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Hywyys ja rakkaus Jumalalla, korkeimmassa mi-
tassa, owat olleet alkuna maailman luomiseen
lnotuen onneksi.

Luojan säännöistä arwataan jotengin hänen
omaisuubensa; sillä työ tobistaa tekiästä; waan
hänen olenbonsa laatu on meilbä käsittämätön.
Me hawattfemnte aurtngongitt waifutukset; mutta
tuta tunbene hänen aineensa?

Se on tuhmuus obottaa maailman loppua,
ennen kvin Jumalan hywyys loppuu, jokaon suu-
ri ja kehoittaa meitä kuolemassakin toisen elämän
toiwoon.

Autuus seuraa aina hywyytta ja hywyys on
määrätön Jumalalla, jonga autuus on siis yhtä
määrätön tän-kaittisuubesta iän-fairftfuuteen.

Hywä ihminen, jolle howoyttä osotetaan, on
tum hytvän laatuinen pelbo ; wähästä se paljon
takaisin anoaa; siemenestä laiho kaswaa.



Waiwa ruumiissa on lyonnolllsen pahan ja
tuska omassa tunnossa hengellisenpahan ilmoitta*
ja, waroittain meitä pahuutta kawatytamaan.

Etta tuonelassa seuraa hywästä riemuinen
ja pahasta rasittama muisto, siitä on meillä esi-
maku jo tässäkin elämässä hytvän taikka pahan ai-
ajoituksemme jälkeen. Suurin autuus on kuitengin
löytywå Jumalan suosion osallisuudessa, niin kvin
eroitukin hänestä on kauhein tabotus.

Maailmanhekumassa ja nautinnon työurassa
mahtaa oman tunnon soimaus toisinansa tukahtua,
waan ci häwita; sillä kosken kohinassa ci kuulla
omaakan aattoa. Mutta kvin elämän humu lop-
puu, niin huokauksetkin halvattaan.

Sielu tvoi muistaa ruumiitoinakin iän-kuikktsuu-
bessa sekä hytvat että pahat työnsä maan päällä,
niin kuin täällä käben katkaistua sormen koettele-
minen muistetaan.

Joka aiwoo Jumalan armosta autuutta wtl-
jettä, se tylwakön hywyytta höwån suomuubessa ja
rakkaubessa, ei kostoa peljäten eikä oman onnen
halussa; sillä hywyybetä (ybämesja ei ole autuus
ensingän mahbollinen.



Jos ci tyywätt fttommis ja rakkaus hywyytta
harjoitellen ole niin suuri, etta sitä harjoitetaan
ilman omaakin etuutta, niin on työ mitätön tekiäl-
le; sillä missäs olisi sen armo, jos eiilossa siitä,
etta me wiattomau pelastaneet ja hätäynoynetta
holhonneet olemme Tämä ilo on työn maitutuS,
waan ci jaa olla tekiällä sen tarkoitus, et pää-
maali, jossa se turhaan taukenee; sillä kaupan te-
osta ei ole hengen hyötyä.

Heittouben erhetokset, ehkä ei ne itsestänsä,
enemmän tuin muuta tapaturmat, ole koston a-
laiset, muuttumat ehbon synniksi, josci wahingon
palkinnosta huolba pibetä, taikka niihin muutoin*
gin suostutaan.

Mista horna taikka paha seuraa, on meille
tosin tietämätön, waan ci mitä hywä ja paha on.
Sen tähben tulee meibän aina seurata sitä, mikä
meille hywäksi näkyy, etta ci meibän aiwoitukscm,
me paha olisi, jonga jälkeen me olemme tuomitta*
mat, ja hywääkin tahtoessa et saa tietyllä pahalla
tietämätöliba hyöbytystä etsiä. Wähembi maltta-
mattomista pahoista, niin kvin fuucembtkin ehbol-
lisistä hymistä on myös aina maltttawa.

Koska ihminen Harmoin tietää, mistä tapauk-
sesta maan päällä hi;mä, mistä paha, mistä -on*



«t ja mista wahtttgo seuraa, niin taitaa han usein
haluta ja rukoilla sitä Jutnalalba, mitä mahitt-
gollinen on, ja wetäisi näin päällensä onnettomuus
ben;, jos anomus tulisi täytetyksi. Jumala tietää
itse parhain mitä meille on hyöbyllinen. Ei tar*
witse meibän sukumme siis, oman woitott pyyn'

nött tviettelytfen jälkeen, suuresti anoa ja rukoil-
la, waan enemmän kiittää, ylistää ja kunnioittaa
Jumalaa.

Joka tekee masten parembaa tietoansa, olkon
oikein taikka määrin, fe on fynbinen ; sillä paha
aiwoitus aitaa ilkeybestä.

Se on tyhmä, joka pahuutta harjoittaa; ai-
na se hänen limbonsa turmelee ja armonsa alen-
baa. Sen tantta mitmem toisengin elämän autuus
hukataan.

Ihminen moi olla tahtonsa , maan ei aina
tapausten herra maan päällä; mutta wiisatts
oppettaa wielä wahingostakin onnea viljelemään.
Tällä taivalla on kaikki meille hyöbyksi luettatva.

Ihmisen ruumiitta on monoa tautia, jotka sitä
valittamat , maan sielulla on yksi: se on oman
tunnon tuska.



Joka tietää eläwaisteitgin maan paalia ole-
man Jumalan luotuja, ja niitä kuitengin turhan
tähbeu linjailee, sillä on mahan järkeä, mielä mä*
hemman sillä, joka niitä huwitukseksi raatelee.

Ei itse taitamattomuuskaan ole niin suuri
häpiä täin taitamaton puhe; sillä sen kautta il-
moitetaan sekä taitamattomuus että tuhmuus.

Se ött fopimatonbu netimoa, koska fett täh-
ben hywyytta harjoitetaan , etta se taitvaassa tit*
hannen kertaisesti palkittaisi. Liitä motton halv
mähästä on tassa häpiällineu niin kvin muutin
ahneus, jota ei Jumala ratasta. Hän anbaa au*
tuuben armosta, maan ci ostctin , jos sielu , hy«
myyttä haluten, on siihen raktäubessa walmisttmut.

Niin kuin ei ihminen näe täswojanfa muu*
tom tum peilissä, niin tunnetaan myös Harmoin
omat miat täytöksissä muutoin kuin muiden esimerk-
Itä tutkiltaissa.

Wiisaus ihmisellä ci ote mielä oikea anno ,
fe on waan suurin wäli-täppale, jolla armo an-
saitaan.



Ei langenneita lähimmäistä piba komastt tuo-
mittaman, ennen kvin tarkasti tutkitaan, kuingd
hän oikealba tielbä horjahti ja mihin hän kom-
baStut; sillä syyt ja tilaisuubet omat moninaiset.

Koska ihmisen pitää rakastaman Jumalaa
ylitse kaikkia ja lähimmäistänsä niin kutu itseänsä,
niin on rukous ainoasti omaksi hywäkfi mielä
waillinen.

Se on tuhma , joka sanoo : en me tarmitse
ymmärrystä, maan uskoa, autuuben opissa, kos-
ta meillä on pyhä Raamattu. EugÖ me tarminne
silmiä, ehkä meillä on auringo?

Luottain Jumalan armoon ja ollen hänelle
otollinen toimoa toista elämää,on wahwa uskon
perustus maan päällä; sillä se hymyyden ja mii*
fauben moima , joka on meibän sielumme tänne
saattanut ja aineen kanssa yhdistänyt , tahtoo ja
taitaa kyllä meille toisengin elämän amata,koska
aine hengestä jälle eroitetaan.

Tytymäisyys hymässä, tatjtmattisyys. pahas-
sa ja turma Jumalassa omat musaan mäli-täppa*
leet onnelliseen elämään ja lohbulliseen kuolemaan.
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