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e i Muisto-Sana.
hywä Christitty, Mnans ajat-

-2W tele, nijnkauwas tullees Christil-
lisydesäs< ettes enä tarwitze lisän»

dl)ä, wan pidä mna ne ajatuxet Christillt»sydestäs, juuri kuin sen wielä tustin olisit
alkanut, ja että je on konsti, jotas et ikä»
nans taida ulosoppia, nijn kauwan kutns
elät. Ei yxikau ole oppinut nijn paljon,
ettei enämbi mitään olls oplttawa. Chri-
stlllijyys on ulosmalattu sijnä wedejä,jon-
ga Propheta Esechiel näösä näki juorewan
Templin kynnyxen alaitzen lerusalemis,
johoon weteenPropheta wtetijn; ensist kq.
wi wesi jalkapöytäin ylitze, sitte polwiin
saacta, sitte kupeisiin Sacka, ja wlmein
tuli nijn wwä, ettei Hän ena pohjaan n»
tottunut: nijn näyttä meille koettelemus
oikiainChristittyin tykönä, että jota enam.
min he lisandywat Christillisydesäns, Menämmin be tundewat wikanja, ja sitä e«
nämmln he taimwat nähdä suuren puut'
tuwaisudensa.

2. NlmstH-Sana.Alä tee sinulles nijtä luuloja, ettäChri.
stillisyys on peräti rastas, taicka aiwan
kewiä, wan ala työ lEsuren weren wot»
maftf nijn se on tulewa sinulle kewiäm»
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Maxi Koettelemus näyttä,
että ihmisia on löytynyt, jotka owat luul»
leet Christtllisyden olewan ylöu kewian, ja
sentäydeu ci ole itanäns tahtoneet alkaa to»
tista Christilllsyyttä, wan paiwa päiwal.
da wijwyttäneet sen kansa, sijhen asti, että
he owat kuoleman kautta saaneet kaulnan
lopun. Toiset estelewät heitans tietämät'
tömydellansa jaWinkertaisudellansa, luul.
len, että Jumalan pitäis tytylnän heidänyxinkertaiKteensa. Meidän Christillisydenl'
me filmämaära ja tarkoitus, ei karsi pie<
nindMan kaunistelemista cli estelemistq,
wan etecnasetta taicka ijankaickisen antu-
den, eli ijankaickisen tulen, aina sen jalken,
kuin ihminen tuhto olla Imnalan äänelle
taicka kuuliauttn, eli tottelematoin. Kuin-
ga wahän maxoit nijtten estelemiset, jotka
olit kutzutut suurelle Ebtolliselle? Sano
minun esteeni, sano yxi toisen perästä:
mutta ei yhtakän heitä auttanut joku ette»
lemiuen; wan heidän täytyi kuutta duomi«
onsa, ettei yxikan niistä miehisiä, jorka
kunmrin, pidä maistaman minun Hy-
WUlsiattt.

3 Muisto-Sana.
3lla ajattele, ettäs omaila wirendellas,

walwomisellas ja työnteollas taidat jotain
matkaan saatta; wan uffo koko Cbnstilli-
sydes waeUus Jumalan annon halduun,

ja



ja lackamattoman rukouxen alla odota apu«
lumalalda ainoulda, nijns ennätät toi»
wotcttawaan määrään Christillisydesäs.
Christittyin seaja löyty nijtä, jotka, koffa
heilA muistutetan, kuinga tarpellinen py.
hajaEhristitlinenelämäon, owat he a-
lusa nijn palawttt jydämMesä> kuin pätzt,
be luulettclewat heitäns/ tulewans äkistä
suuriri pyhiri ja kijtettäwixi Christityiri:
mutta walitettawa on, että he alkawat au»
tudensa wött ilman katumusta endisen syn-
nin vlihe, peräti ilman uffota, ilman ru-
kousta, ja ilman urmota, hengiä ja woi-
maa edespäin käymään Christil-
lisrdcsä: sijtä tulee se, että he msimmäises
kiusiums, cli synnin tilas langewat takai»
fin tawattisijn stwdeihinsä; suwtuwat koh»
ta sekä Christillisyleen, Jumalaan ja au-
tuteen. Mutta mMs se tulee? Se tulee
fijtä, että be tahtowat omaW wireydella,
omalla woimalla edesautta itziänsChristil.lisydesäns; et he tahto todella jawakaisella
mielellä alka työtä Mkouren ja auxhuuta-
inisen alla; ei he tahdo Uffoa koko asiatans
Jumalalla ja Halien Hcngellensä;
den ei He ikänans taida tulla oikiMCHri"
stltyixi.

4 Muisto' Sana.
Ajattele perään, että Jumala yrin pitä

alkaman ja päättämän sinun Christillisy-
" 3 deS:



des: Mutta jos Jumala pltä sen tekemän,
nijn sinun pita rukoileman Häneldä sitä.
Rukoile sentahden lumalata yötä ja pai,
waä, ustollisilla jasydämellisittä huokauxil-
la, lactamattomatta auxhuutamisella,wuo«
tawilla silmillä, palawalla sydammellä/
että Hän lEsuren tähden armonsa wot-
malla muuttats ja käändäis sinun, herat,
tms sinuun eläwän uston, yhdtstäis sinunkanssmsa, ja lainais sinulle apua, pita
pyhä ja Christilltstä elämäkertaa; katzo!
ainoastans näin sinä wissisti tulet hywäxi
Christityri ja Jumalan lapsexi. Ajattele,
että sinun ästen sytytetty ustos on ästensyndyneen lapsen ka!dalnen;jotaenämmänse maka äitins rinnafa, sitä enämmin sekaswaa ja lisändv: nim myös, jota enäm-
min sinun ustos rukouxen kautta imee ha>
nellens arlnoa lesurenrackauden rinnoista,
sitä enämmin stnä sen kautta yhdistyt IE»sures kansa, ja sitä wäkewämmäri sinä tn»
let Christillisydesäs. Wanhat owat sano.
neet hywin, että Rukous on uskon ty»
tär. Nyt pitä tyttären elättämän äitiän»
sä, josnijn tanvitan: nijn pitä myös ru»
kouren ylöspitämän ustoa; sillä ilman ru»
kousia usko kylmenee ja tulee kelwottomaxi.
Sijta me löydämme, että ustollisen ru-
kouxen kautta usto wahwistu, sisällinen ih.
nunen tule wäkewämmäxi, sydän lohdute-
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taan, sielu rohwaistan, ja tule enammän
ia enanlman tnttawaxi lumalans kanssa,
nijneuin pyhät Engelit aina seisowat lu.
malan kafwon edesä, ja iloihewal sen kahe-
leluista: nijn iloche myös sielu nahdesansä
lumalans ustosa, ja pubejlesanja Hänen
kanssans rutouxeja. Niinkuin Moses
Arctian wswon, kosta hän 40 wuorokaut.
ta oli puhellut Jumalan kansia: nijn tuleesen ikmisen kajwo iloisert, sielu wirwote«
tan, sydän wahwistuu ja tulee urdollisexi,
joka pttä kansapubetta Jumalan kansia m.
kouren kautta. ChrlMtty nousee ylös ru-
komesta wahwisteiulla mielellä seisoman
perkelettä, lihaa jamailmata wastan. MM«
ta josrukowen kautta pitä saataman woi-
ma alaspainaa sielun wiholltsia, nijn pttä
rukoitdaman enämmin hengellisista asioista,
kuin ruumilltsista. Suuri soy sijben, että
meidän Christillisydem on langennut, taita
ajateldawasti olla settn, että osittain, m-
koures ollaan hitaat, ja se laiminlyödään,
osittain, että sangen harwat anowat hen«
gellisiä ja taiwallisia lahjoja, totista katu»
musta ja käändymistä, ylöswalistettua ja
uudistettua sydanda, lEsuxen totista seu<
rämistä, ja nijn edespäin.

5 Muisto-San<t.
Perään ajattele ja lue Jumalan sanaa

hartaudella ja wireydella; tee sinus tutta<
*4 waxi



waxi pyhän Raamatun kcmsta, paina IE»fnxen armo-lupaurctsieluus, ja ajattele nijt.
tcn paatte yötä ja pmwäa. Nijnkuin ruo>
ka on ruumijn rawindo, nijn on Jumalan
sima ja armo-lupauret sielun elatus jara.
windo. Jumalan sana on se wälikappttle,
jonqakautta ihminensyndy wastudestaHcn-
gelliseell elämään Cbristuxes: Te olette
minun lapseni, sanoo Pawali, joita
na Evangeljumtn kautta synnyttänyt
olen.

6 Muisto-Sana.
Muista ottaa hywä waari aamu-hetke-

stä, ja laffe silla hetkellä hywa perustus
siunatulle päiwälle. Vxi wanhoista Opet»
tajista on sanonut merkillisesti: Että per.
tele ci taida waiwata meitä nuckuisamme,
MW pyytä hän, nijn pian kuin aamulla
herättyä meidän sydämemme owi aukenee,
waiwata sydamitamme saastaisilla aja«
turilla, puheilla ja töillä: ja sihen on ihmi'
nen nsein itze syy, koffa hän huwittelee hän»
däns pahoisa ajaturisa ja himoisa. Sen«
tähden, nijn pian kuin aamulla herämme,
tule Meidän pitä ajatuxemme kijnitettyna
Jumalan sanan jaristinnaulitun lEsuxen
päälle, huogaten: kijttetty olkon sinun
Nimes laupias Inmala,joka olet an.
danuc minun tana yönä lewollisesti
nuckua, ja ilolla herätä: Zerra mi-

nun



nun Jumalani, nuhtele tänapana saa«
hän minua wiettelis;

rim minun syndtstä lihaani, ettei se
minua, sowaisis; wM antta minMe
lEjuxentähdenarmos, taitaireni tä«
napänä kartta syndili> ja waetda si?
,mn pelwosas.

7 Muisto-Sana.
Ajattele ja waella aina, juurikulusi

lifit Jumalan kaicki näkewäin silmäin ede-
A, ja anna ChristMsvdes aina ollahan
joituresa. Kaickein töittes alla ajattele ja
muista, että Jumala on? tykönäs läsnä, ja
Vlöskirjoitta kaicki ajatuxes, puhes ja työs
kaickitietäwäisydens Arjaan, ja on sen jäk
ken sinua palkitzewa. Moni alta kyllä Chri.
stlllisydens waelluren aamulla, jollakw ju-«'
malisudella; mutta heidän jumalisudenft,
on nijn pian rauwennut, ja heidän juma»
linen nikoimuxens nijn pian unhodettu,
kuinhe owat nosneet rukouresta jaastarens
eteens ottaneet. Wttä armon aika parem-
min täyteläisin, sitä on todella edesautta»
wa se, ettäs alati muistelet taiwasta ja
helwettiä: ajattele aina, että jombikumbi
näistä kahdesta pitä oleman sinun ijankaic-
kinen olinsias. Mattele Mitä Imnala ja.
noi Abrahamille: waella minun edesä'ni ja ole waka. Pidä stntähden kaickeinllstareittes alla Davidin rukous sydämme.
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sä jasuusi: TutkilMnuaHErra, jäkoet.
tele minun
minä pahalla tiellä lienen, ttizn saataminua ijankaickisett aumden tielle. Jossinä sijs olet luku °kammtosis rirjals ääre«
sä, jos oletRaadihuoNesa wirasas/ jos o»
let työhuonesas sinun käsitöisäs, jos olet
wierasten taicka tuttnin ystawäin seas,,ku.
sasttkännns olet, ntjn muista, että IMna.la näke, mitäs teet/ ja mitäs pu»
hut: jakoffas nijn ajattelet, ntjn taita to-
tisesti tapahtua, ettes ikänäns ehdolla tee
snndiä lumalata wastan; ellet sine ole per.
teleldä peräti paadutettu, ja häneldä usso
tettu, että helwettt ei ole nijn kowin wa.
bingollinen. Mntta koffas liikutetulla sy.
dämmetlämielefäs pidät, että Jumala nä.
te sinun työs, ja sen jällen sinulle palkitze,
ja sentähden ahkeroitzet pnhästä ja Christil-
Mstä elämäsiä, kGo silloin sinusta on to.
st, ettäs waellat Jumalan edesä Mra.
lmmin kansa, ettäs waellat Jumalan
kanssa, niinkuin Enoon, ettäs puet paal-
les lEsuxenCdristuxen, ja laitat pel-
rvolla ja wapistuxella, ettäs autuaxi
tulisit. 8 MmstoSana.

Pidä siitä murhetta, ettäs joka hetki
karttaisit nijtä esteitä, jotka taitawat sinun
pidättää Ehristtllisydes juoxusa: Enmn

kama



kaickia wältä suurimmalla
kaicka, kuin syndijn tilan anda, joka
erinomaisesti löyty padoisa fturoisa/josa
perkelen wälieappaleet, wiettelewaiset ih»
mlset koosti owat. On nijta Christityitä,
jotka tosin toisinansa tahtowat näkyä juu»
ri jumalisixi ja pyhixi, wan ei kuitengan
Millan muoto taida pita heitäns pois ftw
roisia. Ajattele että mailmallinen kansa»
käyminen teke sydämmet mailmaan iniel-
dyneiri. Saran on aina saapuilla orjains
tykönä; ja kusa ne owat kokonduneet,sijnä
tietähän täyttä tilan hyödytyxexensa,että
hän syndisten jnttuin, puhetten ja töiden
kautta, lisäts helwettiansä, ja pauloihinsa
käsittäis kaicki sielut, jotka ei kartteella ia
waroiten waella. Kusa enimmän linduja
on kokondunut, sijhen linduin pyytäjä wi-
rittä werckonja ja paulansa, että hän muu-
tamangin käsittäis: kusa helwetin ryöstö»
lindu näke suurimman joukon syndisiä, sij»
hen hän enimmiten heittä ulos tyiettele,
wäiset werckonsa, kietojarens wiattomia,
ja kowembihin synnin nuorikin sitoa ntjtä,
jotta jo wieteldyt owat. M kuuluisa o«
pettäjä sanoo: minä olisin ennen yhden sai»raan ahdistetun Chrlstityn tykönä, kuin
yhden iloitzewaisen mailman lapsen tykönä:
sillä sen edellisen huokailemiset ja kyynelet
owat niinkuin suloinen M/ joka wirwot.
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tMydammm; wan sen jälkimmäisen nau«rawa suu, on nljukuin wakewa tuulispää,
jo.kaMiwaa Muista Jumalansänan ustolltsta neuwoa 1I0H.2:15. WWt mailmaa mkastako, eli mitän,kuin
mMmasi; on. Ajattele perään, ettet In»zuala Mnäns taida armonsa kansin asua
mailmaan mieldyneesä sydämmesä; silla
mitä osallisuutta on walkeudella pimeyden
kanssa Christus belial ei taida ikanäns
sopia yhteen. 2C0V.6N14. i S.los sijs tah>
dot wnelda pysvwäifnä Christtllisydesas, ja
ustollisudesas siiadn elämän kruuna, ah!
nijn pakene kalckia svndistä ja jumalaloin»
da seuraa> niinkuin ltze perkelettä.

9 '

Muista ktztmlta Msotta, kosta lähilw
mätfts sinua weljellisesti ja mekasti nuhte.
lee, ja paranna wlkas sen jälken. Se on
suuri armo kosta ihminen itze tunde wikan.sa ja nijn, että sydän sijtä ty«
kyttä: mutta ej st ole yhtän wähembt ar.
mo, että hän anoa hanens oijetta muilda,
kosta hän ei ihe taida niju tWnni muistut,
ta hanellens puutoriansa. Mitä sanoi Da«
vid Pf 145:5- tVcinhurffas lyokan mi»
nua ystäwällisesti, ja nuhdelkan mi»nua.se on tekewa minulle hywää, nijn
kuin slj> pääni päällä. On sanottu kir-
kon Opettajasta Ambrosiuresta, että kosta

joku



joku nwismtti hänelle wiotstansa ja Wcko.
uristansa; nijn hän käänsi ihens hänenpuo-
leensa, jakijtti händä sen edestä) nijnkutn
hän suuren lahjan saanut olis.

io Muisto Sana.
Tutki jakoertele, mihlngä syndibin sinä

enimlnän.olet taipunut, japyydä ahkerasti
armoa, sitä kankein ensin vlitzewolttares.
lokaitzella ilMisettä on enimmiten joku
wissi syndi, kuin yli muitten hanesä on
wallan päällä. Pri anda ahneuden ja o-
man hyödvtyren halun olla epajulnalanan»sa, toinen ylpeyden, haureuden ja hekuman,
toinen muitten duomitzemisen ja panettele»
miscn, ja nijn edespäin. Pitä sentähden
Cdristityn tykönänsä tarkasti tiedusteleman,
nnhjn syndijn ban tärkein on: kuin hän senhawaiheerukoilkoon Jumalala, ettsi taitais
sitä ensin taiwan wottnan kautta alaspai»
naa; ja kuin se on paljon rnkouren jakll»
woituren jälken tapi-htuuut, nljn taitamat
muut syndiset taiwuturct samalla tawaUakewiammästi yl'w woit^ti.

,i Muisto Sana.
Ajattele ja mmstele, ctta sinun kuolemanpitä: jaa! älä tkanans unohda sijtä wij.

meistä kallista hetkiä: Anna kaickein töit.
tes alla, kuoleman,duomion jaijankaicksuu.
den häälyä filmäis edesä benqesä, ja fijtä
tee lnja päätös tykönäs, walitaxes hnwäz



ja hyljätä pahaa, walita elämää ja hyljätä
kuolemaa, walita taiwasta ja hyljätä hel-
tvettiä. Kaickisa edesottamisisas tee nijn,
kuins toiwoisit olewan tehdyn, kosta sinun
täyty seisoa Jumalan duomion edesä, wa«
stamasa kaickein tekois edestä. Pidä joka»
paiwä wijmeisnä, kuins maan pälla elät;nouse aina ylös siinä ajatuxesa,ettes elä il-
dahan asti; ja älä ikänäns pane maata il»
matt mailmasta eroa ottomata: katzo, Mätawalla sinä taidat yöllä ja päiwällä, an«
da sinus Jumalan halduun, ja ei ikänäns
laiminlyödä katkeroilla kyneleillä rippittä
wikojas Jumalan edesä. Sanos mnmlle,
kuka on wakuuttmmt sinun, eläwas yli yl>
den ainoan päiwän, wijkon, kuukauden,
eli ajastajan? ja nijn et tiedä, kosta sinun
kuoleman pitä: sinä taidat hetken sisällä ol«
la kuollunna, sillä ei se asia ole mahdotoin.
Jos sinulle ilmottettaisijn, että sinulla olis
nilloastans yxi kuukausi aikaa wtelä elää,
olistos sinulla silloin Hdändä kulutta sitä
lyhyttä aikaa juomisis, speleis ja hyppele«
misis, buorudest, eli muisa senkaldaisisa jul«
kisisa ftmneisä ja uautatn himoisaz etkös
paljo enämmln kaytais sitä wähää elämäs
aikaa paastoon ja rukouxiju, Jumalan sa«
nan lukemiseen ja tutsindohonl etkös silloin
suurimmalla murhen pidolla walmistais
sinuas Muallisten uloslähtöön mailmasta,
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ja siunattubun sisälle käyndöön taiwaseeni
minä luulen ettäs sen totisesti tekisit/ jos
sinulla enä mieldä olis,ja wähängin rata.
staisit sieluas. Kukas on wakuuttanut si.
nun wielä yhden kuukauden elawani etkös
usto, että loppus taita ennen tulla? 3M
kuinga sangen monM on täytynyt hnomatt-
zemata jättää ajan, jaalka ijcmkaickisutta,
kosta he kaictetn wahimman owat sen pa«
alle ajatellet. ,

12 Muisto-Sana.
Alä anna phoengan pälwan mennä ohit«ze, ettes koettele omaa tundoas ja menoas.

Ota sinulles nijn paljo aikaa ehtolla, ettäs
ehtisit tutkistella ja yawaita, kulngas olet
elänyt sen päiwän /ja älä ikänans suo syn-
nille yön lepoa tykönäs, ettäs nuckuisit
suruttomuden uneen,.koffa luonnolliset fil»mäs rupewat waipulnaan. Jumaliset
Cbristityt ei ole nljtten tyhmäin kauppa»
miesten kaldaijet, jotka aina kauppaa teke-
wät, ja ei ikänäns tee lastuja, ja ftntäbdeuet tiedä, tumaa heidän kaupan tekons ja
wolttonsa kansia asiat owat: wan oikiat
Christityt owat tmttawain ja toimellisten
kauppamiesten kaldaisit, jotka pitäwat sel-tiäta kauppa-kirjaa, josta he näkisit woit«
tonft ia wabingonsa.

Christittyin omatundo on beidän Cbri-stlllisydens Laki.Kuja, johon he v mastt
katzowat



kahöwat, mitä he sinä ja sinä MMnä hy.
win, eli pahoin telmet owat. Jos he löy.
tawät jotakin omantundonsa kirjasa ylös»
kirjoitettuna, joka tulee heille wabingori;
chlnijn ei he ebtolla nuckahda, ennen kuin
lie lEsuxen Weren woimasa parannuxcn
ja rukomen kautta, katumuren m uffonkautta, owat saaneet sen wahlngon palki.
turi. Mutta jos he löytawat jotakin hy.
waa olewan omasa tunnosa ylöskirjoitet-
tuna, katzo, nijn he kiMwat
lisesti lumaiata armons edestä; he iloitze.
wat hengesa suloisen sielun lewon ylitze; he
onowat lumalalda korkemba armonmit.
taa, jasilla tawalla he päattawat pälwäw
M, ia alkamat siunatun yön, makiasti nu«
tahtain lEsuxenVapahtajansa rackauden

helmaan. Amen.






