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NakaöLlttia!
1771 sairastin mi<

na Mylla colme wijckoo
enimitten wuoten omana, ja
ajattelin, jos Jumala minun
terweyteen wiela cmttais, minun
welwollisudeni olewan, Tutki-
stelemuxet nijsta esteistä, min
syndista cohtawat japidattäwat
lumalisuden harjoituxesm, Ruo-

wirstkirjasta suome-
ni kaata,japrandin cauttawal'
teuteen jaattaa. Nyt saan mi»
na Jumalan armosta tarita nij-
ta sinulle, siinä toiwosa, ettäs
ne wastaan otat ja wisusti tut-
kistelet, ja jos sinä hawaitzet,
ettäs myös olet andanut sinus
estettaa oikiasta Christillisoden
harjoituresta, ja tästä edes pyydät
ne samat esteet ylitzewoitta, mjn
minun tarcoituxeni on woitettu,
ja sinä pelastat sinun sielus.

Aaron Astrcn.



erinomaista estettä eoho
tawat syndlsiä lumalisuden

Ensimmäinen un, ettei, monicahta-
ma wisseisa paikoisa., oikein käsitä waan
waärin ymmärta Pyhän Raamatun
sisälle»pitoa> eikä myöMn muita tar-
pellistä cappaleita Meibän Christillise-
sä opisamme, sillä että he owat
tamärromär, ja hmkendeleroaistc >

ja turmelewar Raamatut omaxi ca>
dotuxexensa. 2. per» 3: 17-,

i:ri Hesek. 33. v. ,12 seisoo: luma»
laitomaN ej pidä luMälaccomude-sans Klngeman, sinä päiwänä cilin
hän iyensä käändä lumalatromu-
destänsa. Ia b. 19. 109 lumalarotn
päranda i<;ens lumqlatramasta me>
nostansa ja ceke oikein ja hywin;
mjn hän saa senrähden cälken elää»
Tästä rohkenee luonnollinen, Hmmenpäättä^,että hän tciita kacha itzenscosca hän tahtoo. Tosi M. st, että
tösca synvinen teke parannuin, niju
luniala tahtoo htmen armoins ottaäj,
ja synnit hänelle andepi anda; mut,'
ta bta waari, ej PropHeta ftnö
la MainitUU sanoisti, että fyndineN
taitaa iWs kaätä cosca han tahtoo;
M hänen tulee aina euulia Maa

A 2 ,a



Tutkisielemure-t
ja Jumalaa rucoilla, Dlöewaialsemaan
ja parandamaan Hondansa, että hän
totuden I'mmarräis, ia taidais selijtä
itzens perkelen pauloista, joisa hän on
sidottu fangi hänen tahtons j>lken.
Sentähdm waruitm Apostoli, ettej
meidän pidä Turhaan JumalanAr-
moo wastaan ottaman, waan a-
jacreleman, ccrä nyt on se otolli-
nen aica jaaucuden päiwä 2. Cor.
6:2. Ia Rom. 13: 11. Että mesen tiedännne nimittäin ajan, et-
tä nyc 01: aica unesta nosta; sillä
meidän autudemme on nyc lähem-
dänä, cuin me silloin uscoimma.
v. 12. Senrähdcn hyljätkämme pi-
meyden cyöt, ja pukecam mettäm-
me walkeuden sotalaseilla, ja v. 13.
waeldacamme soroeljasn nijn cuin
päiwäUä: ej ylön syömiscsä, eikä
juopumisesa, ej cammioisa eikä hau,
rcudesa: Ej rijdasa ja cateudesa;
n?aan csyocat rackac wcljer, ercej
teisä joscus olisi kelläkän paha us-
cocoin sydän, joca eläwästä Juma-
lasta luowuis. N?aan neuroocac
teitämie kesteilänne jokapäiwä, nijn
cauwan cuin ränäpänä sanotan:
ettej jocu teistä synnin petoxen caur-
ra paaduist Edr. 3: 12, 13. Aina
peljäten Phil. 2:12. Etten me jos-
cus -Hänen lepoonsa tulemisen lu-
pausta hyljäisi, ja errej kenZään
meistä tacapenn jäisi Ebr. 4: 1.

. SiM
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Nijsta esteistä.
Sillä ne iotca ei nyt smä ahkeroihe
ihiänsa, cuinga he sen ahran portin
läpi käwisit March. 7: 13. mahta-
wat sitten, cuin owi jo suljettu on,
kyllä niiden wijden tyhmän neitzen cans»sa lyödä sen päälle ia sanoa; Herra,
-Herra, arva meidän etemme, waan
-Hän wastaa ja sanoo: Totisesti sa-
non minä teille, en tunne minä tei«
tä Nlatch. 25: iv, 11,12.

M>.ttth. 11: 28. sanoo meidän
Herramme Christus, Tulvat minun
tygöni caicki, jotca työtä teette,
ja oletta rastametut, ja minä tah-
don teitä wirwotta: Josta yxi lu>
malatoin ihm-nen rohkenee päättää;
että hän mahm tulla Christuxen ty-
go,tosca hän tahtoo. Mutta hänen
pitä tietämän Errej kengään tule
Christuxen tyZö, ellej Ift joca-Hä-
nen (Christuxen) lähetti, wedä hän-
dä loh. 6:44. Jota hän (Juma-
la nimittäin) ej tee paitzi wälicappa-
leita, jotka owat Hallen pyhä sanans
ja Sacramendit: SentHden pitä sen,
joca Christnxen tygö tulla tahtoo, cuu,
liaisesti seuraman, cuin lM näin we«
detyxi tulee, ja cosca Jumala k, yltä
Hända naisa beipoifa ohijsa, wältta,
mättömasti ahkeioitzeman itziäns siitä,
että hän vmmärriiis wanhurffaudcn

Vapahtajan Herran lesu»
xen Christnren tundemlstn cauua wal-
däis mailman faastaisuden.

A 3 3!ri
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Tutkistslemuret
Z:ri Rpm. 8: l< sanoo Apostoli Pa<

wali: V7ijn ej ole nyt yhtän cado«
custa nijsä, jorca lesuxeft Christu-xesa owar; joca sangen tosi on, mut-
ta Apostoli panee nämat sa«'t tygu,
ja ej tvaella lihan rvaan
Mken: ej tcnda sentahden se catuma-
toin syndinen, joca ej tahdo wqelda

waän pikemmin täotläa lihan
himma. oikeudella otta tästä itzeliens
lohdutusta; S>Nä ne jotka Christuren
omat owqc, owatristmnaulinnet li-
hansa, himoin jahaluin cansta Gal.
5: 24. Ia jos te lihan Mken elät?
te, nijn teidän picä mut-
ta jos ce lihan työt HenZen cauc«
ta cuolecatce, nijn ce saatte elää.
Aom. 8! 13, Sentähden Jumala
myös lähetti poicansa syndisen li-
han hahmosa, ja duomiilzi sienin
Zihasa synnin cautta, että se Hsain
roanhMscaus täyreryxi rulis meijä,
jotca emme lihanMkenwaella, rvamr
-Hengen Mken, Rom. 8:3,4.
'

4:n Sanoo Avostoli pyhä Pawali
i.Wm. 1:15. Se on totinen sana
ja caiketi mahdollinen wastan oc«
ta, että lesus on tul-
lut mailinaan syndisiä Vapahta-
maan , joista mjnä suurin olen:Io<
ca myus tosi on, ja lohgnnsrengiy
cautta todisteta», joca sanoo: Hänosz
sorvindo meidän syndeimme edestK»
ej ainoastans meidän, waan myKg

6



Nijsta esteistä.
faiken mailman i.loh. 2: 2. Mut-
ta jos syndiset tahluwat osaaChristu-xesa ja Hänen Lunastuxens ja somin-
dons woimcm naut!ta, niin heidän pi-
fu par<«:daman iyms ja uscomatt
Kp?angeliumi; ja myös sijnä usco-
sa loppuun asti pysymän, cuin Aposto-
li meit,'t ovetta sanoden: Me alem-
ma Christiestä osalliscxi tulleet,
jos me muuroin sin aljemn uscon
loppuun asti Vvahwana pidämme
Ebr 3 -«. lohonga wälttämättömä-
sti yri totinen jaMaväiwamen paran-
nus tamilin; sillä Jumalan Armo
caikille ihmisille teprveUinen on il-
mestynyt. loca meidän opetta cai-
ken Jumalattoman menon hyljä-
mään, ja mallmalliset himot, ja

mailmasa siwiästi,ja hurscasti
jaJumalisesti elämään Tit. 2:11,12.

s:xi Sanoo Salomon Sananla»
24: iss. N>anhurscas taita la»ft

geta seiyemänkerta ja nouse jällens.
Josta suruttomat ia lihalliset ihmiset
tekemät f:man paätöxen, ettej se ole
ihme, waicka he usein syndiä tekemät,
cofca ej m»ös ne manhurscaatcan tai-
da sondia m.,lttä, maan langewat ssl>
tzemD,se pn monda kertaa, pmmm
w elä tygö, että wanhurftas lgnges
syndijn seitzeman kertaa paiwasa, joita
sanma ej cuitengan Textisä seiso. Multa
nämät Salomon sanat pitä näin ym,
mänMman, että Jumala salii ja

A 4 pnda
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!Tntkifl-elensuLet
anoa usiasti sen wanhuricangin jou-
tua ounettomutcen ja wastoin käymi-
seen, synnin tähden, euin seisoo: Mi-
nä tahdon sinua curitta cohcudella,
ja en tahdo sinua peräti wiattoma-
na picä ler. zc>: n. Mutta nijn
muodoin cuin häu paranda itzens, niin
Jumita autm hända onncttomudesta
jällens ulos, cuin seurawaiset sanat
cuuluwat, että hän nouse Meus.
Ej mahda sijs nyt tästä nijlle cattl-
mattomille olla yhtän estettä, waan
ajatelcoot paremmin Pietarin waroi-
tusta: Jos hurscas tusealla rvapa-
xi tule, cusa sirre Jumalaloin ja syn-
dinen näky. i.pecr. 4: 18. la, ct-
tä me caikin monesa puutumme, niin
juuri sitä enclmmän tcuwitzemma me
parannusta, ja ylösnosta cmn me lan-
genneet olemma: Silla Cusa on jo«
cu, joca langee, eikö hän mielel-
läns jällens ylösnouse? Räykö jocu
exysila, ja ez tahdo oikialle tielle
jällens tulla. Jer. 8: 4.

6xi Että Propheta Esaia 64. Lu-gusans v, 6. walitta: Me olemma
cmcki simstaiset, ja caicki meidän
zvaichurstaudennne on, nijn cuin
saastainen waace,niin ajattele se Ju-
malaloin n un, cosca ej nyt pyhäin,
gän hywat työt ole corkiammaxi ac-
ivatut lumalalda, nisu ej ole tarwe
minun murhettia, j« nijn suurta lu-
cua pitää lumalisudesta. Mutta ota

waari,

8



Nijsiä esteistä.
waari, että Propheta edellä maini-
tuilla sanoilla on

i:xi Tehnyt yhden nöyrän synnin
tunnustuxen sen Juvalaisen Seuracun-
nan puolesta yhteisesti; että he
olit Jumalasta pois langenneet, epä-
jumalisuteen, nijn ej tainnut heidän
luultu wanhurscatzdensa, silloingan,
cuin hän suurimmaxi näkyi, olla muu-
ta cuin saastaisus Jumalan edesa, niin
tuin fpitaliset, owat muille ihmisille,
heidän cauhistawaisten haawains ja sa-
staisten waatteittens cantza cauhistus.

2:xi lättä hän meille sen tarpelli-
sen opemren, että caickein ihmistenhywät työt; ej ainoastans wastaude-
sta syndymättömäin, waan wastaude-
sta syndyneittengin ja Jumalala pel-
käwäisten, ez ole mistäkän ansion ar-
wosta Jumalan edesä: longatahden
Apostoli luki sen wanhmsiauden, cuin
hänelle näkyi Laista tulewan, raisca-
xi ja wchingoxi; Sillä meidän hywät
työmme owat puuttuwaiset, monilla
synneillä ja nim muodoin
kelwottomat asetetta Jumalan anga«»
ran wonhurscauden eteen. Pitä sen-
tähden syndisen, nijn totta cuin hän
tahto wälttä sitä ijancaickista ladotu-
sta, cawahtamcm, etcej hä,t anna jä-
seniänsä jvnnille roääryden soraasei-
pi, waan Jumalalle: cieren että hän
nyt on synnistärvapamecru, jaJuma-
lan rullur Rom. 6,13,22.

A 5 longa
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Tutkistelemuret
longa pitä usco.' cautta leftix-n ty-
könä ehimän walkeita waarceira, ja
sitä puhdasta kijldäwää silckiä cuin
on pyhäin wanhurscaus. Ilme«
siyskir. 19:8.

7:ri Jacobin 3:2. seisoo: Moni-
naisisa me cukin pulltumme. loca
on walitettawa totuus. Mutta, on
cuitengin suuri eroitus, Jumalisten ia
Jumalattomain ihmisten sondein wa-
lilla. Ia waicka se on tosi, että me
olemma caikin lyndiset, za ej ole meil,
lä mitan kerscattapaa Jumalan edesa:
Ia pyhijakin ihmisisä on monda va-
haa himoo, nijn he cuitengin Pyhän
Hengen amun cautta, seisomat, ja
fotiwat nijta wastaan, uscon, rucou-
M, karsiwällisyden, ia muiden Chri-
stiliisten awuin harjoituxilla! longa»
tähden Johannes sanoo: Jocamen
Min Jumalasta syndynyt on, ej se
syndiä cee. i. Joh. 3:9. Se on, joca
on wastaudesta syndynyt, wanhurscaxi
tehty ia pyhitetty. ej -Hän anna syn-
nin rvallita hänen cuolewaisesa Nlw
misansa. Rom. 6: 12. Eikä wietäe-
lämuäns ehdoll-sisa synneisä Inmalata
wastaan; mutta Jumalattomat ia su-
ruttomat syndiset tekemät ehdolla ja
tahdolla sondia Jumalala wastaan, e-
tziwät svnnin tiloia, ja nijsä heidänhiiwitustansa. Maan, cuin he ylön-
eayswat Jumalan hyroyden, kär>
siwäisyden japitkämielisyden ricka<

nden
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Nijsta esieist'.
uden, ej rieren errä Jumalanhywys
wetää heirä parannureen. tTlijn he
rartuccawac sijnä, wihan iyellenjK,
wihan päiwänä, cosca Jumalan
vickia duomio ilmandu.Rom. 2:4,5.

B:riS«jtä esimerkistä cuinLucan 23:43.
mainitan, että se toinen ryöwäri tuli
wijmeisillans, Christuxelda lohdutetuxi,
nutuden wacuutuxella Paradisisa, ot-
taa moni surutöin tilan itzellens päät-
tää; Jos minä cuollesani saan ainoa-
stans sen tilan ja ajan, että minä eh-
din sanoa: Herra Armahda minun
päälleni; Nijn Minäkin aumaxi tulen.
Mutta, enda jos et sinä taida silloinsanoa mjn? Ia waicka wielä moni
cuolema hetkelläns sanoo: Herra, Her-
ra; nijn tairaa tapahtua errei Her-
ra cuule heira. Us 1:15. Se mai-
nittu ryöwäri tuli aumaxi: sillä hän
ratui ja uscoi Christuxen päälle; mut-
ta ettei se toinen nijn tehnyt, tuli hän
cadotemri. S>js/awaKda sinuas su-
rutöin sielu, ia AU jäästä carumu-
stas, siri cuins sairaxi mlet,waan
paranna iyes wielä, nijn cauwan
cuins syndiärehdä taidat.Syr. 18:23.

Z:ri Eitä Apostoli pyhä Johannes
1. loft. 1:7. sanoo: lesuren Christu,
ren Jumalan weri, puhdi-
staa meitä kaikesta Annista, ja Lu-
gusa. 2: 1. Jos joeu syndiä tekee
nijn meillä on edeswastaja Ijan
tykönä lesus Lhristus joca wan-

A 6 hurscas
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Tutkistelemuret
hurstas on. Se un kyllä sanoma-
toin lohdutus: mutta cuulcaat mitä sa-
ma Apostoli sanoo näiden sanaln siwu-sa: Näicä minä reille kirjoiran, er-
tec re syndiärekisi: Jos sinä nyt syn-
nisä aina pysyt, ni,n ej sowi loh-
dutus sinulle: Sillä nijn cuin ej yri-
kän syndeins tähden mahda epäillä; sillä
Jumalan rykönä on armo ja run»
sap lunastus Hänellä, pfalm. 132:7»
Nijn otta n.yöö Ehnstnren kärsiminen,
ja synde.in Arnollinen andexl saami-
nen tekemän meitä cuuliaisiri, etten me
halpana pidaisi senkallaista lesuxm
Cyristuxen huwyttä: SilläHerran ry-
könä on andexi andamus, errä Hän-
dä peljäcäisin, psalm. izo: 7. Ia
Christus andoi iyens meidäl» ede-
stämme, errä Hän meirä caikesta
wäärydestä lunastais, ja iyellensä
ermomaiferi Cansaxipuhdistais
kerari hywijn röihin. Tir. 2:14.

io:x. Apostolin sanat Rom. 5 : 22.
Cusa syndi on suureri rurru, sijnä
on Armo ylönpaldiseri turru, owat
ftlolstt ja lchouliilet sanat;
l:ri waari, mitä Apostoli tarroitta
näillä swoilla, nimittäin että Laki oli
annettu ylitzekäymilen tähden, että jyn-
di yli määrän sy»mxi tuttu olis,Lain
käffyn cautta, ja ihminm nijn tu!is
tundemaan synnin Laista, jahänen tur-
rneluxens: Nijn hän sais myös tilan
corkiammalle arwam Jumalan Armoo

ja
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Nijsia esteistä.
ja laupiutta joca lesuxen Christ'!xen
cautta «ynni» woiman cukistaa, ja mei-
tä hänen wallastans wnpauttaa.

Ota myös waari 2:xi mitä Apo-
stoli jälkeen seumwaiiesa lucusa sanoo:
Nlitästä incidän sijs pitä sanoman?
pitäkö meidän rvielä synnisä elä-
män? että armo suuremmaxi tulis
Rom. 6:1,2. Pois se, me jotka syn-
nille cuolleet vlemma, cuingasta mei-
dän wielä pidäis sijnä elämän? Ia
niin muistutta meille nämät nijncuin
edelläkin käywaiset sanat, ettcj meidän
pidä oleman suruttomat svnneisä; ei-
kä MMkän epäileman Jumalan Ar-
mosta, (ehkä meidän syndimme cuinga
meitä ahdistaisit) waan cuin me cuu-
lemne Jumalan taritzewon meille Hai
nen Armoons, nijn meidän pitä sitä
pikemmin ylöskehoitetuxi tuleman Ca-
tumuxeen, ajatelien, että Jumalarai-
taa nijn pian lvihainen cujn Ar-
mollinenkin olla, ja että -Hänen rvi«
Hans ej lacka Jumalattomain pääl-
lä Es. 5:25. Lucu 4.Meidän Christin, Oppimme Päa-
Cappalet myöffin samalla muoto nijl,
da lumalattomilda wääriu käytetan
ja ulostoimitetan niincuill

i:xi Oppi wanhurscaritekcmisestä;
silla cosca seiso, että me amoastansuscon cautta roanhurjcaxi culemma
Rom. 3: 28. nijn he päättämät, ettei
hywia töitä tarwitackan. M ulco-

A 3 cullal-
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TutkistelemuM
rullattu taitaa kijtta muita, että he
tekewät hywää; mutta itzens luule
hän kyllä autuaxi tulewans uscollans,
waicka ej hän mitan hywää tee; ehkä
hänen cuitengin pidais tietämän, «ttä
waicka ej hywät työt tee meitä wan-
hurscaixi Jumalan edesä, nijn pitä cui,
tengin jo wanhurseaixi «htyin sieluin
niistä ahkeroitzeman ihians, tuin A-
postuli sanoo: Me olemma Hänett
teconsa luodut Christuxesa lesuxesa
hywitt töihin, 'soihin Jumala mei-
dän on jo ennen waeldamaan wal»
wistanut. Eph. 2: 20. Sentähden,
lnjn cuin se on määrä Oppi, sanoa:
i:ri että hywät työt meille ansaitzewat
wanhmscautla, ja autuutta, nijn muo-
doin cuin meidän pitää, sittengin sa-
noman euin me olemma caicki teh-
neet: Me olemma kelroottomat pal-
weliat, sillä me teimmä ftn cuin
meidän pitikin tekemän Luc. 17: ta.
Ia että syndein andexi ondamus lah-
joitetaan meille armosta lesuxen Chri-
stuxen cautta, nijn halpana pidetän
ja hyljätän nijldä Christuten ansio,
jotka luottamat vmijn tvihins; Sillä
ej he Jumalan wanhurs-
cautta, waan omaa waw
hurscauttansawahwistaa.Rom>iO:z.

2:ri On moös syndinen aiatus luul-
la ettej buwiä Mä meildä Ghristi-
tyildä ensingän tarwita; sillä Juma-
la tahto nijtä totisesti i:xi Nijn min

me>>
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Nijstä esteistä.'
meidän uscomme hedelmitä, m käffee
että meidän pito andaman mechän roal»
keudemme walista ihmisten edesä,
että he näkisit meidän hywät työme
jacunnioittaisic Isää 2c.N7arch.5:16.
Ia waicka emme niiden cautta taida
wahwistaa meidän useoamme, niin tai-
damme me sitä nijsä cuitengin harjoita
taa, ja näyttä että se elämä on.

z:ri Niin cuin welwollista cuuliai-
suutta Hänen sanallens ia käffyillens;
sillä tämä on Christuren käff», jvnaa
Hän meille andanut on, että meidän
pitä racastaman toinen toistamme
«njncuin meitä racastanur on
loh. 13: 3. Se on Jumalan tahto
teidän pyhydenne, että te huoructa
wäldätte. Ej himoin halauxisa nijn
cuin pacanar, jotka ej Jumalasta
mirän tiedä. Ia ettei yrikän jorrais
eikä pettäis weljensä, jojacusa asia»sa. l. Thest, 4:3, 4, 5.

z.xi Ni n cuin yhtä tundomerckiä
siitä oikiasta Chr stillisestä Opista, jon«
ga me tunnustamme; lonaatahden A-
postoli maloitta, Eccä nijn cuin me
olenima -Herran lesuren Christuren
tvastan ottaneet; nijn waeldacam-
me inyös Hanela. Col. 2:6, että me
Jumalan meidän Vapahtajamme O-
pin caikisa caumstalsimme, ja emme
M, eli Jumalan nimee häwaisis.

4:ri Nijn cuin yhtä welwollista kii-
tollisuutta, Hänen lukemattomia hv«
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Tutkistelemuxet
wiä töitäns wastan; sillä cosca emme
ole meidän omamme; waan callijsti o-
Mut, nijn on cchcullinen, että mey-
listamme Jumalala meidän sielusam,
me ja ruumiamme, jotka lun:alan
owat, andain meidän rriunumme
Jumalalle eläwäxi, pyhäri ja ocol»
Ilseri uhriri Rom. 12: 1.

s:xi On se Jumalan pyhä ia otolli-
nen tahto ja My, että niiden jotta

pitä hymistä toista itzims ah-
keroitzeman, jstka cosca ne tehdänhei-
d n oikiain syidens tähden, ja tarcoit-
tawat sitä oikiata päomalia, joca on
erinoinattain Jumalan cunnia, ja lä-
himmäisemme parannus; mm liMa-
<a anda ne hanellensa Christuren täh-
den kelwata; ;a myös ne sulasta Ar-
mosta palkitze, Errä mitä hywää cu»
kin tekee, sen hän on -Herralda
Mens saapa Eph. 6: 8. Joca nijl»
le jotka pyyräwäc ylistystä, cunnia-
ta ja catomatoinda menoa, kärsi-
wäisydellä hywisä töisä, ijancaicki»
sen elämän anda. Rom. 2: 6,7.
longatähden Hän myös otta nijn tarc-
kcm waarin ihmisten töistä, cuin Hän
ilmoitta puhesans nijden seitzemän A-
stan S'ura?unnantygö, ja caikille ih-
misine wimcisim päiwäliaMatlh 2 5:4c?.
longatähden Pawali on pyytänyt ke-
hoitta sanancuulio)tans hywijn öihin
simoden: Cosca me hywää reemme,
nijn älkämme suurrmo sillä aika-

nansa
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Nijsta esteistä.
nansa mekin saamme nijrcä ilman
lackamara. Gal. 6: 9. EM se wan»
hurscas Duomari, silloin tahto sula-
sta Armosta wanhmscauden Cruunlm
lahj«'tla, nijn ej cuitengan taida ne
sitä toiwoa, jotta ebdollisefti pahude-
sa pysvwät, waan loca wanhursca»
Mta reke se on wanhurscas, nijncuin
-Hängin wanhurstas on I.IOH. 3:7.
Ne sotka hywifta toista rickaat owat
näyttämät sillä/ että he owat moös
uscosta rickaat; sillä cusa usco on elä»
wa, sijnä se on waicuttawainen rac»
kauden cautta, eli cuin Ap. sanoo:
Teke työtä ractauden cautta Gal. 5:6.
Ia se usco jolla me wanhurscaixi tu,

lemma, ej ole ikänäns yn'n; waan on
hänellä myötans hywat työt, iuuri nijn
cuin hywäsa puusa on hywiä hedelmiä,
Auringosa walk us, walkiasa cuumus,
ja wcdesä markys.

2:xi Oppi Jumalan Armowalitze<
misesta ja muuttumattomasta päätöxe-
sta, joftl moni cauhiasti exyy, ajatte!-
len, jos hän waiwoin on uloswalittu
ja aututeen aiwottll/ nijn hänen pita
wälttamättömäsii autuaxi tuleman;
mutta jus Jumala on edellä nähnyt,
hänen tulewan cadotuxeen, nijn ei hän
millän lailla taida sitä wälttää: Ia
nijn owatsijs caicki lumalisuden har>
joitnxet, ja hywät lyöt hänelle sijnä
tapauxeft» ilman hyödytystä. Mutta
ajattele o svndinen, nijncuin Jumala

on
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TlttWelemuret
PN witzin maalin meille eteen pannut/ nijn
on Hän myös wälicappalet määrän,
nyt, joiden cautta me sinne tulla tai-
damme. Ia nijn cuin Hän on cu-
tzunut meitä ijancaickiseen
lesuresa Christuxesa; nijn on Hän
myös jlmoittanut, cumga meidän pjtä
tekemän meidän cutzumiscmme luiaxi.
Senlahden Jorca Hän on eöesca»
yonut, ne hän on Poikansa cuwan
fajrajsiri säätänyr, että hän olis
esicoinen monen weljenkeffellä. Muft
ta jorca' hän on saärränyr, ne hän
on myös culzunur; ja jorca hän
cuyunuc on, ne hän on myöswan»
hurscaxi, tehnyt: Ia jorca hänrvan»
hurftari rekj, ne HHn on myös eun>
nialljseri tehnyc Tvom. 8: 29, zc>.
Se on: Jumalan Armollinen cutznminen
ulottu kyllä caickijn; mutta ne airoa-
sians wanhmscichi tulewat, ,ocka senuscon cuuliaisudclla wastaan ottawat,
ja sitä seurgwat» Ne Wens, joten
pwat uscon cautta wanhurftairi tullet,
mahtawat sijna loppuun asti seisowaiset
olla, jos he muutoin tahtoivat, autnj,
xi tulla. Nijn, että joca tahtoo hänen
Armowalitzemisestans wHiytetty olla,
hän coetelcon jos hän on uscosa; sillä
tama on Jumalan ijancaickmen pää-
tös, että joca uscosa lesuxen päälle
loppuun asti pysyy, se tulee autuaxi.
Mutta että ej ihminm omc>sta ym-
MäM'M M woimasta Mida ustoo.
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NijsiH estnftä
ja lefuren Christuxen tygö tulla, nijn
pn Jumala hänelle tähän awuxt sää-
tänyt ylönluonnolliset walicapvalet. Jo?
ca ne ylöncatzoo, eli määrin käyftä,
hän seisoo Pphaa Hengee mastan/ja
on syy omaan cadoluxcens.

Z:xi Opin ihmisen mapgststa tahdon
sta, ymmärtämät myös mailmqn lap-
set määrin: Sillä cuin he cuulewat,
sttei ihminen itzestäns moi mitan hä-
nen käandymiseens, kelwollisesn Juma-
lan palwelureens ia ijancaickiseen au-
tuuteens; ja myös että hänellä itze-
stäns ej ole wapaa halua ja tahtoo,
tehdä jotacuta hengellistä hywaa, nijn
he andawat heidän turmeldun luon-
hons hallita. ja jättämät Apostolin
neuwon: NAnä curiran ruumistani,
ja alaspainaw sitä i. Cor. 9: 27.
Ia niin tahtomat sWtgä Jumalala,
fuin Hän olis wicapä syiidjjn, nijn
muodoin cu«'n Hän sallii ihmisen spn«
neisä edesmennä ja pyrkiä, Mutta
sencaltaisten pitä tietämän i:xi Että
sitten cuin Adami määrin käytti wq-
paan tahtuns, Jumalan wihoittami-
sexi, nijn omat cgicki hänen lapsens
ftn poiscadottaneet, ja omat nijn sowel-
jaat, ej ilzestäns jotakin hyrvää gjaZ<
telemaan 2, Cor. 3: 5. Cowat ja lijc-
fumattomat cuin kiwi/ja nijn moi-
lNMpmat candamaan hedelmötä, cuin
yzi M joca on wijnapuusta pois car-
fftiiii ftUähd?n m? sanotan M5M§
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Tutkisielenmret
xi synnin alaRom. 7' 14. Että
Jumala on armahtanut meidän pääl-
lemme tID wiheliMdesä, synnyttä-
nyt meitä wastauudeKs wcden ja Hen-
gen cautta, tehnyt Meitä uusixi luon-
docappaleixi, ja andanut meille sydä-
men lihasta, niin että me taidamme
hywäxcmme käyttää nijta wAicappa>
leita, cuin Jumal- on säätänyt kään<
dymijexemmc; Silla Hän andaaym,-
märryxelle yhden uusen waloN/ ja tah-dolle uuden halun, että ihminen nijlla
ylon luonnollisilla woimilla taitaa cuul-
la ja seurata Pyhää Hengee, ehkä eaicki
tämä meiloä toimitetan wajawaisude-
sa tasa elämäja; ja sodasa himoja
ja haluja ivastaan 1. perr. 2: 11.
Cultengin jos poica meidän wapa-
utta, nijn me olemma totistfti wa<
paac loh. 8: 36. Silli Cusa Her»
ran hengi on, sijnä on wapaus
2. Cor. 3: 17. Sentähden, joille Ju-
mala on andanut uuden sydämen ja
hengen; ja lonZa Cansan -Hän on
hänellens n?almistanut iLs 43: 21.

mle andaa heidän ruuminsa
-Hänelle eläwäxi, pyhän ja orolli-
sexi uhrixi, joca on heidän toimeb
linen Jumalan palweluxens. Rom.
12: 1, ja v 2. Ei sowirraman
eäns rämän mailman inuodsn jäl»
k^n;waanuudistaznan heieäns, hei»
dän mielens hengesä Eph. 4: 23.
Että he coettelisic, nukä Jumalan

hywä
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Nijsiä esteistä.
hyro» ja täydellinen tahro olis,
Ron». 12,' 2. Ia nijn cuin Jumala
sn se, jo a meija roaicmta, seka
tahdon että wimimxen, Hänen hy-
rrän suosionsa jällen. Phil. 2: iz.
Nijn rahro -Hän myös loca hyrvän
työn al anuc on, sin päättää lesu»xen Christuren päiroään astiPhil, 1!6.
Mutta ne jotca hyljä-
wät Jumalan armon, ja ehdollisesti
tekewat syndiä hänen pyhiä kästyjäns
wastan, he tahtomat mieluimmin olla
synnin oriat, cuin nautita sitä wapa»
utta, jonga Chr,stus ansainnut on; Ia
ej mahda min palju walittaa, että heil-aa puutta wapa tahto sihen hywään,
cuin enämmän yxi cuuliamen ja ra-
cas sydän Jumalala cohtan, locasen annais hecke, jos he sen wastacm
vtaisit.

4:ri Sen opin ettei cucan taida
jälken langemuxen täydellisesti lunia-
lan Lakia pila ja hänen käffyms jäl-
keen elää määrin käyttämät ulcoculla-
tut, ia ajattelevat röyckiasii, me saam-
me syndiä tehdä nijncuin muutkin, ja
ellei he ole juuri nijn pahat cuin ns
eaickein pahimmat, nijn he luulemat
itzens jo wastauudcsta fyndyneixi. Ia
niin «sein cuin he owat wastahakoi»
set, tekemään sitä hywäa, eli hylja-
mäan sitä cuin paha on, nijn he e-
ldesandawcn, että se on mahdotoin a«-
!sia täyttää Jumalan Lakia. Mutta ej

he
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Tutkisteiemuxet
he ymmärrä i:ri HMicka emme täsä
MailMasa taida täyttää Jumalan
kia, joca »vaati nijn ulconaista cuin
Wllistä) alinomaista, ja täydellisiä
tuuliailuutta; Sillä Lasi on, hengelli-
nen, murra me olemma lihallistk
synnin ala myydyr. Rom 7: 141,
Zongatähden se lihallinen ihminen wi-
haa Lakia > ja on sille aina ivastaha-

Cuitengin 2:xi cosca Me olem-
me wastauudesta syndyneet> ja saaneet
Pyhän Hengen, nijn me taidamme
niillä woimilla cuin meille annetut s-
tvat racastaa Jumalan Lakia > osot-
taa kuuliaisuutta cosca Pyhä Hengi
cutzuu, etziä omantunnon puhdistusta ia
rauhaa; nijn myss Noudatra py-
hyrrä, paitzi jotä ej kengään sna
nähdäHerraiNbr. 12: i4.lawaicka
emme tasa elämäsä taida täydellisyyttä
ennättää/ cuin ennen sanottu on: nijn
ahkeroitzewat cuitengin caicki Juma-
lan lapset itziänsä cNinga hi
taidaisit tehdä heidän taiwallisen Isän-
sä tahtoa: Jumala autta Myös heitä
Armoillcms, ettej he ole ainoastans
Sanan cuUliac, rvucln myös rekiäc
Issk 1: 22. Ia > Jumala kästee mei-
tä pitamäön Lakiansa;j sillä Hän an-
daa' Meille siehen armons, sen
että me tekisimme sitä cuin Hän tahs
too, Sentähden pitä meidän Dawi-
din canj)a CatlistaMan ineidält
dälnemme tekeniään hänen säätM-
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Nijsia esteistä
ja jälkeen aina ja ijancaickiststk
psalm. 119: i!2. Ia waicka se ta-
pahtuu suuresa heicsudesa > ni>n catzoo
Jumala cuitengin atmosa meidän hy-
wän ajatuxemme päälle; silla cuin
tahlö ensin on hywä/ nijn hän on
tollinen osansa jälkeen, ja mitä meisä
puuttuu, se on lesuxen täydellisen cuu-
liaisuden catitta, jota Lain meidän e-
desiämme täyttänyt on, runsasti pal,
kittu. Se pyhä Johannes tiesi tämän
kyllä ja sentähden sanoi; Se on rac>
kaus Jumalan tygö, että me pi»
dämmo -Hänen kästyns/ ja
kästyns ej ole rascaac 1. Joh. s:gi
sillä cuinga taita ft olla rastas joca
rackäudesta tehdän, ja kalketän sildä
jhca meitä racastaa. lottgatähven myös
lejUs on maannut rackautta nijn-
cuin yhtawissiä tunnusme,M HZ>
nen Opetuslapsildansa sanoden: Jos
te racästatte minua, nijn pitakär
minun käskyni Joh. 14:15. Ia wie-
lä> Joca minua raoastaa, sepitä
minun sanani; Mutta Joca >ej mi»
nua racastaa, ej se minun sanojani
kätke loh. 14: 24. Josta oikeu,
della päätettämän pitä, että jota e-
nammän ihminen racastaa Jumalaa,
sitä mielummin tekee hän hänen pyhää
tahtoons: Jota enämoi hänen rackau-
dens on, sitä wähemmäxi waiwaxi
hän lukee, olla cuuliainen Hänen kä-
styillens. la, ej se tee oikiata Chri-

stittyä
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Tutkisielemuret
stittiia hitaari eli suruttomaxi, että
Cbristus on hänen wapahtanut Lain
kirouresta: Sillä hän tietää itzens, e»
sen wähemmin olewan sidotun Lain
cuuliaisuteen. Ia waicka Jumalan
lapset owat nijncuin rvapaat, ej cui-
rengan nijn, että se wapaus olis
nijncuin pahudm peire i. per 2: 16.
Sentähden ahkeroitzewat he itziäns Ju-
maluudesta sanoisa ja tvisa; Cuoler-
rarvar heidän jäsenenj« jotka maan
päällä owat Col. z.- 5. Ia orvarri-
stinnaulinneet lihansa himoin jaha»
min cansta. Gal. 5: 24. Owar cuol-
leer synnille ja eläwät Jumalalle le-suxen Christuxen cautta. Waeldawat
hengesa ja woirrarvar mailmav, us-
con caurca 1. loh. 5:4. Nijn että,
waicka ej yxikan taida kerscata itzian-
sä tähdellisistä wiattomudesta, eli sa-
noa Christuxen cantza: Cuca reistä
nuhtelee minua synnin tähden loh.
8:46. Nijn tahtoo cuite.igin se Jumala-
la pelkawamen Christitly harjoittaa
nuhtetoinda elämata; ja taita kysoä,
cuca taita sanoa että minä olen huo>
rintekia, wannoja, Jumpan Sanan
ylöncatzoia, Juomari, waras, ulön-
paldisen corgoit ottaja, wäkiwaltainen,
walhectelia ?c. la, cuca ej mahda
paremmm totella Jumalan Lakia, cuin
omia »vahingollisia himoja? Cuca ej
mahda ennen palwella Jumalaa,
waicka se tapahtuu varatcon Jumala

naja-
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Nijsiä esteistä.
wMwaisestt! cuin paammisella asetta
ihms Handä wastaan? Li)atensiin, cum
me olemme Jumalan lapset, jos
me -Hänen -HenZeldänsF waicure-
raan Rom. 8: 14. Ia Misä lumas
lan hengi on, sijnä on wapaus 2.
Cor. 3: 17. Ia Hänen Lakinsa tekee
meitä wapaixi ei ainoastansa synnin ia
cuolemcm Laisia; maan cmdaa meille
myös elämän Christuxesa.

sxi Opin sijta oikiasta Jumalan
palweluxesta, mailman lapset samalla
muotoo määrin ulos toimittamat: Sil-
lä cum he cuulewat eli lukemat, ettäse on Jumalalle otollinen, ja Hänel»
le callis, cvsca se salainen ihminen
on ilman wiara sydämmesä i.
perr. 3: 4. Nijn luulemat he, caiken
ulconaisen hartlauden, ,a Jumalisetkaytoxet oleman eli taicauren, eli muun
turhuden. Mutta sencaltcusten pitä op»
piman tietämään, i:ri Mikä fe sisäl-linen ihminen on, nimittäin le sama
»oca ennen oli se lihallinen ihminen;
Mtta on sitteu Jumalan Hengelda,
Danan canrca, joca se caromatoi;»
siemen on, wastauudesta synnyteryxi
rullur i. petr. i: 23. Yhdexi uudexi
luondocavpalexi, ioca on lakioitettu uu-
della sydäntellä lihasta Hezech. n: 19.Ia Jumalan lansexi: loca wai ure»
wn Jumalan Hengeldä R0m.8:14.longatähdm, hän myös cutzman hen-
Zellisexi, mjncuinse ulconainen lihal-

B liM.
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Tutki stelemuret
lisexi. ,:n pitä heidän tietämän, minZa
callaifet sen sijMen ihmisen omaisude
vwat, nimittäin että hän lapsellisell
uscalluxella turwaa Jumalaan, ja wa
Man vttaa Hänen armoiupauxens le,suxesa Christuxesa: t»iweo caickia tar,
pettans lumalalda! hiljaisella kärst
wallisydeilä tytyy Jumalan curituxijn
Sydämen cunnioinamisella ja pelwol
la palweiee Jumalaa, e> ainoastani
sielulla ja mielellä, waan myös coc«
ruumijllansa. Ia nijn ej taida siji
se sanoa palwelewans Jumalaa, si<
sallisen ihmisen jälken, jvca ej ulcu
naisesti tahdo Hänelle jotacuta palwel,
ilusta osotta; Ei langeta polwillem
rmousten alla; Ej paljastaa päätäns
cosca sen pyhän Colmmaisuden nim
mainitaan, ej awata suutans cosc<
Jumalisia w»rsiä puä weisattaman; e
ylösnosta cosca Jumalan Sanaa juliste
taan', jongacaltamen cunnia cuitengil
eaikilda ojotetan Esiwallalle eli muull
waldamiehelle. Ocuinga tyhmä sijsj
on, joca luulle, silloin cunnioiltawan
Jumalaa sydämellä, cosca hän wiel
caikilla töillans seuraa mailmaa; coj
<a hän jacaa sieluns, andain luma
»alle nijn paljon/ ia omalle himoilen
nijn paljon; cosca hän tahtoo pyhil
taa Jumalan SatMti ja lepopaiw
paälimtten, andain Hänelle jotain wä
hän; mutta lopun wietta mailmalli
sisä huwituMa. Mahtaco lumalciocj
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Nijftä esteistä.
joca on luonut ja lunastanut coco ih-
misin, olla sillä thtywäinen, että pm>
li ihminen Hänvä palwelee? Acheilwaan nijn cuin Jumala eauhistuusi»
täulconaista palwellusta, josemme cal-
kesta sielusta ja mielestä tee sitä; nijn
Hän wihaa nwös sitä Cansaa, joca
lähestyy -Händä junllansja cunnioit>
ta huulillans waan sydän on cauca-
Na Hänestä; tLs 29 i 1 Nijn ej kelpaa
Jumalalle le sisällinen pälwelus, cos-
ca ej se josacusa ulconaisesa nöyryde-
sä ilmoita ihiäns. On sentähden si-nun welwollisudesf nijn usein cuins
tucouria pidät, langeta polwilles, ja
nijn näyttää sinun nöyrydes; Vlös-
Nvstaa filmäs ja kätes, näyttäin sinun
luottamures, alas painaa sinun pääs»
jn lyödä rindois, näyttäin sinun ca-
tumures; jaennen caickia turoilla Ju-
malala totisella uscotla jawilpittömällä
sydämellä palwella Händä pyhydesa jä
wanhurscaudesä. Jumala ja tämän
mailman päämies vwat caxi Herraa,
Nijn erinäiset, ettei kenyaän taida hei-
tä yhdellä haäwalla palwella.s:n Oe Christitty, joca Unhota
wästauudesta syndymlsensä, hän pitää
sen ehdollisna asiana, ruutia Illma-
lan Sanaa saarnattaman, ajatellen»
saawans tehdä, mitä hän M itze tah-
too; Mutta, joca tahtoo wacuutettu
LN, että Hän on Christuxen tam-
bsista, hänellä pitä wältämättömästi

B 2 «le-
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Tmkisielemuret
oleman halu, cuulla Hänen paime-
nensa aända i:xi Sillä Jumalansanan
jaarlia, on M nijsta woimalllsimmista
wälicappaleista, meidän käändymistem-
me ja auiuteemme: Sentähden teki
lesus tämän pa.itören: Joca on Ju-
malasta hän cuule Jumalan sanan
Joh. 8:47. nimittäin sydämen uscolla,
joca tulee Jumalan sanasta, ja cuu-
liaisudelia, joca tulee uscosta. Sa-
lomon sanoo; Cosca ennusAlxet lop«
puwar, nijn Cansa hajorecan, Sa-
nanlk. 29-. 18. Se on: cosca ej cu-
caan opeta ja saarna, nijn sen pääl-
le seuraa syndinen ja secaseurainen e-
lamä Cansan kestellä. Mutta cosca
Jumalan sanaa wiriästi saarnataan,
ja ej ihmiset tahdo sitä cuulla, nijn
seu päälle seuraa ijancaickinen cado-
tus. la, se pitä oleman huokiambi
Sudomalle Duomio päiwanä cuin
heille Matth. n' 24. 2xiOnEwan«
geliumin Saarna mjn cuin Christu-
xen Lippu, joyga tpgö caicki Causa
cscoonduman pitä: Sentähden cosca
tämä Lippu eli Fahna julisteta» ja
edespannaan, se on, cosca Hänen
pyhää Sanaans saarnatan, silloin pi-
tä niiden,'otca owat Hänen Cansaans,
ylöskehoittawan tomen toistans
nodcn: Tulcaar astucamme vlös
herran wuorelle, Jacobin Juma-
lan huoneseen, ercä -Hän opecais
meille Hänen ceiräns, ja n»e «vael»

laisim
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Nijsta esteistä.
taisimme -Hänen polZuillensa Us 2:3. >

la,cuinga muutoin meidän isowai»
set sielumme rawitaan, ellemme sinne i)
mene, cusa elämän leipää ulosiaetaan.
CuinZa meidän hedelmättömät sydä-
memme hedelmmtzewixi tulee, ellemme
sinne kijruhda josa Llrmon sade langee /

meidän päällemme. z:ri On luma-
lan Sanan saarna se wälicapvale,
jonga calltta Pyhä Hengi meifa us-
con waicultaa, jota Ilman onmah-
dotoinkelwara JumalalleEbr. 11:6.
Costa nyt näin on, nijn eikös se ole
wahingollinen, hyljätä Jumalan Sa-
nan jaarnaa? Ach wi§i,n! Sentähven
on se aiwan tohma joca toisin aiat,
lelee: Sillä se kelpais lumalaAe tyh-
män saarnan cautta pelastaa nijtä
cuin uscowat 1. Cor. i:> 21. Tai-
taco jocu toiivoo lumalalda laupiut-
ta, ioca ne wälicappaleet ylöncatzoö
ruin siihen tarwitan? Nyt on mei-
dän Herramme Christus sanonut A«
postoleistans; loca teidän Mnca>
yoo, se minun. Luc.io:l6.
«despannen ludalaisille sen oikian pM.
töxen: Semähden ette cuule, etten
te ole Jumalasta. loh. 8: 47- Cos-
ca Israeliterit cuulit Herran lähety-
stä, cuin tuli GilZalista Bochimin,
nijn he tulit kehoitecuri itkemään
syndejänja Duomk. 2:23, 24. Costa

cuulit Pietarin saarnaa;
Tunstr he piston sydämijans» Le-

B 3 cs.
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TutkisielemuM
coßaam. 2: 37, Cosca Nimwiterit
cuuliclonaan sarnstn, paransit he itzens
iq wäldit edesäns seisowaisen rangai-
stuxen lonqn 3; ic,, Mutta jos ej
namut olisi cuullet Jumalan sanaa,
nijn cuinga olisit he cammuxen teh»
ntzct? Ia mHdatco sinä surutöin ftn«
dinen tulla autuan, elles kännä ihees
ja Mchdattos taitaa kM
fs itzes, jos sinä sanan hyljäät, jocq
on nijn tarpellinen wälieappale sinun
käändymisees.

?:xi Estää ft monda lumalisuden
havjoituxesta, että ej! he tiedä eikä
peräanajattele että ne pyhät Sacra-
mendit owat nijn cuin sinetti, joccl'
meitä wacuutta sijtä Armosta
meille annettu on, ja siinä samasa
wahwistaa: Minä sanon wiela ej hs
fahd? ymmärtä eikä mieleens johdan

että nisn cuin ne pyhät Sacra»
mendit owat wissi panti ja todistus
siitä hywydestä cuin ILus meille cuu<
liaisudellans ja ansiollans toimittanut
pn; sillä että Sacramentit Jumalan
oinMuren ja qseturen jalken, owat
ye wälicappalet, joiyen cautta arms
maikille ihmisille jaetan ja
wahwsteian; nijn «j sitä armoa tai«
da muut wastanottaa jakäsittä / cuin
Msastans ne uscowaiset; silla usw
yxinäns un se M, joea wastanottaq
mitä Jumala anda. Ia nijn, ?j wai<
Ata ESMtMhit cuin jyey iW

MP,
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kitvs, joca usein jhmisesä waiculta
mastoin Hänen tahtoons; waan sen
jälken euin ihminen uscon cautta wal-
mistä itzens nncä nauttimaan, ja nij-
siä osalllsexi tulemaan. Cosca sijs wält-
tämättömästi tarrelijnen on usco. Her-
ran ehtoNisen mahdolliseen nautitzemi-
se?n; nijn pitä usco näyttämän sijnH

!woiman§, että hän yhdistää ihmisen
Jumalan tanhu, nijn että lesus pu-
W hänesä, ja hän lesuresa; myös
wieln yhdistää ihmiset sisällisesti toi-
nen toiftns ccmtza, nijn että monda
on yxi ruumis: cosca he caicki yhde-
stä leimasta osalliset owat. Josta kai-

kesta päätettä taiman, että nijn cum
nijden pyhäin Sacramen-

ttin cautta, anda meille sen julWm-
man ja woimallisimman todistmen,
Hänen Armostans Christur?sa lesu-zesa; Nijn owat ne Christuyt wel-
wolliset,jotca GaeranMittiä nauttimat
näyttämään sitä wastaan julkisia to?
distuxia heidän cuuliaisudchans ja racs

kaudestansa»,
B!pi Se jyca ej wähän

estä ihmisiä Jumalisuutta harjoitta-
masta on, että monda pahaa työtä
taunistellan amuin nimillä; Nijn cuincosca ylönpaldinen juoma
siemen cutzutan hywän ystäwun mui-
styxi; Merinen tavpelG urhollisuden
merW; Tuhlaminen andeliaisuderi;
Ahneus MijsM'i huonmhMtUexichau-

B 4 >r^i-
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rallinen canhakäyminen waimowsen
cacha, soweliaaxi cunnian osottamise-
xi; wäärät Lahiat ja andimet, weft
wolliftxi kijtollisuden osotmmiseri; ylpe-
»s, coreus ja prameus waatteisa ja
käittönlä, iljwollisuderi ihmisten wä-
lillä; Ulcocullaisus walhe ystäwälli-

Wiha m kiucku
eli kiiwaudexi; Riwopuheet jah«pemä-
tzZmat menot, leikiri.

Mutta sitä waftaan hywat awut
plöneatzotaan ja pahoilla nimillä socai-
fiaan; Niin, että lumalisus ulnshuu,
laan ulcocullaisudexi, Raitius ahneu-
deri; Hartaus eoäiumalisudexi; kima-
us capinaxi; Nuurys taitamattomude-
xi :c. Ia cosca nain, se hvwö cutzm
taan pahaxi ja paha hywäxi, nijn ej
taida muutoin olla, cuin että »e oickia
lumalisuden harjoitus sen cautta
Maan.

Siri toisexi tulee moni totisesta lu<
malan pelwosta estetyri, nijden moi,
mallisten ja suurten pahain esimerkein
csutta, joita enambi totellaan ja seu-
rataan cuin Nimalan kästyjä: Sen-
t cuin he näkemät heidän, hyl-
jääwan Jumalan Sanancuulemisen,
Herran Zhtolli en namitzemifen, »a Sun,
nu »tain ic. Wannowan,
kiroileman, huoruudesa elämän, juo,
punnitta harjoittaman, ryöwäwän, ja
köyhi i ihmisiä nylkemän: Nijn he a-
Mtilewat, ettej se ole nijn wältta-

mät,
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mättömästi tarpellinen elää Jumalan
kassyin ja Christillisten Asetusten jälken:
muutoin wissijn lencallaiset corkiat ja
wi)saac ihmisetkin se»r tekisit. Josta
he wihdoin sijhen päätywät, ettej se
Christillinen Oppi mahda olla nM-
tämättömästi tarpellinen. la, nij«
sijnä siafa heidän, nijn cuin oikeitten
Chrlstiltyin, tulis sotia lumalatto»
muutta wastaan, ja pyrkiä taiwasta
cohden, seuraamat he sitä simrta jom-
koo täydesä synnin ilwxusa päin hel-
wettiä, luullen mahdcuoinda olewan
Jumalan sallia, nijn lukemattomat
ihmiset cadoteturi tulla.

Mutta jos tarmin mailman Ju-
mala ej slisi socaisnnt sencallaisten us-
kottomain silmiä, niin he ajattelisit
mitä Puha Namattu sanoo: Ettei
monda lihallista wijsasta, ej mond«
n?oiinallista, ej myös monda suu»
resta sugusta. tvaan nej cuin mae
ilman edes« hullut olit, on
la walinnur i. Lar. i: 26, 27. On
semahden mailman ysiäwys Juma-
lalle wihMsus: la, joca mailman
ystäwa olla tahtoo, se on Jumalan
wihollinen. E» myös se auta ketZän,
että hänellä on mondacumppaniasii-
nä pahasa,ja että monda waeldaa siliä
lawialla tiellä; Silla Christus on sano-
nut Että sewiecadocuxeenMach,?:!),
Paljoo wähemmin se taita autta hellä,
että he seuraawat Mä Corkeita ja

Bs snu.
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suuria mailmasa, nijn muodoin cuin
ej helakan olc lupaa enambää cuin
jollaculla elää lihallisen
mielensä jälkeen, ja ylitzekäydä luma»
lan kästyjä' Waan niin cuin luma,
la on heidän curgottanut muiden yli;
nijn on heidän welwollisudens, In»
malisudesa olla muille esicuwaxi; it<
nian jota, heidän suuret etuns, owat
heille enämmäxi cadotuxezi, cosca he
ne käyttämät, sinä A"garana
lugun lascun päiwänH, jonaNe woi-
malliset pika woimall.isesti vangai-
staman N>isaudenk, 6: 7. Niin että
heidän pitä huutaman Wuorille ja
cuckuloille, ineidän pääh
lemme, ja pemäNär meitä, Hänen
Caswoins edestä, joca istuimella i»
stuu, ja Cariyan Ovihan edestä Il«
mestk. 6: 16. Silloin m; se kyllä syn-
diftlle yxt lohdutus, että hänel-
lä on monda ynnä hänen cantzanskärsimäsa sitä ijancaikista pisna. Et-
tä sondista on monda, ej se tee si)N,
dia helpommani, waan rascammaxi,
cuin muinan Sodomasa, Sentah-
dell on pnrembi, nijden harwain cans,
sa Arkisa tulla fäilytewxi, cuin ws-
dcnpqisumisesa huckua mailman cansia,
Wgella sijs ennemmin Jumalisten
wähän joucon cantza, sillä Caidalla
elämän riellä, cuin Jumalattomainsuurcsa joucosa silla lawialla tiellä
helwetpijn Marrh, 7; iz« Mä an,

NS
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na niiden rickaitten ja woimall<sten
Jumalattoman esimerkin, estää sinun
käandymistas ja parannustas; sillclheidän woimans /a rickaudens ej tai-
da heitä He, paljoo wZhemmin sinua,
estää Ma ijancaickisesta cadotuxesta.

Se colmas, jonga ne Jumalatto-
mat andawat estää heidän walttämät-tömästi tarpellisen parannuxens, on, et-
tä he owat niin cauwan lasä mml-masa tulleet säästetyn rangaistuxesta:
Sillä ettei cohra pahoja töitä duo-
nnta, tulee ihmisten lasten sydän
täycecyxi pahaa tekemään Saarna-
jar'. 8: ii. Eikä ajattele, Ercälllu-malan pirkämielisys werää häudä
Parannureenßom. 2: 4. Mutta coft
ca Hänen pitkämielisydens ou cauwan
ylöncatzottu, ja paljo sen päälle sun-
dia tehty, nijn Jumala tulee sitä vi-
caisemmin, cuin ej syndinen luuleckan
sitä rangaisemaan. Ia jos wielä ne
Jumalattomat saawat elä mielens
jälkeen hamaan cuolemaans asti: nijn
pitä heidän cuitengin se maxaman cuo-
lemans jälkeen: Ia waicka he luule<
wat itzens huomiosta Vapautetun;
niin se cuitengin hirmuinen seisoo hei-
dän edesänsa, heidän catumattoman
sydamens tähden.

Sairastaa kiwitautia, on yxi suu-
ri kipu ja matcaansaatta monelle cuo-
leman, mutta että jollain on kiwico»
wa sydän, cuin Nabalista sanotan,

B 6 se
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se on suurembi waiwa, ja saattama
nelle tuhannelle sielulle jjancaickisen cuo-
leman. He lukemat rascaxi, karsia
jotain Christuxen cans'a; ja luma-
lalda curitettaa: Mutta ei hewiMnS
johdata, cumqa rastas se on, wai-
wattaa perkeleildä, ja kitua heidän
cantzans ijancaickisesti. Cosca nyt ej
moni corkia ja woimallmen tule In-
malalda cohta, hänen kiroilemiseos,
hecumallisuildeus, ja jnopumudens tch-
den rangaistun; nijn he ruueewat e<
päilemaän, Imnalan Caickitietäwäi-
sydestä ja wanhurscandesta: jotca mo-
lemmat Jumalan oinailudet, he mie-
lellans kielläisit pois: että he saisit e-!
lää sitä suruttomammin: nijn cuin
Phiiisterit puhcaisic Simsonin molem-
mat silmät: Dubw.kir. 16:21. ettej .
hän olis taiimut heitä »vahingoita. Mut<
ta niincuin Simsoni, tarttui cabteen ke-
skimmäiseenpilariin, joiden päälle huo,
ne oli wahwistettu, ja «ojais niin
wahwasti nijdm päälle, että huone !
laugeis Päämiesten ja caiken Cansan ,
Väälle cuin sijnä oli v. 29, za. Nijn
on peljättäpa että myös Jumala tu-
kistaa ne pilarit, joiden päälle ne sll*
ruttomat luottawat, ja nijn tekee lo-
pun heidän woimans ja cunnians pääl-
le cuin ej he luuleckan. Sentähden
olis toiwottapa, että he cawahdaisit
ltzians, ettei Jumala suutuis pickä-
mielisydestäns. Heidän catumattomu-

dens ,
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dens tähden; waail sitä kijrummin
riennäisit parannmeen, cosca Juma-
la un niin hywä ia pitkämielinen.

Se neljäs, josta syndiset ottawat
tilan ylöslykätä catumustcms, on su<
rutoin luottaminen Jumalan Armon
päälle: Ajatellen, waicka minä suuri
syndinen olen, Christus on cuitengin
Armollinen, ia nijn tekee Christurcn
synnin palweliaxi Gal. 2: 17. eli
pahuudens peittexi, ikänans cuin olis
Hän tullut mailmaan massaamaan
synnin puolesta, ja ej Cukistainaan
perkelen röicä 1. loh. 3: 8. Sen»
tällaisesta ajatuxesta tulee se wHM
luulo, että sencal»a>nen ihminen a'at,
telee, waicka hän cauwan elää syn-
neisä, nijn ej cuitengan Jumala sen»
tähden ra..gaise händZ. sikö taincal<
lainen ihminen elä nijn cuin ej yhtän
Jumalaa oliscan? eli ej luule Juma-
lan näkemän hänen syndejäns, ia waie<
ka Han ne nakissin, ej olisi Han cui-
tengan wanhurscas. Sitä wastaan
jos Hän uscois Jumalan wanhursca-
pi, nijn cuinga taidais han ajatella,
että Jumala cuitengin racastais hän-
dä, juca nijn huikiasti muita rangai-
fte syndeins lahden?Tosi se on, että Christus on ar,
mollinen, ja on suurimmille syndisille,
osottanut caickea pitkämielisyltä: mut-
ta minsiätähden? nijlle esicuwaxi lor<
ca Hänen päällensä pitä uscomanBlt ijan-
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ijancaickiseen elämään i. Tim. i: 16.
Nijn että joca ej tee parannusta ja
i'fco, ej mahda odottackan osaa Ar-
mosta; sillä jos jocu,Costa hän tuu-
lee nämär kiroUxen sanat, cuitett-
Din siuna iyiäns sydämmesänja, jasanoo rauha on minulla olewa,
rhkä Minä waellaU minun sydäm»
meni ajatUjien jälkeen; sentähden
ereä juopuneet janorvitten cansta
hucutetan, Ej Herra ole hänelle
Armollinen 5, Moskirj. 29:19,20.

Ah tyhmiä ihmisiä, jotca rohkeNe-
tvat siunata itziättsa, cosca Jumala
huuta kirousta heidän vlitzensa. Sen-
tähden coettele menoas ja elämätas,
ja ajattele että nijn caucana cuin si,
nä Zlet wielä totisesta parannuresta:
Nijn cautana olet sinä myös Armon
vsallisudesta: Mutta, Jos sinä Im
malatöin hyljäät sinun ties, ja si-
nä syndinen siMn ajarures, ja pa-
lajat herran cysso, nijn hän ar-
mahtaa sinua, ja meidän Juma-
lamme tyyö i sillä -Hänen tykönäns
on paljonandexi andamusta M 5 5:7.

Vnsiä suruttomus on lähes waa-
raNisembi cuin epaillys, silla coco py-
hasä Raamarusa emme löydä yli col-
men eli neljän mainittnwan, jotca e-
pailluxen tähden owat cadotetuxi tul-
leet! mutta suruttomuus on saattanut
monda tuhatta cadutureen. Senläh-
den nijn cuin waimot Israelisa lau-

loit
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loirkestenäns soircain sanoden: Saul
löi tuhannen ja Darvid kymmenel?
tuhatta i. Samuelink. 18:7, nijn
mahdetan sanotta; Epäilys on mon-
ha cadotrauut; mutta suruttomus wie-
läkin usiamman. Jumala otti Ar-
moins sen catuwaisen ryöwärjn, waan
ei hänen catumatvmda cumpaniansa;
Nijn että se edellinen esimercki mah«
ta lohdutta nijta catuwaisia, ettei he
epäilisi; mutta se jälkimmäinen mah?
ia pchättä nhta katumattomia surut-
tomudeft, pysymästä. Ajattele sijs, et-
tei Christils ole Seuracunnastans pois
ajanut Mosesta, joca on syndisen pääl-
lecandaja: Sillä ej Hän tullut La>
kiaja prophetaica päästämään waan.
täyttämään NZath. 5: 17. Emme
mahda sentähden, nijn luotta Ewan»
geliumin päälle, että me Lain hyljäi-
simme! tVaan laicraeamme pelwot«
la ja wapisturella errä me sutuaxitulisimme Phil, 3:2, Elätämme Mo-sezen curituxen alla, ja cuolcamme sij,
na toiwofa, että me ainoastans Chri-sturen cautta aumaxi tulemma loh,i:i?<

Se wijdes este lumalisuden tiellä,
on pcchendawainen cansakäyminen, jo-
ta cuitengin tähän aicaan iloisen ja
hupaaxi ajaan wiettexi sanotaan. Mut«
ta totisesti owat Jumalattomat ihmiset
satanan aseet ja wälicappaleet, joi-
den cautta hän estää mondo paran?
puxesta; Sillä nijn cu.m se on yxi

39



TutWelemurct

cauhia walhet, että ne jolca waelda-
wat pimeydesä, ja e/ tee totuutta sä<
nowac heilläns olewan osallisuuden
Christuxesi: i. loh. i: 6. Nijn on
se totinen tosi, että me mäellämme
hengesä ja olemme walkcuden lavset,
cosca ej meillä ole mitan osallisutta
pimeyden töisä, waan paremmin nuh-
telemme nijtä, Cuinga taitan ne mm,
na pidetä, cuin Jumalan »vihollisina,
jotca haluliisesti pitämät cantzakäymi-
sta perkclen lasten ecuista, se on nii-
den jotca ehdollisesti edcspyr-
kiwät synnisä, ylöncatzowctt autuden
wälicappalct, ja häwäistwät caickea
lumallsutta, mutta sitä wastan ker,

' scawat itzi.ins jumalattomudestunsa;
ja nijn pahalla elämallans pilckawat
sen pyhän CHMilliftn Opin. Ne
ihmiset jotca tahtomat waelda Iu»
malatromaiu neuwosa, jaseisoa <yn-
neisten teille, Ne istuwac myös cn»sa pilckajat istuwar, ja sillä julkise-
sti näyttämät, ettej heillä ole racka<
utta Jumalan wastan Pjalm.i:i.
Sentähden cosca Jumala cutzuu syn»
distä catumurecn, niin käffee Hän hän,
dHBabelistauloslähtemäänAs4B:20.
<e on, jocaitzesta syndisestä seurasta ja
eansakäymisestä joca secoittaa ja hai-

»ritzee aina sitä oikia Christillisyttä, Nijn
cauwan cuin Pietari olesteli, Cai-
phaxen palweliain Christuxen wiholli,
fien seurasa itziäns lämmittämäfä, min

oli
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oli hänen <ydämens kylmä Christusta
cohtan: mutra cosca hin heillä erc«<
ni, waicutti Christuren rackauden sä-
leet, että hänen sydämmens tahdoi
nijn cuin ikinäns sulata kyynelisa
Matth.26:7s.Syrach sanoo: Nijn cuin
-Hyena anda iyeus cpiran seuraan:
nijn tekee ricas köyhän can'.sa. V7ijn cuin Jalopeura syö me>
yä Aasin corwesa, nijn myös rickaac
syöwät köyhiä Kirj. 13122: 25. Mut<
ta meidän Herramme lesus Chri-
stus sanoa sen Jumalisen olewan lu-
malattomitten keffM, nijn cuinlam»
ban surren keskellä Match. io: 16.
Sentähden »us hän tahtoo wahingojt-
lamata pysyä, älkön wijoyko siellä:
Sillä jos hän siellä »vahingon saa,
nijn ej hcindä surcutella enämmin cuin
lumolta, joca madoilda pisteian, eli
sitä joca peloin? canha leikitzee, .cosca
hän nijlda 12:12. Cos-
ca Dawid näki itzens synneisä kiedo-
tllfi, ja wiwoi Jumalan Armon caut»
ta nijstä päästä, nijn hän käsitti ai-
comuxen, sitten aina sondisten seiiraa
hol-ätä, sanoden: Eritkää minusta
caicki pahan tekiät, sillä Herra mu-
lee minun itkuni, psalm.^6: 9. Jo-
ca uuderi ihmi'eri lulla tahtoo, hänen
pitä caiketi wanhaa pahaa seuraa hzil-jämän; I>i joca ei tahdo saastmem-
N tulla, sen ej pidä rupeeman ter-
waan Gyr. 15:1. Mutta ej ole se wä-
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ha mercki sichen, että ihminen raca-
staa Jumalala, cosca ej hänellä ole
halua olla ja asetta itzians tämän ma-
ilman muodon jälken: Sistä se on
IMe ja Jumalalle, puhday ja laa-
staroin Imnälgn palrvelus, iyens
saastatoinna mailtnasta pirää lac,
i> 27. Jos H"roderella olis ollutmin
suuri halu olla Ivhanneren cantza
cuin cantza, nijn olis Jo-
hannes wälttanyt fangeuden ja He-
fodes helwetin. Ole sentahden mie-
lummin catuwaisten sylysten
joiden seurasa lesus on, cuin Plla-
turen jaHerodexen jumalattomain wel-
jein cansta, joilda lesus hawäistän ja
pilcatan: Ala anna syndisten wahin-
gollisen cantzakaymijen estllä,sttets tu-
lis pyhäin ja pyhäin Engelein iloiseenseuraan taiwasa.

Se Cuudes lumalisuden este on,
salainen ja turha pelco, erinumattain
nuoren wäen tykönä jotcg luulcwat
lumalisuden tekemän ihmisen aiwan
«fiurhellisexi, eli heicypäap, eikä ajat-
tele ettej yhdelläksn ihmisellä ole suu-
xembata jyytä hengelliseen iloon, cuin
totisella Christitylla; Sillä Ettäple 0-
leme wgnhurscaaxi mller ufton caur-
fa, on meillä rauha Jumalan cansia

s:l.Jumalan armowaldacunda
on myös heidän sydammisänsä, nijn
«ttä heillä on<simacu taiy)allisestÄ cun-
niM: Iynga ÄWwsldacunnan hy-
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Wydet owctt; wanhurstaus,
ja ilo pyhäsä 'Hcngesä Ro>n. 14:17.
Nijn että cosca me«ll» on
wachuncalfs, jolla me taidamme sei»soa Jumalan edssä, nijn me myös
ahklroitzemma hurscaasta eläm, stä
wisten kestella. Cojca meillä on rau«
ha Jumalan cantza, ia wjlpttoin so«
windo lähimmäisemme cay§a, nijn
meillä on iloinen omatundo; cosca meils
la se on, nijn on meillä myös!e hen-
gellinen ilo, josta ej muut mitän tie-
dä; waan se cuin sen omistaa. Täs
mä ilo NM thdyttä sielun, ettej hän
yuoli mailman murhista ja mastoin-
käymisestä, M myös sen turhasta
ilosta ja hecumasta. longatähden
myös Christuxen Apostolit, cuin h?
olir ruosticuc, lestlren ni,nen tun-
nnstuxen tähden, menit pois iloi-
ten Raadin edestä, että he olitz
nmhdollisec pilckag kärsimään, Hä«
nen VAmens tsshden
40,41. Taincallaista iloo toiwviDa?
widi cuulla: Että ne luutjotcas sär,
fenyt oset ihastuisit. Mitä huoli lu-
malatapelkawäiset sielut, mailman p«ls
kasta cosca heillä on Immanuel? Sil-
sa cosca Jumala on heidän edestän?
ijA, nijn ej <ue«n woi heitä wastan.
olla Rom. 8: 31. Cosca Jumalan;
GnHeleillä tanvasa on ilo yhdestä
NNdiststä cuin kaändää iyens Lu.»
TM iz l ly' NA mchtc, ilo itze syndi-sm
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sen sydsmmesa nn)ös olla, joca itzens
on Wndänyt. Enimitlen on se maal-
linen murhe, cuin teke nijn monen
ihmisen päät harmaaxi, ja sydammet
jääkylmixi. Mutta se hengckinen mur»
he, eli murhe Imnalan mielen jäl<
ken, saatra carumisen aurudexi jo-
ka cj yrikän cadu. 2. Cor. 7:10. Ia ne
jolca sitä kärsimät, omat wacuutetut
aina, PHän Hengen lohdutuxesta,
joca on enämbicuin caicki heidän kär-
simisens. Niin cauwan cum ihmiset
elämät synneisg, ej ole heillä vhtän
totista rauhaa, ja ehkä he toisinans
tekcwät itzellens jonZun ilon, niin onse cuitmgin cuin Orjantappurain
värinä padan alla. Saarnajat'.?:?.
Waicka he iloitzewat rickamistansa,
nijn ej ole ne muuta cuitengan cuin
raiscoja joita he cocoowat itzellens;
wnan myös häpia, sen ylönpaldisen
meidän Herran lesuxcn ChrisMren
nmdemisen stchten Phil. 3: 8. lon-
ga lumalatapelkäwäiset pitämät sa-
nomattomana rickautena. Sentähdenälä anna o ihminen, sm turhan vel<
won, cuin edellä mainittu on. estää
sinuas ahkerasti Jumalisuutta harjoit-
tamasta. Parembi on tulla taiwa-»seen kirousta ja waiwasta Lazaruxen
cansia; cuin mennä helwettijli, jälkeen
yhden wähan ajaan nautitun hecw
man, rickan miehen canffa. Lucan. 16.
Parembi on Ui wähä aika murhee-na
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tia Jumalisten ihmisten cmcha, cuin
ijancaickisesa pijnala olla pn kelircen
cantza. Es 66:24.

Jumalisuustulee myös valjo seihemäm
neri estetyxi sen cautta, että moni ihminen
tekee itzellenstoiwon pitkästä ijästH. Sillä
jos yri Jumalaloin ajattelis,ja tieöäis,
että tamawuosi on le wijmeinen hänelle;
Tämä cuucausi st.wijmeinen cuucausi;
Tämä wijcko se wijmeinen wijcko; eikö
hänmahdaissjeta ja parata elämacns,
ilman epailemätä hän suurimman wirey-
denjacunnioittamisen cansa hywäxens
käyttäis nntä walicappaleica, cilin Ju-
mala säattänyt on, että hän tulis käntyxi
jaoikiaxiChristityri. Mutta nijn cuinri-
cas mies, jostaEwcmgelista puhuu, lullli
hänelläus olewan monda wuotta jäl-
jellä, ilosa ia hecumala eläärens cos-
ca ej cuitengan enämbi yhtä yötä ol-
lut, niin luulewat myös suruttomat
mailman lapstt, että heillä on kyllä
wielä elämän aicaa, cosca he cmmi-
gin catcaisewat seu iHe nim cuin Can-
guri hienon langan. Ia cuin ihmio
set näin unhottawat cuolewaifuudens,
eikä ajattele että heille »vihdoin nijn
kaypH on, nijn he cartuttawat syndiä
ihellens; Nijn ecra saastaisustarrtu»
kijm heidän liepestenfsswalimsv. 1:9.

Ihmisen elämän ajaan kehdosta hau-
taan asti, on Hiob näin mitannut:
Ihminen'waimosta syndynyc elää
wähän aicaa, ja .on räynnäns le-

gotko,
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TutkisttzteMuM
tvortonmmta, Rirjans 14! i^Seon?
Hänen päiwäns omat kyllä
mutta cuitengin täysinäiset; waiA ej
muusta, nijn lewottomuudesta. Sen?
tähden jollej ihminen etzi iloos Juma-
lasi», ja elä pyhydesä ja wanhurscaU-
desa; nijn ej Hänen elämäns ole muu-
ta cuin itze työsä cuolemat Ixi lapsi
joca eilen Castettijn> jatänäpänä hau,
datan, on paremmasa tilasa, cuin se jo-
ca sata ajastaicaa on elänyt turhubeesa ja cuolee ratummtomudesa: Ia mi-
kä on wiheliäisembi cuin pitkä isä täy-
tetty monella synnillä, jawiheljäisydll-
lä«> Ia mitä me mahdamme uscal-
daa pilkan ijän päälle, cosca <mMe
yhtä hetkee saa olla suruttomat cuole-
mamme tähden. Cuule sentahben jä
vta corwiis sinä surutöin mailmatl
lapsi; Sinun elämäs on löyhkä,
joca wähäri herkeri mmm
sitten caroo Job. 14: Mitä Sa-
lomon sanoo rijtaisesta waimosta, mah»
detan sanotta ihmisin lphywestä elä-
mästä; Joca händä tahtoo kätkee,
hän käsittelee ruulda ja piwoo öb
jyä Rädesans SananL. 27: 16. Si-
nun si lus asuu fawiseja majasa, eli
maalliscsa majasa jota pian
pannaan 2. petr. 1.-14. Josta
jocapäiwä muistutetaan sinun omilda
silmildäs, jotca pimenewät; Csrwilj
das, jotca cadoltawat cuulons; ca<i-
woildas, jotcaryppyn itzens wetäwäft

ham-
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Nijsia esteistä.
hamoaildas, jotca poisniurenewat; kä«
sildäs, jotca wärisemään rupewat; jä
jalwoildas jotca tietä andawat että
he cohta mrwitzewat lepoo haudasa;
Sinun waMat hiuxes näyttämät, et-
tä ne cohta jattäwat paljastetun pam»
sinulle; Sinun unettomudes nijnnä pi«
simbinä öinä onMaa sinulle sitä pitkää
unda maan powe!a.

Mene nyt SentähdW. sillä wälillH
Isas ruumi/n arckun tygö, nosta y-
lös hänen käarilijnans, ja catzo häm»mastvxella sitä turmelusta cuin caicki

> syö, jacuinga märänemiNen on sinunIsäs, ja mador sinun äitis ja sisä-
res Job. 17:14. Sinun Clasis juo-
fee lackamata, m cuolema joca sinun
cohtelee mihingäs menet, seuraa sinuam«vs jocapaicasa. Enimmexi nijn
coco ihmisen elämä, paitzi M aicaa,cum culutetaan Jumalan.' palwelu-
M", ej ole pal/on muuta cuin hullun«lck,. Sillä ihminen elää colme elineljakymmendä ajastaica, ennen cuinhän. itze ymmärtä hulluuttcms: °facu,n Hän ymmärtä cuinga hullusti hanen elänyt, m/n on aica kusisä ettähänen plta cuoleman. '

Ota tästä waari sinä peldomies,«nnen cmns näet monda sitomaa pel-lollas sidottuna, taidat itze tuleendunutoua,,a cuolema ollawalmiswicattellans
caatamaan. Sentähden pyydä<l'la caswaa Jumalan tunnosa, ja

olla
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Tutkistelenmret
olla täytetty wanhurscauden hedelmil,
lä, ettäs tulisit hautaan wanhalla i,
jälläs, nijn cuin elo sitoma ajaalf
tans corjaraai:. -Hiob. 5: 26.

Ota tästä waari sinä Cauppa-
mies, ennen cuin monda cuucautta on
culumit, taitaa sinun wijmeinen cuu,
cantes tulla: Sentähden älä jätäräk-
ningejäs vitkalle; waan ajattele aina
wiimeisen luguglascun päälle: Ala sijtä
niin paljoo huoli, cuinga paljo muut
owat sinulle weieaa; waan ajattele,
että sinä olet paljo welcaa Jumalala
le itz?.

Ajattele tätä sinä Duomari», ja o,
ta mm waari sinun oikeudes hetkistä,
ettes ikänä unhohda omaa hetkees, jo»
ca pian tulla taitaa, jona ee sinä e,
nämbi saa, muita ouumita: waan tu-.
let itze duomituxi. Mutsia siis, ettäs
fttan on sencallainen päällecandaja jo»
ca ej catzo sinun muotoas; omatun»
dos on enämbi cuin monda tuhatta
todistajaa, ja vidä itzes ajallans le,
suren ti)yö, loca on sinulle aino«

, edeowastaja 1. loh. 2:1.

Muista tätä sinä Pappi ja Ovetta»
ja, ja saarnaa nijn muille ettes i?
ye laitetaisi 1. Cor. 9: 27. Alä luu» >
le sijnä kylls olewan ettäs ujein saao
Nastoliin menet; waan mme aina »l,'
lolla Herran kastyin tielle, ja cuins M
näutHt sanancuulioilles, ni»n waella,
Nina edellä, että muille olis smuU
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Nysiä esteistä.
hywä esimercki i. Cor. n: i. Ajat-
tele myös, että sinä olet Jumalanihminen, ja että sinulla pitä oleman
toinen mieli cuin mailman lapsilla ;

Sentähden pysy nijla cuin Jumala
sinulle käffenyt on, Se on Rucouxe-
sa, Opisa, uscosa ja caikisa howisa
tawoisa, ja catzo ettäs pelastat itzes
ja muut jotca Sinua cuulewat, silla
«j sijnä kyllä vle, ettäs yxin tulet Ju-
malan waldacundaan; waan sinun
pitää myös taitaman sanoa: Herra
täsä minä olen ja lapset cuins minul-
le andanut olet.

Ajattele tätä sinä wapaasucuinen,
ja älä ylpeile sinun Corkian ja suu-

rexi luuldusta sugustas; waan aiatte-
le että cuolema ennen pitkää lastetta
sinun tomuun, ja sinun etus muista-
mattomuuteen kätkee; Ia tekee sinun
joca nyt eunniallisexi ja torkiaxi näyt,
nijn matalarija alhaisexi ruin maa,
jotas poljet.

Ajattele tätä sinä, Ma luet tämän
muistmuxm, ja tiedä, että ennen vit-
kaa, pitää sinun cnhden silmäs siasa
ainoastans tyhjät läwet jäljellä oleman,
sentähden rucoile aina Jumalaa, että
sinun silmäs halaiaisit Hänen sanans
perään, ja että Hän lohdumis sinua?sano »vilpittömästä sydämmestä; N7i-
nun silmäni hiweldywät sinun sa-

>Nas jälken coscas mi»mn lohdutat
psalm. 112: 82. Ia minun silmä-

C ni
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Tutkistelemuret
ni «vettä wuotav?at nijn cuin
ta, ettej sinunkWyjay pidetä, V< 136.
käännä minusta Märä tie, ja
juo minulle sinun ä,akis. p, Muu»
toin jos sinä culuW aicas turhuudcsa,
ja opettelet jtz,ees sijnä cmn mrpetoin
»n, niin pitää tapahtuman, että muut
lukewak sinun päacallos ylitze tämän
totuuden, cuins nyt näet tasa kirjoi-
tunsa: Ia waicka en minä tiedä sa-
noa cuinga pian, nijn mahdat sinä
cuitengin olla sijta wacuutettu, että
Mulla on määrätty aica, sinun cuw
cauncs lucu! on Jumalan tykönä,
<Aod, 14: ;. Ia cmca sinun aicas
cuiunut on, silloin se joca hijren caw
waisen orhijn päällä istuu, cahroy
alas astua sinun owes edesä Ilmest.k. 6:. 8, Ia ilman sinun cunnias, ja
ystäwittes itkun ja walituxm päälle
catzandota < wiedä sinun pois nijn cuin
hänen fangins, ja kätkee sinun ruu»
miis maan poween sijhen päiwaan a«>
sti, jona sinä duomion eteen tuotetta-
han pitää, ja saaman sen jälkeen,
euins täällä eläisäs rehnyt oler, oi?
«on st hywä eli paha s.Cor. 10:15.Mä anna sentähden luulon pitkä-
siä ijästäs estää sinua: waan alca nyt
cohka, ia älä wijwytttle huomiseen a-
sii, wtistsa lumalisuudesa itziäs har,
joittaa; Tanäpänä tarjoo Jumala si,
nulle Mmoons; mutta jos sinä huo>
MM wielä elät, ej Hän ole sitä sft

Wlte
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Vtijstä estosta. 5,

nulle luwcmnut. Helwetisä on jo mon-
da nuorta ihmistä, jotcaaiwoit wan-
hana catua syndins; mutta cuolema
on estänyt heidän aicomuxens; ia että
he aicans pahoin käytit, nijn ej he saa-
neet sitä naulita, nijn cauwan cuin
he olisit tahtoneet; Etkös tiedä jota e-
nämman sairaus on yli käden saanut,
sitä työlämbi on sitten sitä parata;
Niin on myös synnmgin cantza, jota
enämmän ihminen silhen totuttaa itzens,
sitä enämmän paatuu hänen sydämens.
Ia ne esteet cuin nuomdesa pidättäwat
sinun catumures, tulemat sinulle sitä
tyulämmäri wanhuudesa ylitze moitetta:
longatähden Jumala uhcaa ia sanoo:
Sadan wuotiset lapset picä cuoles

ja sadan ajastaicaser
pirä kirotut oleman 65:22.

Zmmärtäwainen mies, joca aicoo
itzeens pitkälle »awaiwalloisellematcalle,
ej suingan pane heicomman juhtans
päälle suurinda painoo: Milla omalla
tunnolla sijs sinä synomen säästät catu-
mustas sinun wanhuudis heicoudelle:cosca sinä nytkin sinun parhaasa cu»
coistawaistsa nuorudesas sitä pelkät,
ja tahdot nijn cuin horjua sen alla?
Ongo se ymmärtäwäinen haan mies,
joca awullisimmalla ilmalla, ja cosca
laiwa hywin cahottu on, ja waki ter-
weet, panee itzens maata; mutta rupee
sitten wasta purjehtimaan, cofta tuu«
li sn käaudpnpt wastasexi: ilma ryö-

s pitzee :



Tmkistelemnret
pitzee: meri cuchuu: Laiwa wuotaa,
peränpitäjä on kipiä, ja caicki wöki
sopimattomat? Sentahden o syndinen
tupee nyt cohta kandamäan itzees Ju-
malan tygö, nijn cauwan cuin elämä,
terweys, ja mwruden woimat sulia o-
wat. Ennen cmn pahat päiwär tu»
lewar, ja rvuocet lähestywäc, cosi
tas olet sanopa ej ne minullekelpaa
Saarnat. 12: l. Jumala on aina
tahtonut Hänen palweluxexens Esicob
siaErod.lz: 2. Ia sen ensimmäisen
hedelmän; ja kästenyt ilman wijwyty-
sta Hänelle uhrata. longatähden A'
bel myös uhrais Herralle Esicoiset Hä-
nen laumc,stans Luomisk.4: 4. loca
myös cohtulllsin ia oikein on, että Ju-
mala se paras Herra ensin muistetaan
ja palwellaan. Nijn pita myös caic,

kein Jumalan palweliain ajatteleman
Luojaans nuorudesans. Ia nijn Luin
Abraham huomeneldain warhain nou-
si uhramaan Isaackia, nijn pitä mei-
dän aicaisin nuorudesa uhraman itzem-
me Jumalalle. Ett« me olisimme
«Hänen Nazareinsa puhcammat cum
lumi, ia walkiammac cuin riesca,
punaisemmat cuin Coralli/ ja Cau,
nimmat cuin Saphiri N?allrus
w.4:?> Joseph käffi weljillens, että
heidän piti nuorimman weljens tuo»
man hänen tygöns, muutoin ej heidän
pimnyt saoman tulla hänen eteeni
Cuingas sinä rohkenet Jumalala li,

ketä
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Wstä esteistä.
ketä/ cofcas et nuoruttas Hänelle uh-
rannut waan puulle; multa sokian, ki»
pian ja eaikin muodoin raadollisen wan-
huuden tahdot Jumalalle anda?

Costa Juvalaiset muinan muutit
Herran uhrin, ja tahdoit nijn cuin i-
känans petta Händä edestuoden sitä
cuin yli ramba eli sairas; ja sittengin
wielä ej luuljeet eikä sallineet janotta
sitä pahari; Nijn sanoi Malachia n>ie
sencallaista sinun PMmiehell es, mi»
kämax jos sinä oler -Hänelle orolli<
nen, eli jos hän cayoo sinun puo»
lees, sanoo <Herra Zchaoch? Mal.
i: 8. Jos nyt maallinen Kuningas
ej ole tytywainen yhden kelwottomcm
palwelian can§a, cuinga>sijscaickem
Kuningasten Kuningas annais Hänel-
lens kelwata sen, että ihminen ej tah-
do Händä palwella! ennen cuin sitten
wasta cuin, hän jo kelwotoinon? Ku-
ningas Babelifa mulnan, kassi että
Israelin lapsista piti uloswalittaman,
jotca ej ainoastans olit Kuningallisesta
sugusta ja Herrain lapset; waan myös
jotca sijnä siwula olit nuoret miehet,
joisa ej wicaa ollut: Ia jotca cauM
olit, ja wiisaat: Ia nijn soweliaat pal-
welemaan Kuningan Eartanosa. Mah«
taco sijs Taiwallijelle Kuningaalle kel-
wata sencallaiset palwelioiri, jotca raa-
jaricot ja sokiat owal hengellisellä ta-
walla? Luuletcos, sitten cuins satanaa
nuurudes cucasa olet palwellut, lu<

C 3 malal.
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Altkistelnnntet
malalle sinun wanhuudes kuiwettuneen
juuren kelpawan? Catzo ettej Hän a-
ja sinua tacaisin endisen Herras tygö;
Jota, nijn cuin sinä elinaicas
lut olet nijn Hän mahta myös ma-
>,aa sinulle sinm, palckas. Mahtaco se
Ma sowelms aica silloin alcaa sitä
Corkiammasti tarpellista parannuxen
työtä, ja kanta itzees Herran tygö,
«osca et enämbi woi wuotella kaandä
sinun naandynyttä ruumistas? Jos se
nyt näkyy rascaar sinulle, ylönanda l-
Hesoja mailman hecumaa? Cuinga
paljoo rascammax sinun sitten sen pitä
hawaitzeman, mn syndi on wieläkin
woimallisemmaxi tullut sinusa; mutta
sinun omat woimas orvat wahendy-
neet, omatundos calwaa sinua, kipu
ja sairaus uuwuttn sinun, Cuoleman
pelco langee sinun paallss, ystawittes
»valitus ia ilcu tekee sinun lewouo,
maxi; Nijn että jolles edellä woiltain
ole uscolla, kärsiwälllsydellä ja lohdu-
luxella warustettu, nijn et ole silloin
»nyös sowelias ajattelemaan sinun oi»
maa elamäas, eli waaria ottamaan
muiden waroituxista, rucoilemaan, eli
yhdistämään itzias muiden canjja rm
coureen. Se taita myös tapahtua,
ettns saat halwauxen, eli tulet nijn
taitamattomaxi ja wiheljäisexi, ettes
tiedä omaa tilaas, paljon wähemmin
taidat ajatella Jumalan päälle. Tai,
datovs muuta sanoa ck ajatella, cum

elta
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Nijstä esieists.'
että Jumalalla on syy ylön cmda sinuncuolemas hetkellä, cosca sinä täällä y»
lönannat Hänen eläisäs. Ach cuinga
monen pitää tyhmäin neltzein can§a
turhaan colcuttaman, sitten cuin ylkä
jo on sisälle mennyt! costa he owat lai-
min lyönet welwollisudens, Händä tul-
duans palamilla lampuilla cohdata ja
wastan otta. Match. 25. Jos Esa»
itki että hän unhotti a/aan, ja nijn
tuli hiljan saamaan sitä maallista etua
ja siunausta, Cuinga paljoo enämmin
monda lukematonda ihmistä pitä hel-
wetisa itkemän ja walittaman, että
he owat hyljänneet Jumalan Armon,
ja andaneet synnin catkeran jmiren
nijn ylöscaswaa tekemään heillens wa-
hingollista estettä Jumalisuuden harjoi-
turesa. Luuletcos että Armon owi pitä
sinulle aina awoi oleman; waicka sinä
annat lesuren aina huckaan seisoa ja
colcutta, sinun sydämes owen päälle?
Etkös pelkää ettäs wijmein saat ahdi-
stuxella lyödä Taiwaan portin päälle,coscas et täällä eläisäs ikänä lyönyt
P Mtanin cantza sinun cawmattoman
sydämmes päälle. Monda ihmistä on
Mut jolca owat tahtoneetrMa ihiäns
Mutta sen pahembi aiwcm myöhän>
että he owat luulleet saawans täällä
enämmän aicaa elää; Za se on usein
tapahtunut, että st catumus jonga
cuoleman pelco waicutta, bn cuollut
itze heidän caniMs: Ia ne ulcoculla-

C 4 m,
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Tutkistelemueet
tut, jotca owat pettäneet muita elais
säns, owat itze itzens cuolemasa pet-
täneet. Cuca ej nyt mahda
että perkele se on joca siftlle anda ih-
miselle sen, että hänen pita ylöslyckä-
män catumuxens wanhuuteensa, johon»
ga ej cnitengan yri tuhannesta, joca
on mieltänyt ilkiata elämätä, ole en-
nättänyt. Sentahdenanna Pyhän Hen-
gen ohjata ja johdatta sinua / ettäs o<
lisit nijden caltainen, jotta odottamat
Herraans, että cosca Hän tulee ja col«
cuttaa he cohta Hänelle amawat;
Muita älä ole nijn cuin se palwelia
joca sanoi sydämmesäns; Minun-Herz
ram wijpyy tulen»asta jarupee pal«
collista hosumaan, jasyömään ja juo-
maan ja juopumaan. Nijn tulee sen
palrvelian -Herra sinä päirvänä, jo«
na ej -Hän luulekan, ja sillä hen
kellä cuin ej hän tiedä, ja eroitta,
hänen, ja anda hänelle osan uscor»
tomain cantza Lucan, 12: 45,46,
Jos pitkää elämätä racastat, nijn pelkä
Jumalala, ja halaja aina ijancaickista e<
lämätä. Se visin elämä täsä mailmasa,
cosca se on saanut hänen lopvuns, nijn ft
näyttä olleen ainoastans cuin yxi juttu
Psalm-9Q,'9. Cuin yri sumu jocaonpois,
cadonnut,cuin m warjo joca on tyhjään
rauwennut,cuinyriunijocaonunhohdet-
tu, cuin yri cuckainen joca Amulla seisoi
cauneudesans; mutta ehtolla unpoickicat-
eaistu ja lacastunut: Eli nim cuin yxi

Ean-
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Nijsta esteistä. 57
Cangurin syöstawa, joca on «sein e-
destacaisin suosty, sixi cuin langa on
wlhdvln ratkennut. Ia cosca Apostoli
sanoo: Että meidän elämämme on ai-
noastans nyt, ja yri silmän räpäys;
Nijn cuinZa suuri on siis sen ih-
misen tyhmyys, joca nijn lyhyen m
huikendelewaisen hecuman tähden, tah»
100 poiscadotta sen ijancaickisett ja
liye caickia määrättömän mnniait
2. Cor. 4. Nämat owat ne seitzemän
suurinda estettä, jocra estawät monda
ihmistä Jumalisuuden oikiasta harjoi-
ruxesta: ja pila ftntähden pois toimi,
tettaman; nijn cuin muman ne seitze-
män perkelettä Mariasta Magdalena-
sta, jos sinä muutoin taidat olla oikia
sekä sanancuulja että tekiä, ja nauttia
lohdutusta Christuren Armosta tasa
mailmasa, ja autuutta Hänesä ijan-
raickistn cunnian cacha taiwasa.

Paatos.
Nijn eums nyt o ihminen, ilman e-
pailemäta tästä nähdä taidat, ettäs ilman
Christusta vltt synnin orja, «oleman
alammainen, ja mawjen mora, owat
myös sinun ajatures turhat, työs il-
kiät, ja hecumas catvmainen; mutta
wiheliaisydes loppumatoln; niln ajatte-
le, mahtaco jocu ymmönäwoincn ihmi-
nen tahtoa sysätä itzens helwesin iian-
caickiseen pijnaan, fyndisen ja katumat-
toman elamäns tähden, walcta hän
stn cautta yhdexi ajaaxl taidais «oi,

muta



Tutki jkekemuret

mitta itzellens Aug«sturen suuren wal<
lan, Croesuxen moninaiset rickaudet,
Salomonin werrattmnan ia
rickaan miehen jocaoaiwäifen herculli-
suuden; Sillä mirä se ihlnistä aue-
ta , jos hän coco mailman woicais,
ja jsais roahingon sielullens, taicka
mirä anda hän sieluns lunastuxexi
ja hinnaxi Match. 16: 26.

Cofta sinä M myös nähdä taidat,
cuinga suuri sinun autuudes taita olla
Christuxesa, «a cuinga tmhan päiwäi-
set esteet ne owat, iotca fin ia siltä

Nijn cayo, erces sym
nin pecoren cauttapaaduisiEbr.z: 13.
Sillä se syndi cuin sinun turmeldulle
luonnollcs nyt nijn suloisexi näkyy, tu-
lee wihdoin sixi catkerimmari sapexi si-
nun sielulles. El syndi ensimmäldä näy
mitan wahitMUi!exi; mutta wijmeisel-
da näyttä hän myrckyns cuin karme;
ja joca handä lähestyy, sitä hän pi-
stää. Ia nijn cuin Jalopeura roar-
tioiyee saalista, nijn myös syndi or,
ta wijmeinkijni pahan tekiän Syr.
27: 11. locainen syndi on cum cax«
teräinen miecka, ja ceke sencallaisen
haawan, joraej kengään parara rai«
da. Gyr.2l: 4.

Muista ilman sitä i:ri Cttej syndi
ole yhtan ihmistä hywaxi tehnyt; waan
jota usiamman synnin jocu tehnyt on,
sitä saastaisemmari on hän tullut Ju-
malan edesä, ja kelpamattomaxi caikllle

IA
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Nijsia esieistcl.
Jumalisille ihmisille. 2:xi On se paljon
pahaa sinulle wgösaattanut, ahdistu»
xen, wiheljaisuden, sairauden ja muita
sencallaisita: Silla hullut cuolewar
hulluudesa GananLk. 10:21. longa
Jeremia cosca hän kyllä tiesi, nijn
Hän sanoi: Miri ihmiset nurisewat
eläisäns, jocainennuriftan syudeiän»
sä wftstaan waliwsw. 3: 39. Ia
cosca oli ylösluetellut caiken jeN
wiheljäijl)den,cumIsraeliterein karsiman
piti, teki tämän pääloxen: N>oi nyr
meitä, että me nijn olemina syudiä
tehneet Malirus w. 5: 6. E>!ets
(ohta käännä sinuas, nijn sondi tuotta
sinun paälles w:e!ä paljoo suuremman
waiwan, ja seitzemän kertaa suurem-
man rangaisturm. Ia 4xi Jos ets
cuitengan syndista menoos hyljöä, niin
Jumala hyljää sinunjajättä pahaan
mielees, eli sydämmes himoin cuin
Apostoli sanoo Rom. 1: 24.

Ach! että minun maroitureni cuitengin jo«
tain waicntais sinusa: ja ettej sinun sydäm-
mes hyljäisi minun neuwoani, nijn cuin
Neducadnezar hyljais Danielin ncuwon.Pro«
pheta Nathan edespani ainoastans yhden
wertauren, ja Dawid tuli sen cautta syn«
deins tundoon. Jonas saarnais ainoastans
yhden saarnan Niniwesä, ja «co Caupungi
ynnä sen Kuningaan canfia teit parannu-
ien. Clnistus catzoi kerran ainoastans pe«
tarin päälle, ja hän meni cohta ulos ja
itki calkerasti. Etkö sinä myös tahdo o syn,
dinen, jonga päälle Christus ej ainoastans
nijn usiasti catzo; waan myös tygö puhut«
telee; ja Sanans palweliain lautta nij»»

«li»
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Butkistelemuret
«uin tucoilee sinua sowittamaan itziäs Hä-nen cansians, etkös tahdo, sanon minä,
anda sinuas ylöskchoiteturi tulla totisten
ratuml,reen ja parannureen? Minä sanoin
totiseen catumureen, sillä sinun pita waari
ottaman, ettes petä itzees lumalisuden
warjsÄa» coscas sen woiman hyljat 2.
Tim. 3: 5. Hlä ajattele, ettäs olet hywä
Cbristitty kyllä; toscas nijn teet cuin enin
vsa tekee, ja et ole nijn paha cuin se caic-

pahin: Silla harwoin on jocu nijn
Jumalaloin, että hänellä on halu caickijn
svndein; waan hän canhistuu yhtä eli toi-
M; ehkä hän tekee ja harjoitta monda u-
siambaa, ja pahemba», cuin se on. Waan
imuista mitä meidän Herramme Chnstussanoo: Mej teidän wanhurscaudenne s»
le paljoo enämbl enin Phariseusten j«
Rirjanoppenuitten, nijn ette tule taiwan
waldacundaan Match. 5' 20. Ia ajattele
tmnga paljoo wähembi sinun wanhurscaudesvn wielä cuin monen P!,ariseuren wanhnr-scaus Rucounsa, Paastosa, Kilkonkaymi-
sisä, ja almun a)idamisesa «. Ajattele myös
«uinga paljoo wähembi sinun wanhurscau-
des on monen pacanan waichmscautta:
Cuittga caucana olet sinä oikiasta Christi-
tyn elämästä; Sillä ej Mä kyllä ole laca-
ta yhdestä ja toisesta symsiä; ja pitää jotacura
käffya Laisa, coscas wielä ehdolNsesti yhtä
wasian shndiä Sillä se on Jumalan
He,MN waroitus, Ltta meidän plta.puh«
t»stam'an itzemme rcnkeAa lihan ja hen-
gen saastmsudesta täyttäin pyhyttä In-
.malan pelwssa 2. Tor. 7: 1. Amen!
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