwoja heidän e-
.. desäns.„ A'h! jos tämä caikilda, eli ainoa-
stans monilda Cummeilda waarmotetaisin,
mlngä suuren hyödytyxen se ennen Mä nuo-
rnden tykönä matcan saatmis. s. En
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" tistl.sastrni edestä
s. En minä tchdo sano, M kummit

pit<'cu!'um, n ristl lapseus atrialle, jocainen
tchkön- tasa warans ja tcchtonr jälkcn. Mut,
ta sen min,« sanon, el ft seiso heidän tahdo-
sims, jos he laittomatheidän edcstans rncmlla,
cli ei. He omat Jumalalle he dan rastcsans
luwannet/ että he sen aina tehdä tahtomat,
ja tämän lupamen
jocapäiwä. wahimmÄxikin joca wijcks, muu-
tamia ke.rtöjn sitä toimittaman.

s. Jos jocu pclkä, että Hsn taita <en un-
Soitta, nijn älkön ylöncatzoco tätä minun seu-
ralaista neuwoani. Silie hywä!!e luma<
lalll) tehdän ioca wijcko, enimmnten yxi, tol-
finans usiambl kena, siinä ylttciscsScuracun-
nan«cocouxes kljtos Christillistcn äitiin armol-
lisen pelasturen edestä; costa jocainen seura-cunnas on welcaxaä kiittämän Jumalala sen
mmon edestä, cuin hän sille pelastetulle lap--

ältllle osottanut on; ja sen ästen-
syndynen lapsen menestymistä hänelle tolwol-
taman. loca nyt sodämmestäns halaja ru-
toilla risti-lastens edestä'; hän muisiunacon
sitä itzellms täsä yhtelsesa kijtoxesa; nijn on
hän, nijn usein euin hän sencallaista cuulle,
pyhällä huocauxella, ei ainoastans sitn lasta,
jonga edestä nyt ynnä aitin cansa sillä erällä
rucoillan, maan myös samasa tilasa caicki
hänen risti, lapscnsyhdes Jumalan armoon
andawa; Ia taita hän tässä lamalla, eli
nijucuin hänen tMaudes toisin sano:

M HERra



,78 ?'.Bucu. Cummit M rucoilcmatt

~DERra taiwallinen Isä, ota tämä Den
«syndynyt lapsi sen P-casten cautta sinun ar-
„mo lijtloos, ja hallitze se, että se caickein
..minun risti-lasteni cansa, jotca minä myös
«nyt calcki yhdes sinun halduus annan, sijnä
..casten cautta lahjoitetusa armosa, loppuun
.«asti pysyä mahdais, ja sen luwatun l/an-
«caickisen elämän perinnön omista sais.„
Jos jocu tämän sydammestäns tteheneotta,
taita hän scncaldalsisa julkisisa kijtorlsa aina
risti-lapsians muista, ja sijtä, jongun ajan

tottumiseen saatetuxi tulla.
, 7. Muutamisa paicoisa myös, ennen euin

easte toimitetan, wähällä kircon kellolla soi-
tetan, jongacansa seuracunnalle, joca ei sil-
loin aina taida coosa olla, mercki annetan,
että yxi lapsi pitä sijhenP. Castcscen cannetta-
man, ja sen cansa kehoitetan itzecukin huonei,sans rucoileman sencallalsen lapsen edestä, jo,
ta cuitengin sen pahemin Harmat muistamat.
Tämä taita myös olla yhdelle ChrisiiMelleCummille, cosca hän kellon äänen cuulle/MUi-
fiutuxexl ja keholtuxeri, että hän huocauxel-
lans Jumalan tygs, risti-lapsians muista, ja
ne Jumalan halduun anda.

8. Mutta jolla ei tämä minun neuwoni
kelpa, hän taita walita ihellens muut wäli-
cappalet, joilla hän welwollisudens risti, lap,
sians wastan muista, ainoastans, ettei hän
itze työtä unhoida, nimittäin, että hän pitä
esirmouxia heidän edestäns, ja ettei h<in Ju-

malalle



lljlnlasttns lbestä.
malalle tehtyä lupaustans ajaturistans pois-
lyö. S»Ua olcat sijtä wahwat, ractat Chrt-
sliwt, ettei IlimM jätä teitä rangaistmata,
)os te sen lupauxeu unhoitatte ja llcotte/ cu>n
te hänelie CasteO tehnet oletta, josa te otet-
ta luwannet teidän risti-lastenne edest rucoil-
la, ,a wisun maorin heidän ylöscaswattami-
seltans olla. Jos te lupaurenne täsä asias
tähän asti oletta ylitzekäynet ja särkcnet, nijn
tiettat ettette siinä halwtnda syndiä ole tehnet.
Scntäbden rucoilcat sitä lumalalda andexi
japarandacat itzenne! Amen.

xxxlll. Lucu.
Cuinga Wanhembaln itze pltä rukoile-

man lastens edestä.
crinomattain ymmärrän nunä täsH

ne nijn erinomattain cutzutut Wanhem-
mat, joidenga omat»? nienestyxen ja autualistn
yiöstaswaltamiseu edestä Jumalala rucoile-
man pitä, erlnomattaln, costa heidän lucou-
fens hänen wkönäns paljon wo< mutcanlaat-
ta; siliä Is<ln siunaus rakenda lasten hup-
mn ylös/ sano Symch lug. 3. v. !l.

2. Mailma l»mle, että se ainoastans on
tarpellinen juosta japyöriä, ja toimitta lapsille
jongun siun luren, jonZa tähden hän wähän,
cli ei ensingän, anna itzellens alea wcoilla la,
sten edestä. Ehkä en minä kiellä, että sillä
latvalla lapsille taitan jotakin coota; nijn ei

M 2 cm-
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33.luen. Waichemlain pitä itze rucoileM»'

cuittNKan, josrucous laiminlyödan,toimiletH
lapsille yhtän pysywäistä siunausta, M olese, cuin ilman rucousta cootan/siunatlu ta-
«vara- Pxi Herraldci lähetetty luuli pitäsm, ennen cuin jocu luullecan, poispuhal-
daman, ettei kengän tiedä, cuhunga se jou-
tunut on. Mutta Isän siunaus/ (st on,
«osta vxi Isä omains edestä, likin wirla
työn-teksa, myös sudämmellisesti rucoile,)
Ylösrakcnda lapsillt huonen. Sencal-
lainen siunaus ei ole yxi cappale, joca pian
cato, waan se rakenda ei yhden, waan
da h lonetta, se on: tuo paljon ja suuren siu-nauxen myötänsä

3» Monda heistä mullan malittaroan, et-
ta sencallaiset ajat owat, joina ei paljon taita
ansaita :c. Hywin fyllä minun rackahanl,
nijnrucoilcat sitä wiriämmin, nijn taim Ju-mala myös wähästä ia halwasta saalihista,
joca cuitengin cunniallisesta ansiosta coottu on>
teidän omillen suuret huvnet rakenda, se on:sen saman heille runfahaxi siunauxexl anda
Mlla.

4. Tämän liesi Josephhywln, sentähdm
ei ole hän ainoastans itze lastens edestä rucoit-
lut, waan että he myös hänen Isäns IsäldH
ollsit siunatuxi tullet, ei tainnut han anda itzes-
lens lepo, ennen euin hän heidän hänen eteens
asetti, joca heitä myös ihanaisella siunaurcllacohleli. i.Ms. Kir- 48. v. l. is. 16. Joca

esimtt-
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Wexs edestä.
efimercki ei alnoastans Wanhemmille,' waanw»ss Esi-Isille heidän lastens lasten edestä,
wlriän rucouxen kehoituxexi, silmäin edes sei-soman pitä.

s. Wanhemmat iloitzewal, eosca be nä-
kemät lapsens, ja cuca taita heilds sitä kiel-

Mutta minä toiwoisin,etta hl silloin myös
yhden pyhän huocauxen Jumalan tvgö hei-dän edestäns lähettäisit. Jos se heille kel,
pa, nijn wastanottacon Josephin huocau-

jonga hän teki, cosca han ensiss wel-
jens, sen mahan Benjamin/ sai nähdä, ja
sanoi: Jumala olcon sinulle armolli-
nen minun poican. i«Mos.Kir-43.0.29.
Andacat itziäune neuwo te mckat Wanhem-
mat, totattacat heitä sijhem, st on yxi ke-
mia asia, että cosca teidän lapsenne tule-
mat teidän silmäinne eteen, te myös usein
jydämmesän näin yuocatte: «Jumala ol,„
«n sinulle armollinen minun poican, 1u,,,
mala olcon siMle armollinen minun tyt«<„
täreni! Jumala olcon teille armollinen ml-,,
ttun lapstm! „ Minä olen sijla wacuutettu,
että Jumalan sydän sen ccnttta lijcntetuxi,
ja paljon siunausta sen cansa teidän ylitzeune
saatttuxi tule. Amen i

XXXIV. Lucu.M 3
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3- ?mu. Wanhembain pita rucMlna»

Lucu.
Cuinga Wanhembain lasten maallisen

hywan edestä pitä rukoileman.
Hapset owat yri tawara, joen ruumin ia sie-

lun sisallens kasitta, ja owat sentähden
Wanhemmat molembain oftln menestymistä
ja lisändymista welegoäät ruc»ileman. Ia
nijncuin caickein maallisten ia ruumille tarpel,
listen rappalben seas terweys ,uurin lahja on;
niin on earpellmen / ena Chriltllitset Wan-
Hemmot rucoilewat Jumalala sydämmestH,
että hän heidän omams tygs pyhät Engelins
lähtttäis, jotca heitä käslsäas cannaisil/ ettei
he jalcans joscus klween louckais, ja hcjoan
heicko ruumins smuUistcn tlpausten ja wirhet-
ten cautta tarpelliften cyöyön ja cunnialllsijn
tolmjtuxijn kelwottomixi tehdyjxl tulls.

2. Se hywä Jumala ei paharu
sitä, että Christilliset Wanhemmat, cosca
heidän lapscns josacusa vllumin helckoudesi o-
wat. pyhällä rucouxella hänedä heidän eer-
«eydens woittamista ctziwit, cuitengin
Christlllise.llä-kärsimisenä heidän sen
halduun andawat. la, Jumala tcke usein
lapset sairain, että hän sen cautta Wanhem-
l»a rucouxeen heidän ruumins ja Sllluns
parahuden edestä sitä enämmin kehoittais.
Ia cosca muutoin Waizhemmat vidäls saat,
taman lapset lumaian tygs, nijn pitä sitä
nastan monen sencallsisen lapsen heickoudens

cautm
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laste« ajallista menestystä.

cäutt« johdattaman Wanhembia Jumalan
tygö, nijncuin on.nähtawa loh. 4.0.47.Match. is. v. 22.

3- losjocu kysy, eikö myös Wanhem-
mat muita ajallisia ja ruumiWa tarpeita
mahda omillens lumalalda rucoilla, nijn
wastan minä: la, cuitengin wlMa' ehdol-
la. Erinomattain pitä heidän cawahtaman/
ettei he sitcl tee, nijncuin Zcbedeuxen pokain
äiti, ja Jumalala rucoile, että hän heidän
corkioihin tlohin mailmas saattms; muutoin
taita Jumala heille anda saman wastauxen,
cuin sille mtille: Ette tiedä/ Mltä te ru-
coiletta. Match. 22. v. 20. Ah, ja, Wan-
hemmat ei taida tietä/ jos corha säät», ja
muut suuret asiat mailmas, niincuin rickaus,
cunnia, armo:c. tekemät heidän lapseus on»
nellisiri/ ja jos ei ne pikcmin tule heille este-
hcxi >a tilarl ijancaickiseen cadotuxeen. Nijli-
cuin ei sitä taita kieldä, että monda nimitel-
lyin asiain cautta itzens ijancaickiseen cadotu-
xeen syöxewät. Sentahden pitä heidän ta',
män ain >astans Jumalan halduun jättämä»/
joca, ios hän coettele heidän läpsens sijhen kel-
wl)llls>>,i, ja sen näke heille hyödylllsexi, heistä
lyllä on murhen pitämä.

4. M Pacana Xenoplion nimeldä sa-
no: „En minä ole rucolllut Jumalala, että,,
hän tekis tämän minun poicani cuolematto,,,
ma>'l, waan että hän hänelle ainoastans,,

M 4 sois,
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z4. Lucu. Wanhembain pita lucoilem«»
että hän tnlis huricaaxi, ja joca I-

..säns maita oikein raeastais.,, Tämä on
tosin M hywä r-icous yhdelda pacanalliselda
Isäldä, ?)xi Christitt» M taita sano nain:
.Minun r,?cas Jumalani, mitä sijheen ajalli-

tule, rucoilen minä ai<
..noastans, ettäs talle minun lapselleni mjn
..paljon ymmärrystä lainaisit, ja sitä nijn
„cauwas auttaisit, että se sinua, Isäns maa-
lta ja lähimmäistäni palwella taidais, se

olla ylhäises eli alhaises saädys. Sil-
ata sen jätän minä, o!cmcki tietäwä Jumala,
«sinun hlilduns. ja tahdon mielelläni t»ty-

olla, jos sinä sen ainoastans kel-
teet palwelemin sinua j» läbim-

«mäistäns.,, Tähän taitamat Wanhem-
mat, mita sijhen ajallisen tule,

s. Cuitcngin on wielä yxi uiuistutetlawa-na. Wanhemmat eteeus >anewat usein,
waicka heidän lapsens, erinomattain pojat,
ei.ole wielä monille wuosille, joutunet, mi-
hlnga he heitä ajasa tahcowat opetta, Juma-lala ja lähimmäistä sen cansa palweleman,
ja itziäas cunnlallisesti Mä elättämän. Sillä
jota ei sen päälle ajattele hän ei ole wahdol,
llnen Isäxi cutzutta. lonqatädden myös,
muutamat pacanat owat luullet ettei he ole
welcapäät ollet wanha Måns elättämän, jos
ei hän nuorndesans bäneldä johonguun cun-»iälliseen harjoituxeen eli käsi-työhön ole tussiit
pidttUi. Nyt ei ole minun aioomuMl täsä

lawtal-
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lasic» ajallisia mencsiysts.'

cuinga het"
dän, ennen cutn he johongim wihihtn sätyyn
lao<lans alcowat, pitä cdelläpäin catkecka,
crinomattaln lasten luonnosta jataipumisesta/
warinottaman, mutta tämän sanon minä,
että cosca Wnnhemmat erinvmaisten asian<haarain, ia ermomattain sen taipumuven jäl-
keä cujn he lasten tykönä hawaitzewat,aicowat
hedänanda yhteen eli toiseen sätyyn tulla, niinpitä heidän cohta, heidän edeftäns lumalalda
Wcoileman kclwollisuutta ja siunausta, samant»ön ia sadun onnelliseen edesottamiseen ja
täyttämiseen.

6. Estmerkivj: Mi Isa tule wltzeistä tai-
pumurtsta, cuin hänen lapsens tMlä löytän,
waicka ei se wielä täysi-caswanut ole, sijheen
llmllolin, että se tule saarnaMicberi, lain tie-
täjäxi, eli mutoin oppenexi miehen. Toinen
Isä ajattele, ctta hänen lapsens caupan-teon
eli muun käsityön cautta laita Jumalala jc,
lähnnmäiftans palwclla, ja letpäns saada.Silloin pitä sencallaisen Isan, waicki lapsi
nuorudens tähden et wtelä taida the työsä sa-
mohtn wircohin cuitengm hänen W<-
tetyn ajatuxens sen hywän Jumalan eteen we-
tämän, ja ricoiieman, että hän tahtzois sen
sydandä ,a jo nuorudesta siihen taiwut-
ta, johonga hän en säätänyt on: sille wljsauft
ta, ymmärrystä, woima ja muuta keli>oll»suut<
ta sijheu lainata, että cosca hän kerta siihen
jyutu, Ms mahoais hänelle menestyä.

M s TotisesK

185



zs.lucu. Wanhembai» piti rmoilema»
«Totisesti, lapset hawaMt tästä
Wanhembaln rucouxesta wtelä monda wuot-
ta jalken, ja heidän saatyns, jonga siunausta
lumalalda nijn cauwan ennen rucoUdu o»/
tulis häneldä edesautetuxi.

XXXV. Lucu.
Lulnga Wanhembain lasiens hengelllstä
ja ijancaictista parasta rucoileman pitä:

josa heille crinomattam 4. cappa-
lctta eteenasctan-

«Mutta erinomattain pitäChrlstillistenWan-
" hembain, hengellisten tamarain ja lah-
jäin rucoilemises lastens edestä / ahkeruden ja
wireoden osottaman. Minä tahdon heille 6.
eappaletta tiettäwäxi tehdä, joita heidän erin-
omattain omlllens pitä rucoileman.

2. Ensist taitamat he heidän cdestäus ru-
toilla lumalalda woimallista siunausta.
NijntMtl heidän tdellans ne ludalaisct, locca
Cbristuxen aicana elit, käymät, jotca omans
owatCKristuren tygs kästwarllllans candanet,
ena hän kätens lassis heidän päällens ja
siunais heitä. Marc. n. v. ,3.16. Jos
lEsus wiela näkuwaisellä muodolla maan
päM ymbärius waellais, nijn monda ilman
epclilematH omains cansa itzens hänen tygöns
kiruhtaisit: Mutta culnga pitä se nyt aljetta-
man? WHzus: Käfiwarsi, jonga päälle

te
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l«ste» ijancaislsia «enesiyst».

t< heldan canda taidatte, on «xi harras ru-
eous. Nijn usein cmn te sen lasten edestä
toimitatte, nijn tietkät, että te Christurenedesä seisotte, ja omianne kasiwarsillanne pi,
datte. Jo» te tahdotte/ nijn sanocat nain:
.Minun raeas HERra lEsuxeni, täsä,,
rannan minä minun lapseni sinun
jac<l olet se ijancaickinen ulimmäincn Pappi.,,
Lasse sinun kätes sen päälle ja siuna sitä.nunsiunauxes on sinun alentwmises pöiwi-»,
nä ollut woimallinen, paljon enämin se nyt,,
on, cosca sinä Isäs oikialla kädellä corgo,,,
tettu o et. „ Jos myss Christilliset äitit, jot-
ca heidän piscuisia lapsians wielä candawat,
ltzens tolsinans ackunan etehen, eli johonguun
muhuun paickaan asettaisit, silmäns ylösno-
staisit, ja uscosa sanoisit: ..YsßralEsu,,,
minä tiedän, että sinä totinen olet; M „

cannan minä sinun tygös minun lapseni ka',„
siwarsillani/ anna M pyhä siunaus tämän,,
minun pisculsen lapseni ylitze sinun armosta „
tickahista käsistäs wuota;,, Jos he, sanon
minä, näin uscosa rucoilistt/ tahdolsin minä
heitä wacuutta sijtä, ettei se Jumalalle kelwo-
loinolis. Paljon «abemmin olis se laitettapa,
jos Christillisec Wnnhemmat joca päiwä las-
kisit kätens lastens pään päälle ja siunaisit
heitä.

3. Toisen, P. Hengen hallihemlsts/josa he tämän wahai,e» rucvMN Ps. 143.
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53 3s. lui». Walcheinbain pita luco!sc«<l»

v. i<?. taitamat howarens kayttä: HERrsopeta minun lapseni tekemän sinun tah-
tons jalren/ sillä sinä olet sen Jumala/sinun hywa hengcs wickön sen tasaista
tjeta. Amen!

4- Colmqnnexi Jumalisia sydnnda täl-
lä Dawidin huoeauxella: Ps. 86. v. n.
HERra kijnitä minun lapseni sydän sii-
hen yhteen/ että se sinun nimcäs pelkäis.

s. Neljännes, warjelemista mailma-
sia ja caikesta pahennoresia/ josa Christil-
liset Vanhemmat taitamat pyhljn huocauxlin
hymäxens käyltä sen rucouxen, cuin löytän
loh.i?. v. 15.17. jonga iohdatuxeu jälken he
näin sano mahtawat: En minärucoile/o!
HERra / ettäs minun lapseni poisot-
taisit mailmasta/ (sillä tttä rucollla sencal-
laista, ei ole WanhemnMe kästetiy) waan
ettäs heitä pahnst warjelisst >a totudesas
pyhittäisit. Se paha ou perkele ja hänen
eawaludens, mailma ja pahat esimerkit, jon-
ga eautta paljon hywä tule estetyxi, ja mon-
da wiatoinda sydändä käätyri, ja eaicki syn-
nit yhteisesti tchdoixi. Iss Wanhemmat nä-
kewät, että heidän lapsens erinomattain jo-
hongun syndijn, nijncuin ylpeyteen, tuimu-
teen / walhcsccn / tottelemattomuteen:c. tai-
punet omat, mahtawat he rucoilla, että Ju-
hala sen hiidän sldämmestans ulosrepiä, ja

P.Hen-



lssten ijancajWa «enesiystZ.

PnhänHengens muna jallens fijhcn
nöyryden, ChriMisen siwcyden, Jumalisen
lotuden, lapsillisen cuulliaisudcm:c. istutta
tahdols, ja että he oman halpaudens ja mml,
man turhude» oikein tuta mahdaisit. Ia on
tämä muiden editze tarpellinen uijlleWcmlmm
mille, joiden omaiset wicrasa maasa pahcndao
walsisa paicoisa olcstelewat, ja ei mda mmgaseuran keskellä he joutua taitamat. Joille mi->
nä ttwän jätän edespäin peranajattlla.

XXXVI. Lum.
Sijta WijdenuW cappalcsta/ josta
Wanhembain eriuomattain rucoilemaN

pitä/ nlmittäin lastens syndcin an-
dexi saamisesta.

MTjidenncri, pitä Wanhembain erinomat-
tain esirueouxelia spndem NNdM' saas,

Misesia/ lastens edestä Jumalan tygö tule-
man. Vhteen huccauxeen taita Dawid tasa
auda heille tilan Ps. 25. v.7. HERra alä
Muista tiiman mmun (ymmärtämättömän
Lapseni) spndia/ waan muista sitä sinut!suuren laupiudes jälkcn. Sijhen taitamat
myös Cbnstuxen sanat olla fowchat Luc. 23.
v- 34. Taiwallinen Isä anna (tämän mi,
nun lapseni) ylltzekäymmm andw/ ci se
tiedä mitä se teke.

S, Mtä
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;t.?ucu. Wonhembain pitä rucoileman
2. Näitä ia muita sencallaisiahuocauxia,'

tnchtawat kyllä Wcmbemmat aina , mutta
ennomallain silloin edesans pltä/ cosca he na<
lewät lapftns tottelemattomixi, cuullewat hei,
dän kitottewan, eli muuta paha tekewan,
songa eaulta Ivmala ta,ta tulia wihottetmi.Silloin pitähe.oän helcä« ainoastansnuhe-
liman, maan ettnen eaickia rucoileman, ettei
hän hsldän jyndejans tygölukis. (Josta 41.
lugus muss lotakin puhuttaman pitä) Jo,
honga Stephanien Kuocaus Ap. Teg. 7.
v.6. sopia taita: HENm älä lue minun
lafseNeni tätä syndlä? Nljncuin m»ss »o»
eainen Chrliiitto, cosca hän jotakln paha lcl-
himmäiseldäns näke eli euulle, on weleapää
tämän huomilxen Jumalan tygö hänenstäns lähettämän?

la el pidä Wanhemba!» «ndaman
yhtan päiwä ohitze mennä, jona ei he tätä
rucousti omains edestä toimita. Se Juma-
linen Job täsä heidän edeNäns pyhänä
«llMmllä: ..Sillä cosc hänen poitanz me-
«nit ,<? teit pidon huonesans/ itzeculin päi-
„wänans, lähetit ja annoit cutzua colme si,
..sartaus ca.isans yimän ja juoman, lähetti..Job, cosca pidon päiwät olit culunet/ py,
.. hittämcln heitä. „ Se on / kasti heite!, että
heidän itzens pyhittämän, <a itzens oikein uh-rille, cuin hän heidän edcstans tehdä tahdot,
walmistaman piti, catzo 2. Mos.KK. 19. v. ia.

Ia
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lasien syndlin edcstn.
~ Ianousi aamulla marhmn,ja uhrais polttoa,,
uhria caickein heidän lucuns jälken. Silla,,
Job ajatteli, minun poicam owat tainnct,,
syndia tehdä ja siunannet Jumalala sydäm-,,
mesäns, (ston, hända kiroillet,'ylöncatzo<„
net, ilons alla wihoittantt ja unhoittanet.),,
Näin teki Job jocapäiwä. Nijncuin tästä
on lukia Job i. v. 4. s. O! cuinga muchetti-
waincn ja rackaudesta ricas Isa.

4.Wanhemmat ei hawaitze aina,mitä heidänlapsens tekemät, ja cuitengin tekemät he usem
paljon paha, jarucoilewat sitä wahän luma-
lalda andexi.Cosca nyt Wanhcmnuu sen tietä-
mät, eikö se ole cohtullinen, että he jocapäiwä
lastens edestä rucoilewat; erinomattain myös
chtolla näin sanomat:„Minunracasluma-„
lani, ilman epäilemäta omat minun lapseni,,
tänäpän jotakin paha tehnct,jota ei he ole si-„
nulda andexi anonet; Ah HErra,ei he tiedä,,,
mitä he tekemät; anna se heille andcxi; ty-„
gölue se heidän ymmättamättömydellens, ja,,
alä lue heille sitä rangaistuni. Anna mis,,
nun esirucouxeni jotakin sinun edesäs kelwa-,,
ta, ja anna heille andexi, mitä he tänäpän,,
pahoin tehnet owat, tämän minun, mutta»
erinomattain meidän ijancaickisen ylimmäisen,,
Pappim lEsuxen Christuxen, wäkewän c-„
sirucouxen tähden, Amcn!« Cuinga monda
syndiä ja rangaistusta tämän cautta lastenpääldä tulis poisrucoilluiri? Ia tahdoisit tä-

stä
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,5i - )7.kucu. WaKhcmlain M« rucoilcOaii"

siä jallens ne Wanhemmat waarinotta, joi-
cm omaiset owat wieraasa maasa, ja ei taida
tietä, mitä he päiwällä owat tehnet, ja cuin-
Za he Jumalala wastan owat mahtanet rik-
koa. Mutta cuinga myös lapset pita totu-
tcttaman itze syndejäns andexilumauilda ano-
man, sijtaon ennen 2s. 26. lug. mainittm Ia
tule lasien sitä wastan tietä, että he myös o,
wat welcapaät Wanhembains edestä rucoile-
mau ja lumalata auilihuutaman, että
tahdois heidängin si)ndins armollisesti andexi
anda. Silla jos he sen laiminlyöwät, taim
rangaistus, euin Wcmhcmbain synneillä an-
saittu on, sen jalken myös cohdella lapsia 2.
Mos.Kir.2o. v. s.

Lum.
Stztä cuudcnnesta cappalcsta / josta
Wanhembam crinomattain pitä rucots

lcman/ nimlttäin ljalicalcklscsta
autudesta.

Kuudes, jota Jumalisten Wanhembmtt pita
rucoileman lapsillens, on heidän ijane

caickinen autudens/ jota woittaman, he
erinomattain heistä tänne mailman syttdywät.
Josa minun heille edespatteman pita tluorcn

sanat, ioca 8. lrq. p. 9. sano: HErtasilill tiedät/ etten minä pahasia himo-
sta tätä minun sisartani wmmoxeni öt<
tanut ole/ waan että mlna lapsia siit-

tälsin



lasic» auludcn edesin.
täisin, jonga cautta sinun P. nimes ijancaic-
kisest kijtetäisin ja ylistetaisin. Cuullctteco te
rackat Wanhemmat, mikä teidän oikia pääl-
le tarcoituxen oleman pitä lasten sijttämists ja
synnyttämises? ei crinomattain st, että teillä
jocu olis, jolla te jättäisitte hywydenne, eli
jcca teidän nimenne muiston enannäis; sillä
sitä etziwat myös pacanat, waan että teista
muutamia symiyis, joiden cautta Jumalan
nimi ijancaickiststi ylistetyt tulis. „

Alkät,»
sijta iloitco, eltä teillä lapsia on, waansij-,,
ta iloitcat, että te iloisesa ja hywmpcrustetu-,,sa toiwosa taidatte sano näin: Täsä on,»
meille Jumalan kijtos muutamia seisomas,,,
joiden cautta Jumala ijancaickiststi tuleki)-,,
lenin ja ylistetyn!

2. Mitä näky teille, jos minä ottaisin yh-
den teidän läpsisimme tygöni, ja teille sanoit
sin: Tämä on Jumalala, minun Luojaani,
ijancaickiststi pilckawa; mitä te ajattelisitte?
Raamatusta taidamme me päättä, että cado-
tettuin vitä helwctis Jumalala pilckaman.
Nyt: cuca Isä ikänans Hnnyttä yhden lapssen, joca cadotetuxi tule, hän synnyttä yhden,
jcca Jumalala ijancaickiststi on pilckawa.
Niin suuri cuin sijs st pelco on, cuin Wan-
henibain ylitze lange, cosca he ajattelemat,
että monda tuhatta lasta jyndynet owat, jotca
Jumalala ijancaickiststi pilckaman pitä; niin
suuri, ja wielä suurembi pitä murhen-pito ole-
man, lapsians nijn caswattaman, että lu,

N mala
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;7. lucu. Wanhtmi«>« pila tucöilemäö

mala heidän cauttans ijancaickisesti kijtetäisin
ja ylistetäisin. Jos tämä nyt nain on, mc-
kat Watihemmat, nijn andarat tämä minun
hywän-suopaincn muistutuxeni, jonga cautta
te otetta NeUwotut, joca paiwä teidän lastenne
anuden edestä rucoileman, sitä sywemmälda
teidän sydämMellen käydä.

3. Costa te heidän silmäinne edes näette,
mahdatte mielehenne sanat
Match. 18. v.14. Teidän tailvallisen Isan-
ne tahto ei ole/ ctta jocu näistä pienim-
mistä huckuis. Ia scntcchden tämän huocau-
ren tygöpanna: tapahtucon sinun
..tahtos! ala anna yhdcNgäN Näistä pieNim-
.. mistä huckua. AmeN!» Costa he Nyt teidäncansan pöydälle istumat, mahdatte Näin huo-
rata: Ah HENra auta, että nämät caicki
kerta Abrahamin/ Isaachin ja lacobltttansa mahdaisit pöydälle istua/ ja tm-
wan leipä syödä Jumalan waldacunnas!
Luc. 14. v.is. Matth.B. v>n. Jota ette cui-
tcligan tarwitze corkialla äänellä, wacm a>>
noastans salaisesti sydämmisän sanoa. Jos
te sijs näette heidän pöytänne ymbärillä seiisowan, mahdatte näin huocata: Ah HER-
ra auta, että me nämät, tuin me nyt nänn-
me seisoman meidän pöytämme ymbärillä,
kerta saisimme nähdä sinun istuimes ymbä-
rillä seisoman, ja sinua caickein ulosröalit-
tuin cansa kijttawä» ja ylistämän. Amen!

XXXVIII. Luctt,



kosta he läheltawit lapftt EchöuixuNj

xxxVili. Lmu/
Cuinga Wanhembaltl pitn rucsilenM

lasttns edestä/ennen cuin he lähetstäwtK heidän SchoulUuNi
OsTielä pita M cahan tygöpandaMan, m>

mittain että Chtistilliset Wanhcmmat,
tosia he tahtowal wiedä omuns Ochöuluun/
nijncuin Hengen Thö-Siaan, pldäis
bikeudclla ensist wieMan heitä cansans kire-
kooni heidän siellä/ Mestarin oppeneella kiee
lellä, lEsuxen Christuxen halduun andaman/
ja händn Jumalisesta ylöswalistuxesta ja, au-
wtiuiststa eöeskäymii.sta auxihuutaman. Mck
ajatclcö, että tämä on iocu halpa työ, silla
siinä seiso paljon. Wanhutscan tlitous
woi palM/ töseci se totinen on/ sano
lacob Lug.s. v.16. Sen sanon minä erin-
vmattain hurscastett Wanhembain rucouxestaheidän lastens edestä. St on
että y>i poica, jonga edestä nijn monda ky»
«elettä uloswnodatettu, jahuotauxia Juma-
lan lygö lähetetty on, taita cadotetuxi tulla,sano Monicalle,
öitille, tosca hän händä wacuutta tahdoi,
että Jumala oli tuullcwa hänen rucourens),
tuin hän poicans edestä ulos wuodattawa
dli. Minä wacuutan myös teitä rackat
Wanhemmat, että ne huocauxet, cuin te
teidän lastenne edestä Jumalan tygo lähe-
tätte, ei suingan pidä cuullcmata jäämän.

N 2 2. Mut?
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zz.Lucu.Wanhemmat pitä rucvilman M
2. Mutta ennen cuin minä päätän, pitä

minun kysymän: mitä luullette Wanhemmal?
Taltaco pxi Isä eli äiti ilman suureta synnltä
olla rucollemata lastens edestä, nijncuin tä-
hän asti opetettu on? Minä wastan:Ei. Cuul-
cat tästä Samuelin sanat 1.Sam. 12. v. 23.
s)lcon caucana minusta/ että minä syn-
dia tekisin HERra wastan/ lacatenrm
collemast teidän cdestän. Josta minä pää-
tän, jl)s Jumalan mies Samuel olis tehnyt
suuren synnin, jos hän olis lacannut rucoile-

lsraeltterein edestä, nijn ei tee Wan-
hemmat ltziäns wähembaän syndijn wica-)äxi,
jos he lackawat rucoilemasta lastcns edestä.
Sillä wanbemmck owat lähemmä lapsljns
sidotilt, cuin Samuel Iswclitereihin. Tä-
tä pääwjta mahdatte itzc edespäin pei,wa-
jatella. Mitä näky- teille nyt te hitaat ja
wedaperäiset Wanhemmat, jvtca nijn un-
hoidatte sencallmsen teidän tarpellisen wel-
wollisuden? Cuinga monda ja suurta syndiä
olette te päällenne cattuttanet ainoafians sen-
tähden, että te otetta lacannet rucoilemasta
lastenne edestä. Wastatcat, hawetkät, ja
murhettlcat; mutta par indacat cuitengin tel-
tan. lohvn minä teille Jumalan armo fy-
dämmestän toiwotan. Amn.

LXXIX. Lum.
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3).lucu. CMMsesii curitlisia^
XXXIX. Lucu.

Wijdennesiä cnppalestn/ cuin yhteen oi-
kiaan yloscaswattamlseen larpeUincn on/

nlmlttäln cohtuUisesta curituresta/ ja
mingä tähden tämä cappale tä-

hän asti säästetty on.
Eari cappaletta, cuin ChristiUtscen ylöscas-

maltainiseen Pawalin sanain johdatuxcn
jalken Eph.6. v. 4. waaditan, nimittäin pes
rusiawnmen opetus ja pxiwacainen neu--
woiumen/ olemme tähän ajii tutkistellet, »a
palniet sijhen tyaö, cuinga nijlle vitä woima
annettaman cahdcn muun cappalen cautta,
lujncuin ylöerakendawalsten esituerckein ja sy-
dammclliftn riuouxen cautta. Nut on wielck
st wijoes jäljellä, cuin sijna oleman pitä/ ni,
mittain cohtullinen ja Isällinen curitus.

2. Tämä cappale on ApojtoKlda sen sanan
alla käsitetty, joca ei ainsastanskitze opetusta/ josta me ennen 4. s> 6.?. 8. lng.
puhunet olemma; maan myös cmitUsia. Ph-
disiä tämän can§a myös Ebr. 12.0.7. Tämän
cappalen olisin minä kyllä cohta pannut opetu-
xen jällen jos ei sitä tähän asti säästä, minulle
muun seasa, tämä syy olis ollut, että curituxen
edellä pitä käymän nämätcappalet. joistatähän
asti puhuttu on, nimittäin: Opetus, neuwo-
minen, rucous ja hywat essmerkit. Ia jss ei
«e auta lasten tykönä mitan, Vita Den turi-

N 3 tus
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l?»luclf. Cphtpllistsia euritlycssa,

tus aljettamcm. Moni ymmartämätöin Isä
ja äiti alca cansa, lyö lastaus,
cosca el ban sitä terwcllisesti opettanut, M
ChrlMWi neuwonut, el myös sen edestä
zucoivut ole; Ia sijna sias, emu hinen sen
edellä hywillä esimerkeillä käymän pidais,
on han oakendawalsella elamällans scn itze
turmellut. Se hallaisille el ole walda lastaus
ranaaistc,, sillä joca itze rangaistawa on /se cadotta sen cautta oikeuden että toista.
rangaista. Sentahde» se tasa monelle
Ijaue lapsens cansa, nijncuin se käwl Bi-
leqmille Aasins cansa, jsta hän löi ja cui-
tengin itze wicapqä oli, että HENrcm Ens
gelin bänelle sanoman piti: 4.M»s Kir, 22.
v.32. 3)?ixi fins jy colmHi finun Ms
sias hosuit?

3. Jos Jumala nyt ihmisten cansa pu-
huis, ylin hän monelle pauhawaiselle Isälle
ja äitille näin puhuls: Kiri sinä lyöt tätä wis
heljäista lasta? Sinä olet itze enämmän M,
gaistusta ansainnut cuin tämä lapsi, Mires,
sitä ole perustawaisemmin opettanut? yriwa-
faisesti neuwonut, sen edestä m,
Mllut f ja minua aurihuntannt,etlä mlnä sille
minun hywän Heugenl annaisin? miri sinä olet
itze auttanut istuttamasa pahuutta häneen, si-
nun myrkyllisillä esimerkellläs ja lumalalto,
malla elämqlläs? j 9 rohke.l»el myss nyt wus-

datta
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Is,Zucu. CohluKisesta culillixesta, !)^

datta sen wlattoman lapsen ylitze sinun myre-
kys ja sappes? Totisesti, näin taiZais Ju-
mala usein puhua, ia niji on hän sijta duo-
nuhcwa. Seutäbden tule Wänhembain ta-
sokin hywin eteens catzo, cuinga he ihenS
käyttämät; ia el ajatella, että se ainoastans
taitan moitetta curltMlla ja löumlsellä, mi-
tä paljon enämmin oveturilla, neuwomisil-
la, hywillä esimerckeillä ja rucourilla wot»
tetaisin.

Xi.. Lucu.
Curltuxen hysdytyrestä ja sen Masia
stjasta. Nrjn myös siltä wahingosta/

cuin curimxcn jalmlnlyömisestäseura.
HUutta tämä, cuin edellises lugus edesluolu

on/ ei o>dä nijn pmmärretiamän, cuin
olis se tarpellincn lasten pois-
kielt», jota nastan se ainoastans sen päälle
lanoitta, e'tcj se tapahdu ajattomasti ja il-
man syytä. Muutoin pysy se sijnä, cuin
Salomon cauwan aica jo ennen tätä on
kirjoittanut San. last. 22. v. is. Hulluus
sn nuorukaisen sydämes / waa« curi-
tuxen wiha aja sen cauwas hänestä.
la, ei se ole ainoastans »ydämes, waanse juuritta itzens päiwä paiwäldä sywem-
mäldä sijhen, jos ei sen ulosrepimisen päälle
wiriastt ja toismans myös wltzaUakintyötä teh-

N 4 da;



4o.?ittn. Curitttxen hyödytyxcstä

da; joca monen enämmin cuin sanat
matccmsaatta taita.

2. Salomo witzaNe wi^la ?nim,

min l st Kir. 23, v 13 14- Älä lnc-
ka lastns curMmast/ sillä jos sinä
händä wihalla lyöt/ nijn ci hän cuo-
le. Sinä lyöt händä witzalla/ waan
sinä wapahdnt hänen sicluns helwctlst.

wanH:n ei taydo ruwcta lapstcns wihal-
la, ja taytu sitten nöbdä, että Bäwcli tule
hänen ylitzens klviveellä. heidän Pitäsitten kärilwin, että heswettn Böweli pala-
woisilla <3corpioneilla heitä hosu ja waiwa.
Catzocat» nam maxetan teille ja teidän lap-
sille!» se pehmeys, cuin te WanhemmaNm-

odt>''N viattomasti osotatte. lap-sens pnä pelwon alla/ se sali ilon hä-nestä/ jano Syrach lug. zc>. v. 2. Muttasen te ylöncatzottc, sentäbden pllä teidän sit-
ten tallenne tähden muchettiman. Tasä a-
jasa ette näe yhtän ilo helstä, ja on pcljät-
täwä asia, ettet te myös iicmcaickisudes
mitan muuta cuin sydämen k,pua ole heistänäkemät. Eikö teidän pehmeyden ote kyllä
sillä tyyrifti maxettu?

3. Mutta ottajat wlsu waarl, mitä Sa-
lomo mnistutta Gan. last. Kir. 29. v. 1?.
Curtta poicas / ntzn hän sinua wir-
wotta. Moni Isä näke sen kyllä, ettei hän

asiaan
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ja Masia ajasta. iöi

asiaan ole ottein ruwenntt, waan witza ai-
wa', paljon säästänyt: si>is mielMns, että
lapsi oarannais ihens, mutta parannoxen tot-
wo on o pois. P huus on jo sywäldä juu-
rittanut itze '^, m on «iin sumeri punxl cas-
wanut, ettei nijn wähäinen oxa, cuin witza
on, taida sim ylösicmmata eikä alascaam:
Ia tay!» Jumalan wjimcin ei ainoastans
wibWk kirwellä tulla se« puunjuurelle,
waan m'ös wabwat puut sillä mahanhaca-
ta. cumarra hänen caulans
nu»rna/ ja lyö handä selkään wnha-
<la/ tulls sinuUe niskurin ja
tottelemattoman/ neuwo jällens Syrach
lu,q. ZQ. o. ,2. la, se tule sijheen, että yxi
yloscasmanut poica eli tytcir sitten sano:
En mw.a tahdo enä karsia, että hän nn>
nua lyö. Han jano itzellens: LuuLeco
hän (Isa) että minä sifta itziäni parannan;
ei, minä tahdon wiela pahemmari tulla
:c. Ia cosca he sitten owat kyllä pahaxi
tullet, nijn he wilmeln itze hawaitzewat,ettäse endlnen hedän Wanhembains pehmeys
heidän turmellut on. Silloin rupewat he
heidän ylitzens huocamaN/ ja myös nijncuin
minä ennen 12. lug. 9.4. yhden esimerckin
edes-tuonut ole»/ itze heitä costaman.

4. Ia waicka ei calcki tee sitä nijn julma,
sti, cuin se, josta mwa ennen puhunut olen,
nijn tulemat he cuitengin nijn cauwas/ että

N s he
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4«.kucu. Curiiuren hyldyl^cfis,,
be lastewat kätens Wanbembäins päälle, ia
heitä l»swät, wähimmarikin pitä Wanhem,
hain stncallaista pelkämän, ia ei rohkene wj',
meiii rumeta heihin yhdellä sormetlakan. Sen
otetta te Wanhemmat, erinomattain te, jol-
ca teidän lastenne cansa pehmiät olctta, useinmuisa nähnet jq cuullet, nijncuin minä luul«
len: cuinga olettatesijs nijn wimmatut, ettette
kertaccm catzele itziän täsä speil!« ? Tehkät
paremin nijncuin se äiti, joca, cosca hän saatt
nas cuullut oli edespandawan

/ cuinga yri
poica, cosca hän wietin hirsipuhun, on lähe,
siynyt äitläns sen warjon alla, nijncuin ylis
hänelle päätöreri wiela ollut äitillens jotakiy

noojasti on purrut palan hänen
nenästäns. longg päälle hän olt hända
<aickein edes, jolfa ymbärilla seisoit, hänen
tndisen pehmeydens ja lajmiulysmisens tähden
plöscaswattamises, wielä lopouns edellä soi-
mannut. Sillain on tämä äiti mennyt co-
tians sencallalsen Historian cansa. Za min
bänen lapsens wäha sei iälken owat ihens pa,
hoin käyttänyt, on hän cohta muistanut sen
llrcosa edestuodun Historian, ottanut witzcm
käteens, lysnyt ja sanonut: Ei teidän pidä
zvihdoin minun nenäni purema».

s. Jos te tahdotte tämän tuuleen lyödä ja
Måns anda mennä, nijn täyty minun anda-
Man sen teidän teconne itzelleni wihdoin kel-
wata. Mutta euuleat cultengin ja ajattlcat,

Syrach lug. 3». v.3. ftno: Joca myös
Kille
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j<> se« toiliasifi ajosissf

Me ticttäwäxj tcke> mika.suru vaolle
wiimein seura: s)le pehme pojnlles / nijn
sinun täyty wjjmcm hqndii peljätä/ lklkitzehänen cnnsane/ hqn wjlmein saana
sinun murhelllsen. Jos te tahdotte tämän
sydämen surun ttlia zoada , nijn leikitkät aina
edespäin, Mtta jos te sen tahdotte wältä,lli>n
ajatelcat edespäin, mitä hän v. 12. n. tähän
tyZspqne: Ala tee lelckiä hänen causans, ettei
sinun sitten pidä hänen caichans murhetta
maN/ ja nijn sinun täyt» hänen tähtens wi,
mcin hambaitas kiristä. Ma anna hänelle
walda nuorella ijälläns, m älä wosta hänen
tyhmydens edcst :c- Mutta jos ette nyt an-
na neuwo itziänne, nijn ette MspäinM
taida tulla autetuiri.

xi.i. Lum.
Muutamista cappaleista/ joista curitusxes waari pitq otettaman.
Ottci tasa asias paljon / cuin tarpellinen on,

lacaperin jäis, nijn pitä minpn wlelä jo,
takin tähän tygö pqneman, josta Wanhem-
hain curituxes pitä waarinottaman. Ia en,
sist pitä täsä yxl hyws ja järjellinen eroitus
tehtämän lasten wian Millä/ ja sen jällen
pitä rangaistus teroltettaman ja huojettaman.
losa Wanhemmat usein syndiä tekewät. Sil-
lä se fapahlu myös, että yxi lapsi tapafutt
maisestt jotakin teke, nijncuin lyö »lönalaisin
yhden. Clasin, eli mumoin andq yhdey astian

pudo- M
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4'. klicu. Mitä curitlamiscs oV

pudota:c. Silloin tahto moni wanhin
wihasa (pian sanottu) ylössyödä, lyö sitä
nijncuin järjetömdä lurndocappaletta, ja !en
ainoastans yhden clasin cli sawi-asiian tähden.
Sitä wastan, jos se teke paha, esimerkixi,
jos se muita pllcka, ei käy kircosii, juoxe
ymbarins pahancuristen cansa:c, silloin tulese tuskin sanoilla vuhdelluri.

2. Nyt sanocan minulle jocu, jos ki-
roilla, wcmnoa, pltä riettaita ja häpiallM
puhettä, ei käydä kircosa, ja caickinaista M
huulta tehdä, ei ole simrembi syndi. cuin ta,
paturmaisesti jotakin särkiä eli pudotta :c.
fa duomitcan sijtck, jos ei Wanhemmat co-
win rico, cosca he lasien helckouden ylitze
kiucuitzewat ja jvlssemät; mutta sitä wastan
muun pahuden tähden ci lertacan heitä tygs-
puhuttele; eli jos he sen wklä tekemät, onda--
»vat sen ainoastans muutamilla sanoilla olla
tehdyn, jaei osota itze työsa yxiwacaista curit<
iamista. la, se tapahtu usein, että Wan-
hemmat wastawat lasten edestä nijta wastan,
jotta heidän pahudens ylitze walittawat, ja
sentähden alcawat heidän eansans wihan ja
rldan. Eikö Wanhemmat sen cansa selkiasti
vsota, että he enämmln lucua pitämät yhde-
stä Clasista, sawi-astiasta, eli muusta kelwot-
tomasta cappalesta, cuin Jumalan cunnissta?
s)'- hyttyisten cuumitztat ja Camelein
Niellät/ o! yri tacaperämen curltus.

3. Jos
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marinollanM.

3. Iss pahuutta ja Jumalattomuutta ker-
ta toisen jällen harjoiletan, jonga caulta lu-
malan nimi häwäistän, silloin pldäis yriwa-
caisuus osoteitaman ia ajateldaman: Täsä on
minuu Jumalan wihoitettu; tasa on hänen
sydamens' murhellisexl saatettu; tasa on lä-
himmäinen pahennettu, täsä on veljältäwä,
että sijtä tule yxi paha ja muuttumatoln ta-
pa:c. Täsä pitä minun yxiivacaisudella ran-
gaistman, muutoin tule Jumala minun yli-
tzeni rangaistuxens cansa. Silloin cuulluis se
Raamatun jälken, olla kijwas lumalallens
4.Mos.Kir. 25. v. 13. Sitä wastan, jos
jotakincatzomaltomudtsta olis särjetty, eli jo-
cu wähclinen wahingo tehty, pidä-s sijnä yeh<
meys osotettaman, jaajateidamon: on
ihminen, se taita pian joscus rickoa, se taita
minulle ja jocaitzelle, joca hywingln luulle e-
tecns catzowan, tapahtua, paljon en ämmin
yhdelle ymmärtämättömälle lapselle. Se olis
yhteen sopiwäinen sen Cyrislillism järjen ja)
sijwollisuden cansa. joca Jumalalle ja ihmis
sille kelpais.

4. Toistri ei pidä ChriMises curituxeS
suinZan unhoidettkman rucsusta/waan nijn-
lUiN H. Lcriweri muistutte», «sijnä aU>ls„
huuttaman sitä taiwallista Isä, että' hän,,
armollisesti rahdois curitusta siunata, ja„
ondms sen toiwotun määrän woitta: Sll'„
lä je caick«in cowingin curitus <i ole ilman,.
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«l.lucn. Mitä curilfMises o»

Jumalan siunausta niitän. „ losa hän myös
ylistä yhden Christillisen Isan esiMercklä, joca
ei cohta ensimmaists kijwaudes , lapsians /cosca he jotakinrickolt, curittmtut, waan on
itziäns wähän ajatellut, ja ensisi menNyt cam-
mions lumalalda armo ja siunausta auMuu-
tämän, ja sitten wjimein heitä ött Isällisesti
lurittanut. Taina Isa on hi)win waarinoft
tanut sijtä , mitä ori opettaja on kirjoittanut,
tttä wihan pitä Isä meidän cänsa ö-
leman yhdtstettl) ja sidotte Joca myös
tcnla lawaua tapahtu, cosca Watchemmat>sit<-
ten cuin curlltamlnen on toimitettu, Jumalala
lvdamMelllsesri auxihuutawat, että Myös hän
nijn hywln cuin hekin, tahdois heille ne tehdyt
synnit andexi Mda; lisändywäisinä mUosina
ei enä nijtä rangaista, ivaan armollisesti tys
tya sijheen curituxeen. cuin lapset saaneet j«i
ulosseisoneet owat. Josta Z6< luZlis myös jS
on tiettäwäxi tehly.

s<Co!Mannexl: niincuin hywät neuwot
ja sydämMellincn rucous käymät rangaisturen
edellä (catzo 33. lua.) nijn pitä ne myös senpäälle seuraman. Et sillä taivalla, että lap-
silda jällens rucoillan anvexi, että heitä ran-
gaistu on, jonga cansa heitä nyt lahdota>sinrauhoitta: Ei suingan, waan että heille Ju-
malan duomio edespannatt> ja heitä taitama-
sti uhcatan, että jos ei he itziäns paranna,
nijn sencallalnen duomio tule heidän ylitzens.
Wanhemmat taitamat tällä tawallct sano:

Minuii
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WMinottamW.
,Minun lapseni, jos et sinä tottele tätä,,
minun rangaistustani, niin Jumala itze si-,>
nun »litzes on tulewa. Sillä nljn Jumala,,
itzens enimitten meneltä, että joca ei„
cuulle Wanhembians, hänen pitä
cuullemanSöweliä, ja andtlinan itztäns hä,,,
neldä rangaista. Vhdisiä San. lasi. Kir< „

32, v. 17. Ell jos sinä ajallisenrangcnstuxcn,,
wäldät/ nijn on se iiancaickinen sitä rascam-,j
bi sinulle olewa. Niin myös: Kijtäluma-,?
tata , ctta sinulla w!elä jocu o» , joccl sinua,j
Milliscsti curltta, ttlcoili Jumpata, että,>
hän siiullle synnit andexi andä/ ja ei lyks-,,
lläns yhtä rangaistusta toisen jällen pidätä „

ic. Joca cettkelle Chrlstllliselle curiturelle,,suuren woiman ja waicutuxett saattaisi
xt.ii. Lucu.

MilUtamista cappaleista/ joita curitiis
xes wälVettamätt Pitc^.

Aosca ryt Wanhemmat owat tästä, cuiu
edellä käywätscs lugus puhuttu on / waa>

tinottanet, niin on edespäin tarpelliNeN, että
he itzellens Christitlisesti muistuttamat muui
lamat capxalct, cum sijnä pitä wätvtttämätli
Josta tasä lugus pitä puhuttaman.

2. Ia mahdetan tähän oikeudella se an>
gara wiha ensist panda; joen mcttcansaatta,
että Wanhemmat omains rangaisemises««
ltzellens enämmin pcha tekemät,' cuin lapsille,

jä myss
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4».kucu. Wuutamlsia cappalclsiss

ja myös sen Isällisen cohmllifudcn pian ylitze
käywät Josta st sijb kcwiästi smmuodon lasten
tykönä saa, mincuitl ei olig rangaistus tullut
rackaudesta heidän parahudcxcns , waan
Wanhembain himosta uinoastans kiuckuans
heidän pclallens sammuttaman , ja iappians
wlhas heidän ylitzens wu.dattamon. Että
walketa, että wihas muutolngin taitan mo<
Mlla muoto syndiä tchtä- Sentähden ci ole
ymmärtäwäiset pacar>cu seman kiruhta,
neet, nljn cauwan cuin wiha on päälle
seisonut.

3. Cosca siis Wanbemmat ymmärtämät/
että wiha heidän tykönäns ylösnouse ja tahto
HM julm-.tteen kehoitta, pllä heidän lasiens
rmMlscmisesta nljn cauwan itzens
män, cum wiha jällens wähä on asettanut
itzens, la sitten ottaman ajasta waarin. Jos
ei se taida ilinan w hata oftihe mennä, nijn
ei pidä tösä cuitenzan hirmuisudelle yhtän sia
jätettämän. Ia mitä Waichemmat rucoile-
wat heidän taiwaliselda Isäldin» . nim
täln. ettei hän tahdois rangaista heitä
lvihzsnns/ Ps.6. v.i. ler. 10. v. 24. sitä
owat he, nijnekin maalliset Is tja äitit,
weleapäät andaman lapsens saada nautita.

4. Mutta tämä ei ole sen päälle sanottu,
llijncuili Wanhemmat caickl llehnroitzemisella
ylitzepyhkisit. Ei suingcm. Elin esimerckt
pltä heille toisin opettaman, wca, cosca ei

hän
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jslta euritures pits

bön lapsians oikein rangaista tahtonut, nijn
hän itze he dan cansn« cvwin lumalalda ran-
gaistin. Me laitamme tasa ainoastans sitämaarätöinda wiha, ja ei sitä cohmllista co-
wuutta. Me tahdomme ainoastani, että caicki
tapahduis toimella ja varal.noxeri, nijn ettei
witzasta tehdä ruosta eli Scorplonia- Cuiten-
gin on sijna siwus tosi, mä eowaan oxaan eli
puhuun tarwitan cowa roaaja, nijn että jos
<i Wa> hemma taida itze omians Mmtm,min
pila heidän Jumalan kästyn jälken saattamanheilä Esiwallan eteen, heidän päallens helo
dän tottelemattomudens tähden walittaman.
s. Mos. Kir.2t. v. 18.19.22. losa r>2i.nä-
mät sanat Ntjtt ssns
eroitat pahan sinnstas / että coco Israelsen luullls ja pelkäls. ha tosin, j,s ori
eli loinen estmercti asttettaisin, mjn se cannais
hedelmänä mouesa hlllimattölnäft mieless, jol-,
ca nyt ilman pelcoa juorewat ja Wanhems
bians wastan yhden kerran toisen jällen itzens
caickeinhäpiälljsemmm käyttämät: Multacosca ci Wanhemmat tahdo; itze sencallalstenhlllimättömclin lasien päälle canda, ni>n mahs
tamat he sen karsia, etts heidän pita melemä«
alas yhden sydämen kiwun heistä toisen jäl-
ken, ja nyt Jumalala rutoilla, että hän helo
ta ylöswalaisi's, ja ei heidän lmminlyömi-
stans ja pehmepttans ijancaickisesti rangaisis.

O 5. Toi-
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4».Luc». Muutamista tappaleistz

s. Tolsexi pitä Wanhembain itzisns
wahtaman/ ettei he kestenäns lasten curitta-
miscn ylitze eripuraisevi tule / nijncuin usein
yxi osa luullewal, että toiset rangaistmises co-
wimmat omat; josta ei aittoasmns Wanhem-
bain wälillä suuri eripuraisuus, maan myös
lasten seas, cosca he sen ymmärtämät,
ri willllys ilmanvu. Sen cantta tulemat el
ainoastans caickl eangaistuxet
xi tchdyixt, waan lapset tulemat myös siliä
lamalla suurembaan pahutcen kehoiletuixi,
niimuin jocainen hcuvaita taita: Jos yri
osa Wanhemmista luullewat, että atmatt
paljon on asiaan tehty/ nijn ei pidä heidän
Jumalan tähden laften läsna-olles andaman
sitä ymmartä, waan salaisesti ystänMisydellä
muistuttaman, nijncuin joeaitzelle hänen o?
ma ynimarryxens sen opetta taita.

6. Colmannexi pttck erlnomattain aittln
eawahtaman, ettei he omains pahuutta jal-
cains ala polje, ja nijncuin sanottu on, auta
sitä caunistelelnasa. Jos he sen tarpellisen
curlturen taitamat toimitta s nijn ei tarwitze
he caickia Isäin eteen luoda. Multa jos lap-
set c> annais itziaus ältetldäns curttta, mah-
tawat äitit laitta, että he toisilda, eli Isil-
da pahaintecoins tähden rangaistuni tulemat.
Mutta jos he tahtomat lastens pahudeu can-sa läpitze sormein caho, sitä estellä ja salata,
nijn tietkan, että he totisesti sen cansa, et<
ta he lapset Isäin cumumta tahtomat pe-

lasta/
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joita turiluxcs pila lratdeltatnön.

lasta? heitä Jumalan rangaisiuxen ala stöxes
wät. Ia costo he sillä tawalla itzens LustenS
synntista osallisixi tekemät, rijn ti Jumalan
tanqcMus heistä molemmista «jallalls blt
poispysywä»

Lucu.
Uhdestä toisesta cappatestss/ ciiin curi^

Wes pltä waldcttäman/ jota on
Wanhcmbain klrous.

pitä Wanhembain hywin eteens
catzoman ettti he omiens wihas kiroile/

eli muutoin sopimattömilia ja häpiällisillä
nimillä soima. Nijticuin muutamain tapa
on, että injn pian euin he wihastuwat/ cohta
suustans namat ja muut sencallaiset sattat u«
losajawat: Mene sinä,hirsipuun ruocv; josca
perkele sinun ottais: Sinä Huoran-Cacara ic.
Eikö se ole nljn? Ettekä te ole Jumala parat-
con sitä usein cuullet, ja cuca ties itze tehnet?
Ah älä cutzu lastas hirsipuun ruoxl, se taita
wwottamataktn sijhen tulla, nijncuin kylls
Monen esimercki todista. Moni tytär tule huo<
rarl. Mitä on ihmettelemistä? hän on nuoru»
desäns k»!lä sata kerta sillä nimellä wanhem-
mildans soimattu: Wanhemmat sanomat kvlla
scncallaista picaisudes, mutta Jumala se wan-
hurscas Luomari ajattele: Se olcön mjN/ seon heitä aicanans cohtawa: O! cawahtacat

O s teitän
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"4l.luc»k Wanhenilai» N plbit

teitän sentähden: Vxi äiti sanoi pojaallens
wihajn, joca suutans hänelle:
losca sinä sentähden hlrsi-vuusa suulas wöän-
dellsit: wM aica sen jalkcn, wietin hän
yhden pahanteon tähden yirsi-pu^hliun, jofa
jocainen todisti äitin tolwotuxcn tulleen tay»
tetyxi, cuin hän wihasa, ja nijn enin hän
luulli, sydämmestä tehnyt oli. Että waiktta
muitn esimerckeja, jotcahirmuiset owat.

2. Sentähden rackatWanhemmat, pn-
hucat hyww/ja ällät paha heille toiwottaco/
manajan minä teitä Pawalin cansa Rom.
12. v- 14. Jumala ei tahdo, että ttidän
wihollista, joca teitä sadattele, jällens sadatte-
leman pltä, cuinga paljon wähemin hän si-
tä tahto, että te lapsianne sadattelette. Eh-
lä te sanotte, en me luulle sen eansa nijn
pahoin, nijn wastan minä Oawalin cansa
Gal. 6. v.7. ei Jumala an-
na pilcata itzläns. Ne wanhcmmat, joista
minä ennen olen maininnut, ei ole myöskän
tamnet nijn pahoin luulla, cuitengin on kirous
woimans osottanut. Minä olen ennen 33. lu-
-sus osottanut, cuinga woimalllnenWanhem-
bain siunaus lasten vlihe on. Vlijn päättäkät
nyt sijtä, ettei klrouxene wähää ssäl-
leus pidä. Sentähden sano Cmach ei ainoa-
stans: Isan siunaus rakenda lapsille huo«>Nen'/ waan hän pane, tähän tygö: että
aitin kirous sen maahan cukista. Sur.3.

y.u.
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kiroilema» lapDns.'

». n Sanalla janottu, se sama Jumala/
joea on taffcnyt teidän curittaman lapsian,
vn myös siinä siwus Mwa>'mscsti kieldänyt
teidän hcitck cli ketän muita sadattelemasta.

Lucu.
losa Ui estet poistetan Wanhembain
rackaudesta, jonga eautta usein lasten

oikia ja welwollinen ylöscaswattami-
ncn ja curitus estetyn tule.

Witä tähän asti cohtulliststa lasten rangaise-
misesta mainittu on, sen panemat mon-

da wanhinda luonnollista rackauttans wastan,
ja sanomat, ettei se jama nijn myöden anna,
cuin moni, joilla ei lapsia ole, luulle.

2. Tämä wastatan näin, nijn tahtomat
sencallaiset Wanhemmat tietä, että HERr«
Jumala, joea on yri Isä caiken sen vlltze,
cuin lapsiri taiwasa ja maasa cutzutan, hywin
litta, milä Wanhembain rackaus taita ja pj,
tä myöden andama»/ eli ei; ja cosca hän ei
ainoastans lapsia yxiwacaisesti curittaman,
waan myös päälle tulewaises händäs heitä E-
siwallan curituxen alla jättämän on käffenyt
s. Mos. Klr. 21. v. 18.19. on hän myössen
cansa osottanut, että yxi oikia luonnollinen
rackaus tämän kyllä kärsiä t«ita, ja että rac-
kaus, jocatätä hänen tahtoons tarpelllsesa cu-
rituxen toimittamisesa ei täyttä taida eli tahdv/
ci ole. hänelle otollinen rackaus.

O 3 3. Cosca
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44.?ncu, Nanyembain rajaus ei hids
3. Cosca nyt Wanhilumat ymmär:äwät,

että se l wnnollinen rackaus lapsia cohsan, hei-
tä heidän rangaiscmisestssns estä, nijn mah;a,
wat he wqhwastl näin päättä: Tsmä meldän
r ickaudem ei ole oikiq, sillä ej hän sitä itzesäns
läsnä/ mitä Jumala sen luonnollisen ja Isäl,
lijen racfauden cansa yhdistelty oleman.

4. SencaNaisille Wanhemmille mahdan
minä sitä mitä 2.Cbron. 19. v, 2,

Jehu losaphmille ftnoi: Pillikö sinun
auttaman lumalawinda / jg racastqs
!N<m nijtä/ jotta HERra wihawgt?
Cuulcat: jocamen cuin wa,^hacotsesti!»ni)lä
te'e, ha» wiha Jumalala. Costa nyt ceidän
lapsenne, erinomattain ne, jotta joikin
märryxelle tilleet owat, yhden pabuhen toisen
jalken tekemät, niin wih?wat
)'a sentähden pitä teidän mjta, jotca HERra,
wihawat, ei ajattomasti mcastaman, waan
Jumalan käffyn jällenrangaisemcm,

s. Mutta jos te tahdotteteitän sitä tekemästä
euitengin estellä, nljn waarinottacat, Mttä
Jehu mmitetys pmcas edesvain sano : Ig
sentMen on sinun ylitzesHErran wihg,

te weMte sen camm ylitzenne Ju-
malan wihan, joca teildä kerta teidän omain-
lie cansa on luaun-laffua waatiwa, ntjncuin
sen pehmiän Isän Elin esimerkiscj lumalalda
itze on silmäin e«en asetettu.

e. Ia
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lasten luritusta estämän.
6, Ia malMwat lästä erinomattain »e

waarinona, jolca heidän Jumalattomia lap-
sia.is ei amoastans ei cmita,waan myös cosca
he Opetus, tulemat, hei-
dän edestäns wastawat, ia sentähden Ooetus-
Isalle caickia paha sanoilla ja töillä saatta-
mat , jonga Jumala tosin heille ja heidän

Mens on costawa.
7. O! te rackahat! cawahtacat teitän,

ettei teidän rackaudenne teidän lapsianne tur-
mele: Silla wanhcmbain ylön suuri rackauS
on nijncuin willihumala, joca itzens kyllä yh-
den nuoren hedelmällisen puun ymbärilla kie-
lo, jg sitä m,ncuin ystäwällisestj sylelle, mut-
ta sen cgutta sen tucahutta. Ia nijncuin colea
vxi puu, astia auringon etehen eli lämbymään
ilmaan pmnian, halkeille se, jarawistu niin,
että se ellcka coconans rickjpiuo, eli myös ei
ena mettä vidä. niin tulcwac myös lapset,cosca Wanhembain ajatoin rackaus ylön wä,
kewät sateet heidän päällens heittä, sen caut-
ta nijncuin rawtitunut astia, caickecn hywään
oppljn jaawuhun kelwottomixi.

8. Te stinotte: Me racastamme omlam,
sentähden emme taida Adämmeldäm tulla sii-hen, että me heitä rangaisisim; mutta Jumalasano sijta toisin San. laff. Kir. 13. v. 24.
loca wihaans hän wiha lastans.

cuinga tacaperaiiejti te itzenne täsamenetätte: sillä mitä Jumalarackandexi cutzu,
O 4 sen
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44.?ucu. Wailhtmbatn ra<k«ui el pld6 ,e»

sen te cutzutte wihaxi. Catzocat, cuinga tei,
dän rackaudmne ei cnsingän lilmalan var-
kauden cansa yhteen so»vl. Te lauotte: M,<

sitä rangaista. Jumala sno sitä wastan:
Evr. 12. v. 6 Jotta minä racastan/ uijtä
minä curltnn.

9. Thristitty, sinä,'oca rackauden
esieeldä et taida c ritta lastasi mitä näky si,
nulle lasten Isästä hän racasta o,
mians, ja myös lentqhden curitta heitä? la,
totisesti, cosca Jumala omians curitta, sil-
loin lijcku hänesa hänen sydämcns rackaude-
sta, ionga hänen myös tundewat, ja
sentähden hänen Isällistä w tzaans su"t.''e,
lvat. ia cansa sanomat: Ston minulle hywä/ ettäs minua nopry-
ltt/ että minä sinun oikcuttas oppisin.
Pj.nZ. v. 71.

ic». Nijn älkät sijs rackat Wanhemmat
saMco jongun tyhmän rackauden teitä teidän
lastenne curittamises estä, wam cosca he ric,
komat, ja K oletta heille eteenasettanet opetu-
xet, neuwot, rucouxet ja hywät esimerkit,
nijneuln ennen luz. ZZ. §. 3. sanottu ou,
nijn rangaiscat heitä, ja osottacat sen ean-sa, että te heitä sengin alla racastatte, ja
stlä te»dän rackaudenne Jumalan rackauden
jällen euwattu oy.

Luen.
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4s.?ucu'. Jumala ebeiwtti kryhalngln le.

Lucu.
Cuinga Jumala köyWngin lbmisien
lapset edesautta/ josa myös mtkistcllan/
jos se/ nijden tähän astl etccn asetetluln

wijden cappalden cansa/ päälle tar-
coiteltu olkia maali anm woitetan.

asn ol«? minn !,..<„ n t .astm hy-
wän y!>.'scaswattamil > wöl!cl,py„ie'sta,

cuinowat: willll opetus/ yriwacainen
ncuwommcn/ ylösrakendawainen edel<
läkllynilnen / rucous ja
cohtUlljneN curitus. Jos namat oikein
kaytetan/ toti!,esil, nijn monen lapsen sicla
wle pelastemxi, perkelestä tirwoikctuxi / )a
Jumalan t»gö johdveturi.

2. Hlkön kengän andaco kältens waipua;
köyhät älkan ajatelco, että tämä rickaille sa,
nottu on. E> heidän pidä näin ajatteleman:
Cuinga pitä meidän nijn suurta wairoa lapsi-
siam näkemän, emme taida cuitengan toiroo,
että he mailmas johonguun erinomaiseen ar-
moon tulemat, ja meille sen saman maxawm:
S llä wireydellä, cuin Wanhemmat lasten
hywän ylöscaswatlamisen päälle käyttämät,
ei pidä se päälle tarcoitus oleman/ että lapset
mailmas suuri arwoisiri, rickairi, oppenmi,
waan että he lumalisiri tulisit, ja luma-
lisudesa sen corkeiman wljsauden, cunnlan ja
yickaudtn omistaisit.

O s 3. El
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4s.?uly. Jumala edeswrtss kpphZiygin

3. Ei cuitcngjn pidä Wanhemhain. iot,
ca halroemmaia säädysä jstuwaf, peräti hei,
dän hywin yl<zscaswatettllin lastens ajallisesta
edesttiiemi<esta epäilemaN' Jumala 0N kNs
nengin köyhän ylöndänyt/ jatMiwmsenlogosta corgottanut. Ps. irz. v. ?, Ia e-

wiela tanäpaiwänä monha suurtn mie-
stä, jotca köyhistä »Vanhemmista syndynet o-
wat, joita cuilengin coco Caupungcjn, Lään-
nein ja Cuningasten pitä pal-
veleman. Äh! cuilM moni Isä, moni köyhä
äiti, ei jätä heidän ylöscaswatetuille lapsillens
puolda äyriä; mutta yhden armollisen Ju-
malan ja hartaan rucouren omat he heille jät-
tänet , joca aicanans on heille hywin mene,
stynyt, ja monen köyhän kerjäläisen lqpsi on
«raotettu, ja mastoin ihmisten ajatuxiq ylöt-
ly cansans wanhinden siwuun.

4- Mutta ios se mm olis Jumalan tahto,
ettei hän pyhäin syidens tähden tahdois muu-
tamia köyhäin lapsia mailmas corgotta» nijn
pitä sijnä Christillisille Mämmille kyllä ole-
man , että Jumala heidän tulewaises mail-
mas cunniaan asetta, jaWanhemmille heidän
käytetyn murhen pitons tuhannen kertaisestijällens maxa^

5. Multa täsä kysytän oikeudessa, jos
Wanhemmat, cosca he namät wältcappalet
wiriästl käyttämät, silloin sen aina saamat,
jongg perän he pyrliwäl? nimittäin hurscalta

lapsia.
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ihmistä l«psct.

laesta. cn mmä rohkene selkiästl wasiq?
ta, Ia: Jumalalle on täsq usein hä-
nen ihmelliftt tiens, ja salatut, wanhnrscat
jakäsittämättömät duom,!ons,:otca hän wan-
hemmille näyttä, iosa mc Pawalin cansa
Nom.n. v, snnstä ulo?»uhjeta mabdam:
O sitti sywyttä U, Moni lapsi vlsscas-

ttzeus, ,a käytcä itzens ilmanWanhcm?
hai» «umta apua nijn hywin, että ssn hywän
llsändymift!» ylitze lumalasa iloittaman pltä;

sftä käytetan monen lapsen
päälle suuri wlreus ja murhe, ja ei taida cui-

hywcM M pahalla vikiaanl menohon
tulla saatetmi: I, lasten seas, jotca orista
wankcmmista syudywät,yhdes huones elämät,
yhläläijtä ylsscasm ttamist? nautitzewat, muu-
tamain c-nsa me,esty hywin, muutamain pa-
hoin: Sjlloia pn monelle huxscaalle, Dami--
dille y,rl paha Abfolon, monelle hpwcllle Ada>
mllleyrihmftasÄbel,jalumalatolnEain, mo-
nelle hurscaalle Isaachille yxi hiljainenlarob,
Mnlta yxi tuima Eftu. Ia mahdan minä tä-
hän panncläuZuttinuxen sstnat/oca sanoi: Mä
minä huonefani walwon, olen minä cultengin
Ui ,c! elän ihmisten seas, ja en tai-
da tehdä, että minun huoneul parembi o«/
cum Noachin arcki. josa cahdexan ihmisenseasa yxi hyljätty löyttin: Eli Abrahamin huo-
ne , ,osa sanotan: Aa pllckaja ulos.».
Mos. Kir. »i.

«. Ia
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6. ft cuin wielä enämbi on, nijn näh-
dän sc, joca ei cuitcngan witzinä o<
jcnnns-«uorana pidä pidettämän, että lu<
malattomllll ja lastens ylöscasmatlamisesta
huolimattomille Wanhemmille, on Jumali-
sia lapsia, jota caickia, euinga se tapahtu, ei
yxikän taida käsittä. Jos asian perän tcchdo-
taisin sywemmäldä peränajatelda, nijn taittai-
sin osittain luonnollisia, osittain lumaan
ftnas perustelulla syitä edest >ota: Cuitengin
pitä wjlmein Jumalan käsittämätsln neuwo
jatiet ihmeellä cunnioitettaman ja wttaman,
josta emme täsä paicas enämbi tahdo puhua.

7. Mutta nijn paljon taidan minä culten<
gin edestuotuunkysymyreen wastata, ja sano:
että jos Wanhemmat nimitetyt walicappaleet
»vireydellä harjoittaisit, nijn se Harmoin heilletoisin kawis. Jos jocu tahdois täsä clxswe-
ta, että monille hurfcoille Wanhemmille usein
pahoja lapsia on ollut, niin mahta stncallai-
nen wielä tieta,e tei nä?lät walicappaleet itze-sans tee tayderi; Sillä se taita tapahtu, et-
tä muutom JumalisetWcmhemmat yhdes eli
toifts allas owat andanel jotakin puuttua, ja
waicka he omians wireydell<i opettanet owat,
ei ole he cuitengan heitä wlriästi neuwonet,
eli jos tämä on tapahtunut, ei ole he heitä
huolenpitäDaiM pahasta seurasta poispitä-
»et, ell cuca ties/ hywäin neuwoln jälken,
andanet curituxen puuttua, eli eoco työtä et
wiriästl rucouresa Jumalan eteen wetänet.

Ia
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lsphiinß ihmisten lapses.

Ia stntähden ei taida ne pahat lapset, cuill
hursteille Wanhemmilla on ollut, nijn pian
nijhln meildä tähanasii edestuotuin, mutta ei
«lottuwaiiin wälicappaleibiu joydatetuiri tul-
la. Minä tunnustan mielelläni, että useinsyyt meildä salatut owat, mingätähden hur<
scasten Wanhembain lapset pahat owat;
Cuitengin nijn, että minä sijnä simus sanon,
että jos ne tähänasti edeepannut wälicappa-
leet yxiwacaisesti käytetän, nijn ei pidä lum?,
lan stunnuven cautla, sadan seasc, yhdelle lä-
mä toisin käymän.

8. Jos myös nijn olis, etiä se monisie
Wanhemmllle toisin käwis, ei ole sencallaiset
tuitengan turhan ltziäns waiwannet, waansen curiturenpäälle käytetyn wireyden edestä
hywän ja iloisen omantunnon pitämät, ettH
jos wjimein näille heidän omillens pahoin kä-
«is, he cultenHln ajatella: Me teim<
me, mitä me taisimme, se on meille meidän
omaime cansa käynyt, nijnculn Jumalalle ui
sein ihmisten cansa täv. että hänen täyty wa<
litta: Minä olen tahtonut/ mutta ett<
ele lhe tahtonet. Me olemme m!elelläm
toiwonet parahin päin, mutta meidän lapsem
ei ole tahtonet anda itziäns curitta; meldä»
pitu ajat-eleman, että se meidän ristim on,
ja tosin ei suinyan Kalva, sillä se on t^si:
Että pli onnetomAwio-säHty ja lottcle-
mmomat lapftt owat ne cEi sumin-

dg
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4s.l«ls.MurhenpitawäiM Wänhcttilxjili

ba ristiä maan päällä. Mabm sijs se,
jolla yxi naljtä huonesa on, syystä !; tta sen
ltzel.'en« tanaolstuxexi ja tlstixi; nijncuin Da«-
tvidilletapahdui, jota Jumala hänen tottele-
mattoman poicans Absolonin tähden tulitti,
ja monesta muusta on nähtäwä<

9' Cuitengin pila Wanhemmat Mi si,
lvus muistutetut oleman, että he heidän totte,
lemattomain lastins edestä ilman lackcimata
tUcoilewat, että luMala heitä ylöswalmsis,
ja lvaicka be Miclestans ei ole säästänet yhtän
tvälicappalelta heidän ljstndymisexcns, pitä
heidän cuitengln uscii aux huut, maa lumck-
lata, että >o>« ei he cucaties caikla mahdo!ll<
sta Vireyttä käyttänet ole, maan yhdes ja
toiles cäppalees puuttunet/ että hän ien heille
Christuxen tähden ciNderi annais. Amen,

Xl.n. Lucu.
Muutamain Wanhembmn murhenpido-

sta lastens ylöscaswattamises.
ss?ijn o.n Nyt tähän asti sitä tutktsteldu, misä

yxl Chrtstillinen ylöscaswattaminen seis:
Mutta että tämän jcllken, waaditan yri sul-rija »ackamatoin wireys: Sentähden ei mahda
yxikän ajatella, e«ä hän asian vmantundons
jälkenon tehnyt, cosca hän yhden eli toisen

kerran sijtä ainoastans on itziäns ahterolnnut!
Ei, nijncuin sanottu on, sljhen madltan
matoin wireys: Josta on nähtäw», cuinga

ei se
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iffitierlik
<i st ole jocu halpa asia, olla Isana ,'a äitinä
hywälla omalla tunnolla, waan yri cowa wir-
ta: Cuitengin, mitä se autt.i? Sepitä
myös tasa cunlluman: Jos jollakin on joeu
Mtta/ nijntchkan/ nijncuin sijta wol-
musta / jonga Jumala anda. i. Pet. 4.
v. n. Ia pita wayimmäxikin jct.i päiwä jo-
takin sijnä eleenotettaman.

2. Minä asetan täsä rackat WanlMmck
teidän silmäinne eteen Salomonin'sanat:Poican callista corwas ja cuullc wisa-sten sanat/ ja pane minun oppin sydlls
mces/ silla se on sinulle suloinen/ jos si-
nä piVät sen miclcsas/ ja ne sowlletan
sinun huulllles. San.last.Kir.22.v.i7.iB.
Cuulcattäsä, cosca muistutuxet tapahtuman
pita? nimittäin, jocapäiwä: Minun pitä si-
nua myös tänäMn ncuwoman. Nijn Myös
jocapaiwä opettaman, jocapäiwa hywilla esi-
merkeillä edelläkäylnän, jocapäiwälumalata
sinun edcstäs rucoileman.- Jos sinä kysyt:
Pitäkö myös sinun jocapäiwä curittcunan?
Nijn wastan minä: Cosca sinä näitä nimitet-
tyjä cappaleita jocapäiwä teroitat, nijn ei
tarwita sitä jocapäiwäista curittamista, waan
sinä taidat nijden edellisten wälieappalden
käyttämisen cautta olla ilman sitä jocapäiwäi-
siä curituren waiwata.

z. Vhden Christillisen aitin mnrhen pido-
sta Anglandisa mainitan, että cosca.hän cuusi

aja<
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4s.?A'U.Muthe« PltöwäisicnWanhemlain
njastaica miehens cansa oli hcdclmattömäs a-
luiosaädys culuttanut, ja wjimein stn armon
sammut lumalalda, että hän cohdun hedel-
mällä siunattin, josa hän myös nijlle ajaturille
en mllut, että hänen synnyttämistä piti sil-mäns kiini painaman; sentähden on hän yh-
den kirjan kirjoittanut, tällä nimellä: AN
tcstnmcnti/ jonga M alli hänen wiM
syndMtUtömulle lapscllens on tehnyt.
Taja tiyas, )itte cuin hän oli andanut iapsew
häncn rackaan miehens halduun, osotta hän,
cumga hän on rucoillut Jumalala, että hän
olis tehnyt hänen yhden lapsen aitixi,. ja pane
Myös siwuun syyn, mingötähden hän »liru/
eoilut lasta lumalalda, nimittäin ei mailmab
lisiä tawaroita perimän, ei myös, cttähan:!-le olis ollut ilo hänestä, waan että hänellä ö-
lts jocu, joca hänen cansans taiwan walda-
cunnan peris. Sitten opetta hän, cumga
lapsen nuorudesta luojans päälle ajatteleman
pitä, ja nijn pian cuin se aamulla hera, py-
hillä ajaturilla ja rucourilla ftdämens Juma-
lan tygö nostaman, Christillisydesaus wiriä
oleman, itziäns erinomattain ylpeydestä ja
waatetten coreudesta cawahtaman, wiriästi
Jumalan sanan tygö itzens pitämän, ja muu-
toin ccukista Christillisistä awuista itzens har-
joittaman pitä.

4» Samalla muoto mainitcm yhdestä toi-
sesta murhcnpltawaisestä äitistärl»nc!<fuln'a

Maymn

224



<siine»lik,
Maynin tykönä, joca cuolemans jäl?en myös
vhden kirialliftn muistuturen colmelle lapseta
Kns bn jättänyt, joca on täynäns pyhiä,
ränajileldamia ja henZellisiä puheita j<z mui«
stutuxia, jotta tosin owat mahdolliset, et-
tä ne cc>ikisa huonelft , ja cciickcin Wanhem-
bain tykönä suueesa cunniasa pidetän, caickeili
Christillistcn lasten edesä wireydella luetan,
ja coco elämäsä caikilda waarinotetan: jonga
tähden ne myös owat tarpelliseri löylyt, ettcl
tämän wähäisen kirjan lopulla anda prändstll,
ja catkille Christillisille Wanhemmille hywäxl
jatta, sydämmellisellä toiwot^j?tNa, Ju-
mala sen cautta heidän sydämens lijcutta, ja
monda töwden tickä johdatta taydois.

s. Nyt rackahlmmat Vanhemmat, nällt
owat nämät äititXettä minä Mci erällä mui-
ta maikenen) andanet lastens parahuden sy,
dämmellsns käydä; Taidatieco le sen saman
sydämmestänne poisheittä? se on suuri ihmet.
En minä ano, että te lastenne hywäri coco-
naisen kirjan kirjoitatte, mutta sitä ainoastans
rueoilenminä, että te sen, cuin minä tähän
nsti teille hywäxi cdestuonut olen, läpitze luetZ
te ia sen jälken teette, jota ette minulda
rackaudesta Jumalan cunnian tygö, ja leiZ
dckn oman, nijn myös lastenne pawhuden
tähden, taida kleldä»

5.5'

t.xvn. Lmtt.P
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47. kucu. Wanhemmille on hyödytyt

XI.VII. Lucu.
ahkeran ja hitaan lasten ylöscas-

Mttamisen hyödytpxestä ja
wahingosta.

te nyt tahdotte rackat Wanhemmat tie-«H ta, mingätähden teidän tätä wireydcllä
tekemän pitä, nijn on jo sen 2. lugun alusti
teille tästä jotakin mieleen johdateltu. Jos ei
teitä mikän muu kehotta, nijn pidäis se teille
tulla oleman, että Jumala sen on teille nijn
käsieuyt, ja että teidän wircanne ja welwol!i«
sudcnne on, teidän omlanHERrcm Jumalantygö »vhdatlaman. Cultengin cuulcat: Tei-
dän työnne HErrasa ei pidä turha o^man;
teidän pitä a,as ja ijancaickisudcs armo - pal-
can sen edestä saaman.

2. Ensist on teille sijtä tämä olewa/ että
te elämäsä saatte iloita heidän hywästä käyttä-
misestäns: Sillä joca lapsens pitä pel-
tvon alla / se saa ilon hänestä / ei-
kä tarwche hänen tähtens tuttawains
tykönä häwttä/ sanoSyrach, lug.zc).v.2.
<Se on tosin yxl suuri maxo että saada ilon
lapsistans, jonga tähden myös Syrach lug.
25. v.lc>. lukesen, mjden yhdexcn cappalen
secaan, cuin hän sydämmesans corkiana pitä:
S-ttä taidaisin wiiiä »hden esimerkin edesluo,
da, mutta se on pachi sitä tietty, cuinga useinhalwcille waelle heidän hywln ylöscaswatetui-

sia
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hplvösta lasien yloic«st»atta»istsi«.

sia lapsistans on ilo ollut, sentnhden menen
minä scn esimerkin ohitze, ja annan jocapäi-
wäijen cocttclemuren sijtä puhua.

3. Sitä wasian, jos te ylöscaswaltami-scs laiscaftl teidän tysmc teette, nijn te tämän
tähden omilda lapsildan rangaistuiri tuletta,
ja Keistä palikan sydämen limun saatte:
Wijsas poica on Isäns ilo/ mutta
hullu poica/ (se on joca tt oikein ylöscaiwcv
tettu ole,) onäitlllens murhexi. San.laff.
Kir.io.v.i. Costa yx> hywin ylöscasmatetlu
lapsi. niincmn caunis ö!jypuun-o)n pöydän
ymbilrillc, seiso/ nijn seiso yxt'pahasti ylös»
caswateltu, nhucuin kelwotoin oljuntappura
scnymbärillä: se edellinen Wanhem-
millens wanhudesa tukena on, silloin on toinen
heille cuormaxt,jongaplitze heidän usein walit-
taman pitä,että he heidän Harmat carwans su-
rulla hautan wlewät: Cosca yxi Wanhem-
millens cunnian ja ilon malcansaatta; nijn
toinen teke heille murhetta, häoiäta ja sydämen
kwua, ja taylv heidän sitten usein nähdä/ et-
tä hän hirsi -puhuun, eli muutoin onnettomiin
tapcwjchn loutu: Cosca yri on mielullinen can-
daman Wanhembians kättens päaliä: nijn
tarttu t.inen heidän sydämeens, lyö ja taca aja
heitä/ nijncuin sijtä edelläpäin 40. luZ. »xi esi<
mercki edestuetu on , japaitzi sitä on se yloa-
lylluiscfti tiettäwä.

4. Tähän tule myös i>man epäilemckck»
P , mitä
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47'. ?ncu. Wanhelnn!!!ll<! on hyöbplyF.,

Mttä mc s. Ms.Kir. 22. v, 21. lucwMe, Meosca yxi maimo on ylitzc todistettu sijto, ettei hän
mieheldäns ole neitzyexi löytty, piti hän wics
tämän Isäns huonen owen eteen / ja
sijnä cuollmri kiwlttttaman / cttn hän
salawuoteudes oli maannut Isans huones:
Jos jocu kysyls, mingatähdeu se pltl m?ah,
tuman Isän huonm owen edes? sanot sinä:
Sentähden, että bän Isän buones on ollut
ja tämän työn tehnyt, niin on kyllä jonkin ky-
symyxeen wasiattu; mutta tämä on ilinan e<
päilemätä pitänyt oleman Wanhemmille ran-
Zaistuxexi, ettei he hiione!ans paremm tytär-
Ms ole yiöscaswattanet: Sentähden on
eaicketta heidän elinaicanans, mjn usein, euin
he ulos ja sisälle käwit, tämä näkö pitän?t
heidän silmäins cdesä seisoman, ja heille fM-
rimmaxi mmhexi aina, nyn usein cuin he sen
paican ohitze kawlt, heidän mie cens johtuman.
Catzo taincallaisen laiminlyömisen lyltarens
ylöscaswattamises, onlumala ajallisesti Man-
hembain päälle etziny!: Ia tulemat usein la><
sten cauttn Wanhemmat rangaistuni heldän
pahan ylöscaswattamisens tähden, „nijn et<

sencallmset huolimattomat Wanhemmat..myös mahdolliset olisit, (jos ei Jumalan~armo fuurembi olis) että lapset heitä «an-
..gaisisit, cosca he nijn wähän owat lucnn xt»«tänet heistä, eikä oikein heitä lurittanet ja
..neuwonet, mjncuinH. I.ucKeluzkirjoitta.

f. Tvi/
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MW lasten Hlsscasivsltamistlla.
s. Toiseri taidatte ilolla kerta tästä mail,

masia eraita. tule, mitä Symch
luq. ?c». v. s. sano: Cosca Isä cli / Näki
hän ilon hänestä/ cosca hän cuoli/ nijn
et hänen tarwittu murhettiman. Yh-
d.jta v. 6.4. Icniatähde 1 »xi EZMilalnen
waimo,/osia hän macais wjimeisilläns,
peis sydammestä ja cosca haneldä
kystttin, mitä hän nauroi, wastalschän: et«
ta hän stntähden nauruun ulobpuhkeis, että
hän nun hywin »löscasipatetuita lapsia iäl-
kens jätti: Eikö teidän wiriain ja huoldn pitä-
wäisten Wanhembaln ptdäis nauraman tei-
dän laheiiywäistllä lopullan, cosca te teidän
hywin ylöscaswatettuln lastenne ccmsa taidatte
lobdullisefti wacuutctut olla, että waicka le
heidä» lälsene jätätte, nijn le cuitengin heidän
kerta lEsuxen Wwarsilla löydätte: Tei-
dän pnä oma kerta, ennen teidän loppuan
hvwällä mielellä siunaman, ja sen wanhancansa l. ??os,Kir. 48. v. 2 l. sanoman:
Rackat lapser/ mc cuolemme/ ja Ju-
mala on teidän cahsan. „ Alkat murhet,,,
Nco, cuca teidän edescatzo,< sen on Jumala,,
tekewch jota te pelkäätte: Mät surulliset ol,<»
eo, cucatcivänwaftanotta, senonluma-,,
la tekemä/ jota le racaswtte :c. Eiks se! ole
teille suuri ilo, cofta tc tästä mjimeisnä päi-
wänä taidatte wacuutelut olla? nijncuin ite
myös tosin taidatte, cojca tt omanne lu,

P z malan
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47. lucu. NanZemmille on hyödytyt

malan pelmos ylsscasmaltanet olttta. Dhdi-stä Saarn.Kir. 8 v l?.
6. Sitä massan / jos te heidän pahudesa

Vlöscaswa annatte/ ja ette heistä waanaota,
pitä heidän sitten / niincmn ra cat klwet, tei-
dän sydämmenue päälle macaman; teidän pi<
ta silloin muistaman, (ja jos te sen unhoi<
datte, nijn ei Jumala sitä unhoida/) cuin-
ga te nijn »vähän oletta heistä lucua pitänet,
ja sentähden pelMymän sen lugu!ilaffun ede-
stä , cuin teidän tekemän pitä: Sillä huoli,
mattomilda wanhcmmilda pitä cuolemafa ja
wjimeisnä duomiopäiwänä/cohta lucu waadlt,
tamay/kirjoittaLutKerus. Ei teidän pidä ilman
s)yt<l murhetliman/etta he teidän eronne jälken
suureen onnettomuteen ja wiheljäisyleen lange-
«at, jaheille on nijn käypä, että he helwet,
tjin ioutuwat. Että teiset ltziclns heistä ahw
Wltzewat, se on olewa teille haipa lohdutus t
Mutta että Jumala on sen ttkewä, se pitä
leidän työiästi sudämnnsta taitaman usco,
cofta te oletta stjtä wacuutetut, ettette heitä
Vikein hänen tygslls ole saattanet: i. Chrön.
«3. v. 9- Näin pitä teidän heidän kynelillä
ja huocauxilla jälkeenne jättämän.

7. Colnnnner!. pitä teidän kerta, rackat
Vanhemmat, wjlmelsnä päiwänä, ilolftsti
heidän cansans Jumalan eteen astuman ia
Esa. 8. v. iB. sanomin: HENra/ täsäminä olen ja lapset/ luin sinä minulle

anda-
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hywisiä laste» ylsscafwaltamiscsta.

andanut olet: En me ole nijsta nhtän ka-
dottanet / cum sinä meille andanut olet.
:c. (Ia jos w.elayxi kadotettu o!is, pitä leille
cuitengin iloinen omatundo oleman / ja ajat-
teleman : Me olemma nijn paljon, luin mah-
dollinen on ollut, hänestä wuarinottanet, ja
nijn meidän sielum pelastanet Hes. 33. v.9.)
O! mikä ilo pita silloin «vanhemmille ja lap-
sille oleman. Cuinga pitä heidän sydammet-
lisesti toinen toistans syleilemä»! ja lapset hei-
tä sen suuren waiwan edestä, cuin he owail
nähneet, heitä Jumalan tygö johdattaisans,
sydämmellisesti kijttämän.

8. Mutta moi teitä te huolimattomat
wanbemmat, mingä pelwon pitä teidän sitä
wastan lastenne tähden hawaiheman? Coscn
te näette heidän wieresänne wasemmalla puo-
lella seisoman, ja he teille teidän wastamatto-
man huolimattomudenne soimawat. ~M,„
destä waimosta kirjoitetan, joca lapsen» tap-»,
panut oli, ja sentähden uloswietin mestatta,,,
että hän on walittanut: Ah! minun lapsc-,,
ni huuta costo minun Meni Jumalan ty-„
köna: näin 'waiwais hända omätundo.»
O ! te onnettomat wanhemmat, tämä wai-
mo, oli lapseldans ainoastans ajallisen elä-
män noisottanut, ja piti cuitengln sesscallm-sen walwan sydämmesäns tundeman: Cuinga
on st teidän cansanne olema, cosca te näette,
että leidän lapsildan teidän eauttan ijancaicki-

P 4 nen
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4».lucui Taman kirjan kopp»

nen elämä poisryöwätyri tule? Tämä äiti
«iatteli, että hänen lapsens hänen ylltzens co-
sio buutaman piti, jakärsii cuitengin sencal-
laisen ahdistuxen sen ylitze; mitä pila teidän
kerta tundeman, cosca te cuullette ja näette,
tuinga teidän omanne teitä mafian ylösnouse-
wat, teidän päällen Jumalan duomion edes
randawat, ja hirmuisia costo teidän ylitzenne
huutamat? Woi sitä suurta wibeljäijyttä!
Ai?telcat sitä nyt, ettei sama onnettomuus
teitä wihdsin cohtais.

xxviii. Lucu.
Tämä wähäinen kirja lopetetan yhdellä
neuwolla Wanhembain tygo / että he
lapsens wirlästi ylöscaswnttawat / jos»
sijml siwusa myös etee«aseman se lugnn«

lascu / cum Wanhembain Jumalalle
tämän edestä tekemän pitä.

causa päätän minä nyt, rackat
Wmhemmat, ia jätän teidän tutkindon-

ne alle, jos te ahkerammasti ja kijwaammasti,
cuin ennen, tahdotte päälle pltä teidän lastenneylöscaswattamisen cansa, eli jos minä tämän
ealckl turhain, (jota en minä Jumalan awul-
la toiw>) olen puhunut jakirjoittanut.

2. Tuuleat, mitä, Jumala sano He?. 45.
v.ia. Kirottu olcon se/ joca HCRrantyön laiscasti tetej Tämä on erinomattam

teille
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koste» plsscaswattamiscsia.

teille sanottu; Cosca yxilsa coco päiwan ym-
barlns iuosnul on, omillens jotakin ansaitze/mas; Ia taas, hän puolen bet'e heidän
cansims on Catechisnusta tuckistellut, cli heitä
muutoin opettanut ja neumonut; cummasta
aseareesta taita hän paremmalla syyllä sano,
että hän on yhtä HENran tystä toimittanut?
Cosca hän ehtolla eli muullons woiton eansil
cotlatule, pita se häneldä usein puuttuman,
että hän totudes taita sano: nyt olen minä
H3Rran iyöti tehnyt. Mutta cosca hän o-
mians on epeitanm, heitä neuwonut, ja hei<»
dän caus<l>s sydämmeuisesi: rncoillut, silloin
taita hän W,iä kerftata, että hän on HERe
ran työtä tehnyt.

3. todistamat caicki Chriftllliset
Wauhemmat, eikö se sifs ole ihmeteldäwä,
<tta enin täsil niin hitaat ia wedäper.aiset
omat? Ei he taida kieldä, että rucoilla, o-
mians nemvo, hettä opitta :c. on yxi
ran työ,', enammin cuin sotakin muuta ansai-
ta ja lapsine hywaxi toimitta: Ia waicka he
täsa owat kyllä kijwaat, tekemät he sen toisen
cultengin laiscafti. Että omillens jotakin an,
saita/ sijtta ahkeroitzewat he ltzians coco päi-
wän , wij:on /ja coeo wroden; mutta sitä
«astan cuinga he mahdalsit hzldän hursiaimi-
xi, hartatmixi/ lumaltsemmixi, mailman
lurhutta wlhawalslmmlxl tehdä, sen päälle
ei hekmacan monena wijckona ajattele, eikä pie-
nimmäliäkän sanalla sitä muistuta: eikö se »le

P s laiscuus
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43.?ncu. Taman kirjan lopi!»

laiftm-s? eikö se ole petolliseni HERran t»s,
ta tehdä? cosca hänen corkelmmat ascarens
nijn mchsitetan?^

4.0! cawahtacat sijs teitän sijta kirouxe-
sta, cuin Jumala tasä julista, ettei se ttitä kerta
cMais. Nijn seiso cuitengin kirjoitettuna:
Kirottu olcon se/ joca HERran työn
laiscasti teke! Mutta ongo shs lapsia ylös,
caswatta HERran työ? la, «lte taida sitä
itze kieldä; cuitengin cuulcat, mitä
ruz hänen puhesans awiosaädystä kirjoitta:
«Awlowäki ei taida Jumalalle, Christicun-
i,.nalle, coco mailmalle, itzellens ja lapsillens
..parembata työtä ja hyödytystä tehdä, cuin
..että he lapsens hywin ylöscaswattawat:
«Nijn myös: Se on yxt luuvi asia, cuin
..Christuxelle ja cöco mailmalle hywin kelpa,
..että me nuorta cansa neuwomme ja autam-
„me.« Sitä wastan el ole yxikän suurembi
syndi, cuin että jättä tämän työn tekemätä,
nijncuin I.utl,elUB myös monesa paicasa todi-
sta. Cosca se nyt nijn on, nijn älkät luopu-
co tästä Jumalalle ja hänen Christicunnal-
lens tarvellisesta palwelluxesta: HERra tar-
kvitze teitä, alkätestelkö itziän häneldä, ällät
csotco enä sitä kirousta päällenne, joca uij-
den ylltze, cuin HERran lyön laistasti te-
kemät, julisteta».

s. Mitä kerstaatte syttä paljon, että teil,
lä lapsia on, cosca ette heitä curltures caswat-

ta
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lastc» yls'caswattamlststa.
M tahdo? Tchkät itzcl'enne tlittawav! Svra<
ck>n sanat wa 16. v i 4. Ala luvta itzessijheen/ että ssnuNa on monda lasta/
jos ei he pM Jumalala. Parcmbi
on enolla larsitoinna/ enin että olislu-Malattomia lapsia. Peljättäwä on se et-
tä lukia pacanoifta, «oille ft tapa on oNut, et-
tä be yhden jatoisen lapsistans, joita ei be ole
caswatta tahtonet, omatandanetcorpetnpois-
rviedä, että he mehän vedoilda ricki rewaistäi-sm. Hirmuinen on myös se cnulla, että
CdriWlnln tykona on tawallinen , että he
monda ästensyndyneistä lapsistans, joitaei he
elättä tahdo, we?een öeittawät. Mutta toti-
sesti, te olette wielä oirmuilemmat, cosca te
lapsenne nijn polsmosta salitte, ja ette sijttä
lueuayidä, ehkä he perkclen kitaan joutuisit.
Cosca te sitä oikein tutkistelette, ette taida sitä
kicldä. la, minä sanon myös tämän: Jos
te nijn wähän murhetta pidätte (cuin se huo-
limatoin perancatzomns osotta) cuinga he Ju-
malan wgö johdatettaisin, nijn teene selkiästi
tiettämaxl, ettette palhon lucua pidä, jos Ju-
mala eli perkele heidän saa. Te ajattelette:
Se on aiwan paljon! mutta tutkfsielcat sitä,
misa minä erhedyn? Paljon on se, cuin mini
kirjoitan; el cuitengm nijn paljon; mutta se
on paljo »nambi, etlä te mastamattoman huo-
limattomnden cautta osotatte sen nijn itze tpö-
sa

«. Cnulcat
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4«.?ucn. Tämän kirjan l^pps.

6. Cuulcat te laistat ja siinä siwus useitz
pabendswalsesti eläwäsetWaubemmat, en-

minä mahda syystä teid w päällenne somit-
ta, Match.
23. v-1? Te suljette taiwan waldacun-
nan teidän lastenne edestä/ ette itze sin-
ne mene/ ettekä salli menewälsiä sinne
mennä. Te mntcansaatatle teidän pahoilla
efimeckelllän, laiscudellan, lumalaitomudel,
la», että he hclmetin ?e?äleixi tulewct; muft
ta oi ijancaickinen Jumala/ mikä cauhi-
jws on se? «Costa Wanbemmat lnltens
..Mut, kirjoitta yxl syndl)» ja
..helwetin cadotuxeen wiettelewät, huolimaa

eli pahain walicappalden! cautta,se olewan yxi wastamatoin cauhistus,
~mj3?uin perkele, se hywintulm wihollincn
..sitä itzetekis. „ Ajatelcat le hilaatWcmhem-
mat, jos ei tämä selkiä totuus ole? Jos per-
kele sen tele, nijn teke sen yri julkinen »viholli-
nen ja wiettsljä. Mutta jos le sen teelle,
nijn tapchlu se nljldä, joiden haldmm lapset
ja heidckl parahudens annettu on. Ajatelcat
tämän synnin cauhlstusta: mutta ajatelcat si-
tä nijn, että te sijnä siwus tutkistelette, cuin-
ga se mahdollinen on, että te sen tulewaisen
Jumalan wihcm, ios ette itziänne paranna,
wältta taidaisitte. Matth. 3. v.7. Costa r.u-
nä teldan menettetemistan lapsianne cohtan

tutkia
5) L»«t«^

236



saste» ylsscastVlltliMiscfia.

«Ncklfielen, en taida minä muuta stms, cuin
että te ne totutatte paholxi. El te suingan tä<
tä tunnusta, mutta lukecat/ mitä 2. Chrön-
Kir. 22. v.z. seiso lirjoitettuno: Athalia neuwoi
poicans Ahc.siata luwalattomllteen: En mis
nä epäile, että te myödtsiätte, että jos jocu
olls tälle ällille soimannut/ että hän poicaus
Neuwoi lumalattomuteen, nijn olls hän sm
enickein cowemmin kieldänyl; Ia catzo, cuissano Jumala ftnasans, enä hän sen o»
tehnyt. Josta te taidatte päättä, cuinga,
waicka ei yxikän tunnusta tahdo, cuitengin.
Jumalan caickein hurscasten päätsxen
ken, «onda löytän, jotca lapsicms neuwvß
wat pahuteen.

?. Costa te sen, cuin yhteen oikiaau laiM
yloscaswatlamisten tarpellinen on, laimi»
lyötte, ltze sylinisä ja pchentwxesa elätte,
Mianne ustin eltlwKldaisuleen, walheseen,
petoxeen, tuinuueen, waatetten coreuteen ja
lähimmäisin ylöncsstzeseen kehoitatte, silloin
neuwotte heitä lumalattomuteen: Cosca te
llämät eli muut pahat awut heisa hawaitzette,
ja ette nijden tähden heitä yxiwacaisesti ran»
Zaise, eikä heitä nijstä caiken woiman jälken
poispidä, silloin neuwotte heitä Jumalatta
«niteen. Mutta minä Mn teildä, te laistat
ja pahendawaisesti eläwaiset Wnnhemmat,
ntjncuin Moses ja Aaron/ 2.MosKlr. 32.
v. Mitä teidän lapsenne owat tehnee/

että
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että te nijn suuren ricoxen saatttte'heiÄ
dan pcklUens. Tonsesii, jos ette lasten
pahuutta hillitze, waan heille nijncuin Aaron
Istaelltereille heidän tahtons sallitte, nijn ei
luullu se Jumalan duomiojä'toisin, cuin että
re suuret synnit ja synnin rangaisturet heidän
lMens wedätte. Waan ltze ulitzenne ci suin-
gan wähemmän. Jumala armahtacon
nijn totta!

8> O! etzikät,chikät! ojetcat, osctcat mi-
tä te taidatte! etMt,rucoilen minä, sillä cosca
ette ticdäckän, nijn on teille cadotcttuja lap-
sia: mitä tahdotte wastata, cosca Jumala ne
kerta teidän kädestänne waatiwa on? Minä
,o!en usein sizurclla lijkutuxclla lukenut ne sa-
nat, cuin Ruben i.Mos.Kir.z?. v.30. cosca
ei hän löytänyt weljäns Josephia / jonga
toiset hänen tietämatäns cuopasta ottanet ja
muynnet olit, sanoi: Ei ole nuorucamen
siellä/cuhunga minä menen? Sijnä siwus
on minun mieleni tullut, mitänhden huolimat-
tomain Wanhembain, cosca heidän lapsens si-
nä päiwänä kerta Jumalalle andaman ja hä-
nen eteens astuman pitä, mahtawat ajatella:
Cuinga he silloin peljästywät, ahdistuxellaja
wapistuxella huutawat: ..Cuhunga me me-
nnemme! nuorucamen (tämä meidän poicam,
..tämä meidän tyttärem) ei ole siellä: He 0-
~wat cadonnct, emme taida yhtän lucua nii-
,. siä tehdä: cuhunga me menemme?» la,

cuhun-

238



lasien yliscaswatlamisest».

cubunga menette te? teidän pitä teidän pa-
hasti casivatettuin lastenne cansa helwettin me-
nemän/ siellä pitä heidän teitä waiwaman ja
teidän pcrkelirinnc tuleman. Ah! cuinga tai-
dan minä muuta cuin peljästyä, cosca minä
ajattelen/ mikä wiheljaisyys se oleman pitä>
cosca yri usiammat lapset helwetisä Man--
hembains etehen wlewat, ijancaikista Ah ja
Woi! heidän ylitzens huutamat, heitä ijan<
caickisesti waiwawat, ja nijn heille sen laimin-
lyödyn lasten ylöscaswattamisen tähden / jvn-
ga cautta he tähän surkeuden laroon joutunet
vwat, costawat. Cuinga taita se toisin olla,
cuin että minä cauhistun, cosca minä jo cau-
ca nijncuin cuullen, cuinga sencallaiset Wan-
hembains tähden cado/etut lapset heidän päal-
lenskirouxella helwetisä jylisewät: «Kirottu,,,
huutamat he, (että minäBcliv/erm sanoilla,,
mahdan puhua): olcon se Isäjoca minun,»
synnyttänyt on; kirottu olcon se cohtu, jo-,»
ca minun candanm on, ja ne nilat, joita,,
minä imenyt olen. Kirotut olcon minun,,
Wanhembani, jotca minun casteseen saat-,,
tanct omat, mutta ei sittc ikänäns muistut,,,
tcmet nunun Castcni lijtto , eikä sitä minun,,
edcsäni selittänet ole, maan owat sen alje-,,
tun Jumalan armo-työn minusa cukistanet,,»uscon kipinän andanct minusa ulossammna,,,
minulle caikcn elkiwallaisudenftllinet, minun,»
pahudeni cansa lapitze sonnein catzonet, ja„
Jumalattomalla esimerkilläni, lumalatto-»maan

239



4l.lucu» Taman kltjan lopp»

~maan ja sttwttomaan menoon itze johdcttta?
~net.,, Auta HERra lEsil/ ja nwa c.rc-
kein Wanhembain sydämet ja corwat, että
he tätä suurta wiheljäisyyttä hywm ajatella/
ja wirian lasten ylöscaswattamisen perän pyr-
kiä mahdaisit, ettei he sitä sama ijancaickisesti
coetteleman tulis, Amen.

9. O! rackat Wanhemmat, laittacat
pelwolla ja wapistuxella/ että te autua-
fi tulisitta. Tämän huuta kyllä Pawali
Phil. 2. v. 12. yhteisesti cuickein tygö, mutta
minä löydän suuren syyn sitä erinomattain
teille huuta: Itzeeullakin on kyllä cdestänstekemistä,' että hän taiwan waldamndaan
tulis, paljon enämmin työtä waaditan, että
muita sinne sisälle johdatta cansans. Kiruh-
tacat ja pelastacat teltan, ja teidän lastenneSielut, jotta cuca ties pian teilda poiscu«»
tzman. Ei ole ikäuäns helwelti köykäi-
semmin ansaittu/ cuin omisa lapsista
Sentähden sanon minä iallens: laittacat
pelwolla ja wapistuxella/ että te au-
tuaxi tulisitta lc. Sanalla sanottu: Ca-
tzocat, ettette yhtän nijsta, cuin HENra
teille andanm on/ teidän laiscudenne eaut<
ta cadota.

io. Se laista palwelja Match. 25. v.2s.
26. löysi yhden wihaisen ja armottoman
HENran, cosca hän sen uftotlm leiwistln
maahan cairooi/ mitä olis hänelle ollut toi-

nonusta,.
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Listen
wonusta, jos hän sen cadottanut olis? Te
taidatte, (toiwon minä) kewiästi ymmartä,
mitä minä tämän cansa ajattelen: Ei Iu«
mala tahdo, että wijnamarjakan turmelluis,
sentähden kclpa hänelle se yhteinen ludalav
sten saualilastu Esa. 6f. v. 8. cosca hän yh-
destä wiinamarjasta sanoi: älä sitä häwi«
ta/ sillä sijnä on siunaus. Mitä luul-
lette hänen sanoman nijstä lapsista, cuin hän
andanut jos te ne häwitätte eli häwita an-
natte? Nijsä on myös siunaus,ja suuri siunaus,
jvnga lEsUs sijnä P. cajteesa sisälle pannut
on. Jos teidän lapsenne, cosca ne casteelda leis
dän tygönne cotia tuodan, puhua taidaisit,min
heWis.Kir.-.teille sanoisit: Racas Isä/
Racas äiti/ imnä olen saanut hywän
sielun. Minä luullen, hywän kyllä, cosca.
st Christu).'clda on puhdistettu ja cunniaNsext
tehty: Catzocat, tämän hywän sielun anda
teille Jumala kätkiaxen, rackat Wanhemmat,
alkät sitä hawlttäkö, älkät sitä teidän huoli-
mattolnudcune cautta andaco jällens rumaxi
ja cauhistawaisexi tulla: Jumala on tosin pn
tsit?!)si)M/ euinga te sen hywän sielun oletta
kätkenet; jos te tähänasti oletta laiscasti tei-
tänne käyttänet, nijn parandacat teitänne ker-
ta ,n<coilcat lumalalda andexi tätä laistuut-
ta, ja almeat kijwaudella HERran työtä
teZemän.

Q n.Waicka
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4B. kucu. Tämän liljan loppu

«. Waicka st, cuin minä teille edespans
nut olen, on waiwalloinen tehdä, niin ette
cuitengan taida sano, että se mahdotoin on/
ia sentähden ette taida itziänne Jumalan «-

oes estellä. Te teette itzellenne muutoin pai-
jon turha waiwa, cuinga tahdotte sen ijan-
caickisudes wastati,, että te tätä corkiasti
tarpellista waiwa nljn pelkäätte? Te tie-
dätte/ että lapset owat yxi siunaus; sentäh-
den laittacat nijn, ettei ne teille kirouxexi tu«
lis, waan että te kerta heidän cansans lu,
malan eteen astua, ja sen wijsan Abigais
lm sanoilla I. Sam. 25. v. 27. puhua tai-l
daisitte: HTRra täsa on se siunaus/
cuin sinun pjjcas minun HENraUen/
tuonut on. S illoin pltä se iloinen wastaus
Matth. 2?. v. 2,. scuraman : TullNt mis
nun Isani siunatut / te hnwät ja us-
colllset palweliat: wahan päälle te olet-
ta uskolliset olleet/ minä tahdon panna
teidän paljon päälle / mengllt teidän
HCRranne iloon. Chrlstus lEsus aut-
tacon! että me caicki tämän, äänen terla
cuulla saisimme, Amen!

Ps.us. v. 14.
HERra siunatcon teitä enämmin

ja eniwimin/ teitä ja teiVM
lapsian. Amen»

Tähän
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lasien ylööcaswaltamisessa.
Tähän lygspanen minä H. sc?iverinccmsa tämän sydämmelllsen kthoituxen: PhZcosca ruplamme/ me Christityt/ lasten

pisscaswattamlsesta paremmin waarm-
ottaman.

H. Kt. c310158-d2uer sano: Kirtotl
onnellisuteen ja sen plösrakennexen edes-
auttamiseen / on caicketi sumcst tarpel-
lincn yxi hywä ja toimellinen lasien y«
löscaswattalninen/ nijn mpös Schou-
luln woimasa pitäminen.

Rauha olcon nijden ylitze/ jotta
molembia edesauttawat!

Q 2 Tygö-
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Dpgöliscknpch
losa eteenafttetan sen huolen pitäwäi-
ftn äum/?r2nckfurtisa MayNM tykönä/
kttjnllinen muistutus/ josta 1ug.46. 3.

puhuttu on/ kirjoitettu hänen rata-
sten lastens tvgö/ ja cuullu näin:

armo ja laupius tayttnkött tei>
sielunne wijsaudella ja ymmärrä

xella, että te hänen rackaudens woimcusa wäkewixi tulisilta sisalliscs ihmises, että
te coettclisitte mikä Jumalan otollinen tabl?» on,
ja sen tulisitte nnhtcttomixi lEsttreN
ChrlftMcn päiwan asti, täyietyt wWhur-
scauden hedelmillä: että te ahtaasta portilla i>salle memsitte, ja teidän usconne lopun / ni-
mittäin sielun autuden saisitte, sen suuren
Jumalan pllstöxeri ja cunnian., Hän täyt-
täksn minun toiwotuxeni armosa, Amen!
lEsuren ChrPuxen tähden, Amen!

Nackat lapset, cosca minä muista»/ että
minä teidän äitinne olen, ja nijn muodoin lu,
gun teistä tekcinan pitä, mutta en minä tiedä/
culnga cauwan Jumala salli minun teidän
tykönänne olla, ja ette wielä minun neuwojani
ja waloituxlani shdämmellen ota, ettekä myös
taida mM ymmärtä; nijn olen minä minun

lu,



TyMsämye.

lumalasani aiconut tämän kirjallisen muistu-
turm teille jättä; Jumalala nöyrästi rucoil-
len, hänen rackan poicans lEsuren Christu-
),en meidän Lunastajam tähden, jonga estru-couxeen minä tämän mlnun huocauxeni uh-
ran, että hän tahdois Hengens cautla nämät
hänen sanans/ cuin hän minun sielusani on
waicuttanut, myös teidän sseluisiuuie woimal-
lisixi tehdä, että te ne cuulliaisella sydammeltä
wastanotcaisitle, ja uc yxiwacais.sn elämä-sanne oftltaisittc.

Nijn olcat fts ensist ja ennen «Ma
neliwotut, että te aina muistatte leidanlsä
lumalatNNNe/ joca st oikia Isa on caitcin
ylltzc, cuin iapsix! taiwasa ja maas? cuhutan,
ja,ajattelette, että hän myös sydämen lutkia
»n, joca cocttele caickeln ihmisten a/atuxet ja
mielet; siinä siwus on myös caickcin sanain ja
töiden duomari, ettei syndi, joca ensist ajatU,
xijn ylöstule, (jos ei händä cohta ensimmäiFscsä lijcunnosa lucahuteta,) mahdais teisä
«uolemata synnyttä. ,Te tiedätte, että Ju-
mala cmda jocaitzelle töideus jällen, cosca hän
on tukwa, ja hänen palckans hänen cansans>
Mät pettäkö itziänne ja ällät cakoco mml-
niallisteu ihmisten csinicrckcin päälle, että te
«ijtä seuraisitte; ja waicla jocu wielä näknjs
za cutzuttalsingin calckeinsuurimnlaxi jg pyhim-
MM, uijn catzocat beidän hedelmltäns, cuin-
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sa; ajatelko, cos</te uleonaisesti cau<
nista elamäta wietätte, n>jncuin sijnä olis
kyllä sijheen oikiaanChristillisyteen, »a nijncuin
sijnä caicki feisois. O! ei, rackat lapset, st on
«vielä caucana sijtä oikiasta alusta, että olla
Christitty, sillä Christityille on nimi Christu,
xesta; joca ei sijscoco elämäläns <en perän py<
lji, ia wireydclla ah'ero!tze, Christuxen cansa
ja hänen cuolemans wolmalla cuolla synnille,
ja hänen y/ösnousemilens woimalla uudesa e-
lämäsä waelda, se canda tämän nimen wää»
rin ja suurimman cadot-.xexens.

Ennen caickia rueoilcat lumisata, että
hän teille cai?esa teidän edesottamiftsanne ym-
märrystä lainais hänen tahtoans oikein ymmär-
tämän ja sitä seuraman, ettette hänen «n>
lnoans voiscadotais: Pitäkät teitän
listen sydänden tygs, jotca Cbristuren jällen--
seuramlsen omat oppinet ia siinä itziäns
joittanet, rucoilcat heitä sanoman teille teidän
wirhenne,ja jos se tapahtu,nijn wastanottacatse hywälla mielellä, etzikät nijtä paranda, ja
tijttäkät Jumalala, ja sencallaisia hurscaita
ihmisiä sydammestänne, ja andacat sijs Chri-stuxen elämä olla loco teidän elämänne ojen-
nus,nuora.

Catzocat hlnen cuulliaisuuttans jarackaut-
tans Isääns cohtan» Ah! euinga mielelläns
tuli hän Isäns tahto tekemän, ristin cuole-
«an ssti. Catzocat hänen rackauttans meitä
«ohtan; cosca me wlel<i hänen wiholllsens o,

llmms/
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llmma, tuli hän taimasta ja alensi ihens hä-
nen suuren cunnians puolesta, ja tuli caickein
ylöncatzottawaxi,ja sen caiken meidän tähtem:
Jolla hän meitä nyt wacuutta tahto, että jos
me pyydämme hända oikein seurata, mjncuin
hän meille jalken-seuramisexl esieuwan on an-
danut, niin me myös tosin hänen cansans
cunniacm corgotetan.

Sentähden rackat lapset, waeldacat toi-
mellisest rackaudes jacuulliaisudcs teidän Ju-
malalanne wastan, alkat andaeo mingan ltziän
sijtä pois?ltä, tutklcat wiriästi hänen tahtone,
ha'n on teitä lohduttama ja auttama, että te
ilolla hänen Wyins teisä waelda taidatte,
sillä hänen kässyns e! ole rascat; Nijsä tuletta
techdeslä wanhurscaudesta toiseen, ja silloin
tuletta te Den tundeman, että caicki teidän
elämänne on waiawa työ sitä täydellisyyttä
»vastan, josta teidän kerta pitä osallifiri tule-
man. luoscatChristillOden tietä myöden ja
ällät alallanne stisow; silla jocaei jocapHiwä
pyydä täydellisemmäxi tulla, waan luulle, et-
tä bän jo on corkeimman määrän käsittänyt,
se ei ole wielä alcanutcan. Sentähden caicki
mitä te teette, nijn tehkät rackaudesta luma-
lan tygs, nijn pitä Me caicki bywin käymän,
ja mitä ei sencallaises rackaudes tapahdu, s«
on syndi, waicka se wielä mailman edes cmc-
kein parhari näkyis; Ia sillä lamalla raca<
stammezrne myöslähimmäiitäm jawihollisiam,,
siunammg nljtä/ jotca meitä sadattelemat, ja

Q 4 ttem-
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teemme nlZlle hywä, jotca meitä rviboittawaf.
Nyt rackat lapset, waeldacat sencallaiscs
lackaudes, ja ajacat calcki soplmatoin oma-
tackaus ulos teidän sydämmistcln, nijn te
otetta teidä» t-alwallisen Isanne lapset Chrio
siuxesa: Catzocat hänen nöyryttäns, hänen
fiweyttäns, hänen kärsiwallisyttäns, ja, ca>»
tzocat nijtä ja seuratcat nijtä. Hän on suurin
jatuli halwimmaxi, ja sano : loca tahto suu«
tin olla, hänen pitä caickein palwelja ole<
man; jentähden ahkeroitkat teitan tästä awu,
sia, cosca te tiedätte, että Jumala seiso yl»
peitä wastan, mutta nöyrille anda hän aro
mons. Ajarat caicki ylpeys ulos teidän sy-
dämmistsn, mjn hywin se hengellinen, cuin
luumillinen ylpeys: nijnhywin waatteisa cuin
huoneift, ja muusa ioca cclcki,
jota ihanammasti, se loista mailman lasten sik
«nis, sitcl eauhistawaisembi on se luma,
lan edes.

Olcat siwtät ja ystäwälliset jocaista wa-
stan, kärsikat ja ylösrakeudacal teidän cansa-
Ehristittyjan rackaudes, ja jos te jollaculla
hänen wirhens jaricoxens muistutta tahdotte,
nijncuin te sijhen welcapäät olctta, ja teitä tei-
dänhengellinen pappeubenne sijhen waati,nijn
nndacat se siweydellä tapahtu, ja ällät ole»
picaiset rangaiseman. Rueoilcat lumalalda
apua jakijttäkät händä, cosca hän teitä asei-
»,ens walinnut on, että johdattaman hänenwssns Yhden eli Gammat sielut. Cohdel-

cat
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catjoeaistaysiäwäMydellä, joca Hengen he,
delmä on, ja jonga cansa te paljon euämmln
toimitta taidatte, cuin naplsemiftlla ja wasta-
hacolsudella; sitä wastan wältäkät sitä pa-
hendawaista ystäwällisyttä, nijncuin itze hel-
wetin t»lda, nijn myösnijtä ihmisiä, jotca
sijtä itziäns ahkeroitzcw,tt.

Jos Jumala lähM teille kärsimisen, si,
sallisen eli ulconaism, nijn rucoilcat Jumala-
la, että te sen kiitoxella wastanotta jakärsimät,
lisydella canda taidaisltte > ja olcat sij<«
tä/ että se teidän packarenne tulc,crinomattaincosca te tiedätte, että Christus on'toimittanut
teille waldacunnan, niMuin hänen Isans
nelie säätänyt on; stntähden olcat kärsiwälset,
nijn te saatte hänen cansans hallita. En mi-
nä tahdo rucoilla Jumalala, että hän teitä
caikesta kärsimisestä worjella tahdois, ei myös-
kän, että hän sitä teille lähettäisi waan sitä,
että te hänen tahtons tuta ja mielellänne, seu-
rata mahdaisitte. Candaccttcaickta pllcka ja
häwöistystä mielellänne, ja olcat sijtä wah-
wat, että se on yhden oikian Christityn tum
nusmercki. Sanalla sanottu: Mailnian wi-
ha on Jumalan ystäwys, joca Jumalan y,
siäwa olla tahto, hänen pitä mailman wiha-
mies oleman; Ajalelcctt teidän Päänne päälle»
jonga jäsenet te oletta, että te aina hänesa

pysytte, ja muistacat händä, joca sencallalsey
tvastahacoisuden kärsinyt on svndisildä ihmisia
da,ja andacat se teille olla jalkenseuramiseri,ettei

Q s teidän
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teidän miclcnilc wäsyis jarascautettals. Mui,
stacataina sitä cunniata/ cuin teidän yllhen
ilmestymän pltä, jos te tämän ajallisen jake»
wian murhen karsille.

Olcat caikisa tytywäiset/ ja kijttäkät Ju-
malala caickein seka hengellisten että ruumil»
listen hywain töiden edestä; ällät himoitco y,
lönpaldisuutta/ maan käytläkät se cuin teille
vn hl)wtn. Jos Jumala laina teille rickaut-
ta, niin älkät rlpustaco sijben,
wami andacat teidän lähtehenne juosta. Cosca
teille elatus ja waattet owat, nijn tytykät sij-
hen, ia andacat se, cuin ylitze on, täyttö tei-
dän Jumalisen lähimmäisenne puutos. Coot-
cat teillenne tawaroila, jotca ei cawwaiset
vle, waan iotca ijancaickiststi pywwät: älkät
olco herculliset syömises ja juomi<cs ja muusa
hecumas; sillä sen cautta cadotatte te sen ilon
ja riemun, cuin teille taita lumalasa olla.
Ah! cawahtacat teitän caickein mailmalllsten
ihmisten seurasta, jos ei teille taroellisesti ole
heidän tykönäns tekemistä. Minä sanvn tar-
pellisesti, ajateleat se hywin; sillä usein owat
ne, joilla hywä alcn hywyteen on ollut, pa-
halda feuralda tullet wietellyixt. O! euinZa
moni huolimatoin sydän on sencallaisten pau-
lain cautta h<cumalliseen menohon. juopumi-seen, haureuteen/ ja muihin hirmuisiin son-
dein langennut, jstea sieluns owat turmellet/
ja nyt hirmuises waiwas sit<l eatuwat; sen-tähden cawahtacat teitän wiriästi, sencallai-
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sista wioista, ahkcroitcat teltan sitä wastan
pyhästä ja puhtaasta Äamäkerrasia, että te py-
hät olisttta teidän ruimlnne ja hengenne puo-
lesta, nijnculn teidän HERran myös pyhH
on. Te tiedcktte, että Issus tahto puhtaan
neitzysn morsiammexcns, jolla ei ole wirhiä eli
ryppyä, taicka muuta; ällät sijs saastuttacoitziänne millan tawalla, ettette itziänne tästä
suuretta cunniasta oftttomixi tckis.

Wältäfat laiscuutta, nijncuin caickein
muiden syndeiy juurta ja caiken pahuden alt
cua: cahocat, että aina jotakin tarpellista
työtä teidän kclsisgn on, nijn elet le belkekän
joutllasna ole- Alkot mailmallisista toimituxi-
sta lucua pitäkö, eikä uusista sanomista, jot-
ca ei teille ole tarpellsset tietä: älkät kysykö
muiden ihmisten cansakaymlsen perän ajallisis
asiois, waan pyrkikat paljon enämmin sen
perän, culngi te teidän canfa,Chr'stittyjän
hywällä esimtttillä ja terwclllseNä opiua ylös-
rakenda mahdaisttte, ja catzocal hywin, et-
tette teidän us-ottua leiwlffätän maahankätke,
waan teidän perhen - Isännällenne cunniaxi
paljon silla wolttalsttte.

Ennen caickia, ottacat itzellenne aica ru?
couxeen ia pyhijn tutkistelemuxijn. Ma't anda-
co yhtän päiwä ilman nijta ohitzemennä, ja
jos te taidatte nHit hetket waltta, taicka mui-
den cansa eli yxinänne> n!jn on st hywin teh-
ty; mengät sisälle cammioonne/ ia sulkecat
owi peräsanne kijni, ja rucoilcat teidän tai-
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mallista Isaanne salaisudes, ja ajatelcat tätff
suurta armo oikein, nimittäin, että te sensuuren taiman ia maan HERran cansa stn-caNaises uscollisudes puhu rohkenette, mjncuin
yxi racas lapsi Isäns cansa, eli yn racas
morstan rackahimman ylkäns cansa. Tutki,
siclcat tätä cunniata hywin, ja toimittacat st
sydämmenne nöyrydes. Edesmetäkät hänelleteidän oma ja teidän tcmsa, wchelnne puu-
tos ja halu. Rucoilcat häneldä apua, oi,
kein hända ja hänen tahloanö tundeman
ja täyttämän, sen mitan jälken ja Mä la-
malla , cuin teille teidän Isänne, (jos te
mjncuin hänen lapseus waellatte) HenZens
cautta osotta. Lukecat wiriäsii P. Rac>mat<
lua peränajatuxella, älkät oma wijsauttan sij-
«a etzikö; waan rucoilcat Jumalala, etttk
hän puettais teitä wijsaudclla corkeudesta;
silla luonnollinen ihminen ei ymmärrä nijtä
cuin Jumalan Hengen omat, se on hänelle
tyhmyys, el hän taida sitä käsittä. Pitäkätpäälle sencallaisen rucouren cansa, nijn anda
Jumala teidän sanan yxikertatsesii ymmärtä,
nijn pation, cuin hän tietä teille hyödyllisen
oleman, joca yrinkertaisuus suurembi on,
ruin coco mailman wljsaus. Jos jotakin cy-
»a teidän eteenne tule, nljn ajattlcat, ettck
lvlca teidän puolellan on, ja ettet te ole wielä
puhdistetut lihasta, M hengelliset asiat pitä
hengellisesti dusmittama«: Tiedusteleat hywin
Perustus,Ramattua,M ällät cohta seisahtaco

Me»
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yhteen luulloon, coetelcat ca.ckl hywinßaa/-
tnatun jälken, jonga teidän pitä andaman olla
teidän oppinne ja elämänne ainoa ojennns->
nuora, äEät rijdalla pyytäkö sirä päättä,
waan ojendacat toinen toistanne rackaudella.

Mat ylöncatzoco ketän oheftnne, älkät pu-
huco pikaisesti mnista ihmisistä, jos ei se ta-
pahdu, että te hywa heisa ylistätte, ja muitasen cansa ojeta tahdotte; cuitcngin waeldacar
taitawasti, ettette sencaldcnsia hywiä
mitä paljon ylistä, ettet je heitä niiden räh«
dm, jotta luullewat itzens hmscairi ja senscaldaisixi, jotta nijncuin paremmin elämät,
ulcocullanuina pidä, eikä eväuscoon saata.

Andacat sen määrän seiso ja lanZeta
HERrans käsiin. Enimmitten tule muiden
chmisten duomitzcminen omista llicmurista,
jotca walheella ja cateudella sccoitetut owcit,.
zotca wiat njjn cauhistawaiset lumalall edes
owat, ettei sitä janoa taita. Sillä per-
kele on walhen Isä, ja cateuden ja petoxerc
cautta on chndi mailmaan tullut: Joca nyt
scncaldatsesa wiasa rippu, hän on Isäns cansa
yhdcncallaisen palcan saapa, joca pitä oleman
sijnä jarwes, joca pala tulesta ja tulikiweM
jsca on se toinen cuolema.

Sentähden rackat lapset, ahkeroitcat teitän
oikeudesta ja totudesta, älkät kellengän waa>
ryttä tehkö pienimmäsMn asiasa, andacat
teidän sananne ja olla, joca ja on: ja ei, jo-
ca ei on, ettette lanZeis ulcocullaisuteen. Ki<
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rousta ja sadatusta alkät ikänäns andat» itzel-
dännecuulda; alkät mainitco Jumalan M
lEsuxen Christurcn nimiä turhis asiois;
waan ottacat waan, ettette tämän nimen
turhan lausuixi tule; Älkät myös saastuttaco
HERran päiwä, waan eatzcc.tt ettette mi-
tan, cuin sitä wastcm on, tee. O! cuinga
aumat ihmiset olisitta te, jos te caicki teidän
työnne nijn sowittaisittc, ettei se ulconainen
estais sisällistä. Minä olen wahwa sijta,
että jos te tämän teette, että te saatte lu-
malan makeutta maista, ja nijn te löndätte,
ettei sen caickein onnellisemman ihmisen ilo
ja cunnia, cuin hän mailmas coco clinaica-
nans itzcllens tehdä taita, ole maimttawa
yhtä ainoata räpaystä wastcm, cuin Juma-
la omains yldäryllcusesti anda maisia.

Tämän yhden tahdon minä nyt tähattiygö panna, nimittäin, jos te hywincaswm-
te ja wuosille tuletta, nijn ihtänwiriästi, jos Jumala cnca ties on cutzunut
teitä joutilaiseen säätyyn, että teidän sijna
händä palweleman pila. Jos te sen löydät-
te, nijn kijttäkät Jumalala sen edestä/ ja
etzikät wiriästi, cuinga te HENra sijna pal-
wella mahdaisitte. Mutta jos te wiriätt tut-
kinnon perästä löydäifitte, että se Jumalan
tahto on, teitä awiosäätyyn anda tulla; nijn
alkät catzoco mrhuden perän, nijncuin rickau-
den, cunnian ja muun sencallaisen, waan wa-
litcat itzellenm sencallainen puoliso, joca Ju-
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malata oikein pelkä ja racasta, nijn otetta
te sencallaisen rackaudesta tosin wacuutetut,cosca te toinen toistanne lumalasa ja ei li-
hallisella lmvalla rakastatte; Tehcät se hursca-
sten sydänden neuwosta ja seuratcat Juma-
lala, nijncuin hän teitä johdatta: hän tmt-
de, mikä pyhä sääty awiosäaty on, että
myös itze Christus Odistyrens hänen seuraa
cundans cansa awiosäätyyn wcrta/ /a on
tosin täsä sencallainen pyhä salaisuus kät-
ketty, että awio-pareilla kyllä on syy itziäns
puhdasna ja siwollisina pitä yhdistyresäns>
ja itzellens tämän pyhän yhteyden Christu-
ren ja hänen seuracundcms cansa eteenasetta.
Ia jos Jumala teille lapsia lainais, nijn
caswattacat heitä curitnxes ia HERran mch-
tecs, ja ei tämän mailman hccumas: Käy-
tät jocapaiwä ja hetki heidän edelläns hy-
willä esimerkeillä, ja asettacat lapsudesta
Chrisiuren elämä heidän silmäins eteen, et-
tä he jocapäiwä itziäns sijnä catzelisit, ja
ajatelcat sitä cowa edeswastausta, tuin
Wanhembain lastens edestä tule tehdä.Ah! rackat lapset, ottacat tämä yxiwa-
cainen neuwo sydämmellen, ja catzocat sekäilillisen sydämen päälle, euin minä teidän
lygönne cannan. Ajatelcat, cuinga rastat
te minulle oletta, ja cuinga usein minä olen
teitä kynelillä hywyteen neuwonut. Ah cuin-
ga usein notkistan minä minun sydämmeni
ja ruumini polwct minun Jumalani edesa,
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ja rucoilen sitä teidän cdestan, etten ckinä
yhtän, teistä cadotta mchdais/ jotca minun
Jumalani minu'.!e andanuton; n-aan että
te teidän wihollistnne oppisitte
jtztca teitä oikiasia tiestä tahtomat poiswttä.
Mät teitän andacv mailmalda ja teidän o-
malda lihaldan ja wereldän mictellä/Nijn-
cuin ei olis se tarpellmen mailmallisista hi-
moista itzians eroitta, ja amoastans pyy-
tä Jumalala palmella ja hänelle oiollinen
olla; sillä enin osa luullewat, että he oman
rackaudcns, cunnians, hyödytyxcns, ylisty--
xens, tahtons ja muun sencallaisen simusa,
cuitengin kyllä taitamat aunm>i tulla/ cosca
He itziäns ainoastans suurijm synneistä pois-
Pitäwät; sillä he owctt Christityt/ käymät
kircos, lukemat ja rucoilewat wiriästi
na, namitzewat P. Ehtollista, ja tekemät
nijn kyllä/ ja ei ajattele, että Chrisius sel-
kiäsi! sano/ että monda omat/ jotca luulle-
wat miman waldacnndaan tulewans, ja ci
cuitengan taida tulla, cosca he itzellcns en
tien ylösajattelemat/ ja nijn sen Man tien
Mnandawat. Se pysi) kettä sijnä, ettei
yxikän Jumalan waldacundaan tule, jocaei
pyydä Christusta caikisa seurata; sillä se tie
on caita ja portti ahdas/ joca wie elämään,
ja ei ole sijs mahdollinen, että ne, jotca mail-
malliselda hccumalda rascautetut owat, cli
sitä lcrriä mailman tietä juoxcwat, ja lihans
tahto scraawat/ tätä tietä käydä, eli sen löy-
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is taitamat. Joo te tahdotte, että lM ijan,
emckiscsti hywin käymän pitä, nijn teidiitt pi-
tä täällä ajasa Christmen ijestä candaman:
Ehkä se alusa rastaan näkyis, nijn te eniten-
Zm saatte, (jos te sen oikias aicomuxes wa<
stanotatte) hawaita, että ft on yri makia ja suF
loinen ijes olewa. Jos te tahdotte cansa haNi-
ta, nijn teidän pitä myös cansa kärsimän; Ah!se on kyllä mahdollinen, sen tMiaictisen cun-
nlan tähden jotakinkärsiä; senMden seisocat
lujana, ja sotkat miehullisesti, caickein teidän
wiholllstenne cansa, ja wastanseisocat teidän
himojan jahalujan, ja ällät andaco nijden yli«
tzenne hallita;Co«lelcat ainanijtälumalan tah-
don jälken,jonga tekyllä sclkiästi P.Raamatl»sa löodatte: Jos ne tulewat sen cansa yhteen,
nijn tietkät, että Jumalan Hengi on ne teille
sisälle andanut, jakijttölät häAdä sydamwen-
ne nöyrydellä; Mutta jos te liydälle toisin,
o! nijn huogateat cohta ftdämmestänne I,:-
»nälän tygö, ja pytäkät hänelds wäkerrylttl
nijtä maahanpolkeman, ettei ne ikänäns enä
teitä käsittä laidals. Ia tämä on se oikia
itzens kieldämimn, jota yhden Chrlstilyn jo«
rapäiwä harjoittaman pitä. Sitten taidatte le
itzennekieldämiseen tulla; silla ilman teidän aja-
tnsteime waarinottamista, ette tiedä mikä itzenS"
kieldäminen on. Job te sijs hawmtzette yhden
ajatuxen teiss ylösnousewan, nijn pitä teidän
sitä wiriästi tiedusteleman, ennen cuin te sen
läytlltte: jo» ft tarcoitta oman runnian pääl-

R le,
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le, että te mielellänne tahdotte cunm'oltetuir?
ja corkiaua pid>tyixt tulla, st tapahlucou
la tqwaNll tahtons, nijn pitä teidän cohta
Inmalaida apua lucoileman/ ja teidän oman
cunnianne siasa, Jumalan eynniata ennen
caickia pyytämän edesautta ja täyttä, se tul-
con teille wahingori eli pilcari. Nijn myös,
jos t< jotakin näette edesanne, josta teille hys-
dytys olla mlta, silloin pitä teidän sitähywin
coetleleman, jos st tapahtu cuca ties lähim-
mäisen wahingoxi, ja nijn Jumalan köstyä wa-
stan: silloin pitä ajatus niincuin pyhään huo-
cauxeen muutettaman, ia ei lähimmäinen wa-
hingota pyyttämän. Omaa rackaUltan pitä
teidän myös, hywin coetteleman, että te ra»
kaudesta Jumalan ja lähimmäisenne tygs,

, ne, waan Jumalan päälle; janijn muodoin sy»
dämmellisestärackaudestalumalan tygö, itzen-necoconnns unhoidatte, ettette mitään Pydä,
jotaei hlln tahdo, ja tällä tawalla murratte ja
kiellätte myös oman tahtonne, ja nijn edespäin.

Ah rackat lapset, Jumala tekts että te sen
paremmin ymmarräisitte ja käsittäisitte, cuin
minä taidan teille eteentirjoitta. Jos ette
kyllä ymmärrä minun ajatustani, min rucoi-
len minä Jumalala, että hän sen tahdois an*
da teidän sieluisan elämän ja woimallisen olla,
että e, hänen tahtons jälken jahänen cunnia-
xens, teidän waellurellan sen saman itze--kiel-
damisen muillen taidaisitte eteenasttta; Mä se
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on Christittyln suurin toimitus, että lählm?wWäns Jumalan tygö johdatla. Olcat sijs
roäkewck HErrasa ja hänen wäkewydens
woimasa, ettet te wietellyhi tulis, cosca te
muitakäändä tahdotte: Se taita kewiästt ta«
pahlu, cosca omaa, ja ei Jumalan eunniata,
ennen caickia etzitän. Ehikät wiriässi Raa-
mattua ja catzocat mitä teille sijnä kastetty ja
kielty on, catzocat mitä teille luwatan ja ml-
siä teitä uhcatan. Ottacat se hywin s»däm,
mellenne, ja ahkeroitcat teitän Jumalan woi-
mam, polscuolla itzellenne ja eaikelle, cuin et
Jumalalle kelwollinen ole; ja pytäkät ai,
noasians sijnä tahdosa lewätä, joca se corkcin
kieldäminen on, cuin yhdelle ihmiselle tasa
mailmas ikänans olla laita. Joca sitä on mai,
sianut, hän unhoilla caiken mailmau riemun,se mahta olla nijn jalo, cuin se ikänäns tahto.

Nyt rackat lapset, ottacat tämä hywin
sydämmellenne, ja olcat teidän Jumalannecansa tytywäiset, nijncuin hän teidän cansiin-
ne teke, temeydes eli sairandes, yldäkylläisy-
des eli puutoxes, karsimiscs eli ilos, murhes
eli lobdutuxes: Olcat wahwat, että sencallai,sen kärsimisen päälle stura täydellinen riemu,
ainoastans olcat pysywäiset rackaudcs, mcos
ja toimos, caikesa teidän edesottamisesanne:
Catzocat hänen päällens, ioca sen hywän tah,
don teisä alcanut on, hän on myös teille
woimaa sen täyttämiseen lainawa. Sillä us-
collinen on hän, joca teitä cutzu, (sna cli
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tätä toimittammt) hän on sen myös (teidän caut,
tänne) tekemiä uutta teidän caicki vlitzewoitta-
man, oleon se mitä, eli millä ajalla tahtons.
Teidän lihanne mahlateitä ylitzepuhucuingase
tihto, et teille pidä enämbi tapahtuman, cuin
humala tielä teille hyödyllisen ja autuali,
sen oleman: ja jota wakcwämbi sota sn, sitä
tunnialllsembl pitä woitto ja crunu oleman.
Catzoeat rackat lapset, tämän olen minä tah-
tonut teille jättä; j)s te nyt tahdolle seurata/
niin pitä teille smrl tawara kätkettämän; mut-
ta jos ette sitä tahdo tehdä, nijn ette taida In-
walai rangai>iusta wiltta: Mutta m,nä ole»
stelunl pelastanut. Nyt joca neuwo anda
thens. hän taita nnös autetnxi tulla. Tä-
näpän ioe te cuulitte Jomalan äänen, nijn
ölkät paaduttaco <ydämmnän. Christuxen
lambat cuulewat hänen äänens ja seurawat
händä, »a hä i anda heille ijancaickisen elä-
män , ja ei tengän taida heitä hallen käde-
slaus repiä. s.asta waiuinta meitä se,joca itze
tie, totuus ja eläms on. O Iriemuitcat ja olent
iwlset, te lotca tämän äänen cuulette. I)ca nä«

usco, hänen pitä elämän ijancaickise-
sti, jawaicka heidän elämänä täällä on salattu

cania lumaiasa, nijn se cultengin il,
»oitetan cunniasa, cofta Cbristus heidän elä-
mäns, mta heracastawat,itzens ilmotttawa on.

Että myös te nljden pyhitettytn sieluin
jou«»sa olla mahdaisitte,i»t(a pyytämät ltzians
pyhittä »a pMlst«, nijncuin heidän edellä-
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suoxlansChristus pyhä on.toiwon minä sydäm<
mesiäni ja rucoilen Jumalala, että hän teille
lainals Hengens, joca teitcl caikesa totuudesa
johdattals,etlä te ilmanlackamalavyrkisitte sen
perän cuin ylhällä on, ja ei sen perän, cuin
maan päällä on.

Multa jos Jumalan tahto olls, että mi<
nä saisin teidän tykönänne olla, nijn cauwcm
cuin te sen oikein ymmarräisitle ja chdämmel-len otta taidaisitte / nijn lainatcon hän ar-
mons, että tmnä ja te hedelmälliset puut mei-
dän Jumalallein olla maydaisimme, ja sen-callaiset ox«t, jotca wijnapuusans lEsuxesa
Christuxesc, rippuwat, jakijtoxella wastan ot-
tamat, että se taiwallinm winamaenHENra
meitä enämmin ja enämmln puhdistals, että
me hänelle cunniaxi, jota edemmä sitä e-
nämmin hedelmätä canda, ja hänen siliät
opetuslipsensja hurajans M mahdaisimmc:
että meidän lähimmäisemmekin / joca ennen
on mailman jälke» waeldanut, ja ei Chrlltu-
xesta eikä hänen tahdostans mitan tiennyt, mei-
dän hywan waelluxemme ccmtta woitetaistn.
Minä rucoilen Jumalala wiela kerta sydam,
mesiäni, että hän teille armo laincus, hänen
tahcoans oikein tundeman iaieuraman,nijn et-
te häplään tule wljmeisnä välwänä: waan
nlinculn se uscollinen palmelja tulette paljon
päälle pannuixi. Sentähden ottacat hywln
waartfijtäleiwistästä, cuin teille uscottu o«/
fa pyytgtät sillä samalla nijn paljon woitta,
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euin Jumalalle kelpa. Hkät sitä kätkekö

waantietkät, ettei se ole teidän o-
mannc, teidän pitä lugun sen edestä tekemän,
sentähden ottacat wisu waari caikista teidän
ajatunstan, sanoistanne, töistänne ia loimi-
luxistanne. Jos ei teillä ole tila hywä tehdä
eli puhua, nljn ottacat waari, että le sydä-
menne pohjasta teidän Jumalanne canja luja-
na pysytte, ia olcat paremln alallgns: Teista
xidettäksu sitte mitä tahtons: Ette pyydä ih,
nusille, waan Jumalallekelwate», ja hän on
teitä tästä wibeljäisestä majasta ijanccuckiseen
Wnnlans waldacundaan sijrtawä. Tätä ru<

coilen ia toimon minä wielä kerta sydäm-
mesiäni, ja olen cuoieznaan asti teldcht

uscollinen Ailinne

M. A B. E. G. R.
H. Leffi^
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