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Totisesta ja Määrästä Sielun
Leivosta.

Uloswcto
omasta Lsipuhcsta, Saxan«
kielisten Pastoral Cocousten
XVI Osan ja 8 Cappalen ylitze,
jonga jalkm namät Kysymyxet owat en«
nen tätä Ruotzin kleelen kaatyt.
Minä opein mennenäßesanä, lähde wetta juodesam, cahden
rvijcon aicana,yhtälumalista seuraa
Sodcnra,
on wähan matcan
päasatäälda. JOttei aica olisi paiyi
°

-

-

-

caicöe hyödytystä tullut culuteturi.pa-

nit de minun eteeni momcahtämat
kysymyxet/ nijhin wastataxeni. 3?yi
ftuderannut, oppenut ja Jumalinen
Tain mies jocn
läsnä oli paälrvalwan,
lensocti
että hän kirjoitti ylös minun wastaurtani. Minä
wastanotin nijn hywan tilaisuden
suurimmalla tvtymisella; ja siitä

sen

owat nyt namät Omantunnon Rysymyxet edestullet.
Francksurtisa sinä 9 p. Helme-Cuusa 1754.
-

-

-

FO//.?/N.

lEsuxen

Msuxen Nimeen.
«'mmäinen Rysymys: Minga cautta eroitenan se rorinen sijcä cuollesta
uscosta?
wastaus: Oikian Kasityren cautta sijta totisesta uscosta, ja sen olendo-omaisurista.
wahivistus: Että totisella uscolla owatmuutamac sencaldaiset oniaisudet, joita ei taita cuolleelle usiolle omista; nijn seura sijta, että eroitusta naiden molembain walilla pitä etzittaman

saman

elawan

uscon

omaisurisa.

Selitys: Minä tahdon lyhyimmalda edes-

uscon
seasa

tuoda cuusi sen totisen
paa-omaisutta,
nijn taitan jocaitzesta nijden
pian hawaita,
cuinga itze-tehty, waära eli mollu
on nijta

wailla.

A 3

usco

i.To-
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l.

Totinen

Mäwästä
Usco ei nouse ja

löydy

muusa

cuin ainoastans wastauudesta syndynesä sydämmesä. Joca sijs tahto tietä, jos hänellä
on totinen usto, hänen pitä catzoman perään,
jos hänellä owat uuden syndymisen tundomerkit; jos ne löytyivät, nijn on usco totinen.
Sitä wastan löyty cuollut usco uudesta syndymättömäs» sydämmesä. Tiero ja suostu,
mus taitamat tosin sijnä olla: mutta owat ainoastans järjen työt, eli caswattamisesa Kasi,
tetyt ajamret; ja luottamus on ainoastans itzellensä racas luulo; se on, omasta woimasta tehty ajatus sydämmesä, joca sano: minä uscon.
(Caho D. Lutheruren Esipuhetta Lähetyskirjan
«dellä Romarein tygö.)
2. Totinen Usco seiso caickein lähimmäsä edeskäymisesä I!Lsuren tygö; Hänen caUihin so»
windo-uhrinsa wastanorramisesa; ja, jos se

wäkewäxt tulee, tvmheturesa Christuxen cantza;
nijn että uscowainen Sielu ikänäns cuin anda
Hänelle syndinsä, että hän ne andexi annais,
hautais ja coconansa mereen ja selkänsä taa pois
heittäis; mutta hänen ansaitun Wanhurscaudensa omista hän itzellensä sen siaan, että hän tai»
dais sillä ainoalla seisoa Jumalan Duomio-Istuimen edesä. Cuollut usco sitä wastan ei tiedä
mitän tästä sisällisestä eli ahkerasta tulemisesta
lEsuxen tygö; waan pysy caucana Hänestä;
<i se käsitä Hänen ansiotansa, ja wielä wähem»
«in st tahto pästää tyköänsä mielisuosion caickijn
syn»

ja

Cuollesta Uscosti.

syndeihin; mutta

lohdutta cuiiengin itzensa HER-

rasta lEsuxesta omasa luulosansa,
ajattele:
caucaa.
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Hän

Että

Hän

ikänäns cuin
on meid i

cuollut, nijn ei syndi meitä wihingoitze, waicka me pidäisimme sen tallella meidän
tykönäni haliitzewaisna ja wallitzewaisna sydämmesä, hauscutcain itzem sen canya, emmekä juuri
nijn ahkerasti pyydaisi tulla caikesta synnin halli»
turesta wapaxi, ja heittää .sitä pois tyköämme.
Tämä wiheliäinen houru usco, elickä luulon usco
ti taida muutoin, cuin caatua ja tyhjään rauweta, cosca Kiusauren heldeiset myrstyt päälle käywät, cosca se enimmästi coetellan, ja hätä suurimmaxi tule.
3. Totinen Usco waicutta alusa Jumalallisen
hurviruren sielusa, eli wähimmärikin sydämmen
rauhoittamuren: ja ei tosin sen cautta, (cuin
merkittäwä on) että ihminen ei coscan eli myös
kylmäkiscoisesti muistele syndiänsa, sen cadotus-

edestämme

ta, huomiota ja helwettiä; silla sencaldaisella
tawalla taita wääräkin usco, ajari, näkyä rauhoittaman sydända; waan yhdellä itze työsä omistawaisella tawalla, jos hän wielä tahdois eteens
asettaa coco hänen oman syndi-welcansa, caiken

sen

selkiästi, että caicki. Kirouren jyrinät ja leimauret pidäis samalla het»
kellä oikeutta myöden putoman hänen päänsä
päälle; jos hän, nijncuin cadotettu ja duomitm
ihminen, astuis sen wanhurscan ccco mailman
Duomarin eteen, mieleensä johdattain, että hän
A4
joucon

ccmtza

nijn

sama-

8
sainasa silmän

MäwastH

rnpäyxesa taittaisin cuolemalda
päälle carattaa, ja että hän monda tuhatta kertaa on ansainnut helwenn; cuitengm taita hän
seisoa mrwallisesa suojasa, lewollisen ustalluxen
cantza: ja, totinen usco teke sen myös totisesti.
Se tapahm sillä muocoo: caickia näitä pel>
jättäwia asioita wastan picä hän itzensa lujasti
lEluxen tygö, kacke itzens Hänen haaw.'ihins,
nijncuin ainoaan wapacaupungijnsa,, lohdutta

itziäns Hänen ansiostansa, ja huuca uscallurelta
yhden kerran toisen perästä: Cuca tahto cadorra? täsä
Rom. 8: 34.
nijn,
Olcon
ettei uscowaisella sielulla aina olis
yhtä mnduwaista lepoa; hänellä on cuitengm
luja ja pääileluotettawa mrwallisuus, niinmuodoin cmn hän itzesäns on Pyhälda Hcngeldä wa«
cumettu sijtä, ettei hän tarwitze Jumalan wihaa peljätä. Tämä rauhallisuus eli tytymys

cutzutan myös luinalan rauhaxi, joca caiken
vmmärryxen ylitze käy. Sielun lepo on rau»

han waicmus eli seura,

vn tämän

seuran

ja ilo Pyhäsä Hengesa

corkembi mitta.
cuollut
taidais matcan saat-ta taincallaisen sisällisen Sielun lewoi» ja Jumalallisen rauhan. Se taita tosin ajaxi näkyä an>
dawan jongun lewon: ei nijn, että ihminen car«
tais syndia; waan että hän wältä
cadoturen,
Kirouxen, cuoleman, duomion ja ijancaickisuden
muistamista ja päälleajattelemista, ettei omatun-»
do tulisi millän tawalla lewottomari saacetuxi.

Pois se,

etca

usco

sen

TamZ

ja

Cuolleffa Uscota.
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Tämä on se ensimmäinen, cuin cuollut usco
teke, ja sijna tilasa se myös taita harjoitta sen
elämän uscon sanoja, lohduttain itziänsä tämän
cantza: Christus on sinun edestas cuollut, sentähden ei taida nukan syndi sinua wcchingoma.
4. Totinen Usco woitta caiken pahuden
meidän sisällän, ja ulcona meistä; sentähden seiso Apost, Tec. K. 15: 9- Jumala puhdisti
heidän spdämmensä uscolla. 1. loh. 5: 4.
Meidän uscomme rvoirra mailman. 1. Pet.
5: 9. Usco seiso wahwasti perkelettä wastan,
ja Eph. 6: 16. Hän sammurra caicki sen ruman rulisir nuolet. Merkitze hywin: Usco ei
taida peräti ulosjuuritta syndiä, sitä ei Raamat-

sano; mutta hän yliyewoitta synnin; toisinansa hawauan woicw cohta täydellisesti; toisitucan

nansa näky se

puolittain; toisincms taas ei ensingan: cuitmgin taistele han, ja, cuin hywin
waarinotettawa on: coco hengellinen woitto maca
campam'esa; sentähden ei pidä catzottaman
päälle, misä määräsä hän woitta, cosca Kysytän
woittawaisen woiman perään; waan
ainoastans jos hän wielä taistele ja campaile,
ja nijn cauwan cuin han taistele, nijn ei hän
ole yliwoiteuu, eikä ole laffenut socaaseita maahan. Tosi on>'> että ulconainen tappelus soti-

sen

uscon

waisten ihmisten walilla, on täsä asianhaarasa
jotain eroitettu

tästä

hengellisestä campailemisesta.

Scn jälkimmäisen; mutta ei edellisen, waca
A

5

woiton
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Lläwästä

usco

woiton mercki on se, että soditan. Silloin
pitä woiton, cosca hän wielä on sotimasa.
Ei yhtän meidän hengellisista »vihollisistamme taida se cuollut usco woittaa. Tosin hängin

toisinans näyttä sotiwari pahaa wastan; mutta
silloin se sota on ainoastans järjen ja mielden
haluin roälillä, josta itze sokiat pacanatkin tie»

täwät puhua; mutta ei Hengen Sora taida

sen ihmisen tykönä, jonga sydämmeen Pyhä
Hengi ei ole wielä uudesa syndymisesä uscon
canha päasnyt: ann' olla, että hän seiso colcutolla

tamasa.

Tästä seura, että

syndi aina pitä wallan sij<
cusa cilollu usco on. Tämä
synnin hallitzewainen walda ilmoitta itzensa aina,

nä sydammesä,

sisällisesta suostumisesta ja ilahuttamises»
synnisä, seka ennen, että sitten cuin se on teh«
Enimmäst osotta se itzensa caikisa sencaldai»

ja tutcm

ta
ty.

synneisä, jotca cutzumn mode-eli tapa-syn«
neiri, jotca yhteen tulemat mielen laadun, cas«
watuxen ja yhteisen elämän muodon cantza, joca
cutzutan sijwoxi ja cunniallistxi mailman edesä,
jonga ystawyttä, mielisuosiota ja muita etuja
cuollut usco ei Millan muotoo tahdo cadotta.
Mutia wisinans näyttä synnin hallitus itzensa

sisä

sencaldaisisa racastemisa salaisisa synneisä, jotca,
jos ne tulisit caikille tiettäwaxi, wedaisit wahin»

gon ja häpiän peräsansä.
5. Totinen Usco tele alinomaisesti työtä ja
waicurca jotain hywää. (Ei hän kysy/ jos
hywiä

1

la Cuolleesia Uscosia.
tehtämän pitä; mutta ennen cuin
jocu sitä kysy, on hän sen jo tehnyt, ja on aina

hywia töitä

töisä. (Catzo D Lucheruren caunista Esipuhetta

Lahetyskirian edellä Romarein tygö) Hän teke työtä rackaudesa ja rackauden camca. Gal.
5: 6. Jumalala, lähimmäistans ja itziänsä cohtan. Hänen haluns ja ilonsa on, näiden colmen rackauden esimaalin jälken, alati tehdä hywää, ja lackamata waicuttawaisna löytyä.
jää täsä asiasa sangen paljon taCuollm
caperin. Rackauden siaan löytän hänen tykönänsä taicka julkinen wiha, eli myös teeffelty
rackaus, joca pian ilmandu,
sitä tahdotan
punnita pyhyden siklin jälken; minä ajattelen,
panna
Jumalan Lain rinnalle. Sijnä löy-

usco

cosca

sen

sisällinen wiha Jumalala, Hänen Lapsiansa,
Sanaansa, Sacramentejä ja caickia hengellistä
Hywää wastan: nijn cauwan cuin ihminen seiso itze parannusta wastan, nijn ei se taida muutoin olla. Hän on itze hänen oma pahin wihollisensa, cosca hän anda synnin, sen julmimman
tyrannin, hallita cuolcwaisesa ruumiscms. Hän
wiha lähimmäistänsä, cadehti, cosca hän menesty, ja iloitze hänen onnenomudestans; pitä nijn
wähän murhetta hänen sieluns aumdesta, että
hän tätä wastan, nijn paljon cuin hän woi,
sitä estä.
ly

6. Totinen Usco on pysywäinen ja alinomainen, ehkä campailemisesa, cuitengin wijmein
woitto« pitäwäinen, haman wijmejsten hätään
asti;

Totisesta
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ja

wäarästa

asti; silloin, jos ei ennen, lacka luulon usco, ja
caam, ei jättäin muuta jälkeensä, cuin Kärsimättömyden, nurinan, epätiedon ja itze epailyren.

Toinen Rysymys: Mikä eroitus on oikian
ja luuldun Sielun lewon waihella? wastaus:
Eroims seiso eläwasä ja pecollisesa uscalluxesa
on,
lEsuren päälle. Eli mingäcaldainen
sencaldainen on myös Sielun Lepo, joca wuo>

usco

uscosta.
N?ahm?istus: Ettei yhtan Sielun lepoa löydy;
mutta amoastans Christuxesa, ja hänen callin
Sowindonsa wastanottamisesa ja omistamisesa

ta

taicka eläuscon ccmtta. Mutta tämä usco onteeffclty;
jos
wä eli cuollu, totinen eli luultu ja
nijn on sielun lepo myös pysywäise on jaeläwä,
pyoikiata laija; jos se
cuollu,

nen

sy sielun lepokin waärana

niin

on

ja petollisna. On
sijs selwä, että eroitus oikian ja luuldun sielun
lewon wälillä, pnä otettaman samasta laadusta,
cuin usco on.
Selirys: Ensist, mitä oikiaan ja totiseen
lun lepoon tule. Minä tahdon, jarjestyren tähden, erittäin merkitä 4 piendä asianhaaraa: 1)
Totise» Sielun lewon Rirjoirus eli ulosmalaus.
omistajat olla.
2) (ucca persouar taitamat
3) Etoicus hänen ja muiden uscon woimain

sw

sen

wälillä.
i.

4)

Hänen erinomaiset cundomerckinsä.

Totinen sielun lepo on »xi sys
uscowaisen sielun tytymys Chris,

Rirjoicus.

dämellinen

sen

wxesa

Sielun

Lewosia>
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jonga ainoan
stuxesa hänen Wapahtajasansa,
syndeins
tykönä hänellä on hänen
andexi saaminen.
jotca taitawat
2. personac eli ihmiset,
omista, ei ole muut, cuin sencaldaiset työtä tekewäiset ja rascautemt, jotca owat tullet lEsuxen
tygö, Math. n: 28. eli uscon cautta wanhurscaxi tehdyt sielut. Nain puhu Raamattu: Rom.
5:1. iL.ctä me stjs olemma uscosta wanhurscaxi tulleet, nijn nleillä on rauha Jumalan cansta, meidän HERran I<Lsuxen

sen

Christuxcn cautta.
3. Totinen sielun lepo eroiteran a) sydammen
wapaudesta ja turwasta Christuxesa-, joca totisesti nouse silla haawalla, cuiil Hänen callis Sowindons uscolla kasitetän ja wastanotetan; ehkä
merkillinen aica taita yhtä hywin cuk.a, ennen
cuin Sielu
tä/ä lepoa maistaa. Joca ej pidä tästä waaria, taita Mttawan lewon puutoxen
tähden, saana itzellensä, cowan ahdistuxen, cosca hän luule hänellansä ei olewau uscoa, sen
syyn tähden, ettei hän tunne sielun lepoa tykönänsä, jonga tundemlmn ei cuitengan ole uscon
alinomainen tunnusmerki. Sillä uscowainen Jumalan Lapsi seiso aina Armoja hänen Jumalansa tykönä, ja hänellä on uscon cautta wapaus
Christuxesa; mutta ei hän aina tiedä sijtä itzeckän.

saa

Tämä lepo eroitetau myös mielen tyrymiststä cli huivicuxestc:. Sielu löyta lewon
ainoastans HERran lEsuxen tykönä; multa
b)

hän taita

cuitengin löytää tycymistä

monesa mutise

Totisesta

wäärästä
sen
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fa
cappalesa. Sillä tawalla ei taida coco Luonnon waldacunda, caickein
tawarain ja cun»
nian cantza, yhtän ainoata silnlän räpäystä anda oikiata sielun lepoa yhdelle sielulle, jota syndi
ja hengelliset wiholliset wajywät; mutta cuitengin taitamat myös Jumalan Lapset löytä sydämmellisen ja ikänäns cuin Jumalallisen huwituren caikssa Jumalan luodulla, hamasta isoimmista nijn pienimbijn asti. Nijn kaypi Armontotuutten ja Jugin waldacunnasa. Caickein

sa

sen

malallisten Armotöiden tutkisteleminen taita tosin tydyttä eli huwirra; mutta ei coscan rauhoitta sen cuolemattoman sielun Määrättömiä
haluja, iotca saawat Kyllydens ainoastans sen
ijancaickisen hywyden osallisudesa uscon cautta.
Se huwittele minua, cosca minä ajattelm mail-

man luomista, Jumalan edescatzomusta, cuolluitten ylösnousemista ja ijancaiclista elämätä; nijn
myös cosca minä tutkistelen oppia Pyhästä Colmeyhteydestä, Pyhän Hengen Armo-lahjoista,

SeuracunnasanJumalan Hallituresta Hänenjohdatta
Pyhänsä;
sa, ja minga hän ihmellisesti

Muna ei caicki nämät anna minulle pysywäistä
sielun lepoa; sillä sen minä löydän yristäns ainoan Wälimiehen Christuren Wanhurscaudesa.
waan pitä lnvon ja
loca ei näitä erolta;
ja
yhtenä
samana,
hännijntaita huo»
huwiruxen
cauwan
jouma
lepoon,
ja
wäärään
kiasti
tydyttää itziänsä huwittelemisella muisa cappaleisa, että hän unhotta jocapäiwäistn edeskäymism
uft»sa,

uscosa,

Sielun Tervosta.
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ainoan Armon Istuimen Christuren tygö, pitä Hänen wähemmin tarpellisna, ja nijn
wihdoin cadotta ainoan, totisen ja oikian hänen
Sielunsa Lewon.
4. Ei nyt ole työläs nähdä, misä tämän Sielun lewon omat tundomerkit seisomat; nimittäin sijnä, että ihminen cosca hän nijncuin wai»
mainen syndinen astu Jumalan huomion eteen,
ei taida millän muotoa löytä yhtän lepoa misäkan muusa, cuin HERrasa Christuresa yxinansa, ja tosin (caickein muiden lohdullisten totuutten seasa Hänestä) enimmasti hänen caickein calli-

himmafa Sowinnosansa.
Tästä seura: joca tahto nautita
ja

pysywäistä

alinomaista Sielun lepoa, hänen pitä jocapäiwä, nijncuin waiwaisen syndisen, Käymän
edes Armon-istuimen tygö, pitänlän lujasti Kijni hänen autudensa ainoasta sarwesta, lEsuxen
rallista ansiosta, ja sillä lohduttaman itzensa,
caickia Lain duomitzemista wastan. Ei mikän
caikenlaisista sielun tytymyristä ja huwituxista

taida tätä lepoa matcan saatta; ja Sielut taitamat harjoituresa itze coeluresta löytä, että jos
he wielä tahdoisit tydyttä ja hauscutta heilansa,
ehkä cuinga' Jumalalle otollisella tawalla, «uin
he ikänäns tahtomat, taicka Jumalan hywydestä Luonnon eli Armon waldacunnasa, tundewat
he cuitengin aina tykönänsä sisällisen lewottomu»
den macawan sydämmesä, joca ei millän muulla tawalla taida asettua, cuin
ihminen,

cosca

itze

Totisesta fa wäärastä
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itze tytymvxesäkin, alinomaa pakene lEsuren
turwijn uscolla/ ja tarm hänen calliseen Ansiovnsa, joca on hänen sieluns ainoa ja oikia lepo.
Mistä se tulee, että Jumalan Lapset usein
owat nijn suuresti tytywaim ja iloiset Jumalan

huonesa ja muiden Jumalisten seuroisa; mutta
cuin he tulewac yxinäisyteen, mndewat he cuilengin jongun lewottomuden heidän tykönänsä
jäljellä olewan? Tasa on meillä syy sijhen, nimittäin ne endiset olit ainoastans yxi tytyminen
ja huwittaminen; mutia cosca Sielu ilahuctamuren alla caipa lepoansa, löyta hän
Wapahtajansa Christuxen tykönä yxinäns.
Jos
hän tämän wijmeisen unhotta, ja rippu aina
ja yristäns kijni hauscuturlsa eli iloimxisa, nijn
on pian tehty, että hän taita sekä riemuita,
lytya ja olla iloinen; mutta cuicengin sijna siivuja wahittain cadotta Amudensa ainoan Kes,

sen

cuxen.

Nyt me taidamme toisexi, sitä kewiammasti
ja selkiämmästi puhua petollisesta ja luuldusta

Sielun lewosta.

Kirjoitus sijtä olcon

sielun

lepo

tuxesta, el:

sa

tasakin al.cuna. Wäärä

on sydämmen rauhoittaminen ja
taicka joftcusa ulcona Chris-

hänen päällensä.

lihallisesa luortannlxe-

Syndein anderi saaminen pitä täsakin lewosa
oleman silmämääränä, joca ihminen mrcotta;
jos hän hake sitä josacusa muusa/ cuin Chris-

turesa,
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Sielun Lewosta.

tuxesa, nijn mle jotain muu hänen lewoxens;

mutta jos hän myös etzi andexi saamista Chrismxesa, nijn on cuitengin hänen oma lihallinen
syy
itzetehty uscalluxensa, eli ajateltu
sijhen, ettei hän
oikiata sielun lepoa.

saa

usconsa,

Asia taidais tulla jotain selwemmaxi, joS me
peräänajattelemme, cutca ne ihmiset owat, joilla
wäärä sielun lepo olla taita: he owat colmenlaiset, taicka peräti käändvmättömär ja suruttomat sielut, elickä herätetyt/ eli myös itze työsä
kääcyc ihmiset.
Suruttomat syndisit etziwät aina lepoansa

josacusa ulconaChristuxesta, nijncuin: taicka heidän
ulconaisesa Jumalan palweluresans,
ja josacusa sen toimimxista, eli nmistamisesa sijtä, että he enneil owat muutaman kerran ollet
täättyna, eli cuca tiesi ainoastans herätettynä.
Toisinans etziwät he lepoa muiden sieluin tykönä, jotca taitamat josacusaasiasa näkyä heille

omasa

paremmaxi muita ihmisiä; muna owat yhtä hywin nijncuin hekin, suuret syndiset: ja sencaldaisijn he silloin nijn ratki mrwawat, cuin he olisit heidän Wapahtajansa. Wälistä taas pitawät he ulconaisen menestyxensä merckinä sijhen,
<nä he owat Jumalan Lapset, elickä tahtowat
he myös ulconaisella waiwallansa ansaita taiwan ja autuden lumalalda.

Jos
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Jos
'

Totisessa

ja

taas

suruttomat sielut etzisic le<

määrästä

tykönä, niin ei se
oikiasa parammxen järjestyxesä, ja hei, paitzi wtista cammusta, itzetehty uscons
,i

HERran

v:> p.!j',s luulo, jolla ei ole yh.än.päälleluotettawaa ja perustettua wahwutta sydämmesä;
caa:u ftntähden
cumoon, cuin luscan
tuulispää ja kiusauren hetki päälle käy,

coconansa

sitä

parhain

cosca

tarwitaisin..

Mitä taas jo herätetyin sieluihin tule, nijn
tulemat, Pyhän Hengen ennättämän
ja colaittaman armon cautta, yritotisesti muistutecuri sekä totisesta parannuresta, että oikiasta
Sieluil lewosta. Mutta cosca itze sydämmen
muutos uudesa syndymisesä pitä tapahtuman,
on tämä työ heidän mielestäns enimmitten ylon

he tosin

rascas,

ja silloin lange moni pois. Jos he yhtä
sitten tundewat jonguncaldaisen lewon itze
tykönäns, nijn tule
taicka samoista.syistä,
cuin nyden suntttomaingin, jotca äffen mainitut
vwat; eli on, paitzi sitä, heillä myös se, että
hywin

se

he lohduttamat heitänsä

työllisestä herätyrestä,
pitämät itze parannurena. Jos he
sitten taitamat joldisesti cawahta heitänla julkisyndein ulospuhkemisista, ja
siwusa luulla
hywäsä, cohta tule silloin heidän
petollinen leponsa sitä suuremmaxi; mutta juuri
cautta heidän suruttomudensakin sitä lujemma.ri, ja sielun tila itze työsä maarallisemmari,
«uin
jonga

he

caswawansa
sen

sen

Sielun Tervosta.
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sen

min
caickein rascahimman syndisen. Tasct
löytän myös syytä sijhen, miri sencaldaiset wiheliäilet sielut nuckuwat sitten, heidän ulconaicunniallisudesans, mailman edesä, enimmitja ei tule nijn pian herätetyri,
cowemmin,
ten
cuin ne muutoin jumalattomimmat syndiset.
Mutta tarpellisin on nyt colmannerl ottcr
waarin itze Räändvneistä sieluista, ja catzoa,
cuinga heidängin tykönänsä taita toisinansa waärä lepo löytyä.
Että totinen lepo löyty ainoastans Christuren
tykönä, nijn on myös nijden kaändynein waarck
lepo etzitty josacusa ulcona Hänestä. Mutta siinä siwusa he ei ole mahtanet peräti cadottaa,
fita totista lepoa, jonga HERra lEsus omillensa lahjoitta; sillä ei he silloin olisi enä luetta-

sesa

seuraan:

nijn että heidän tyköwat Käändynein
näns löytän sillä muotoo yri secoims wäärästck

totisesta sielun

lewssta, josa ynnä taitan yh»
merkitä,
se petollinen lepo nijn huoettei
teisesti
Räärryin
löydy
nijden
tykönä, jotca
kiasti
temperamentin (luonnollisen mielen laadun)
puolesta, owat inel?,nenc»iici ja cnulei-ici,
cuin paljo enämmin nijden tykönä, jotca owat
lanZvinei, ja enimmäst pKleZmatici (*).
Ne tawallisimmat lait käänndynein sieluin
wäärästä lewosta owat seurawaiset. 2) Costa
ja

B

2

heidän

Melancholici owat ne, jotca luonnosta cowimmast
waiwatan rastas mielisydcldä, ahneudelda, epäilys

(*)
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Totisesta

ja rväärästä

heidän hengellinen waiwaisudens tule aina wa«
chemmin ja wähemmin tunduwaisexi; sillä silloin
he ei tunne nijn paljon synnistä: ja jota wähemmin he tundewat omaa synnin wiheliaisM
tänsä, sitä suuremmaxi tule heidän petollinen
luulo

Cosca he ylön paljon luottamat siihen hy«
wään heidän tykönänsä, cuin armolda waicmetd)

on, joca wica enimmitten seura oikian hen«
gellisen waiwaisuden wajawutta.
lu

c) Cosca he taicka cohta
nus-campauren jälken, eli

rusa, kiusauxen ja
yhtä perää
tahtowat
lepoa,

ensimmäisen
cchdistuxen myrsiyin

paran»

myös pyhityxen juo<

jälken,

ja aina nautita tunduwaista
lastewat kätensä ristijn, ja ajattele»
wat, että he nyt owat kyllä ansainet mincaldailewon; ja sentähden ajaxi ei sanottawasti
«distä hengeUisesa Christillisyden kijwaudesa.

sen

6)

Cosca he walitzewat itzellensä

omat pelepo-ja
wapaus«paicat
ulcona Christuxestolliset
ta; joca tule enimmitten sijtä, että he lukewat
sielun lewori sen, cuin paljastans on hänen ty-

tymyrens

t»ä,

pelwolda eli

haikeudella: Cholerici,

jotca cniin<
ja vlpeyteen: Sangwinei, jotca erinomattain owat taipuneet ylöllisy,
teen, haureuteen ja lihallisiin hauscutuxijn: Phleg<

mast kiusatan wchaan, picaisuteen

matici, joillaon

suurin waiwa hitaudesta

ja laiseudesta.

Sielun Tewosta.
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ja

huwittelemuxensa. Nijn muodoin
tahtomat he wälistä hakea lepoa muiden Jumalan lasten cantzakäymisesa, wälistä Jumalisten
Kirjain lukemisesa, toisinans taas hiljaisesa yxinälsydesa, ja muisa sencaldaisisa, cuin itzesans
owat sangen hywät; tytymistä ja hauscucusta
tymyxens

«e taitawat anda, sitä pitä myös nijsa
man; mutta ei sielun lepoa.

etzittä-

Jos «as uscowaiset sielut etziwät lepoa sencaldaisisa cappaleisa, cuin ei ole hywät ja lu-

ivalliset, nijn waara tule sen suuremmari, ja
jättä aina jotain myrcknä peräsänsä, nijlle wa>
hingori, jotca sitä hakeneet owat.

Caickein näitten käändynein sieluin erincaldainen petollinen lepo on myös erincaldainen ajan
puolesta, cuinga cauwan se paalleseiso.

Jos sielu warsin wastanotta Pyhän Hengen
nuhtelemiset sanasa, niin wäarä lepo myös sitä
pikemmin cato; ja hän waaditan sitä kijwammasti pyytämään turwallisembaa lepoa lEsuxen
haawoisa. Muita ellei ihminen tarcasti sijta

waaria ota, taicka tietämättömydestä, ettei hän
ymmärrä tätä tarpellista eroitusta; elickä aiwan
suuresta halusta petollisen lewon ja hengellisen
huikendelewaisuden tygö, silloin
sitä pidemmäldä päälleieiso, ja pysandy jongulaiseen
«tallansa seisomiseen hengellisesa juoMsa, eli lugun<
V3

se sama
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gunpitämattömyteen ja huolimattommeen, joca
«n saiMN waarallinen, lijatengin costa ulconainen lihallinen ihminen sijnä paiwä paiwalda li>
sandy: ja jos ei se siMnen peräti cuolis, nijn
tule se, cuicengin sen waarallisen tilan aarimmalle
josta Ilmest. K. 3:1?. Kirjoitetan:
Minä olen ricas, minä olen rikastunut, ja
en minä mirän rarwitze; ja er tiedä, ettäs

rajalle,

»viheliäinen ja raadollinen olec, köyhä, soalastoin. Minä neuwon sinua mu
nuldani ostamaan Culdaa, j. n. e.

kia ja

OMM

Omantunnon
Toinen

Pari:

Jos ei jocu yhteinen perustus löydy käändyneille ja uscowaifille Sieluille, tairaxenv
yhtä haawaa päästä heidän useimmis»
ta

Mielirastaudeistans täsä
mailmasa?

Nijn myös
Mitä taitan duomita sijtä heidän tilaisitdestans, josa he nijn tpölästi taitawat
witzir synnit yliwoittaa?

Ulosweto
Tekiän omasta MsipuW-I hesta, Pastoral'Cocousten XIX

Osasa, josta nämät Kysymyxet owat
otetut.

En minä taida kieldä, että mel°
liän suuri tarpellisuus on saattanut mi»
nun tarcastl selittämään näiden kysymys,
-

-

-

wastuxia. Aica ajalda etziwät mi»
nua rastas mieliset sielut, jotca anowat
lohdutusta ja neuwoa. Heidän paljou»
ten

dens on nijn nähtäwästi enändynyt,
että minä olen löytännyt itzellent tar.
pellisext, yhden kerran caickein edestä,
ylösetziä ja ylöskirjoitta ne wacaisim.
mat perustuxet ja neuwot, joiden caut'
ta, jos ei caicki, cuitengin ne enimmät
rastas-luondoiset käändynet sielut tai'

daisit, Jumalan awulla, yhtä haawaa
autetuxi tulla. Catzo! tämä on kehoit.
tanut minun kirjoittamaan sen 8 cap.
palen,

Ulosweto
palen, joca täsä sisälläns pitä edellisen

kysymyxen.

Minä olen ilman sitä oppinut tunde.
maan usiat hywänsuopaiset sielut, joi.

den totisesta parannuxesta et minulla ole
phtän syytä epäillä; mutta ei he cui.
tengan taida, nijncuin

he mielettänsä

coconansa
syndein

soisit, yhtä haawaa

päästä wisiein
päällecarcauxista.

wapaxi

woimallistmmista

Nämät owat tehnet

minulle enammän, cuin paljon murhetta minun wirasani, ja minä taidan hy.
wtn arwata, että muitteckin Jumalan

Palwelioille nijn tapahtu/ D.
Hauber Köpenhaminasa on hänen tir»
jasans Ahdlstuxista sangen caunist pu.
Sanan

hunut jostacusta taincaldaisesta asiasta,
jota minä toiwotan, että hän tahtois,

lupauxensa jälken, jota pikemmin sitä
paremmin awarammalda ulostoimittaa
ja walkcuteen anoaa. Sillä wälilla
olen minä. 9 cappalesa tästä ylöskirjoit.

B 5 tanut

Ulosweto
tanut minun ajatureni. Hywinsuopai.
set sielut ei taida pahaxi otta, ctta mi'
nä ne nyt präntijn ulosannan, ainoas»
tans sijna tarcoituxesa, että muut coe»
teldut nnehet ynnä saisit tilan Ma
nijn painawaista asianhaaraa lawiammalda tutkia.

Frankfurtin Höstmarkis

io

p. SyYs<

Cuusa 1755.

5.

?. ?.

o.

Edelli-

Edellinen Kysymys:
ikös löydy jotacuca yhteistä perustusta, jonga caurra käändyner

sielur raicawac heidän enimmästä
rascasmielisydestäns rvapahderuxi ja seurawaisella ajalla sijtä samasta edespäin rvarjelluxi culla.
tvastays. Me taidamme, tätä peräänajatellesamme, löytä caxi sencallaista perustusta eli
muotoa, joitten cautta ylömbänä mainitut toiwotettawat edusturet taitan saada- Sitä edellistä me tahdomme etzia meidän itze tykönämme,
sitä jälkimmäistä Jumalan päätarcoimxisa mei-

dän cantzamme.
Mitä itze meihin tule, tmkicamme alcua ja
kehoitusta caickijn meidän sisällisijn taipumuxijm

ja ulconaisijn töihimme. Käändymattömillä ihmisillä ei ole enämbää, cuin yxi ainoa syy caickijn
nijhin moralistin muutorijn, jotca heidän tykönänsä sekä sisaldä, että ulcopäin tapahtumat, ja
ei ole nukan muu, cuin se hatlitzewainen perisyndi. Että tämä. pita täyden wallan heidän
sielusqns, yijn tule myös M, että he, ej ai-

se

noastans
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noastans, racastawat, etziwät ja tytymisellä harjoittamat pahaa; waan myös ei tahdo eikä taida hywää tehdä/ waicka he sen tiedäisitkin.
Catzo! näin on asia käändymättömäin cansia,
nijn cauwan cuin he pyrkiwät edes heidän lijckumattoman sururromudensa tilasa. Jos he taas
tulewat herärecyxi, nijn taitamat tosin ulconaiset työt saada paremman muodon; mutta sydämmen sisällisimmäsä pohjasa ei he cuitengan
ole paremmat/ nijncauwan cuin heillä ei ole uscoa,
eikä käänny.
Taita tosin tapahtua, että he tulewat ikänäns cuin rauhattomiri heidän suruttomudesans,
ja
cahdesta cappalesta: omalda run»
myös
nolda eli
ennättswälda Avmolda. Näisä
molemmisa tapauxisa tapahtu heidän tykönänsä
ikänans cuin jongulainen alallansa seisominen
taicka lackaminen synnin ulospuhkemisista; woipi
myös jotakin näyttää itzensä/ jolla on totisen
hywyden mnoto. Mutta eikä omatundo, eikä
tnnättäwä Armo taida itzesäns matcaansaatta
yhtan elawan uscon woimaa sydämmesä, nijn
cauwan cuin he owat ainoastans herätettynä ja
ei käättynä, jota selkiästi taitan sijtä nähdä, että perisyndi cohta saa jällens hänen täyden hallitzewaistn waldansa, nijn pian cuin ainoastans
omantunnon calwamiset eli Armon herättämiset
seisahtawat ja lackawatNaisä caikisa owat ne käändyneec näistä
paljastsns herätetyistä ja käändymätrömistä

suuresti

Mietirascaudeista.
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suuresti eroitetut; sillä heidän tykönans löyty
cari juuri eroitettua lähdettä, joista caicki heidän työnsä wuotawat. Vpi on luondo, toinen
on Armo. Luonnosta on näilläkin (käändyneilwiela
lä) nijn hywin cuin caikilla muilla,
ja
kijnirippuwa
joca
perisyndi,
heisä
ensingän wallita; mutta Armoscuitengin ei
ta on heillä se hengellinen uscon elämä, jonga
he owat saannet uudesa syndymisesa, joca myös
nyt pitä wallan ja on hallimxen päällä heidän

asuwa

se

saa

sielusansa.

Että nyt caickein käändynein moralisct taipu»
muret ia työt wuotawal näistä cahdesta nijn eroi-

letusta lähtestä, nijn nouse sentahden heidän tykönänsä monda wastoinmielistä tundoa, jotca
saattamat heille paljon rauhattomutta ja murhetta. Täsa on nyt perustus sotaan hengen ja lihan walillä.

Sijtä hengellisestä uscon elämästä mle se,
että he racastawat hywää, ja tahtomat mielellänsä tehdä Jumalan käffyin jalken; elickä nijncuin Apostoli sen setittä: Heillä on halu Ju-

malan Lakijn

sisällisen ihmisen

puolesta.:

sitä wastan he wihawat, carmwat jaay«
keroitzewat mieluisesti waltta caickia sitä, cuin
paha ja synnillinen on. Mastoin sitä, heidän
cuolemaan asti, heisä kijni rippuwaisesta ja sisällaasuwaisesta perisynnistänsä mle se, että
heidän usein kyllä täyty, wastoin heidän tahto»
ansa, yhtä hywin ei ainoastans luta pahoja yllymutta

lyß,
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wacm myös, että he

wälistä nijn
cuiwixi, heicoiri, hitaip
woimattomixi sijhen,
cuin hywä on; ja, että myös ynnä yri wastahacoisuus eli mielicarwaus ja suuttumus woipi
heidän tykönänsä nosta, sitä hywaä ja niitä hy>
wänmhtoisia ihmisiä wastan, jotca totisesti suowat heille hywää. Taita myös tapahtua, että
tyviä;

mlewat

ja

nämät perisynnin cadotettawat sikiät tulewat muu-

tamisti heidän tykönans, Jumalan sallimisesta,
satcman ahdistusten jn kiusausten, taicka oman

erhetyxen cmma, nijn wäkewiri ja woimallisixi,
ettei hengellinen elämä nijn estämätä ja täydellä
sesti cohta woittoa, cuin pidäis, ja muutoin toisinans tapahtu. He woiwat yhtä haawaa tulla nijn peräti synnildä ymbäripijmetyri,
ettei he woi enä, cuin huogata ja huuta luma<
lalda apua.
Cosca nyt ihmisellä ei ole oikictta ja ulommaista käsitystä eli neroa naista molemmista, niin
toinen toistansa wastan sotiwaisista lähteistä siihen, cuin hänen tykönänsä tapahm,taicka myös
Mscan ajalla, ja cosca hengellinen elämä cowimmin päällecaratan, ei taida ajatella kyllä selwästi tästä nijn painawaisesta asiasta; nijn ei taida
muuta tapahtua, cuin että paljous heickomielisieluja, jotca armon tilaisutta
siä ajatuxia
e-päilypeen wetäwät, ja taidaisit coconansa lackaUtemxi tulla, jos ihminen ainoastans tekis itzellensä selkiät ajaturet näistä molemmista eroilemista

saa

sen

nousee

alcu-lähteistä.

Ottq«
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tut-

kinnon alle. Monen Jumalan lapsen täyty ilzesäns tuta pahoja yllytyxiä, usiasti melkein wäkewäsä mitasa; cohta luulewat he cadottancrens
Armon coconansa, eli myös, emi he costan ole
omistajat ollet. Nämät mielen murhet saattamat heille nijn paljon työtä, että he tussin taitamat rohwaista heitänsä rucoileman.
Mutta
mistäs tulemat nämät mielen rastaudet mualda,
cuin edelläkäsitetystä määrästä ajamxesta, että
he luulewat käändynen sielun sitten oleman nijn
täydellisesti wapamemn synnistä, ettei settcaldaiset wäkewät yllytyxet enämmin taidaiscan hänen
tykönänsä nosta.
Tämä edellapain käsitetty luulo tule epäilemä
ta sijtä, ettei muisteta äffen mainittua totuutta,
että cairilla armoitetuilla Christityillä on tykönänsä cari toinen toistansa wastan sotiwata syytä caickijn heidän töihinsä. Jos he sitä peräänajattelisit, nijn kiusauren hetkellä tämä eteenaseMs kyllä hyödyttäis: Minulla on wielä perisyndi minusa asumana, joca yllyttä minua sijhen,
cuin paha on; mutta minä hawaitzen ynnä hengellisen elämän itze tykönäni, joca ceke, että syndi tule minulle mscari cuormaxi ja tacaxi; silla
se sacma minun murehtimaan, huocamaan,
huutamaan ja rucoilcmaan anderi saamista ja
apua. Ei tämä hywä lähde löydy käändymättömäin; maan ainoastans käändynein tykönä; sijtä taidan minä päättä: minä olen wielä käätMä, ja minulla on wielä Armo.
Mmä

sen
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Minä olen jo merkinnyt, että perisyndi toisi»
nansa teke ustowaiset cuiwixi ja woimattomixi,

heicoixi ja hitaixi hywään. Sijcä tulewat he
usein sangen rascasmielisixi, ja rupewat myös
silloin ahdistuxesa pitämään Armo-tilansa epaildäwäna; mutta jos he mieleens johdataisit nämät caxi erinäistä päälähdettä, nijn he cäsäkin
heidän suuresa murhesansa saisit lohdummxen;
sillä juuri se sama on wacainen todistus sijhen,
mä heidän tykönäns on sekä syndi, että Armo:
todistus sijhen, ettei perisyndi heisä wallitze, cosca ei he anna suostumistansa sen mallalle ja hi<
lauden hallituxelle. Ilman täyttä suostumusta
ei syndi taida hallitzewaiseri cutzutta, seurawaisesti pita uscon elämä wallan sielusa; sillä cosca

se ainoastans taistele ja soti syndiä wastan, on
uscolla cuitsngin woitto.
Se toinen yhteinen perustus, jonga tutkimisen cautta käändyneet sielut mitawat pelastettu
heidän ustmmista mielirascaudeistansa, on löyttäwänä Jumalan rarcoiruxisa meidän cantzamme. Wälistä poiswetä Jumala itze hänen lapsildansa sen tunduwaisen Armon, jaja silloin tule
hitaixi; cuiwat he myös sijtä woimattomixi
tengin tämä hitaus on muusta laista, cum se,

mcucaansaatta, josta wä<
on
mainittu.
Eroitus on merhää
killinen: cosca se kijnirippuwa syndi teke mei»
dän hitaixi, waicutta se yhtä haawaa wastahaIu«
lvisuden Jumalala wastaan; mutta
mala
jonga perisyndi
ylembönä

heisä

cosca

3
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mala itze tacaperin pitä Armon tunnot, ja me
tulemma sijtä heljoxi ja hilani, silloin ei waicutä
hitaus yhtän wcistahacoisucta eli Mielicarwamta sitä wastan, cuin hywä ön, Toisinans
di luniala perisynnin, taicka satnnan ja mäilman sydämnicN päälle caickein woimaWlnmast
taräta, josta ei Muuta tule, cuin cowat ja
gen surulliset tunnot.
Tasa täidals sijs jocU kysyä: Ach! mitkäs
tär:oituxet tnahtäwar Jumalalla olla täin»
rälläisin sallinmxen caNha. loca ei tahdo cli
taida tutkia tätä kysymystä, eikä totuta itziänsä
ratzomaan iläiden tarcoitusten sisälle, hän ei taii
da muucoin, cuin m,lla surUlliscri ia langeta mo»
Ninaisijn rastaisiin epäilyrijn hänen Armotilnstans.

se

saw

Juuri tästä lähtestä wuoca nijN monda nijden
Uscowaisten Jumalan lasten walimsta; nijncuin
eli
cosca he kyynelden cantza huutawat tällä
hyljan»
on
sencaldaisella tawalla: INm.ila minnn

olen minä jällens tullut synnin orjan
wastuudesta: minä olen cadottanut armon, ja
cucas tietä, jos minulla cosccin ustosa on ollut
osallisuus sijtä? MiNä pelkän, että coco minun
Christillijydcni on ollut tyhjä luulo, ja nijn
päin. Mma jos nämät sielut, muisteltesans
äffett nimitettyä cahta eroitettua lähdettä, jotca
hcidan itze tykönäns owat, hnna tahdoisit ymNiartä luinalan caickein prhimmät
pci; witzisti olisit he pian kyllä löytämät, että
caicki nämäc heidän waikeroitzemisens owat
Nyt: nyt

hästä arwosta.

C

Cutmsta
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Cutcasta owat nyt nämät Jumalan rarcoituxet hämn omainsa cantza? Wastaus:
i. Se etnisin käypi sen päälle ulos, että hän
tahto wahwista ia warjella heitä Armosa loppuun asti.
2. Jos sen pitä tapahtuman, nijn pitä heidän ufconsa selitettäman, puhdistettaman ja wah>
wistettaman enämmin ja mämmin.
z. Ia ei tämä tapahdu, ellei hengellinen waiwaisuus tule oikein tuiuxi sen
sywydesä.

pitä saaman woittaa enpaälletarcoituxista,
catzo! nijn
simmäisen näistä wljmeistn
canya;
pitä
alcaman
sillä sijhänen
tä wuoka se toinen, ja toisen cautta usco teke
työtä sen ensimmäisen päälle. Lyhyeldä: ei kengän wahwistu Armosa ilman uscon puhdistusta;
mutta se tapahtu hengellisen waiwailuden caickein
sisällisimmäsä tundemisesa.
Näistä me taidamme jonguncaldaisesti päättä
Jumalan teistä eli muodoista, johdcmaisans hänen omiansa ihmelllsesti, cosca hän tahto corjaca heitä cunnialla. Usiasti hän silloin heildä
poiskätkee armon mnduwaisec waicuturet: usein

Jos

nyt

Jumalan

päällecarauaa synnildä, perkeja
leldä
mailmalda: (mitämar caitilda colyhtä
haawaa) Hau salli heidän ikänäns
melda
cuin waipua hengellisen woimattomuden, euiwudm eli hitauden snwytem; caicki tyyni sitä warl«n, että hcln sillä toimeen saattais
nijn

salli hän heidän

sen

suu-

resti

Mrelirascaudeisia.

rcsti tarpellisen
waisuden, ja
mcilie
mon.

sitä
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tarcoiiuxen: hengellisen rvciettä hän sen alla sais lahjoitta

suuremman

ja yionpaldisemman Ar-

usco

Tämän waiwaisuden cien cautta tule
pUhdlstemri ja wcchwiftemri. Sillä hengellisen
waiwaisiiden ja uscon wälillä on kestinainen yh>
dencaldainen menettänlinen, ja ne juonivat toinen toisensa cansja alinonunsesti nijncuin yhtä
jävjestyresa. Jos hengellinen
tasaisesa s
waiwaistnls on heicko, talcka wahalda nulduwainen, silloin on nv>ös hengellinen ylpeys wäkewa,
se on: Ei ihminen silloin luota itziäns coconansa
Armoon; waan rakenda jongun hänen
päälle, joca cohta teke jongulaisen, ehkä cuinga
wähäiscn, oman wanhurstauden. Mutta caicki
luottamus,, cuin hän rakenda omansa päälle,
se ei lijm itziansaja lEsureen: ja caicki cama (hengellinen ylpeys
oma wcmhurscaus) pita poissijnä
aina maca
perattaman, että
heickous
«li loca. Usein
tämä hengellisen waiwaisuden puutos sijhen gradijn eli mittaan, myös
nijden muutoin hywäntahtoisten sieluin tykönä,
että onian «lpeyden uscaldaminen itzeens eli omaansa mlee niin suureri, että HERra
lEsus
cautta poiscadvtetan. Tämä päätös on sijs perustettu: nijn cauwan cuin hengellinen waiwaisuus on heicko, nijn cauwan pysy uftokin hetckona, ja oi, omalla loaltansa secoitettuna.

omansa

nousee

uscon

sen

,

Sitä,
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Sitä wastan toistlda puolelda, cuin hengellis
nen waiwaisuus on suuri ja oikiam laija, silloin
tietä sielu> mitä Engeli Laodiceasa ei tiennyt;
muna cuitengin oli, nimittäin: silloin tietä ja mnde hän, että hän on luonnosta raadollinen ja
nnheliäinen, köyhä ja sokie ja alastoin:
Ilmest. K. 3: 17. Sijtä tule silloin yhcä haa«
waa hänen tykönäns yri eläwä coeturen ja cun>
non tieto sijtä: 1) ettei hänellä ole itzestäns mi«
tään hywää; 2) että hin wastoin sitä aiwan!
paljon saastutta ja heiconda sitä hywää, cuin,
Jumala meisä waicutta; 3) että hänellä on ala-

täällä ollesans, pohjatöin tUrmelluxen sywyyS
itzestnsä; Ia 4) että hän itzesäns cuitengin on
ti

cadoterrawa, ehkei yhtän cadocusta h«nesä>
löydy, nijn cauwan cuin hän elä lEsllren Chris»
turen uscosa, ja hänellä
cautta on wapaus
M synnin wclasta, että sonnin rangaistuxesta.

sen

Että nyt se hengellisesti waiwainen
tätä kiwulla, nijn hän sen caima

caickia

rippu armoja,

HER-

tule sydamnöyräpi,
ja
ensmgän
ei
taida
mestä
saada aja-Mijnsa yhtän käsitystä sijtä, että hänellä olis jotakin omaa, johon hän luotlais: ja cofta hän '
on sijtä laadusta, silloin hän myös yristäns

cunoastans

sijnä yhdesä,

ran lEsuren callisa sowinnosa; ja nyt, juuri
täsä samasa ainoasa, saapi usco totisen wcchwudens ja oikian puhtaudensa. Sillä muoto»
on sijs tämäkin päätös wastansanomatoin: Cosca hengellinen waiwaisuus on oikiasta luonnos,

ts>
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usco

puhdas ja wahwari
silloin on myös
coeteldu.
Mutta tämä wahwistettu ja coeteldu
on,
wälicappale,
puoleldam,
jonga
ainoa
meidän
cautta luniala saa wahwistaa meir»
ja ylöspirää meirä sijnä loppuun asti.
Se pysy sijs wahwana, ena Jumalan,
eli toimeeen
hän tahto meidän tykönäm woitta
saatta hänen päätarcoimrens, täyty tehdä mcitä
pitä
oikein waiwaisiri hengesä. Mutta jos
tapahtuman, catzo! nijn hänen täyty wälisa
poisotta mcilda Armon tunnot, ja anda meidän
ymmärtä, mikä paha turmelus wielä täällä alinomaa meisä rippu ja leke meitä h tairi.
Mi Ehristitty, joca naita tutkistele, ei taid«
kiusausten myrstysä; eli hänen woimatwmudesans
ja hengellisesä hitaudesans, tarwiia ilman pacota
walitta eli epäillä Armo »tilastansa; roaan
ta,

usco

se

sa

cosca

sen

sen

siaan eaikefa menettämisesänsä käyttää itzensa
nijn, että Jumala sais edes pyhät tarcoituxmsa
häl,en canhans. Se on: Hän ahkeroitze tulla
aina mämmin ia enämmin alhaisexi ja nöyräri,
mutta fijnä siwusa pitää itziansä sitä wacaisem»
»uin ja lujemmin HERran Christuxen tygö,
ja juuri nyt yhtä haawaa olla wacumcttuna sij>
tä, että hänellä on Armo, syndein andexisaaminen, «lämä ja autuus, hänesä yxinäns; totisesti
»n uudesta syndynyt sielu, joca

sm usco.

se

C3

lälkim,
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Jälkimmäinen

Kysymys:

icäs meidän pitä

laisten

sanoman nij-

den tilaisudesta, jotca nijn cyö,
lästi raicawac wapaucettaawitzi-

woimallisimmista päällecarcauxista?
Että me mahdaisim sitä selkemmin ja perustawaisemmin wastaia tähän painawaiseen kysymyxecn,

syndein

tahdomma

me

haiullisimmast

cumeen währmbaän kysymyxeen.

jacaa

sen

Cuista sieluista taitan yhtci-että
sanoa,
sesti
he mielellänsä radrowar;
i.

mutta

ei taida nijn pian irci päästä wistisynneistä? Tämä puhenparsi pnä paican:

laisista
i. Usiain suruccomain syndisten tykönä.
Sillä waicka näillä, heidän nuckuwan smnttoNludmsa tilasa on mielisuosio ja tylyinys synlii»
tule tämä heidän jyndi^ilons-ja
syndi rackaudensa toisinans, nijncuin särjetyxi,
ja silloin tchdän jongunealdainen alallansa seisominen synnin cantza. Tämä tapah:u, osittain:
cofca synnin rangaistuxet rupewai satmmaan,
osittain: cosca omatundo ahdista. Minä olen
oppinut lundemaan monia syndisita, jotca jom-

siäällecarcauxista.

masa cummasa näistä

tiloista

owat

zZ

hartasti toihalwäkewa hei-

woctanet synnistä paastärens; mutta syimin

litzewainen walda oli

cuiteilgin yhtä

dän tykönäns.
2.

Herätettiin sieluin tykönä.

Nämät

halajamat wielä enammin tätä wapautta synnistä, että ennartawä armo on heisä herättänyt
närkästynen syndiä wastan,
wielä
cuin rangaistus ja omatundo on tainnut »natcansaatta edellisten tykönä- Mutta ettei synnin wallackaucmu,
da wielä taida heija olla
nijn
seiso tyhjäsa toiwottamiszsa. Tämä tcke
myös kyllä stlkiän eroituren paljastans herätettiin ja käätcyin waihella.

suuremman

se

coconansa

z. Räändynein sieluiil tykönä- Nämat
ne, jotca ahkerimmast himoitzewat tätä
pelastusta, ja meidän ainemme on erinomaisesti
heistä puhua.
2. I'ysymys: Misa seiso sijs tämä nijden
vwat

käändyneirren cilaisus, cosca he nijn työlästi tairaroar päästä wisteistä synneistä?
Tasa meidän nyt pnä kiinnittämän tarckaudemme Rom. 7 Lucuun. loca waarinottamisella
luke sitä läpi, taita sijnä löytä erinomattain cahtalaista; nimittäin ensin: ettei sijnä puhuta suruttomasta, eikä paljastans herätetystä; waan totisesti käätysta sielusta, jolla on hengellinen elämä, ja myös sen woiman cautta todella asetta
itzens syndiä wastan. Sinen, että cuitengin
lainan wiheliäism ihmisen täyty, sangen surkial»
la
C 4
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la tawalla, coetella ja hawaita synnin woimaa,
ja ei taida nijn peräti tulla sijtq wapaxi, cuin

hän

cuitengin mielellänsä

tahtois.

Taincgldainen oli Pawali itze, costa hän cuk
tengin jo oli Apostolina ollut hahes 20 wuoden
aicaa, ja oli Nijn silloin jo sammut sangen corkicm coettelemuxen mitan pyhityxesa ja hengellisisa ulcon woimisa. Man cucan loucatco itzlan«
sijhen, että nijn pyhällä miehellä, cuin hän
oli, piti cuitengin oleman nijn aiwan woimalliset päälle carcamiset sijtä sisällä asuwaisesta p«5
risynnlstä; sillä saunan rusicoitzeniisel, joita hänen, 2. Cor. 12: jalken, täytyi kärsiä ja ulos-,
seisoa, olit epällemätä, corkiat hengelliset perke«
jellisel ahdistuxcc ja kiusauxet, ei hnokemmat;
waqn tosin HMa cowemmat, cuin sonnin yl!»t»xet, joista hän mainicuftt Lugusa Romarein
N)gö puhn-

sa

tämä hänen tuscansa
Misäja erinomaisimniast
cuinga sangen cowin hän sildä ahdistet-

seisoi,

sen me taidamme jongulaisesti päättä monishänen M!'ki!lisistä puhenparsistanfa. w. 14,
se
sano hän: NMä olen synnin ala
on: Ahamilda wgstoin minun tahtoani; ei ehdol-

tin,
ta

la ja tytymisellä, nijncuin Acha!)' (1 Cuning,
21: 25.) wachi nijncum yxi hengen orja,
joca, caickia hänen omaa ahkeroitzemistansa was«
tan, tule orjuteen myyhyxi. w. 23 Cutzu hän
hänesä nijn aiwan woimallisen syninn yh-

K-

sen

Heli

laixi hänen

jäsenisans, joza soti hänen

mielensä

päällecarcauxista.
Mielensä lakia roaststN/

ja
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ocra hänen

san«

laisa.
Ziri synnin cantzq
ymmärretän nyt tasa ei ai«
lästnitten
noastcms ruumin; waan myys sielun woimat,
joista Col, 3: 5- Eyndi käwi sijs nijn cowas«
ti hänen päällensä, ikänäns cuin se olis hänen
tykönäns ollut ei ainoastans lainandajana; roaan
myös sekä böwelinä, ettg tyrannina, joca tahdoi
wiedä hänen

hän sen

ijancaiOscen orjuleen.

w. 24. Cutzu

cnoleman ruumuri, että se hänesä
nijn lijckui, cuin ei hänellä oliscan muuta elä«
mätä ollnc: waan nijncuin coco hänen ihmisens
eli nmminsa olis ollllt sula sondi, walmis joeaitsilmän räpäyxesä heitcttää ulos
nijn ijancaickiseen cuolemaan.

zesa

S>ina cminisa siwmalaisesa cammuswirresH

N. 264 löytywät monicahtamat puhenparret,
jolca tämän asian päälle tarcoittarcati nijn«
MN' w, ~ 2,
Sullr' on mun sielun' ahdistus«
on minus asumue,
Sill'
Cuin peljärrä «nun perät,
Cuin cuorlna rastas rasirra,
Nijn hän mun paina rpaiwaan;
Cuin murhamies myös cauhma,
Nijn on mull julma ajwan,

wifcitt Srndeitt
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w.

Ia taas
6.

"7.

sijnä Saxan kielestä kaätysä N. 258.

An andcx lAsu minullen,
Cl'.icki mun ruinar ricoxen,,

loill' kehoirin sinun n>ihaan.

ininullcn,
Tai rastas cuorma ja racka:
huojenna

pääst synnin ik<t irralleN/
lonl alla «naasa macan
-

Caho! tasa

nyt

-

syndi werratan

rascaseen,

«naahan ja waiivaan painawaisten, eli ikn>
näns cuin rucahurrawaisten cuormaan, tacokaan ja ikestn, josta ihminen ei taida nijn pian
irralle päästä, cuin hän euitengin mielellänsä tahdois. O! cuinga hywin tekisit sencaldaiset murhelliset ja rascasmieliset sielut itziäusa cohtan, jos
he räsä surullisesa tilasa, jota usemmin sitä paremmin, peräänajanelemisella weisaisic näitä ja
näiden caldaisia wirsia.
Nyt lahemmäloä oppiaxem tundemaan tätä
sieluille rastasta tilaisutta, on tarpellinen, että
me otamme waariu näistä 3 pienestä asianhaarasta.
retä hallitzewaisia syndejä, joista myös surutta
mat kääntymättömät sielut toisinans taitawal
toiwLtta

itziansa

nijncuin

ensimmaisesa
kysy'

PMlccarcauxista.
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kysynwxesä merkitty on. Täysi myminen ja
suostuminen syndijn teke, että se cutzucan hallitzewaisexi: ja taincallaiset ei sowi coscan yhteen
uscon ca»»tza; mutta kyllä taicawat uscowaiset

sielut joutua srndiä tekemiään puolella suostumisella, se on: he mitawat wastoin heidän tahoans
ja hywäa aicomisiansa joutua langemaan; >nut>
m ei he tytymMtla pysy loasa macamasa; waan,

nijncuin pchmialuondoiset pienet lapset, nousewat
cohta jällens ja catumisella pakenemat Jumalan,
nijncuin heidän parhan ystmvänsä tygö.
b) Halun ja ikäwoitzemisen cantza wapau<
tettaa, ei ymmärretä jomcuta sincaldaista, joca
tahto tallella pitä jongun witzin siinnin, johonga sydän salaa suostu. Nijden paljastans heratettyin sieluin tykönä on se tapa, että tämä heidän haluns on yhdistetty taincallaisen salaisen
chd)n cantza.
c) Ei: tilainnis on stncaldainen, että käändyneet sielut, joiZla muutoin on caicki
kit, mä he owac Armosa Jumalan tykönä, lu-

syn-

lewat cuitengin muutam!ld,i
neildä nijn cowin päällecaraulxi, ja myös,

cucaties, peräti kijni otemxi, ettei heidän mwalli<
nen mittansa armo-woimista ulocll särkemään
näitä cahleiccu cuitengin ><L. näitäkin syndejä

wihawac he caikesta
nijta nijneuin

lydäminestä;

he

rascaimbia caickcin
sondein
seasa; tekewät lyötä, taistelemat ia rucoil:wat
myös joca paiwä, caickein kijwamimin näi.

tä
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Syndeitt
heidän waarallisimbia roihollisiansa was«

ta
taan.

z.

nie

tähän

Miröä sypt me sijs
nijden uscywaisten nijn airvan

wairvalloiseen tilaan?
i. Ai he ole cucaties caiwanet kyllä sy«
v?äldä heidän ensimmäisesi; eli nijn cufturm
sa sllurcsa parannuxesan?. Se racas Wa-»
pahtaja hirjoitta itze tätä puhenpama; Luc. 6: 48-

MUtta puhu sijna paljastans herätetyistä, jotca
totisesti usein ei caiwa nijngän siimalle, että
poisrijsuttaa.
salainen sydammm esinahca
Mutta taitan »nuutamasta osastq kaandyneistä?
kayttä samaa puhen<
km, witzisä
käändymisen
jalken mida
vartta, Sillä ehkei
läljille jäädä hallitzewaisia synnin himoja, ereh«
ty cuitmgin moni muulla tawaila- Tosin jyndi
tule heille cuormaxi; mutta ei kiwulla ja totisella tammisella mmxi, nijn sangen rascaxi ja
cadottqwaisez!!, cuin se itzesäns on. Moni taita
läpi hänen
melkein kylmakiscoisesti catzoa
ja tahto
syndeinsä
cantza,
endisten rascaimbain
ylönmielin
mennä
ulos
hengellisen
niin
itzestäns
xvaiwaisuden sisqlle, ja turwata ainoastays Im
malan puljaseen Armoon Christuxesa. Lohyeldä:
unohdetaan min mielmsesti harjoitus sifta HER<
ran lEsuxen ojennusnuorasta, jonga Hän on
maikille semaillensa määrännyt: Match. 16: 24,
Jos jocu tahto minun peräsqni tulla hän kieltzäkän itzensä, ja onacan ristinsä päällens

saa

se

sormen

ja

päällecarcauxista.
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»nmua. Cuinga cauwas tälllän
menemän, seliltä hän itze lawiaM»
pitä
kieldännsen
malda siurawaisesa wärsysä.
2. ldwat he tainnet ustästi ja cauwoin
ennen
harjoitta wistejä
Nämät pysywät nyt, myös kaändymisen jalken
pitkällisen tottumuren ja Usein kerroitUn har«
sen
joituxen tähden,
cuin toisena luondona.
Nijstä on silloin käändyneille, ehkä he wielä oli<
caickein suurimmangin
sitja parannUxesa- lUndenet syndeinsä
ylitze, cUiien>
sisällisimmän MUrhen
ja

gin jäljellä
jäännös, joca, nijnijes
cuin rastas
eli cUorma paina ja ahdista heitä, cuca tiesi, mondq wuotta, sitte cuin he uscosa owat wanhurscauterut. Tämä tapahm
enimmitten senlaisten syndnn cantza, jotca asettamat ruumin meckanjlliset woimat ja rakennuxett/ pitkällisen tommmxen caulta/ nijn
ja lewottomaait lijcumxcen, enä se
sama, juuri sentähden, että ruumilla on nijn lurmeldu msckanillinen laatu, suuresti edesautm
sencaldaisten syndein sitä woimallisembia päälle»
carcauxia. Minä olen wircani coetuxesa oppi»
Uut tundemaan personaita tästä laista, jotca olit
totisesti käätyt; MUtta owat cUitengin, tämän
iken alla, lähes peräti huckunet, ehkä he mielelläns muutoin olisit monda tuhatta kertaa ennen tahtonet cuolliari pijnattaa, cuin tehoä
tällaisen synnin; joca kyllä oli mercki ja todistus
heidän wacudesians; mmm ci he ole cuicenqan

secannuxeen

suureen

sen-

taikella
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caikella heidän

hywällä

aicomisellansa tainnet
synnin tekemistä wäitää. Cuitmgin on minulle
vn esimerki tietty, scncallaisesta sielusta, joca,
woimalllsen rucoilenlisen cmma, mli yhtä haawaa m nijn ihmereldäwällä tawalla pelasteturi
hänen rastasta nwrmastans, että minun täyty,
znoni.ahtamain ftitzel'! tähden, lukca tämän Jumalallisen awun coconania paljari Armo-ihmeri.
z, Owat hs, cuca ries, jollaculia muococ»
laimin-lyöwäiscr ivalwomisisa, rucoilemi,
sesa <a oinan, lijatengin stn lihallisen mailinalliftn mielen ja mailmallisten syndisten
seuraiis poiskicldämisesä.
Ge hallitzewainen epäuscon laiminlyöminen seiso sijnä, mä ihminen, cosca hän tietä,
että hän on lumalallens uscotoin ollut, (se on:
hän tina itzeus ehdolla laiminlyönen cli summannen witzit welwollisudet; mutta sitä nastan tehnen' syndejä) ja cuitenain wähän kyllä cli ei enfingan sen ylihe murehtinm, wiela wähemmin
aiconut parata ihiänsä. Heickonden laiminlyöminen seiso sijnä, cosca jocu taicka tietämattöiuydestä tule hitari, ja lugmn)itä!nättömäxi
welwollisutten noudattamisesa, elickä myös tietä
jotain muuta huolettomutta itze cantzansa; mutta ei semmengän halulla ja tytymyxella sijnä edespyri; waan anda ensimmäisen erhetyren tulla
on: nijn pian cuin hän huomaitze
wijmeisep,
tietamättömndens ja wicansa, nijn hän cohra
sitä murehti, rucoilee lumalalda cmdeci saamista
j"

se
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ja woiinäa sijtälahin parata elamaiäns ia waclda
tarckaudesa ja ustoilisuocn ahkc-

suuremmasa

rudesa.

Nyt ei taida se hallihewainen laiminlyöniinen löylyä käattyin sicluin tykönä; mutla he
langewat cuitengin, crinomaltain nijn cauwan
cuin he wielä owat lapset Christillisydesä,
uselnmin hcickouden laiminlyömisten. Sijna
tilasi tulewat he hitaixi rucWxeen, ja unelioiri

sna

roalroomiscsa. la, he

joutumat usiasti sille määrälliselle harhatielle, joca wiepi caickein
mari lewiäta cadoturen tietä. Minä tahdon sanoa He andawat, sydammensä nyn lujasti kijnnitettä mailmaan, ettei he kyllä kijwasti seiso
caickc sitä wastan, cuin tahco yllyttä heitä täydelliseen mailman caldaisuteen. Cosca he nyt
:

täsa heickoudesa yhtä haawaa tulewat päallecaratnxi wihinlaisilda synneildä, nijn taitan huokiasti kyllä arwata, cuinga työläri se heille joutu, kiscoa heitänsä mjstäirralle. He owai silloin
nijden sotamiesten caldaiset, jotca wihollisclda pääl-

lecaratan, juowuxisaelinuckumasaollesans:, waicka he taidaisit herättyäns rohwaista ja lyödä
heitänsä läpi, nijn ei se cuitengan tapahdu nijn
helposti eli nijn kijrusti, cuin se olis tainnut ja
pitänyt tapahtuman, jos he raitisna ja walpa-

na olisit warciosansa seijonnet.
4- Taicawac luonnolliset syyt paljon tähän rehdä. Tasa pitä roaariomcaman: Että
ihmisen luonnon asianhaarat cans secoittawat

itzmsct
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tzensa simdijn; nijn ne samat myös kaywät patiota cowemmin päälle, ja silloin tule paljöo työ>ammari ylitzewoitta synnin, cuin ios namätestet
ei Mal-aisi tiellä. Me tahdomma nyt pyytä tätä wähaä awarammalda stliicaä, että nijn suuri woima sen päällä maca i
Että sijs yhdelle osalle käandyneista sielUistä
on nijn sangen työläs päästä muutamista synneistä, syhen syy maca.
t. Me mielen mltodosa eli tempcrametttisä. Nijn walittawat monda, että heillä on
niin paljon tekemista wihan can§a, eli ylpeys
waiwa heitä «wattomalla muodolla: ja josccchdotan mckia heidän temperamenciänsä/ catzo!
nijin se cholerinen on hallitzcwana. Toinen
tule Nijn cowin wainx»tuxi ahneudelda, epäilyxilda, pelwolda eli haikeudelda, ja se usiambia
wuosia, että hän tUstin taita mlla wapahdemxi
näistä pahoista sisuista; mutta hänen temperaa
mentins on melancholinm. Colmas ei taida
walwoisans eikä nuckuisans, päästä hirwiöistä
waan on sen siacm aiwan
haurc"isista ajamasta;
paljolda taipunut ylöllisyteen ja lihallisten Hu»
witusten waihemxijn, ehkä hän mielellänsä tah?
dois olla toisenlainen; mutta hän on sanywineeUs. Neljännellä on suurin waiwa l)imUdesta, ja se coco pitkän ajan, ja hänenlykönäns
on phleama halliMM päällä.
Naista esimerkeistä taita itzecukin kyllä, sesti
suuresti lmnnollistt telttpcramennt

löytä, cuinga

myös
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secainduwat syndeihin, ja että ylitzekaymisten ies tule sijta paljota rascammari. Mutta se pitä ynnä merkittämän: ej temperamentit
yhden ja saman ihmisen tykönä pysy caikilla
ajoilla yhtäläisinä. Ne mlewat usein kyllä waihetemri ja muutemri; ja että jocaitzella ihmisellä on secoims caikista, luetan hänelle se erinomaisesti, joca pitä suurimman wallan. Syystä sanotan, enä nijden temperamenti on paras
ja onnellisin, jotca owat sangwineo-cholerici;
mutta cuinga usein muuttumat nämätkin? Nijn
cauwan cuin nyt se sangwininen on wäkewin,
nijn cauwan tule myös synnin cuorma sen jällen sowitemii; mutta jos taas cholerinen wallihe, nijn synnit myös sen jälken sowittawat
itzenS. Vhtä nijn käypi toisten temperamentisecannusten cantza, cosca ne waihettuwat.
owat wyö.s
Itze temperamentein waiheturilla
nijncuin
ijäsä,
muutos
syynsä,
heidän eroitetut
ja
ja
cantzMymisesä
juomasa,
ruasa
ilmasa,
seuracumpaneisa, ja n. e. Joca nuorudesans oli
sangwininen, laica sillä tawalla miehuden ijälla tulla cholerisexi, ja wanhudesa melancholiseri. Joca on phleamarincn, nijn cauwan
cuin hän pidetän cowafa, ja elämän paljon hal»
walla ja huonolla rualla, taita hercullisemmalla
pöydällä tulla sangwiniseri. Joca rastalla ja
Malla säällä on phlegn»acicus, taita jällens
heldisellä poudalla tulla sekä cholerisexi, että
sanMimsexi. Joca hiljaisesi» ja rascasluondoimyös

B
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sesa seurasa on taipunnut melcmcholiaan (rafcasmielisyteen) taita wapammasa ja iloisemmasa
cantzakäymisesä pian kyllä tulla nijn sangwinisexi, cuin ikänäns hekin. ' Cuittngin awuin opisa on tapa caickia näitä awarammalda tutkia;
mutta emme taida täsä tilaisudesa waikenemisella nijtä coconansa ohitze mennä, jos meidän
pitä säädyllisesti taitaman langetta selkiät duo<
miot nijstä tiloista, cosca temperamentin syndein
ies mumm.
2. Maca usein syy siihen, ihmisen ijän asianhaaroissa. Löytään nuoria perjonaita, jotta,
sitte cuin he owat käändyneet, ei cuitengan taida caikilla heidän huocauxillans, rucouxillans
ja walwomisellans nijn ratki päästä irti mailman rackaudesta ja haureuden yllytyrista, cuin
he halullisesti toiwottawat. Minä olen hamasta
itze lapsuden ijästä oppinut tundemaan sieluja,
jotca olit sangen hywämcchtoiset ja wagai; mutta ei he ole cuitengan tainnet ikanäns kyllirens
walitta, että ne huikendelewaiset nuoruden menot, taitamattomat nauramiset ja picaisesti paällecarcawaiset leikin

menot

saatit heille

paljon työ-

tä. Miehuden ijällä sait he muita syndejä heildä waideldawia, nimittäin ylpeyttä, omaa luuloa, picaista wihaa, eli sencaldaisia; jawijmei-

ijällä taisit he nijn tvölästi tulla päästyri
sijtä epäjumalisesta elamxen murhesta, ehkä heillä juuri silloin oli wähin aica surettawana, ja
heidän olis pikemmin pitänyt joca silmän räpäys
wal-

sellä
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walmiftaman itzensa täälda poiscuolemaan. Erin»
omattain on temperamentein muutoxesa eroiw

luilla ijillä suurin paino.
3. Malista löyty syy tähän, sijnä ulconaisesa
eläryxen ja tlämän muodssa. Oppenet ihmiset tuwelat yhteisesti kiusatur) ylpeyteen enimmäst.

Muutamilla

muxen

handtwärkeilla

owat

wisiit

totm«

ikänäns cuin luwallisiri tehdyt ja
pian wältämattömät; mutta cuitengin syndiset,
nijn cutzutut cdusturet, jotca näiden kaändymy»
cautta

ren jälken tulewat

sen

heille kyllä rascaxi

ylitzekaymi-

ikeri. Sillä tawalla owat minun tykönäni,
waattentekiäin Gesällit esimerkiri, usein suurella

waikeroitzemisella

ja monilla kyyneleillä walitta,
net, että he, caiken heidän walwomisens ja rukoilemisensa alla, cuitengin owat nijn työlasti

tainnet sormiansa pitää.

osa

Muutama
on näiK
da synneildä tullut nijn peräti woitemxi, että
he itze työsä owat poiskätkennet waamta, lan/
goja, silkiä :c. ja jongun ajan perästä, cuin
rastas omantunnon ahdistus mli heidän päallensä, itze candanet nijtä tacaisin. Cauppamiebet
owat minun edesäni wallltanet, että heille on
suurin työlyys päästä heidän elatus--synneistänsä
(Syrach. 27: 2,3.) ja jos he tahtomatkin pääldansä wierittä yhden cuorman, lange cohta toi,
ja
nen heidän cauiacmsa, nimittäin elätyren
joca
nijllä
ajamailman rackaus,
waiwa heitä
luxilla, että he caicketi jouduisit pericatoon ja
mistannaisit caiken creditin, jos he caikisa asioi-

se

suru

D»

sa
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sa

tahdoisit olla nijn aiwan yriwacaiiet ja omasta
tunnosta waarin pitäwäiset. Vfi
Profetzioneja (wircoja ja elatus-keinoja) on ikänäns cuin
yhdistetty jonguncaldaisen raiwockan ja sijwottoman menon cansta. Sielut, jotca heidän
salls käändywät Jumalan tygö, omat hiwotto-

seahe sen

main demantein caldaiset. Sisäldä omat
edesä, joca sydämmeen catzo, sangen callit; mutta cuinga rascasti käy ja costanda päälle, ennen

he saamat

sen

tungea itzensä
parun ulcoläpitze,
pinnan
ja
taitamat
he
naisen
ihmistengin edesä tulla nijn racastawiri, ystawällisiri ja
karsiwäisiri, cuin Ewangeliumi heildä maali.
4. Toisinansa me myös löydämme lahten tä,
hän, itze ruumin constitutionisa eli rakennu»:esa, ja weren, raicka sisällisten märkycren laadusa ja muodosa. Ihmiset, joilla on hywä
terweys ja terwe watza, joca myös maali wäkewindä ruocaa, he waiwatan enämmin näljäldä ja janolda, cuin muut jotca omat toisencaldaiset. Tästä tule cans, että he kiusman enämmin ylöllisydeldä, menewät myös nijn cauwas,

cuin

«ttä muut taitamat sitä imehdellä.
5. Ruumin sairaudet tekemät myös kyllä

asiaan. Terweydesa owat usiat carihoinen calmutta sairaudesa taitamat he waiwoin

dais«;

kärsiä pienimmän lapsen panemaa rickaa ristijn.
Tämän waarinottamisen jälken M pnnmautisista suomittaman.

6. Luj,
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6. Cuitengin löytän nijtäkm esimerkejä käändyneista Christityistä, jotca ei ole tainnet tätä
synnin ikea päaldänsä wierittä; mutta ei semmengän, caickein tarkimmast tutkittaisa, löytännet
tykönänsä yhtän ainoata näistä nyt mainituista
syistä, ja seurawaisesti on heidän täytynyt myöden anda, että se on tullut jostacusta erilijcaisesta Jumalan säännöstä. Mutta mingätähden
HERra Jumala sen salli, sijhen wastatan meidän wijdennen kysymyrem alla.
4. Rysymys: Mistä taica cuitengin sencaldainen ihminen tietä, ercä hän, tämän synnin iken alla, semmengin seiso armosa Jumalansa tykönä?
jo edestuoduifta perustuSen hän
joidenga
jälken
esta,
heickouden synnit pitä duomittaman. Suureminaxi selweydexi heicouscot>
sille tule meidän sijhen lisätä:
Heicoudm synnit owat ne, jotca
ii Tehdan sencallaisilda sieluilda, joilla ton>
nimitsesti on ne colmeja armo «tilan tundomerkiä, syndejä
caickia
täin sisällinen totinen cauhistus
nastan, sydämellinen ikawöitzemys Armon perään Christuresa, ja wilpitöin pyrkiminen pyh,tyxen perään, paiyi jota ei yxikän
Jumalala nähdä
2. Tchdsn ilman täyttä suostumista, ja ilman,
edelläkäpwäistä aicomusta, että tahtoa syndiä
,

saateta

saa

tehdä.

D 3

3-
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nijncuin painawa tacka ja rastas
josta
cuorma,
ihminen sydämellisesti toiwotta wa-

3.

Tutan

pahdemri tulemansa.
4. Jumalan tykönä, HENran lEsuren tähden, uicosa andexi rucoillaan.
5. Ihminen caikclla tarcaudella ahkeroitze cartaxensa; waicka nijngin tapahduis, «tä hän
tauawaisudesans ei olis aina yhtä uscollinen ja
pysywainen hänen hywäsä aicomlsesans; eli myös
pysywaisydesä cuitengin jouduis erehtymään.
Että nyt nijllä synneillä, joista tasa puhutan,
owat caicki nämät omaisudet, nijn seura sijtä,
että ne tulewat nijden lucuun, jotca cutzuiau
heicouden syndeixi. Ia nijnMN yri
taita ja mahta, caickein muulaistm heicousielu syndein
alla (nijden nimittäin, jotca ei ole
den
työlät
nijn
ylitze woittan, cuin nämät) olla
cuutettu, että hän yhtä hywin seiso armosa hänen Jumalaisa tykönä, nijn on hänellä täsäkin
laiisa, jocasisallens käsittä ne suurimmat
den synnit, oikeus slla wacuucettuna hänen Armo-tilastansa. Me olemma jo merkineet, että
Rom> 7 Lucu edespane juuri senlaiset
joista me nyt puhumme: Palwali walitta sijnä
sangen rastan synnin iken ylitze, joca macais hänen päällänsä; muna hqnellens lohdumxexi mai>
nitze hän yhtenä sm omaisuden itzestäns 22. w.
minulla on halu Jumalan
sisällisen
chmiftn puolesta.! Sijnä oli sijs hänellä loh»
buwsta kyllä, että hän caickein cywimmisa synnin
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eli hengellisen elämän puolesta (joca caickein cuolettawaisten synnin himoin alla, semmengin oli täy-

uin

tetty

toisilla

paremmalla

halulla Jumalan La-

kijn) piti woittamattoman halun, tehdä Jumalan
lohdutahtoa. Tämä andoi hänelle nyn
turen, että hän toiwosa nijn lujasti odotti'pää»
semistä tästä cuoleman ruumista eli rastasta
synnin ikcstä, cuin hän jo olis itze työsä ollut
sijtä pelastettu- Sentähden hän myös, juuri
hänen walittawisien huocaustensa alla, mitengin yhtä haawaa ulospuhkeis tähän cauniseen
Kijtoswirteen w. 25. Minä Rijrän Jumala-

suuren

lEsuxen Chrisiuren meidän
caucca, nimittäin hänen jo tapahtunen totisen
päästöns ja pelastuxensa edestä. Coco 8 Lum
on myös sangen lähes yhdistetty tämän tilaisudm
cantza, josa hän caickein asianhaarain puolesta
setittä, mitä hän 22 w. itzcllensä lohdutureri oli
puhunut; täsä hän nimittäin ulosmerkitze Armon
tilan juuri cappale cappaleldq, sen oikeista tundomerkeistä, nijncuin osittain Pyhän Hengen
la

waicuttamisesta

ja johdattamisesta, osittain hengellisen elämän waicumrista, ja n. e.
5. Rysymys: Mingätähden salli Jumala,
että
rackar lapftns jouruwat mjn cowaan tilaan, ja täyty usein melkein pirkän
«jan sijnä pysyä?

Nämät Jumalan armolliset tarcoiwret me taidamme parhain löytä, nijden eroitetwin syidm
D 4 lälken,
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jälken, joista me olemma puhuntt colmannesa
K!)symyx.sä.
Jos rämä tila tule sijeä, ettei ihminen ole
caiwannur kvllä sywätdä ensimmäissä pa<
rannuxesa, mjn Jumala tahto, että hänen pila tämän waiwalloisn cuorman alla caiwaman
sitä sywemmäldä, se on, sitä enammin mndeman hänen sywan wihcliäisydens, tyhjydens ja
oman wrmelurmsa, ja senmhden sitä suurem»

masa

hengellistsä lmljäsä,, janosi, ja waiwaisu»
desa etziman ja löytämän Armoa.
Jos syy maca sijnä parannuxen edellä pil>
källisesä synnin harjoicuxcsi:, nijn pitä ihmitiedon hänen
sen nyt saaman
sitä selwemmänmyös
synneistänsä,
ja
nijn
«ndisistä
sitä syda«
ja
rucoileman
mellisemmin
nautitzeman andexisaamista silla ajalla cuin sitä parhaiten tar»
<

witan.

Jos se tule laimijnlyömisestä walpaudesa,
rucouxesa, ja m. s niin tule nyt ihminen curi»
temri sen saman tähden, ja sijnä siwusa kchoiteruri, tästedes sitä uscollisewmin noudattaman
armoa.
Jos perustus löyty luonnöllisisa syi<a, joista ne suurimmat owat ylömbanä mainitut, nijn
saa ihminen sijiä tilan, sitä paremmin oppia
tundemaan, cuinga sangen sywäldä coco hänen
luondonsa maca synnisä upotettuna, ja sen ohesa
tMttaa itziänsä sitä kijwammin ja pysywaisemNM taistelemaan sencallaista, hänen omasa siKA»
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sällisimmäsä luonnosansa juurtunutta, pää-wihollista wastan.
Mutta jos ej taita löytää muma ulconaista
syytä, cuin ainoastans Jumalan patjan sallipysy

sijnä, että
misen, nijn se cuitengin aina
Jumalan päälletarcoituxet owat sula hywys.
Hän tahto ainoastans suä enammin nöyryttä
meitä, ja wieda meitä sitä sywemmäldä sisälle
totiseen hengelliseen waiwaismeen, nijncuin cor»
keisa hengellisisä ahdistuxisa ia kiusauxisa tapahtu. Hän salli synnin tulla peräti ylitze määrän synnixi, että sielu tulis suä isowmsemmaxi
Armon perään, ja oppis HERran Äyrisiuxen
werrattomasti rallista Sowindota sitä corkemla, hän laffe sen
masa arwosa pitämään.
cautta yhtä haawaa sywan perusiuxen armahtawaiseen rackauteen, kärsiwäisyteen ja pitkämielisyteen muita heicoja Jumalan Lapsia cohtan,
ja surcuttelewaiseen cantzakärsiwällisytecn käälldymättömiä cohtan, jotca wielä carcawat j«
juoxewat waarallisesa syndi-juoxusansa. Caickia
näitä awuja en ole mmä, sieluja johdattaisani,
yhdengän tykönä löynnyt nijn corkiasa ja wacaisesa mitasa, cuin cahdenlaisten
ihmisten tykönä:
jotca
njjden
tykönä,
nimittäin
caicka owat pitajan
kän
itze tullet waiwatuxi täldä rafcalba
synnin ikelda, elickä myös coetelluri sijnä cown

sa ahdistuxen scoulusa.
6.

Mikä neuwo taitan npt näit>
yn merkillinen eroi<

le sieluille andaa? Tasa

B

5

tus.

lVlffem

58

Syndein

tus, catzannosa sekä iye heidän päällensä, «ts
myös syiden päälle.
iLroiruxesta ipe sieluin wälillä on jo ew
simmäiscsä Kysymyresä puhuttu.
Jos he wielä owat heidän surucromndensa
käändymärcömäsä tilasa, joidenga mielestä sym
di toisinans on nijncuin,rastas cuorma elitacka,

silloin pitä toimellisen Neuwonandajan täsä ot<
wisun waarin cahtalaisista.
i. Pitä hänen hywin cawahtamon itziäns,
ettei han ajattomasti annais näille sieluille lohdutusta, eikä catzois tätä cuormaa, joca heitä
ahdista, nijncuin jotacuta caikisti paalleluotettataman

wata

merkiä edelläkäyneestH täydestä parannu--

f'esta. Täsä taitawat sekä coetelemattomat Opettajat, «ttä muutkin ihmiset, usein sangen suuresti
erehtyä, ja sijtä

se
seura enimmitten
syndistt,

että sencaldaiset suruttomat

wahingo,

itze ehdolli-

heitänsä
sen syndi-orjuden alla, cuitengiu lukemat
käändyneiri ja
lapsiri, ja
uscollisixi Jumalan

menewät coco paran.nuxen ohitze,
täydellä toiwolla aumdesta, juuri cavomren ki«

silla

taan.
2.

muotoo

pikemmin annettaman selkiä ks«
Pitä heille
nykyisestä lewottomudestansa, ja sij-

sitös heidän

nä siwusa tie heille näytettämän, cuinga hemahdaifit- todella tulla HERran tygö käätyri.
Jos nämät surulliset sielut olisit paljastans
herätetyt, nijn pitä myös samoista näistä cah»
desta ojmnusnuorasta, heitä neuwottaisa, waari
Mutta
»tmaman.
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jos
ja
owat
käändyneer,
Mutta
sencal»
he
haiset, cuin nämät, jotca täsä erinomattain ymmärretän, silloin tule ennen caickia hakea omaisimbiä syitä heidän nlureensa, ja cosca ne löytän,

on kewiämbi sowittaa neuwonla nijden jälken.
Jos wica seiso sijna, että on
caiwaa kyllä syrväldä parannuxesa, silloin on
harras ja alinomainen rucous larpellinen että
tahdois armollisesti cukistaa ja coconansaJumala
särkeä sen sydämmesä wielä jäljellä olewan
pahan juuren.
Jos tämä paha tuopi alcunsa nijstä wanhoista synneistä, silloin tule ccchta kijwammalla
/

ja ahkerammalla

rucoilemisella

ja walwomisella
ej
sotia sitä wastan; muuta neuwoa löydy. Minä olen löytännyt sieluja, jotca näillä wälicappateilla öwat woittanet sencaldaisetkin tottumuren
cautta peräti kijnni tartunet synnit, jotca, Monda wuotta ennen, owat tehnet sangen sywät juu-

ehkä nämät
mumoin owat ne caickein rascahimmat ja työlaimmät ylitzewoittaa ja alaspainata.
Jos laiminlyöminen on syynä, nijn ej ole
muuta neuwoa, cuin että rehellisesti ja uscollisesti menemän Jumalan Armon cantza.
Jos perustus maca muisa luonnoUisisa syis«, silloin pitä ihmisen, sillä puolella cuin wi»
hollinen on wäkewin, caickein enimmin asettaman itzens händä wastan, ja sitä, mämmin

ret

heidän cuolewaisesa

wahwistaman itziänfä

ruumisanft,

Armoja.

MMM
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6c> tviffeitt
Mutta jos wihdoin ei löytä muita syitä tähän,
cuin Jumalan paljas sallimus; silloin tule
meidän sen alla nijn käyttää weiiämme, cuin
cowisa hengellisisä ahdistuxisa, (joista Rippi-ja
Ehtollism kirjasa on kirjoitettu (*).
Se on täsä yhteinen totuus: loca täsä tilaisudeia wle oikein hengellisesti waiwaisexi, todella
rucoile ja walwo, wastanotta Christuren uscosa,
teke itzens osallisexi hänen callin Sowindonsa woimasta, ja osotta caikisa näisä mahdollisen wa>
cuuden, hän tule myöskin sitä pikemmin wapari
tästä pahasta, ja nijn cauwan cuin hänen täyty
sitä wielä candaa ja kärsiä, teke cuuengin Jumala nijn cuolettawaisesta myrkystä sulaa lakitystä hänelle.
Psalm. 32: 1. Auruas on se ihminen, jon?
ya henZesä ej wilpiä ole.

DanTami D. Freseniufen, hengellisilla neuwMa, tut,
klfielcmunlla ja itzecungin sielun tilaisuden psalle
witettuilla rucourilla täytetty, Rippi-ja
Kirja on, Suomexi kaattynä, Tmusa prandatty wuonna i?6z, ja neuwotan Jumalala racastawaisia sielw

<*)

-

ja

sitä «iliasti lukemaan.

Dansista
Ia
Spelistä.
DoÄ.

MLBLXiuxen oma Esipuhe.

»Wämät

ajaruxec Daneista ja Spelistä,
olen minä, waicka jo paljon kyllä on
A)«V kirjoitettu
näistä sxndisistä rurhudeista,
cuicengin nyr sitä mieluisemmin cahconur
minun Pastoval-Cocouxijni siMe «vetää, ja
wähäisellä omalla lisämyxellä edesauttaa,
cuin ipe minulda on monda kertaa Rysycry,
mitkä ajaruxec minä pidän näistä hulluxista,
ja paitzi sitä tulen monelda Christilliseldä
ystäwäldä waadituxi, annetusa tilasa, näihin Corouxijn sisälle ottamaan, mitä minä
nijstä ajattelen.
Francksmtisa 10 p, Syyscuusa 1755,

s.

?
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ja Spelic owat sencaldaiset asiat,
luwallisudesta eli luwattomudesta
oikiamieliset awuin opettajat peräti huc<
rijtoja ihmisen canha, nijn
kaan pitäwät
cauwan cuin hän wielä aiwo harjoittaa Chris,

anstic

joiden

sanan

tillisyttänsä täydellä todella, racastaa Jumala
tansa caikesta sydämmesta, ja ahkeroita hywästH
ja caikisa asioisi» puhtasia omasta tunnosta. N«
perustus-tomdet, jotca coconansa maahan lyöwät nämät tyhmät ajan culmuret, owat tosin
itzesäns peräti ylitzewoittawaiset, nijn muodoin
cuin caicki totuus ei taida enämbi olla, cuin
yhdencaldainm; mutta se sowaistu, Jumalala
wastan nijn uscotoin ja Hänen pyhästä tahdostans lugunpitämätöin ihmisen sydän, taicka ei
näe sitä, eli ei tahdocatzoa sisälle näiten järkahfymauömäin tomutten wastansanomattomijn perusturijn. Priwacaiset ja lumalallens uscolliset sielut, (jos ei muutoin heidän erinomaisen
wircans» welwollisuus waadi heitä selkiästi ilmoitlamaan ajaturiansa)

tekewät

sentähden

toimel-

lifimmast sijnä, että he, cosca Kysymys hyppä«
niisistä ja spelamisista heille mailman-mielisildä

edespanngn wastattawaz:i,
ensingän
taicka
ei
wasta, eli wähimmaxisilloin
kin ei anna itziäns heidän cantzansa mihingan
puhe-rijtaan sijtä; sillä heidän wastanseisojansa
vwat enimmitten edeldäpäin päättäneet itze tykönäns, ei wastanottarensa perusturia; taidaisit

turhuden racastailda
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pian
kyllä, hywännäköisillä wastansiaan
panemisilla, woitta sen yxinkertaisen, ellei hän
ole sitä lujemmin totudella warustetiu.
Ne perustus-syyt, joidenga tähden minä, m
sokiasta picaisesta kijwaudesta; waan täyden tut»
kimisen ja tarcan peräänajattelemisen jälken, ai>
con hyljätä dantzit ja (corci-tärningi-puu»ja
fianti-) spelamiset, owat lyhyeldä seurawaiset:
i. perustuxer Järjestä oreruc.
i. Meidän toimimremme taicka työmme yhtei»,
sesti, owat sencallaiset meidän tllaisudemme
loxet, joihinga me itze olemma syypat.
2. Meidän tilamme tule nijn muodoin, caic»
kein meidän toinmustemme cautta, yhden eli toisen tarcoituren tähden, muuteturi.
3. Seurawaisesti ei taida yxikän ainoa toi»
mitus, eli meidän tilamme muutos, meildä ta«
pahma, ellei meillä sijtä ole taicka wahingom
eli hyödytystä. Wähainen waarinotta>r,inen meK
dan omasta cocmxestam opetta meille tätä pian
kyllä. Jos jocu luulis taitamansa jotain tehdä, cuin itzesans ei olis hywä eikä paha, hyödyllinen eli »vahingollinen, Metty eli kielty; se
olis yhtä nijn tyhmä ja somatoin, cuin luulla
taitamansa käydä säädyllisiä affeleita edes, ilman
tulemata paicasta. locainen meidän toimitu»
xistamme sijrtä meibä, yhdesä eli toisesa päälle»
catzannosa, taicka parembaan tilaan cuin emien,
ja silloin se on meille hyödyllinen; eli
huonombaan, ja silloin st »n meille »vahingollinen: Eli

sen
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meidän yhdestä pahasta juuri nijn pa»
haan, taicka yhdestä hywästä iuuri nijn hywääntilaisuteen, cuin ennen, ja fijna päällecatzannosa
vn meidän toimiturem itze työsä wahingollinen;
että se estä meitä meidän tilamme totisesta pa-

rannuresta.

4. Caicki meidän työmme, jotca «i totisesti
paranna meidän tilaamme, ne owat syndisir
työr; sillä Jumala tahto, että meidän pitä,
caiken woiman perästä, hänen siunaurensa alla,
pyytämän parata meidän tilaamme; ja hänen
lakimme.
lahwns on meidän jotca
työt,
Caicki
owat meille wahingol5.
liser, ja seurawaisesti nekin, cuin owat meille
Vähemmin hyödylliset, ne owat kieldyt ja
syndiset työt (Num. 3.4.) Caickia tätä taitawat turhuden kijwaimmat edeswastajat helposti
myöden anda: mutta nyt seurawat pääwah-

wistuxet.
6. Danstic

ja (corti-uijn myös stanti-tärningi-ja puu») Spelir owar caickein puolenpitämattömäin todistaitten coetelemuren jälken, wae
hingollisec rrör.
a. cZhden Christityn pitä nijn käyttämän wa«Uurensa hänen Jumalansa edesä, että hän caikisa töisänsä waelda Hänen caswoins edesä, lap,
sinisellä pelwolla ja rackaudella. Tämä on yri
tomus, joca caickein syndisten Dantzein ja rvahingollisten speleln cantza nijn wahän yhteen
sopi, cuin walkeus pimeyden ran^a.
.

b. DanA
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b. Dantzamiset ja hyppämiset cuumendawat ilman sitä weren, ja heicondawat nijn huomaitze?
mata ruumin woimat, nijn myös sytyttäwät
fieluhun lukemattomat sopimattomat mchudet,
ja seurawaisesti syndiset ajatuxet ja halut.
c. Spelit herättämät paljouden tarpenomia
mielen lijcuturia, joita yhden Christilyn, nijn
paljon cuin mahdollinen on, pita cartaman,
ja aina pyytämän pitää sydandänsä hiljaisesa
ja tasaisesi, mielesä.. Ia ilman cpäilemäta spelit lisäwat taicka ylpeyttä eli ahneutta, cosca jocu aina tahto yrinäns woittaa spelin,
elickä myös päälliseri tygönsä saattaa toisen

rahat.
7.

Danstir

ja Gpelir orvat hyödMömär

kelwottomac ryör.
a. Ei pieningän ymmärtöwäinen lapsi taida
kieldäa, (costa hän ainoastans tietä, mikä
speli ja hyödyttömät työt owm) että ihminen
taita paremmin käyttää hänen nijn callin, kij-

juorewan ja ijancaickisen edeswastauxen
päälle jätetyn elinaicanfa täällä armvsa, cuin
nijn wcchingollisijn töihin, cuin danhaniiset j»
spelamiset jo osotettin olewan.
d. Ne näistä molemmista ajan hauscudeista
nousewaiset mielen wirwoturet, joita nijn suuresti puolustaa tawallinen on, ei taida cutzuttan
hyödyliisiri, nijn muodoin cUin ne perustawat
itzcnsä syndisten ja cadottawaisten asiain päälle;
cccho N. 6.
c. Dans?
E

rusti
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c. Dantzista (sano muni) saa cuttengin ruumit sijwon käynnön ja sowelian näön. la, jos
nijn olis, eikös samaa sijwollisutta taitaisi
da DanHmestmin lyhyestä neuwomisesta, ilolis woittttu, dantzi
man dantzitta;
laeata?
6. Sen ruumin notkisturen ja taiwuturen,
joca sanotan woitettawan dantzin cautta, nijncuin yxi hyödytys sijtä, pelmn minä olewan
nijn ratki kelwottoman ja somattoman sille, joca ilman danlDa, sijwolla, sowelialla ja wapalla tawalla tahto käyttää ruumistansa, että
hän, Dantzmestarin Konsti, ojennusnuorain
jällen, rupe asettamaan itziänsä väkinäisesti ja
pingottawaisesti, tule st juuri silloin luonnottumammari; ja, nijn, että ymmärtäwainen ihminen, sencaldaisen wälillä, jos hän wielä taidais danstata cuinga hywin, ja culhmin, comedianti-spelarin, eli carhudanlMin wälillä, löydäis wähan eroitusta. Cuca tahto nyt todexi
sanoa, että on hyödyllinen hirwitellä itziänsä
nijn ylöncatzottawalla ja järjettömäin elämden
caldaisella tawalla?
e. Mitä Spelijn waaranda, nijn älkän cucan luulco, mä teroitta ymmärryren eli edesautta peräänajatusta. Kyllä taitan harjoituresta tulla taitawammari ja kelwollisemmari itze
spelamisesa; mutta ei enämbi. Cuinga monda
esimerkia liyty sijtä, että wäkewimmät ja kel»
wollisimmat spelarit owat usiasti ne tyhmimmät

saa-

cosca se

cosca

se

se
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ja enimmäst hyödyttömät ihmiset, ei ainoastans
hengellisisä; waan myös mailmallisisa ja maal»

lisisa tolmimrisa? Mutta sitä wastan

muut,

jotca waiwoin tietämät, mikä cortit, puuspelit
ja tärningit owat, cuinga suuresti taitawat he
yhtä hywin woitta caicki spelorit, sekä vmmär,

sen

harjoituxesa, yhteisexi hyödy»
ryresä että
tyrexi?
f. Taitaa dansata ja corteja eli tärningejä
spelata, tarwitan ihmisen menestymiseen ja edesauttamiseen mailmasa, Nijn wähäldä, että sitä
wastan juuri siitä owat caickina airoina ylöstullet, ja paiwä päiwaldä nousemat tuhannen»
laiset oikeuden käymiset, rijdat, wainot, onnet»
tomudet ja sencallaiset surkiat tapauxet, joita
moni, näisä asioisa tietämätvin, olis tainnut
peräti waltä.
Z. Wihdoin on lawMnen päättä sillä muodolla: pitä cuitengin jotain tekemän seuroisa;
jos panetellan lähimmäistä, nijn sekin on syndi;
mutta jos spelipöytä tule edes, nijn päästän
rackautca wastan duomitzemasta muita, joca
muutoin enimmitten tapahm, ja silloin
o»
mie,
ja
n.
e.
Minä
syndi,
tunnustan
suurembi
lelläni, että tämä tapa ajatella on nijn ratki
somatoin, ja ilmoilta heidän aiwan suuren hanijn nähtäwästi, etten minä tiedä,
lunsa spelijn pitä
sanoman,
muuroin kyllä
mitä minun
järjelliset ihmiset rupewat puhumaan fijhen lai»
hm, heillmsä estelemyxeri. Sopico taitawan
E,
ihmisen

se

cosca
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suuren

wältä yhtä syndlä, toisen yhtä
ja, cuca tiesi,
cautta? Mencgö joupottamaan
mereen,
cu
ettei hän palais
itzensä
spelit
ja
owat wahingollicuoliaxi. Että dantzit
jo
edellapäin
set, on
wahwistettu; eikös sijs pinijn
jätmäman
hywin
yhtä cuin toistakin,
dä
joca tahto meitä turmella? Cuca on pannut
meidän päällemme, taicka spelata eli panetella?
8. locä nyt tahto panna caicki tyynni yhteen, mitä lyhyelda edesmotu on, ja tutkia totuutta, poispannen edellä käsitetyt waarät luulot, hänellä taita silloin taicka olla juuri tawatoin, luonnotoin ja Christitöin tapain oppi,
joca on minulle peräti tietamätöin; elickä myös,
jota minä toiwotan, täyty hänen myöden anda,
että hyppämiset ja (cortein, eli tärmngein ja stantein) spelamiset owat syndiset ajan culumret,
joita ei meidän ijällämme, eikä elämän muodolla, eikä yhdistyrellä muiden ihmisten cantza,

suuremman

«li usiammilla sencallaisilla estelemisillä, pi?ä
caunisteldaman; silla se, cuin synnillinen on, ci
taida itzesäns olla enämmin luwallinen yhdelle
cuin toiselle.
2. perustuxet

omaisemmasti Jumalan py-

hästä Sanasta.
Wi Christitty ihminen, joca ei ainoastans
tahdo canda sitä rallista nimeä, ja olla Sen
oma, longa jälken hän nimitetä»; waanmyös
vsotta sen hänen menettämiselläns caikisa töisänsa, eikö hänen myös pidä ynnä tekemän
'.

caickia
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caickia hänen lumalans ja Wapcchtajansa cunniari? Mitä sano Raamattu? i Cor. ic>: 23.
Jos te nyt syötte eli juocre, eli mitä re
teecce, nijn telMr caicki Jumalan cunniaxi.
Mutta tehdä jotain Jumalan cunniaxi, on nijn
paljon, cuin meidän tekemisellämme pääasiallisesti tarroitta päälle, että Jumalalliset täycautta, meidän ja muitten
dellisydet tulisit
tykönä, wlelä enämmin tutuxi ja cunnioitemri,
nijn myös sitä warten
työn eteemme ottaa. Mutta cuinga tämä taidais tapahtua
däntzin ja spelin cautta, en minä tiedä. Ach
syyn tähden,
racas! Cuca danha ja spela
että hän sillä aico cunnioitta Jumalala?
2. Tehdä jotain HtLßran lEsuxen calliNimeen, on
sama, cuin tehdä sitä
lahden, että hän on
kästenyt, ja sydämellisestä wastcm-rackaudesta Hänoä cohtan, joca
rackaudesta on mennyt cuolemaan meidän edestäni. Tämä on Christityn wältämätöin wel-

sen

sen

saman

sen

seen

se
sen

sen-

wollisuus caikena hänen elincautenansa> Se
seiso: Caicki mitä te teette puhella eli työllä, nijn rchkäc caicki HlLßran
Nimeen, Coll. 3: 17. Mutta cusasta on se
racas Wavahtaja kestenyt, että sitä syndlstä
dantzamista ja spelamista pidäis harjoitettaman?
Ia cuca taita, kijtollisuden cantza hänen Pyhää

lEsustansa cohtan, mennä danhihuoneseen eli
spelipöydan tygo? Cuca taita hypätä ja comia
ei» tämingejä heittä HERran lEsuxen Nimeen?
E 3
z.HERra
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HERra Christus on myös järcänyc
meille esicurvan, että meidän picä hänen
askeleitansa noudattaman i Ptt. 2: 21.
--

Meidän pitä, alinomaisesti nimittäin, pyhäxi
sculamiftxi, cayoman uscon Alcajan ja päättäjän lEsuren päälle. Ebr. 12: 2. la, jos
hänellä, hänen sywän alendamisensa tilasa, ei
oliscan ollut muita corkeimmasti painawaisia
toimjtuxia ja pyhiä töitä tchtäwinä; olisco hän
silloin, nijncuin Jumalan ijancaickinen Poica,
yhden ainoan kerran mennyt dantzamaan ja spe«
lamaan? Se olis hirmuinen röyckeys, ainoastans ajatella nijn. Cuca taita sijs, dantzisa
ja spelisa, olla HERran Christuren seurajana?
4. Apostoli Pawali sano itzestans Gal. 2: 6.
Nlinä elän, en sillen minä; waan Christus
elä minusa. Sillä jota minä nyt elän li>
hasa, sen minä elän Jumalan pojan usco«
sa, taicka, cuin se
on: minä elän nijn
täsä mailmasa, että minä aina uscosa pidän
itzeni lujasti Lunastajani puoleen; että minä an,
nan hänen yrinans waicutta caicki minusa ja
minun cautlani; että miyä noudan ja otan woiman, caickiin minun töihini, hänestä ainoasta,
longa cunnian päälle ne myös tarcoittawat.
Sama Apostoli neuwo uscowaisia 1 Cor. n: 1.
minun seurajani, nijncuin minäkin
Christuxen. Sentahdm ei meidän pidä yhtän
työtä edesottaman, jotq ei HENra lEsus
hedelMiisä waicuta, nijneuin «läwäta
mätä.

sama

uscon
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mätä. Mutta cuca rucvile lumalalda apua
hyppämään ja spelamaan, ja tule cuulduxi? Cuca
taita sanoa., että hän uscon cautta waicutttan
ja ajemn näihin hauscuttelemisijn, ja uscon
cautca lule nijsä wahwisteturi ja rohwaisturi?
5. Vhden Christityn pnä wjhdoin ahkeroitzeman pitää itziänsä sijnä sielun tilasa, etlä hän
taita ilolla aumasti poisnuckua, ehkä cosca Jumala tahto cutzua hänen tästä wiheliaisydesta.
Hänen tule sentähdrn ahkerudella cartaa caickia
semmoisia töitä, joita toimittaisa hänellä olis
wähä eli ei niitän toiwoa autuallisesti cuolla.
ja

Nain puhu Raamattu,
tästä sano Dawid:
HARra, opera meitä ajattelemaan, että
meidän pitä cuoleman, että me ymmärräwäistxli tulisim; micka oppisim cawahtamaan
mejtäm caikesta pahasta. Ps, 92: 12. Mutta
cuca nyt «htois, yhtä haawaa, ilman lawiam,
mata peraanajattelemista ja edelläwalmistusta,
jongun äckinäisen leimauxen, uckoisen pauhinan
eli halwauren cautta, loimottaa tääldä poislähtewärensa juuri dantzin keffella, eli spelipöydön
tykönä? Eikö meidän sydämmem lijcu, cosca
me ainoastans ajattelemme tätä, ja että tämä
kerran taidais itze meille tapahtua? (Minä puhun Christitlym cantza) Ia eikö tämä meidän
lijcutuxem ja wäristyxemme ole epäilemätöln

todistus

sijtä, ettei nxikän spelari
siantein heittäjä) taicka hyppajä taida sijnä tilasa seisoa ilolla coco
omantunnon

(eli cortein, tärningein ja

E

4

mail-
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mailman Duunarin edesä, longa pyhyden
edesä nijden puhdasten ja saastutmmattomain Engelein täyty wapista ja peittä caswonsa?
ja wcch«
Näisä taita nyt olla kyllä
wistuxexi, culnga määrälliset ja »vahingolliset
DanAt ja Spelit mahtawat Christi:yillc olla.
Jos ainoastans Jumalan woimailinen armo sais
harjoitta mäkeänsä ihmisten sudämmisä, totistri
mielen mumoreri, nijn totta, cuin caicki tämän
turhuden caunistelemiset, estelemiset ia petolliset
tyhjään rcmkcisit,
kätköt pian kyllä
ei muutoin, cuin yön surkla? pilwet, sittc cuin
maan asuwaiset owat saannet ilcchutta heitänsä
oamuruscon kijldäwistä sijweistä. Sen Jumala

armollisesti suocon!
OoK.

Tisätys:

keneldäkän enämmin kysytä, jos dantzit,
spelit, ja muut mailmalliset turhudet owat
Papeilda ja
luwalliset ja sallitut asiat,
Dpettailda. Caicki, jotca eteenasettawat tain?
raldaiset kysympret, ei tee sitä yhtäläisesä päällecatzannosa. M osa teke sen tiedon pyynnöstä;
toiset uuden simoman pyynnöstä, että he saisit
jotain, jolla he mahdaisit hauscmella heitänsä
seuroisa, määrään wäändellä Papin wastausta,
ja saatta händä langemureen; eli usiammisa sencallaisisa häpiällisisä, ja totisesti alhaisisa tarcoiturisa. Oikiamielistt ja hywänlahtoistt owat

harwat
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harwat, owat myös, sielun tilaisuden puolesta,
toinen toisistans sangen eroitetut. Se perustusj,
jcca vian kyllä taita woitta yhden, näky heicon
eli wähimmänkin ulottumattomari toiselle. Meidän pitä sentähden sowittaman wastaupcmme
aina personain jälken, joiten canha tekeminen
on, että he caicki, jos Mahdollinen on, tulisit
totudelda woiteturl. lotca sulasta coimnparisudesta ja juoneista tulewal edes sencallaisten kysymysten cantza, heidän
pitä lyhyellä ja
hywallä wahwisturclla tukittaman. Me teemme
me, nijncuin muisa
silloin wacaisimmast,
asioisa, nijn myös wastamisesa kysymyrijn mailman-mielisten turhudeista, jota likemmin sitä
paremmin
meidän callihimman Wapahmjamme ja HERramme Christuren wijsauden esimerkiä, joca Ewangelistereildä usiammipaicoisa ylöskirjoitettu on. Joca täsä parhain catzo eteensä, pitä enimmitten woiton, ja
anda Jumalalliselle totuudelle cunnian.
Minä tunnen lumallffen Paplsmiehen, jolda usein kysyttin näistä asioista; mutta hän harjoitti aina, edusturen cantza, ylömbänä mainit-

suunsa

cosca

seuramme

sa

tua toimellisutta. Vhden eli toisen esimerkin ainoastans, tahdon minä sijtä edesmoda.
i. Suuri Herra sanoi hänelle, cosca he ynnä mrioitzit Grefwillisen pöydän tykönä, että
oli cutzuttu atrian jalken sisällens löydyttähän
mään itziänsä danhi-cocoureen; tahdoi sentähden
nyt lietä, jos hän saattais mennä sinne jadanE5
sata,
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Teidän G. A. raita senrvaiwoin tehdä, jos nijn
lyständä, satirämä eli taincaldainen rucous,

Corkeimman Jumalan tyZo, notkistetuilla
polwilla,
edelläkäydä: O Pyhä Jumala!
joca olet käskenyt sanasas, että meidän pitä tekemän caickl HERran lEsuxen Nimeen, ja
Sinun cunniaxes; Catzo! minä tahdon nyt mennä pois hyppämäan. Anna sijs minulle waiwaiselle syndiselle Armos, että caicki minun
askeleni ja polcuni, caicki silmän räpäyxet ja
käändelemiset, maydaisit joutua Sinulle ainoalle

saa

cunniaxi, HERran lEsuxen tähden. Amen.
Mitä tapcchdm? Hän hämmästyi ja sanoi:
Ach! se oli hirmuinen mcous; joca nijn rucoiljs
hän olis wihisti pääldänsä rijsunut calken lu,
malan pelwon. Pappi wastais: Jos Teidän Armollanne ei ole omaatundoa nijn rucoilla, nijn
en minä näe, cuinga hän taidais saada halun
mennä dantzijn, joca. enimmitten on pimeydm
työ. Moninaiset owat, joita moni ei luule jyn-

nixi; muna

he taisit itzellensä rucouxen niisilla asettaisit itzensä sen Corkeim-?
man caswoin eteen, witziM he hämmästyisit,
ja juuri sijtä saisit selwan todisturcn kyllä, että
heidän aiwotuxens on tyhmä ja pimeyteen luet,
lawa. Hlömbänä mainittu Herra meni cuitengin ehtona määrättyyn huwittelemuxeensa; mutta tunnusti itze seurawaisna päiwänä, että hän
olis tehnyt paljola paremmin, jos hän olis siel2. M
>ä poisa ollut.
den ylitze, ja

jos
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Iri mailmaa racastawainen Huowi-dame
sanoi muutamasa tilaisudesa samalle Papismie,
helle: Minulla on sangen suuri halu danstijn
2.

ja spelijn; initäs Te sijcä luulerra?

Hän

sanoi: Armollinen Frourvn! sallitcac minun
edeldäpäin saada tiedon toisesta asiasta, joca totisesti on paljora rarpellisembi. <l)n«
oikein täängo hän rvielä Jumalan
minä
tiedän sen,
iLn;
Hän waftais:
etten minä rvielä ole käändpnyc. Cumbico
on silloin tarpellisembi, Kysyi Pappi, Danr,

ja Speli, elickä parannus? Hän sanoi:
ilman epäilemärä parannus. Ach! nijn
tehkäc sijs se carpellisin ensistä, sanoi Pappi,
ja eftikär Jumalan Armoa
Sowindo»weresä, caruwaisella
Sitte cuin
on tapahtunut, ci tule jumi työläri käändynclle sielulle, itze wastata kysymyxeen
hyppämisesta ja cortein lyömisestä- Cosca n»uut
culuttawat heidän callin aicansa näillä ja muilla
turhudeilla, tietä hän käyttää sitä paremmin hänen camiosansa. Nucous puhtasia sydammesta
ja Jumalan Sanan tutkisteleminen tule sencaldaiselle sielulle paljoo olollistmmari ja autualli,
semmaxi, cuin caicki hulludet. joita hän ennen
nijn suuresti on racastanut. Hän tunnusti caic,
ki nämat toveri, ikänäns cuin wähaldä narkäs,
tyi itzellensä; mutta ei pnhunut
3. Nuori wapasucuinen mies, joca Jumalan
Papin cautm tullut herätearmosta oli

zi

se

sanaacan

saman

E
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sen

lyri, ja andoi myös
ainoan tarpellism todella käydä sydämmellensä, tuli kerran hämmäs,
tyrisa juosten tämän hengellisen Isänsä tygö,
näyttäin hänelle lähetyskirjan, jonga hän oli
saannut Herr Isäldänsä, joca oli corkian arwoinen; mutta sangen cowa ja sijnä siwusa
mailmaa racastawainen mies.
Tämä cowa
Isä oli kirjoituresa hänen pojallensa, jongc» hcrätyresta hän oli jo saannut tiedon, sekä suositellen, että uhatenkästenyt händä juuri yritotisesti,
warsin seurawaisena päiwänä matcusiamaan co«
tia wijpymätä, ja wiettämään dlarnevalin

hauscutuxia, sen ulosmerkityn asianhaaran cansza, että hänen malczvinz, taicka cumma waattensa macaisit jo hänelle walmiri tehtynä- Cuca
tuli surulliscri sencaldaiien uuden sanoman ylltze,
-

jos ei tämä awuja racastawainen poica, joca hywin tiesi, että jos hän menis cotia, tekis hän
itzensä silla hänen julman Isänsä suurimman wihanalaisexi,
ei hänellä oliuc omatundoa,
ynnä hänen ccmtzans olla läsnä näifä niin peräti
perkelellisisä hulluxisa. Hän oli sentähden jo päättänyt tykönänsä, pitää itzensä pojcsa, maxacon
mitä tahtonsa. Mutta Pappi sanoi hänelle: Teidän Herr Faarinne on pannut teidän päällenne
rahtalaisia; ?xi on, matcustaa cotia, roinm,

cosca

syndiä Carnewalin cocöuresa. Uhden te
taidatte tehdä hywalla omallatunnolla; mutta ei
roista niin. (Ahtä on teidän Herr Vaarillanne

tehdä

wcMakaffcä, sitä teidän tule totella; toinen eji

ole
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ole hänen wallasans, eikä yritän welwollisuus
tykönänne) Minun hywinsuowainen neuwoni on
sijs tämä: Lähtekät pian cocia, ja wacuuttacat
teidän Herr Faarianne kijruhtawaisella cotijn
tulemisella, cuinga cauwas teidän cuuliaisudenne
uloctu caikisa, cuin on mahdollinen tehdä ilman
ehdollisetta synnittä; mutta mitä toiseen lule:
Rucoilcat ennen caickia lumalalda wijsautta
ja armoa, ja olcat
sijtä, että hän aryriwacaisen hywän tahtonne
mossa mara teidän wahwat
toiwomattomalla awulla.
Mutta cuin Te nyt tuletta cotia Teidän Herr
tygö, nijn eteenasettacat hänelle caickein sijwoimmasti, caikella pojallisella cunniait
osoturella ja nöyrydellä, että te pidätte Carne,
walin huwittelemuret syndinä; ja pangat tygö:
Waicka mjngin olis, että minä pettäisin itzeni
lasä asianhaarasa, en minä cuitengan tahdoisi
muuta toiwoa, cuin että minun Herra Isäni,
njjncuin suuresti oppenut mies, ja wielä enämbi,
nijncuin armahtawainm ja racas Isa, cmda
minulle tapahtua tawallism lembeyden, sen tutun tapain ojennusnuoran jälken: iLpailerväistä omatundoa, ei pidä wäitectämän. Mut»
ta teidän pitä yhtä haawaa, caikesa tapauresa,
oleman walmistetiuna edestuomaan ne wahwisjoilla teidän omatundonne woimallisim»
niin sidottu on, ja täydellisesti yliwoitttcu; ettet
te millän lapaa taida ilman synnitä, lcncaldaifisa tulhisa nstoila, sowittaq teitänne wailman

muodon
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muodon jälken. lo.s hän anda teille luwan
edestuöda nämät perustuxet, otlacat silloin Bibeli edes, ja lukecat hänen edesäns seurawaiset
Raamatun paicat: Matth. 16: 24. Luc. 13:
24. Rom. 12: 1, 2. iz: 11«14. Gal. 5:
16-24. 6: 7.8. rinnalle pandu 1 Cor. 10:
31. 1 Pet. 2: n. 12. 4: 1
5. 2 Pet. 3:
io. 14. 1 Iol). 2: 15. 16.17.
-

-

Cosca nämät Jumalan sanat owat hänen edeluetut, rucoilcat silloin teidän Herra
sansa
Isäänne, mä hän itze tahdois nijstä tehdä itzellenft pää«käs«yxen tslisen Christityn waellupestä
täsä mallmasa, ja sitten hänen sywän ymmär-

ryxensä jälken itze duomjta, cuinga muodoin
semmmset Camewalin hauscuttelemiftt (nijncuin
dantzamiset ja caikenlaiset mailmalli>
set turhudet ja hulluttelemiset, cuin ikänäns
ylösajatella taitan) sopimat ja taitamat yhdistyä
sm tehdyn pää »kasiiöxen canl)a, Christityn waeljohtuis hänen mielmesta mailmasa. Jos
lehensä kysyä teildä, cuca on andanut teille täMan neuwon, päastärenne Carnewalista? nijn
te mahdatte mielellänne wacasti tunnustaa, että
tehnyt, ja että minä olen andaminä olen
nut teille nämät pää-totudet (principia taicka
perustus-ajaturet) käsijn.
Mitäs tapahtui? Se nuori Herra noudatti
minun neuwoani, ja rahasti seurawaisena aamuna sangen warhain cotia Isänsä tygö, täynja murhetta; mutta
näns
ohesa rucoilemi^

se

sen

surua

sen
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coilemisella

ja sydämellisellä tmwamisella lumajosa hämn Opettajansa ei myöskan lai,
minlyönnyt welwollisuttansa.. Samana päiwanä ildaa puoleen tuli hän ilolla ja riemulla
cohta tacaperin, ja jlUteli Papismiehelle, monen kijtoren cantza Jumalan tygo, (cuin hywin
arwata taitan) että hänen Isänsä oli alusa cowasti waatinnut poicaansa seuramaan hända
Carnewalijn; hän oli myös määrännyt moni»
cahtamat ehdot, joiden alla hän luuli pojan ottaman osan seurqcumpaneln hauscuturisa, ja
laan;

siwusa

cuitengin taitaman wapauttaa omaa
mndoansa. Mutta
Poica oli sitä wastan
alinomaa puolustanut itziänsä edestuoduilla Raamatun paicoilla, ja mjsta wuotawaisella käsitysijnä

cosca

xellä Christityn waariottawaisesta waelluxesta;
vli Isä tunnustanut hänellä sijnä oikeuden oleman, ja ynnä käffenyt handä samasa silmän
räpäyxesa lähtemään pois jällens, ennen cuin
lawiambi lieto. Cathänen tulostansa saadaisinSangariri,
joca sijtä
zo nyt, näin tuli hcico
paiwästä saacka aina sitten harjoitti tätä tapaa
edulla, ja sai woiton usemmisa sencaldaisisa kiu«
saurisa. Hän elä wielä, waicka hänen Herr
Faarinsa muutamia muosia ennen tätä on cuollut. Jos hän itze saa lukea tätä,
händä silloin Jumala, näiiä muistaisans, runftlla armolla ja siunauvella ylhäldä.
4> M corkeisa wiroisa istuma wapasucuinen
Hma, j»m ennen oli coconans uhrannut itzensä
mail»
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imnlmcm palweluxcen, tuli,

ynnä hänen PuoliJumalan armosta herätetyxi, sa-

sanfa

man tämän Papin cautta. Hänen hcrätetysä
tilasans kysyi hän kerran Papilda, millä wahwisturilla taitaisin juurclda jarain osotetta; että
spelit ja dantzit owat syndi? Wastaus oli seurawainen:
iLnsin hän eteena setti hänelle P. Raamatlista
lyhykäisen Wtyxen oikian Christityn waelluxesta
pyhityxesä, sencaldaisen, cuin n«t täsä edellä»
päin, colmanncsa csimerkisä, mainittu on.
.Sicä likin hän eteens otti puhuneensa näiden tmlM asiain sisällisestä moralisesta luonnosta, ja osotti hänelle, järjen ja Jumalan sanan wahwjstuxista, että nijden cautta suuresti
syndiä tchdän.
Mitä Danyijn tule, piti hän päätettynä
asiana: Caicki cuin herättä pahat himot
ihmjsen tykönä, se on syndi: Caicki min
rvahingoitze terweyttä, elicka myös peräti
reke ihmisen hänen oniaxi murhajaxensa,
se on syndi: Caicki cuin pahenda muica,
se on syndi.
Että Dantzi ihmisen tykönä herättä pahoja himoja, osotti hän sillä: että se taicka syMä haureuden himot, eli wähimmärikin ylpeyjocu mielelläns tahto näyltä konstinden,
sa, ja aina dansata hywin. Coettelemuus opetta
meille sen, että monicahtamctt tecopyhät ihmiset
löytywät, jotca sumimmäst päälleseisowat, ja
pyytää

cosca
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pyytäwät saalia muitakin sijhen luuloon ettei
heidän tykönänsä löydy kehouuxia haureuteen;
ja juuri silla ilmoittawat he ylpayltänsä:
enämmin, jonga he myös itze pitäwät calli»
himbanataipumupna, jos heidän wihdoin täyly
tunnusta, että he tuuöewat
yllytyxet.

sen

Että Danyi wahingoiye

asti teke ihmisen hänen omaxi

ja usi-

murhajaxens eli

itzcnsä surmajaxi, oli kcwiä osotlaa; sillä hau
otti coemxen todistajari, jos ei rveri tule dan§K

sa ylön

cowin sytytetyri, ja aiwan wäkewään
lijcutuxeen afttetuxi. Jos äkisti stn päälle juovan, nijn kyllä wahingo hawaitan sitä pikem?
min ja selwemmin. O! cuinga monda ihmistä
owat sillä tawalla ennen aicaa ajannet itzcnsä
ijancaickisuden mittamattomaan kitaan? Itze
minum täyty tunnusta, että minä olen haudannut juuri monda sencallaista itzcnsä murhajata,
jotca owat tauti-wuoteisansa ruumilla kyyneleillä
roalittaneet, että he dcmAn cautta owat päällensä wetäneec nijn äkillisen ja wältämättöman
cuoleman.
Että Dansii myös anda muille pahennu,
ren, osotti hän sijtä käsityrcstä, cuin annetulla
pabennurclla on. Pahendaa, on tehdä jora cu»
ta pahaxi, eli p:hcmmaxi, cuin hän oli ennen.
nijn, ettei
Ann oNa, että jocu taidais
hänellä itze puolestans olis, mitään wahingota
sijlä, nijn laicawat cuitengin muut pahendua.
kijtoxen eli cunnian sencal»
Ia jota

suuremman

I

daiuen
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dainen vn ennen toimittanut itzellens, muiden

seasa, hänen kijtettäwällä

menettämisellänsä, sitä
enämmin taitamat muutkin puolda etziä hänen
Vanastansa, waicka he ei coscan ehdi da,n§a«
maan nijn suurella toimellisudella, cuin hän.

Heidän

syndinsä cartutta

hän >myös

nijnmuo,

doin oman räkninginsa päälle, tvoi sitä ihmistä, jonga cautta pahennus tule, parembi hänen olis, että mpllynkiwi ripustettaisi» hänen caulaansa, ja uporettaisin meren

syrvyreen. Matth.

18.

Mitä taas Speleihin, (taicka cortein, sian,
lein ja tärningein heittamifijn) waaranda, edes-pyrkei hän osottamasa njjden cadottawaijta wa«
hingota, samain näiden colmen asianhaaran jällen, ja pani myös sijhm
neljännen: Attä

sen

minga caurra meidän ajalliset edusturemme
ja tawaramme hucaran Jumalan päällecare
coituxia wastallj, ja se jonga caurca ihminen
tvieceUän peroxeen,
ja warcaw
teen, se on totisesti syndi.
Että Spelic ensistä heräcräwäc pahat himot ja lihalliset halut sieluja, se oli helposti
wcchwistettu. O! cuinga monda owat niiden
cautta syttyneet ahneuteen, rahan pyyndöön,

cateueeen, wiyaan eli myös ylpeyteen

wäxim»

märikin.
Etlä Spelic wahingoiftewar terweprrä,
ja usein syöxewat itze hengen sumimbaan waa«
päälle andoi hän seurawaiftn selityxen:
raan/
Se

sm
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Ce pitkällinen alallansa istuminen ei taida mib
län muotoa olla terwellinen, wähimmin seim
moisille spelareitle, joiden täyty, ilman sitä, hei»
Van säätyns ja elämän muotonsa tähden, paljon alallansa istua. Dxi säädyllinen jakaisin
käyminen, ionga alla taitan yhtä haawaa pitää
jotacuta järjellistä taicka lumallista puhetta,

wähimmäxikin hauscuttaa itziärsä lumaW
silla tulkisteiemisilla, on wiMi terroeydelle pat«
jota hyödyllisembi. Paitzi sitä on monda duelliv ja tappelusta, juuri kestellä itze speliä, no»
eli

stettil, usein nijden muutoin parähain ystäwältt
wälillä.
Että Spelic matcaan saattamat pahew
nuxen, taitan pian kyllä h<.,waica; sillä ann
olla, ettei spelata rahan tähde:, ja nijnmuodoin ilman woiton catzomusta, ja ilman lerweh-i
den eli hengen waaratta; Anna myös M/
että spelan käyttäis yhtä muutoin lait Matoinda elämäkertacl caickein edesä; cuite!!gi'i tute<
>

wat, hmen esimerkinsä täutta muut, jotca et
ele kelwolliset nljn spelamaan jlman wahing. ta,
cuin hän, wieteiiyxi ja pahasa tawaftnsa

min

wc.hwisteturi.

Että ajallistr meille lu,natalda tainatue
spelin cautta hucurewn, ja nuori
wäki lviecellän peroreen, wääryceen ja y?ar»
eauteen, tuli jelwästi wahwistctu,,» stu>awaisella
Muodolla: Jos cortein Jumala attda ihmiselle wähän eli paljon tästä ruumiWsta hywy«

se

F

H

oez»si
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destä; nijn ci hänelle cuitcngan ole coscan sallittu pidellä sitä hänen oman pahan mielensä jälken; waan hänen pitä kerran sijtä tilin tekemän,
cuinaa hän on sen käyttänyi, p,h> in eli hywin.
sen andanut hänelle
Wähimmin on Jumala pidäis
sen ulosasettasitä warcen, että hänen
nian sokian wuowispelin päälle. Seurawaisesti,
joca harjoitta (coni-stanti-eli puu-) speliä,
hän teke Jumalan yritotista tabtoa ja ensimmäistä säändöä wastan. iLdespäin: Ihmisellä
on taicka wäbembi, elickä yhiä paljon, eli
enambi, cuin hän wältämäta tarwitze. Nnsim»
tapauxcsa yri spelari sysä itzensä, cosca
hän tule tappoon, wielä sywemoään wiheliäisyteen; coisesa teke hän itzcnsä ja hänen omiansa
köyhemmäri cuin ennen; ja colmannesa ryöstä
hän itzeldänsä nijn paljon hänen omaisuustansa,
cuin hänen olis pitänyt Jumalan cunniari, muiden hädästynein tarperi.ja rawjnnoxi, ja cuca
tiesi hänen ja hänen omaistensa tarpellistri ylöspiteri seurawaisina aicrina, luwallisella taivalla
käyttämän. Mutta jos hän woittakin, nijn hän

sillä poisotta Wmmäiseldänsä hänen hywydens,
jonqa nijn muodoin seurawaiscsti täyty waltä-

mätä siirtyä Ween näistä colmesta walitetta»

wasta asianhaarasta.

Wijmeiftldä pani hän lygö, että dantzin,
mutta lijatengin (corti«sianti-ja tärningi-) spelin cautta, tule nijn paljon sijtä callista ajasta
luhlatuxi, jom ymmärtäwäisen ihmisen olis pitänyt

Danfista
tanyt

paljom

ja Spelista.
85
paremmin käyttämän hänen cutzu-

waarinottarmseen, eli paljo enämmin
hänen waiwaiselle sielullensa. O!
cuinga rafcari tu?c kerran ft lugunlascu, joca

ylösrakennure,ri

tehtämän

pitä, sijiä

huckaan culutctusta

ja nijn

cauwan laiminlyödystä callihista armon ajasta?.
Tästä eteenasettamisesta m!i se wacamielinen
woitcturi ja kehoitemri, sijtä
Herra woimallisesti
ylönandamaan
näm'tt turhudet, ja
hetkestä asti
speli-seuransa tietä,
andoi myös hänen
piM
ettei hän coftan ena aiconnut
corlipackoja.
cortipöytiä, eikä ulosjacaa
Sa«
malla muotoa päätti hän tykönänsä, Slinuntaipaiwinä ci wastcmottaa eikä tehdä oppiiuisia
taicka kylankaymisiä; waan käyttää nijtä ainoastans hänen sielunsa ylö'rakennuperl. Tosin
hän tasa asiasa sai waarinottawaisia silmiä itze
päällcns muilda; mutm hän tungitzi läpi, ja
woitti wijmein häneu päälletarcoiteiun autualli»
sen päämalinsa.
5. Samain näiden neljännesä Num. edestur»
tuin wahwistusien cautta, on ylömbäna nimi'
tetty Papismies woittanut monda muuta ihmistä, Bachista ja Spelistä, että ne owat sondi;
mutta he owat cuitenyin, enimmitten spelin

suuren

tähden, tehneet seurawaiset wasturet: Waick>,
he itze ja omain personains puolesta, tästedes
heittäisit pois corti-ja tärninm-spelit, luulit he
cuitengm sen olewgn lapsille, erinomattain po>
jille, larpellisen oppia spelamaan. Sijnä corki.

F s

anar,
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anarwojsesa ja sijwosa mailmasa luulit he
nyt oleman, sencaldcusen
xen, ja kerran waftanotetun tawan:

sen

tottumu-

heidän poi«
cainsa piti kerran matcustaman ulcomaihin, ja
surkistelcman ymbärjnsä mailmasa; jos he silloin
<j tciidaisi elicka myös ei tahdoisi spelata, njjn
ei he taidaisi roscan sisillens löydyttää itziänsä
johongun HuowHn, eli muuhun corkiaan za
sijwoon ihmisten seuraan, ellei he tahdoisi juuri

cunniallisten ylöncatzetta
sijwottomuden tähden. Pääldäiskein oljs speli
yxi wälicappale, jonga cMtta taitaisin tulla
n»etäH päällensä caickein

corkiain tuttawmeen, ja edeswedettä
corkian Herran, eli heidän suurten
eteen, ja njjn edespäin; joca il«
Ministereiusä
spelittä
Man
tussin tcijdais tapahtua.
Tähän wastais Pappi: Se cuin itzesäns on
syndi, ei ole «deswastattawa, eikä taida tulla
cautta, jos wielä cuinaa mondq
hywäri
etua
taitaisin woitettaa. Sillä täA
luultua
warcat, hu?rinttkiat ja portot,
caicki
nmowo
gw<oskäff?n rickojat ja huorat, Religionin ylön»
ratzojat, pettäjät ja caickein raiwoimmat pa>
monejn

sen

ja

sen

sen

hointekiät olisit launisteldawana ja edeswastattawana sen cautta, että he tiedäisit jougun edun
heidän hnnistäns, uscottajn itziänsä, että se olis
l>wu,

Että jocu opettals lapsillensa nijtä asioita,
joidenga wahlugosta ja synnistä hän on wacuu«

tttlu, sitä ei taita

wanhurscan Jumalan

edesa

ikänäns
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ikanänsä edeswastata; paitzi snä se soti sitä oi»
kiam rackautta wastan, jonga hän on welcapää
lapsillensa osottamaan.
Se on surkia kyllä, että Spelic ja DaM
owat nyt sijnä corkiasa mailmasa saannet sencallaisen arwon. Murta onqo je oikein, että
me sowitamme meitäm mailm ui caldaisiri sijnä,
c»in syndi on? Eikös tämä mailman caldai»
12: 2. selkiästi kielty? ja cosca
suus ole Rom.pitämät
sen sondina, itze asettaa
wanhemmat
heitänpä mailman caldaisixi, cuinga he silloin
tahdoisit edeswastata sitä, että he ylöscaswattawat lapsensa täsä caldaisudesa? Sen kunniallisen mailman lasten caswams on tosin nyt sangen yhteinen ja enimmilda wastanotettu, mutta
juuri
cautta heilleckin yri tundematoin syndi, josta caickein wanhembain pitä humalalle

sen

cowan.Alin tekemän.

Se em, jota toiwotan Spelistä nijden Cornijn paljon. Se catenimmitten
cuin
itzesans
myös olis jotakin, luullan
on; taicka jcs
cuitengin sen olewan
ja corkicuin
arwosta,
on.
on
ammasta
Usein se yxi
cunnits ja suuri etu, ei taitaa pelata. Sencaldaiset nuorucaiset pidctän hywantapaisina, ja

kiain huoweisa, ei maxa

se

se

se

jotca 'ahkeroitzewac heitänsä taitamasta ja toimellisesta waelluxesta, joca ei nijn huokiasii syö-

xe heitä
leen.

köyhyt«en ja tuhandeen »nielicmwaujos tahdotan puhua mailmaa

Tosi on,

F

4

raca-
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racastawaisista, kyllä he ylöncatzowctt ujjtä, jotca ci taida corteja, lyödä, eli nijta, jotca tekelväc hcillensä omantunnon nijn halwan asian
jocu lapsia, jotca
lumalisudcnsa tähden ei pidä

ylitze; mutla

awuns

ja

tahtoco

tuleman mailmaida wihaturi?

heidän

coscan

Pitäkö heidän

juuri tukman mailmcm ystäwixi ja Jumalan
wchamichixi? Eikö st ole tuhatta kertaa paremdi, nijn caswattaa hieta, että he tulemalla
ajalla taitamat tulla mahdollisiri jotain kärsi,
mään oikeuden tähden? Omba
armo Jumalan edesä?
Ajatelcammelawiammaldap?rään, cutca nuoret Herrat enimmast syöxewät itzensä waroihin
heidän matcoisanfa, taicka ne, jotca harjoittawat heitänsä cortkspelijn, eli ne, jotca sijtä
poispjtawät itzensä? O! cuinga monda owat
mailla joutuneet onnettomuteen, ainospelin
tähden, sekä hengen ja jäsenen,
ostails
ruumin ja sielun puolesta? Cuinga monda
owat spcleinsä cautta tullet welcaan, köyhyteen
eli Raspichnoncisin? Elicka myös pcmewat he,
häpiälllsen carcauxm cautla, erottamattoman
hapiapilcun heidän nimcns ja sucucundansa
päälle! Ol Minga monda hengen waaraa, duellia M tappelustu on heidän spelinsä tähden nostettu? Cuinga usiat corti-spelarit owctt'cuoliari pistetyt eli ammutut, ja nijn ilman parannuretta helwetiu sywyteen cohla alassyfätyt?

se

Taitawatco semmoiset sanomat ilahuttaa Wa-

hem-
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cosca

he saamat cuulla nijiä
tapsistansa? Eikö heillä silloin ole etua

hembia,

omista
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heidän

kyllä heidän spelistansä? Taitawatco he .'.lloin
gillata sen, että heidän poiccmsa owat nuoru»
desans oppimt corteja ja tämingejä spelamaan,
cautta menestyaxens heidän malcoisansa? O!
cuiiga paljota paremmin elämät sijs nc, jotca

sen
ei cosca i

ok oppinet spelamaan? He tulemat
aicacm inatca<rahoillansa, cosca toiset owat spe>
lin cautta hucuttanet heidän rahansa; he elämät
lemosa jä rauhasa,
toisilla on lewottomus

cosca

he culkewat wagasti, cosca
toiset istuwat kehrähuoneisa; he tajtawai cunnija mielicarwaudet;

alla ja armolla ylöspitää hellänsä, cuhunga he
tulemat, cosca toisten täyty yönaicana sateesa ja
rapacosa carata; he pysywät henaisä, cosca toiset duellisa pistetän eli ammutan cuolliari; he
tulemat ilolla ja riemulla Mia jällens heidän
racasten wanhemmimns ja omaistensa tynö,
cosca toiset tekemät omillensa murhetta caiken

murhen

ylitze.

Cuicenain wielä jotakin heidän tacaisin tulostane. Minä asun suuresa canplmgisa, (Frankfurtisa Mailiin wieresa) cusa sangen monda
matcustawaista culkewat ohitze, ja cusa minä;
minun awaran ki«joitus-menoin ja suuren tuttawudeni tähden, opitan monelda, ja cuca tiesi
useimmilda: cosca he nyt omat cotimezscoisans,
hawaitzen minä wlsusti sangen suuren eroituxen
mjden wälillä, jotca corteja ja tärnjngejä spelae
wat,
F5

90
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wat, ja ci spcla. lalkimlnäijillä on paljotapa,
remmnt menoc, cuin edelllsillä; jotca ei tosin
caicki ole yhtä paljon wahinqoitetut; useimmilla

on sangen wähä etua heidän matcustuxistansa.
Minulla on tapa kysää heildä nmnn seasa: Jos
he myös, sijnä maan paicasa, owat oppinet
ttmdemaan sitä eli sitä Ministeriä, KäsMäistä
eli suutta Herraa? M! jo, waEawat he
warsin, me olemma usiasti spelannet hänen s>u«
rasansä. Mutta cosca minä panen tygö: Te
«olecra myös rainnec hyödyttää reicänne hä>
men rvijsaudestans ja tiedostansa? sanpwat
jye: Spelipöytäin tykönä emme puhuneet tie«
joista. Caicki cuin minä löydän sencallaisten
nuorten Herrain tykönä, on se: minä surcutttlen
heitä sangen suuresti. Ongo silloin waiwan
wärdi, että jocu suurella murhenpldolla ja co«

stannurella malmista
päälle,

lapsensa

lähtemään

että he saisit cunnian nähdä
maihin, sen
corkcim Personaim, ja yhden cli toisen kerran
spelala cortcja heidän cantzans? Tuleco matca

sen

sillä maxeturi, jos he,
siaan cuin heidän
pidais cocoman itzellensä taitoa, ymmärrystä ja
wijsautta, unhottawat pois enimmän
mj«
sta, cuin he ennen tiesit; ja oppirvat haastamaan rahoja, nijn myös tulewat cotja turmellun mweyden ja tapain can§a?

osan

6. Toifinans on tämän Papismiehen
stynyt panna erinomaisen painon hänen wcchwistuxijnsa, Danstjsta ja Spelistä, että ne owar
syndi.

SpelistH.
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selittänyt stn halun, joca
nijn pian löyia sian ihmisen tykönä, senca!dai<
siji, hullurijn. Tämä perustus matcansaatta hy«
nijden
jotca
juuri

Danffista
syndi, cosca hän on

ja

tykönä,
ei
wän waicutUM
Myöden anna, että Danstit ja (corrbtärningi
ja slanti-) Gpelic owar syndi; mutta cmda>
v>at cuitengin plitzepuhua heitänsä sijna, että
witzit rajat eli määrät pitä afttettaman näiden
turhain töitten etten, jotca jos ne ylitzetaydän,
silloin sanomat he, että on syndi. Tamancaloaisten picktispelarejn canl)a on hänellä tawals
lisus pubua sturawaiftlla muodolla: Panna
määrät jongun asian eteen, on turha!, nijn
cauwan «uin halu sijhen maca syvämmesä kät«

se

kettyna. Caickenlaiscn tllrhuden ftasa ei ole
yhtän, joca nijn pian sytyttä sydämmesä sencalRieldyn halun ja himon sen perään,
laisen dan§i
ja speli; caickejn enmmin nuorten
cuin
personain tykönä. Nijn pian cuin he owat ka»
sittanet wahimmängin rackauden nijn cutznttuin
hauftumsten Wö, cuhla tule sijtä yxi spelihalu
ja dans;ihalu,,joca alusa määrä itzellensä wi§it
rajat, mutta sitten wähittäin täyttä sielun sisä!?
liseNä halulla näiten bulluttcn perään, joca ei
taida cmda itzellens yhtän lepoa, waan alinsma pacotta ja Mnans, min waati ottamaan
waaria caikista tiloista, jä myös etzimäan tilaisutta, saadarens tydyttää himoansa; jos wielä tapcchduis, julkisestikin, ajallisten etuin, hen,
genja mweyden vnhottmnisella; ja, jos myös

se

setapah«
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tapahtuis seka sielun että autuden wahingolla.
Caicki cottcelemus anda meille tästä enämmän
cuin selwät todistuxet; ja ei yrikän spelari eli
dantzari taida saatta sitä kieldää. He langewat
cautta sencaldaiseen hengelliseen janoon
ja lcwottommeen, että he
summawat
heidän ijancaickisen autudensa, ja myös usein
tulewat sijiä osattomari.
7. Raamatun paican »Hesa Rom. 12: 2.
Alkät sowittaco teitänne tämän »nailman
«luodon jällen; etziwät usiat sitä cstelemystä,
että he sanowat: Cucas tietä, jos juuri dantzit,
corti>ja puu-spelit tulewat luettawari tähän
mailman caldaisuceen, joca täsä kieldään? Ne
taitawat, mitamar, pikemmin olla nijden kesticappalden lugusa, joista Jumalan lapset, nijn
hywälla omallatunnolla, cuin syömisestäkin ja
juomisena, taitawat mailman cantza osalliset
vlla? Mutta tämän wasturen hän cukista
rawaijclla tapag: Meidän pitcl ylitzen caickia
ensin tutkiman, mitä mailman caldaisuteen pitä
luettaman, elicka ei. Ilman epäilcmätä tule
caicki se, cuin on otollinen lihalle ja werelle, eli
wcmhalle Adamille, mutta wahingollinen hengelle, taicka sielun hengelliselle elämälle; caicki,
mitä lihalliset ihmiset halajamat ja himoitzewat,
mutta hengelliset mielet wihawat ja cauhistw
työ, josta mailman lapset
wat;, Lyhyeldä,
paremmin
cuin Jumalan Lapset,
duomitzewat
"sijtä, cuin
löytäwat
wahmgoituri
Ma
itzensä

sen

coconansa

sew

se

toiset
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toiset eduxi luulewat;' witzisti tule se mailman
caldaisuteen. Arwatcamme nyt suuren seuran
yhteen coomri, cusa nijn yri osa olisit wagat
ja Jumalala racastawaiset sielut, mutta toiset

käändymättömät mailman ihmiset; anna muulamat silloin tulla edes fen neuwon cantza, että
ruwettaisin hyppämään, elickä spelipöydat pidais
toinen
edesasetettaman, eli he caicki

toisiansa iloiseen

seuraman

cohta nähdäisin
heillä olis suurin
mielisuosio ja halu. Jumalan lapset näyttäisit
heidän ero halunsa, mutta toiset heidän mielenteconsa pian ja selkiästi. Jos MU silloin kysyis
syiden perään, taitawat tosin ne edelliset anda
ymmärtä, että sencaldaiset narrityöt owat sotiwaiset heidän hengellistä elämätänsä wastan lumalasa; mutta jälkimmäiset sitä wastan, jos he
tahdoisit puhua nijncuin he ajattelisit, nijn heidän sanoistansa pian kyllä ymmärrettäisi» selwästi, emi heillä wielä olis yhcän uscon eläja
molemmin puolin, cumbaango
-

tussin tiedäisit siitä, waan
ainoastans tydyttää lihallisia himojanNämät juuri eroitecut duomitzemistt ja mie-

mätä itzesäns,
pyydäisit

sa.listymiset

eli maut, cmdawat meille cöetus.perujosta me taidamme kewiasti päätkäsijn,
sturen
tä, mitä sencaldaisella tawalla tule mailman
caldaisuteen, jonga jälken yri Christitty ci saa
sowitta itziänsä. Tämä perustus tulee sitä lujemmaxi sen cautta, että käändynect Jumalan
lapset wahwistawat puhensa, osittain smcaldai-
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silla. Raamatun

paicoilla,

silla todisturilla,

jotca

jotta yrittäwät ja

waatiwat pyhää elämäkertaa, osittain
wat, että

nämät

wastansanomata osottahulludet paljon pahaa matt

cansaattawat.
8. Että edelläkäywaism numeron alla myös
mainictin Comediat/ nijn minä tahdon lyhykau
edesweta sen muodon, jonga cautta ylömsisli
banä mainitulle Papisiniehelle on tawallincn,

niiden corkiambain edesä osottaa, että ne owat
syndi. Caicki cunnialliset ihmiset, joilla on
wähingin toimen macu, tunnustamat warsin,
että ne törkiät Saranlaiset comediat owat syndi,
cuulla, cuin niiden caickein
cosca ei nijsa muuta hirwigt
jaariturtt ja puhet.
riwoimbain ihmisten
juuri
Mutta
sillä Fransosein Comediat oman
edeswastaureen, cosca he sanowat, ettei nijsä
löytä semmoisia alhaisia ja kelwottomia puheita.
Siellä hallitze sencallainen fijni macu, ja nijn
caunis tapain oppi, että he luuiewat saamansa
enämman ylösrakennusta taincaldaisesta
asta, cuin yxikertaiststa Saarnasta, Mutta
tähän Papilla on tapa wastata, nijnculnseura:
Nnsixi, cosca caicki Fransosilaiset comediat
owat

nijn puhdistetut ja hyödylliset,

ja ei

käydä Pyhällä Ehtollisella.
saa coscan
kysytän, jos myös
sijwot

tahdoisin

minä mielelläni tietä syyn, mingätahden caicki
comcdiamit Frankrikisä owat pannaan pandUt,

Toisexi

comediantispelarit edespamwat

sencaldaiset
heidän caunin ta»
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ja säädyllisellä muo-

paoppinsa, ,nijn vxitotisella
dolla, cuin yxi nijn aiwan tarpellinen ja painawainen asia waati? Eli jos ei he myös anna
nijn paljon narritöitä ja yllytyriä juosta wälijn,
että heidän tapaoppinsa sen cautta on yhtä nijn
»vahingollinen, min macuinen ja otollinen lihalle
ja werelle? Ne suurimmat ckeatrin edeswastajat owat minun edesäni wacasti tunnustanet,
että taimaldainen myrkyllinen macu ja pistawäinen yllytys löyty parahisakin näköspeleisä,
ja paitzi sitä ne tulisit nijn carkioiri, ettei ne
ollengan saisi päällecatzoita. Tämä on jo selkiä
todistus sijtä, mitä meidän pitä ajatteleman
comedioista, nijnmin jotta andawat syndiselle
lihalle ja yldywäisille himoille heidän wahwistu.rens ja myrkyllisen rawindonsa.
Colmannexi, owat sencaldaiset personat, jotta ennen kääntymistänsä olit suuresti taipunnet
naköspeleihin, ja caickein kijwaimmin puolustit
nijtä fijnimacuisia, cuitengin tunnustaneet yriwacaisesti, heidän kaandymiscnsa jälken, että
pahat himot ja lihalliset halui owat enämmin
min paljon tullet sytytttyri wiattomimmistakin
näköspeleistä; johonga myös tule se, että miehen
ja waimon puolet, jotca ennen tussin owat näh»
net toinen toisensa, istuwat silloin ja seisowat,
sencaldaisesa tapaopisa, nijn ratki irtasti ja secasmraisesti toinen toisensa seasa. Minä uscon
tämäil heidän juttelemisensa sitä pikemmin, min
minä olen jo itze castanut Gammat äpärät, ja
myös

DanMa
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»nyös naimin personain jalcalapset, jotca tuowat

alcunsa tuttawudeista comedie-huomisa;

ja

epälucuiset walimret olen winä cunllut awiowä«ldä, heidän puolisainsa sijwottoman käyttämi-

sen ylitze neljännexi
semmoisisa cocouxisa.
Tapaoppiansa
Mica

heidän

waa-

randa, nijn me tiedämme, ettei se ole Christillinen; mutta kyllä pacanallinen jombicumbi
olla pitä. pacanallinen tapain oppi tuotta
vpemrens» järjestä, waati ainoastans ulconaisia
awuja, ja Ma sydämmm paraudamata, ei
näyttäin jotacuta lähdettä, josta taitan saada
woimaa harjoittamaan näitä awuja. Se Christillinen sitä wastan johdana opemxensa Jumalan ilmoitetusta Sanasta, yrittä ylitzen caickia

se

ensin sydämmen käändymista, ja tuopi caicki
cuin on Christuxen
hänen oikiasta lqhtestäns,
woima ustolla käsitetty, joca teke sydämmen
cläwäri ja asetta caicki sen woimat alinomaiseen
awun harjoittamiseen. Christillinen tapain oppi
edespannan meille saarnoisa. Pappi, ehkä haneliä olisit halwimmatkin puhen lahjat, niinmuodoin cuin hän saarna Jumalan Sanasta,
mahta wältämättömästi teroittaa Christillistä tapain oppia. Mutta sitä wastan on selwä, ettei

sen

perään wähmdäkän;
comediannspelari kysy
näytä
ci hän
tuulioitansa Jumalan Sanan ty>
gö, ei HERtan ChrPuren ja hänen
woiman tygö, ei uuteen syndymiseen ja sydämmen sisällisimbaän muutteen; (jos hän sitä te-

usconsa
kis,

Spelistä.
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kis, silloin hän sais nijn wähän tygöjuorua ja
cocousta, sanotan) lyhyeldä, ei hän edespane

Dansiista ia

muma cuin pacanallista tapaoppia, nijncuin

myös coconäköspelin sisämmaiftllä luonnolla et
ole muuta, cuin pacanallinen alcu. la, ei yä»
eteenaseta awunoppia likikan nijn puhtana ja
ylitzewoittawaisna, cuin yritotinen pacanallinen
tapain opettaja; sillä caicki cuin taidais ja p>
däis oleman hywä hänen tapaopisans, se tUe»
mellan hänen hullmtelemisens ja yllyuäwäiftn
menettämisensä cautta. Ei taita sijs totudella
sanoa, että meillä on nijn suuri hyödytys hal»
wasta pacanallisesta tapakirjasta, cuinga paljota
wähemmin taita silloin sen hyödytys pandaa
Saarnan rinnalle, josa ei pacanallinen; wacm
Christillinen hywain tapain oppi edespannan.
O! mikä röyckiä ja taitamatoin puhe on mj»
dm, jotca nijn perustamattomasti päälleseisowat.
9. Että nyt ulconainen Christillisys on laheS
nijn paljon yliwuotawa mailman turhudesta,
cuin itze pacanallisus; ja edellä käsitetty mielisuosio sijhen on nijn peräti sywälle juurtunut,
että täysinäiset ihmiset sangen Harmoin Malvat ylitzepuhua heitänsä, että
on syndi, job

se
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he ensin ole Jumalan tygö oikein käändyneet; sentahden tuli nimitetty Jumalinen Papismies nijhin ajamrijn, että täsäkin asiasa pi<
däis aljettainan lapsista, ja hywa perustus heidän tykönänsä laskettaman, jonga cautta he
mahdaisit hamasta nuorudesta harjoitettaa cawahtamaan heilansa naista hulludeista. Hän
lei

sen

päälle suuren joucon lapsia, corkemandoi
masta, ja alhaisemmasta fugusta, käydä cotona
hänen huonesansa kerran wijcosa, ja neuwoi
heitä silloin Christillisyden perustus-tomdeista;
ehei yhtä haawaa sijnä siwusa tilaisutta, andaa
heille puhtan pääkäsityxen näistä tyhmydeistä;
ja otti myös erinomattain waarin tästä asianne Confirmationisa, eli Casten
haarasta,
lijton wahwistamisesa, jällens luowuit pois perkelen menoista, jotca ensimmäistä kertaa tahdoit
käydä HENran Corkialla Ehtollisella. Tätä
hän teki sangen yritotisella, mutta cuitengin

cosca

Ewangeliumillisella tawalla. Hän eteenasetti
heille nimittäin, että Confirmationi oli wanhan

Casten lijton kertominen ja wahwistaminen, ja
<«ä he nyt itze omalla suullansa otit omantuntonsa päälle, ja lupaisit elawän Jumalan edesa
pitää,
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pitää, mitä heidän Cummlnsa ennen heidän m»
meensä olit luwannet. Costa he nyt olit luo»

Danfisia fa

cairki perkelen työc ja menot,
vsotti hän heille ftlkiästi, cuinga he olit yhtä
haawaa ylössanonet caiken sowittamisen mailman muodon jalken, nijncuin dantzisa, spelisä,
comedioisa, HMuisa puheisa ja narrispeleisä,
coreudesa, ylpeydesa, ja fencaldaisisa. Nyt
(sanoi hän) minun rackat Nuorucaiseni ja Neitzyeni! uudistacat itzc teidän Castesa Jumalan
canssa tehty lijtonm; Otiacat teidän Fadderittenne teidän edestän sijnä tehty lupaus, tei,
dän oman sielunne ja omantundonne päälle;
luwaicat Colmeyhteiselle Jumalalle, ettet te enä
tahdo näisä asettaa teitänne mailman caldaisiri.
Teidän welwollisudenne enane nyt, tästä
stä saacka cartaa teitänne näistä hullurista. Te
tiedätte hywin, ettet te taida pitää tätä teidch»
lupaustanne, jos et te ensin tule oikein käätyri;
wuttanet pois

catzo,

täsa

onsijs

uusi syy,

mahdaisim olla ahkerat wastanottamaan kaändymi»
D armoa, jollet te ehdollanne tahdo rickoa tck
dän Castenne ja Confirmationinne lupausta lc.
Tällä muotoo »n tämä Mies, Jumalan armon
Vs

että te

nyt

kauna /
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cauua,
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siunauxen hedelmät, sij-

uä että sangen monda nuorta, jotca owat käynneet näisä hänen cuullustelemuxisans, owat ca»
lvahtaneet itziänsä taincaldaisista mrhudeista, ja
M andaneet muille juuri caunin esimerkin.
Jumala andacon tämät, nykyisen pahan mailman kerran tulla meille oikein carwari, ja tch
wan juuri makiari! Amen.

Lähe-

MhctgsliM
Vhden

Surullisen Frouwan

tygö.

loca pitkällisen rucoilemisen

sen perästä cuitengin

ja etzimi-

työlästt taisi tulla
wacumetuxi hänen Armo-tilasta».

sa Jumalan tykönä.

Tekiän Esipuhe.

Kirjan
-

-

wuodet owat

-

<K>«W edesculuneet, sitte cmn
minä lähetin tämän, hengellisillä
Neuwoilla täytetyn Jumalisen Rirfan, yhdelle siihen aicaan
nelle, mutta suuresti ahdistetulle ia
surulliselle Sielulle. Jumalan sutuli se siunatuxi/ ei ailasta Armosta
hänen,
waan myss muitnoastans
jotca mielistyit
tykönä,
ten Sieluin
kirjoittamaan sijtä copiat; Tämä
oli ulotturvainen syy, joca kehoitti
minun, prändin cautta, iättämään
lawmmmalda yhteisin Canffan
sen
hywaxi.
-

-

?. ?<

r. r.
eidän otollisen lähetyskirjanne, sijtä
18 p.

sisälläolewaisesa cuusa, sain

minä eilen ihastilrella wastanotta.
Se ilahuna minun, tttä Te kerran otetta wäsyneet, nyt enämmin, nijncuin
cauwan kyllä on tapahmmu, waiwamasta Teitänne waitolemisesa; ja että Jumalalle on kelwannut lahjoitta Teille sen armon, että Te
olma tainnet ilmoitta minulle Teidän murhenne,
ja nyt wihdoin pyytä neuwoa. Sitte cuin niillä myös itze, nijncuiil asian paino waati, olen
msin auxenihuiitannut Jumalala ncuwosta, walkcudesta ja wijsaudesta, tahdon minä jumi lyhykäisesti awata ajamrmi, caiketi Teidän lähetyskirjanne johdamren jälken.
l. Teidän päämurhenne lvaaranda sitä kysymystä: Jos Teillä on oikeus pitää itzenne
käätynä? Te teette syystä sen päätören: Jos
te vielä olisitte käändymätöina, nijn ette olisi
nnma cuin tähän asti pettänet itze teitänne ja
muin; mutta jos te ainoastans tulisitta wacumeuri sijtä, että te itze työsä olisitta käändyneet, nijn caicki mulit kärsimiset ja ahdisturet
pian ulisit kewiämmäri candaa. Mutta M
kysy,
G 4
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kysymyresä tule enin sen päälle, että me teemme eroituren käändymisen wälilla, niinmuodoin cuin se teke kyliari wanhurftaxirekemisesä, ja nijn muodoin cuin sc pnä aina enämmin päällepidettämän
(Mi cutzutan ensimmäisexi parannuxexi, toinen jocapaiwäistxi parannuxexi.)

Costa sana oman jalkimmäisesä ymmarryxesa,
ja sen cantza ymmärretän parannus eli käändymys coco sen awarudesa, silloin puhutan
ainoastans sencaldaisista uscowaisista sieluista,
jotca owat ollet heidän HERrallens lesurelle

uscolliset, hamasta heidän mielensä

mumoxen

ensimmäisestä alusta, aina läpi. Tämä käändyminen saapi alcunsa aina sijtä saacka, cuin
sielu lEsuxen ansion cautta uscosa käsitetan,
wapari tehdän synnin mallastakin, ja pysy nw
cauwan cuin usco päälleseiso. Mutta sillä owat
moninaiset astelet. Ensimmäinen iso astuin ljo«
jos

honga,
.minä nijn saan puhua, meidän
täyty astua usiammilla pienillä affeleiilai cchutan wanhurscaxirekemisexi. Sitte cuin stms
vn päästy/ nijn ei sielu saa seisoa alallansa ja
peräti lacata astumasta mä; ei: hän pyrki lawiammalda edes, jocapäiwaisesä paranmxesa
taicka PMryiresä, ja astu siinä assele astelelda (Catzo 2 Pet. 1: n 13.)
walchurscaxi tekemiseen on kyllä, coca ihminen on ehtinyt nijn cauwas, että han>)xiwa«aisesti cam syndejäns, ja otta uscosa wwansa
-

-
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yhteiseen sowindo-uhrijn,

omistain itzellensä sen amualliset hedelmät/ täydellä todella, tahtoa olla hänen omansa, mennä
sisälle hänen totiseen seuramiseensa, ja ei coscan
mä ehdolla syndiä tehdä. Taicka, että minä
mahdan seliltä asian minun Vapahtajani ja

HERrani omilla puhenparreilla:
wanhurscari tekemiseen, co,ca

kyllä

Sijnä on
me olemma

hengellisesti waiwaiset, murhelliset, isowaiset ja
janowaiset wanhurscautta., Matth. 5: 3.4. 6.
cosca me työtätygöns,
tekewäisnä ja rascameuuna tulemma hänen
Lug. n: 28. cosca me
kiellämme itze meitäm, otamme ristim paällem»
-me ja seuramme Hända. Lug. 16: 24. loca
on nijn cauwastullm, hän on wanhurscari teh>
ty, ja

omista

andcxi saamiseti.
jocapäiwäinen parannus. Me oleinma tosin
wanhurscaritekemisesa coconansa wapautttut synnin melasta, rangaisturesta ja halliruxcsta.
Mutta

syndein

juuri nyt pyhittäminen aljetan, eli

Mutta se tarm cuitengin meihin wielä, ja «ke
meidän hitari, pitä sentähdcn pyhittämisen tilasa aina mimmin ja enämmin poispandamail
ja ylitzewoitettaman. Ebr. 12: 1.
Pailzi
sitä on hengellinen elämä wiela kyllä heicko,
-.'.

tähden pitä sen

caswaman

män. Se autuas Mies

wähittain lisandyLucherus kirjoitta tästä
ja

edespyrkiwäisestä parannuresta juuri merkillisesti,

hänen wähäsä Catechismuresans: Se 'wanha
Adam, joctt mei<« xoielä «n, pitä jocapäi,
G3
lväi-
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wäisen

Tähetyskirfa suurulltsen
catumuxen ja parannuxen cautca,

ja caickein pahain himoin cansta,
cuolecerraman, ja Mens
(sen endisen siaan) joca päiwä ylösnouseman
uusi ihminen, joca wanhurscandes ijancaw
kisesclumalan edes elämän pirä.
Moni Jumalan lapsi tule epäilemään paran»

sondein

upotercaman ja

nuxestans, ainoastans sen syyn tähden, ettei he
tästä edesmodusta eroituxesta. Että
jocapäiwäisesä pyhittämisesä heidän oma paha
sydämmensä, anda heille niwan paljon työtä,
ja he sitä wastan ei nijn pian taida hawaita
täydesa
sen hengellisen elämän woimaa, sijna nijn
mitasa, cuin he mielelläns toiwottawat,
he
cohta joutuwat tamcaldaisijn ajamxijn: En
minä mitämax ole wielä oikein käändynyt; jos
minä olisin käätynä, witzisti olisit asiqt coco>
nansa toisin minun scanstani; ei minun sydäim
meni olis silloin nijn perki paha, ja minä olisin
wähää parembi, cuin minä nyt olen. Tästä he
silloin heickonewat ja näändywät sodasa syndiä
wastan; ja juuri tämän cautta saa syndi otca
tilan, tulla wielä woimallisemmaxi, ja andaa
heille silloin sitä enämmän tekemistä; nijn että
he kewiästi sillä tawalla kietomat ja hniritzewät
ota waaria

itzensä, tuhannenlaisisa tarpettomisa murheisa ja

surullisudeisa. Tätä wastan, jos ihminen ainoastans pitä waarin tästä eroituxesta, ja löytä

parannuxen mndomerkejä tykönäns, nijn paljon
cuin wanhurscaxi tekemiseen tarpellinen on, silloin
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loin hän ei tarwitze andaa willitä itziäns oikiasta
maalista, jonga wgö meidän juoreman pitä,
caikilda, wielä sisällä-afuwaisilda ja kijnnirippuwaisilda,, synnin päällecarcauxilda ja wioilda,
joiden tähden caicki Pyhät pitä rucoileman;

Hän edespyrki, turmalla ja uscalluxella hänen
lEsuxensa päälle, ilman lackamata upottalnasa
wanhaa Adamia, ja andamasa hänelle jocapai»
wä hänm hywin ansaitun cuolemansa, jocapaipäisesä catumuxesa ja parannuxesa. Hän ajattele tällä tapaa: Minulla on nyr. Jumalan

kijtos! minun syndeini armollinen

anderisaa»

minen; mutta cusa syndein andexi andamus
«n, sijnä on myös elämä ja autuus, Catzo,
talla muodolla tule usco wäkewari hengellinen
elämä enane, ja synnin woima yllyttämiseen
wähene enämmin ja enämmin; sillä sielu tule
sijrtyri aina suurembaan ja suurembaan coetu«

jonga
xeen uscon wäkewästä
warjellan
hengellisten
cautta hän sitä enämmin
wihollisten syöremisestä uscottomuden epäilemisiin,
joidenga eteen surulliset sielut, heidän tarpettöman epäilemisensä cautta, itzens ulosasettawat.
Caickia tacä olen minä nijn asianhaarallisesti
edellapäin sisallewetäa, että pääasia
tahtonut
juuri sen päällä maca; ja nyt taidan minä,
tämän cautta, sitä wacaisemmin, raketa itze so>
wmamisen Teidän sielunne tilaisuden päälle.
i. Ensixi olen minä witzeydesa wacuutettu
sijtä, «ttä Te oletta jo käändynpt. Te saitte

itze,

Tähetpskirja surullisen
muutamia wuosia eimen, cosca yri cowa
ruumin sairaus aucaisi teidän eteenne ijancaickisuden hirmuiset portit, Pyhän Hengen lukitzeinisen sen päälle; ia eipä sillä ajalla ollut teidän
tykönänne yhtän epäilemistä fljtä, että te jo to>
tisesti seisoitte yhdesä lumalalda armoitttusa
tilasa.
2. Aina sijtä autuallisesta hetkestä asti ette
Te ole, nijn paljon cuin minulle tiety, on, eh«
dollisten pahain tapain eli hallitzewaisten syndein
cautta langennet tacaperin armosta; usiamman
cuin yhden kerran oletta te omalla suullanne
108

wacuuttaneet
tunut.

minua sijtä, emi

se ole

tapah-

Nykyisellä ajalla taidan minä Teidän omasta
rackasta lähetyskirjastanne päättä, että tM on
raicki sen totisen parannurm tundomerkit, nijn»
monda cuin wanhurscaxi tekemiseen tarwitan.
Minä tahdon kertoa teidän omat sananne; ne
cuuluwat tähän laihin:
"Se on minun waca aicomureni, mieluisesti
"poiskieldaä caicki tyynni, ainoastans että mi"nä aucuari tulisin.
En minä tunne itze
"tykönäni muuta cuin wiheliäisyttä, ja sen minä yawaitzen mlewan päiwä päiwäldä pahemCuuengin, caiken
"mari ja pahemmari.
"tämän minun wiheliäisydeni cantza, olen minä
langennut maahan, nijncuin syndinen waimo,
«»-

"

<

-

-

"

,

«minun

HERrani lEsuxen

"ja rucoillur

Händä

jalcain juuren,

catkerilla kyyneleillä, että
"

hän

tygo.
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"hän cuitengin tahdois oua
ja, minä tahdon mielelläni

minun armoihin:
anda itzeni Hänen
palwelureensa, ijäiseri ajaxi; ehkä Hän hywin
"tietä, etten minä itzestäni taida muuta tehdä,
cuin st»ndiä. Sentahden en minä muuta huu>
"da cuin: HENra lEsu! armahda minua!
"Minä olen myös caiketickin pannut mieleeni,
"omistaa itzelleni coco Hänen ansionsa: mutta

"

"

"

"ach! minun Autuaritekiäni! minä huocan, et
ennen
sma cuule sitä. Cuitengin tahdon minä apua.
cuolla, cuin lacata rucoilemasta Sinulda
la, jos wielä minun ruumini ja sieluni wai»
puis, tahdon minä cuitengin pysyä lujasti sij«
"

"

"

"

"nä toiwosa, että Sinä wihdoin otat minun
Sen minä wihipi tiedän,
armoihin.
"minä tahdoisin mielelläni caicki, caicki poiskieldä, saati minä tulisin aumari. Cuitengin
jos te tiedätte jotain estettä minun puolestani,
nijn minä mielelläni tahdon
tieldä pois"

>

>

-

"

"

sen

"

"

perata.

>

Tähän Teidän kirjoituremne Teidän Sielun»
ne tilasta, on minulle sallittu wielä lisätä seura<
Voaisen waarinottamisen. Ei se ole eilan eli tM«
na päiwänä, cuin te tulitta taincaldaiseri: Ei
tämä ole paljastans sen edellajuorewan Armon
waicutuxet, ikänäns cuin te edelläpäin olisitta
maannet

surutoinna haUitzewaisisa

synneisä;

Ei

se ole äkista mlewaisetkaändymättömildäkin
lähtewaistt lijcuturet,
ja

jotca walista taitan
ihmisildä tuttaa, jo:sa cuitengin pian kyllä lyöwät
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ne pois tyköänsä, ja edespyrkiwät sitten, nijncuin ennengin, heidän wanhoisa hallitzewaisisa
synneisänsä. Ei, teidän murheniie aumdesta on,
Jumalan armon cautta, paljota sywemmäldä
perustettu; se on pysywäinen. Samalla tawalla,
cuin te nyt kirjallisesti oletta minulle selittäneet
teidän sielunne tilan, on se myös tapahtunut
suusanalla monda kertaa ja cauwangin ennnen
tätä. Jos se olis ainoastans yri huikendelewainen ajatus sen tykönä, joca yhtä haawaa elais
ehdollisesa synnisä, silloin ei olis paljon
sen päälle luottamista;
silloin minä neuwoism
teitä warsin tacaperin ensimmäiseen parannuxeen.
Mutta nyt, että on yri hedelmä Jumalan
johdattawaisesta ja alati pysywaisesta Armosta,
longa catitta te, Jumalan kiitos nijn totta!
cauwan ennen tätä oletta wapahdettu synnin
welasta ja wallasta; nijn tule myös minun peräti toisin sijtä ajatella.' Minä saan sijs, teidän
kysyä: Ettekö te tunne
suostumurenne
teidän syndi-turmellustanne, nijncuin sangen
waiwalloista ja rastasta cuormaa ja tackaa?
Ettekö te löydä tykönänne sydämellistä uscon ha>
lua HENran lEsuxen perään? Eikö sijnä ole
rucouria, huocauria ja kyneleitä Armon perään?
Eikös teidän pahan sydämmenne syndiset himot
ole teille häijy ja suucmwa cauhistus? Eikö
teillä ole täysi tosi ja aicomus, ei coscan ena
palwella syndiä, waan elää HERralle lEsuxelle, ja kiellM caicki, cuin on Handä wastcm?

se

Nyt,

tygo.
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kysymyrijn te witzisti wacaickein päälle on jo, teistatte:
dän lähetyskirjasanne, wastcmu sillä sanalla on.
Nyt sijs! Minä kysyn edespäin: Eikös nyt
niinmuodoin löydy teidän tykönänne caicki mndomerkit, jotca Pyhäsä Raamamsa tietä andawat totisen parannuxen? Eikö sijs tämä teidän
parannurcnne ole caiketi ulottuwainen, wähim»
Nyt, caickijn

näihin

On, ja nijden

Jos te nyt tahmäxikin wanhurscaritekemiseen?
jommancumman naista kysymyrista, nijn teidän tule sijna siwusa Jumalan sa-

doisitte kielda

nasta ojotta, taicka että parannuxen tunnusmerkit owat toisenlaiset, elickä ettei namät ole ulotMwaiset wanhurscaritekemiseen. Teidän täyty

haawaa wahwista, ettei työtä tekewäiset
rastautemt sielut saa tulla lEsuren
jos
tygö; eli
he rohkenewatkin tulla Hänen tygonsa, että Hän silloin heittä heidän ulos tyköänsä, tämän heidän syndisen röyckeydensa tähden, sen siaan cuin Hän on luwannm wirwotia
heitä. Näitä caickia et te taida ikänans pääl-jällenne otta wahwistarenne. Mitä on silloin
jillä? Ei muuta cuin se, että te annatte Jumalalle cunnian, ja ylistätte Hänen ijancaickista
cauwas on
armahtawaista Armoansa, joca nijntyönsä
hywän
aljetun
teidän
saattanut Hänen
tykönänne, että te nyt oletta käärönä ja totisesti wanhurscautertuna.
O! ojercar sijs nyt teidän waipuner kä,
telM, jotca tähän asti ei ole tahtonet anda
silloin

yhtä
ja

armon
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armon itzellensä omistetta, tehdä wäkiwaldaa,
ja repiä hiillensä taiwan waldacundaa; ja wä«>
syner polwet, jotca tähänasti owat caidalla

tiellä nijn ratki wäsynet, että te myös epäilitte
sijtä asiasta, jos se oli oikia parannuren tie,
jota te oletta waeldanet; astucar nyr wilpirtomäc astelet teidän jalrvoiUanne, rohkiasa
uscon turwasa, errer re enä combastuisi nijncuin onduwa, surullisudeisa ja epäilyxisä, rvaan
paljo enämmin rerwexi rulisirce. Hebr. 12.12,
13. Oppicat wiela kerran nscallurella käymään edes Armon Istuimen cygö, että re
laupiuden saisitte, ja löydäisitte armon.
Hebr. 4: 16.' Alkät nijn suuresti catzoco teidän
omain tundemistenne ja luuloinne, cuin paljo
enämmin nijden lohdullisten lupausten päälle,
joidenga cautta HERra lEsus armoisa cutzu
tygönsa caicki wapisewaiset lambat. Awatcac
ja lukecat itze, teidän usconne wahwistuxexi Ps.
22: 27. 34: 19. Luc. 18: 13.14- Es. 42: 3.
66: 2. Match, n: 28, loh. 6: 37. Rom. 5:
20. Ilmest. 22: 17. )os teidän sydämmenne
tahto duomira ceirä, pitäkät silloin kijnni Jumalan Sanasta; Hän on suurembi ja totisembi, cuin teidän sydämmenne. 1 loh. 3:
20. Huutacat rohkiasti Paawalin cantza: Cuca on, joca tahto cadolta? Täsä on Chcistus, joca minun edestäni cuoleman kärsinyr

on. Rem. 8: 34.

Edes,
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Edespäin, sixi coisexi, Te »valitatte lähetys,
kirmsanne teidän pahan sydämmenne ylitze, cutpahari, cadorettawaxi,
zutta
ja
maxi cowaxi cappalexi, johonga ei mitän
hywttä pysty; ja kysytte
ohesa, cuinga on
mahdollinen, enä yri pyhä ja puhdas Olemus, sencaldainen, cuin se pyhä
ra Jumala on, longa edesä ei mirän saastua
rapaa taida pysyä, taidais otra asuinsiansa
semmoisesa sydämmesä, cuin teidän on?

sen

sen

se

Tästä Teidän waikeroitzemisestanne minä näen,
että teillä on eläwä ja suckia coettelemus teidän
hengellinen
omasta mrmellurestanne, ja että teidänsangen
tykönänne
sywäl»
»n
teidän
waiwaisudenne
dä juurtunut. Mutta se tygöpandu kysymys t"lee,
nijncuin minulle näky, waärästä käsityreliä, joca
ei tahdo sallia keille yhtän lohdutusta Jumalan
Armosta, nijn cauwan cuin te wielä hmvaitzette
wähimnlängin saastaisuden sydämmesänne. Ette
te ole se ainoa, jcca loucka itziänsä tähän callioon; monet muut Jumalan rackat Lapset owat,
ynnä teidän cantzanne, tällä muodolla tullet heicori
Mutta täsä pitä waariotettaman: se on aiwan

uscosa.

suuri eroitus hallihernaisen ja ei halliftewaisen
fynnin saastaisuden waihella. Se halliyewainen
tundu sijtä, että ihminen silloin si,ostu, mielisty
ja tyty pahoin ajaturijn; mutta nijn cauwan cuin
sielu pjtä sisällisen cauhisturen nijtä samoja wa»
stan, murehti nijden ylitze, maca joca hetki campaileH
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pailemisesa. huocailemisesa ja rucoilemisesa nijtä
wastan, silloin ei ne ole halliyerraiset.
loca anda synnin saastaisuden wallita tykönänsä, se on, joca suostu sijhm, yan ei taida nijn
muodoin pysyä Jumalan edesa; ja tähän sopi
Jumalan Hengen oma uhcaus Eph. 5: 5. Mutta sitä wastan se sielu, joca ei salli synnin tulla
hallitzewaiseen waldaan tykönänsä; waan soti ja
seiso sitä wastan, ja anda HERran lEsuren
Jumalan Pojan weren puhdista itzensa caikista
synneistänsä; nijn myös coke, pyytä ja ahkeroitze,
jocapäiwäiwaisesä pyhitypesä, aina enämmin ja
enämmin tulla puhdisteturi caitesta lih«n ,a
hengen saastaisudesta, 2 Cor. 1 1. hän taita
myös,/ juuri caickein saastaisten ajatusten kiwulloisimbaingin tundoin alla, iloiten weisata Suomalaisesta Wirsikirjasta Num. 294 ja 295.
Ach! ei minus mitan yywää Löytä, sitä wa,
-

litan,

himo poltta,

sywaän Cuoppaan pyytä
wajotta.
(mutta)
joucko
on
minua
satanan,
wastahan,
Jos
Sun awullas (H. lEsu) mä ratki, He woitan
cuiteng caicki,
näytän,
Nijn
tundon lewon
weres
heille
Cosc
löytä. i Joy. 1: :.

Synnin

«

-

3. Te wielä walitteletta Teidän usconne ylitze,
ja sijnä on teillä myös juuri oikein. Ei nijn,
cuin teillä ei ensmgan olis totista uscoa; wacm

että

Frouwan

t?go.
että st totinen usco, cuin teillä on,
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tekewaisnä, hänen surkiain heickouttensa tunnon
alla. Jos te luulisittä, ettei teillä ensingän olis
uscoa, nijn minä ainoastans otan teidän oman

coetuxenne wacuuttawaisexi todistureri wasta-totudcsta. Sillä teidän usconne seiso ikawöitzemisefa,

ja janomiscsa Christuren perään; se halaja, huoca, se itke ja rucoile armoa. Näitä
caickia ette taidaisi mlllän muotoa tehdä, jos ei teidän tykönänne olis jotacuta hengellistä
elämätä; sillä peräti cuollu cappale ei taida ollcngan
ikäwöitä, eikä tuta tykönänsä yhtän nälkää ja janoa jongun perään; ei taida Millan muotoo
huut-, eikä rucoilla. Mutta jos te walitatte «'con
heickoutten ylitze, nijn te juuri ccmtta myöden
on itzesäns oikiasta
annatte, että teidän
laadusta, eläwä ja PyhäldäHengeldä waicutettu;
ann olla, että hän nykyisellä ajilla olis heicko. Jos
teillä on usco,. niin teillä on myös armo; <«ll<s jaPojan päälle, ei pidä huc«
cainen cuin
ijancaickisen
elämän saaman.
tuman; mutta
heickouyet
pitä ainoastans te«
loh. 3:16. Uscon

isomiftsa

se

uscon

se

usconne

sen

usco

kemän teitä ahkerammari rucoilemaan

uscon wah«

wisturesta ja lisändymypesta, Opetuslasten cansta
Luc- 17: 5- ja juuri uscon cauttc» wahwistamaan
sitä heickoo uscoa, sillä itze harjoiluresta tule
woima wahwistetuxi.
4. Tc waikeroitzette, ctts! teidän rtlcourenne
tule cuuldux». Mutta täsa tule kysytcäwäxi:
Mlt<l te silloin rucoiletta? Se mahtc, epäile.

sen

H

2

mstä

116 Lähetyskufa suurulllsett
mätä waaranda cahtalaisia. Taicka rucoilelta

Jumala tahdois oikein käätä teidän s»<
dämmenne, andexi anda teidän syndinne, ja tehdä teitä ijancckckisesti autuaxi; elickä, että Hän

ti, että

tahdois lainata teille ilahuttawaisen esimaun ja
wacuutuxen tästä Hänen armostansa, ja nijn run«

sasti wirwottaa teidän

sydämmenne, cuin

te

mie»

lellänne soisitte.
Mitä sijhen edellisten tule, nijn ette te suingan
taida sanoa, ettei Jumala ole cuullut sitä rucousta; sillä Hän on ja lahjoittanut teille armonsa
parannureen, nijn että te oletta wanhurscaxi tehsy,
nijncuin ylömoänä osotettu on. Caicki asianhaarat wacuuttawat meitä sijtä, että Hän johdatta
ja saatta teitä, aina sywemmäldä ja sywemmäldä, sisälle oikiaan hengelliseen waiwaisuteen, totinälkään ja janoon wanhmscauten perään, ja
nijn myös sijhen elawään uscoon, joca mielelläns
kieldä itzensä ja caicki muut capp.ilet,
päälle,
että hän ainoastcms löyttäisin HERrasa Christusyndein anderi andamus, elämä
ja autuus on yhdistetty samain näitten mmo-wai<
cutusten canha, cuinga te taidatte silloin epäillä
Dä että Jumala on cuullut teidän etuisimman
rucouxenne? Mutta mitä sijhen jälkimmäiseen
waaranda, nijn te sijnä mäaratte Jumalalle ajan
ja muodon, cuinga Hänen pitä teitä ilahuttaman

seen

sen

xesa.

ja cuuleman; yxi wica rucouresa, joca ci taida
muutoin cuin estää rucouxm cuuloa. Vastoin
sitä, jos te jätätte caicki Hänen armollisten hn»

wäli-
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wänsuosioonsu, uijn et te
että- tämä teidän rueouxenne on olluc cuulemata;
sillä eipä caicki paiwät ole cuitengan ollet murhepäiwät, ja mitä Hän tänä päiwäna ei rle andamit/ sen Hän taita huomena anda; Hän, jolla
on paljoo enämbi andamata, cuin annettua, tietä
itze parhain, cosca oikia apuhetki tule; Hcm tie,
tä myös parhain, mikä hyödyllinen on; Han rie,
tä oitian awun ajan.
5- Te pelkälle, ettet te taida mahdollisesti
k.sydH pyhälläiLhcollisella, täsck teidän nijn
rastasluondoisesa tilasanne. Mutta tämä pelco on turha. Kaändynelle ja wanhurscautetulle
sielulle owat silloin yhtä haawaa hänen syndinsä
anderi annettuna, ja mitäs pitä silloin estämän
hända Pyhaldä Ehtolliselda? Meidän oman sisällä asnwaisen wiheliäisydemme tundo ei pidä
suingan estäinän; waan sencaldaisesa tilasa sitä
enämmin kljruhtaman, ja ikänäns cuin pacottaman meitä sinne. Raado'! set owat juuri ne,
jotca pitä syömän ja rawittaman. Ps. 22: 27.
Tätä teidän ahdistustanne wastan te löydätte sekä
neuwoa, että lohdutusta kyllä minun Rippija Chtollisen kirjasani 1 Osasa, 3 kuqusa, 9 Luocafa, 45
8. «Bladisa 182. Suomaicuscsa tulkitzemisesa).
6. Te tuletta aiwan lcwottomaxi ja surullisexi,
nijn usein cuin te muistcletta teidän epäilemi,
stänne; Te epäilette nimittäin rucousten cuule<
misesta; Te epäilette parannuxestanne; Te epäiletta, jos te wielä taidatte enämmin saada armon;
ja
H 3
-

-
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ja nijn edespäin. Te cdcstuotte tämän ohesa Jacobin 1:
6.7. z. ja suwitatte sen itze päällenne, suurella murhclla
ja pclwolla, että tc näitten teidän cpäilemistcnne täyden
tulisitte cadotcturi.
Nyt on se kyllä tosi, nijncuin myös teidän oma tundonne taita todista, että tämä teidän epäilemisenne on
mjn wäärä, cuin

teille

itzcsäns wahingollinen. Ei

teidän pidäis näistä epäilemä», Mä se wahi<!goitze teitä;
waan pikemmin sen siaan rohwalseman teidän sielunne
uscosa, että te, sen Jumalallisen sanan lupausten sowittamiscn cautta itze päällenne, sitä enämniin taivaisitta cawahta teitänne taincaldaisista wahinaollisista cpäilyrista.
Cuitc):gin on se yxi crhctys, että te sowitatlc Jacobin
edestuodut sanat teidän epäilemisenne päälle. Apostoli
cpauscon epailyxistä, jotca kaänpuhu
dymättömäin tykönä harjoittamat coco waldansa? sitä
waan valiota cnc»n<
wastan on, teidän, ei
min yxi heickous cli satanan kiusaus. Se loytän ftlwästi
sijtä, cttä te pidätte sen cuormana, ja rastana tackana,
josta te mielellänne tahdoisitte päästä. Mutta että sencalepäileminen, jota wasta» te macatte
dainen
jccapäiwäiscsä sobasa ja campauxesa, ei millän muotoo
estä rucourcn cuuloa, ja wiclä wähemmin teke teitä armosta osattoman, sen te taidatte itze selkiästi löytä Miehen incrkilliscsta.esimerkistä, Marc. 9: 22.23. 24.
7. W jnttiscldä te anotte minulda, että minä tahdoism
tcillc ilmoitta caicki ne esteet, cuin mitta luulisin tähän
asti maaimen tcillc tiellä. Te ymmärrätte ilman epäilemätä scncaldaiset esict, jotca tulcwat itze teistä, ja jsidc»
cautta te itze olctta syy juorun wijwyttämisccn caidalla tiellä.
Ei ole ilman, että ahdistetut pcrsonat aiwan usein,
ulottumattomain käsitysten ja taitamattoman micncttämicautta,
sen
Myös

panewat

heillcnsä esteitä

tielle, nijncuin

se

tcildäkin tapahtunut on.
Caicki nc wäärät päätörct, joita minä edellakäywaisisa
vlcn pyytänyt ticldä poispcrata, olit cuki» erittäin scncaldaiset
nyt

Frouwan
daisct cstct. Et
maiscn
jocapäiwäiscn

txgo.

tc ole tchxct kyllä
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sclwää eroitusia ensilw

wanhurscaxi tekemistsä, ja
wäliilä pyhityxesa; sijtä tulitta te nijhin
ajatnxijn, cttct te aina tähän saacka ole ensinqäls olleet
kaatlyna; joca ei tailimit muuta cuin tehdä teille sydummcn kipua. Samalla muoto» tr et tchnet croitusta halliyewaisen ja ei halliyewaistn syndi-sallstaisuden wai'

hella:

josta te nijn

wihiri tahdoitte päättä,

ettei

Jumala

taidais cnä otta teitä armoon. ?e pidittä heicon ufto,l
ja epaufton yhtenä ja samana, ja päätitte siitä, cltci
teillä wielä ollut yhtän totisia
Et te ole ottaneet
waaria, cuinga Jumala hamaan tähän asti on aina cuullut etuisimman osan teidän rucourcstaniic,' ja waicka ei
Hän ole juuri tainnut ojeta itziänsä teidän määrämiscnne
jälkcn, aja» ja muodon puolesta, uijn ei Hän ole cuitcN'san peräti hyljännyt teitä.
Ilman syytä te toaiwalsitte teitänne nijllä ajatuxilia,
cuin te

mahdottomasti menisitte HERran
sillä se oli samaan laihin, cuin
sairas ei tahtzois otta sisälle parasta lääkitystä, sen syyn
tähden, että hän on sairas. Halliyewaisten ja heickouden epäilysten wälillä ette tehnct yhtän eroitnsta:
ja se saattoi teidän nijhin surullisijn ajatnxijn, cttct te
taidaisi, cpäilcm!scnne tähden/ tulla cuulduxi eikä autuari. Caicki nämät wäärät käsityrec eli ajatnxet owat,
nhtecn otetut, suuresti lisännet teidän surnllisuttanne, ja,
heicondanet uscon, nijn myös cstännct, ettet te ole tainnet, halun jälken, tulla corkiambaan ja wacaiscmbaan
wisicyttcn Jumalan armosta teitä cohtan. Jos' te nyt
tahdotte seurata minun neuwoani, ja tästedes coctella sielunne tilaisutta tämän minun johdaturcui jälkcn, nijn
minä toiwon caicki >stct, Jumalan armon cautta, pian
kyllä ikänäns enin raukewan ja catowan.
. Jos Tf muutoin olctta teidän kayttämiscsännc pannet
itzelleunc esteitä tielle, sitä ininä e» taida nijn wisusti tietä;
KIM Jumala itze taita cnda teidän hawaita nijtä, jos te
Corkialle Ghtolliselle;

ainoa-
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ainoasians

Häneldä «alistusta,

ja eteenne otatte

epäilewäilewäiscn, sielun coetteleyriwacaisen; mutta
misen. Teidän tykönän taita, cuca tiesi, löytyä jocu hi«

taus. Jumalan lupauxilla sanasa wahwistamaan uscoa,
eaickinaifia epäilemisiä wastan. Taita olla, että te toisi»
aiwan paljon ylönandanct itzcnnc hengellisen
nansa olettaja woimattamudcn
johdattannsecn,. nijncuin yxi
heieouden
laiwa, joca mastotta ja perälaudatta aietan sinne ja tänne
aaltoin keskellä. Et te ole, mitämax, kyllä usiasti ja juuri
samuscollisesti käyttänet uscon kilpiä, jolla me taidammesydämniutta caicki sen ruman tuliset nuolet. Teidän
menne rippu wielä, cuca tiesi, aiwan cowin josacusa
luondocappaleista, hänen määrättömällä rackaudcllans ja
luottawaisclla uscallurellansa. Woipi olla, ettei se ole
wielä mennyt kyllä cauwas sisälle caikcn oman ja caiken

mailman turhuden poiskieldämiseen,

nijncuin

se cuitengin,

cautta, olis jo pitänyt tapahtuman.
Taita nijnqin olla, cttct te ole seuroisa pilannet tarckaa
waaria itzcstänne, waan
siaan, caickinaisten turhain
elickä muita costewaisten puhellen cautta, taicka ihmisten pelwon, mailman caldaisuden ja sencaldaistcn cautta, ikänäns
cuin hajottanet ajatuxcnne ja sielunne halut aina enämmin
caja enämmin pois Jumalasta, ja uijn
dottanet maalin silmäin näkymistä. Cmnmango näistä
eli mmsta esteistä cuin te nyt löydätte itze canjjanne, tai»

Jumalan armon

sen

datta te

cpäilemätä,

rucoilemisen,

walwomisen ja us-

con cautta woitta, i?s te, nijncuin mmä wacasti toiwon, oletta witzixi päättänect, poiskicldä caicki tyynni,

löytyäxcnne Chrisiuxcsa lEsuxesa meidän HERrasamme.
Pyhä Hcngi lukitcon nyt itzc uämät hywänsuowaiset
nnmot Teidän Sjclusaime, ja tchkön teitä uscosa aina
enämmin ja cnäumiin wäkcwäxi!

Franckfurtisa sinä
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