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Prandätty loikan d!drittopder krencKeNilda/.

i

keitaan muita nijn usein kysytä,
peja ja Opettaita, jos Tansit,

kumPa-

Pclit ja
muut maaUiftt irstaisudet sallittawat ja lu«
työt
owat. Kaicki ne jotka tainkaltaiset
waUiset
K->symyxet edespanewat, ei suinkan sitä yhdesa ja
samnsa aiwotuxesa tee. Vri osa tekee sen tiedon
pyynnöstä, toinen
ten

seurasa

jotakin

osa

hembeydefta, että

itziänsä huwitellaxensa

heillä

muit,

olis,wäa-

rin ulostoimittarensa Papin wastausta ja hclndä
loukatarensa; eli muusa häpiällisesä ja todellakin
juuri huonosa aiwotuxesa. Harwat owat oikiat ja
hywää aikowaiftt, nekin jotka hywäa aikmpat, sieluntilan tähten, owat erikaltaiiet. Se perustus eli todi,
stus joka yhden taitaa pian yliwoitta, näkyy toiselle hei,
kori eli wähemmaxlkin ulottumattomani. Sentäh,
den wastaus aina senjälken asettetaman pitä luin
sonan tila on, jota wastattaman pitä, nijn että
kaicki, jos nijn mahdollinen olis, totudesta yliwoi,

tetaistin.
kaltaisten

Nijtten suu, jotka nocka wijsaudesta tain,
kysymysten kansia edestulewat, pitä kohta

lyhimmässä tWmbäan tukittaman. Me teemme
kaickein turwallisemmin, jos me, nij". tssä kuin kaikisa nuusakin asioisa, wastauxisamme kysymyxijn
maagisesti mieldyneitten turhuudesta, seuraamme raclEsukahimman Waziahtaiamme ja HERramme
xen Christuxen wijsauden csimerkiä, josta Evangelisterit usiosa paikosa puhuwat. Joka parhaiten tä-

si
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sä asiafa tteensä katzoo, hän
pi woiton, ja Jumalalliselle
an andaa.

Zi
myös enimmitten saatotuudelle aina kunni-

Jumalisen Papin tunnen minä, jolda näistä
«sioista usein kysyttin, joihiin hän aina taitawasti
wastais. Mhden ja teisen esimerkin tahdon minä ainoastans tasä edestuoda.
Vri iso HErra sanoi hänelle kerran, kosia he
'.

Greiwin tykönä ynnä aterioitzit: että hän oli py!»l-ly aterian jälkeen suureen pitoon (yöllä pidettäwää)
tulnnaan, tahdoi
jos hän sinne mennä
taisi, ja siellä hywällä omalla tunnolla Tansata?
Pappi
teidän Herraudenne taitaa, jos nijn
kelpa, sen tehdä, ainoastans tämä eli tainkaltainen
rukous korkeimman Jumalan nckö, notkistetuilla
polwilla edeltäpäin tapahtu: O! Pyhä Jumala, joka Sanasas kästenyt olet, että meidän kaicki lEsureu Nimeen ja sinulle kunniaxi tekemän pitä; nyt
tahdon minä mennä tansamaan, Ah anna sijs minulle waiwaiselle lyndiftlle armos, että kaicki minun
asteleni ja jälkeni, kaicki silmän iskemiseni ja käändämiseni, sinulle kunnian ainoastans joutua mahdais, HENran lEsuxen tähden, Amen.
Mitä tapahdu»? hän hämmästyi ja sanoi: Ah!
se oli hirmuinen rukous, joka nijn rukoilis, hän
kaiketickin jo kaiken Jumalan pelwon poiskieldänyt
vn? Pappi wastais: ellei teidän Hermndellanne ole tundoo näin rukoilla, niin en minä löydä, kuinga hän taidais saada halun, tansiin mennarensä,
joka enimmitten pimeyden työ on. Moni usioita asiota ei syndinä pidäckan, mutta jos he nijstä itzel-

A 2 len<
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lensa rukouxen tekisit, ja itzensä sen kaicki nake»
wäisen kaswoin eteen asetaisit, kaiketickin he hämmästyisit, ja juuri sijnä selkiän todistuxen saisit sijtä,
että heidän aikomisensa un tyhmä >a pimeyden työ.
Mainittu Herra meni kuitenkin aiwottuun hliwituxccira ehtoo puoleen li/ckeelle; mutta päiwää jällen tunnusti, että hän paljota paremmin olis teh-

hän sieldä poisä pysynyt olis.
2. Maallisesti tnieldlmyt Howi, Frouwa sanoi
tilaa saatuansa samalle Papille: Minulla on suuri
halu tansim ja velijn, mitä te si»tä luulette? Hän
wastais: kunnioitectc.wa Frouwa! sallikaa että minä
yhtä toista asiaa tcildä kysyn, joka todellakin paljota tarpeellssembi on.
Joko te oikein Jumalan tykö käändynyt olette? Frouwa wastais: en! minä tienyt, jos

dän sen, etten minä wielä käätty ole. Pappi kysyi, kumbi tarpcllisembi on, tansiko ja peli, eli
käöndyminen? Frouwa wastais kohta: ilman epäilemätä käändyminen. Pappi sanoi hänelle: 3lh! tehkä
siis ensin se knin tarpeilisin on, ja lEsuxen sowindo weresä katuwaisella sydämmellä etzika Jumalan armoo: sitte kuin se tapahtunut on, nijn käändoneelle
sielulle ei ole rastas waftata kysymoreen tansista ja
pelist i. Koffa toiset kallijn aikansa tanfilla ja muulla turhuudella kuluttawat, nijn kaändynyt sielu aikansa
kammiosansa paremmin käyttä tietää. Rukous puh,

taasta svdämmestä, ja Jumalan Sanan tutkindo,
joutu sille sielulle paljo otolliseni maxi ia autuammaxi, kuin kaicki ne, hulluudet, joita Kan ennen nijn
suuresti rakasti, Frouwa todisti kaiken tämän toderi, ja harmistui itze pMensä/ja ei sanakan enembätä puhunut.
z. Vxi
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g. VriNuorilunckari, (eli nijnkuin nyt

tahäan

aikaan sanotan Adclsmies) joka saman Papin kautta Jumalan armosta oli ylösheratetyxi tullut,
ja ionga stdammelle se »xi tnrpcllincn tmuudela oli
astunut, tuli kerran juosten tälnän hengellisen Isän,
kirzan «onga
sä tykö hämmästonsa, osottaden
hän Isaldänsa saanut oli, zoka kolia kunnioitectawa
mutta aiwan kowa ia maalliftsti micldynyt mies oli. Tämä kowa Isa, »oka poikansa käandymiscstä
jo ennen tiesi, kiriasansa stki haukutellen että waatien juuri yxiwakaiscsti käffi poikansa kohta päiwaä
jälkeen wijwytteiemätä kotio tulenman )a lasiiais Huwituxia wiettamään pannen sen siwuun, että muodottomat waattcet jo lla senkaltaisia tiloisa puctcltuna ollan jo händä wasien walmit olit. Saattuantätä liutta sanomaa, mm täinä hi wiä tapoin ja
awuja rakastama voika hämmästyi- joka aiwan h»<
win tiesi, että hän kotio tulduansa, kowan Isänsä
wihaan joutuman piti, ellei hänellä tundoo
hulluutta hänen kansollut tätä perti
tykönänsä päättänyt, pijsansa wiettä. Poika oli jowicl;
mitä hywänsä hänelloon mennäxensä, jos
le tapahtunut olis; mutta Puppi sanoi hänelle: Hon kari asiaa teille kästenyt; dri on,,mennäxenne kotio toinen, tebdärenne sondia lasiiais kokonxesa. Edellisen taidatte tebda hywällä omalla
ei suinkan. Itunnolla, mutta
sitä edellistä, ja le rna
säilänne on walda kästee
teidän totteleman, se jnlkim-.isembi ei seiso hänen
wallasansa. eikä se ole teidän welwollisudenne. Hy'
wäsä ajatuxesa on sijs tämä minun neliwoni,mengä

sa

suureen

se

sanne

A3

kohta
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kohta kotio, ja pikaisella kotio tulollannä osotaka Isällenä
se, kuinga kauwas kuuliaisudennä ulottu, kaikisa mjsä kuin ilman ehdollista syndiä tehtää mahdolliset o-

wat; mitä jälkimmäisembän tulee: nijn ennen kaikkia rukoilka Jumaloida wijsautta /a armoo, ja olka
wahwa sijtä, että Hän yxiwakaisen hywän aiwotuxenne toiwomattomalla awulla
kostaa.

armossansa

Mutta kotio tulduanne Isanne tykö, nijn kaickeen. siwiämmallä tawalla, kaikella lapsillisella nöyrudella >a arwon osottamisella, asettakaa hänen eleew
sä, että lastias huwituxet suurina syndina pidätte;
sanokaa edespäin: jos minä wielä tasä asiasa erhchtyisin, toiwon minä kuitenkin; että rakas Isäni, nijn<
kuin suuresti oppinut Mies, ja wielä niinkuin yxi
lembiä ia hywä Isä, minulle tawallisen suosions osutta tämän tutun tapain Lain jälken, joka nain
kuuluu: epailewäistä omaa tundoo ei waadittaman
pidä. Mutta ynnä pitä oleman walmis, jos nijn
tarwitaism, ne perustuxet edestuomaan, joilla teidän omatundonne woimallisemmin sidotuxi ja täydellisesti yliwoitetux' tullut on; ettet te smnkan ilmansynnita taida sowitta itziänne mailman jällen. Jos
hän teille <en saldi että te perustuxenne edestuoda
saatte, nijn ottakat Raamattu eteenne, ja hänen edesänsa lukekaa seurawaiset Raamatun paikat. Matth.
16:24. Luc. 13:24. Rom. 12: i, 2. 13:11,14.
Gal. 5:16, 24. 6:7, 8. Eph. 4:29,3a. s-.,,
Phil. 2:12. Col. 3:16, 17. Sowitellen se 1
Cor. 10:31. iPet. 2:11,12. 4:1,5. »Pet. 3:
».

«3,14.

IIOH.

2: is,

16,17.
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Koffa nämat Jumalan Sanat hänen edesansä

luetut owat, pyytäkät sitte Herraa Isäänne itze kokomaan itzellänsä päatietoo oikian Christityn waelluxesta tasa mailmasa/ia sitte oman suuren ymmarryxensä jälken itze duunilta, millä tapaa senkaltaiset
laffiais huwituret (nijnkmn muodottomat waatteet,
,a kaikenlait irstaisuudet ja hulluudet, jotka
ylösaiatella
joskus
lainan ) itze paätiedon kanha Christityn waelluresta mailmasa sowltstta ja yhdistettä
laittaan. Jos hän telidä kysyä mhduis, kuka teille
tämän neuwon andanut o«, päästäreune laffiais huwituxista? nijn taidatte selkiasti tunnustaa, että minä tehnyt olen, ja että minä myös namät pääcotuudet
teille ilmoittanut olen.
Mitä tapahdui? tämä nuori Herra seurais mi,
nun neuwoom, ja
Aamuna sangen rvarahin meni Ismsä tykö kotionsa, täynänsä surua ja
murhetta, rukoilen mennesansä ja syd mmestänsä u<
staidain Jumalan päälle; >osa asiala hänen opettajansa ei myös welwollisuuttausa unhohtanut. Sa<
mana päiwänä ehtoo puoleen palais hän ilolla ja
riemulla takaisin, ja monm kiuoren alla Jumalan
tykö, jutteli Papille, että hänen Isänsä (niinkuin
aluusa suuresti sicä koki, el ä »an
oiti; Oli myös
händä laffiais huwituxiin
muutamat ehdot edestuonut, joiden tauita hän luuli taitawans ylipuhua poikaansa :am'n seuran huottamaan, ja ynnä omaa tuudoonwltuxisa
yhtä hywin ouhtaana pitämään. Mutta kosta
poika alati ästön mainitut Raamatun p ikat edes,
toij,ja ftn tiedon kuin niistä ulosmuotaaChristityille

sen

seurawana

sa

osaansa
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tvaelluxen kartlexi tasa elamäsä; myöden
la Isä h'nelle, ja ynnä käski, että hänen samaft
silmän rapäyxesä, ennen kuin hänen kotio tulonsa,
muilda tiettin, takaisin menemän M. Katzo.nain
tämä aluusa hcicko sangarixi tuli, joka samasta päiwista tämän neuwon järiestyxen alati sitte edustuxexcnsa käytti, ia mouesa tainkaltaisesa kiusauxesa
sai woison. Hän ebää wielä nyt, mutta hänen Ifä»s>i on muutamia wuosia sitte kuollut. Jos hän
itze tätä osandu lukemaan, nijn muistutellesans tätä.
Jumala korkeudesta runsallu armolla ja siunauxella

hänen

kruunakon.'
4 Saman Papin kautta, tuli yri Adelsmies
joka korkiasa wimasa istui, ,a itzensä kokonansa ma-

ilman palweluxeen uhrannut oli, Emändinensa Jumalan armosta käätyxi. Tasä käätysä tilasqnsa kysyi hän kerran Papilda, mistä juurta jarain eli pcrustettawasti tietä taittan että. tansit ja pelit owat
syndi? wastaus oli seurawainen.
Ensin osotti hän hänelle pyhästä Raamatusta
lyhykäisen tiedon oikian Christiwn waelluresia pyhyd sä, nijnkuin tasä edMpain kolmesa esimerkisa jo
mainittu on.
Senjnlken rupeis hän näitten turhuutten sisal,
lista menoo hänelle edespanemaan, ja osotti niin
hywin järjen, kuin Jumalan janankin perustuxista,
että nijtten kautta rasiaasti syndiä tehdan.
Mitä länsin tulee, niin piti hän sen wiffmä
että kaicki kuin pahoja simdisia himoja ihmisen tykönä ylösherätta, on syndi; kaicki kuin ttrweoden
wahingoitta, eli kokonansa saatti» ihmisen oman
mur-
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murhamieherensä, on syndi; kaicki kuin toisen pa-

hcuda, on syndi.
Että tansit pahat himot ihmisten tykönä ylöshcrattä, sen osotti hän silla: että se taicka hapiälli«
set halut eli wähimmäxikin ylpeyden sytyttäwät, koffa jokainen hywän tanfamisensa kautta taitoonsa ja wickelyttanlä sijnä osotta tahtoo. Koetteleminen sen o«
sotta. Että monda ulkokullattua ihmistä löyttän,
jotka edescmdawat ja muita myös samoan luuloon
saatta pyytämät, ettei heisä yhtäkän riettauden haukutusta löydy; ia juuri sen kantta ylpeydensä ilmei
luottamat:

sa

«os he

wi!)doinkin

tunnustaisit

tundewan,
enämmin tietä an,

jonkun haukutnxen, niin sitä
dawat he ftn kuinga he kunnialliscmbana heickoutena sen pitämät.
Että tansit terweyden turmelemat, ja usein tekewät ihmisen omari murdcuaxens, oli kemia osotta;
sillä hän otti koettelemisen todistajaxi. Ellei meri
tansisa puolettomasii syty, ja suureen likutuxeen tulee jos ackia sen päille juodan, nijn wahingo sitä
ja selkiämmin hamaitan. Olkuingamonda ihmistä tällä tapan ijankaickisuden pohjattomaan
knopoaan ennen aikaansa ftösty on? minun täytyy
itzc tunnustaa, että minä monda senkaltaisia itzens
murhajata haudannut olen, jotka kuolema wuoteellansa hartailla kyyneleillä malittaneet omat, kuinga
he tansin kautta nijn pikaisen ja wältämättömän
kuoleman päällensä mataneet omat.
Että tansit muille pahennuxen andawat, osotti han sijtä tiedosta kuin annetulla pahennuxclia on.
Pahenda, on nijn paljo sanottu, kuin tehdä toista

As

n>i-
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wihaisexi> eli pahemmaxi kuinjoku
hän ennen ollut on.
nijnlin
nijn tansata tai»
wielä
olis
että
Jos se
dais, ettei hänellä itze, ruumiin ja sielun puolesta

wahmgoo olis, nijn kuitenkin muut sijtä paheta tar<
tawat. Ia /ota suuremman kijtoren ja arwon senkaltainen kiitettäwällä elämiänsä muitten tykönä itzel-

lensa toimittanut on, sitä enämmin muut häneu
tansiansa puhumat, ehkä ei he senkaltaisella.kartteellä eli taidolla tansais kuin hän heidän syndmsa kui,
tengin kokoo han nijn muodoin omaan nistaansa. Woi
sitä ihmistä jonga kautta pahennus tulee, hänen olis
parembi että Myllynkiwi lc. Matth. 18.
Mitä taas peliin tulee, meni hän edespäin osottaiwahingota, entisten kolmen asian
sans sen turmelewaista
jäiken; ja pani
nijtten tykö

sen nel»
wielä
jännen: nimittäin, kaicki jonga kautta ajalliset edu-

haarain

mastoin Jumalan aikomista tuhlatosin kaicki, jonga kautta ihminen petoreen',
wääryteen, >a Warkauteen saatetan, se on täydelli-

sturet

ja tawarat

tan,

sesti

syndi.

Että pelit pahoja himoja ja lihallisia haluja
sieluja ylöcherättäwat, oli hänelle kewia osolta. Woi
kuinga monda, näitten kautta ahneuteen, rahan himoon, kateuteen, wihaan eli wähimmärikin ylpey,
teen sytytetyiri tullet owat.

itze elääärimmäiseen waaraan usiastickiu syöxee, sen
hän seurawaisella selityxellä wahwisti: pitkällinen alallansa istuminen mahdottomasti terwellinen olla taitaa, wahämmin senkaltaisille pelaille, jotka ilman
sitä wirkansa/ säätynsä elämänsä laman jmken aEttä

pelit terweyden

turmelemat, ja

män

lallan,

X)»

(

X

tallansa istuwat, soweljaskäyffe!ideleminen,jonaaalla
ja siwusa järjellisiä »a Jumalisia puheita pitää taitan eli wahinil.läxikin Jumalisten tuckistelemusten
kansia huwitella itziänsä, on täydellisesti terweydelle

Paihi sitä,

pa!jota hyödyllisembi.

on nähty, että

rakasten ystäwäin walille usein, keffellä peliä, owat
monct riidat j 0 tappeluxet ylösnosneet.

Että pelit andawat ja matkan saatlawat pahennuin se kewinstl h«waitan. Jos wiela nijn olis, ettei rahan päälle pelatasiffan, eikä woitosta huolitasistan, ia se ilman terwcyden ia elämän turmele
lusta tapahduis; jos wielä niinkin olis, että itze
pelajat, kaickein cdesa nuhtetoinda elämää pidäisit,
niin kuitenkin muut, sotka ei nijn nuhtettvmasti pelata taida kuin he, heidän esimerkkinsä kautta wie,
tellän ja tawattomudesans enämmin wahwistetan.

se

Että lumalalda meille lahjoitettu ajallinen
howyys, pelin kautta tuhlatan, ja nuori kansa petoreen,wäaryteen ja Warkauteen mielellään, luli seu,
rawalla tawalla selkiösti ofttetuxi. Jos se suuri Jumala wähän eli pallo ajallista huwaä ihmiselle lailupaa, oman pahan mienaa ; ei hän kuitenkan
lensä jalken sitä täyttä; waan kerta, jos hän hykäyttänyt on, siitä tilin tekemän
win eli pahoin
pitä. Heittarensä sitä sokian onnen huomaan, iota
wasten ei Jumala ensinran niitä hänelle andanut
ole. Tämän tähten, joka pelaa, hänluma'an y-

saa

sen

xiwakaista tahtoo,

ja

ensimmäistä saändö wc>stan

tekee. Edespäin: ihmisellä osaa olla eli wähcmbi,
eli
eli myös enämbikuin hän soweliasti tarpeexensa tarwitzee. Ensimmäisesä tilasa nijll pelaA 6 ja,
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ja, jos hän kadotta, syöxee ,'tzensä sywembäan wiheljäisyteen; toisesa tilasa tekee hän itzensä ja hänen
vmaijensa entistä köyhämmäri; ja kolmannesa tilasa
han nijn paljo tawarastans waraastaa, knin hän
Jumalalle lunniani, muille tarwitzewaisille sowelian rawinnoxi, ja mitämax omaxi ja omaistensa e,
oesanttamiseri eteenpäin, luwallisella tawalla kayttä
pitänyt olis. Mutta jos hän taas woitta, niin hän
lähimmäiseldänsä hänen hywpydensä ryöstää, joka
tällä tawalla, kaikellekin, jombaan kumbaan naihijn kolmeen nimitettyyn tilaan, saatetan.

Wihdoin lisäis hän wielä tähän, että tansin,
enimmäsii pelin kautta, sijtä kallijsta ajaasta
paljo tuhlatuxi tulee; jonga jär>ellinen ihminen, waarin ottamisexi, eli paljota paremmin köyhän siclnnmutta

sa ylösrakennnxexi,

lis. Woi! kuinga

paremmin käyttämän pitänyt

rastas »vihdoin

okuluturhaan
armon ajaan lu-

se

unhohdetun
ku ja tili oleman pita.
Tainkaltaisesta neuwosta tuli tämä kunnioiteta
tawa Herra yliwoitetuvi ja siihen saatetuxi, samasta hetkestä
turhuutta hyljamään, antetun ja nijn

kauwan

dain myös isolle seurallens tietä, ettei hän huoneanä aikonut peliä eli kortteja pitää. Tämän
siwusa hän päätti myös tykönänsä, eiwastan ottaxens
wieraita, eikä oppia muita Poh-.pälwinä, waan ne
päiwät yxisiäin sielllnsa rakennurexi käyttä. Hän
sai tämän asian tähden muilda tarckat silmut; mutta hän woitti ne kaicki. ja käsitti wihdoin aiwotun
autuaan päatarkoituxensa.
5. Sen 4 lugun alia ennen edcstuotuin peru-

sans

stusten
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kautta, on edellämainittu Pappi monda muu,
ta yliwoittanut sijttl, että tansit ja pelit omat syndi; mutta mitä peliin tulee, niin he enimmitten owat tahtoneet scurawaista edestuoda: waicka he itzs
puolestansa tahdoit jättä kaicki pelit, luulit he kuilapsille, lijoitenkin Pojille oleman tarpeltenkin,
lisen, jos he pelata taitamat. TM kunnioiteltawafa ja tapoihijn oppeneesa mailmasa, luulit he sen
jo juurtunen laman, ja kerta wastan otetun menon
oleman; heidän poikansa piti joskus, mailmaa ka»

fiusten

sen

tzelcman, ja ulkomaille waeldaman; ellei he silloin
taioais eli tahdois pelata, nijn ei he johonkun suureen Howijn, eli muuhun kunnioitettawaan ja tapoja oppineen seuraan itziäns anda taidais, ellei he
kaickcin kunnioittttawain ylönkatzetta tamattomudensa tähden päällensä wetäa tahdo. Paällisexi olis
peli ori walikappale, jonga kautta monen suuren
miehen tuttawutecn tulla, ja yhden eli toisen korkian Herran, eli suurten ulkomaan Waldakundain
lähetellyin Herrain eteen asetetta taittan,6ja nijn edespäin; joka ilman pelitä tussin tapahtua taidais.
Pappi wasiais tähän: se kuin itzesäns syndi on,'
laitta
edeswastata, ei myös sen kautta hywaxi muutei
jos wielä kuinga monda luultua
taida,
tua
edustuwoitetaisijn.
SiAH talla lamalla kaicki warkaat,
sta
huorintekiat ia portot, Amioffastyn rickojat ja huorat, ooin ylönkatzojat, petäjät ja suuremmat pahantekiät edeswastatta taittaisi/n, sen kautta että he
jonkun edusturen synnistänsä edestoisit; luullen tykönänsä, että se olis joku hywä amu.
Neuwoa lapsiansa nijsa kappaleisa, joidenka

wahin<
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wcchmgosta M synnistä me yliwoitetut olemma, ei

sen wanhurstan
Jumalan edesä sillen edeswastattaa
taltta; paihi sitä niin se oikiata rackautta wastan
suti,, jonga me lapsillemme welkapäät
osittamaan

olemme.

Se on kyllä surkuleldawa, että tansit ja pelit
kunnioitettawasa mailmasa jo nijn suuren arwon woit-

se

oikein, että me so»
Mutta ongo
witamme meitam tämän mailman muodon jälken
nijsä asioisa kuin synnixi kutzutan? eikö tämä sorvitlaminen. Nom. 12:2. selkiästi kieletty ole? ja kosta
lvanhimmal itze sen syndinä pitämät, somitta hei,
tänsä mculman muodon jälken, kuinga laidaisit he
sijs edeswastata sitä että he lapsiansa mailman jälken ftwittaisansa ylöskaswattawat? kunniallinen mailman lasten, ylöskaswattaminen on tosin jo yhteinen
ja enimmäldä osalda otettu; miltta juuri sin kaut,
ta on se myös heille tundematoin syndi, jonga edestä kaickein wanhinden Jumalalle rastaan tilin tekemän pitä.
Se edustus luin korkessa Howeisa pelistä odo»
telan, ci'niin snuresti mitään tasa tee, se pidätän enimmitlen siiurembana, kuin se on itzesans; eli jos
oleman
wielä jotakin olis,n,'m luullan kuitenkin
ja
kuin
imerkillisemmän.
arwiosa
kun,
pelistä
tietä
on
Ei ensmkän
usein
hesänsä on.taydellisexi
niari ja
edustuxexi. Senkaltaiset nuorukaiset pidetään siwiöinä ja senkaltaisina jotka wi>saasta ia miiawasta elämästä heit«ms ahkeroitzewat,
joka ei iki yhtä heitä köyhyyteen ja monenlaisiin
kjufauxijn syö>e. Jos me maalisesti mieldyneista
puhua
taneet owat.

suuremmasa

sen

se

se
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puhua tahdoisim,nijn se on tositetta henl,tä,iotca
ei pelata taida, ja nijtä jotka täftii turhasta asiasta
itzellens tunnon tekemät, ylönkatzowat; mutta jos joku lapsia tahtoo, jotka awuin ja Jumalan pelwon
tähden ei ikänäns mailmalda wihattawaxi tuleman
pidä? jos heidän mailman ystämäxi ja Jumalan
wihollisixi tuleman pitä? eiköstä se tuhannen kertaa
parembi ole, m'»n ylöskaswatta heitä, että he ajaan
päälle taidaisit tulla mahdollisixi jotakin oikeuden tähden kärsimään? se on armo lumalalda?
Jos edcmmä perään ajatellun, mitkä nuoret
Herrat enämmin matkoillansa waaraan heitäns andamat; eli ne jotka peliä noudattamat, taicka ne
jotka sitä karttamat? moi! kuinga mimda wieraalla
maalla sckä hengens ja 'äsentens, sekä ruumins ja
puolesta, paljan pelin tähden on onnettoman
sieluns
j
uutuutt?
eikösta moni welkaan ja köyhyyteen jouxi
luun! ole ja rangaistus huoneisin sulieturi paljan pelin kautta? cli sukunsa päälle häpiällisen pakonsa
kautta pcban nimen tuottanut on! woi kuinga monda
hengen waaraa ja tappelusta heidän pelinsä tähden
on ylösnosnut? kuinga monda pelajaa on, lipitzee
pistatyxi, kuoliavi ammutuxi tullut, ia silla lamalla
ilman parannusta helwettijn alas sWstvxi? taitaneko
tainkaltaiset 'anomat wanhembw ilabutta, kosia he
omista tapsistansa »en kuulemat? mikä etu heillä silloin on pelistänsä? ongo se silloin hywa heidän mie,
lestansä, että pojaat nuorudesansa pelamaan oppineet omat, sen kautta matkoillansa varemmin edeslullaxens? woi! kuinga hywin ne silloin aikoin tulemat, jotka ei ensinkän peliä oppineet ole? he matka

rahat-
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rahallansa hywin aikoin tulemat, kosia ne toiset'
mansa tuhlaneet owat; he elawät lewosa ja hiliai,
sudesa, kosia toisilla lemottomns la mieli paha on;
he kulkemat wapaasti, kssta tviset fangittuna <stuwat; he taitamat itzcns kunnialla ylöspitää, kosia
toiset öisin pahasa ilmasa paeta täytywät, he pysy,
wathengisä, kosta toiset tappeluxisahucknmat; hepa<
lajawat ilolla wanhemmittens ja heimolalstens tykö
kotionsa, kosia toiset omaisillens surun surun paolle
saattamat.

Tasa

supij wiela jotakin senkaltaisten kotiotulosta mainita.
Minä asun simrefa Kaupungisa, lFranckfurt
Mainin tykönä) jonga läpitzee mani matklistamainen kulkee, »a josa minua, kirjoitnsteni paljouden
ja suuren tuttawudeni tähden, msnelda, tosin usiammilda vpitan heidän kotio tullejansa, hawal<
tzen minä aiwan juuren eroituxen, nijrten wälillä
on
jotka pelamat, ja ei pelaa,
pahembi
ja
toimi,
meno
kuin cdellisemmillä/otka
suuresti
ei suinkan kaicvi ole yhtä paljo turmeldnneel; enim<
mälla osalla, kuitellkin «n maha l)!>ödytys hcid m
matkoistansa. Muitten asiain seasa kysyn minä heildä: jos he sijnä eli toistsa paickakunnasa, omat tul,
leet sen eli sen kunniaan uloslähetettyä Herra ja käskyläistä tundemaan? he wastawat kohta, Ah! tosin me olemme usein seurasa hänen kcnchans pelan-

Mutta kosta minä tähän ky<ymyxeen
namät sanat: te olctta sijs hänen

neet.

ja

taidostans

pöydän

paljo hoötyneet?

lisään

he wastawat:

wieresä ei mitään tiedoista

ja

peli
pu-

taidoista
huttu.

K
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hmm. Kaicki mitä minä tainkalmisten nuorttn
«Herrain tykönä olen ymmärtänyt, on se,sijsminä surwaiwaa
heitä juuri kowin. Marako se
suurella surulla ja kustcmnurella walmisiaa

kuttelen

sasojaulkomaille,

lapsian-

nahdärensä iHerroja, ja yhden eli toisen kerran heidän
kantzansa pelata korttia? wlleko matka sille märempi, jos he, stn siasa kuin heidän oppia, wijsaurca
että

heillä kunnia

olis

ja tc.itoo itzellens kokoman pidäs, enimmän sijtä
kuin he ennen owat taitaneet unhohmwat; oppiwat
ja mhlaman, ja turmelduneenmweyden jatapain kanskotio tulewat?
5. Toisinansa on st tälle Papille menestynyt
jotainpainawaistmmatperujklretedesmoda, osottamä
tankit ja pelit owatsyndi, koffa hän itze himon
senkaltaiseen turhuuteen edespannut on, joka ihmipian simy. Tämä asian haara osotta hywän
waikuluren nijttcn u)könä, jotka ei juuri sitä myöden anna, mä tanhuja peli owat syndi; mutta kuilengin itzens sijnä ylitzen puhua andawat, että wis-

sa

seen

si määrä tainkalcaistcn mrhain töitten

eteen panda-

sen he
ft.noseurawaiNäistä wähistä pelaista sanoo hänjonkun
asisella tapaa, ft on turha panna määrää
an eteen, nijnkauwan kuin himo saman asian tykö
sydämmesa salattuna makaa, kaickein turhuuttcn seajoka nijn
ja
man pitä, jos ne ylikaydän,

synniri

wat.

sa ei

ok mikään,

pian kieltyn halun
perän sylyttä, kuin muhit ja
pel,r> lijoittnkin nuoren kansan tykönä, nijn pian kuin

hiwvl, sydammesä

sen

wähakin senkaltaisiin huwituryn suostutan, nijn nol!see sijtä kohta tantzin ja pelin himo, joka k-M aV
luusa

Z
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luusa witzin määrän eteensä panee; muna wähittäm
sielun himolla ja halulla näitten turhuutten perän
täyttä, joka sitten ei anna lepoo, waan taukomata
waati ja pakoitta tilasta waaria ottamaan ja tilaa etzimän halujansa täyttärensä; jos se wielä tapah-

duis juikisesti, ajallisten etmn, hengen ja terweyden
tuhlamisella, jos wiela sielun ja aumden teloittamisella, kaicki koetteleminen joka aika osoita sen julkiststi,
eikä yxikän mntzaja ja pelaja, sitä kieldä taida. He

sen

langewctt
kautta senkaltaiseen hengelliseen janoon
jä lewottomutecn että he kokonans ijankaickisen menestyxens unhottawat, ja usein
hukkawat.

sen saman

NäittenRaamatun sanain siwusaßom.l2:2. äl«
kät sorvittako teitänne rämän mailman muodon

jälken kokee moni sanoa: kuka tiesi jos tantzi ja peli sopii mailman muodon jälken sowitmmisten, joka
täsä kielttän? mitämax ne paremmin taictan luetca
senkaltaisiin kesii asioihin, joita Jumalan Kipset
mailman kantza yhteisinä pitää taitawat, nijn hywällä omalla tunnolla kuin syödä ja juoda? mutta tämän
poicki puheen, ajaa hän takaisin seurawaisella taivalla: ennen kaickia pitä meidän ensin tutkilnan,
mitä mailman muodon jälken sowittamiseen luettaman pitä eli ci. Ilman epäilemätä sopij kaicki se
siihen, kuin lihalle ja werellä, eli wanhalle Adamille otollinen on, mutta hengelle eli sielun hengelliselle
elämällä wahingollinm; kaicki se, jota lihallisesti
mieldynet ihmiset himoitzewat, ja huwituxens löytäwät, mutta hengellisesti mieldynet kauhistumat ja
karmiwm; sanalla sanoin, se työ josta mailman
lapset paremmin kuin Jumalan lapset duomilzewat,
jotka

Z

sotka

wahmqonansa

)
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sen

pitäwät, jota muut itzellukewat; kaicketickin'se mailman muolcnsä
don jälken sowittamiseen sopii, jos me nyt tahdoisimme jonkun suuren kokoondunen ihmisten seuraan
eli jouckoon eteemme asetta, josa yxi osa oikeita lumalatans rakastawaisia sieluja olis, mutta muut
käändyniättömiä mailman ihmisia; jos silloin joku
taidais edestuoda sna, että ajaan wieneri mntzataisin, eli pelipöytä cdestuodaiun, eli myös mä he
kaikin menisit huwittawaisen Comedian, eli harjoitus huoneseen, josa koiran paria tchdan; nijn kohta molemmin puolin ilmannuio, mihlnkä he parhaitin mielistyisit. Jumalan lapset kohta suuttumisensa, mutta ne toiset halunsa julkisesti nijhin osittaisit. Jos joku sillom heilda syiden perään sijhen kysyis, nijn cheWt annaisit ymmärcä, että
senkaltaiset koiran värit, owat heidän hengellista elämätäns lumalasa wastan sotiwaiset; mutta jälkimmäiset, jos he muutoin ajanistens jälken puhua
tahtoisiwat, sanvisansa felkiästi kohta ilmoitaisit sen,
ettei heiliä wielä uffon ekmiaä olcckan ja mstiu sijtä
tittawät, waan lihallisia hi!uojans huwitella pyytawat. Nain juuri epätasaiset luulot ja cuamret, itze koettelenlisen pcrnstum mnlle ilmoittawat, josta
me kewiästi päättä taidamme, mitä mailman muodon jälken sowittamisten lukea taittan, jota Chrisiityn karttaman pitä. Tämä perustlis ttilee sen
kauna sitä woimallisimmaxi, cliin käändynet Jumalan lapset wahwistawat aj.ituxens, osittain senkaltaisilla Raamatun paikoiiia, jorra pyhää elämää
waatiwat, osittain sem'lruMa todistlrxilla, jotka
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wa-

S

)

20

(

N

wastan sanomattomasti osonanm sen, «tä tainkab
taisit hulludet paljon pahaa matkan si.-auawat.
8. Kosta edellä käywäisefä lugttsa mainitan har,

joitus huoneista,

se

on, senkaltaisista, joisa koiran
juonia tchdän. 2Maccab. 4: 1.4 minä tahdon lyhykäisydesä edesuwda, kuinga ennen mainittu Pap»
pi, nijlle kunnioiltttawimmille on tahtonut osotta
sen, että ne owat syndi. Kaicki kunnioitcttawa
tunkansa, jolla joku järjen haaina on, kohta
nustaa, että ne riwot Saran harjoimret owat syndi,
ettei nijsä muuta kuuila,kuin kaickein häwyttömim»
bain ihmisten ulos etzityt kclwottomat ojaan wiettett
ja puheet. Mlttta siinä
ne Franckrikilaistt
edeswastatan, kcffa he sanowat, ettei nijsä nijn
pimattomia puheita löyttä, nijsä h.illilzee erinomai>
nen hywä meno ja kaunis tapain oppi, nijn että he
luulewat senkalcaistsa harioiturLa lövtäwansa enäm«

sen

samasa

so«

nlösrakennusta kum halwasta saarnasta, muttähän on Pappi wastannut, nijnkuin seuraa.
Ensisti tahdoisin minä tietä, mikä sijhm si)y
vn, kosta kaicki Frankrikin harjo:luxet nijn puhdistemt ja hyödyttäwäiset owat, että kaicki harjoittaiat
siellä owat pannaan pandu, eikä kostan saa HEeran EbtoUiselle käydä?
Toiseri, kysytän, jos senkaltaiset siweyteen harwän

ta

turhuden pelajat, tc.painsa

oppia, nijn yedesmowat,
ja
kuin tainkaljärjellisesti
xiwakaisesii
täinen yriwakainen ja korkia asia waati? eli, eikö
he myös paljo koiran juonia ja muuta naurettawaa eli wiettelewää sijhen sekoita, nijn että heidän
janduneet

tapainsa oppi

sen kaum

joutuu nijn wahingollistri

lihal*

s

)

2,

c Z

ja «xrelle, kuin se heille otollinenkin on?taiw
suurimmat edeswastakaltaisten syndistcn
jat, owat selnasti minuik tunnustaneet, että silckaltainen myrkyllinen maku ja haisewa haukutteleminen
parhaimmisa katzelmus leikeisti lönttän. Joita paihi ne oiisit juuri huonot, nijn ettel moni mlis nijtä
kakelemaam Tämä on selkiä todistus sijhen, että
meidän kaicki rakennus leckii ;n harjoiturct pilä senkaltaisina pitämän, jotka syndiselle lihalle ja syttymaisille himoille woimaa ja nestettä lifäwät.
Colmanneri, nijn senkaltaiset ihmiset, jotka ennen käandymistansä owat ollet aiwan taipuneet näihijn haukutuxijn, ja mies perästä nljtä edeswastan-

lihalle

nct, ku lenkin kaänd.xnisensä jälken selkiasti owat tunnustc.net sen, että pahat himot ja lihalliset halut tainkautta owat puokaltaisten snndisten ajaan wictctten
johon
myös
tulee, etlettomKsti tullet sytytecyiri;
tä miehen ja waimon puoli, jotka tustin toisensa
tundewat, sekaisin keskenänsä silloin eli istuwat taicka
minä sitä paremseisowat juuri wapaasti. Ia
min uffon, kuin minä jo usiammat äpärät, tosin
naiminenkin äpärät kastanut olen, jotka tuttawid:sta näisa leickihuoneisa alkunsa saanet owat; ilmun
monda mutta awio wäen walitusta, heidän puolialhaisten käytösten ylitze naisä kokourisa.
Mitä neljänneri, sijhen tapain oppijn tulee,
tiedämme, ettei st
jota he edcstuowat, nijn mc
ole Ehristiilincn, waan pakanallinen; jombikumbi
oleman pitä. Pakanallinen tapain oppi, järjestä tuotta oppinsa aluun, waati ainoastanS
naisia awlua, ja jana snbämmen muttumattoma-

se

sen

sams

sen

sen
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xi, ei enfmkan
itze lähdettä, josta woima, näitä awuja t yttämään, ammunnettaman pitä. Se
Chrijtlllmen bätä wajtan oppin!a tuotta lumalcul
ilmoitetusta sanasta, ennen kaickia ensin waati sy-'
dömmen nmutosta ja kaicki edestuo
lähteekunl
Christuxen woima ustosa wastan otettu, joka sydämen eläwäri tekee ja kaicki sen
woimat p!)si)wc>secn awuin har>oiturcensaatla, ChriMln,eu takain oppi meille saarnoisa edespannan.
Pappi jos hänellä ne halwimmaf ulostoimitnxen laho
jat ol sit, nijn muodoin kuin hän Jumalan sanaa saarnaa, mjn l)'n taikecicrin Christillista tapain oppia
cdestuopi. Mutta t ttä wastan on selkiä, että leic,
ki polajat ei ensinkän sen perään kysy; ei he knul,
,oitans Jumalan sanan tykö johdata, ei, HERran
Christuxen ja uffon woiman tykö, eikä uuteen syndomiseen ja stdammen sisälliseen muutoxeen; jos he
tekls; niin he wähcn kuulioita sais, nijnkuin
heildä itze sakotan, lyhykäisesti sanojn, ei he muuta
kuin. pakanallista tapain oppia edestuo, nijnkuin
myös koko katzelmus leickin sisällinen meno, pakanaUisudesta alkunsa saanut on. Tosin, ei hän awuiu oppia lähestyn nijn puhtaana >a yliwoittawaiedestuo kuin joku yriwakainen pakanallinen tapain opettaja; sillä kaicki kuin pid-is ja taidais
olla, koiran juonin ja
hänen tapains opila
naureltawain käytösten kautta turmcllan. Jos >ne
sentahden todella, en sitä sanoa taida, että n'>lla
joku hyödytys pakanallisesta tapain kirjasta on; sitä
hyödytys wcrratta johonknu
wahemmin laitaan
saarnan, josa ei pakanallista waan Christilliuen ta-

sen

sena

se

sen

pain
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PN'N oppi edespannan. Woi! kuinga rö>'hckiä fa
ajattelemattotn on heidän puheensa, jotka ilman pe-

ruitusta tätä wastän sanowat?
9. Koffa nytt se ulkonainen Christillisiiys likimain ni»n paljo maallisella turhuudella on stkoi,
tettu, kuin pakanallisuuskin; ja edellä k sitetty ha-

sen saman tykö,

nijn per «ti sywästi itzmsä :uukelpo
rittanut on, että
ihmiset aiwan Harmoin heilansa sijtä yliwoitetta andawat, että »e sondi on,
ellei he edellä päin oikein Jumalan tykö kääntyneet
i-apoi
ole: Zuuri tämän tähden mainittu
lu,

nichin

seisahti, että tä sakin asiasa lasten'
ja heihi-n hywa p "ujonga
-stus laffettaman,
h>in myös siiurei» >ounijn
lapsia,
y!haiscmm!stä
kuin alhai cmmasta
kon
sugusta, kerran wijckosa kotia työnsä tulla annoi,
ja heitä CiirMlisyden perustus totudesa nenwoi; etzcin si<Nli siwusa tilaa, andaxens heille täitttä päätieto tainkaltaisesta turhudesta,: Ia erino-nattain
tästä asian haarasta waaria otti, koffa he ripvi
koulua kävdesänsä, jotka ensimmäistä kertaa Herran
Ehtolliselle mennä aiwoit, wastauudesta lupaman
piti. luopua perkeleen menoisia, tämän teki han yxiwakaisella, kuitenkin Evangeliumillisella tawalla. Hän
asetti heidän eteensä sen, että mitä he nyt Rippi,
koulua kaydesänsa lupaisit, oli kertoiminen ja wah,
wiftus entisesä kasteen lijtosa, ja että he nttt itzK,
emalla suulla, tundonsa päälle sen ottaman, ja e,
lawän Jumalan edesä lupaman piti, pitääxenlä
sitä, mitä kummit kastesa, heidän puolestansa. In,
wannet M, kosta he nytt olit. luwannet luopua
kaikin
ajatuxijn

kan§a lo alku

piti,
tehtämänjälkei',

K
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faikisi.i petkeleen' töistä ,'a menoisia, osottt hals
heille selkicsti, kumga he ynnä wwannct olit luopua kaikesta sowittamiscsta mailnmn muodon jälken,

taritzl'»sta> peleistä, loimin joukosta,japilkallinijneylpeydestä, prameudesta
huwitunsta,
silla
dospäiu. Hän jätti stjnä tila'a heille tämg!, muistutuxen, sanoden: nyt minun rackat nuorukaiseni ja
neitzeeni, uudistcckat nyt ihe teidän kasiesa tehty lijt,
kummanne lcid.w puolestantonne Jumalan
tehty
»ltakat
luomis,
!e nyt om<:n sielu-nlc ia
ne
päälle;
luwatkat
tundonnc
st!!.' kolme yhteiselle ?u,
malalle, ettet te edespäin mailman muodon jälken
teidän welwollisudenne tulee
ihiäns sowittä
m)t lisatyxi, tästä päiwastä karttarelnie itziänne tainkaltaisesta turhuudesta. Te tiedätte sen l)»win, et,
tet te tätä lupausta ritä« taida, cilet te edelläpäin
oikein käawxi tulee: tasä on si,s uusi asian haara,
että te sijta murhetta kannatte, kumga te kaändy,
olla, ellet te muumi<en armon taidaisitte
ja
tätä wahwisiami'en tlijlto ricko
toin kasteenne
tapaa,
tämä mies Jumalan armon
tahdo tällä
nijnkuin

kautta,
n,

t

runsaan siunauren ja hedelmän saanut

on,sij<

että monda nuorukaista,
nä-isä hänen tutkcwit, kartit heitans senkalta!sess«
jotca

esiklnran aiuzoit.
turhudesta ia sen kautta muille hywan
kyiiien paha

mailma
Andakon Jumal i, että m
kerranNn jouttns juuri kameran, ja Taiwas oikein
makiaxi! Amen.

