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Sinun Rorkmsti Nimees,
Sinä Suun R<d!meyhtemen Jumala,
M, poika ja Pyba Hengi. Amen.

Esipuhe.
hän on katzonut walan ylön, ja lijton:

errä hän on Räccnsä ojendanut, ja kakkia näirä teke,
nijn ej hänen pidä pääsemään. ludan Kuningas Zedekia,

eli se walan ja tijton rikkoja, joca wastan se wanhurstas JumalaKijwastele tällä yxiwakaisella uhkauxella. Hän oli korgotettu Ku»ningaalliselle Istuimelle Nebucadnezarilda Babelin Kuningalda (/?);
joka sijna tilasa teki liiton hänen kanstans, ja otti walan hänelda(öj, Kuitengin luopui hänestä Zed<kia, ja lähetti Kästylaisens Egyp-
tiin, että hänellä piti lahetettämän hewoisita ja paljo wäke (e>),
saadaxens mencstyrellä toimitta kapinaalista aikomistanS sitä wastan,
joka oli waldikkan hänen Käteensä andanut. longatähden ustomat-
tomus, lijcon särkeminen ja walapattoisus yhtähaawa, andoit syyn
nijn angaran duomion julistamiseen: että hän on katzonut walan

ja jarkenyr lijcon! kayo, errä hän on Räcensa ojendanur,
ja kaikkia näitä teke, nijn ej hänen pidä pääsemään (^).

Nijn paljo kuin tiettäwa olla taita, on walancekeminen kaiki-sa sukukunuisa, ja itzckin Jumalan omaisuden kansan Israelin ty»
könä tawallinen ollut. se). Ei se ole ainoastans sallittu, waan

A myös

(«>» ler. 37- v. 1.2. Aik. kir. 36. v. 10. Hcs. 17. v. 13 Hes.
l?. v. 15. s<i) Hes. 17. v. 11. (e) 1. H!lvs. iir. 14. v. 22.23. 2l: 23.
»4: 3.1. Sam, 22. v. 42.
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myös Käsketty HENralda (/). Niinkuin erittyisä tiloisa kalwal><
tawasti tarpellinen, sekä yhteisen että crittäisen mencstyren tähden
(F). Jumala on myös itzekin uftin (ö) hänen pyhydens nojalla
wannonut, ja erinom.usella malalla lupaustensa ja uhkaustensa wa«
kuutta ja täyttämistä wahwistanut. Niin tocca kuin minä elän,
on se suurin ja ynnä wahwiin wakuucus, kuin st ijankaikkinen to»
luus puhunut on.

Christikansalda tehtäwat malat, owat usiammasta laadusta;
mutta kaikki ne kuicengin owat pyhät wakurcamistr,joidenga kant-
ta Christityt nii>Mun waroittawar sirä kaikkirieväwäistä ja wan»
hurstafta Jumalala. Tsdistajaaxi ja duomariixi, sen yliize, jos
he ehdolla rikkomat lupaurens, eli puhurvar jotain totuutta ja
wahwa neroansa wastan.

Talla walalla on se suurin Nloima, sitomaan walantekiätä
welwollisnilleensa yhdellä, ja saattamaan tottma walkeuteensa toi-
sella puolella; sillä maikka Jumala myös ilman sua, kyllä mifuusti tutki
kaikki ihmisen sydämen likutuxet, ja itzcstäns otta angaran maarin
hänen waeluxestansa; ehkä Jumalan puolella on täydallinen oikeus
»vaatia, ja ihmisen puolella suurin welwollifus pnhua totuuua,
Myös ilman walantekoa: niin ihminen senkautta kuitengin nmde j»
tzens Miellä enammin liikuteturi, woiteturi ja wadituxi, seuramaan
niitä totuden muistutuxia, jotka jo evällekin kyllä wagasti hända
puhuttelemat hänen omasa tunnosans, ja sidotan niin lujasti wel-
wollisuttensa omistamiseen, ettei hän taida tätä sidettä jerkä, muu-
toin kuin että hän sillen teke itzellens tunduwaista wäkiwalda.

Talla walalla on myös se suurin paino: sillä ihminen astu,
juuri walaa tehdäsänsä, niinkuin julkisesti HErran Zebaothin kas,
woin eteen, jonga edesa Taiwan woimat wapisewat, ja maan pe-
tnstuxet järisewät, ja tämä toimitus näyttä ulos, juuri niinkuin
ihminen Jumalala fturawaijelia tawalla puhuttelis: Suuri jaKor-
kia Jumala, Sinä koko mailman hallitzia ja Duomari, Sinä Py-
hä ja Mmchurstas olemus, Sinua minä nyt kuhun, ja otan todi-

stajapl

</) M«s. k. b.v. 10:20. E5..64. v. 16. (Z) 2. Ms. K. 22.
v., lc?. , il. Eb>'. 6. v. i5. tt) 5. Mos. K. l. v. 34.1. SftM. Z. v. 14.Psalm. 89. v. 36. 95: il. Ebr. 6. v. 13.



fiaiaxi, että minun sydämeni on waka> minun aiwoituxeni puhtai,
minun sanani todet, ja minun lupaureni wilpittömat- ja jos ei niin
olis'. jos minä »offus ehdollisesti ja tunnottomasti rikkoisin ns pyhät wa-
kuttamiftt, kuin minä Sinun kmlli näkewäisieii silmäis alla tehnyt yleni
jos minä hyljän n« welwoliisudet, joihiinminä itziätti nyt sidon: jos mi<
nä salan, ja en ilmoita totutta jydämestani: jos minä waärin todistan, ja
tasa aiwoitelen jotain muuta, waan ei sinun Kunniatas, Lahinunäi-
seni oikeutta, ja oma sieluni varasta; niin minä myös Sinun kuul,
lesas, Sinä Wanhurssas Dnomari ja wakcwä kostaja, tämän
tvalan kautta, wapaalla ehdolla, ja munttanlattomalla päätöxellä,nyt
eritän itzeni kaikesta Sinun Isällisestä rakkaudestas, kaikesta lEsu-
xen Christuren ansiosta, kaikesta Pyhän Hengen osallisudesta: sillä
ehdolla, en tahdo minä sitte ena odotm luenestystä ajasa, ei toiwoa
wähindäkän lohdutusta kuoleman hädäfa, engä periä autuut-
ta ijankaikkisudesa. En suingan, waan wielä päälisexi toiwo-
tan minä ylitzeni, kaikm Sinun wihas, kaikcn sinun kostos: anna
tulia minun päälleni kaikein sinun uhkaustes täytcämys, kuins «ui,
nulle kauhistureri ja kanamiseri muutoin sanasas julistanut olet: ä»
la säästä minulda ne kaikkein raffaimmat waiwat, ne hirmuisim,
mcu rangaisturet: älä sielun eikä ruumista armahda', waan olkon
linnun nimeni, oloni;a menoni kirottu täsä ajasa ja myös tulewai»
sesa! Senkaldaisen walan oli Zedekia wannonm ja sen päälle ojen<
danut Kätens.

Tällä walalla on myös se suurin Rauhistus, Millä Ham<
mästyxeliä, millä sydämen wapisturella, millä jäsendan warisemisel-
lä, mahta siis M oikein matcelewainen, mielestans kaino, ja tun-
nosans araxuwainen Christitty asetta itzians Jumalan kaswoin eteen,
ja myös astua sen silmäin ala, joka welko sekä Jumalan että E«
siwallan oikeuden häneldä yhtä haawa, koffa hänen pita ojendaman
Kätensä taiwasen päin, taikka, meidän tawallisudemme jällen, la-
sten,a n sm HERran Totuutten Pyhän Raamatun, «li maakunnan
laki kirjan päälle, ja hänen suustansa, siinä samasa, luetetan yri
wala, ennän mainitusta merkittämästä sisällepidosta ja painosta.
Eikö tämä tehty kallis wala, mahda händä silloin muistutta, sillä
toimellisudella ja murbenpidolla suutansa mvaiamaan, todistus tieto»
ansa ulospuhumaan Duonmrin edesä/ ettei siheen olisi wahmdaka»,
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lisätty, eli siitä pienmdäkän wahätty. Eli jos hän on tehnyt jow
gun alinomaisesti suomaisen malan; eiköstä hän kaikina clo-päiwi»
nänss, udista tykölläns tämän kaliin makuuttamisen muistoa, etteise hänen huikeudelewaiselda sydäineldäns unhodettaisi ja rikotaisi?
Eli kuingasta taidais toisin olla, kuin mä Jumalan wiha, kadotus ja
hclwetin sywyden kauhistus, olisit elawäldä maalatut hänen sielu»
fans, angaraari waroimxexi, ettei hän walaanfa ylönkatzoa mah»
dais?

Koffa siis näinmuodoin kyllä tiettäwä on, kuinga palio wala
paina; niin en me myös taida inuuea, kuin ihmetellä» hämmästyä
ja juuri tyhmistyä: että sictckin niin tunnottonna ihmisiä löyty, jot-
ka owat nopftc walalla pettäinaält (,'). Jos ei walireltawica
«simerkejä olisi meidän seasamme niistä, jotka ej pidä Jumalan eikä
Kunmgan wala; niin työlasti me Kyllä taidaisimme uffoa, niin il--
kiwallaisia ihmisiä olewangan: ihmisiä, jotka luuri thdolliftstt, itze-
pindaisesti ia hytjäwat Jumalan warjeluxen, lau»
piuden ja Armon: ihmisiä, jotka tyhmästi, ilkiwallaisesti la niin»
kuin peräti Kiistäin, huutmvat ylitzens sen wauhurffan Juma-
lan koston: ihmisia, jocka maikka he kyllä hywin ymmärtämät,
sekä hengellisiin että ruumillisten kappalden oikiam arwioo toinen
toisens suhteen; kuitengin ajallisen woiton, ja muiden aiwoitusten
tähden, myystendilewät sen aumallisen ijankaikkisuden armo palkan:
ihmisia, sen walapattoisen Zcdlkian kaldaisita, jotka walan vlöm
katzonet, ja liiton särkenet orvat! Ol kauheita rikorita! Mckä
sentähden olis tarpclllsembi, kuin että tämä syndi mlis paliasttturi
ilkeydeläns, ja walapattoisten julistettu duomio naytewri täyttami»
sesäns: ei heidän pidä pääsemän? mikä olis byödyllisembi, kuin
nuhdella, Maroitta, ja neuwoa ihmisiä, ettei he mahdaisi joutua
hukka malan rikoreen, ia langeta malapattoistenrangaistureen? Mikä
olis toiwotettawambi, kuin että itze kukin puolestans, parhan tunnon
ylitzewoittamisesta, kaiken mahdollisuden ,älken, ahkeroitzis täyttä
«vannotutta wilwollisudettans: niinkuin wirkamies, niinkuin Kansaa»
suja, niinkuin Christitty: että.jokainen, haastettu maallisen oikeuden
«teen,todistajaani, ei mahdais-fiwullisten aiwoimsten tähden salata,

maan

G Wis. Kir. 14. v. 28.



Man sen kailkinakewaisen Duomarin klmniomamifexi jokakorkel!de<sa asu, ja kuolemattoman hengens pelastuxexi, puhua wilpuöindä
totutta. Tämä on nyt olewa meidän edesä olewaisen toinnturem»
me paalletarkoims ja toiwotuL: Jumala, lEsuren tähden, sihcentzunauren andakon!

Evangcliumi,
Matth. Ev. Kir. 22. v. 15.22.

Tutkinnon aine.

N>alap6tt«istett Rikoxesia sa Rangaisiuxesta.

Vllhariseusten opetuslapset ja Herodianit, joista meidän Evang'liu<
misamme puhutan, olit sitonet heitäns ustollisutteen, seka lu<

malata että Esiwaldaansa kohtaan: Jumalala kohtaan ymbarins
leikkauxesa, Esiwaldaa kohtaan, kosta he, lähes Kaxikymmendä a-
jastaika edälle, jouduit Romalaisten wallan ala. Namat liitot he
kuitengin särjit, ja tulit walapattoisiri niin Jumalala, kuin myös
Esiwaldaa wastan; Esiwaldaa wastan, sillä he rohkenit edcsmoda
tämän Kysymyren: sopiko Reisarille andaa rveroa, Taikka ei. Ia
seurawaiftsti myös Jumalala wastan, silla jokainen kuin iyeM
Esiwaldaa nastan asetta, se on Jumalan sääcpä «vastan (6).
Namat muistuttamat nyt meille:

Walapattoisten Rikoxia.
Se chminen tcke wäärän walan, joka ehdosta rikko wan<

notuira lupauriansa; samalla muotoo, myös se, joka riedosta ja
tahdosta, wahwista walallans wäärär edäsandamisit foko ne
sitte sopiwar hänestcn itze, eli muihiin. Wäaran walaan wika«
paat, kohdastans Jumalala wastan, owm seurawaiset. Ensixi

A 3 kaikki
(i) Rom. I3< v. 2.



kaikkl jotka, sitte kuin he Kastesa owat tullet, puetttuxi Christien
Wanhurstautteen, saanet syndejans anderi, tullet ylösomuir, In-
malan Ariuo-lapsijri, ja lEsuren Christuren kansa p?rillisiri siitä
Taiwallisesta Waldakunnasta; ja siinä jamasa luopunet pois per-
telestä ja kaikista hauen tegoistcms ja menoistans, myös sitä wastan
luwauuet totuudesa ussoa sen Kolmiyhteisen Jumalan päälle, ja
seen todistuxiri handä ylitze kaikia rakastaa. Palwella ja totella:
yhtä hywin rikkowat niin kallit lupauxet, luopuwac pois Jumala»
sta, ja wastaudesta aildawat heitäns Jumalan ja on:an wihamie-
hensä perkelen waNan alla. Walapattoiset Jumalala wastan, o-
wat Toisexi ne, jotka apua rukoillesansa tustan aikana, jotain Her-
ralle luwaunet owat; mutta niin pian kuin he awun saanet, lupau-
xensa jallens unhottanet owat. Walapattoiset Jumalala wastan,
owat Rolmanneri ne, jotka syndeinsä murhen ja Armon etzimistn
alla, niinmyös lEsuren Armo atrian häi,en Kallin Ruumins ja
Werens nautinnosa, ne pyhimmät wakuttamiset sydämens udistuxe-
sta ja mieleens parannuresta tehnet owat, mutta kohta jallens siitä
lupauresta luopumat, ja endista lietans myöden waeldawat, joka ei
suingan hywa ole (/).

Mutta naista walanpettäistä ei ole meille täsä nyt niin paljo
puhetta, kuin enämmin ja erinomattain niistä, jotka tyhmydesa ja
irstaisudela wiela edämmä Kclyner owac, ja ama siheen asti, että
he ilman näitä walan rikorita, myös ne yhteiset kansia asundo wcl-
wollisudet jalkains ala tallanet owat, kuin he kuitengin julkisesti wan-
notulla walalla, Jumalan ja Hänen Pyhän Evcmgeliumins kaut-
ta, pitärens ottanet owat, niinkuin: kosta perjo-
nain taikka Restinäisit liiroc, eli Heidän alammaisillensa anne<
tuc wakuuruxer, myös kssta Tunnustus opin» Uffollisuden< ja
wirka walac, ej pidetä täydesä rikkomattomudesa: kosta Todistus,
wahwistus,)a puhdistus «walat Kaywat ulos senkaldaisesta sydä-
mestä, joka on petollinen, kostoa pyytöwäimn ja wikapää scheen e-
des annettuun rikoreen. Nainät kaikki owat walapattoisuden syn,
nit. O! kuinga wäha kuitengin niiden kauhistus moneldakin ar-
watan ja tutan?

Hän..
Esa, bz. v. 2.



Hän w«Nno, olewaus Armelias Isä k nsalles, waan ei o-
lekkan. Hän wanno, pysywäus lmana Jumalan oikiasa mmui»
stuxesa; waan hän wilpistele sen sisälle piooja, liehakoitze Pyhisä
menoisa, ja näyttä ettei ole Inmalcm tundoa hänen sydamefans.
Hän wanno, EsnvallaNe olla rakkaallinen ia alamainen, kuuliainen
ja uffollinen, evästä rukoilewainen ja kiittäwäimn; waan hän
unhotta sen, on tottelematoin, napisewainen, kapinallinen, usto»
matoin ja Riroile sitä, jos <j julkisesti Kielellä, kuitengi» sala sy-
dämesäns (,>?). Hän wanno, kosta hän paällens otta waldakun-
nan holhomiften tulewaiset menot, ettei hän tahdo taikka laiminlyödä
eli wäärinkayttä uskottua wirkaans;waan hän hylja welwollisudeitans,
ja käändä arwionsa sortamiseen ja alaspainamiseen. Hän wanno,
Ustollisutta ja urhollisutta Isäins maan ja Ruhtinansa tujeexi; mut-
ta hän waelda nurjalla Kilwella, ja on walmis wähimmän waa»
ran tuldua, pelwosta heittämän asensa ja pakenemaan. Hän wan,
no, että hänen huulens picä opin kätkemän l«); waan hän wai»
kme kelwataxensa, ja pidättä lotuden puhumata, wihan woittami-
sen wisuusa kartamisesa. Hän wanno, oikiata duomiota pitäwäns,
ilman yhdengän personan muodon katzelemusta; kuitengin hän löy-
tän puolda pitämän, kusa niin sopi. Hän wanno, seurawans
Lain oikiata ymmärrystä; waikka hän sen kiertä moniin mutkiin,
senjälken kuin ahneuden tarwe waati. Hän wanno, ilman puo,
lenpicämätä tutkiwans, yxiwakaisesti selittäwäns, jakiiruttain ratkai»
semiseen auttawans ne oikeuden asiat, kuin hänen halduunsa uffo»
lan; nmtta hän pyytä sekoitta oikeutta, pimittä totuutta, ja tar,

wettomasti kaarehtele, että hän muiden riitain pituudesta ja kustan»
nurista, ewariät edut kokoonwedäis. Hän wanno, puhuwans
luuta oikeuden edesä; waan hän on andanut itzens palkita walhet-
telemaan. Hän wanno, että hän on sika tähän asti ollut, että
wastakin mieli olla tunnon ihminen; waan hän on jo andanut, ja
anda wielä jokapäiwa todisturet siitä, ettei tundoa hänellä olekkan.
Hän wanno, waarinottawans rikoren asioista, kusa ne ikänäns
löytän, ettei niiden pidä suingan ilman nuhdetta jäämän; waan

hän
(m) Saan,, kir. 12. v. 20. Apost. Teg. 23. v. 5. Malach.
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hän karwahtele wolmallisia, ja haastele turwattomia. -Hän wan-
no, olewans ussollinen weron laffusa, lugusa ja ylöskannosa;wc>an
hän kirjoitta wisulisti wiisikyinmendä rynnyrirä sadan tynnyrin
öljyn «destä, ja sataa punda nisilja muutta hän kyllä taicawastitahdexankymmmeen (o). Hän wanno, että täysi ja oikia waa,
ka, ja cäysi ja oikia micca, pltä olemaan hänen tykönäns; waan
hänen huonesans on kuitengin kahtalainen mitta, suurcmbi ja
wähembi: ja hän wäarytcele ostamisesa ja myymisesa eri kyynäral-
lä, waalla ja mitalla (/»). -Hän wanno salaus walans; niutta
ej hän taida mitätan salasa pitä, waan ilmoitta sen wahingoxi.
Hän wanno, kallisti lupa ja makuutta: minä pidän sen; waan
kohta hän sen rikko. -Hän wanno, ja kieldä kannetta juu-
ri kosta hänen katzandons ja omatundons sen todistawat. Hänwanno, käsiäns puhtaari, kosta ne parhallans owat raatelemista
täynans. -Hän wanno, toisen olewan syystä hänelle welkaa; maik-
ka hän on omalla kädelläns todisturexi kirjoittanut, hänelda joma-
ron saanens. -Hän wanno, lainatut kappalet Kyllä oikein welaa-
ri kirjoittanensa; waikka hän on korgottanut ja lisännyt pelwolliftn
walan, sen kautta, että hän on unhottanut muistori kirjoittaa, mi-
tä hän jo saanut on. Hän wanno, ei rasittawans lähimäistäns
korrolla, ja kuitengin otta lahjoja wiawinda wastan ja kaikki
mitä hänellä on l>), ja wiimeisexi heittä hänen torniin (/).

Hän wanno, welaari andajalle kaiken omaisudensa tyyni ylösan-
danensa; waan enimmän osan hän siitä sala. Hän wanno, ettei
ele petosta hänen sydämesans; waan kuitengin teke hän mielelläns
pidätys ehdor,, joilla hän salaisesti pettä Hän wanno, kantza-
welienS wikäpaäri siheen edesannettuun rikoxeen; waikka se ainoa-
stans on walhesta ajateldu, taikka sisun koston edesauttimi»
stxi, eli syytätyn langettamisen kautta oman onnen woittamiseri.
Prophtta Jeremias Käsittä paljo muutamisa sanoisa, ja todista:
että jos he wielä sanoisit: nii, corra kuin HERra elä, niin he
kuirenZin wääriu wannowao (e). Kaikki senkaldaiset waären
walan tekiät, poikkewat pois lEsuxen Käffl)stä Ewangeliumis:

anda»

(o) Luc. ih. v. 6. ?. (/>) z. Mos. Kir. v. ,5.14. 3. Mos. Kr<
!y. v. 35. (?) Psalm. 15. v. 5. Pftlm. 109. v. 11. (/). Malth.18. v, 32. (Y ler. 5. v.



andakat IlMia'alle kuin Jumalan owat. Ihmiset owat Welka»
päät Jumalalle osottamaan rakkautta, pelkoo, uskallusta ja kuu-
liaisucca. HänelK inle heidän läheltä sydämen hartaudesta ylisty-
stä, Rijcosta, rukomia ja auxihuuramisia: on mahdol-
linen saaman ylistäen, kunnian ja woiman («): ja ne kaikki,
niin hywin puuttumattomain täydcllisyttenjä, kuin osotettuin ja »ra»
statulewaisten hywäincekoonsa edestä; mutta tämän niin welwolli-sen, kuin ynnä amuallisen Sisällisen ja ulkonaisen palrvelturen,
ne walapcmoiset lumalalda Kleldäwät.

Ei yhtään rakkautta, ei wahindakän nöyryttä, ja ei pienindZ-
kan kunnioitzemista Jumalala kohtaan, löydy senkaldaisen ihmisen
sydamesä. Ei se saara hänelle mielikarwautta, että hän rikko Isäns
wastan, »vihoilta hywintekiäns, ja pilkka hänm Jumalallista korke-
uttansa hawyttömällä waärella walalla, Eikö hän sille» inlkisesti
todista, ettei hän karta eli pelkä Jumalan kaikkitlettäwäisyttä, »van-
hurskautta, eli KaiMwaldiaisutta. Ei hän häpe Jumalan kaikki-
näke»väisiä silmiä, ci hän myös pidä hända ajatustensa todistaja-
na, että hän totisesti tunde kaikkein sydämet/ ja kunle kaikki
sanac (n). Hän katzo myös ylön Jumalan wanhurstautta, ja
kaikki»valdiaisutta; sillä hän naura hänen wihansa witzausta, ja
pilkka hänen kostoansa. Ei ustallusta eikä toiwoo tunnu hänen sy-
dämesäns; sillä kuinga taidais se mahdollinen olla, että hän tahdois
odotta hy»vaä sildä jonga hän ylönkatzo, eli toiwoa sen päälle jolla
ei hän usto sitä woimaa olewan, että hänelda jotain toiwoa täit-
taisin. Ei Kän myös taida osotta kuuliaisutta HERran KästyjH
kohtaan; sillä ei hän ajattele, taikka pelkoo eli rangaistusta hänel-
lens tarjona olewan. Eli kuinga se taidais ylistä ja Kiitta, au«
xens huma ja rukoilla Jumalala, joka ei minängänpidä, että hänen Py-
hää Nimeensä »väärillä waloilla pilkata. Jos wielä senkaldaiset ihmi-
set, Phariseusten ja Herodianein kansia, tunnustamat julkisesti
HERran edesa: me tiedämme sinun roriseri, er sinä myös tot-
tele Rerään, sillä et sinä kaizo ihmisten mnocoo; niin sanoivat
kuitengin nämät tyhmät sydämesäns, ei lumalara olekkan (H>),

V eli

(«) Iwesi. kir. 4. v. 11. lv)Wiis. lir. 1. v. 6. (a?) Psalm»
14. v. l.
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ett wähimmärikin he töilläns sen Rield.?wäc (7). Mistä laadusta
naiden Jumalan palwelus on, sen sylittä Propheta Jeremias: ce
olerca walaparcoijec, re rulerra myös, ja seisorca minun edesäni
räsä huonesa, joka minun nimrlläni tutzuta", ja sanot-
ka> ei »neidan mirän hätää ole, ehkä me reemme nämär kauhi»
stuxec (2). Näiden rikos hamaran niin paljo suuremmari ja roh»
kiemmari, kuin itze Jumalan Tunnon ja Palwelluren tunnustus sij»
nä wäärinkäytttän. Tämä on suuri se lunnustus, loka silla kaik-
kein selklimällä niuodolla opetta niille meidän welwollisudemme, ja
woimallisimmalla lamalla waroitta meitä niiden hyljämiftstä: se
Tunnustus, ioka laffe meidän ettemme, kuinga kallis asia se on
etca sen waacimisia täyttä, joka juuri eläwästi ofotta meille meidän
enmmmejosme sille kuuliaiset olemma, ja toisiallen meidän wahingcmme
ja turinelluxemme, jos me sen ylönkatzomme ja rikome: se tunustus/
joka kaikisa päälletarkoiita meidän parastame, ja on niin Pyhä ja
Huwintekewäinen, että se suurimmasa Kunuiasa Kälkettämän pi»
däis. Tämän niin terwellijen ja Autnallisen opin mnnusturen, huk»
ka walainen kuitengin peräti aiwoitusta wastan wäärinkäyttä, kos-
ka hän käytta sen pahudens peitteeri, ja wiallisten päällerarkoitu»
stensa edäsauctawaiseeri wälikappaleri. Niin suuri on walcpattoi-
sten rikos, ia niin wäha andawat he Jumalallin kuin Ima-
lan owat.

Ei he myös anna Reisarille kuin Reisarin owat, Koffase kaikkein Korkein Jumala ase ci Esiwallan P>rsonat Jumaliisi
maan päälle Käffi hän ynnä: jokainen olkon Esiwallalle,
jolla rvalda on, alamainen (ö); eli niinkuin JElus meidän E»
wangeliumisamme julista: andakat Veijarille, kuin Reisarin o-
wat: se on: andakamme meidän sydämemme Kehoiletuxi tulla,
Rorkian arwion pitämiseen, nöyrytteen, ja rakkaucreen sitä wa-
sian, loka walwo meidän parastamme, pitä murhen meidän onnel»
lisudestamme, ja suojele meidän oikeuttamme: olko» kaikki meidän
tekomme ja puhemme rehelliset todistuxet uskollisudesta ja kuuliaisu»
desta: että meille olis yximielinen sydän, tekemän Kun ingan ja

Päänne-
<«,) Tit. 1. v. 16. («) ler. 7. v. y. 10. (a) Pstlm. 82. v. 6. (b)

Flom. 13, «- !.
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Päämiesten Käskyn jällen, HE3Nan Sanan jälken. Kosta «e
nämät pidämme, niin me myös annamme kaikille mirä me wel»
wolliset oleinma, sille wero jolle wero tule, sille rulli jolle tulli
tule (i-); ja wielä wahemmin me laiminlyömme pitää rukourer,
anomiset, coiworuxer ja Riirorec, Runingasten ja Vaikken 4Lsi-
wallan edestä, että n:e rauhas ja lewos eläisimme, kaikes lu-
mallisudes ja kunlliallisudes (i-i-).

Mutta ehkä kuinga ahkerasti, nämät Pyhät ja kallit wellwol-
lisudet walapattoisillen teroitettaisi; ehkä kuinga lujat todistuxet edäs»
tuodaisi, errei Asiwalda ole muutoin kuin lumalalda, ja että
zokainen kuin itzens iLstwaldaa wastan asetta, se on Jumalan
säätyä wastan, >a että ne jotka wastan owar, saawat duomion
päätlens (</): niin hän kuitengin tukitze korwansa, tätä puhetta
kuulemasta: ja jos hän wielä kuulistin, niin hän sitä naura miel««
sänsä, eikä näytä wähmdäkan parannusta sydämesäns. Hän on
kerran rikki riistänyt, sen puhtan opin ja Jumalan palweluxen py»
hät siteet; sentähden <i niille ole ena täyttä woima waatia hänen
omatundoansa, ja kaikki muut kehoitus wälikappalet owat siheen
wielä heikommat. Jos hän on rohjennut olla Kyllä tunnotoin,
kuolematoinda sieluans, sitä kaikkein kallimbata omaisuttans halpa-
na pitämään; mitästa hän sitte euä Kysy hallitzians ja Isäins maan
parasta? Jos hän on särkenyt sen ylimäisen perustus Lain Juma-
lan hallituxesa: sinun pitä rakastaman -HiLßraa sinun Jumala»
tas, kaikesta sinun sydämmestäs, kaikesta sinun sielustas, kaikeo
sta sinun mielestäs (e): mitästä hän sitte enä maakunnan perustus
laista lukua pitä, joka on kungin kantza jäsenen Käsiinäinen mur»
hen pito yhteisen menestyren puolesta? Siheen siaan, että hän rak-
kaudesa Esiwaldaa kunnioitais: wiha ja Riroile hän »uningasta
sydämejans (/), kosta hän tietä, ei hänen miekka hukkan kanda-
wan. Ia jos hän wielä hända siunais korkialla änellä, ja wa-
rahin nousis: niin se kuitengin luetan hänelle Riroureri lF). E»
pä suosio ia napiseminen aina kuuluwat hänen puheitansa, hän i,
loitze saadaxens eripuraismta aikaisexi, ja luke eriseuran Hallitzian

B 2 ja

(e) Rom. 13. v. 7. (cc) 1. Tim. 2. v. 2. (<i) Rom. 13. v. 1. (e)
Match. 22. v. 27. (/) Saarn. kir. 10. v, 20. (F) T«». l. kir. 2?. v. »4.



ja kansan wälillä itzellms woitori. Hän seiso porti tien wieresä,
lntikunl muinen Absalon, ja kutzn sen tygöns, jolla on asiata

:'>uni'igan tygö oikeuden eceen, san>): sinun asias on
oikia ja selkiä; mutta walitta myös, errci ole yritän Runingal,
da ajececru jota händä kuulis: ja warasta niin nnestän sfdämcc

Hä l ceke, mitä hän woi, csieilä tcrwel!'s,lle töimi-
tllxille; ia ahkeroitze, että hau taldais johdalla howät aiwoituret
wahingo!l>s«n uloskäymiseen. Jos hän kuinga paljo woitais yhtei-sen kustanuxeen päälle, eli mitä hau ikänans saa salatuxi ja pidä-
tälyri omista )a mmdin laillisista ulosttgoista: sitä ei hän kostan
lue warkaudeexi, waan onnexi. Muiden oikeudet pane hän syöt»
tään, kosta hän omaa etuansa kalastele: ja jos se olis hä-
nen wallasansa, niin hän myijs koko Isäns maan ensimälselle o»
stajclle.

O kuinga suuri on kuitengin se wahingo, jonga walapattoi-
set maakunnasa mackaansaattawat? Kuinga surkia tila on, kusi»
näitä paljo löytö? Ei wakuutta, ei kunniata, «ikä ustollisutta enä
heidän seasans kuulu: siinä tosin seka yhteinen, että erinomainen
wakuus rauke kokonaisen häwityren alla: ei siinä woi Lait, saäzmöt
«li ne terwellisimmac aseturet, ena känengan omaisutta, kunniaa,
eli hengen rauhoitta: oikeus pttetäu ja peräti tukahutetan stn wan-
notetuilda sekasenraisudet, ilkiwallaisudet, ja kaickinai»
set lain rikorec jokapaiwä kaswawat ia lisändvwät: EsiwalZan miek-
laa, ainoastans wielä wähän kaminutan: mutta smakin oletan ti-
laa, että usilla ja kamalilla juonilla sisuista kiukkua harmitella, ai-
na siheen asti; että kaikki maan perustuxer kaaruwar i», ja wal-
dakunnan Hallitus < Istuin, ehkä se muutoin olis Kyllekin wahwi-
stettu, on kokonans horjumisen wallasa. Emmekö me inahda kau-
histua, niin hirmuisia walapattoisuden päälleseuramuxia? Ei tasä
npr enä puhuta luullon jalken: tasä on ihe surkia totuus tulkkina.
Iskapäiwäinen koctttlemus todista, ja HERran Sana päälliftxi
wahwista, kuinga senkaldaiset langewac synnistä syndiin (X>). Me
löydämme, että kusa ikänans Raamacusa walapattoisista puhutan,

min^
(H) 2 Sam. kil, ,5, 5, 2< 6. ch Pfalm. 82. V. 5. Psalm. 69;

v< 28.

12



N'ln Nl julutimmat rikoret ynnä lueteNan, joilla ht rasitetut OW6U
Propheta Jeremias nimiltä warkaar, nlurhaniichet, huor>nre<
tiär, ja walapatcoiser yhrähaawa (/); kusa lnnös puhutan »ma
wast ni, jolka palkolisilda palkan pois pitäwär, lestille jaorwoille
wätiwaldaa ja wääryrcä rckerväc, muukalaisia sorrawar, eikä
pelkä H'LRra Zebaorhia («?). Wusauden Kiriasa, monista riko-
pcsta l!«cca>, jotka walapanoisudm kanha yhdcsä asumat: niinkuin
sekaisin huorudesta, werestä, murhasta, Warkaudesta, pecoresta,
rvilpistä, rvaatimisesta, wäärästä rralasta: ei he oikein elä, ja
owac nopsat walalla pettämään (//). Kosta Apostoli Pawali
nuhtele monet rastat synnit, niin hän myös walapauoisutta mami»
tze (")> Ia että oikeus niinmuodoin on Rääcry koiruohoni, ja
waichurstaus Rukisterru maahan, sentähdcn HERra asetta raate»
luren wäkewän ylitze, ja teke, että vaarelia ustalda wahrvan
kaupungin päälle karata (/>). Wieläkö nyt unampila todistuxia
tarwiraisi, eli eikö jo näistä kuulin, mikä ilkiä ja kauhia syndi
wäara wannominen on? Ottakam siis wielä waari:^

Walapattoisten Rangaistuxesta.

Ei HERra pidä sitä rangaisemata, joka hänen Nimensä
turhaan lausu (?)! on st angara uhkaus mäaren walan tekoa ma»
stan, niinkuin sitä kaikkein haijymdä Jumalan Nimm waärinkayt»
tämistä wastan, kuin me ensiri kuulimma, kosta Jumalan Saim
meille lapstldesa opetettin. Tasa on waari,iotettawa, että tämä
Toinen Käffy HERran Laisa, on st ainoa, johoon se wakewa Ko-
staja, ilinan sitä yhteistä uhkausta kaikkein Kaffyin ritkoinista wa-
stan, kohdastans on kimittänyt yhden erinomaisen uhkauren; osotta,
xens, että walapanoisuS on »xi niistä synneistä, jotka raiwasta
stoa huutamat, ja sen niinkuin lumalalda uloswaatiwat, niinkuin
ne mvöskin täsä aiasa rangaista» jos ei ihmisillda, knitengin Itze
HERraalda. Milä täsä nl>atan, wielä usiammin kerrotan Naa«

B 3 matu»

(/) 7. v. y. (m) Ma!, g. v. Z< c») Wiis. lir. 14. v. 22. 28»
(») i< Ti»n. l. tz. y< »s. (F) Amox. 5, v. 7. 3> (?) 2. Mos. kir. 25,.
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matusa: Ei teidän pidä wäärin wannoman minun Nimeen, ja
häwäisemän sinun lumalas lTtimee: sillä minä olen HERra

Te wannocce -HERran lTlimeen, ja muistatte IsraelinJumalan, ei kuivengan toruudesa, eikä wanhurstaudesa (/).
Ntinä tahdon tulla retdän tygönne, ja rangaista teitä, ja tah-
don olla nopia todistaja walaparcoisica wastan (y. Ia taas':
minä tahdon sen tuotta tdäs, sano HERra Zehaorh, että sen
pitä tllleman warkan huonesien, ja sen huoneseen kuin minun
Nimeni kautta wäärin wanno, ja sen pysymä,» heidän huone»sans, joka sen on kuluttama puinens ja kiwinäis («). WielHsano HERra, -HERra, näin: niin totta kuin minä elän, tah,
don minä minun walani, jonga hän on karzonuc ja mi<
nun liitoni, hän särkenyt on, andaa tulla hänen päänsä
päälle: sillä minä tahdo» heittä minun werkkoni hänen pääl»
lens, ja hän pitä minun ppydyxilläni otettaman kiini, että hän
niin itzens on asettanut minua wastan Namät owat ne
hirmuisimmat uhkauret, ei suingan yhdeldä heikolda ja woimatto>
malda ihmiseldä; waan hänen suustansa, jonga edesa ei mitäkän ole
mahd«t»inda: ja tosin uhkauxet, jotka se Kaittiwaldias runsaasti
täyttä wäären wannojan päälle: seka Ruumillisten, että Hengellt»
sten rangaistusten kautta.

Esimerkit parhain ylitzewoittawat ja peljaitäwät sen wianalai»sen sillä ne saarnawat ja julistamat Jumalan wanhurskan koston
hänen edesansa; ja niitä me tahdomme näyttä. Ensiri niiden pääl»
le, jotka owat tullet Ruumillisella Rangaistuxella HERraldaa
kohdelluri. Ilman niitä, kuill usiammisa paikoisa löytän merkittyä
nä. ihmisten kirjoimrisa; on meille myös monda, Jumalan ilmoita
tusa sanasa ylöskirjoitettua Esimerkiä. Saul Israelin Kuningas,
jonga elämä oli moninaisilla synneillä mumomgin tahrattu, saatti
itzens myös waärän walan wikapääri. Gibeonin asuwaiset, olit
kansan Paamiehildä saanet walalla wahwistettun lupauxen, ettei
heitä vidäisi tapettaman mutta tämän walan Saul ylönkatzoi,
ja surmais heitä kiiwaudesans, j»nga kautta hän tuotti senkaldailen

Kirvu,

(»-) 3. Mos. kir. iy. v. 12. (/) Esa. 48. v. 1. (t) Malach. Z. v. 5«
(«) Z«ch- 5. v- 4. <") Hestk. 17. v. 19, 20. (n) loh. 9. p. 5.15.



Kirouxen maakunnan ylitze, että kallis aika oli kolme wuottajär-
jestänja, ja siheen lisäaxi: siitzemän nnestä Saulin huonesta,
hirräcrin Gibcalaisilda wuorella eteen Se pUk»
kaja Simei, joka ei pitänyt HlLßra,» walaa, ja sitä Rästyä
kuin Kuningas Salomo hänelle andoi; sai pahudens koston pääus
päälle, ja Kuningan Kästnn jälken, Benaialda lojadai» Pojalda
kuoliaxi lyötin (»). Kosta Zedekia luowui V7ebucadnesarista,
Babelin Runingasta, joka händä Jumalan kaurca wannorra-
nut oli, ja tuli uppinistaiseri, ja kowerri sydämensä (<?); Niin
händä uhattin, ei ainoastans niinkuin me Esipuhesa jo kuulimma
ercei hänen pitänyt pääsemän: waan tämä uhkaus tuli myös
täytttyri; ettei Zadekia Chaldealaisilda pääsnyr, waan kaiketi
annettin Babelin Runingan Rästin (ö); joka hänen,
andoi tappa hänen lapseus hänen nähdäsänsä, ja kaikki Judan
Ruhcinar ynnä heidän kantzans: ja andoi myös ulospuhwaista
Zedekian silmät, ja siroa häne.» kapilla rvasti ° kahleilla (<-). Dh«
den surkian lopun, sai myös se walapattoinen Alcimus; silla sict«
kuin hän oli walalle wannonut Indalaisille tämän lupauren: en
me tahdo reille, engä teidän ystävillenne mitän pahaa tehdä;
niin hän kuitengin wuodatta rverra ymbäri Jerusalemin niinkuin
wecrä; jolla hän näytti, ettei hänesä ollut totuutta eikä ustolli-
sutta sentähden löi Jumala Alcimuren, ja hän halwattin
niin, «tei hän saannr micän puhua, taikka jotain toimitta ja
laitta asioitansa, ja niin hän kuoli suuresa kiwusa se). Kosta
Andronikus meni <pnian tygö, puhui hän hänen kansians pecsl«
lisisti, andoi hänelle myös Rätens ja walan, että hän olie
saanut pois hänen rvapaasta paikastansa: ja kuitengin pistä tä-
män hurstan miehen kuoliari, wastoin kaikke la ia, ei ainoaa
stans Juvalaisille, waan myös monelle pakanoista mielikarwa-
udexi: niin rangM myös Jumala hänen jällens ansionsa jälken,
sillä hänen purpura wattens, ja muut kaunistunet hänen
yldänlä riisurcin pois, ja hän rviettin, niinkui» pahante»

kaiken kaupungin läpitze, ja wiimein mestatrin siinä pai»
ka-

(F) 2. S.IM. 25. v. 2.9. (--) I. Kun. lir. 2. v. 42.46. sH) 2. M.
Kir. 36. v. 13. (b) lerem. 32. l>. 4. sc) lerem. 39. v. 5» ö. 7. (ci) l.
Maccab. ?. v. 15.18. (e) l. Macc. 9. v. SF. zö.



paikasa, kusa Hall Gnian pistänet oli (/). Eikö nämclt esimer<
kit ole lujat wakmuM sen lupauren päälle! ei HERra pidä sitä
rangalsemara, joka hänen Nimensä turhaan lausu?

Ne -Hengelliset Rangaistu et, wahwistawctt sen wielä enältl»
min; joide>i stasa, yxi paha omamndo, on se Eichmäinen: jos
«i walanrickoja, olis jo edallewoitta pois riisunut kaikke ihmisillistäMielda. Knitengin, kosta ei se ole millängän muoloo mahdollinen,
«tta yxi ihminen taidais Luojans todisturen walkeutta perän ulos-
sammuttaa omasta tunnoftans; niin walapattoinen myös usewastimuistutttan rikorens kauhistuxesta, ja kosta se johm hänelle mieleen,
lunde- hän kiwistelewäisen pistin sydämesans: hän mnde juuri elä-
wasti, kuinga hän on Jumalan Armon poiskieldänyt, ja huutanut
Kirouren sieluns ylitze: ja mitamax, ettei omamndo, jonga oike,
uden han on pyytänyt tukahutta, wihdoin herä karinkertaisella woi-
malla, korottamaan äändansa, ja tunduwaiststi nuhtelemaan hänen
ilkiwallaisuttansa Katkeralla sydämen kiwulla? Ihminen hämmästy,
kosta hän ajattele jo edalle woitta, sen ruumillisen kuoleman wäl»
tamatöinda, sekä sielun tustaa, että ruumin waiwaa; kumga pal»
jo enammin, mahta hän kauhistua, sitä hengellista ja ijankaikkista
knolemata, kosta han tunde, walapattoisuden kautta molembiin K
tzens fitonens, ja epäilyreen surma-nuolet aiwottain sydändäus
kiduttawan, hirmuisen duomion odoturen ja pelwon alla. Se käy
walapattoiselle, juuri niinkuin muinengin Saulin kantza: etcaHEr-
ran Hengi läri hänestä, ja paha Hengi waiwais händä HER»
xaalda (F>. pelwon änjon hänen korwisansa, että rauhasakinpitä häwittäjä tuleman hänen päällänsä; kosta hän lähte sin-
ne ja tänne elatuxensa jälken, niin hän luule aina pimeyden päi-
wän Räsisäns olewaan: ahdistus ja härä peljättäwäc händä,, j<»
yllöttäroär hänen, niinkuin Kuningas walnns sotaan: siblä hän on ojendanut Rärensa lumalara wasian (ö).

Monelle menesty kuitcngin, niin waiketta tunoons äändä, ettei
st juuri ulkonaisesti itziäns julista. Pitkän harjoituxen kautta,
myös se sisällinen tunnon araxuminen ajaari wuundu, ja tule lähes

tunde-

(/) ,3. Macc. 4. v. 34.98. l. Sam. 16. v. 14.13. v. io. (/«)
Ivb, iz. v. 21.23. 24.25.
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tundemattomari, nim ettei st taysimmäxi h:rä eikä kalkens tawM,
sten peliälys.wälikappalden kauna. Sillä he sulkemat ymmärry,
xen- siimäs, >a kowendawat sydämens, omantunnon ja Christinopin
muistllt!!r a wastan; »a edes pyrkimä! tasa sielua murhawaisesa ti»
lasa ia h rioitufcsa siheen asti, että HERra, heille hywin ansaitu»

rangaisiureri, wihdoin lyö heitä Sokmdella japaacumuxella (/).
Jumalan Armo, jonga he heildäns pois wannottanet owat, pidä»
tetan heildä; niin. emi walistus eikä parannus heihiin pysty: ja
hänen kiruurenja, jonga he päällcns huutanet owat, lisä heille pi»
mitystä >a kowutta. He owat Jumalan sanan hyljännet ja
ilisturic sydämestä, ollet pyhä wastan; sentahden heildä
myös nyt oletan pois, se/runsambi mitta Jumalan käändäwäisestä
Armosta, ja he cumetan oman ehdonsa waldaan. Kuingasta siismidaisit, nama: paatunet waian rickojat, ikänäns käandyä?

Jos myös joffus, Pimiwren ja Paatumuren siteet ratkastaisi;
niin rauke walan mrmclia wihdoin kokonaisten »nielltmmioon ja
epäilyxeen (/). Sittt masta julista hänelle se turwatoin exnatundo si"

kuin ei hän ennen ole tahtonut ustoa: nyt tundu armon owi
hanell: niin salwaturi, ettei se enä aukene: kosto ilmoitta ihens
niin merkittäwäri lähenemisesäns, ettei se enä hänestä palaja. Jos
hän ennän, Pilkka, walaa tehdesänsä, kiistäin katzoi ylön luma«
lan kaikkitiecäwäiiyttä, ia ei ensingän kunnioittanut HERran Ze«
baothin Suurta ja Pcljättäwätä Nimee; niin tämän Nimen clawä
mndo, nyt on herättänyt sen tuimimman tuffan, sen ulosseisomato/
mimnlan waiwan, ja katkerimman esimaun kadoturen pohjattoman
sywyden ahdisturista hänen sielusans. Mitästä hän nyt enä muu-
ta näkisi, kuin armottoman duomion edesänsa, luuri sildä luma»
l/<lda, jonaa hän on Rukoillut todistajaan sielunsa päälle (n»),
«a joka myös on yhtä costn täyttämä kostons hänen päällens? Mi-
tästä hän nyt cni nlUlita ajattelisi, kuin Armon ajan, pikaisesa
juorusi», hauen ohitzensa loppuun riendämän; ja sen onnettoman ijan-
kaikkisuden, niinkuin lennon wäesä, hända kohden, suurimmasa
hirmuisudesans kiruhtawaan? Mitästä hän nyt enä muuta odotaisi,

C kuin

ft) 5. Mrs. k. 28.0. 28. Esa. 59- y. ia. n- (i) Apost. Teg. 13.v. 4H. (h Apost. Teg. ?. «. 51. (m) L. Cor. 1. p. 23.,



kuin kaiken sen koston kauhiutta, kuin jumalan wanhurssaus waati,
wiisaus on aikonut, ja Kaikkiwaldiaisus paallens ottanut uloswuo»
dattsa? Mitasta hän nyt enä pareinpata coiwoisi, kuin että täydesä mi-
tasa ulosserpätä lunlalan wihan katkeran kalkln, lukcinauomisa
kiwuisa, ja loppumattomasa waiwasa? Ach! minun kuuliani, kosta
senkaldainen ihminen, tasa tilasa ylöuanda onnettoman hengens,
kusasta se ftisahta? Eng) me nlahda tyhinistyä, iMaiaccllesamme?
Engö me nmdda syystä peliästyä jakauhistua, ja niinmodoin tarkoite-
turi tulla walapattoifudcn synnistä, joka sin tulen sytyrrä, kuin
pala hamaan alemmaisien helweriin («), jokaon se kaikein kowiiu ia
ja rastain, kaikista walapatwisten witzaurista: tosin yxi
nimpaljo witzembi, kuin ej hän ikanans waärin wannoa
joka sanonut on: minä wannoin rvihoijani, ej heidän pidä mi>
mm lepooni tulemaan (o).

Minä olen nyt julistanut, walapatwisten rikoxen kauhistnre>sans, j<: onnerromisa pällesturamurisans. Minulla on siheen ob
tur, niin palzo ja furkuteldawambi tila ja waat>mus> ct-
tä tämä pahenus on, «rinomattain nykyisiin aikoin, ruwcnnm at-
wan paljo lewiämman, ja cämän synnin harjoitus on niin häwyr-
tömääxi tullllt, että se tyolasti enä syndinäkan pidätän monelda.
Ilman sitä, todista yxr sangen walitettawa jokapaimckinen koev
tetemus, kuinga aiwan kewiasti walat, kirouret ja jadattelcmiset
lennätätän monengin ihmisen Weldä m huulilda, siinä yhtessefa
elämäsa ja kanstnkäymisesa; joiden kautta itze pimeyden päämies se
julma satanas huutan todistajaaxi, duomariiri ja ujeingin kostajaaxi
Christityilda ihmisildä' joista ei monikan taida suutansa awata
ettei heidän puhcnsa ole tukelnattomilla saastaisilla hengillä, sekottet,
tn, joidenga huomaan ja halduun he andawat seka omat, että myös
muiden ihmisten sielut ja rumnit. Muutamille, on Jumalan fatdi<
Misesta, muiNe esilnerkixi ja kartamistxi tapahtunut, että he taudin
hourauxisa, juuri wiimeisillaus, owat pahaa hengce, wanhan m-
wan wuoxi, huuranet: ot sto se mahdollinen toisin ajatella, kuin et-
ta myös se hengi on hcidau korjanut, joille Ke seka eläisans, ttta
myös kuollssans, wihcliäisei, sieluuns niin ajattetemattomasii uhran,
net owat? Ö! kuinM olis, tätäkiu sWdiä neuwo ja wa»
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roitus suuresti tarpellinen, jos muutoin aika sen nyt myöden an-
dms? M wieras, joka kutzumata tule, on aina rohkiembi, ko-
sia hän luule kutzuttawans. Mutta tasa on nyt kyllä merkillinen
aine parhallans käsille, siitä hirmuittawaisesta walapattoisuden riko»
resta; joka isiin oikeuden edesä, kuin wirkain wastanettamisesa har»

Näisä tiloisa, nähden ihmisiä, ilman peränajatusta, il»
man waliuistusta, ilman merkittäwita sydämen liikutuxia, edesastu-wan, hirmumawaisia waloja tekemään, ja juuri pensialläkin mie»
lellä sielujansa kiroilemaan, niinkuin ei tämä asia mitäkän painaisi,
niinkuin se jonZa kautta he wannowac, <i olisi heitä suuremdi
</>), niinkuin ei tapahtuisi toisin rvannojalle, kuin sille joka n?a-
la pelkä Ei he ole useingan aikonet pitä, mitä he kuiten
gin wallallans wahwistanet owat, enä kuin muinen Saul, joka
Bawidille wannoi ja wakutti hänen, ej seisowans hänen hengcns
perään, kosta hän kuicengin Reihällä pyn pistä handä kuoliaxi

Ei he täytä wannoietuita alamaisia ja wiran welwollisudeita
paremmin, kuin muinen se uffomawin Israelin kansa, ja se ahne
waras ludas (/). Heidän todistuxens Oikeuden edesä, ej ole suin»
gan ustottawammat, kuin muinen niiden Duomaritten, jotka to-
distit wärin Susannara wastan ft): ja niiden pahanjuonisten mie-
sten, iotka tunnnstit walhena sitä wiatoinda Nabothia wastan
(«). Heidän puhdistus »valoisansa, ei ole enämbi totuutta, kuin
muinen Petarin, joka wannorulla walalla kielsi, tundewans IE»
susta Natzarenusta (n.

Te onnettomat ja walimtawat ihmiset, jotka syystä kannatte
rastat soimauret teidän omisa tunnoisanne, että te oletta wäärin
wannonet HERran Zebaothin Nimem (w); aiattelkat teidän sje»
luinne wiheljäistä tilaa: te olctta rvierandunec siira elämästä joka
Jumalasta on ja teidän palauxcnne on tosin työlästi toiwot-
tawa: teidän sydämenne owac niin sywästi wajoitemt ja paadutetut
synnisä, että Pyhän Hengen Armo- waikutuxet työlästi niihiin py-
stymät, kosta ei HERran järjestys taida siheen myöndyä että teh»
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di mille wäkiwaldaa. Phden wanhendunen synnin tawan
vwat niin fanKixi ottanet teidän sielunne että kirwocus kyllä tussin
mpahtu.

Täsä tosin waaditan, sydämmelinen ja elawä synnmmndo: läfä
waaditan, murhellinen ja haik:a katumus, wiha, suuttumus la il,
woitus syndeja wastan: täfa waaditan, yxiwakainen ja wilpitöin
fynmn tunnustus: casa waaditan, harras halaus ja lewotoin ikä-
wöitzemmei', lEfuxen weristn sowinnon osallifuden perään: täsä
tarwitail, turwallinen ustallus jolla se omistetan: täsä waaditan,
horjumatoin aikomus, sydämen udistuxecn ja elämän paraunuxeen,
«däspyrkiwäisefa ustosa. Naiden ehdoin alla, ja ej muutoin, niin
te wiela taidatte, lEsuxen meidän Kaliin Lunastajamme ansion
tähden, saada teidän syndejänne Armosta anderi, ja uutta elämän
toiwoo! Saliikat siis HERean Hengelle tilaa, ryhtyä mdm' syda»
mihinne, ennen kuin pahat päirvär rulewac, ja rvuoder lähesty-
war (7), Alkät hända wastanseisoko, parannuin wiiwytcämisel«
ta päiwästä päiwaän; sillä jotapidämbiMrannuren wiiwptys, sitä
työlämbi on myös itze käändymisen toimitus: ja yhden edcspprki-
Mism kammattomuden tähden, tule se wihdoin juuri mahdotto«
maaxi Armoo löytää. Walitettawm ihmiset, pyytäkät tätä paratl»
daincuoiuda wahmgota wältä: ja tänäpän, jos te kuulena HER»
3an anen, niin älkäc paaduttako teidän jydändänne (?-)!

Te jältens, jotka parhan tunon jällen, teidän wannotuita wel»
MMisudeitanne tchim oletta: te, jotka ei muutoin ole wannomt,
kuin selkiän totuuden ja wakuden puolesta: te, joika et ole osallisetniisa rikorifa ja rangaistuxisa, tuin me nyt julistanet olemma: laffe-
kat sydämclleme, mitä nytt opetettu on. Ne toiset lar»
witzewat walistnsta ja nuhdetta: ei ole wastautinen waroimS
eeilläkän tarwetoin, silla te taidatte myös, kussa ties, wielä tulla
asnmlirr kowemman koetuxen päälle, jongatähden teidän sydämen
m tnrwitzewm wahwistusta. Te oletta täfa nähnet yhden selityxen
walapattsisten sielun surkiasta tilasta; kuinga pidäis teidän tana»
man olk» min amwtMmt itze wastanne, että te walan ylönkatzo-
Vifen kantta, teidän onnenne ajaja, ja aumudenne iiankaikkisudefa,
ynn lOntchU hukumsim? Katzokm sentähden, kmkifa tewän eVes-
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ottamisisanne, aiwoituxisanne, menoisanne, se, teoisanne wifuusti M,
rään, mikä ttidan walanne kantza sopi eli soti; ja anotat ahkera-
sti apua Korkmdcha, että te woisitta, HTRran Armon kautta,
tyyni täyttä kaiken sen kuin teidän suustanne lahrenrr on (<?), ja
teidän walanne waati, Arwakat aina toiinellilesti mielefänne walan
reon arwio ja paino, semmengiu koffa te joffus udesta wannomaan
waadican! Muistakar ja kauhistukat aina walapanoisuden rikoxen
julmutta, ja sen rangaistuxen ulosftisornatoinda rastautta, jos et te
«vanno cotuudesa, oikeudes ja wanhuiskalwesa (ö). Ia jos nyt
ej, tämä uskollinen ja hywinaiwottu waroitus, joka wiclä päällsexi
HERran edefä kipiästi lastetan teidän omatundsinne päälle, olis
mal>dollien terwellisesti nihiin painumaan ja waiomaan: älkär raka-
stako wääriä waloja, sillä näitä kaikkia minä rvihan, sano
HERra (<?); niin en tiedä ena minä, nukä olis lNahdollinen teitä
pidättämään, yhdestä niin hirmuisesta sieluin surmasta, jotka awoi
filmiin syörettä teitänne, sulun ja rumin kansia, sen wihamiehen mur-
ha kouriin, joka on ollut alusta walhettelia ja pettäjä, ja on hy<
win anfamita petoreu hedelmiä teidän kansianne nmcäwä ijankmk/
sudeft.

O l jos kuitengin kaikki ylösajateldawat neuwot kaytätaifi, tä-
män niin aiwan walitettawasti lewänewaisen synnin toiwotettawaa-
xi estämiftcxi! O! jos fenkaldaisia welwotlisudeila, ei ikänäns wa>
lalla wahwistaman waaditaisi, wisa walan risos, täyttämisen
mahdottomuden tähden, kuitengin jo edälläkin woitw hawatan
wältämättömäxis O! jos ei walalla ketäkän sallitaisi, wiclä wahem-
min waaditaisi; muutoin kuin harwoin, ja kaikein tarpellisimmasa
hätä tiloisa, zoisa walistus ja wakuus, ilman sitä owat mahdotto-
mat löytä! O! Em senkaldmsille ihmisille ensingän walaa ustotaisi, jotka
felkiästi nähdä andawat, itzens HERraa ja hänen Sanaansa ylvn,
kahowan: ja jotka ilkiwallaistcn kirousten, ja pahan hengen nimen
huutamisen kautta, owat kuuluisaasti tawatwmixi hawanit! Silla
joka niin ajattelematcomasti ja rohkiasti hyljä itzens sielunsa vihol-
lisen käsiin; kuingasta se olis mahdollinen, että hän Jumalan wi,
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haa peljätä taidais, jonga wimeineu päalleseuramus on, että an»
nma-saatanan halduun? O: Ettei myös yrikän, illman jelkiatä
walistusta, ja angarata »varoitusta, walan arwiosta ja painosta,
kostan walalle lastetaisi; niin että tuma HERran kieldo ja uhkaus,
ja sm welwollinen pelko, aina olis maalattu hänen silmäns cdesä:
ei sinun pidä wäärin wanilonlan minun ,(</): ei HER»
ra pidä sirä rauFaisemata, joka hänen Nimensä turhan lausu
(F)< O! jos wielä kaikki sjwulllset menoc ja asianhaarat, olisit yxi»
mielisesti sowjmm, tämän walanteon toimitusta kaunistamaan, py,
hittämän jZ korghMiuaan; niin mä welwollinzu waarinottaminen,
tarpellinen Jumalan kuunioitzeminen ja pelko, kaikkein, sydämisä
herätettäisiin ja fturawaisesti kaicki tehdaisin, niinkuin hänen sil-
mäins alla, jyka M kaikkein töiden, sanain, ja sywmden sydanden
ajatusten ja aiwoitusten duomarij O! ettei prikan, taikka walaawa»
deis, eli wannotetua kuulustelis, ilman wnduwaista muistutusta sii-
tä kuin hän itze wallallans wahwistanut on! O! Ettei yrckan wan-
noisi: niin rorca kuin ,HERra elä: niin rotta minua Jumala
aurcakon hengen sielun puolesta: joka tämän walan kuitengm tyh-
mästi, rohkenis määrin wanno! Amen! Erinomainen selitys niiden
walan sanain päälle: niin tocm minua Jumala aultakon hengen
ja sielun puolesta; joka selitys käsittä julkisen rukouren Jumalan
tygö> jonga itze kukin tehdyu walan perästä, lukin, cli edesäns lu<
että laitta. Kaikkiwaldias, ijankaikkinen, Wanhurffas ja Tonnen
Jumala, Eroittamacoin olemises, ja Kolminainen personaisa, Isa,
Poika, ja Pyhä Hengi; Sinä .wka Taiwan, Maan ja kaikki L< on»
dokaopalec Luonut, myös minungin Luojani olet; jonga ainoan mi»
nä siri omistan, tunnustan, pelkän ja kunnioitan; joka myös olet
totisesti jokapaikasa läsnäolewainm, kaikki kuullet, näet, tiedät, ja
kaikkein ihmisten sydämet tutkit: Siuua minä aureni huudan, ja ta»
män kautta julkisesti todistan, sinun Jumalallisen Korkeudes edesä,
että mitä minä puhunut, luwannuc ja wakuuttanul olen, se on
myös minun tahtyni) mieleni, ja puhdas tomus: niin etten minä
sydämesäni ja tunnosani toisin suingan tiedä eli ajattele, engä wa»
hindäkän wilpiä eli petosta siheen käytä: ja rukoilen, ettäs tahdoi»sn



sit täsä olla minun Todistajani, wahwistM ja kiinitta minncl
tomuccen. Multa jos miua nyr, joia Jumala kuitengin estäkö»!
walheicelen eij petän, tMäin petosta ja wääryttä puhun, chdan-
dani ja mnvoani mafian wannon, engä pidä micZ minä luwannuc
ja makuuttanut olen; niin tahdoisit Sinä wanhnrffas ja kostamat,
nen Jumala ja Duomari, nahtäwästi rangaista ta kostata ftnkal-
daista wilpiH waihetta ja pecosta minun päälleni täsä ajasa ja i-
jankaikkifudefa: ja tahvon minä myös, ettes ikänäns olisi minulle
Arlnollinen, maan poickeisir minusta pois kaiken sinun lau»
piudes kansia, hyljäffit minua kaiken sinun apus ja lohvutn-
xes kanssa, kaikefa tussasa arafa ja i)an?aikkisuV'sa: niin et-
tä minä, kaikkein lumalattomitren, m duomiltuin kansia, olisin
perkelen oma hengen ja sielun puolesta, ja en ikänäns faisi osaa
niiden Clmstinustowaisten kansia Sinun Taiwallisefa walvakunna»
fas ja ijaukaikkisefa niinkuin myös Sinä, minun N"-
kas HERrani lEsu, et nlahva olla minun wapahtajani, ei mah»
Va myös sinun wiacoin Kärsimifes ja kuolemas kostan tulla miuul»
le awuri ja la Sinä, Pyhä Hengi, erkainet myös
minusta pois, kaikkein sinun Taiwalliften kahjais kansia, etkä ole
minulle lohvmureri minun miimeisella hetkelläni, eli myös kaikesa
ijankaikkifudesa: nimittäin, jos en minä niin ajattelisi sydämestäni,
kuin minä nyt wcmnonut ollen, eli jos minä ehdosta tietäin määrin-
käycai, Sinun Pyhää Nimeas, malan marjon alla welheeri ja sil-
le» teen Sinun, Totisen jjankaikkisen Jumalan, walhen tovista»
jaari ia niimnuovoin oerkeleexi, joka walhen isä ja alku on. Tä-

stä hirmumawclifesta synnistä, wariele minua, jaitzelma-
km hurskasta Chistitlyä, Sinä Ussollinen

Jumala, nyt ja aina! Amen.
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